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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται ο τρόπος µε τον οποίο η έννοια 

«δεξιότητες» και γενικότερα η έννοια της κατάρτισης εξελίχθηκε σε κεντρικής 

σηµασίας όρο για τη διαµόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών , πως ανέλαβε κοµβικό 

ρόλο για τις πολιτικές ένταξης στην αγορά εργασίας, πως διαµορφώθηκε το πλαίσιο 

ανάπτυξης της µε  τρόπο εµφατικό   και εν τέλει κάτω από ποιες συνθήκες και 

προϋποθέσεις το πλαίσιο αυτό µεταφέρθηκε ως προτεραιότητα σε επίπεδο εθνικής 

πολιτικής στην Ελλάδα. ∆ιερευνάται δηλαδή, η διαδικασία παγίωσης της αντίληψης 

πως η απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων  θα συµβάλλει τελικά στην εύρεση 

εργασίας και στη βελτίωση της ζωής.  

Στο πρώτο µέρος, παρουσιάζονται τα µέτρα που λήφθηκαν για την προώθηση 

των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι παρεµβάσεις που πραγµατοποιήθηκαν  

στον τοµέα της κατάρτισης µέσω  ολοκληρωµένων δράσεων και γενικότερα η πορεία 

ενδυνάµωσης των πολιτικών κατάρτισης. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στο ρόλο της 

ατζέντας της στρατηγικής της Λισσαβόνας και συγκεκριµένα στο νέο εργαλείο 

πολιτικής που προσέφερε η εν λόγω στρατηγική και που βασίζεται στον συντονισµό 

των πολιτικών µεταξύ των κρατών µελών καθώς και  στην επίδραση που είχε στη 

χαρτογράφηση της  κοινοτικής πολιτικής σε σχέση µε την επαγγελµατική εκπαίδευση 

και κατάρτιση. 

 Στο δεύτερο µέρος, περιγράφεται η ελληνική περίπτωση καθώς και η  

αντανάκλαση των γενικών αυτών τάσεων  στις κατευθυντήριες γραµµές και  δράσεις 

της ελληνικής εθνικής πολιτικής. Πως, δηλαδή, το τρίπτυχο εκπαίδευση, κατάρτιση, 

απασχόληση κυριάρχησε και στην Ελλάδα µε επισήµανση του  ακριβούς  ρόλου που 

λαµβάνει η κατάρτιση στο σχεδιασµό  της πολιτικής για την απασχόληση. 

Παρουσιάζεται, επίσης η ελληνική προσπάθεια για σύγκλιση µε τους 

κατευθυντήριους άξονες της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και προσφάτως µε τις 

Ενιαίες Κατευθυντήριες Γραµµές 2005-2008 που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

οι οποίες προσδιορίζουν ένα σαφές πλαίσιο προτεραιοτήτων. 

Συµπερασµατικά αναφέρεται η έµφαση που αποδίδεται πλέον στην απόκτηση 

δεξιοτήτων λόγω της νέας ανάγκης για εργαζόµενους ευέλικτους και 

ευπροσάρµοστους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και στις νέες απαιτήσεις της 

παραγωγής και της αγοράς εργασίας ώστε να καλυφθούν πλήρως οι διαστάσεις των 

όρων ανταγωνιστικότητα και απασχολησιµότητα.  
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Summary 
 

This thesis examines the way the notion of “skills” and, more generally, the 

notion of training has become a term of great importance for the formation of the 

European policies, as well as for the integration policies in the labour market. It 

furthermore analyses the careful formation of its development framework and, finally, 

the circumstances and conditions, under which this framework has become a priority 

for the Greek national policy. In other words, this thesis investigates the procedure of 

establishing the belief that the acquisition of the appropriate skills will, finally, 

contribute to finding a job and to the improvement of life.  

In the first part of this thesis, you are presented with the measures adopted for 

the promotion of the EU policies, the changes in the field of training through 

integrated actions and, more generally, the course of the training policies’ 

improvement. Furthermore, there is a special reference to the role of the Lisbon 

Agenda and particularly to the new means of policy-making, offered by the Lisbon 

Strategy, which is based on the coordination of the member states’ policies, as well as 

on the Strategy’s influence on mapping the community policy in relation to the 

vocational education and training.  

The second part describes the situation in Greece, as well as the reflection of 

these general tensions on the guidelines and actions of the Greek national policy-

namely it describes how the “education, training, employment” have taken a main role 

in Greece as well, with emphasis on the exact role of training in the planning of 

employment policy. Another topic of this part is the effort of Greece to adapt to the 

guidelines of the Lisbon Strategy and to the Integrated Guidelines 2005-2008, issued 

recently by the European Commission, which define a clear priorities framework.  

As a conclusion, we point out the emphasis put on skills acquisition, which 

results from the new need for employees, who are flexible and can easily adapt to the 

new technological developments and the new demands of production and labour 

market, so that the dimensions of the terms “competitiveness” and “employment” are 

completely covered.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Κάποιες προοιµιακές παρατηρήσεις  

Κατά τη διάρκεια της ζωής µας, ο χρόνος που αφιερώνεται στην εργασία και την 

κατάρτιση µόλις και µετά βίας καταλαµβάνει ένα είκοσι της εκατό του συνολικού 

χρόνου ζωής ενός ατόµου, ωστόσο, είναι ο χρόνος όπου επικεντρώνεται το 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον αφήνοντας σε δεύτερη µοίρα τα υπόλοιπα κεφάλαια της 

ιδιωτικής ζωής. 

Η κατάρτιση δεν είναι µια έννοια που προέκυψε προσφάτως. Και δεν είναι ένα προϊόν 

που ανακαλύφθηκε τον 20ο αιώνα. Είναι σχεδόν 200 χρόνια που ο Ρόµπερτ Όουεν 

απευθυνόµενος στους συναδέλφους του επιχειρηµατίες, τους προέτρεπε να 

φροντίζουν τις «ζωντανές µηχανές» τους όπως ακριβώς φροντίζουν και τις άλλες 

µηχανές ώστε να προκύψει ένα µεγάλο όφελος για τους ίδιους. Για το περίφηµο 

πείραµα του στο Νιου Λάναρκ της Σκοτίας, ο Όουεν έµεινε στην ιστορία. ∆εν 

σταµάτησε, όµως, εκεί. Προχώρησε ακόµη περισσότερο ιδρύοντας το 1816 το 

Ινστιτούτο για τη ∆ιαµόρφωση του χαρακτήρα, καθιστώντας χαρακτηριστικό του 

Νιου Λάναρκ τη σηµασία που απέδιδε στην κατάρτιση: κατάρτιση για τη ζωή και την 

εργασία. Οι ανησυχίες για την κατάρτιση δεν είναι λοιπόν, χτεσινές. 

Αυτό που είναι απόλυτα ξεκάθαρο είναι η άµεση σχέση του ρόλου της εργασίας 

µε την αντίληψη για την κατάρτιση. Η έννοια της εργασίας, τα τελευταία χρόνια, οι 

εικόνες της, η σηµασία της για τα άτοµα, ο ρόλος της στην κοινωνική δοµή αλλάζει 

και ταυτόχρονα αλλάζει και η σηµασία που αποδίδεται στην κατάρτιση, 

επαγγελµατική ή γενική. Στη δεκαετία του ’70, η εξέλιξη της καπιταλιστικής 

παραγωγής δεν χρειαζόταν περισσότερη γενική κατάρτιση για τους εργαζοµένους 

αφού οι ανάγκες για ειδικές δεξιότητες µειώνονταν. Οι πολιτικές της εκπαίδευσης και 

της κατάρτισης αλλά και οι πολιτικές για την οργάνωση της εργασίας γενικότερα δεν 

σκόπευαν στη δηµιουργία ικανών εργαζοµένων µε περισσότερα «τεχνικά» προσόντα. 

Επεδίωκαν περισσότερο να αντιµετωπίσουν τις αντιδράσεις της εργατικής τάξης και 

να δηµιουργήσουν εργαζόµενους πιο πειθήνιους. Τη δεκαετία του ’80 ανοίγουν για 

την κατάρτιση δύο διαφορετικοί δρόµοι. Από τη µια, η κατάρτιση εδραιώνεται στον 

κοινωνικό ιστό και συµβάλλει στον σχηµατισµό ενός τρόπου ανάπτυξης των 

δυνατοτήτων του εργαζόµενου πολίτη και από την άλλη, η νέα αποκεντρωµένη 

οργάνωση της παραγωγής συνέβαλε στην απώλεια πείρας και γνώσης εξαιτίας της 

υποβάθµισης της σχέσης επιχειρηµατία και εργαζοµένου. Αναπτύσσονται πλέον 
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δεξιότητες και προσόντα συµπεριφοράς που θα διαµορφώσουν εργαζόµενους 

περισσότερο επιδεκτικούς στις νέες συνθήκες, κατάλληλους για την αγορά εργασίας. 

Τη δεκαετία του ’90, η ίδια η αντίληψη για την εργασία διαµορφώνεται, αλλάζει. Από 

τη µια, υπάρχει η ιδέα για το «τέλος της εργασίας», όπου η εργασία ουσιαστικά 

εξαφανίζεται εφόσον δεν αποτελεί πλέον  κεντρικό θέµα στις κοινωνίες του 

µετασχηµατισµένου καπιταλισµού. Από την άλλη, η δεκαετία του ’90 είναι η 

δεκαετία της κατάρτισης, της ειδίκευσης. Τα νέα παραγωγικά µοντέλα απαιτούν από 

τους εργαζόµενους περισσότερη ευφυΐα, µεγαλύτερη προσωπική δέσµευση, συνολική 

αντίληψη των πραγµάτων, περισσότερες γνώσεις και πιο ολοκληρωµένες δεξιότητες. 

Αυτός ο τρόπος αντίληψης της εργασίας απαιτεί µια εξυπνότερη εφαρµογή των 

γνώσεων που ωστόσο είναι περισσότερο αγχωτική και αφήνει ελάχιστο χρόνο για 

συνεργασία σε οµάδες και µετάδοσης της γνώσης στην πράξη.  

Εδώ, λοιπόν τίθεται το ερώτηµα. Ποιο θα είναι το µέλλον της εργασίας και της 

κατάρτισης; Ποιο µέλλον θέλουµε; Για τη χάραξη πολιτικών είναι αναγκαστικά 

απαραίτητος ένας διάλογος σχετικά µε τις επιλογές της κοινωνικής οργάνωσης, τα 

επαγγέλµατα που θα υπάρχουν στο µέλλον και βεβαίως την απαραίτητη κατάρτιση 

για την ενίσχυση των επαγγελµάτων αυτών και του συγκεκριµένου καταµερισµού της 

εργασίας. 

Η σηµερινή κατάσταση σε σχέση µε την εργασία µοιάζει να χαρακτηρίζεται από 

τη συνύπαρξη µιας απαίτησης για περισσότερα προσόντα και δεξιότητες κατά την 

πρόσληψη ώστε η κατάρτιση να αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή, από την 

ελλιπή χρήση των δεξιοτήτων κατά την εκτέλεση της εργασίας ώστε άτοµα µε υψηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο να εργάζονται ως ανειδίκευτοι εργάτες και από τη µείωση των 

αµοιβών.  

 

2. Αντικείµενο- Βασικά ερευνητικά ερωτήµατα  

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι ο επικαθορισµός των κρίσιµων δηµόσιων 

πολιτικών που σχετίζονται άµεσα µε το ζήτηµα των δεξιοτήτων όπως οι πολιτικές 

απασχόλησης και η εκπαιδευτική πολιτική, συµπεριλαµβανοµένων των πολιτικών 

κατάρτισης.  

Ποιο  ρόλο καταλαµβάνει και πόσο σηµαντική είναι η εργασία και η κατάρτιση στον 

προσδιορισµό της ταυτότητας ενός ευρωπαίου πολίτη; Είναι κεντρικά σηµεία της 

ζωής µας, της ύπαρξης µας ή απλώς µέσα που ικανοποιούν την υλική αναπαραγωγή 

της;  
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Λαµβάνοντας υπόψη τον κεντρικό ρόλο της κατάρτισης σε µια εποχή όπου σχεδόν 

ολοκληρωτικά υπερισχύει η ανταγωνιστικότητα, η οποία θεωρεί την λήψη µέτρων 

που αποσκοπούν στην κοινωνική συνοχή ως µειωµένης  προτεραιότητας ανάγκη, 

αναρωτιόµαστε κατά πόσο, ο ρόλος αυτός δεν επιδιώκει να προβάλει την 

ατοµικότητα. Κατά πόσο δηλαδή, οι πολιτικές της νεοφιλελεύθερης ατζέντας που 

διαµορφώνονται δεν εξυπηρετούν στην πραγµατικότητα  την ανάγκη για ευέλικτους 

και ευπροσάρµοστους εργαζοµένους. Η οπτική αυτή δεν είναι άσχετη µε το γεγονός 

πως οι αλλαγές στην αγορά εργασίας έχουν άµεση επίδραση στην εξέλιξη των  

πολιτικών πρόνοιας στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στις νέες ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης. 

 Στο πρώτο µέρος, καλούµαστε εποµένως, να διερευνήσουµε µε ποιόν τρόπο 

διαµορφώθηκε σταδιακά η διεθνής και η ευρωπαϊκή αντίληψη για τις δεξιότητες, µε 

ποιο τρόπο η αντίληψη αυτή απέκτησε επείγουσα διάσταση και πως συνδέθηκε µε 

την απασχόληση. Ταυτόχρονα, εξετάζουµε το πώς αποδίδεται όλο και µεγαλύτερη 

έµφαση στη µεγαλύτερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη ∆ια Βίου 

Μάθηση. 

Συγκεκριµένα προσδιορίσαµε την έννοια «δεξιότητες» και πως διαµορφώθηκε, καθώς 

και τον ρόλο της εκπαιδευτικής λειτουργίας στη διαµόρφωση δεξιοτήτων. Στη 

συνέχεια, εξετάσαµε  το πως και γιατί διαµορφώθηκε το ευρωπαϊκό  πλαίσιο 

ανάπτυξης δεξιοτήτων µε εφαλτήριο τη  «Λευκή Βίβλο για την Ανάπτυξη, την 

Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση», καθώς και τη «Λευκή Βίβλο για την 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση». Έπειτα, διερευνήσαµε το πώς η πολιτική σχεδιασµού 

του ανθρώπινου δυναµικού άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο σηµαντική εφόσον έγινε 

αντιληπτό πως αποτελεί το εργαλείο για την επίτευξη των δύο βασικών στόχων της 

περιόδου: της πλήρους απασχόλησης και της οικονοµικής µεγέθυνσης. Έπειτα, 

εξετάσαµε το πώς διαµορφώθηκε η Ευρωπαϊκή αντίληψη περί δεξιοτήτων προ- 

Μάαστριχ και µετά Μάαστριχ. Ουσιαστικά, δηλαδή εξετάσαµε την πορεία 

ενδυνάµωσης των πολιτικών κατάρτισης. Στη συνέχεια, παρουσιάσαµε διεξοδικά το 

πρόγραµµα Leonardo Da Vinci καθώς και τις µεταγενέστερες εργασίες που 

σχετίζονται µε αυτό, όπως επίσης και το δίκτυο Euroguidance και την κάρτα 

Europass, δύο άλλες δράσεις που σχετίζονται µε την κατάρτιση.  Έπειτα εξετάσαµε 

τον ρόλο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας στη χάραξη πολιτικών και πιο 

συγκεκριµένα στη διαµόρφωση του όρου «δεξιότητες».  
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 Στο δεύτερο µέρος εξετάζουµε την κατάσταση που επικρατεί σήµερα στην 

Ελλάδα, τη στάση της ελληνικής πολιτείας απέναντι στην κατάρτιση, το πώς έφτασε 

η τελευταία να καταλαµβάνει κοµβικό ρόλο στη διαµόρφωση των δηµόσιων 

πολιτικών απασχόλησης καθώς  και τον ρόλο που έπαιξε η ατζέντα της στρατηγικής 

της Λισσαβόνας στην εξέλιξη αυτής της αντίληψης. Σε συνάρτηση αυτού, 

σχολιάσαµε το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθµίσεων για το 2005 – 2008 όπως αυτό 

παρουσιάστηκε από τη ∆ιευθύντρια του Οικονοµικού Γραφείου του Πρωθυπουργού 

κ. Λουρή, Καθηγήτρια του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών,  όπου περιγράφεται 

η ελληνική προσπάθεια για σύγκλιση µε τους κατευθυντήριους άξονες της 

Στρατηγικής της Λισσαβόνας.  Στην πορεία, παρουσιάζουµε τις πρόσφατες 

µεταρρυθµίσεις που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα  ενώ για την επισήµανση του  

ακριβούς ρόλου που έλαβε η κατάρτιση στο σχεδιασµό  της πολιτικής για την 

απασχόληση, εξετάσαµε τα  Εθνικά Σχέδια  ∆ράσης για την Απασχόληση. Στη 

συνέχεια παρουσιάσαµε τις βασικές µεταρρυθµιστικές εκπαιδευτικές προτεραιότητες 

που προωθούνται σήµερα στην εθνική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς  και τον 

τρόπο καταγραφής της συντελούµενης προόδου στον τοµέα της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης µε τον οποίο  ασχολούνται διάφοροι οργανισµοί. Το επόµενο ερώτηµα 

στο όποιο κληθήκαµε να απαντήσουµε ήταν το ποιοι στάθηκαν οι βασικοί 

κατευθυντήριοι άξονες της στρατηγικής για τη ∆ια Βίου Μάθηση όπως αυτή 

σχεδιάστηκε από την ελληνική πολιτεία. Στη συνέχεια, εξετάσαµε τα ισχύοντα στην 

ελληνική πραγµατικότητα   σε σχέση µε την Αρχική και τη Συνεχιζόµενη 

Επαγγελµατική κατάρτιση καθώς και  τη Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική κατάρτιση 

ανά επιχειρησιακό πρόγραµµα. Τέλος, η σχέση κατάρτισης και κοινωνικά ευπαθών 

οµάδων παρουσιάστηκε εκτενώς. 

 Καταληκτικά σχολιάσαµε τον έντονο προβληµατισµό που κυριάρχησε στην Ευρώπη 

και  τελικά κατέληξε στην ανάγκη αναδιάρθρωσης των πολιτικών εκπαίδευσης και 

κατάρτισης για την  ενίσχυση ενός οικονοµικού πλεονεκτήµατος απαραίτητου στη 

διεθνή ανταγωνιστική αγορά καθώς και το πώς οι πολιτικές κατάρτισης που 

διαµορφώθηκαν στην Ελλάδα δεν είναι τίποτε άλλο από µεταφορά των πολιτικών του 

διεθνούς στίβου στην ελληνική εθνική πραγµατικότητα. 
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3. Βασική βιβλιογραφία 

Τα βασικά κείµενα τα οποία χρησιµοποιήσαµε για να απαντήσουµε στα 

ερωτήµατα που ετέθησαν είναι το βιβλίο του Ν. Παπαδάκη « Μεταξύ δυνητικότητας 

και αναγκαιότητας, Όψεις του πλαισίου των Πολιτικών Απασχόλησης και 

Κατάρτισης στην Ελλάδα. Από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Απασχόλησης στα Εθνικά 

Σχέδια ∆ράσης για την Απασχόληση, Αθήνα : Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ, 

Α.Σ.Ε. – QUALITY  E.E.T.A.A.», της Καρασιώτου «Προσδιορισµός των αναγκών σε 

δεξιότητες, Επισκόπηση των σχεδίων και δράσεων για την Ελλάδα»,  µια έκδοση του 

Cedefop,  το βιβλίο των Γράβαρη ∆., Παπαδάκη Ν., «Εκπαίδευση και εκπαιδευτική 

πολιτική, µεταξύ κράτους και αγοράς», το βιβλίο των Τσεκούρα Ι., Σταµπουλή Μ., 

Λιτσαρδάκη Μ., «Η χρηµατοδότηση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

στην Ελλάδα, Περιγραφή του συστήµατος χρηµατοδότησης», επίσης µια έκδοση του   

Cedefop, το βιβλίο των Βρετάκου Β., Ρουσέα Π., «Επαγγελµατική εκπαίδευση και 

κατάρτιση στην Ελλάδα», την έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας µε τίτλο «Αρχική 

και συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση στην Ελλάδα, Εθνική έκθεση για το 

πρόγραµµα Leonardo da Vinci», καθώς και το βιβλίο των Schmidt S., Schomann K., 

Tessaring M., «Early identification of skill needs in Europe» όπως επίσης και το 

κείµενο του Παπαδάκη Ν. «The Hellenic National Report: Greece’s contribution to 

the 2006 joint report on the implantation of the Education and Training 2010 work 

programme».  

Παράλληλα, µελετήσαµε Αποφάσεις και Σχέδια αποφάσεων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής που σχετίζονται µε τις δεξιότητες, τις δεξιότητες και την κινητικότητα, την 

κατάρτιση, καθώς και τα προγράµµατα δράσεων. 
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1. ∆εξιότητες 

1.1.  Προσδιορισµός της έννοιας «δεξιότητες» 

 Αναγκαίος κρίνεται ο προσδιορισµός της έννοιας «δεξιότητες» αλλά και τις 

διεθνούς προβληµατικής που αναπτύχθηκε σχετικά µε τον όρο αυτό κυρίως τη 

δεκαετία του ’90. Το International Labor Office στα κείµενα εργασία του και 

συγκεκριµένα στα κείµενα των δικτύων POLFORM (Training Policies and Systems 

Branch) και EMPFORM (Employment and Training Department) επιχειρεί να 

περιγράψει και να ταξινοµήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται και πρέπει να 

προβάλλονται προκειµένου οι άνθρωποι να µπορούν να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες και απαιτήσεις του οικονοµικού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος, το 

οποίο αναπτύσσεται δυναµικά ή µεταβάλλεται. 

Σύµφωνα µε τον προσδιορισµό αυτό  υπάρχουν τρεις κατηγορίες δεξιοτήτων: 

• Ανταγωνιστικότητα στις παγκόσµιες αγορές όπου απαιτούνται δεξιότητες 

γνωστικής στρατηγικής και δεξιότητες καινοτοµικής και τεχνικής δράσης 

• Ικανότητα πρόσβασης (access) των εργαζοµένων στις ευκαιρίες απασχόλησης 

και προσαρµογής (adaptation) στις αλλαγές στο περιεχόµενο εργασίας µε 

χαρακτηριστικά την προσαρµογή στις τεχνολογικές καινοτοµίες, την 

αναδιοργάνωση του εργασιακού χωροχρόνου, την επιχειρηµατική αναδόµηση 

και τους µετασχηµατισµούς των αγορών εργασίας και 

• ∆εξιότητες Οικονοµικής και Κοινωνικής Ενσωµάτωσης των ανέργων, των 

εργαζοµένων µε ποιοτικά ισχνές δεξιότητες, των οµάδων µειονοτήτων και των 

φτωχών. 

Στη δηµοσίευση του Νόµου 3191/7-11-2003 που αφορά το Εθνικό Σύστηµα 

Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση 

περιγράφονται οι ανάλογοι όροι. Ως «δεξιότητες» περιγράφονται οι δυνατότητες 

εφαρµογής τεχνικών γνώσεων και εµπειρίας που απαιτούνται για την άσκηση ενός 

έργου ή εργασίας, ως «ικανότητες» οι δυνατότητες ενός ατόµου να αξιοποιεί τις 

γνώσεις και δεξιότητες του για να ανταποκριθεί στις τρέχουσες συνθήκες και 

απαιτήσεις της απασχόλησης του αλλά και να προσαρµόζεται σε αλλαγές ενώ 

«προσόντα» είναι το σύνολο των γενικών και ειδικών γνώσεων, δεξιοτήτων, 

ικανοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση ενός επαγγέλµατος ή µιας ειδικότητας ή 

εξειδίκευσης. 
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Η συζήτηση για τις  δεξιότητες ξεκίνησε στη Γαλλία τη δεκαετία του ’50 από το 

Κίνηµα των Γαλλικών Επιχειρήσεων, αναπτύχθηκε τις επόµενες δεκαετίες και 

εντάθηκε τα τελευταία 15 χρόνια. Η έννοια ‘‘δεξιότητες’’ δεν περιορίζεται στις 

γνώσεις και στα διπλώµατα που αποκτούνται αλλά συνδέεται µε την εµπειρία και την 

εξειδίκευση που αποκτάται µέσα στο περιβάλλον της εργασίας.   

Στην πραγµατικότητα, η απόκτηση επαγγελµατικών δεξιοτήτων , φαίνεται να 

είναι αποτέλεσµα, όχι µόνο των δράσεων κατάρτισης αλλά της ενσωµάτωσης των 

εργασιακών εµπειριών στις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις. Αναπτύσσεται µέσα 

από την αξιοποίηση των γνώσεων σε καταστάσεις διαφορετικές από εκείνες στις 

οποίες αποκτήθηκαν. Η επαγγελµατική ικανότητα και η απόκτηση δεξιοτήτων είναι 

αποτέλεσµα µιας διαδικασίας µάθησης που δεν στηρίζεται αποκλειστικά στην 

κατάρτιση ούτε επιτυγχάνεται µόνο από την άσκηση του επαγγέλµατος. Οι δεξιότητες 

αποκτούνται δια µέσου της εναλλαγής διαφόρων εµπειριών τυπικής εκπαίδευσης  και 

εργασιακής πρακτικής. Η απόκτηση επαγγελµατικής ικανότητας είναι ο συγκερασµός 

δεξιοτήτων που απορρέουν από την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που 

απορρέουν από συγκεκριµένες εµπειρίες. « Η δεξιότητα δεν είναι κάτι το απόλυτο. 

Είναι µια µεταβλητή που επηρεάζει και επηρεάζεται από το οργανωµένο πλαίσιο στο 

οποίο εκδηλώνεται. Προσλαµβάνει χαρακτήρα και διάσταση µέσα στις ιδιαίτερες 

συνθήκες, δηλαδή τους χώρους εργασίας και τους παραγωγικούς κλάδους όπου είναι 

τοποθετηµένη» (Αγορά 7 , Χρόνος εργασίας , χρόνος κατάρτισης, Θεσσαλονίκη 7-8 

Οκτωρίου 1999, 2003). Η απόκτηση δεξιοτήτων είναι µια διαδικασία που δεν 

περιορίζεται µόνο στις γνώσεις αλλά καθορίζεται από την κοινωνική ανταλλαγή µε 

άλλα άτοµα, περισσότερο ή εξίσου ικανά µε τα οποία µπορεί να αναπτυχθεί ο 

σχετικός διάλογος. Η απόκτηση επαγγελµατικών δεξιοτήτων αξιολογείται όχι ως 

ανεξάρτητη δραστηριότητα αλλά στο µέτρο της αποτελεσµατικότητας της. Συνδέεται 

µε την κοινωνική πραγµατικότητα, την κατάσταση της απασχόλησης και τους 

παραγωγικούς τοµείς και κλάδους όπου εκδηλώνεται.  

 

1.2.  Η εκπαιδευτική  λειτουργία και η διαµόρφωση των δεξιοτήτων 

Σκοπό και περιεχόµενο της εκπαιδευτικής λειτουργίας αποτελεί η διατήρηση, 

η αναπαραγωγή και η µετάδοση της γνώσης και πιο ειδικά των ιδιαίτερων γνώσεων 

και δεξιοτήτων.  

Η εκπαιδευτική λειτουργία διαθέτει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το πρώτο 

σχετίζεται µε τον καταµερισµό της εργασίας. Και κυρίως τον κοινωνικό 
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καταµερισµό. Η παραγωγή των ειδικών γνώσεων που κρίνονται απαραίτητες για την 

πραγµατοποίηση των επιµέρους κοινωνικών εργασιών έχουν να κάνουν µε την 

παραγωγή γνώσεων που σχετίζονται µε τις γενικότερες σχέσεις των εργασιών αυτών. 

Η παραγωγή µιας γνώσης συγκεκριµένης και εξειδικευµένης, απαραίτητης για τη 

διαµόρφωση µιας δεξιότητας σχετίζεται και µε την ειδικότερη θέση της δεξιότητας 

αυτής εντός του συνολικού καταµερισµού της εργασίας. Παράλληλα, οι 

προϋποθέσεις παραγωγής µιας συγκεκριµένης δεξιότητας δεν αφορούν µόνο τις 

απαραίτητες γνώσεις για την διαµόρφωση της αλλά και τη σχέση της µε παρεµφερείς 

κλάδους και γνωστικά αντικείµενα.  

Το δεύτερο γνώρισµα της εκπαιδευτικής λειτουργίας είναι ότι παρά τη σχέση 

της µε τον καταµερισµό εργασίας, καταφέρνει να παραµένει αυτοτελής από τις 

άµεσες ανάγκες της παραγωγής.  Η διατήρηση, µετάδοση και παραγωγή ειδικών 

γνώσεων µέσα στο πλαίσιο του κοινωνικού καταµερισµού της εργασίας δεν 

πραγµατοποιείται εκτός ενός γενικότερου πλαισίου που αφορά τη διατήρηση, 

µετάδοση και παραγωγή της γνώσης γενικότερα.  Η παραγωγή ειδικών γνώσεων για 

τη διαµόρφωση δεξιοτήτων και την ικανοποίηση ειδικών και συγκεκριµένων 

αναγκών επικυρώνεται εντός ενός γενικότερου γνωστικού πλαισίου που περιλαµβάνει 

ξεχωριστές επιστήµες και επιστηµονικούς κλάδους. 

Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής λειτουργίας σχετίζονται µε το 

αίτηµα ότι η εκπαίδευση οφείλει να καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Για 

την ικανοποίηση αυτού του αιτήµατος απαραίτητη είναι η απελευθέρωση εργάσιµου 

χρόνου και η µεταλλαγή του σε εκπαιδευτικό χρόνο. Ο εργάσιµος χρόνος πρέπει να 

απελευθερωθεί από την παραγωγική διαδικασία µεταφερόµενος εντός του 

εκπαιδευτικού συστήµατος ως χρόνος εκπαίδευσης. Το τµήµα του πληθυσµού που 

επιδιώκει να αποκτήσει συγκεκριµένες και αναγκαίες δεξιότητες φεύγει από την 

παραγωγική διαδικασία, εισέρχεται στο εκπαιδευτικό σύστηµα αποκτά τις 

απαραίτητες γνώσεις που οδηγούν σε δεξιότητες και επιστρέφει στην παραγωγική 

διαδικασία. Η µετατροπή του εργάσιµου χρόνου σε χρόνο εκπαίδευσης πολλές φορές  

αποτελεί προϋπόθεση για την είσοδο του πληθυσµού στην παραγωγική διαδικασία. 

Έτσι, η εκπαίδευση εµφανίζεται ως άµεσα συνδεδεµένη µε την παραγωγή και µε τη 

δοµή απασχόλησης. 
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2. Πως και γιατί διαµορφώθηκε το ευρωπαϊκό  πλαίσιο ανάπτυξης 

δεξιοτήτων  

Η  “Λευκή Βίβλος για την Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση” 

που δηµοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1993, έδωσε έναν νέο ορισµό στους όρους 

απασχόληση, κατάρτιση, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα εµπλέκοντας τον όρο 

«δεξιότητες» στη µεταξύ τους σχέση.  Η «Λευκή Βίβλος για την Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση» που δηµοσιεύτηκε το 1995, είναι η σηµαντικότερη πολιτική πρόταση 

των τελευταίων δεκαετιών για την εκπαίδευση. Είναι το πρώτο επίσηµο κείµενο που 

στην πραγµατικότητα αναγνωρίζει πως  η  εκπαίδευση και η  κατάρτιση είναι ο 

µοναδικός τρόπος αντιµετώπισης της ανεργίας. Μεγάλη σηµασία αποδίδεται, επίσης 

στη  σχέση µάθησης (learning relationship), δηλαδή στην  ικανότητα του ατόµου για 

µάθηση και στην  ικανότητα του να κάνει επιλογές µάθησης. Η γνώση και οι 

δεξιότητες µετατρέπονται έτσι σε  εργαλεία µε τα οποία µετριέται η ατοµική 

απόδοση.  Η  Λευκή  Βίβλος στάθηκε το έναυσµα για να στραφούν οι κοινοτικές 

πολιτικές στον προσδιορισµό των διαδικασιών µε τις οποίες θα αποκτηθούν οι 

κατάλληλες και αναγκαίες δεξιότητες. Ορίζει µάλιστα τις δεξιότητες ως ένα 

συνδυασµό δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν µε την εκπαίδευση, δεξιοτήτων που είναι 

προϊόντα επαγγελµατικής εµπειρίας και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από 

προσωπική προσπάθεια.  

 

2.1 Η πορεία διαµόρφωσης  

 «Οι στόχοι  της Λισσαβόνας τον Μάρτιο του 2000 καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη 

ειδικευµένου και ευέλικτου εργατικού δυναµικού στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας 

που θα είναι πιο ανοικτές και ευπρόσιτες. Ταυτόχρονα, το χάσµα που πολλές φορές 

υπάρχει µεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας, ιδιαίτερα σε τοµείς 

όπως η τεχνολογία της πληροφορίας και οι ξένες γλώσσες, αποτελεί εµπόδιο για την 

κινητικότητα εντός της Ε.Ε. αλλά παράλληλα στάθηκε το κίνητρο για την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, τα κράτη µέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να λάβουν πρωτοβουλίες σε 

αυτόν τον τοµέα.   Οι ενέργειες που αποβλέπουν στη διευκόλυνση της ανάπτυξης των 

δεξιοτήτων αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας της επαγγελµατικής 

κινητικότητας.»  

∆ιαβάζοντας το απόσπασµα από το σχέδιο δράσης για τις δεξιότητες και την 

κινητικότητα που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Φεβρουαρίου 2002 στο 

Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 
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και την Επιτροπή των Περιφερειών (COM 72/2002) αντιλαµβανόµαστε πιο είναι το 

βασικό χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής πολιτικής για την εκπαίδευση. Η άµεση 

σύνδεση της µε την αγορά εργασίας.  

Ωστόσο, η σχέση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας δεν είναι αξιωµατική. 

∆ιαµορφώθηκε µετά τη διάρρηξη της σχέσης εκπαίδευσης και παραγωγής 

γενικότερα, µιας σχέσης που επικράτησε ήδη από τη δεκαετία του 1950 και 1960 σε 

όλες σχεδόν τις ανεπτυγµένες καπιταλιστικές δηµοκρατίες.   

Η εκπαιδευτική πολιτική που σε γενικές γραµµές διαµορφώθηκε την περίοδο 

αυτή  διακρίνεται από τη σύνδεση της εκπαίδευσης  και του εκπαιδευτικού 

συστήµατος γενικότερα µε την παραγωγική διαδικασία αλλά  πιο συγκεκριµένα µε τη 

βιοµηχανική παραγωγή. Η εκπαιδευτική πολιτική, κατά συνέπεια, των κρατών της 

∆ύσης σχεδιάζεται εντασσόµενη σε ένα ευρύτερο σχεδιασµό που περιλαµβάνει  τη 

ρύθµιση της οικονοµίας και έχει ως στόχο τη µεγέθυνση της τελευταίας. Για τη 

διαµόρφωση αυτής της οικονοµικής πολιτικής λαµβάνεται υπόψη και ο απώτερος 

στόχος της πλήρους απασχόλησης, ο οποίος θα υλοποιηθεί µε την ενδυνάµωση της 

ζήτησης σε εργατικό δυναµικό. Η πολιτική σχεδιασµού του ανθρώπινου δυναµικού 

γίνεται ολοένα και πιο σηµαντική εφόσον αποτελεί το εργαλείο για την επίτευξη των 

δύο βασικών στόχων της περιόδου: της πλήρους απασχόλησης και της οικονοµικής 

µεγέθυνσης ( ∆ιον. Γράβαρης, Νίκος Παπαδάκης 2005).  

Η πολιτική αυτή έχει δύο χαρακτηριστικά, ένα οικονοµικό και ένα κοινωνικό. 

Σε σχέση µε το οικονοµικό χαρακτηριστικό της, η πολιτική σχεδιασµού του 

ανθρώπινου δυναµικού παρεµβαίνει στο εκπαιδευτικό σύστηµα ώστε να 

διαµορφωθούν οι δεξιότητες στην προσφορά εργασίας  που κρίνονται απαραίτητες 

για να υπάρξει οικονοµική ανάπτυξη. Σε σχέση µε το κοινωνικό χαρακτηριστικό της, 

επιδιώκει τον εκδηµοκρατισµό του εκπαιδευτικού συστήµατος.  

Ο σχεδιασµός αυτός , ωστόσο, οδηγείται στην αποτυχία καθώς συσχετίστηκε µε 

το µεταπολεµικό πρότυπο οικονοµικής ανάπτυξης.  Η πετρελαϊκή κρίση του 1973, 

ένα ιστορικό γεγονός που σηµατοδότησε το τέλος της µεταπολεµικής αντίληψης για 

την οικονοµική ανάπτυξη, είχε τον χαρακτήρα ντόµινου στην εξέλιξη της σχέσης 

εκπαίδευσης -  απασχόλησης. Η οικονοµική ύφεση και αστάθεια µετατρέπουν τις 

δεξιότητες και ειδικότητες που παράγονται από το υφιστάµενο εκπαιδευτικό σύστηµα 

σε άκαιρες ή περιττές. Ταυτόχρονα, η ίδια ύφεση και τα εµφανιζόµενα ελλείµµατα 

περιορίζουν τους διαθέσιµους χρηµατοδοτικούς πόρους, τους προοριζόµενους για την 

εκπαίδευση. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που προέρχονται από την τεχνική και 
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επαγγελµατική εκπαίδευση περιορίζεται δραστικά. Η σχέση µεταξύ εκπαίδευσης και 

παραγωγής που κυριάρχησε στην µεταπολεµική περίοδο, διαρρηγνύεται.   

Ταυτόχρονα ο ρυθµιστικός ρόλος του κράτους στον τοµέα της εκπαίδευσης – 

της άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής -  φαίνεται να υποχωρεί αφήνοντας µεγάλα 

περιθώρια στην ιδιωτικοποίηση. Τα κριτήρια που διέπουν τη λειτουργία του 

εκπαιδευτικού συστήµατος µετατρέπονται σε ιδιωτικοοικονοµικά. ∆εν κυριαρχεί 

δηλαδή πια ο πολίτης- φορολογούµενος αλλά ο καταναλωτής που χρησιµοποιεί τις 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες-λειτουργίες. Οι παρεχόµενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

αξιολογούνται πλέον µε νέες και διαφορετικές διαδικασίες1. Η σχέση εκπαίδευσης 

και παραγωγής έχει πλέον αντικατασταθεί από τη σχέση εκπαίδευσης και αγοράς. 

Ένα µεγάλο τµήµα της εκπαιδευτικής πολιτικής σχετίζεται άµεσα στο εξής µε την 

πολιτική απασχόλησης και την καταπολέµηση της ανεργίας.  

Παράλληλα, οι χρηµοτοοικονοµικοί πόροι που προορίζονται για την 

εκπαίδευση κατανέµονται µέσω του µηχανισµού της αγοράς και όχι µέσω του 

κρατικού προϋπολογισµού, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως το κράτος έχει 

αντικατασταθεί πλήρως ή ακόµη και µερικώς από την αγορά. Η αγορά δεν 

υποκαθιστά το κράτος στην κατανοµή των πόρων. Συµµετέχει, όµως, και παρεµβαίνει 

στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και στη διαµόρφωση των προτεραιοτήτων. Η 

κρατική παρέµβαση δεν περιορίζεται. Απλώς αλλάζει µορφή, λαµβάνοντας υπόψη τα 

κελεύσµατα της αγοράς. Χαρακτηριστικό δείγµα, η υιοθέτηση χρηµατοοικονοµικών 

κριτηρίων για την κατανοµή των πόρων στην εκπαίδευση και η υποχώρηση των 

κρατικών έναντι των ιδιωτικών δαπανών. 

 

3. Η Ευρωπαϊκή αντίληψη περί δεξιοτήτων 

3.1 Η προ- Μάαστριχ πολιτική 

Πριν από το 1992 η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απολάµβανε καµιά νοµοθετική 

εξουσία σε σχέση µε την εκπαίδευση, πόσο µάλλον για τη διαµόρφωση µιας 

πολιτικής πιο εξειδικευµένης που να αφορά τις δεξιότητες. 

Η Συνθήκη της Ρώµης, για πρώτη φορά, υπογράµµιζε τον ρόλο της Κοινότητας στην 

εφαρµογή των πρωτοβουλιών για την επαγγελµατική κατάρτιση, ενώ µόλις τη 

                                                 
1 Η εµπορευµατοποίηση της εκπαίδευσης είναι σαφής τάση στον διεθνή χώρο µε χώρα πρωταγωνιστή 
τις ΗΠΑ, όπου δραστηριοποιούνται οι Επιχειρήσεις ∆ιαχείρισης Παιδείας. Είτε το κρότος είτε οι 
τοπικές αρχές παραχωρούν τη διαχείριση της Παιδείας σε αυτές τις επιχειρήσεις µε το επιχείρηµα πως 
µε τον τρόπο αυτό συνδυάζονται τα πλεονεκτήµατα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας χωρίς να χάνεται ο 
δηµόσιος χαρακτήρας της παιδείας. (∆ιον. Γράβαρης, Νίκος Παπαδάκης, 2005).  
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δεκαετία του ’70 εµφανίζεται για πρώτη φορά ενδιαφέρον από τα κράτη µέλη για µια 

κοινή εκπαιδευτική πολιτική. Τότε λαµβάνουν χώρα κάποιες προσπάθειες 

συντονισµού των εκπαιδευτικών πολιτικών µεταξύ των κρατών µελών. 

Από το 1957 έως το 1992, τα κράτη µέλη χάραζαν τις εκπαιδευτικές πολιτικές 

τους. Οι ιδρυτικές συνθήκες και η πρώτη αναθεώρηση τους το 1987 αντιµετώπισαν 

τα ζητήµατα της εκπαίδευσης µε την οπτική της επαγγελµατικής κατάρτισης ώστε να 

βελτιωθεί η ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου, όπως ήταν ο στόχος. (Γ. 

∆ηµόπουλος, Ν. Μπαλτάς, Ι. Χασσιδ, 2001). Στη δεκαετία του ’80, η προσπάθεια για 

τη χάραξη κοινών εκπαιδευτικών πολιτικών και κοινής πολιτικής για τη ∆ια Βίου 

Μάθηση καταβάλλεται περισσότερο συντονισµένα. Η αντίληψη της  εθνικής 

αυτονοµίας στην εκπαιδευτική πολιτική κυριαρχεί την περίοδο αυτή, ωστόσο 

υποχωρεί µπροστά στη δηµιουργία της ενιαίας αγοράς και την οικονοµική ύφεση της 

συγκεκριµένης χρονικής στιγµής. (∆ιον. Γράβαρης, Νίκος Παπαδάκης,  2005).   

Μόνο η Συνθήκη του Μάαστριχ το 1992 µε το άρθρο 126 αναφέρεται στο 

ζήτηµα της ποιότητας στην εκπαίδευση και µε το άρθρο 128 υιοθετεί την 

επαγγελµατική κατάρτιση. Η νέα αυτή αντίληψη δεν είναι άσχετη µε τις θέσεις άλλων 

διεθνών οργανισµών όπως, ο ΟΟΣΑ,  η UNESCO και το Συµβούλιο της Ευρώπης. 

Με τη Συνθήκη του Μάαστριχ τίθενται οι βάσεις για τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού 

Έτους ∆ια Βίου Μάθησης το 1996 και στην ουσία η ανάληψη της ευθύνης από την 

Ε.Ε. για τη ∆ια Βίου Μάθηση. Τότε τίθεται για πρώτη φορά ένα κανονιστικό πλαίσιο 

για την προώθηση υπερεθνικών µέτρων εκπαιδευτικής πολιτικής που σχετίζονταν 

τόσο µε την επαγγελµατική εκπαίδευση, δηλαδή την κοινωνικο-οικονοµική διάσταση 

της εκπαίδευσης όσο και µε την ευρύτερη εκπαίδευση δηλαδή την πολιτισµική-

πολιτική διάσταση της. 

 

3.2 Η µετά- Μάαστριχ πολιτική 

Η Συνθήκη του Μάαστριχ εισήγαγε για πρώτη φορά τον διαχωρισµό µεταξύ 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στόχος, η µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα και 

κινητικότητα του εργατικού δυναµικού ώστε να µειωθούν τα υψηλά ποσοστά 

ανεργίας και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας εντός 

της παγκόσµιας αγοράς. Η «∆ια βίου µάθηση» ως έννοια και αντίληψη µετατρέπεται 

σε προτεραιότητα της Ε.Ε. σε σχέση µε την εκπαίδευση. Έγινε πλέον αντιληπτό ότι η 

απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων ( προσαρµογή στις νέες τεχνολογικές 
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εξελίξεις, πολυγλωσσία κτλ) θα συµβάλλει στην εύρεση εργασίας και στη βελτίωση 

της ζωής.  

Μέχρι το 1995 η Ε.Ε. υιοθετεί διάφορα µέτρα για την επαγγελµατική κατάρτιση 

και την απόκτηση δεξιοτήτων µε στόχο τη διεύρυνση της επαγγελµατικής κατάρτισης 

ώστε τα άτοµα να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικότερα στις νέες τεχνολογικές 

απαιτήσεις και στην οργάνωση της παραγωγής, την αποφυγή κάθε διακοπής µεταξύ 

της ολοκλήρωσης της βασικής εκπαίδευσης και την έναρξη της επαγγελµατικής 

κατάρτισης και την προώθηση της βασικής και προχωρηµένης επαγγελµατικής 

κατάρτισης σε όλα τα στάδια της εργασιακής ζωής( Γ. ∆ηµόπουλος, Ν. Μπαλτάς, Ι. 

Χασσιδ,2001). Για την υλοποίηση των στόχων αυτών, η κοινότητα υιοθέτησε µια 

σειρά µέτρων για την επαγγελµατική κατάρτιση και επανειδίκευση. Μ ε την απόφαση 

π.χ. του Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 1976, τα κράτη µέλη καλούνται να λάβουν 

υπόψη τους τις υποδείξεις της Κοινότητας σε µια σειρά θεµάτων όπως η 

προετοιµασία των νέων στα σχολεία σε όλες της βαθµίδες της γενικής Εκπαίδευσης 

και της επαγγελµατικής κατάρτισης µε στόχο την επαγγελµατική αποκατάσταση, την 

προώθηση ενός συστήµατος συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελµατικού 

προσανατολισµού και την ενίσχυση της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης  των 

νέων που τελείωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς ιδιαίτερα καλή επίδοση ή 

δεν µπόρεσαν να αποκτήσουν τυπικά προσόντα και τίτλους σπουδών. Ποιος ο ρόλος 

της Κοινότητας; Να βοηθήσει τα κράτη µέλη µε πιλοτικά προγράµµατα και έρευνες 

για την αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης, µε 

αναλύσεις γύρω από την εµπειρία των κρατών µελών σε θέµατα επαγγελµατικής 

κατάρτισης αλλά και µε τη σύγκριση στατιστικών δεδοµένων σχετικά µε τη 

µετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Έτσι η  πολιτική της 

Κοινότητας σε σχέση µε θέµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης ήταν άρρηκτα 

συνδεδεµένη και αναπτύχθηκε εξαρτώµενη από την πολιτική για την απασχόληση, η 

οποία είχε ως στόχο την επίτευξη της  οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

σύµφωνα πάντα µε τα κελεύσµατα της αγοράς εργασίας. 

Ο ρόλος αυτός είχε ανατεθεί στην επαγγελµατική κατάρτιση για να καλυφθούν 

συγκεκριµένες αδυναµίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ήταν η αδυναµία 

λειτουργίας µιας πραγµατικής αγοράς που να βασίζεται στις δεξιότητες και τα 

επαγγέλµατα, η µη αναγνώριση των επαγγελµατικών τίτλων και των δεξιοτήτων  σε 
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κοινοτικό επίπεδο, η  ανυπαρξία ενός χώρου ευρωπαϊκού που να καλύπτει την από 

απόσταση εκπαίδευση και κυρίως η άµεσα αντιµετωπίσιµη έλλειψη κάποιων 

κατηγοριών ανώτατων τεχνικών που οδηγούσε αναγκαστικά σε έλλειψη του 

απαραίτητου ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα της έρευνας που αναπτυσσόταν. 

Αυτές τις στοιχειώδεις αδυναµίες κλήθηκαν να καλύψουν τα προγράµµατα 

επαγγελµατικής κατάρτισης που υλοποιήθηκαν την συγκεκριµένη περίοδο ( 

COMETT, PETRA, IRIS).  

Από το 1995 και µετά, για την προώθηση των πολιτικών της, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή παρεµβαίνει στον τοµέα της κατάρτισης µε ολοκληρωµένες δράσεις και 

συγκεκριµένα µε τα τρία προγράµµατα δηλαδή, το πρόγραµµα  Σωκράτης, το 

Leonardo da Vinci και το YOUTH,  τα οποία ουσιαστικά συµπεριέλαβαν όλα τα 

προηγούµενα προγράµµατα µε την προσθήκη της  εκπαίδευσης των  ενηλίκων. Το 

1996,  µε την ανακήρυξη του Ευρωπαϊκού Έτους ∆ια Βίου µάθησης τονίζονται οι 

νέες προτεραιότητες που έχουν δοθεί  ενώ η  ∆ια Βίου µάθηση µετατρέπεται σε 

βασική προτεραιότητα µε έναν ετήσιο προϋπολογισµό ύψους 200 εκατοµµυρίων 

ευρώ. «Το πρόγραµµα αυτό προωθεί τις διασυνοριακές ανταλλαγές και σχέδια, ιδίως 

αυτά που ενισχύουν τη καινοτοµία και την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος, 

βελτιώνουν την ποιότητα της κατάρτισης και διευκολύνουν την απόκτηση και τη 

χρήση της επαγγελµατικής κατάρτισης και των δεξιοτήτων σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες. Στόχος της ΕΕ είναι η εξεύρεση 150.000 θέσεων απασχόλησης ετησίως στο 

πλαίσιο αυτού του προγράµµατος έως το 2013» (από την επίσηµη ιστοσελίδα της 

Ε.Ε.). 

 Από το 1995 ως το 1999 διαρκεί η πρώτη φάση του Socrates, του Leonardo Da Vinci 

και του Youth for Europe.  

Από το  1998 έως το 2000, τα προγράµατα Socrates, Leonardo Da Vinci και Youth 

επεκτάθηκαν σε όλα τα κράτη µέλη της  Ε.Ε., αλλά και στις 12 τότε υποψήφιες χώρες 

και αποτέλεσαν βασικό στοιχείο για την πλήρη ένταξη τους. Το 2000 ξεκινά η 

δεύτερη φάση του Socrates, µια επέκταση της πρώτης φάσης, η οποία θα έχει επταετή 

διάρκεια και προϋπολογισµό 1.85 δισεκατοµµυρίων Ευρώ.  Το σηµαντικό σηµείο της 

δεύτερης φάσης είναι η εισαγωγή της δράσης Grundtvig, η οποία συντελεί στην 

ανάπτυξη της δια βίου µάθησης. Η δράση Grundtvig ενθαρρύνει την εκπαίδευση 

ενηλίκων και αναπτύσσει και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις εκτός από τη βασική 
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εκπαίδευση και µεταξύ αυτών η παροχή πολλών ευκαιριών σε αυτούς που 

εγκατέλειψαν το σχολείο Επιπλέον, η νέα δράση Minerva, ενθαρρύνει ιδιαίτερα τις 

δραστηριότητες που αφορούν την  ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  

Στο πρόγραµµα Youth, επίσης,  από το  2000 ως το 2006, πραγµατοποιήθηκαν 

αρκετές ουσιαστικές αλλαγές (όπως η ένταξη των διαφορετικών δράσεων για τη 

νεολαία στο ενιαίο αυτό πρόγραµµα).  

Το 1996, ανακηρύχθηκε, όπως προείπαµε, «έτος για τη ∆ια Βίου Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση». Την ίδια χρονιά,  το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που συγκαλείται στη 

Φλωρεντία, στα πλαίσια του Συµφώνου για την Απασχόληση («∆ράση για την 

Απασχόληση στην Ευρώπη: Ένα Σύµφωνο Εµπιστοσύνης»- Ιούνιος 1996), τονίζει 

πως  η συµβατική µόρφωση και η παραδοσιακή εκπαίδευση δεν αρκούν για να 

επιλύσουν το πρόβληµα της ανταγωνιστικότητας των βιοµηχανιών και των 

υπηρεσιών. Προτείνεται άµεσα να µετατοπιστούν πόροι από τις παθητικές πολιτικές 

απασχόλησης στις  ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και ταυτόχρονα προτείνεται η 

δηµιουργία  ενός πλαισίου κανόνων που να ορίζει την πρόσβαση στην κατάρτιση, 

ώστε να υλοποιηθεί η αρχή της δια βίου κατάρτισης. Το σχέδιο αυτό προτείνει πιο 

συγκεκριµένα, τη διαµόρφωση ενός πλαισίου οικονοµικού που θα ευνοεί την 

ανάπτυξη και την απασχόληση, την ενίσχυση της κινητικότητας εντός της εσωτερικής 

αγοράς, τη µεταρρύθµιση των πολιτικών απασχόλησης µε την ένταξη των νέων στην 

ενεργό ζωή, την ανάδειξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως µέσων 

απαραίτητων για την  πρόσβαση στην απασχόληση και, τέλος τη χρησιµοποίηση των 

ευρωπαϊκών διαρθρωτικών πολιτικών προς όφελος της απασχόλησης. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆ουβλίνου (∆εκέµβριος 1996) στη συνέχεια, 

υιοθέτησε το Σύµφωνο της Φλωρεντίας δίνοντας έµφαση στην επαγγελµατική 

κατάρτιση, στη σηµασία που έχει η πρακτική άσκηση για την ένταξη στο πρακτικό 

και πραγµατικό πλαίσιο της απασχόλησης και στην αναζήτηση τρόπων ώστε οι νέοι 

να αποφασίσουν να ενταχθούν στην απασχόληση ως πρώτη εργασία.  

Το 1996, το Πρόγραµµα ∆ράσης  AGENDA 2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

θεωρεί πως η πολιτικές κατάρτισης πρέπει να ενταχθούν στο ευρύτερο πλαίσιο της 

ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού. Προτείνει έτσι ένα µοντέλο κατάρτισης που 

χαρακτηρίζεται από τη  διαδικασία ένταξης- επανένταξης των εργαζοµένων στην 

αγορά εργασίας και υποστηρίζει τη  διασφάλιση του δικαιώµατος κατάρτισης για 
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κάθε πολίτη συνδέοντας το δικαίωµα στην κατάρτιση µε το δικαίωµα στην 

απασχόληση.  

Το 1997, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Άµστερνταµ (16-17 Ιουνίου 1997), που 

κατέληξε στην υπογραφή της Συνθήκης του Άµστερνταµ, προετοίµασε το έδαφος για 

την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής του Λουξεµβούργου (Νοέµβρης 1997). Στο 

Λουξεµβούργο,  αποφασίστηκε η άµεση εφαρµογή των διατάξεων της Συνθήκης του 

Άµστερνταµ. Ταυτόχρονα,  τονίστηκε η σηµασία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

για την απασχόληση και η Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση «Για µια Ευρώπη της 

Γνώσης» µε στόχο την οικοδόµηση «ενός ανοικτού και δυναµικού ευρωπαϊκού 

εκπαιδευτικού χώρου». Ουσιαστικά, εφαρµόζονται πρακτικά οι επιταγές  της Λευκής 

Βίβλου για τη ∆ιδασκαλία και Μάθηση, η οποία δίνει έµφαση στην «διευκόλυνση της 

απασχολησιµότητας και της προσαρµοστικότητας των νέων και των εργαζοµένων».  Η 

έκτακτη Σύνοδος Κορυφής για την Απασχόληση στο Λουξεµβούργο στην ουσία 

έθεσε τις πρώτες και βασικές κατευθύνσεις δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στα Εθνικά 

Σχέδια ∆ράσης για την Απασχόληση. Έτσι,  τα Κράτη µέλη οφείλουν να συντονίσουν 

τις πολιτικές τους  και να καταρτίζουν κάθε χρόνο τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την 

Απασχόληση, µε βάση τις Κατευθυντήριες Γραµµές για την απασχόληση που 

αποφασίζονται κάθε χρόνο από το Συµβούλιο των Υπουργών, και αναλαµβάνουν την 

«πολιτική» δέσµευση για τη συνεχή βελτίωση τους. 

 Την ίδια χρονιά, το 1997,  συντάσσεται και η Έκθεση για την Απασχόληση στην 

Ευρώπη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Η Έκθεση αυτή συνδέει την ανάπτυξη µε τη µείωση της ανεργίας. Συνδέει, δηλαδή, 

το ζήτηµα της απασχολησιµότητας των ανέργων µε τη διαρκή αναβάθµιση των 

προσόντων και δεξιοτήτων τους  ώστε να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις της 

αγοράς για να επιτευχθεί ένα επαρκές ποσοστό ανάπτυξης.  

Απαραίτητη κρίνεται, µε βάση την Έκθεση, η δηµιουργία ενός ευέλικτης κατάρτισης 

και για τον λόγο αυτό προτείνονται τρεις στόχοι. Η βελτίωση της διδασκαλίας και της 

κατάρτισης των νέων, Η ενίσχυση των προσόντων του εργατικού δυναµικού µέσω 

της ∆ια  Βίου κατάρτισης και η εφαρµογή ενός ενεργού προγράµµατος κατάρτισης για 

τους ανέργους. 

∆ιαπιστώνουµε πως ο ρόλος που αποδίδεται στην κατάρτιση αρχίζει να  ενισχύεται 

ενώ παράλληλα διαµορφώνεται και  η σχέση της µε την απασχόληση και σταδιακά 

γίνεται περισσότερο ξεκάθαρη. Στα Συµβούλια του Λουξεµβούργου και της 

Κολωνίας ένας και µόνο ποσοτικός στόχος τίθεται και αυτός σχετίζεται µε την 
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κατάρτιση. Στην παράγραφο 54 των Πορισµάτων του Λουξεµβούργου ο στόχος 

αυτός περιγράφεται αναλυτικά καθώς επισηµαίνεται πως «τα Κράτη Μέλη θα 

προσφέρουν προγράµµατα κατάρτισης ή “ανάλογα µέτρα” στο 20% των ανέργων». Η 

κατάρτιση και οι «επαγγελµατικοί κύκλοι σπουδών» συνδέονται, παράλληλα, µε την 

«απασχολησιµότητα» και τα Κράτη Μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται να 

δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη «∆ια Βίου κατάρτιση». Συνδέεται µε τον 

τρόπο αυτό, ο σχεδιασµός των δράσεων σε υπερεθνικό επίπεδο µε τη διαµόρφωση 

των πολιτικών σε εθνικό επίπεδο.  

 Με την  έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άµστερνταµ την 1η Μαΐου 1999, η 

απασχόληση προβάλλεται ως ένας από τους βασικούς στόχους της Κοινότητας. 

Επιδιώκεται πλέον ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης χωρίς να αποδυναµωθεί η 

ανταγωνιστικότητα. Η Συνθήκη του Άµστερνταµ στην πραγµατικότητα  επενέβη σε 

δύο βασικά σηµεία Από τη µια, κατέστησε υποχρεωτικό αλλά και διευκόλυνε τον 

συντονισµό των πολιτικών απασχόλησης των Κρατών Μελών και των εθνικών 

συστηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης δεσµεύοντας τα Κράτη Μέλη σε πολύ 

συγκεκριµένους στόχους για την καταπολέµηση της ανεργίας. Από την άλλη, 

αναγνώρισε  τη σηµασία που έχουν οι πολιτικές  κατάρτισης για την προώθηση της 

απασχόλησης. 

Το Συµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε στο Κάρντιφ της Ουαλλίας, καθόρισε τη 

σύνδεση µεταξύ στρατηγικής απασχόλησης και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων. Το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βιέννης (11-12 ∆εκεµβρίου 1998) αποφάσισε πως οι 

πολιτικές απασχόλησης πρέπει να αντιµετωπίζονται σφαιρικά και στη χάραξη τους να 

λαµβάνονται υπόψη οι µακροοικονοµικές πολιτικές και κυρίως ο άξονας ανάπτυξη και  

σταθερότητα ενώ ταυτόχρονα οι  οικονοµικές µεταρρυθµίσεις που λαµβάνουν χώρα θα 

πρέπει να στοχεύουν  στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της 

ικανότητας επαγγελµατικής ένταξης, τη δυνατότητας προσαρµογής, την ισότητα των 

ευκαιριών και του επιχειρηµατικού πνεύµατος.    

Τον  Απρίλιο του 1999, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση σχετικά µε τις 

κοινοτικές πολιτικές για την  απασχόληση, όπου µεταξύ άλλων συνδέεται η  µείωση 

των κοινωνικοασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών µε τη δηµιουργία φορολογικών 

πλεονεκτηµάτων υπέρ της κατάρτισης, ώστε και το φορολογικό σύστηµα να συµβάλλει  

στην ικανότητα επαγγελµατικής ένταξης.   

Η Σύνοδος της Κολωνίας  τον Ιούνιο του 1999 κατέληξε στο (νέο) Ευρωπαϊκό 

Σύµφωνο για την Απασχόληση. Ο διάλογος µεταξύ  κοινωνικών εταίρων και  οµάδων 
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ενδιαφέροντος που σχετίζονται µε τη χάραξη των δηµοσιονοµικών πολιτικών αλλά 

και στη διαµόρφωση µισθών ενδυναµώνεται.  Με το Σύµφωνο της Κολωνίας 

δηµιουργούνται οι συνθήκες για τη µείωση των παραγόντων που κάνουν την 

ευρωπαϊκή οικονοµία ασταθή και για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της 

δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης. 

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση από το Άµστερνταµ και µετά, είναι 

αυτή που αποδίδει στην κατάρτιση µια νέα διάσταση και σηµασία. Είναι αυτή που 

συσχετίζει την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση και ανάγει τη σχέση 

αυτή ως καθοριστική για τη χαρτογράφηση πολιτικών.  Τέσσερις είναι οι πυλώνες της 

απασχόλησης σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές που ανακοινώθηκαν στην 

«Ενιαία  Έκθεση για την Απασχόληση» του 1997. Οι Κατευθυντήριες  αυτές Γραµµές 

επηρεάστηκαν ιδιαίτερα στη διαµόρφωση τους από το 2003 και µετά καθώς 

συνδέθηκαν µε την ατζέντα της  στρατηγικής της Λισσαβόνας. Τοµέας αιχµής και για 

τους τέσσερις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση αποτέλεσε 

η κατάρτιση.  Στον πυλώνα της Επιχειρηµατικότητας, προβάλλεται η ανάγκη 

προώθησης δράσεων για τη µετάβαση από την εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστηµα 

στην απασχόληση δια µέσου της κατάρτισης. Στον πυλώνα της προσαρµοστικότητας, 

εµφαίνεται η οργάνωση της εργασίας µε τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρµοστεί στις 

τεχνολογικές αλλά και οικονοµικές εξελίξεις επιτρέποντας, ωστόσο τη ∆ια βίου 

κατάρτιση των εργαζοµένων. 

4. Η πορεία ενδυνάµωσης των πολιτικών κατάρτισης 

Πως εξελίσσεται η πορεία ενδυνάµωσης των πολιτικών κατάρτισης; Ποιες 

αλλαγές έγιναν, ποιες προτεραιότητες δόθηκαν και τι συνέβαλε στην 

πραγµατοποίηση αυτών των µετατοπίσεων σε πολιτικό επίπεδο; Για να απαντήσουµε, 

απαραίτητη είναι η ένταξη της πορείας αυτής στο πλαίσιο εξέλιξης των Ευρωπαϊκών 

Στρατηγικών Απασχόλησης από το 1998 έως το 2003. 

1998-1999: Η αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων αποτελεί προς το παρόν τον 

βασικό στόχο της πολιτικής για την απασχόληση µαζί µε την προσπάθεια µετάβασης 

από της Παθητικές Πολιτικές Απασχόλησης (περιλαµβάνουν κάθε είδους 

στρατηγικής ασφάλισης έναντι του κινδύνου της ανεργίας και εστιάζουν στην 

εισοδηµατική στήριξη των ανέργων) στις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης 

(αναφέρονται στις πολιτικές κρατικής παρέµβασης µε επιδότηση επιχειρήσεων και 
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εργοδοτών για τη διατήρηση ή τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, κατάρτισης 

ή επανακατάρτισης των ανέργων και σύζευξης µεταξύ προσφοράς και ζήτησης 

εργασίας). Σηµαντική επίσης είναι η ενθάρρυνση της διαµόρφωσης πολιτικών που 

οδηγούν στην ενσωµάτωση στην αγορά εργασίας ειδικών target groups όπως τα 

ΑΜΕΑ και οι µειονότητες. 

1999-2000: ∆ίνεται έµφαση στην ανάπτυξη συστηµάτων αρχικής και 

συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης καθώς και στη σχέση κατάρτισης, 

καταπολέµησης της ανεργίας και προώθηση απασχόλησης. 

2000-2001: Το Μάρτιο του 2000 η εξαγγελία της στρατηγικής της Λισσαβόνας 

επηρεάζει τη διαµόρφωση των πολιτικών για την απασχόληση. Πρώτος ρόλος 

αποδίδεται στα ίδια το κράτη µέλη τα οποία οφείλουν να θέσουν, µε βάση και τις 

στοχεύσεις της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, ως στόχο µέχρι το 2010 την επίτευξη 

της απασχόλησης σε ποσοστό 70% επί του συνόλου του ενεργού πληθυσµού και 60% 

επί του συνόλου των γυναικών, να θέσουν εθνικούς στόχους αύξησης των 

επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναµικό και ενίσχυσης των πολιτικών ∆ια- Βίου µάθησης 

(εκπαίδευση και κατάρτιση), να συµβάλουν στην ανάπτυξη του διαλόγου µεταξύ των 

κοινωνικών εταίρων ώστε να συνεχιστεί και να εφαρµοστεί η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Απασχόλησης, να δώσουν έµφαση στην ανάπτυξη των περιφερειακών πολιτικών 

ώστε να συµβάλουν στη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και τέλος, να 

ενισχύσουν την δόµηση, ανάπτυξη και τεκµηρίωση κοινών δεικτών.   

Η Ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής του 2000 αποτελεί τµήµα της ολοκληρωµένης 

ευρωπαϊκής προσέγγισης για την επίτευξη της οικονοµικής και κοινωνικής  

ανανέωσης που σκιαγραφήθηκε στη Λισσαβόνα. Συγκεκριµένα, επιδιώκει τη θετική 

και δυναµική αλληλεπίδραση ανάµεσα στην οικονοµική πολιτική, την πολιτική 

απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική και την επίτευξη µιας συµφωνίας που θα 

κινητοποιεί όλους τους παράγοντες προκειµένου να εργαστούν από κοινού για την 

επίτευξη του νέου στρατηγικού στόχου. Στο επίκεντρο της Ατζέντας βρίσκεται ο 

εκσυγχρονισµός του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και η µετατροπή σε 

συγκεκριµένες δράσεις των πολιτικών δεσµεύσεων που έγιναν στη Λισσαβόνα. Η 

Ευρωπαϊκή Ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής επικυρώθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

της Νίκαιας το 2000 µε βασικό αίτηµα να γίνει σε βάθος ανασκόπηση των πρώτων 

πέντε ετών εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση.   
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2001-2002 : Το 2001 υπογράφηκε η Συνθήκη της Νίκαιας η οποία επικεντρώθηκε 

στο θέµα της διεύρυνσης της Ε.Ε.. Εκεί  συζητήθηκε και το θέµα της οικονοµικής και 

κοινωνικής συνοχής στο πλαίσιο µιας διευρυµένης Ευρώπης. 

Την περίοδο αυτή, το βάρος µετατοπίζεται στα κράτη µέλη τα οποία θα πρέπει να 

λάβουν µια σειρά από µέτρα. Και πρώτο από όλα, να εξασφαλίσουν ότι κάθε άνεργος 

θα έχει τη δυνατότητα νέας αρχής πριν περάσουν έξι µήνες ανεργίας αν πρόκειται για 

νέους και δώδεκα µήνες ανεργίας αν πρόκειται για ενήλικες. Η νέα αυτή αρχή θα έχει 

τη µορφή κατάρτισης, επανεκπαίδευσης, εξάσκησης στην εργασία, θέσης εργασίας, ή 

άλλων µέτρων απασχόλησης. Θα πρέπει επίσης να αναθεωρήσουν το σύστηµα 

παροχών και φόρων δηµιουργώντας κίνητρα για τους ανέργους και τους µη 

απασχολούµενους ώστε να µπουν στη διαδικασία αναζήτησης και εύρεσης εργασίας. 

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ενισχύσουν την απασχολησιµότητα ενθαρρύνοντας τους 

εργοδότες να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και κυρίως, τα κράτη µέλη θα 

πρέπει να προωθήσουν µέτρα για τους ανέργους και τους µη απασχολούµενους ώστε 

να αποκτήσουν δεξιότητες ή να αναβαθµίσουν τις ήδη υπάρχουσες. 

Μια άλλη πρόταση αφορά την ανάπτυξη πολιτικών που έχουν ως στόχο την 

παράταση του επαγγελµατικού βίου ώστε να βελτιωθούν οι ικανότητες των 

µεγαλύτερης ηλικίας εργαζοµένων και να αναβαθµιστούν οι δεξιότητες τους. 

Παράλληλα προτείνεται να  τους παρέχονται κίνητρα ώστε να παρατείνουν τον 

εργάσιµο βίο τους κυρίως µε την αναθεώρηση των συστηµάτων φόρων και παροχών 

και να καταστεί ελκυστικότερο για εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας να συνεχίσουν 

να εργάζονται. Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στη ∆ια βίου µάθηση µέσω της 

βελτίωσης της ποιότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και επαγγελµατικής 

κατάρτισης. Ο εκσυχρονισµός των συστηµάτων µαθητείας καθώς και της 

ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που να ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας κρίνεται απαραίτητος.  Παράλληλα, δίνεται έµφαση 

στο e-learning, την ηλεκτρονική µάθηση που απευθύνεται πλέον σε όλους του 

πολίτες. 

Με την ανάπτυξη του διαλόγου µεταξύ κρατών µελών και κοινωνικών εταίρων που 

συµµετέχουν στη χάραξη πολιτικών αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία στην ανάπτυξη 

των δυνατοτήτων που µπορούν να παρέχουν οι υπηρεσίες απασχόλησης στους 

πολίτες που αναζητούν εργασία καθώς και στην ανάπτυξη πολιτικών για να 

περιοριστούν οι ελλείψεις σε  δεξιότητες, να προωθηθεί  η γεωγραφική και η 
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επαγγελµατική κινητικότητα και να κατασκευαστεί µια βάση δεδοµένων για τις 

υπάρχουσες ανά την Ευρώπη θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες µάθησης. Κράτη µέλη 

και κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να εξετάσουν αποτελεσµατικότερα τη δυνατότητα 

ενσωµάτωσης στην εθνική νοµοθεσία πιο ευέλικτων µορφών συµβάσεων, για µια 

καλύτερη  εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά  την υγεία και την ασφάλεια στο 

επίπεδο του χώρου εργασίας. 

Η συνεργασία, λοιπόν,  κρατών, τοπικών και περιφερειακών αρχών, οµάδων και 

φορέων ενδιαφέροντος σε τοπικό επίπεδο και εκπροσώπων της κοινωνίας των 

πολιτών,  ενθαρρύνεται ώστε να  αναπτυχθούν αποτελεσµατικές στρατηγικές για την 

απασχόληση και να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες δηµιουργίας θέσεων 

εργασίας. Σε τοπικό επίπεδο, επίσης, προωθούνται  µέτρα που συµβάλλουν στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της κοινωνικής οικονοµίας  ενώ 

ταυτόχρονα ενισχύεται ο ρόλος των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης για τον 

εντοπισµό τοπικών ευκαιριών απασχόλησης. 

Τα µέτρα που θα ληφθούν από τα κράτη µέλη θα πρέπει να συµβάλουν στην 

καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και ειδικότερα στην καταπολέµηση των 

νέων µορφών αποκλεισµού από την αγορά εργασίας. Στόχος, η ένταξη στην αγορά 

εργασίας των ατόµων και οµάδων που είναι σε µειονεκτική θέση µε τη  διαµόρφωση 

ενεργών πολιτικών.  

Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται επίσης στην αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας, 

πράγµα που πραγµατοποιείται σε εθνικό επίπεδο.  

Σε σχέση µε τις πολιτικές που αφορούν τις επιχειρήσεις, τα κράτη µέλη οφείλουν να 

λάβουν τα µέτρα εκείνα που είναι απαραίτητα ώστε να µειωθούν κατά το δυνατό τα 

έξοδα µιας επιχείρησης τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και κατά την πρόσληψη 

πρόσθετων εργαζοµένων. Παράλληλα, ενθαρρύνεται η ίδρυση µικρών επιχειρήσεων 

και επιχειρήσεων που προϋποθέτουν την αυτοαπασχόληση. 

 Στον τοµέα παροχής υπηρεσιών, τα κράτη µέλη θα πρέπει να προωθήσουν τη 

δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Κυρίως θα πρέπει να 

δώσουν έµφαση στις δυνατότητες απασχόλησης που παρέχουν διάφορα πεδία της 

κοινωνικής οικονοµίας, όπως ο τοµέας προστασίας του περιβάλλοντος.  

Στόχο, επίσης αποτελεί η µείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων στο έµµεσο και 

άµεσο κόστος εργασίας και κυρίως όσον αφορά τους  ανειδίκευτους και 

χαµηλόµισθους εργαζόµενους, πάντα λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που 

επικρατούν  σε κάθε κράτος µέλος.   
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Προωθείται, επίσης,  η ανάπτυξη ισχυρών εταιρικών σχέσεων σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 

κλαδικό, τοπικό και επιχειρησιακό επίπεδο ώστε να εκσυγχρονιστεί η αγορά εργασίας 

ώστε οι επιχειρήσεις  να καταστούν παραγωγικές και ανταγωνιστικές και να υπάρξει 

ισορροπία  µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας του ανθρώπινου δυναµικού.  .  

Σε σχέση µε την ενίσχυση της ισότητας µεταξύ των φύλων, τα κράτη µέλη καλούνται 

να αναπτύξουν  και να ενισχύσουν τη συµβουλευτική στην κατεύθυνση της 

προώθησης της ισότητας, αξιολογώντας τον  αντίκτυπο των σχετικών µέτρων και 

µεταρρυθµίσεων και αναπτύσσοντας ανάλογους δείκτες για την εκτίµηση της 

προόδου στο θέµα της ισότητας των φύλων για κάθε Κατευθυντήρια Γραµµή. Στόχος, 

η  µείωση της «ψαλίδας» στα ποσοστά ανεργίας µεταξύ γυναικών και ανδρών ώστε 

να υπάρξει ισορροπηµένη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών σε όλα τα 

επαγγέλµατα καθώς και ίση αµοιβή για την ίδια ή για ισάξια εργασία και για την 

µείωση των εισοδηµατικών διαφορών µεταξύ ανδρών και γυναικών. Μαζί µε αυτά τα 

µέτρα προωθούνται και µέτρα φιλικά προς την οικογένεια. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των 

Περιφερειών ένα σχέδιο δράσης για τις δεξιότητες και την κινητικότητα. Το  σχέδιο 

δράσης που υποβλήθηκε το 2001, διαµορφώνει ένα πολιτικό πλαίσιο για την 

προώθηση του ανθρώπινου δυναµικού στην Ένωση σύµφωνα πάντα  µε τους στόχους 

της Λισσαβόνας, για να αντλήσουν οφέλη από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, 

συµπεριλαµβανοµένης της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. 

Για να συµβεί αυτό και να υπάρξουν  περισσότερες και καλύτερες θέσεις 

εργασίας, µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και µια δυναµική οικονοµία µε βάση τη 

γνώση απαιτείται ταυτόχρονα να υπάρξει εξειδικευµένο και προσαρµόσιµο εργατικό 

δυναµικό. Άρα η ανάπτυξη των δεξιοτήτων κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία. 

Στο σηµείο αυτό, η Επιτροπή κρίνει πως οι δράσεις που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να 

συσχετίζονται και να περιλαµβάνονται στα πλαίσια που έχουν χαραχθεί για την 

ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης. Οι ενέργειες που συνδέονται µε την 

εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση θα προωθηθούν στο πλαίσιο της 

συνέχειας που δίνεται στην προαναφερθείσα ανακοίνωση για τη δια βίου µάθηση και 

στην έκθεση σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και 

επαγγελµατικής κατάρτισης.  
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Επίσης, ενόψει της διεύρυνσης, οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να κληθούν να 

υιοθετήσουν τους στόχους του σχεδίου δράσης στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. 

Ασχέτως του γεγονότος ότι η κινητικότητα του εργατικού δυναµικού από τις 

υποψήφιες χώρες προς την ΕΕ ύστερα από την ένταξη θα υπόκειται σε ένα ευέλικτο 

σύστηµα µεταβατικών περιόδων, τα νέα κράτη µέλη θα µοιραστούν τη πρόκληση που 

αποτελεί η προώθηση ενός εργατικού δυναµικού µε καλύτερες δεξιότητες και 

µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα. 

 

Στο σχέδιο δράσης τονίζονται τρεις θεµελιώδεις προκλήσεις που πρέπει να 

αντιµετωπιστούν για να προωθηθεί ο στόχος της εξασφάλισης ότι οι ευρωπαϊκές 

αγορές εργασίας καθίστανται όλο και πιο ανοικτές και προσπελάσιµες. Πρώτον, ότι 

υπάρχει η πρόκληση της ανεπαρκούς επαγγελµατικής κινητικότητας, που 

υπογραµµίζει την ανάγκη της αποτελεσµατικότερης προσαρµογής των συστηµάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στην αγορά εργασίας, για την προώθηση της δια βίου 

µάθησης και την απόκτηση δεξιοτήτων (ειδικότερα δεξιοτήτων στις τεχνολογίες της 

πληροφορίας και των επικοινωνιών - ΤΠΕ) και τη βελτίωση των συστηµάτων 

αναγνώρισης των προσόντων και των ικανοτήτων. ∆εύτερον, τα χαµηλά επίπεδα 

γεωγραφικής κινητικότητας στο εσωτερικό των κρατών µελών και µεταξύ τους 

υποδηλώνουν ότι τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς δεν έχουν ακόµα αντληθεί 

πλήρως, για παράδειγµα όσον αφορά την αντιµετώπιση των ελλείψεων σε δεξιότητες 

ή των ανισορροπιών της αγοράς εργασίας. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά 

εµπόδια στην κινητικότητα, µεταξύ των οποίων οι ελλείψεις όσον αφορά τις 

γλωσσικές δεξιότητες, οι οικογενειακές συνθήκες καθώς και τα ζητήµατα σε σχέση 

µε τους φόρους, τις συντάξεις, την κοινωνική ασφάλιση και τα συναφή ζητήµατα. 

Παράλληλα, η µείωση του εργατικού δυναµικού της ΕΕ λόγω των δηµογραφικών 

αλλαγών υποδηλώνει ότι η µετανάστευση των υπηκόων τρίτων χωρών θα βοηθούσε 

και αυτή να ικανοποιηθούν ορισµένες από τις ανάγκες δεξιοτήτων. Τέλος, οι 

δυσκολίες πρόσβασης και η ποιότητα των πληροφοριών σχετικά µε την κινητικότητα 

και τους επιµέρους τοµείς δραστηριότητας αποτρέπουν πολλούς ανθρώπους από το 

να εξετάσουν σοβαρά την αλλαγή της θέσης εργασίας τους ή της σταδιοδροµίας τους.    

Οι στόχοι και η δράση που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης αποβλέπουν στην 

αντιµετώπιση των προκλήσεων αυτών.  

Πρώτον, στοχεύουν στην επέκταση της επαγγελµατικής κινητικότητας και της 

ανάπτυξης δεξιοτήτων, εξασφαλίζοντας ότι τα συστήµατα εκπαίδευσης και 
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κατάρτισης ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ότι 

εκπονούνται στρατηγικές ανάπτυξης ικανότητας για τους εργαζοµένους, ότι 

αναγνωρίζεται η µάθηση όπου και αν αποκτάται και ότι τα τυπικά προσόντα µπορούν 

να µεταφερθούν πιο εύκολα και επενδύοντας περισσότερο στο ανθρώπινο δυναµικό 

των λιγότερο ανεπτυγµένων περιφερειών.  

∆εύτερον, η διευκόλυνση της γεωγραφικής κινητικότητας απαιτεί την άρση των 

διοικητικών και νοµικών εµποδίων, όπου αυτά εξακολουθούν να 

υπάρχουν(παραδείγµατος χάρη, µέσω µιας γενικής κάρτας υγείας), την ανάπτυξη 

γλωσσικών και διαπολιτισµικών δεξιοτήτων, την προώθηση της διασυνοριακής 

αναγνώρισης των τυπικών προσόντων και της πολιτικής για τη µετανάστευση σε 

επίπεδο ΕΕ.  

Τέλος, σύµφωνα µε το σχέδιο, θεωρείται πως η βελτίωση της ποιότητας της 

παροχής πληροφοριών απαιτεί τη δηµιουργία ενός ενιαίου ιστοχώρου ενηµέρωσης 

για την κινητικότητα, τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος 

προσφερόµενων θέσεων εργασίας του δικτύου EURES και το ξεκίνηµα µιας 

ενηµερωτικής εκστρατείας για την κινητικότητα. 

 

 

2002-2003 Ειδικά το 2003, η ατζέντα της  Στρατηγικής της Λισσαβόνας για την 

Απασχόληση παίζει καθοριστικό ρόλο. Οι πολιτικές απασχόλησης των Κρατών 

Μελών καλούνται να ικανοποιήσουν τους τρεις στόχους της ατζέντας δηλαδή  την 

πλήρη απασχόληση, την ποιότητα και παραγωγικότητα της εργασίας και την 

κοινωνική συνοχή και ενσωµάτωση. Η ΕΣΑ του 2003 καλεί τα κράτη µέλη να 

λάβουν ενεργητικά και προληπτικά µέτρα για τους ανέργους µε στόχο να µην 

καταδικαστούν στη µακροχρόνια ανεργία. Οι αιτούντες εργασία θα πρέπει λοιπόν, να 

διασφαλίζουν ότι έγκαιρα θα προσδιοριστούν οι ανάγκες τους και θα τους 

παρασχεθούν  υπηρεσίες συµβουλευτικής, αν  τα κράτη συµµορφωθούν στις 

ευρωπαϊκές επιταγές εκσυγχρονίζοντας τις υπηρεσίες απασχόλησης και µεριµνώντας 

στα πλαίσια της διαδικασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας, για την αξιολόγηση 

της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των προγραµµάτων 

συµβουλευτικής και ένταξης στην απασχόληση. 

Το 2003,  για άλλη µια φορά προτείνεται η απλοποίηση των διοικητικών 

επιβαρύνσεων για τις νέες και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και ενθαρρύνεται η  
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πρόσληψη προσωπικού Ταυτόχρονα, ενισχύεται η  κατάρτιση και η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων που σχετίζονται µε την επιχειρηµατικότητα.  

 Σε σχέση µε την κινητικότητα της αγοράς εργασίας τα κράτη µέλη καλούνται να 

προωθήσουν εργασιακές ρυθµίσεις, την πρόσβαση των εργαζοµένων στην κατάρτιση, 

τον σχεδιασµό νέων και βιώσιµων µορφών οργάνωσης της εργασίας, ώστε να 

ενισχυθεί η παραγωγικότητα και η ποιότητα στην εργασία. 

Σε σχέση µε τη ∆ια βίου µάθηση, τα κράτη µέλη καλούνται να ενισχύσουν την  ενδο-

επιχειρησιακή κατάρτιση ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η  

ανταγωνιστικότητα και να παραταθεί ο επαγγελµατικός  βίος ως µια αµοιβαία µεταξύ 

εργαζοµένων και εργοδοτών επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό. Ακριβώς σε σχέση 

µε την παράταση του επαγγελµατικού βίου, τα κράτη µέλη καλούνται να 

αξιοποιήσουν  το δυναµικό όλων των οµάδων του πληθυσµού 

Σε σχέση µε την ισότητα των φύλων τα κράτη µέλη καλούνται να επιδιώξουν τη 

µείωση της διαφοράς µεταξύ των φύλων έως το 2010 κυρίως όσον αφορά τις αµοιβές 

περιορίζοντας τους παράγοντες που επιτρέπουν τη δηµιουργίας της ψαλίδας των 

αµοιβών και των διακρίσεων.  

Για τα άτοµα που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας, τα κράτη 

µέλη καλούνται να µειώσουν το ποσοστό της σχολικής διαρροής στην ΕΕ κάτω από 

το 10 %, αλλά και η να µειώσουν   τα ποσοστά ανεργίας (διαφορετικά σε κάθε κράτος 

µέλος ) αυτών που δεν έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ. Τα Κράτη Μέλη καλούνται, 

επίσης,  να προωθήσουν, µεταξύ άλλων, µέτρα για την υποστήριξη της 

απασχολησιµότητας αλλά και να προωθήσουν τη µείωση της φορολογικής 

επιβάρυνσης για τους χαµηλόµισθους εργαζοµένους.  

Για άλλη µια φορά, υποστηρίζεται η  δηµιουργία θέσεων εργασίας στην κοινωνική 

οικονοµία, σε τοπικό επίπεδο, ενώ  τα κράτη µέλη καλούνται να υιοθετήσουν 

ευνοϊκούς όρους για τη δραστηριότητα και τις επενδύσεις στον ιδιωτικό τοµέα σε 

περιοχές που υστερούν, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στις επενδύσεις σε δεξιότητες και 

γνώσεις του ανθρώπινου δυναµικού, καθώς και στην απαραίτητη υποδοµή. 

 

2003-2004: Οι ίδιες κατευθυντήριες γραµµές κυριαρχούν και για το έτος 2004. 

2005: Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (COM 330/2005), η οποία βασίζεται στην πρόταση που 

έκανε η Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2005 προτείνεται  ένα νέο ξεκίνηµα και 
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επανεστίαση της στρατηγικής της Λισσαβόνας για την επίτευξη µιας ισχυρότερης και 

βιώσιµης οικονοµικής µεγέθυνσης και τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων 

θέσεων εργασίας (COM 2005/24). Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η Ευρώπη θα 

πρέπει να επενδύσει περισσότερο στη νεολαία της, στην εκπαίδευση, την έρευνα, και 

την καινοτοµία ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών, να προαχθούν οι 

ανοιχτές αγορές, να περιοριστεί η γραφειοκρατία και οι επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, 

να καινοτοµήσουν και να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Απαραίτητη κρίνεται 

η ανάπτυξη ενός ικανού επιχειρηµατικού εργατικού δυναµικού πάντα µέσα στα 

πλαίσια υγιών µακροοικονοµικών πολιτικών. Για την επαναδροµολόγηση της 

Λισσαβόνας απαραίτητη είναι η λεπτοµερής εξέταση της δοµής διακυβέρνησης της 

ώστε να καθοριστούν µε σαφήνεια οι εθνικές και οι κοινοτικές ευθύνες και να 

αποδοθούν αρµοδιότητες. Το πρόγραµµα της Λισσαβόνας θα ακολουθήσει τη δοµή 

των κατευθυντήριων γραµµών για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Τα  µέτρα 

πολιτικής που προτείνονται στα πλαίσια του εν λόγω προγράµµατος  εµπίπτουν σε 

τρεις τοµείς: τη γνώση και καινοτοµία για την ανάπτυξη, να καταστεί η Ευρώπη 

ελκυστικότερος τόπος επενδύσεων και εργασίας και να δηµιουργηθούν περισσότερες 

θέσεις εργασίας.. Η πρόοδος τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο θα 

επανεξετάζεται κάθε χρόνο σε έκθεση αξιολόγησης της προόδου.  

Ο σχεδιασµός της πολιτικής απασχόλησης  εναπόκειται πρωτίστως στα κράτη µέλη 

και θα βασίζεται στις κατευθυντήριες γραµµές. Σε σχέση µε την απασχόληση και τη 

δηµιουργία θέσεων εργασίας, η ανακοίνωση αναφέρει πως «αν η Ευρώπη θέλει να 

επιτύχει πλήρη απασχόληση, βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στον 

χώρο εργασίας και  ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, πρέπει να 

προσελκύσει και να διατηρήσει περισσότερους ανθρώπους στην απασχόληση, να 

αυξήσει την προσφορά εργατικού δυναµικού, να εκσυγχρονίσει τα συστήµατα 

κοινωνικής προστασίας, να βελτιώσει την προσαρµοστικότητα των εργαζοµένων και 

των επιχειρήσεων και να αυξήσει τις επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό µέσω 

καλύτερης εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων». Οι στόχοι αυτοί είναι το 

επίκεντρο της κοινωνικής ατζέντας, όπως πρόσφατα θεσπίστηκε. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δεσµεύεται να συµπληρώσει τις προσπάθειες των κρατών µελών που 

φέρουν κυρίως την ευθύνη για τις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής προστασίας, 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
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Για τη διευκόλυνση της επαγγελµατικής και γεωγραφικής κινητικότητας και για την 

αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης µιας πανευρωπαϊκής αγοράς εργασίας η 

Κοινότητα επιδιώκει να άρει κάθε εµπόδιο που αφορά την κινητικότητα των 

εργαζοµένων και σχεδιάζει την έκδοση οδηγίας που αφορά την αναγνώριση των 

επαγγελµατικών προσόντων και τη διαµόρφωση ενός πλαισίου δεξιοτήτων. Με τον 

τρόπο αυτό, υποστηρίζει την αναγνώριση των προσόντων και δεξιοτήτων 

δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για διαφάνεια και αµοιβαία εµπιστοσύνη. 

Η Κοινότητα δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ενσωµάτωση των νέων, όπως προβλέπει το 

ευρωπαϊκό σύµφωνο για τη νεολαία. (COMM220/206). Για να προσελκυστούν και να 

διατηρηθούν περισσότερα άτοµα στην απασχόληση, η Επιτροπή θα βοηθήσει τα 

κράτη µέλη να αναπτύξουν στρατηγικές για την παράταση του επαγγελµατικού βίου 

καθώς και να λάβουν µέτρα για την αύξηση των υγιών ετών ζωής. Ακόµη για να 

συµπληρώσει τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, η Επιτροπή 

προτείνει ένα πρόγραµµα ∆ια βίου µάθησης που θα υποστηρίζει τις δράσεις και τη 

δικτύωση της Ε.Ε. στον συγκεκριµένο τοµέα. 

 

 Η παραπάνω αναφορά σε µετασχηµατισµούς και αλλαγές που προέκυψαν από το 

1998 έως σήµερα στο επίκεντρο της υποδηλώνει την ανάδειξη κάποιων νέων όρων 

και αξιών που σχετίζονται µε την απασχόληση και λαµβάνονται υπόψη κατά τον 

σχεδιασµό των πολιτικών κατάρτισης εντάσσοντας τις στο ευρύτερο κεφάλαιο που 

λέγεται «απασχόληση». Οι «νέοι» αυτοί όροι είναι « η δια-βίου µάθηση,  η επένδυση 

στο ανθρώπινο δυναµικό, η επαρκής καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας η 

εταιρικότητα, η σύγκλιση, συµβατότητα και συγκρισιµότητα των πολιτικών και 

δοµών ένταξης κατάρτισης και ένταξης στην απασχόληση και η περιφερειακή 

διάσταση. Παράλληλα εµφανής είναι η προοδευτική ένθεση στην ΕΣΑ στοχεύσεων που 

σχετίζονται µε την ανάπτυξη πολλαπλών επιπέδων εταιρικών σχέσεων από 

υπερεθνικό µέχρι και σε τοπικό επίπεδο, προκειµένου να προωθηθούν οι επιµέρους 

οριζόντιοι στόχοι και οι ΚΓ. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια επιχειρείται η γενικευµένη 

αξιοποίηση εργαλείων και τεχνικών, όπως η αξιολόγηση του αντίκτυπου των 

προωθούµενων  µέτρων και µεταρρυθµίσεων (policy impact analysis) ή η  µέθοδος του 

ανοικτού συντονισµού» (Παπαδάκης 2005β: 20- 21) .  

 



 34

5. Το πρόγραµµα LEONARDO DA VINCI 

Το πρόγραµµα περιλάµβανε  ήδη από το 1995 όλα τα προγράµµατα κατάρτισης. 

Σκοπός του προγράµµατος είναι η διαµόρφωση µιας ευρύτερης κοινοτικής πολιτικής 

για την επαγγελµατική κατάρτιση σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις θεσµικού επιπέδου που 

υπαγόρευε η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.                              

Αυτό που ενίσχυσε τις επιδιώξεις αυτές είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 

Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (CEDEFOP), ένα κέντρο που 

δηµιουργήθηκε από την Κοινότητα το 1975 και που είχε αρχικά ως έδρα το Βερολίνο 

και από το 1994, τη Θεσσαλονίκη. Το Κέντρο αυτό ξεκίνησε να λειτουργεί έχοντας 

δύο άξονες προτεραιότητας στο πρόγραµµα εργασίας του. Ο πρώτος άξονας 

σχετίζεται µε τα νέα επαγγέλµατα σε ευρωπαϊκή κλίµακα και τη διαφάνεια των 

τυπικών προσόντων αλλά και τους νέους τρόπους οργάνωσης της εργασίας και των 

δεξιοτήτων στα συστήµατα κατάρτισης. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται µε τις 

στρατηγικές της συνεχούς και της δια βίου µάθησης ως πολιτικής επαγγελµατικής 

κατάρτισης αλλά και η βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. 

Τον ίδιο ρόλο φαίνεται να έχει και το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης, το οποίο ιδρύθηκε το 1990 µε έδρα το Βερολίνο και από το 1994 µε 

έδρα το Τορίνο. Το Ίδρυµα έχει ως κύριο στόχο να προωθήσει τη συνεργασία µεταξύ 

της Κοινότητας και των χωρών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης στον τοµέα 

της επαγγελµατικής κατάρτισης. 

Στόχος του προγράµµατος LEONARDO είναι να συµβάλει «στη δηµιουργία 

ενός ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου µε την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της ∆ια 

Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και την εξασφάλιση της συνέχισης της 

συνεργασίας σε κοινοτικό επίπεδο µεταξύ των συντελεστών της επαγγελµατικής 

κατάρτισης» (www.europa.eu.int/scadplus/leg/el/cha/c11025.html).  

5.1. Πρώτη φάση του προγράµµατος 

Η πρώτη φάση του προγράµµατος Leonardo διήρκεσε πέντε χρόνια (1995-1999)ενώ 

είχε ένα προϋπολογισµό της τάξης των 620.000.000 Ευρώ. Στην πραγµατικότητα 

επρόκειτο για µια συγκεφαλαίωση των δράσεων που υπαγόρευαν τα προγράµµατα 

COMETT, PETRA, Force, LINGUA και Eurotecnet. 
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5.2.∆εύτερη φάση του προγράµµατος 

 Με βάση την εµπειρία που αποκτήθηκε από την υλοποίηση της πρώτης φάσης του 

προγράµµατος Leonardo da Vinci, αλλά και για την  επίτευξη των στόχων που όρισε 

η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της µε  θεµατικό αντικείµενο "Για µια Ευρώπη της 

γνώσης", µε  απόφαση προβλέπεται η καθιέρωση της δεύτερης φάσης του 

προγράµµατος δράσης "Leonardo da Vinci" για την εφαρµογή της  κοινοτικής 

πολιτικής στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης  για την περίοδο από 1η 

Ιανουαρίου 2000 έως 31 ∆εκεµβρίου 2006. 

Οι κύριοι στόχοι της δεύτερης φάσης του προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι: 

• να ενισχυθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητες των ατόµων και κυρίως των 

νέων που παρακολουθούν για πρώτη φορά επαγγελµατική κατάρτιση 

ανεξάρτητα από το επίπεδο, µε την εναλλαγή επαγγελµατικής κατάρτισης και 

εκµάθησης προκειµένου να προαχθεί η ικανότητα επαγγελµατικής ένταξης  

• να βελτιωθεί η ποιότητα της διαρκούς επαγγελµατικής κατάρτισης και της δια 

βίου απόκτησης ικανοτήτων και δεξιοτήτων καθώς και η πρόσβαση των 

ατόµων σε αυτές ώστε να αυξηθεί και να αναπτυχθεί η προσαρµοστική 

ικανότητα.  

• να ενισχυθεί η συνεισφορά της επαγγελµατικής κατάρτισης στην διαµόρφωση 

καινοτόµων δράσεων προκειµένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και το 

επιχειρηµατικό πνεύµα.  

Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαραίτητη είναι η στήριξη 

από τα κράτη µέλη, η πολιτική των οποίων επηρεάζεται άµεσα από τους στόχους 

αυτούς. Οι ενέργειες του προγράµµατος "Leonardo da Vinci” είναι εντός του 

πλαισίου άλλων κοινοτικών ενεργειών και πολιτκών. 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται, σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής, στα 

µειονεκτούντα στην αγορά εργασίας άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες, καθώς και στις πρακτικές που διευκολύνουν την πρόσβαση αυτών 

των ατόµων στην κατάρτιση, στην προώθηση της ισότητας και στην καταπολέµηση 

των διακρίσεων. 

∆ιάφορα µέτρα προβλέπονται για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος: 
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• Για την ανάπτυξη της καινοτοµίας και της ποιότητας στην επαγγελµατική 

κατάρτιση προβλέπεται η υποστήριξη των δοκιµαστικών σχεδίων µε βάση τις 

διεθνικές εταιρικές σχέσεις   

• Προωθούνται οι γλωσσικές ικανότητες γενικότερα αλλά και οι γλώσσες που 

χρησιµοποιούνται και διδάσκονται λιγότερο και καταβάλλεται προσπάθεια 

κατανόησης των διαφορετικών πολιτισµών στο πλαίσιο της επαγγελµατικής 

κατάρτισης  

• Αναπτύσσονται τα διεθνικά δίκτυα συνεργασίας τα οποία διευκολύνουν την 

ανταλλαγή εµπειριών και ορθής πρακτικής  

• Παράγονται και ενηµερώνονται τα ευρωπαϊκά εργαλεία  αναφοράς και των 

συγκρίσιµων δεδοµένων που συλλέγονται 

• Αναπτύσσονται  κοινές ενέργειες µε άλλα κοινοτικά προγράµµατα·  

• Αναπτύσσονται συνοδευτικά µέτρα και   

• Υποστηρίζεται η διασυνοριακή κινητικότητα των ατόµων υπό επαγγελµατική 

κατάρτιση, καθώς  και των υπεύθυνων για την  κατάρτιση στην Ευρώπη  

Για την  υλοποίηση αυτών των ενεργειών, η απόφαση προβλέπει ότι θα υπάρξει 

ειδική υποστήριξη εκείνων των  διεθνικών ενεργειών που θα συµβάλλουν στην  

προώθηση και τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας 

(ΤΠΕ) στην επαγγελµατική κατάρτιση. Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα µπορούν να 

συµµετάσχουν όλοι οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί οργανισµοί που  υπεισέρχονται στη 

δράση για την επαγγελµατική κατάρτιση. Συγκεκριµένα, στα ιδρύµατα, κέντρα και 

οργανισµούς κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα, συµπεριλαµβανοµένων των 

πανεπιστηµίων,στα κέντρα και στους οργανισµούς έρευνας, στις επιχειρήσεις και 

στους οµίλους επιχειρήσεων, και κυρίως στις ΜΜΕ, στις επαγγελµατικές 

οργανώσεις, καθώς και στα εµπορικά επιµελητήρια, στις οργανώσεις των κοινωνικών 

εταίρων σε όλα τα επίπεδα, στα συλλογικά όργανα και στους τοπικούς οργανισµούς, 

στα σωµατεία και τις µη κυβερνητικές οργανώσεις.     

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπόσχεται να  εξασφαλίσει την εφαρµογή των 

κοινοτικών ενεργειών του προγράµµατος ενώ τα κράτη µέλη, από τη µεριά τους 

καταβάλλουν προσπάθειες να λάβουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την εξασφάλιση 

της καλής λειτουργίας του προγράµµατος σε εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερα καθιερώνουν 

εθνικές µονάδες διαχείρισης για τη λειτουργική εφαρµογή των ενεργειών. Η επιλογή 
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των προτάσεων που υπέβαλαν οι υπεύθυνοι των σχεδίων στο πλαίσιο των 

προσκλήσεων επιλέγονται σύµφωνα µε τις παρακάτω διαδικασίες: 

• τη διαδικασία Α, που εφαρµόζεται σε ενέργειες κινητικότητας. Ο γενικός 

στόχος αυτού του µέτρου είναι να δοθούν στα άτοµα τα οικονοµικά µέσα για 

την κατάρτιση τους σε µια άλλη χώρα της Ε.Ε. Η διαχείριση αυτής της 

διαδικασίας πραγµατοποιείται από τις εθνικές µονάδες, που λαµβάνουν µια 

συνολική ετήσια επιδότηση από την Επιτροπή  

• η διαδικασία Β, που εφαρµόζεται στα δοκιµαστικά σχέδια (µε εξαίρεση τις 

θεµατικές ενέργειες), τις γλωσσικές δεξιότητες και τα διαρθρωτικά δίκτυα. 

Αυτή η διαδικασία προβλέπει επιλογή σε δύο στάδια, στο πλαίσιο της οποίας 

τα συµµετέχοντα κράτη µέλη αξιολογούν και επιλέγουν τις προτάσεις και η 

Επιτροπή είναι επιφορτισµένη µε την αξιολόγηση και την ταξινόµηση των 

προτάσεων  

• η διαδικασία Γ, που εφαρµόζεται στα έγγραφα αναφοράς, τις θεµατικές 

ενέργειες, τα σχέδια που εµπίπτουν στις κοινές ενέργειες, τα σχέδια 

ευρωπαϊκών οργανώσεων. Πρόκειται για συγκεντρωτική διαδικασία στην 

οποία η Επιτροπή αναλαµβάνει τη σύναψη των συµβάσεων καθώς και τη 

διαχείριση και την παρακολούθηση αυτών των σχεδίων.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή αποτελούµενη από 

εκπροσώπους των κρατών µελών και προεδρευόµενη από τον εκπρόσωπο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν το πρόγραµµα τεθεί σε εφαρµογή, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θα καταβάλλει προσπάθειες για να αναπτύξει τον κοινωνικό διάλογο σε 

κοινοτικό επίπεδο, σε στενή συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους. 

Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, οι τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ - Ισλανδία, 

Λιχτνεστάιν, Νορβηγία) και οι δύο υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Βουλγαρία και 

Ρουµανία). Από το 2004 µπορεί να συµµετέχει και η Τουρκία, ενώ ταυτόχρονα η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει τη συνεργασία µε τις τρίτες χώρες και τις αρµόδιες 

διεθνείς οργανώσεις. Το πρόγραµµα αποτελεί αντικείµενο τακτικής παρακολούθησης 

εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη. 
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Βάσει των εκθέσεων που υπέβαλαν τα κράτη µέλη έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 και 

θα υποβάλλουν έως τις 30 Ιουνίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 

Κοινωνική Επιτροπή: 

• έως τις 30 Ιουνίου 2002 το αργότερο, µια δεύτερη ενδιάµεση έκθεση σχετικά 

µε την αρχική λειτουργική εφαρµογή του προγράµµατος  

• έως τις 30 Ιουνίου 2004 το αργότερο, ενδιάµεση έκθεση για την εφαρµογή του 

προγράµµατος  

• έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 το αργότερο, µια ανακοίνωση για τη συνέχιση 

του προγράµµατος συνοδευόµενη κατά περίπτωση από κατάλληλη πρόταση  

• έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2007 το αργότερο µια τελική έκθεση για την εφαρµογή 

του προγράµµατος.  

Σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 2000 σχετικά µε το 

πρόγραµµα εργασίας για το 2000 του προγράµµατος Leonardo da Vinci, το 

πρόγραµµα εργασίας που εγκρίθηκε από την Επιτροπή αποτελείται από τρία έγγραφα: 

• µια πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την περίοδο 2000-2002, στο 

πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράµµατος Leonardo da Vinci  

• την κατανοµή των πόρων της συνολικής επιδότησης του προγράµµατος για το 

2000  

• τον προϋπολογισµό του προγράµµατος για το 2000.  

Οι προτεραιότητες που επιλέχθηκαν σε σχέση µε αυτούς τους στόχους του 

προγράµµατος είναι οι ακόλουθες: 

• να βελτιωθεί η ικανότητα επαγγελµατικής ένταξης (απασχολησιµότητας) 

µέσω αποτελεσµατικότερων συστηµάτων εκπαίδευσης και επαγγελµατικής 

κατάρτισης στην Ευρώπη  

• να προωθηθεί η εταιρική σχέση ανάµεσα στα ιδρύµατα κατάρτισης, 

ανεξαρτήτως επιπέδου, τις επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους  

• να ευνοηθεί η ένταξη των µειονεκτούντων ατόµων στην αγορά εργασίας και 

να καταπολεµηθούν οι διακρίσεις  

• να προωθηθεί η επένδυση σε ανθρώπινο δυναµικό στις επιχειρήσεις  
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• να αξιοποιηθεί το δυναµικό των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας  

• να βελτιωθεί η διαφάνεια των τίτλων σπουδών.  

Ορισµένα δοκιµαστικά σχέδια που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον σε 

κοινοτικό επίπεδο υποστηρίζονται ιδιαίτερα. Προτεραιότητα δίνεται επίσης στις 

ενέργειες για την ενηµέρωση και την προώθηση των εργαλείων αναφοράς, όπως τα 

συγκριτικά δεδοµένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προβλέπεται επίσης να προωθηθεί το 

πρόγραµµα µέσω ενεργειών αξιοποίησης της προηγούµενης φάσης καθώς και της 

τωρινής φάσης του προγράµµατος. Οι αντίστοιχες προτάσεις για το πρόγραµµα 

Leonardo da Vinci  βασίζονται στις τωρινές προτεραιότητες.  

 Στην απόφαση της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2000 για τη θέσπιση διατάξεων 

σχετικά µε τις ευθύνες των κρατών µελών και της Επιτροπής όσον αφορά τα εθνικά 

γραφεία στο πλαίσιο των γενικών προσανατολισµών για την εφαρµογή του δεύτερου 

σταδίου του προγράµµατος Leonardo da Vinci  αναφέρεται ότι στο δεύτερο στάδιο 

του προγράµµατος η αποκεντρωµένη διαχείριση µε τη βοήθεια των εθνικών γραφείων 

θα κατέχει µια ακόµα σηµαντικότερη θέση από ότι στο παρελθόν. Στην απόφαση 

αυτή υπενθυµίζεται ότι η έννοια της αποκεντρωµένης διαχείρισης ορισµένων µέτρων 

του προγράµµατος καθώς και ο ρόλος των εθνικών γραφείων καθορίζονται σαφώς 

στην οδηγία 1999/382/ΕΚ. 

∆ιευκρινίζεται στην απόφαση ότι τα κεντρικά και αποκεντρωµένα µέτρα πρέπει να 

εξασφαλίσουν ίση µεταχείριση όποια και αν είναι τα κράτη µέλη. Υπογραµµίζεται 

επίσης ότι τα εθνικά γραφεία αποτελούν έναν ουσιαστικό παράγοντα στη λειτουργία 

του προγράµµατος και όχι έναν απλό διοικητικό µηχανισµό. 

Στην απόφαση της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2000 σχετικά µε τα διοικητικά 

και οικονοµικά εγχειρίδια που εφαρµόζονται για τα σχέδια κινητικότητας, τα 

δοκιµαστικά σχέδια, τα γλωσσικά προσόντα, τα διακρατικά δίκτυα και τα εργαλεία 

αναφοράς του προγράµµατος Leonardo da Vinci περιγράφεται ο κύριος στόχος αυτών 

των εγχειριδίων που είναι να πληροφορήσουν τους υπευθύνους των σχεδίων που 

επιθυµούν να συµµετάσχουν στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, οι οποίες 

προβλέπονται από την απόφαση του Συµβουλίου 1999/382/ΕΚ, σχετικά µε τους 

κανόνες που είναι υποχρεωµένοι να τηρήσουν. Ο οδηγός του υπευθύνου του σχεδίου 
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το έντυπο υποψηφιότητας και το διοικητικό και οικονοµικό εγχειρίδιο επιδιώκεται να 

είναι συγχρόνως µέσο βοήθειας στους συµβαλλοµένους και όργανο διαχείρισης. 

 

5.3. Μεταγενέστερες εργασίες 

Στην ενδιάµεση έκθεση της Επιτροπής (COM 2004/152) σχετικά µε την 

εφαρµογή της δεύτερης φάσης του προγράµµατος Leonardo Da Vinci (2000-2006) 

αναφέρεται πως οι στόχοι και οι προτεραιότητες του προγράµµατος  φαίνεται ότι 

ανταποκρίνονται γενικά στις βασικές προσδοκίες και ανάγκες των υπευθύνων του 

σχεδίου και των πραγµατικών δικαιούχων. Στην έκθεση παρατηρείται ότι πάνω από 

το 80% του προϋπολογισµού τα τέσσερα πρώτα χρόνια διατέθηκε στα µέτρα για την 

«κινητικότητα» και στα «πιλοτικά σχέδια». Συνεπώς ήταν ελάχιστα τα κονδύλια που 

διατέθηκαν για άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες έπρεπε ενδεχοµένως να λάβουν 

µεγαλύτερη υποστήριξη. 

Για την περίοδο 2000-2003, τα στοιχεία δείχνουν σαφώς την αποτελεσµατικότητα 

των µέτρων για την «κινητικότητα» και τα «πιλοτικά σχέδια» και την αδυναµία των 

άλλων µέτρων: 

• διακρατική κινητικότητα. ∆εσµεύτηκαν συνολικά δηµοσιονοµικά κονδύλια 

ύψους 300 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου για περίπου 7.000 σχέδια 

τοποθέτησης και 2.300 σχέδια ανταλλαγών στα οποία συµµετείχαν συνολικά 

143.000 περίπου φοιτητές ή νέοι εργαζόµενοι και 22.000 εκπαιδευτές·  

• πιλοτικά σχέδια. Υποστηρίχθηκαν 825 πιλοτικά σχέδια τα οποία 

αντιστοιχούν σε συνολικό προϋπολογισµό 271 εκατοµµυρίων ευρώ και στα 

οποία συµµετείχαν 8.000 οργανώσεις·  

• γλωσσική ικανότητα. Υποστηρίχθηκαν 88 σχέδια τα οποία αντιστοιχούν σε 

συνολικό προϋπολογισµό 26,7 εκατοµµυρίων ευρώ και στα οποία 

συµµετείχαν περίπου 800 οργανώσεις. Αν και κανείς δεν αµφισβητεί τη 

σηµασία που έχει η γλωσσική ικανότητα και το πολιτιστικό υπόβαθρο στην 

επαγγελµατική κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αξία και ο στόχος του 

µέτρου δεν φαίνεται να γίνονται κατανοητά από τους υπευθύνους του σχεδίου. 
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Η έκθεση συστήνει την ενσωµάτωση του µέτρου «γλωσσική ικανότητα» στα 

πιλοτικά σχέδια·  

• διακρατικά δίκτυα. Υποστηρίχθηκαν 45 διακρατικά δίκτυα, τα οποία 

αντιστοιχούν σε συνολικό προϋπολογισµό 13,1 εκατοµµύρια ευρώ και στα 

οποία συµµετείχαν περίπου 720 οργανώσεις. Ανεφέρεται επίσης πως είναι 

σκόπιµο να αναπτυχθεί καλύτερα και να εξηγηθεί ο ρόλος των δικτύων και να 

ενισχυθεί ο ρόλος τους στο πλαίσιο των «κανονικών» σχεδίων·  

• υλικό αναφοράς. Υποστηρίχθηκαν 46 διακρατικά σχέδια τα οποία 

αντιστοιχούν σε συνολικό προϋπολογισµό 19 εκατοµµυρίων ευρώ και στα 

οποία συµµετείχαν 500 οργανώσεις. Η προσέγγιση βάσει των προσκλήσεων 

υποβολής προτάσεων δεν λειτούργησε όπως αναµενόταν. Είναι ο λόγος για 

τον οποίο η Επιτροπή αποφάσισε το 2002 να προκηρύξει µια σειρά 

προσκλήσεων υποβολής προσφορών για τη συλλογή των απαραίτητων 

στατιστικών στοιχείων·  

• κοινές δράσεις µε άλλα κοινοτικά προγράµµατα. Υποστηρίχθηκαν 37 

σχέδια τα οποία αντιστοιχούν σε συνολικό προϋπολογισµό 7,6 εκατοµµυρίων 

ευρώ και στα οποία συµµετείχαν περίπου 300 οργανώσεις. Μέχρι στιγµής η 

σχετική εµπειρία έχει περιοριστεί σε σχέδια συνεργασίας µε τα προγράµµατα 

Νεολαία και Socrates. Επισηµαίνεται πως η εφαρµογή αυτού του µέτρου 

περιορίζεται από µια σχετική διοικητική δυσκαµψία.  

Η έκθεση αποκαλύπτει εξάλλου ότι η αποκέντρωση, που πραγµατοποιήθηκε µέσω 

των εθνικών αρχών και µονάδων, ενός σηµαντικού µέρους των δραστηριοτήτων του 

προγράµµατος είχε θετικό αντίκτυπο στην εφαρµογή του. Η έκθεση καταλήγει ότι η 

αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος σηµειώνει πρόοδο σε σχέση µε την 

προηγούµενη δεκαετία. 

 Στην έκθεση της Επιτροπής που αφορά την έναρξη της επιχειρησιακής 

υλοποίησης του δεύτερου σταδίου του προγράµµατος Leonardo Da Vinci (2000-

2006) [ COM/2002/0315 τελικό, 14.06.2002) αναφέρεται πως το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο στη Λισσαβόνας επιβεβαιώνοντας ότι η δια βίου εκπαίδευση και 

κατάρτιση διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο για να καταστεί η Ευρώπη η πιο 

ανταγωνιστική και η πιο δυναµική κοινωνία της γνώσης στον κόσµο, έδωσε µια νέα 

προοπτική στη στρατηγική για την εκπαίδευση και την κατάρτιση . Η υλοποίηση ενός 
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ευρωπαϊκού χώρου δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης έγινε η κατευθυντήρια αρχή 

όλων των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράµµατος. Και όλες οι προτάσεις 

πρέπει ωστόσο να συνδέονται µε µια από τις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες:  

• αποτίµηση της µάθησης, της αµοιβαίας αναγνώρισης της µάθησης και των 

πιστοποιητικών και των διπλωµάτων  

• προώθηση νέων µεθόδων µάθησης και διδασκαλίας (όπως π.χ. εκµάθηση του 

τρόπου µάθησης), ενθάρρυνση των στοιχειωδών δεξιοτήτων σε ό,τι αφορά 

την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση (π.χ. σχετικά µε τις ΤΠΕ 

και τις ξένες γλώσσες)  

• βελτίωση του προσανατολισµού και των συµβουλευτικών υπηρεσιών µέσα 

από την ανταλλαγή εµπειριών και προτύπων.  

Η µείωση του αριθµού των στόχων από έξι (βλ. απόφαση της Επιτροπής της 20ής 

Ιανουαρίου 2000) σε τρεις εντάσσεται στα πλαίσια της πιο ορθολογικής και 

απλοποιηµένης προσέγγισης του προγράµµατος.  

Σε ό,τι αφορά τη διοργάνωση και τη διαχείριση του, η έκθεση τονίζει την προσπάθεια 

αποκέντρωσης που καταβλήθηκε υπέρ των εθνικών αρχών και µονάδων. Πράγµατι, 

οι εθνικές µονάδες πρέπει να διαχειριστούν περίπου το 83% του προϋπολογισµού του 

προγράµµατος. Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρµογή του προγράµµατος 

σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου και την επικουρεί στο θέµα αυτό η 

επιτροπή Leonardo Da Vinci, η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών 

µελών, των υποψήφιων χωρών και των κοινωνικών εταίρων. Αυτή η αποκέντρωση 

έδωσε τη δυνατότητα µεγάλης ευελιξίας και µείωσης των προθεσµιών επιλογής των 

σχεδίων που είναι σήµερα κατά µέσο όρο περίπου επτά µήνες.  

Λαµβάνοντας υπόψη τις επιτυχίες που σηµειώθηκαν µε τη διαδικασία Α για τα σχέδια 

κινητικότητας, µε τη συµµετοχή περίπου 75.500 ατόµων και κοινοτική 

χρηµατοδότηση ύψους 141,2 εκατοµµυρίων ευρώ, η Επιτροπή αποφάσισε να 

αποδώσει µεγαλύτερη σηµασία σε αυτήν. Επιθυµεί συνεπώς βελτίωση των µέσων 

αναγνώρισης των εµπειριών στην αλλοδαπή, και ειδικότερα του Europass-κατάρτιση.  

Στο πλαίσιο της διαδικασίας Β, ο προϋπολογισµός των δοκιµαστικών σχεδίων, ο 

οποίος είναι το 36% του συνολικού προϋπολογισµού, είναι ο σηµαντικότερος όλων 

των άλλων. Το 2000 και το 2001 επιλέχθηκαν 373 δοκιµαστικά σχέδια, από τα οποία 

τα 45 αφορούσαν γλωσσικές δεξιότητες, και δηµιουργήθηκαν 27 δίκτυα. 
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Λαµβάνοντας υπόψη την επιτυχία τους, η Επιτροπή αποφάσισε να αυξήσει τον 

προϋπολογισµό για τα δοκιµαστικά σχέδια.  

Αντιθέτως, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία Γ, η έκθεση δεν καταγράφει πολύ θετικά 

αποτελέσµατα. Μόνο πέντε θεµατικά σχέδια, επτά κοινές ενέργειες για την 

ενθάρρυνση του συντονισµού του προγράµµατος Leonardo µε άλλες κοινοτικές 

πρωτοβουλίες και 27 σχέδια µε στόχο τη συγκέντρωση συγκρίσιµων στοιχείων, 

έλαβαν χρηµατοδότηση. Η Επιτροπή αποφάσισε παρ' όλα αυτά να καταστήσει πιo 

προσιτά αυτά τα µέσα και να ενισχύσει την πτυχή της δια βίου εκπαίδευσης και 

κατάρτισης.  

Σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή οµάδων-στόχων στα σχέδια κατάρτισης, η 

Επιτροπή προβλέπει νέα απλούστευση των διαδικασιών για τη διευκόλυνση της 

συµµετοχής των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση των ίσων 

ευκαιριών  για ενεργότερη συµµετοχή των γυναικών καθώς και τη συµµετοχή των 

υποψήφιων χωρών. Η Τουρκία είναι η µόνη χώρα που δεν συµµετέχει ακόµα στο 

πρόγραµµα.  

Η Επιτροπή σκοπεύει να ενισχύσει τη διάδοση των αποτελεσµάτων του 

προγράµµατος, µε τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων στο διαδίκτυο και την εκπόνηση 

σχεδίου δράσης για την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων των σχεδίων και την πιο 

µεγάλη δυνατή ενίσχυση της συµπληρωµατικότητας µεταξύ του προγράµµατος 

Leonardo και των άλλων οικονοµικών µέσων που προορίζονται για τη συµβολή στην 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταµείου (ΕΚΤ) και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση.  

Όλες οι παραπάνω δράσεις και κυρίως το πρόγραµµα Leonardo θα αποκτήσουν 

ιδιαίτερη βαρύτητα ιδιως µετά το 2001 και τη δηµοσιοποίηση του Ανακοινωθέντος 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη ∆ια Βίου Μάθηση στην Ευρώπη. To Ανακοινωθέν 

αυτό καθόρισε τη σχέση ∆ια Βίου Μάθησης και Κατάρτισης αλλά και το ποιες είναι 

οι προτεραιότητες της Ε.Ε. για τις πολιτικές ∆ια- Βίου Μάθησης. Στην ουσία, µε το 

Ανακοινωθέν αυτό, η πολιτική της ∆ια Βίου µάθησης µετατρέπεται οριστικά σε 

«θεµελιώδες πλαίσιο ανάπτυξης των πολιτικών εκπαίδευσης και  κατάρτισης σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο» (ΠαπαδάκηςΝ.,2005). 
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6. Άλλες δράσεις  

6.1.Το δίκτυο Euroguidance 

Το δίκτυο Euroguidance που αποσκοπεί κυρίως στη χρηµατοδότηση σχεδίων 

για την ενθάρρυνση της κινητικότητας στην Ευρώπη και την υποστήριξη των 

ανταλλαγών πληροφοριών σχετικά µε τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης και 

σχετικά µε τις δεξιότητες στην Ευρώπη, αποτελείται  από 50 κέντρα κατανεµηµένα 

στο σύνολο των συµµετεχόντων κρατών. Το δίκτυο διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο 

στην εφαρµογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την υλοποίηση της δια βίου 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και συµβάλλει σηµαντικά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

φόρουµ προσανατολισµού. 

  

6.2  Η κάρτα Europass  

Η Λευκή Βίβλος του 1995, εντοπίζει την ανάγκη για τη δηµιουργία ενός νέου 

επίσηµου µέσου  πιστοποίησης των δεξιοτήτων ανεξάρτητα από τον τρόπο, τον τόπο 

και το χρόνο που αυτές αποκτήθηκαν. Η Λευκή Βίβλος προτείνει τη δηµιουργία µιας  

«κάρτας ατοµικών δεξιοτήτων», όπου θα καταγράφονται οι δεξιότητες και οι γνώσεις 

που έχουν αποκτηθεί και θα παρέχεται σε οποιονδήποτε δεν διαθέτει τίτλους 

σπουδών.  Η κάρτα αυτή που θα αποτελούσε  ένα τρόπο προσέγγισης  πιθανού 

εργοδότη,  στην ουσία θα ήταν ο προάγγελος του Europass. Το Europass θεσπίσθηκε 

µε την απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 2004, σύµφωνα µε την οποία ένα ενιαίο κοινοτικό 

πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων ήταν 

απαραίτητο. Το Europass στην ουσία είναι µια καταγραφή των δεξιοτήτων και 

προσόντων του εργαζοµένου µε τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται κατανοητά στην 

Ευρώπη. Αποτελείται από το βιογραφικό σηµείωµα Europass (CV) και το γλωσσικό 

διαβατήριο Europass, τα οποία συµπληρώνονται από τον εργαζόµενο και το 

συµπλήρωµα πιστοποιητικού Europass, το συµπλήρωµα διπλώµατος Europass και 

την κινητικότητα Europass, τα οποία συµπληρώνονται και εκδίδονται από τους 

αρµόδιους φορείς. Για την υποστήριξη των Europass την ευθύνη έχει το δίκτυο 

Εθνικών Κέντρων Europass. Πιο συγκεκριµένα, σε κάθε χώρα της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου υπάρχει ένα Εθνικό Κέντρο 
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Europass που συντονίζει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται  µε το Europass . 

Τα κύρια καθήκοντα που έχουν τα Εθνικά Κέντρα είναι: 

- Ο συντονισµός τη διαχείρισης των σχετικών εγγράφων,  

-  Η προβολή και διαφήµιση  του Europass και των εγγράφων του,  

- Η διασφάλιση ότι τα κέντρα παροχής πληροφοριών και καθοδήγησης είναι 

καλά ενηµερωµένα αναφορικά µε το Europass και τα σχετικά έγγραφα, 

-  Η διασφάλιση ότι όλα τα έγγραφα Europass είναι διαθέσιµα και σε έντυπη 

µορφή,  

- Αποτελούν τους επίσηµους εκπροσώπους κάθε χώρας στο ευρωπαϊκό δίκτυο 

Εθνικών Κέντρων Europass. 
 

7.Η στρατηγική της Λισσαβόνας και οι «δεξιότητες» 

       7.1 Η εµφάνιση του αστερισµού των δεξιοτήτων 

Το Συµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε στη Λισσαβόνα τον Μάρτιο του 2000 

έπαιξε τον αποφασιστικότερο ρόλο στη χάραξη πολιτικών που αφορούν δύο βασικούς 

τοµείς, την εκπαίδευση και την απασχόληση  αλλά και τη µεταξύ τους σύνδεση. 

«Το 2010, οι Ευρωπαίοι θα ζουν στην ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη 

οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, η οποία θα είναι ικανή για βιώσιµη 

οικονοµική ανάπτυξη, µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε 

µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος που έθεσαν για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση , οι αρχηγοί  των κρατών µελών κατά τη συνάντηση τους στη 

Λισσαβόνα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε το σχέδιο για την επίτευξη αυτού του 

στρατηγικού στόχου, το οποίο έθεσε επιµέρους στόχους µε σαφές χρονοδιάγραµµα. Η 

κατευθυντήρια διάσταση του σχεδίου αυτού βασίζεται  στη µάθηση µε στόχο την 

απασχόληση , η οποία µε έναν τρόπο µπορεί να επιτευχθεί, µε την αναβάθµιση της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Με δεδοµένο ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο συνδέεται 

στενά µε την απασχόληση και τις προοπτικές της,  θεσπίστηκε ένα ευρωπαϊκό 

πλαίσιο που προσδιορίζει την πολιτική που θα πρέπει να χαραχθεί σε σχέση µε την 

επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση βασισµένη σε 3 άξονες: 

• τη βελτίωση των συστηµάτων εκπαίδευσης των κρατών µελών 

• τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη µάθηση 

• την αναβάθµιση του επιπέδου δεξιοτήτων.  

Βασική προϋπόθεση για την ικανοποίηση αυτών των αξόνων- στόχων αποτελεί η 

επίσπευση των µεταρρυθµίσεων στα θέµατα που αφορούν την εκπαίδευση και 
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κατάρτιση από τα κράτη µέλη. Αυτό που για πρώτη φορά προσέφερε η Στρατηγική 

της Λισσαβόνας είναι ένα νέο εργαλείο πολιτικής που βασίζεται στον συντονισµό των 

πολιτικών µεταξύ των κρατών µελών. 

 Το 2001 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης καθόρισε ένα σύνολο 13 

βασικών στόχων  για τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι  στόχοι αυτοί 

συνθέτουν το πλαίσιο διαµόρφωσης του Προγράµµατος Εργασίας “Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση 2010” που αφορά  όλα τα τµήµατα και τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και 

της κατάρτισης, από την βασική έως την επαγγελµατική και την ανώτατη εκπαίδευση. 

Στην πραγµατικότητα, πρόκειται για το  πρώτο επίσηµο έγγραφο που όρισε  τις  

ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµµές που έπρεπε να ληφθούν υπόψη στη διαµόρφωση 

των  εθνικών  πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης ( 2002) επεσήµανε µε τη σειρά του την 

ανάγκη τα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης να αποτελέσουν 

«παγκόσµιο σηµείο αναφοράς ποιότητας» µέχρι το 2010. Το συγκεκριµένο 

Συµβούλιο επισηµοποίησε µια σηµαντική πρωτοβουλία των Γενικών ∆ιευθυντών 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης της ΕΕ  στη συνάντηση  που πραγµατοποιήθηκε στο  

Bruges. Η πρωτοβουλία αυτή  έγινε γνωστή ως η ∆ιαδικασία του Bruges (“Bruges 

process”). Η διαδικασία αυτή προωθεί τη διαφάνεια των επαγγελµατικών προσόντων 

και των ικανοτήτων, την διεύρυνση και αύξηση της αποτελεσµατικότητας των 

διαδικασιών πιστοποίησης και τελικά την προώθηση της εξειδικευµένης συνεργασίας 

στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση.  

 Στο Συνέδριο των Βρυξελλών (2002) όπου συµµετείχαν και οι υποψήφιες προς 

ένταξη χώρες, υπήρξε συναίνεση  για την ανάγκη ύπαρξης διαφάνειας, και    την 

αναγνώριση της ποιότητας και προτάθηκε ένα σύστηµα µεταφοράς µονάδων 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτό που ωστόσο ήταν σηµαντικό για 

το 2002 είναι η δηµοσιοποίηση της ∆ιακήρυξης της Κοπεγχάγης και η εκκίνηση της 

∆ιαδικασίας της Κοπεγχάγης όπου αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία στην ανάγκη η 

ίδρυσης ενός ∆ικτύου αµοιβαίας εµπιστοσύνης ως προς τη διαφάνεια και αναγνώριση 

των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσόντων εντός της  Ε.Ε.  

Ως συνέπεια της ∆ιακήρυξης της Κοπεγχάγης,  το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των 

Βρυξελλών (2003) αποφάσισε πως , η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η δια βίου 

µάθηση είναι ζωτικά στοιχεία για µια ισχυρή οικονοµία. Υπολογίστηκε ότι, εάν κάθε 

άνθρωπος παρέτεινε την εκπαίδευσή του κατά µέσο όρο επί ένα επιπλέον έτος, αυτό 
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θα προσέθετε βραχυπρόθεσµα πέντε εκατοστιαίες µονάδες και µακροπρόθεσµα 2,5% 

επιπλέον στην οικονοµική µεγέθυνση. Οι άνθρωποι µε καλύτερη εκπαίδευση 

βρίσκουν πιο εύκολα θέσεις εργασίας και είναι συνήθως πιο υγιείς, ασκούν πιο 

ενεργά τα καθήκοντα του πολίτη και διαδραµατίζουν πληρέστερο ρόλο στην 

κοινωνία. Οι στόχοι τους οποίους προσπαθεί να επιτύχει η Ένωση έως το 2010 είναι 

οι εξής: 

 το 85% τουλάχιστον των ατόµων ηλικίας 22 ετών πρέπει να έχει ολοκληρώσει 

την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση·  

 δεν θα πρέπει να έχουν εγκαταλείψει τη σχολική εκπαίδευση πριν 

ολοκληρώσουν την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή επαγγελµατική ή 

άλλου είδους κατάρτιση περισσότερα από το 10% των ατόµων ηλικίας 18-24 

ετών   

 ο συνολικός αριθµός των αποφοίτων σχολών µαθηµατικών και θετικών 

επιστηµών καθώς και τεχνολογικών σχολών πρέπει να έχει αυξηθεί κατά 15% 

και να έχει µειωθεί η ανισορροπία µεταξύ των φύλων·  

 το ποσοστό των ατόµων ηλικίας 15 ετών µε χαµηλές επιδόσεις σε ό,τι αφορά 

την ικανότητα ανάγνωσης πρέπει να έχει µειωθεί κατά 20% τουλάχιστον σε 

σχέση µε τα επίπεδα του 2000·  

 το µέσο επίπεδο συµµετοχής των ατόµων ηλικίας 25 έως 64 ετών στη δια βίου 

µάθηση πρέπει να ανέρχεται σε 12,5% τουλάχιστον 

Τονίζοντας αυτά τα σηµεία το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών έδωσε  έµφαση 

στη διασφάλιση επαρκούς και αποτελεσµατικής επένδυσης στους ανθρώπινους 

πόρους. H αξιολόγηση των µεταρρυθµίσεων στην εκπαίδευση και κατάρτιση του 

2004 διέκρινε 8 πεδία αξιολόγησης της προόδου και των επιδόσεων, καθιέρωσε 29 

δείκτες, από τους οποίους κάποιοι σχετίζονται µε την κατάρτιση (COM  2004/15), 

επιβεβαιώνει τη σηµασία των 5 στόχων που προτάθηκαν από την Επιτροπή το 2002. 

∆ύο, ωστόσο είναι οι «σύνθετοι δείκτες» που αξιολογούν την πρόοδο ανάπτυξης της 

Οικονοµίας της Γνώσης, προϊόντα της συνεργασίας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Έρευνας 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου. Ο πρώτος δείκτης 

σχετίζεται µε την επένδυση στην οικονοµία της γνώσης και έχει δύο σηµεία, την 

επένδυση στη δηµιουργία γνώσης και την επένδυση στη διάχυση της γνώσης. 

Περιλαµβάνει επίσης, κάποια επιµέρους σηµεία όπως την επένδυση σε ανθρώπινο 
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δυναµικό µε ανώτερες δεξιότητες, την ποιότητα των συστηµάτων εκπαίδευσης, την 

ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τον εκσυγχρονισµό των δηµόσιων υπηρεσιών.  

Ο δεύτερος  δείκτης έχει να κάνει µε τη µέτρηση των επιδόσεων για τη µετάβαση 

στην οικονοµία της γνώσης. Καταγράφει τα  στοιχεία που σχετίζονται µε  την αύξηση 

της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και γενικά της οικονοµικής 

ανάπτυξης και ελέγχει κατά πόσο τα στοιχεία αυτά είναι προϊόντα τη επένδυσης που 

έγινε  στη γνώση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού . Ο 

δείκτης αυτός περιλαµβάνει και ελέγχει τη  συνολική παραγωγικότητα, το ποιες 

επιστηµονικές και τεχνολογικές επιδόσεις πραγµατοποιήθηκαν, το πώς 

αξιοποιήθηκαν οι υπάρχουσες υποδοµές καθώς  και την αποτελεσµατικότητα των 

συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης . Οι δύο αυτοί δείκτες συσχετίζουν την 

επένδυση στο  ανθρώπινο κεφάλαιο µε την ανάπτυξη της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας, αλλά και της ανάπτυξης δεξιοτήτων.  

Το  2004 ολοκληρώνει  τις εργασίες της και θέτει τις προτάσεις της , η Τεχνική 

Οµάδα Εργασίας, που είχε ιδρυθεί το 2002 στα πλαίσια της ∆ιαδικασίας της 

Κοπεγχάγης. Η Οµάδα αυτή προτείνει ένα συγκεκριµένο πλαίσιο που περιλαµβάνει 

την ανάπτυξη την ανάπτυξη ζωνών εµπιστοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (COM 

2004b/ 4). H κάθετη διάσταση του πλαισίου περιλαµβάνει 8 επίπεδα ποιοτικής 

διάκρισης µεταξύ των διαφορετικών ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Η οριζόντια 

διάσταση συσχετίζει τα κοινά σηµεία των εθνικών συστηµάτων επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και κυρίως αυτά που αφορούν τις παρεχόµενες γνώσεις 

και τις αναπτυσσόµενες δεξιότητες και ικανότητες. ∆ηλαδή, η διάσταση αυτή 

διασαφηνίζει  ποια είναι η φύση και το περιεχόµενο κάθε τίτλου σπουδών, το οποίο 

περιλαµβάνεται σε κάποιο από τα 8 επίπεδα αναφοράς.  Με άλλα λόγια, 

συγκεκριµενοποιεί το ποια είναι τα µαθησιακά αποτελέσµατα µε την απόκτηση ενός 

τίτλου , τη δυνατότητα αξιολόγησης του και τη διασφάλιση της ποιότητας του. Τα 

δεδοµένα αυτά δεν εκφράζουν τίποτε άλλο παρά την πρόθεση της Επιτροπής να 

αναπτύξει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για τα διαφορετικά συστήµατα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, ώστε να διαµορφωθεί ένα  Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. 

 

7.2. Συνέπειες της στρατηγικής της Λισσαβόνας στη χάραξη πολιτικών 

Η  αναδιαµόρφωση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας που έχει ξεκινήσει 

σήµερα έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη ∆ια Βίου Μάθηση αλλά και στη χάραξη των 
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εθνικών στρατηγικών των κρατών µελών σε σχέση µε τη  ∆ια Βίου Μάθηση. Στα 

πλαίσια της στρατηγικής αυτής,  τα κράτη µέλη έχουν ήδη καταθέσει τις Εθνικές 

Εκθέσεις που αφορούν τις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μάλιστα, ήδη 

ολοκληρώθηκε η Έκθεση Σύγκρισης- Αξιολόγησης των Εθνικών Εκθέσεων, όπου 

περιγράφεται αναλυτικά το πώς έχουν τα πράγµατα στα 25 κράτη µέλη σε σχέση µε 

την Εκπαίδευση και Κατάρτιση, η οποία θα συµπεριληφθεί στο Ανακοινωθέν της 

Επιτροπής  για την πρόοδο του Προγράµµατος “Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010”. 

Η επίδραση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας στην κοινοτική πολιτική διαφαίνεται 

από την έµφαση που αποδίδεται πλέον στην  επαγγελµατική εκπαίδευση και 

κατάρτιση αλλά και στην ποσοτική αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των 

επενδύσεων, της χρηµατοδότησης των συστηµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, καθώς και από το αν τα συστήµατα αυτά συµβάλλουν στην απόκτηση 

συγκεκριµένων δεξιοτήτων. Παράλληλα, διαφαίνεται από την προσπάθεια 

διαµόρφωσης ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου που αφορά την  αναγνώριση 

προσόντων και δεξιοτήτων µε στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας  της 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. ∆εν είναι τυχαίο πως τώρα 

καταβάλλεται µια προσπάθεια ένταξης  της ατζέντας της Λισσαβόνας στις εθνικές 

πολιτικές κατάρτισης και ∆ια Βίου Μάθησης µε  την ιεράρχηση των εθνικών 

πολιτικών. Τα κράτη µέλη διαµορφώνουν τις χρηµατοδοτικές προτεραιότητες τους µε 

βάση τους στόχους της Λισσαβόνας ώστε να αναπτυχθούν συγκεκριµένες δεξιότητες. 

∆ιαµορφώνεται, λοιπόν µια σχέση µεταξύ προτεραιοτήτων που θέτουν τα κράτη µέλη 

και αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων. Η πολιτικής για την εκπαίδευση και 

κατάρτιση αλλάζει µαζί µε τους όρους που τη συγκροτούν αποδίδοντας ιδιαίτερη  

έµφαση στη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας. 

 Είναι, λοιπόν ξεκάθαρο πως η Στρατηγική της Λισσαβόνας διαµορφώνει ένα νέο 

πλαίσιο προτεραιοτήτων, λαµβάνοντας, ωστόσο πάντοτε υπόψη το θεµελιώδες 

ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό µότο «γνώση, απασχόληση και πολίτης».  Ο συνδυασµός 

υπερεθνικότητας και σύγκλισης των συστηµάτων κατάρτισης κυριαρχεί µε 

αποκορύφωµα την πρόταση για την ανάγκη πανευρωπαϊκής πιστοποίησης και 

αναγνώρισης των δεξιοτήτων.  

Συνέπεια της Στρατηγικής της Λισσαβόνας είναι η σύνδεση ∆ια- Βίου Μάθησης και  

εκπαίδευσης και κατάρτισης, η ενίσχυση της σχέσης κατάρτισης και αγοράς 

εργασίας, η διαµόρφωση των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων σε σχέση µε την 
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επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, ο εκσυγχρονισµός των συστηµάτων 

κατάρτισης ώστε να αποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα διαχείρισης και ανάπτυξης 

ανθρωπίνων πόρων, η ενίσχυση του ρόλου της κατάρτισης στην αντιµετώπιση της 

φτώχειας, και  η συγκρότηση ενός πλαισίου επαγγελµατικών προσόντων σε εθνικό 

επίπεδο.  

Η ανάγκη για διαφάνεια σε υπερεθνικό πλαίσιο οδήγησε στην ανάπτυξη κάποιων 

κοινών µέσων που αφορούν την  πιστοποίηση των δεξιοτήτων, την αναγνώριση 

τίτλων σπουδών και για τη µεταφορά «µονάδων κατάρτισης» (ικανότητα του 

εργαζοµένου να προσφέρει οπουδήποτε στην Ευρώπη).  

 Είναι λοιπόν σαφής ο τύπος του εργαζοµένου που ζητείται, ένας εργαζόµενος ικανός, 

ευέλικτος και προσαρµοστικός στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.  Η δε κατάρτιση 

σχετίζεται αναγκαστικά και άµεσα µε την απασχόληση. Έτσι, οι πολιτικές κατάρτισης 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχεδιάζονται και διαµορφώνονται σύµφωνα και λαµβάνοντας 

υπόψη την επίδρασης τους στις πολιτικές απασχόλησης. Ωστόσο, νέοι περιορισµοί 

εµφανίζονται που σχετίζονται από την τάση για έλεγχο της  ποιότητας, ανάγκη για 

διαρκή πιστοποίηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων µε ευθύνη του εργαζόµενου. Τα 

επαγγελµατικά δικαιώµατα µοιάζουν κατ’ αυτό τον τρόπο να  παραγνωρίζονται 

καθώς µια νέα κουλτούρα αναπτύσσεται κατά τη διαµόρφωση πολιτικών που 

σχετίζονται µε την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η απασχολησιµότητα, προϊόν των 

στόχων της Λισσαβόνας, προβάλλεται ως κεντρική σηµασία ενώ µεγάλη έµφαση 

αποδίδεται στην ανάπτυξη  δεξιοτήτων που πρέπει διαρκώς να ανανεώνονται, να 

διευρύνονται και να πιστοποιούνται.  Η εργασία µετατρέπεται σε διακύβευµα.  

 

7.3.Ο ρόλος της Στρατηγικής της Λισσαβόνας στη διαµόρφωση του όρου 

«δεξιότητες».  

Η Στρατηγική της Λισσαβόνας και το Πλαίσιο ∆ράσης “Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

2010” προτείνουν συγκεκριµένες δεξιότητες που πρέπει  να αναπτυχθούν.  

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Ποιες είναι οι βασικές δεξιότητες που πρέπει να 

αναπτυχθούν; Περιλαµβάνουν από  την ανάγνωση και αρίθµηση µέχρι µια σειρά από 

δεξιότητες στις θετικές επιστήµες, τις ξένες γλώσσες,  τη χρήση νέων τεχνολογιών,  

αλλά και µεταγνωστικές δεξιότητες, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, αλλά 

και ικανότητες επιχειρηµατικότητας σε διαφορετικά περιβάλλοντα (COM 2002d/16).  

Για να καλυφθούν οι βασικές αυτές δεξιότητες,  ο σχεδιασµός των προγραµµάτων 

σπουδών από την αρχή   είναι απαραίτητος.  Απαραίτητα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
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κατά τον ανασχεδιασµό αυτό, η ανάγκη ανάπτυξης δοµών, εργαλείων πιστοποίησης 

και αναγνώρισης αυτών των δεξιοτήτων. 

Επενδύσεις σε εκπαίδευση και κατάρτιση: Η ∆ια Βίου µάθηση προϋποθέτει την 

ανάπτυξη περισσότερων δεξιοτήτων. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή τονίζει την 

ανάγκη αύξησης των επενδύσεων  σε ανθρώπινο δυναµικό καθώς « το µέλλον της 

Ευρωπαϊκής οικονοµίας εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τις δεξιότητες των 

πολιτών της» (COM 2002/20). 

Ανοιχτό  µαθησιακό περιβάλλον: Απαραίτητη θεωρείται η δυνατότητα της 

µετάβασης από το ένα τµήµα- βαθµίδα του συστήµατος κατάρτισης στο άλλο και η 

ύπαρξη διαφορετικών  «διαδροµών» µάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.  

Σύνδεση εργασίας έρευνας και κοινωνίας: Για την αντιµετώπιση της εσωστρέφειας 

των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, χρειάζεται συνεργασία 

των Iδρυµάτων µε τους κοινωνικούς εταίρους  ώστε να µετατραπούν σε Οργανισµούς 

Μάθησης και να τονώσουν τις δεξιότητες της επιχειρηµατικότητας.  

Ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος: Ένας από τους στόχους της κατάρτισης 

είναι η ενδυνάµωση της επιχειρηµατικότητας. Η δηµιουργία µιας επιχείρησης από 

εργαζόµενους που έχουν καταρτιστεί θεωρείται πως βιώσιµη δυνατότητα 

σταδιοδροµίας. Άρα η ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται µε αυτή την πιθανότητα  

κρίνεται απαραίτητη  καθώς συµβάλλει στην ενίσχυση της ευελιξίας και 

προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων.    

Ουσιαστικά η σχέση εργασίας και δεξιοτήτων µετασχηµατίζεται. 

Ο εργαζόµενος αναλαµβάνει την ευθύνη της κατάρτισης του, τουλάχιστον στο 

κεφάλαιο «εµπειρία» και «συνεργασία στον χώρο εργασίας». Ο εργαζόµενος καλείται 

να εργαστεί οµαδικά και να αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Άρα 

είναι ευέλικτος όταν προσαρµόζεται όχι µόνο στις νέες παραγωγικές διαδικασίες 

αλλά και στις επικοινωνιακές διαδικασίες. Το προφίλ του αλλάζει.  Μαζί του 

αλλάζουν και τα δεδοµένα της κατάρτισης. Η τελευταία πρέπει να είναι ευέλικτη 

ώστε να συνδέσει τον συγκεκριµένο εργαζόµενο µε το συγκεκριµένο περιβάλλον στο 

οποίο εργάζεται.  

Στην ουσία, η ανταγωνιστικότητα και η ευελιξία, όπως έχουν προωθηθεί συµβάλλουν 

στη δηµιουργία νέων συνθηκών για τον εργαζόµενο και τις ανάγκες του σε 

δεξιότητες. Έτσι, στην καθηµερινή οργάνωση της εργασίας για κάθε τύπο 

εργαζοµένου, ο όρος «δεξιότητες» γίνεται καθοριστικός. Και από απόλυτα 

προσδιοριστικός, σχεδόν ατοµικός, ο όρος «δεξιότητες» καθώς  και η  έννοια που είχε 
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δηλαδή το σύνολο των  γνώσεων, στάσεων, εµπειριών, αποτελεσµάτων άτυπης 

µαθητείας και εργασιακής εµπειρίας µετατρέπεται σε όρο τυπικό και γενικευµένο.  

Οι συνεχείς ειδικεύσεις που ο εργαζόµενος πρέπει να διαθέτει για να είναι 

αποτελεσµατικός στον χώρο εργασίας αλλά και προσαρµόσιµος σύµφωνα µε τα 

κελεύσµατα της αγοράς νοµιµοποιούν τον όρο επαν-ειδίκευση.  Ο σηµερινός 

εργαζόµενος πρέπει να διαθέτει «πολύ-δεξιότητες» ώστε να ικανοποιεί τη σύγχρονη 

αντίληψη και κουλτούρα που αφορά τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων. 
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1. Ελληνικές προτεραιότητες ή η κατάσταση στην Ελλάδα 

Ανέκαθεν αυτό που χαρακτήριζε την ελληνική εκπαίδευση είναι η εντονότατη ζήτηση 

για γενική εκπαίδευση και κυρίως για πανεπιστηµιακές σπουδές. Η επαγγελµατική 

εκπαίδευση και κατάρτιση είχε, ωστόσο, µικρή απήχηση στους νέους. Σήµερα η 

κατάσταση δεν είναι πολύ διαφορετική. Η επαγγελµατική εκπαίδευση στην Ελλάδα, 

εξακολουθεί να θεωρείται από τους νέους ως µια διέξοδος ανάγκης παρά τις συνεχείς 

προσπάθειες της πολιτείας να την αναδείξει σε εναλλακτική λύση ισότιµη προς τη 

γενική εκπαίδευση (Τσεκούρας Ι., Σταµπουλής Μ., Λιτσαρδάκης Μ.,2004).   

Οι αλλαγές που συνέβησαν στην ελληνική οικονοµία τα τελευταία χρόνια  

(πολυπολιτισµοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, φαινόµενα  όπως η «µαύρη» 

εργασία και η «ενοικίαση» εργαζοµένων) έδωσαν στην απασχόληση και την ανεργία 

µια πιο σύνθετη διάσταση.  Η ανεργία, µάλιστα δεν παύει να είναι ένα βασικό  

κοινωνικό ελληνικό πρόβληµα καθώς η Ελλάδα είναι µια από τις χώρες µε τα 

υψηλότερα ποσοστά ανεργίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη δεκαετία του ’90 το 

ποσοστό της ανεργίας σηµείωσε αύξηση. Στην εικοσαετία 1984- 2004, το µερίδιο της 

εργασίας έπεσε από το 75% στο 64% ( ΙΝΕ ΓΣΕΕ- Α∆Ε∆Υ 2005). Η κατάσταση της 

απασχόλησης στην Ελλάδα παρουσιάζει αρκετά αρνητικά σηµεία όπως το χαµηλό 

ποσοστό απασχόλησης των γυναικών, το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νεο-

εισερχόµενων στην αγορά εργασίας, το χαµηλό ποσοστό απασχόλησης των νέων, ο 

αυξηµένος κίνδυνος φτώχιας που αντιµετωπίζουν οι άνεργοι και κυρίως το ότι οι 

νοµοθετικές παρεµβάσεις για την απασχόληση και την κατάρτιση στην Ελλάδα στην 

πραγµατικότητα είναι αναποτελεσµατικές και χωρίς αντίκρισµα.  

Ωστόσο, ένα από τα χαρακτηριστικά σηµεία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την 

Απασχόληση αποτελεί όπως διαπιστώσαµε η σηµασία που αποδίδεται στον ρόλο της 

κατάρτισης. Η εφαρµογή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Απασχόληση 

και τη µείωση της ανεργίας αλλά και η διαµόρφωση για πρώτη φορά Εθνικών 

Σχεδίων ∆ράσης για την Απασχόληση οδήγησαν  στη σύνδεση των συστηµάτων 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε το σύστηµα Απασχόλησης.  Η σύνδεση αυτή 

αποτελεί προτεραιότητα καθώς  στόχος παραµένει πάντα η ευθυγράµµιση µε τη 

Στρατηγική της Λισσαβόνας για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των 

αναδυόµενων προκλήσεων.  
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Ακολουθώντας τα βήµατα των υπόλοιπων κρατών µελών και θεωρώντας πολύ 

σηµαντική την ανάπτυξη της οικονοµίας και της κοινωνίας της γνώσης ταυτόχρονα, η 

Ελλάδα αναγάγει την εκπαίδευση και κατάρτιση ως βασικές προτεραιότητες για την 

υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν στη Λισσαβόνα. «Σε κάθε λοιπόν περίπτωση δεν 

είναι παράξενο, που 2 από τις 7 προτεραιότητες για µεταρρυθµίσεις στην ελληνική 

οικονοµία (στα πλαίσια προσαρµογής στη στρατηγική της Λισσαβόνας) αφορούν 

ευθέως την απασχολησιµότητα» (Παπαδάκης, 2005). 

Για το λόγο αυτό, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα διαµορφώνεται µε βάση 

κάποιες κατευθυντήριες γραµµές όπως την ευρεία συµµετοχή στις νέες τεχνολογίες, 

την επαγγελµατική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τη δηµιουργία ενός ανοιχτού 

µαθησιακού περιβάλλοντος, την προαγωγή δεσµών µεταξύ κατάρτισης και εργατικού 

δυναµικού, τη νεανική επιχειρηµατικότητα κτλ. Τα κριτήρια αυτά λαµβάνονται 

υπόψη στο σχεδιασµό της νέας υπό διαµόρφωση εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και 

των αλλαγών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα.  Η προσπάθεια που καταβάλλεται 

και που βασίζεται στην ποιότητα και την ισότητα των ευκαιριών, έχει ως στόχο τον 

συνδυασµό των ευρωπαϊκών διακυβευµάτων µε τις εθνικές συνθήκες και ανάγκες. 

Ωστόσο, η λογική που διέπει τη χάραξη της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής 

στηρίζεται στη διασφάλιση της ποιότητας και των ίσων ευκαιριών για όλους. 

Το πρόγραµµα δράσης της Ε.Ε. «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» είναι αυτό που 

στην πραγµατικότητα συµβάλλει στην πραγµατοποίηση αλλαγών στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα. Ο συσχετισµός αυτός καθορίζει τις προσπάθειες 

µεταρρύθµισης, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους ευρωπαϊκούς στόχους να 

αποκτήσουν έννοιες και περιεχόµενο κατάλληλο για τις ανάγκες και συνθήκες του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. Στο σηµείο αυτό, καταβάλλεται προσπάθεια 

για την προώθηση αλλαγών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως αλλαγών 

που ευνοούν τις καινοτόµες ενέργειες και την αναζήτηση της ποιότητας κυρίως µέσω 

της συνεργασίας αλλά και των ανταλλαγών. 

Η διοργάνωση σεµιναρίων και συνεδρίων αποτελεί τη συστηµατική προσπάθεια που 

καταβάλλει το Υπουργείο Παιδείας για την προώθηση της πληροφόρησης για το 

ευρωπαϊκό πρόγραµµα δράσης «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» σε κεντρικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Στόχος, οι πολλαπλασιαστές της εκπαιδευτικής πληροφορίας, 
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οι εκπαιδευτικοί να συνειδητοποιήσουν ότι το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραµµα αποτελεί 

ένα εργαλείο επέκτασης αλλά και ανανέωσης του έργου τους. 

 Αξίζει να σηµειωθεί πως βασικός στόχος της πρόσφατης ελληνικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής είναι να προωθηθούν, µε ολοκληρωµένο τρόπο σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο, καινοτοµίες για όλα τα είδη εκπαίδευσης και κατάρτισης εντός του πλαισίου 

της ∆ια Βίου Μάθησης. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στο 

σχεδιασµό µιας συνεργασίας για τη ∆ια Βίου Μάθηση και Κατάρτιση µε τα 

Υπουργεία Εργασίας και Πολιτισµού.  

Στον τοµέα της απασχόλησης, ο προσανατολισµός της ελληνικής στρατηγικής για την 

απασχόληση είναι να ενισχύσει τη ζήτηση διαφόρων ειδικοτήτων εργασίας. Ιδιαίτερη 

σηµασία αποδίδεται στον συνδυασµό της τόνωσης της προσφοράς εργασίας µε 

συνεχή αναβάθµιση των προσόντων. Σύµφωνα µε το ΕΣ∆Α 2004, είναι πια αναγκαίο 

η εθνική πολιτική να παρεµβαίνει ώστε το εργατικό δυναµικό της χώρας να 

αποκτήσει δεξιότητες και γνώσεις που είναι απαραίτητες για την κάλυψη σύγχρονων 

και ανταγωνιστικών θέσεων εργασίας. Αυτό δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί παρά 

µόνο µέσω της ενίσχυσης των δοµών και της ∆ια βίου Μάθησης. Για την επένδυση 

στο ανθρώπινο δυναµικό µε το ΕΣ∆Α 2004 προκρίνονται τα προγράµµατα 

κατάρτισης και επιµόρφωσης ανά νοµό, η επέκταση σε διάρκεια των προγραµµάτων 

για την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας, επεµβάσεις και αλλαγές των κέντρων 

κατάρτισης ώστε οι παρεχόµενες γνώσεις και τα αποτελέσµατα της κατάρτισης να 

σχετίζονται µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Για πρώτη φορά επιχειρείται στην Ελλάδα η σύνδεση της επιχειρηµατικότητας µε την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ωστόσο, η κατάρτιση του εργατικού δυναµικού των 

µικρών επιχειρήσεων µέχρι στιγµής είναι δύσκολη υπόθεση και λόγω του µεγέθους 

των επιχειρήσεων αλλά και λόγω της νοοτροπίας των προϊσταµένων στις επιχειρήσεις 

αυτές. Για να συνδεθούν η Αρχική µε τη Συνεχιζόµενη Κατάρτιση ( αν και τα όρια 

µεταξύ τους γίνονται ολοένα και περισσότερο δυσδιάκριτα) το Υπουργείο 

Απασχόλησης ανέπτυξε σχέδιο δράσης που στοχεύει στην εγκαθίδρυση ενός Εθνικού 

Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Κατάρτισης µε την Απασχόληση. 
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 2. Το πρόβληµα της ανεργίας στην Ελλάδα και οι ιδιαιτερότητες του  

Από  το 1999  και µετά η ανεργία στην Ελλάδα υποχωρεί, όπως προκύπτει από τα 

επίσηµα στατιστικά στοιχεία, µε ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας της 

εργασίας, όπως προκύπτει από τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία. Το 2004 σηµειώνει  

αύξηση, ενώ το 2005 ξανά πτώση. Αυτή η πτωτική τάση του ρυθµού ανάπτυξης είναι 

περισσότερο ανησυχητική κυρίως σε σχέση µε τη γυναικεία απασχόληση που παρά 

τη διαχρονική αύξηση της παραµένει µειοψηφική αν εξετάσουµε το σύνολο της 

απασχόλησης αλλά είναι ανησυχητική και σε σχέση µε τους µακροχρόνια άνεργους 

και τους νέους κάτω των 24 ετών. Οι µακροχρόνια άνεργοι διατηρούν ένα υψηλό 

ποσοστό ενώ το ποσοστό των νέων µπορεί να δικαιολογηθεί από την αυξανόµενη 

συµµετοχή τους στο σύστηµα εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα ανησυχητικό ωστόσο είναι το 

χαµηλό ποσοστό απασχόλησης των νέων γυναικών . 

Σε σχέση µε τους διάφορους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, η µερική 

απασχόληση στην Ελλάδα διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα σε σχέση  µε τα κοινοτικά 

δεδοµένα λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι στην Ελλάδα, το πρόβληµα της 

ανεργίας µοιάζει περισσότερο να είναι   περισσότερο  πρόβληµα εύρεσης παρά 

διατήρησης της απασχόλησης. Αυτό οφείλεται στην προβληµατική µετάβαση των 

νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση µε αποτέλεσµα το υψηλό ποσοστό 

ανεργίας κυρίως των πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν , πως η ανεργία στην Ελλάδα έχει κάποια 

χαρακτηριστικά µε βασικότερο από όλα την άνιση κατανοµή του προβλήµατος 

ανάµεσα στις διαφορετικές κοινωνικές οµάδες. Ταυτόχρονα, στην Ελλάδα η ανεργία 

δεν προέρχεται από απολύσεις, δεν είναι  σύµπτωµα διαταραχών στο εσωτερικό της 

αγοράς εργασίας όπως συµβαίνει µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά συνυπάρχει µε 

κενές θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται λόγω έλλειψης δεξιοτήτων. 

Βασικό πρόβληµα λοιπόν σε σχέση µε την απασχόληση στην Ελλάδα είναι η 

δυσκολία εισόδου στην αγορά εργασίας ενώ οι Έλληνες άνεργοι δεν είναι άτοµα που 

δεν έχουν δεξιότητες όπως συµβαίνει σε άλλες χώρες.  

Κατά την είσοδο τους στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, οι νέοι έχουν να 

αντιµετωπίσουν τον επαγγελµατικό προσανατολισµό που υπολείπεται, την έλλειψη 

επαγγελµατικής εµπειρίας που συνήθως απαιτείται και την ύπαρξη τυπικών 

προσόντων που όµως δεν καλύπτουν τις ανάγκες σε εργατικό δυναµικό. Οι 

µακροχρόνια άνεργοι µε τη σειρά τους, πάσχουν από έλλειψη επαγγελµατικού 

προσανατολισµού επίσης, από µειωµένη πληροφόρηση για τη γνωστική  εξέλιξη του 
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επαγγέλµατος τους αλλά και για την εξέλιξη του στην αγορά εργασίας, επίσης από 

την ύπαρξη τυπικών προσόντων που δεν καλύπτουν τις ανάγκες σε εργατικό 

δυναµικό και από απογοήτευση που µπορεί να τους οδηγήσει σε κοινωνικό 

αποκλεισµό. 

Το βασικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι άνεργες γυναίκες και κυρίως οι 

άνεργες νέες γυναίκες σχετίζεται µε τη στάση των εργοδοτών,  αλλά και µε τη στάση 

ολόκληρου του θεσµικού πλαισίου απέναντι τους. Το πρόβληµα της έµφυλης 

ανισότητας εµφανίζεται εντονότερο στις χαµηλότερες βαθµίδες εκπαίδευσης και στα 

άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας. Οι διαφοροποιήσεις µειώνονται στις πιο υψηλές 

βαθµίδες εκπαίδευσης αλλά δεν παύουν να υφίστανται.   

∆ιαπιστώνουµε, έτσι πως, τα προβλήµατα στην ελληνική αγορά εργασίας είναι 

προϊόντα της  χαµηλής ζήτησης καλά καταρτισµένου προσωπικού και νέων 

ειδικοτήτων και λιγότερο  χαµηλής προσφοράς επαγγελµατικών προσόντων. 

3. Πρόσφατες µεταρρυθµίσεις 

Την δεκαετία του ’90 πραγµατοποιήθηκαν δύο βασικές µεταρρυθµίσεις που αφορούν 

την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην Ελλάδα. Οι δύο µεταρρυθµίσεις αυτές 

υλοποιήθηκαν µε τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. Άλλωστε, το 

µεγαλύτερο µέρος των δράσεων για την εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα 

υποστηρίζονται και συγχρηµατοδοτούνται  από τα Ευρωπαϊκά Ταµεία. 

• Με τον νόµο 2009/1992 δηµιουργήθηκε το Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ) µε στόχο την εξασφάλιση της  

ευελιξίας στην προσφορά των ειδικοτήτων κατάρτισης αλλά και τη βελτίωση 

της ποιότητας της παρεχόµενης κατάρτισης µε την εισαγωγή µιας 

συγκεκριµένης διαδικασίας για την πιστοποίηση των επαγγελµατικών 

προσόντων δηλαδή των γνώσεων και δεξιοτήτων. Ο νόµος αυτός προκάλεσε 

µια σειρά αλλαγών. Ιδρύθηκαν τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

(ΙΕΚ) ενώ ταυτόχρονα, συγκροτήθηκε ο Οργανισµός Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) µε αντικείµενο την ίδρυση και 

εποπτεία των ΙΕΚ και την πιστοποίηση της επαγγελµατικής κατάρτισης. 

• Με τους νόµους 2525/97 και 2640/98 επήλθαν σηµαντικές αλλαγές στην 

επαγγελµατικής εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς αναδιαρθρώθηκε ο 
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ανώτερος κύκλος της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Καταργήθηκαν το Γενικό 

Λύκειο, το Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο, το Ενιαίο Πολυκλαδικό και οι 

Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές και στη θέση τους αναπτύχθηκαν το Ενιαίο 

Λύκειο µε πρόγραµµα σπουδών που απαλλάσσεται εντελώς από 

επαγγελµατικά στοιχεία και τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια µε δύο 

κύκλους σπουδών και δύο επίπεδα πιστοποίησης. 

Οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν θα 

συνεχίσουν γενικές σπουδές στο Ενιαίο Λύκειο αλλά και που δεν επιθυµούν να 

εισέλθουν στην αγορά εργασίας ως ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό µπορούν να 

αποκτήσουν δεξιότητες, επαγγελµατικά προσόντα επιλέγοντας µια από τις 

ακόλουθες κατευθύνσεις επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

• Σχολική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στα ΤΕΕ του ΥΠΕΠΘ 

και άλλων υπουργείων 

• Εναλλασσόµενη επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στα ΤΕΕ 

Μαθητείας του ΟΑΕ∆ 

• Μονοετή  

Οι απόφοιτοι του Ενιαίου Λυκείου και των ΤΕΕ οι οποίοι δεν συνεχίζουν σπουδές 

στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση αλλά ούτε και επιθυµούν να εισέλθουν άµεσα στην 

αγορά εργασίας, µπορούν να αποκτήσουν επαγγελµατικά προσόντα ή να 

συµπληρώσουν τα προσόντα που ήδη διαθέτουν ακολουθώντας τον δρόµο της 

αρχικής µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής κατάρτισης στα ΙΕΚ και σε σχολές 

διαφόρων υπουργείων. Οι απόφοιτοι όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων που έχουν 

συµπληρώσει   τα 18 τους χρόνια, εργαζόµενοι ή άνεργοι µπορούν να συµµετέχουν 

σε προγράµµατα άτυπης συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης σε 

πιστοποιηµένες ή µη (ΚΕΚ) ή µη δοµές παροχής επαγγελµατικής κατάρτισης. 
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4. Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την Απασχόληση και Κατάρτιση  

Για να επισηµανθεί ο ακριβής ρόλος που λαµβάνει η κατάρτιση στο σχεδιασµό  

της πολιτικής για την απασχόληση, απαραίτητη είναι η εξέταση των  Εθνικών 

Σχεδίων ∆ράσης για την Απασχόληση. Το πρώτο συµπέρασµα είναι πως η Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια συνδέει την απασχόληση µε την κατάρτιση δίνοντας µάλιστα στην 

τελευταία, ιδιαίτερη σηµασία.  

1998-1999: Το Υπουργείο Εργασίας, ακολουθεί  τις διεθνείς τάσεις και  προτείνει 

στρατηγικές που επιτρέπουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων που εξασφαλίζουν ευελιξία 

και προσαρµοστικότητα. Γίνεται προσπάθεια να ξεπεράσει τις Παθητικές Πολιτικές 

Απασχόλησης που περιορίζονται στην παροχή επιδοµάτων χωρίς να δηµιουργούν 

διαδικασίες ανάπτυξης και να προωθήσει τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης.  

 1999-2000: Ξεκινάει το Γ’ ΚΠΣ (2000-2006), το οποίο θέτει ως βασική 

προτεραιότητα την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού. Ταυτόχρονα, οι 

παρεµβάσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία όσον αφορά 

τη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού, την απασχολησιµότητα και 

τις ίσες ευκαιρίες. ∆ύο καθοριστικά επιχειρησιακά προγράµµατα υλοποιήθηκαν την 

εποχή αυτή, η «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» και «Εκπαίδευση και 

Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση». 

 Ιδιαίτερα το πρώτο, θέτει ως προτεραιότητα την  προώθηση της απασχόλησης και 

την άµβλυνση των προβληµάτων της αγοράς εργασίας (µέτρα για την πρόληψης της 

ανεργίας και την ταυτόχρονη αύξησης της συµµετοχής των γυναικών και των 

ευπαθών οµάδων). Οι δράσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των ανέργων 

συνδέθηκαν µε το σύστηµα πιστοποίησης των φορέων που υλοποίησαν δράσεις 

κατάρτισης. Παράλληλα, δόθηκε έµφαση στην ανάπτυξη και προώθηση πολιτικών 

που είχαν ως στόχο την καταπολέµηση και την πρόληψη της ανεργίας,  την 

ταυτόχρονη αποφυγή της µακροχρόνιας ανεργίας και τη διευκόλυνση της 

επανένταξης των µακροχρόνια ανέργων. ∆όθηκε επίσης έµφαση, στην παροχή ίσων 

ευκαιριών κατά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας καθώς και στην έµφυλη ισότητα, 

αλλά και στη βελτίωση της επαγγελµατικής κατάρτισης και των υπηρεσιών 

συµβουλευτικής, όπως επίσης και στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας του 

εργατικού δυναµικού.  

2001: Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση 2001 συνδέει τις δοµές ένταξης 

στην απασχόληση µε τις δοµές κατάρτισης και προτείνει την ηλεκτρονική 
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διασύνδεση Υπουργείου Εργασίας και ΚΕΚ µε στόχο και την προώθηση των 

καταρτιζοµένων των ΚΕΚ στην απασχόληση. 

2002:  Το ΕΣ∆Α 2002 συνδέει την κατάρτιση µε τη µείωση της ανεργίας καθώς 

κρίνεται απαραίτητη η διαµόρφωση ενός ανθρώπινου δυναµικού που θα είναι 

παραγωγικό και θα διαθέτει δεξιότητες τέτοιες ώστε να µπορεί να προσαρµοστεί στις 

νέες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό, προτείνεται ο 

σχεδιασµός ενός πλαισίου 5 επιπέδων που περιλαµβάνουν τη δηµιουργία Εθνικού 

Συµβουλίου Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την 

Απασχόληση, αλλά και τη δηµιουργία ενός Ενιαίου Συστήµατος Πιστοποίησης 

Προσόντων. 

2003: Με το ΕΣ∆Α του 2003, η ∆ια Βίου Μάθηση αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, καθώς 

εντάσσεται στις 10 Κατευθυντήριες Γραµµές, ενώ σε εξίσου σηµαντικό ανάγεται και 

το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε 

την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) το οποίο συγκροτείται. Με το σύστηµα αυτό 

αναγνωρίζεται στο εξής,  η ανάγκη σύνδεσης της κατάρτισης µε την απασχόληση ως 

απαραίτητη για τη µείωση της ανεργίας. Το Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. στην πραγµατικότητα 

είναι το συντονιστικό όργανο που σχεδιάζει και εφαρµόζει την εθνική πολιτική που 

συνδέει την κατάρτιση µε τις δοµές του συστήµατος  απασχόλησης. Στόχος του είναι 

να καλύπτονται οι ανάγκες των ατόµων σε γνώσεις και δεξιότητες αλλά και οι 

ανάγκες της αγοράς εργασίας µε καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει τις 

απαιτούµενες βασικές και ειδικές δεξιότητες. ∆ίνεται, δηλαδή, η δυνατότητα στους 

πολίτες να αναβαθµίζουν και να πιστοποιούν τα προσόντα τους ανεξάρτητα από τον 

τρόπο απόκτησης τους. Έξι συστήµατα προβλέφθηκαν στα πλαίσια του 

Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. Σύστηµα Έρευνας των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, Σύστηµα 

Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Σύστηµα Αρχικής Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης, Σύστηµα Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Σύστηµα 

Πιστοποίησης της Επαγγελµατικής Κατάρτισης και των Επαγγελµατικών Προσόντων 

και Σύστηµα Συµβουλευτικής, Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Σύνδεσης µε 

την Αγορά Εργασίας. Ο Ο.Ε.Ε.Κ. και το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ είναι οι δηµόσιοι φορείς που 

ανέλαβαν να διαµορφώσουν τον απαραίτητο µηχανισµό για την υλοποίηση του 

ενιαίου αυτού συστήµατος. Το ΕΣ∆Α 2003 προάγει τη συνεργασία µε άλλα 

προγράµµατα του Γ’ ΚΠΣ όπως το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και το 

πρόγραµµα «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» ενώ προτείνει 

δυνατότητες κατάρτισης µε την προώθηση προγραµµάτων που απευθύνονται σε 
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στελέχη και επαγγελµατίες και σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών στο διαδίκτυο, 

προγραµµάτων που απευθύνονται σε εκπαιδευτές κυρίως νέων τεχνολογιών 

πληροφορικής αλλά και προγραµµάτων για την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας 

για άνεργους πτυχιούχους (Stage). Ταυτόχρονα, προτείνει τη συγχρηµατοδότηση 

προγραµµάτων που σχετίζονται µε την παροχή  εκπαίδευσης µε τη χρήση του 

διαδικτύου καθώς και την πρόσληψη  νέων ερευνητών στις επιχειρήσεις για να 

στηριχθεί η έρευνα και καινοτοµία. Ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στη σύνδεση 

θεωρίας- πράξης, στη σύνδεση δηλαδή των εθνικών πολιτικών µε την πρακτική 

εφαρµογής τους σε τοπικό επίπεδο πάντα σε σχέση µε την κατάρτιση. 

2004:  Η απόκτηση δεξιοτήτων κρίνεται πλέον απαραίτητη από το ΕΣ∆Α 2004 ώστε 

να τονωθεί η προσφορά εργασίας. Η απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων που 

µετατρέπουν το ανθρώπινο δυναµικό σε ανταγωνιστικό για την κάλυψη των θέσεων 

εργασίας σύµφωνα µε τις σύγχρονες απαιτήσεις αρχίζει να γίνεται περισσότερο 

συστηµατοποιηµένη. Η συστηµατοποίηση αυτή πραγµατοποιείται κυρίως µέσω της 

∆ια βίου Μάθησης.  Για πρώτη φορά, προωθούνται προγράµµατα κατάρτισης ανά 

νοµό µέσω των ΚΠΑ , που αποκτούν ένα πιο σηµαντικό ρόλο καθώς αναλαµβάνουν 

την ευθύνη της διαµόρφωσης του επαγγελµατικού προφίλ κάθε ανέργου εντοπίζοντας 

το είδος της κατάρτισης που χρειάζεται.  Το ΕΣ∆Α 2004 προτείνει κάποιες 

απαραίτητες αλλαγές για τα Κέντρα Κατάρτισης όπως να εφαρµοστεί η αξιολόγηση 

των προγραµµάτων σπουδών και των αποτελεσµάτων της κατάρτισης πάντα  σε 

σχέση µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Προτείνεται, ακόµη, η  σύνδεση της επιχειρηµατικότητας µε την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση καθώς και η ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων.  Οι δεξιότητες αυτές θα 

αναπτυχθούν σε συνδυασµό µε την απλούστευση των διαδικασιών δηµιουργίας και 

λειτουργίας των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. Καθώς η ποιότητα, η ταχύτητα 

και η ικανοποίηση των καταναλωτών αποτελούν τα νέα πρότυπα  αξιολόγησης της 

παραγωγικότητας, κρίνεται απαραίτητη η διαµόρφωση  ενός προσαρµόσιµου 

εργατικού δυναµικού µε πιο ευέλικτη κατάρτισή  που να περιλαµβάνει την απόκτηση 

των νέων δεξιοτήτων που απαιτούνται. 

Τα ΕΣ∆Α των τελευταίων ετών σαφέστατα προωθούν την ανάπτυξη του ρόλου του 

Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) στη λογική να αναβαθµιστεί όλο το 

σύστηµα που αφορά την επαγγελµατική κατάρτιση ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό το ίδιο το ΕΚΕΠΙΣ  σχεδίασε το Εθνικό 

Σύστηµα Πιστοποίησης των Υπηρεσιών της Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής 
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Κατάρτισης (ΣΕΚ) που περιλαµβάνει 3 υποσυστήµατα πιστοποίησης:  Φορέων και 

∆οµών ΣΕΚ, Ανθρώπινου ∆υναµικού της ΣΕΚ και Προγραµµάτων ΣΕΚ.  

Μαζί µε το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης και το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση προωθείται και το 

Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση 2003- 2005 το οποίο προάγει 

την  πρόσβαση στην απασχόληση κοινωνικά ευπαθών οµάδων. Το Εθνικό Σχέδιο 

∆ράσης προτείνει την εναλλαγή κατάρτισης και απασχόλησης µέσω προγραµµάτων 

για  την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας.  Το Σχέδιο προβλέπει ήδη από το 2003, για 

την επόµενη τριετία, την διάθεση 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, για επενδύσεις στο 

ανθρώπινο δυναµικό. 

 Η τάση που αναδεικνύεται ιδιαίτερα από τα δύο τελευταία ΕΣ∆Α είναι η ανάγκη για 

µεγαλύτερη επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό µέσω της ∆ια Βίου Μάθησης. 

Ενισχύεται, λοιπόν η ∆ια Βίου Μάθηση µέσω της έµφασης που αποδίδεται στην 

απόκτηση δεξιοτήτων και της σύνδεσης της τελευταίας µε την απασχόληση. 

Προωθείται, έτσι ένα νέο λειτουργικό πλέγµα « για τις πολιτικές και τις υπηρεσίες 

απασχόλησης: κατάρτιση, εργασιακή εµπειρία, απασχόληση» (Παπαδάκης 2005). 

 

5. Βασικές µεταρρυθµιστικές εκπαιδευτικές προτεραιότητες 

Οι βασικές αλλαγές που προωθούνται σήµερα στην εθνική εκπαίδευση και κατάρτιση 

είναι: 

1. Η βελτίωση της ποιότητας στις παρεχόµενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες κυρίως 

µέσω της εισαγωγής ολοκληρωµένων αλλαγών στις δοµές και πρακτικές του 

συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πρόκειται για µια προσπάθεια που 

ήδη έχει ξεκινήσει αλλά απαιτεί χρόνο για τη διαµόρφωση οµοφωνίας και 

συστηµατικής συνεργασίας ανάµεσα στους εµπλεκόµενους παράγοντες και 

υπηρεσίες. Η προσπάθεια αυτή βασίζεται στην ανάλυση των καλών 

πρακτικών που πραγµατοποιούνται ανά την Ευρώπη µέσω της διαδικασίας 

ίσων ευκαιριών εκµάθησης αλλά κυρίως στην καταγραφή και αξιολόγηση των 

ελληνικών αναγκών και αδυναµιών. 

2. συστηµατική επαγγελµατική εξέλιξη των εκπαιδευτικών δια µέσου της 

ενδουπηρεσιακής κατάρτισης. Ενδεικτική είναι  η κατάρτιση 75.000 
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εκπαιδευτικών την προηγούµενη και αυτή τη σχολική χρονιά η οποία 

λαµβάνει χώρα στο πλαίσιο παρόµοιων επιτυχών δράσεων που αναπτύχθηκαν 

στο πρόσφατο παρελθόν. 

3. ανάπτυξη δεσµών µεταξύ εκπαίδευσης κατάρτισης και επαγγελµατικού τοµέα 

µε την διερεύνηση των αναγκών και δεξιοτήτων που απαιτούνται ή θα 

απαιτηθούν στο µέλλον από την αγορά εργασίας. Η έµφαση δίνεται, κυρίως, 

στην ενδυνάµωση του καθεστώτος της επαγγελµατικής κατάρτισης. Ιδιαίτερη 

σηµασία αποδίδεται σε προγράµµατα κατάρτισης που προάγουν την ισότητα 

των ευκαιριών και επιδιώκουν τη συµµετοχή όλων στην αγορά εργασίας µε 

έµφαση στις κοινωνικές εκείνες οµάδες που κινδυνεύουν µε κοινωνικό 

αποκλεισµό. 

4. Ανάπτυξη δράσεων σε όλα τα επίπεδα της ∆ια βίου Μάθησης κυρίως µετά 

από συνδυασµένες δράσεις της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

µε στόχο την προσέγγιση των επιταγών του ευρωπαϊκού προγράµµατος 2010. 

5. εγκαθίδρυση των κατάλληλων δοµών ή αναβάθµιση του υπάρχοντος 

διαθέσιµου εκπαιδευτικού υλικού τονίζοντας ιδιαίτερα την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών τεχνολογιών και µεθόδων. 

6. προβολή των ευρωπαϊκών γλωσσών µε την εισαγωγή δεύτερης ξένης 

γλώσσας στις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού σχολείου.  

Πέρα από την παρεχόµενη  βοήθεια από τα Ευρωπαϊκά Ταµεία, το ίδιο το ελληνικό 

κράτος αποφάσισε την αύξηση των δαπανών για την παιδεία κι την κατάρτιση σε ένα 

ποσοστό 5% του ΑΕΠ, αποτέλεσµα της αντίληψης που πλέον επικρατεί ότι η επαρκής 

χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης είναι η καλύτερη επένδυση για το µέλλον της χώρας 

και των πολιτών της. Βασική επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας αποτελεί η χρήση 

και εγκαθίδρυση εξειδικευµένων µεθόδων για την αξιολόγηση και καταγραφή των 

αναγκών ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη καίριων τοµέων στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση. 

Εκτός από τη δράση που αναπτύσσει το Υπουργείο Παιδείας για την Εκπαίδευση και 

την Κατάρτιση ένας µεγάλος αριθµός ιδιωτικών φορέων παρέχουν εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες και υπηρεσίες κατάρτισης, καθώς µεγάλη είναι η ζήτηση για την παροχή 

αυτού του είδους των υπηρεσιών. Μεγάλα ποσά δαπανώνται στον ιδιωτικό τοµέα για 
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την προµήθεια αυτού του είδους των υπηρεσιών καθώς θεωρούνται απαραίτητες ως 

µέσο διασφάλισης της κοινωνικής κινητικότητας. 

 

6. Εθνικό σχέδιο Μεταρρυθµίσεων 2005-2008  

Το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθµίσεων για το 2005 – 2008 όπως αυτό 

παρουσιάστηκε από τη ∆ιευθύντρια του Οικονοµικού Γραφείου του Πρωθυπουργού 

κ. Λουρή, Καθηγήτρια του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, περιγράφει την 

ελληνική προσπάθεια για σύγκλιση µε τους κατευθυντήριους άξονες της Στρατηγικής 

της Λισσαβόνας και πιο συγκεκριµένα µε τις Ενιαίες Κατευθυντήριες Γραµµές 2005-

2008 που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίες προσδιορίζουν ένα σαφές 

πλαίσιο προτεραιοτήτων. Οι άξονες αυτοί ουσιαστικά αποτελούν τον ‘οδικό χάρτη’ 

της Στρατηγικής για τα επόµενα χρόνια και περιλαµβάνουν 3 ειδών κατευθύνσεις 

πολιτικής: Μακροοικονοµικές Κατευθυντήριες Γραµµές, Μικροοικονοµικές 

Κατευθυντήριες Γραµµές, Κατευθυντήριες Γραµµές για την Απασχόληση. Με βάση 

τις Ενιαίες Κατευθυντήριες Γραµµές και τα συγκεκριµένα προβλήµατα που έχει, το 

κάθε κράτος µέλος κλήθηκε να αποφασίσει την πολιτική και τα µέτρα που θα 

εφαρµόσει για το χρονικό διάστηµα 2005-2008. Στις 14/09/05 το ελληνικό ΕΠΜ 

παρουσιάστηκε και δόθηκε για δηµόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Οικονοµίας 

& Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη. Στις 4 Οκτωβρίου συζητήθηκε επίσης στις 

Επιτροπές Οικονοµικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 

Μεταξύ των προτεραιοτήτων του ΕΠΜ για την περίοδο 2005-2008 περιλαµβάνονται 
η αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και η εξασφάλιση της 

µακροχρόνιας βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών, η αύξηση της 

παραγωγικότητας, η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και κυρίως, αυτό 

που αφορά άµεσα την παρούσα εργασία, η αύξηση της απασχόλησης, η µείωση της 

ανεργίας, καθώς και η αποτελεσµατικότερη λειτουργία των συστηµάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης µε µια σειρά από στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα 

τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού. Στόχος είναι η αύξηση της συνολικής 

απασχόλησης στο 62,5% το 2008 και 64% το 2010,  της γυναικείας απασχόλησης στο 

48,9% το 2008 και 51% το 2010 και αντίστοιχη µείωση της ανεργίας στο 8,4% και 

στο 7,3%. Οι δράσεις αυτές είναι:  
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- Να αυξηθούν οι δαπάνες για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ µέχρι το 2008. 

-  Να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης µέσω της ουσιαστικής και 

τακτικής  αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήµατος. 

-  Να προσαρµοστεί το εκπαιδευτικό σύστηµα στις ανάγκες της κοινωνίας της 

γνώσης µε την κατάρτιση των καθηγητών µε νέες µεθόδους διδασκαλίας, 

υποστήριξη µεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας, αναβάθµιση των 

βιβλιοθηκών, υποτροφίες σε τεχνολογικούς κλάδους. 

- Να ενθαρρυνθεί η δια βίου µάθηση: Απώτερος σκοπός είναι µέχρι το 2006 να 

υπάρχει ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σε κάθε περιφέρεια. Περαιτέρω 

στόχοι είναι η δηµιουργία πανεπιστηµίων µε ευέλικτα (part-time) 

προγράµµατα,  η επέκταση του θεσµού των Ανοικτών Πανεπιστηµίων και  

γενικότερα η καλύτερη σύνδεση της κατάρτισης µε την αγορά εργασίας. 

- Να µειωθεί ο αριθµός των µαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο: 

προγράµµατα ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης 

ιδιαίτερα σε µαθητές που προέρχονται από ευπαθές κοινωνικές οµάδες 

- Να προωθηθεί η ιδέα της επιχειρηµατικότητας (ήδη στο Οικονοµικό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών υπάρχει αντίστοιχο µάθηµα) 

- Να εξασφαλιστεί η ισότητα µεταξύ φύλων µε αυξηµένη συµµετοχή των 

γυναικών σε προγράµµατα κατάρτισης,  µε την προώθηση ευέλικτων ωραρίων 

εργασίας για µητέρες, µε µερική απασχόληση, µε τη λειτουργία ολοήµερων 

σχολείων και νηπιαγωγείων. Παράλληλα, ενισχύεται η ισότητα  των φύλων 

στην σχολική εκπαίδευση, όπως και ειδικά προγράµµατα που προωθούν τη 

γυναικεία επιχειρηµατικότητα 

- Ο ΟΑΕ∆ πραγµατοποιεί µία σειρά προγραµµάτων για άνεργους όπως 

προγράµµατα κατάρτισης και προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας 

(stage) 

- Να ψηφιστεί νόµος  για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας 

- Να δοθούν επιδοτήσεις για την ενίσχυση της γεωγραφικής κινητικότητας. 

 

7. Η ελληνική στρατηγική της ∆ια Βίου Μάθησης 

 Αν και η ιδέα της ∆ια Βίου Μάθησης έχει προωθηθεί εντός των οργάνων της Ε.Ε. 

αλλά και εντός των κέντρων λήψης των αποφάσεων των κρατών µελών της, το 
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αντίκτυπο αυτής της πολιτικής στα κράτη µέλη παραµένει αµφίβολο. Παρά τα 

χρηµατικά ποσά που έχουν διατεθεί, µια σειρά από ερωτήµατα για την επίδραση στα 

κράτη µέλη έχουν τεθεί.                              

Στην Ελλάδα, η αναγκαιότητα της ∆ια Βίου Μάθησης αποτέλεσε τον βασικό 

παράγοντα που λήφθηκε υπόψη στη χάραξη της στρατηγικής. Εδώ πρέπει να ληφθεί 

υπόψη πως η  πολιτική που αφορά τη ∆ια- Βίου Μάθηση είναι στην πραγµατικότητα 

µια Ενεργητική Πολιτική Απασχόλησης, ενώ η  κατάρτιση είναι µια στρατηγική 

ενσωµάτωσης και κοινωνικής ένταξης. Οι βασικοί κατευθυντήριοι άξονες της 

στρατηγικής για τη ∆ια Βίου Μάθηση είναι η προσαρµογή της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονοµίας, ώστε να προσφέρουν 

ευκαιρίες που θα αφορούν  

• την ατοµική εκπαίδευση και κατάρτιση των πολιτών σε όλα τα στάδια της 

ζωής τους 

• την προώθηση της απασχολησιµότητας και της κοινωνικής ένταξης µέσα από 

την επένδυση στις γνώσεις και τις ικανότητες των πολιτών  

• τη δηµιουργία µιας κοινωνίας της πληροφορίας για όλους 

• την προώθηση της κινητικότητας, την προσαρµογή στις απαιτήσεις που 

προέρχονται από την εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας. 

Η στρατηγική που καθορίστηκε στη σύνοδο της Λισσαβόνας αναγνωρίζει τη δια 

βίου µάθηση ως µέσο ζωτικής σηµασίας για την υποστήριξη του ανταγωνισµού, της 

καινοτοµίας και του στόχου της πλήρους απασχόλησης. 

       Οι κυρίαρχοι στόχοι της εθνικής πολιτικής για τη δια βίου εκπαίδευση και 

κατάρτιση είναι να βοηθά τα άτοµα να αποκτούν, αλλά και να αναβαθµίζουν τις 

δεξιότητες που χρειάζονται προκειµένου να αντεπεξέλθουν στις οικονοµικές, 

κοινωνικές και πολιτισµικές µεταβολές που συντελούνται στη διάρκεια της ζωής τους 

(Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση 2001). ∆ιαµορφώνονται δε ειδικότερα 

στη βάση αξόνων πολιτικής που αφορούν: 

• Στην αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος ώστε να ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις της εποχής  της κοινωνίας της γνώσης και να λαµβάνει υπόψη 

τις ανάγκες της αγοράς εργασίας 
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• Στον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων κατάρτισης και στη σύνδεσή τους µε 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης και την καλύτερη 

αντιστοίχιση τους µε τις ανάγκες της οικονοµίας και την προώθηση της 

απασχολησιµότητας και της προσαρµοστικότητας του ανθρώπινου δυναµικού 

• Στο πεδίο αυτό η συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση διαδραµατίζει 

καθοριστικό ρόλο, για την    προσαρµογή του ανθρώπινου δυναµικού στις 

νέες συνθήκες οργάνωσης της εργασίας και στις νέες τεχνολογίες. Κεντρικός 

στόχος είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των προσόντων και των ικανοτήτων 

των ανέργων και των εργαζοµένων και η δηµιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης. 

Σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα οι ενέργειες κατάρτισης εξειδικεύονται έτσι ώστε 

να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους του 

κάθε προγράµµατος και ειδικότερα στις απαιτήσεις της δια βίου µάθησης. 

Σε έκθεση πάντως του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου σχετικά µε τους στόχους των 

συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, όλες οι µαθησιακές 

δραστηριότητες που αναπτύσσονται στη διάρκεια της ζωής ενός ατόµου σε σχολεία, 

χώρους εργασίας και αλλού µε σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων 

του αναγνωρίζονται ως δράσεις δια βίου µάθησης. Ταυτόχρονα προσδιορίζονται σε 

ικανοποιητικό βαθµό τα βασικά στοιχεία για τις στρατηγικές στον τοµέα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης. 

 

Ένα πρόβληµα προέκυψε από τον αντιφατικό τρόπο σύνδεσης της εκπαίδευσης µε 

την κατάρτιση και τη δια βίου µάθηση. Οι αντιφάσεις αυτές περιόρισαν τους 

εκπαιδευτικούς στόχους µετατρέποντας το εκπαιδευτικό σύστηµα σε δυνητικό 

υποσύστηµα της αγοράς εργασίας δηµιουργώντας έτσι κινδύνους υποκατάστασης της 

τυπικής από τη άτυπη εκπαίδευση και αυξάνοντας τις πιθανότητες από τη δια βίου 

µάθηση να επωφελούνται κυρίως οι έχοντες σχετικά υψηλότερη παιδεία ενώ τα 

άτοµα µε σχετικά λιγότερες δεξιότητες να περιθωριοποιούνται. Έγινε σαφές πως 

απλώς  η κατάρτιση δεν µπορούσε να υποκαταστήσει µια ανολοκλήρωτη και χαµηλής 

ποιότητας εκπαίδευση. Για αυτό το λόγο ίσως χρειάστηκε να υπάρξει µια συνολική 

προσπάθεια για ένα σαφέστερο διαχωρισµό των εκπαιδευτικών διαδικασιών από 

αυτές της κατάρτισης και ένα πιο συνεκτικό ορισµό της δια βίου που θα την 

διαφοροποιεί µε σαφήνεια από την τυπική εκπαίδευση. 
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Το  έλλειµµα εθνικής στρατηγικής (Παπαδάκης 2005) δεν επέτρεψε την επίτευξη των 

βέλτιστων αποτελεσµάτων στο πεδίο της παροχής ∆ια Βίου Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης.  

Τον Σεπτέµβρη του 2003, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην κατάθεση 

νοµοσχεδίου  για τη ∆ια- Βίου Εκπαίδευση σε τριτοβάθµιο επίπεδο. Είναι το 

Νοµοσχέδιο «Εθνικό σύστηµα διασφάλισης και αξιολόγησης της ποιότητας της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ινστιτούτα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης, ∆ιεθνές Ελληνικό 

Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις». Το  Β΄ Μέρος του εν λόγω νοµοσχεδίου που 

έγινε νόµος του κράτους  τον Ιούλιο 2005 (Ν. 3369/ 2005) και που αποτελεί πλέον το 

νέο θεσµικό πλαίσιο για τη ∆ια- Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα, 

αφορούσε το ζήτηµα της ∆ια- Βίου Εκπαίδευσης.  

Ως ∆ια Βίου Εκπαίδευση, σύµφωνα µε τον νόµο αυτό,  θεωρούνται οι µαθησιακές 

διαδικασίες που διαρκούν σε όλη τη ζωή του ανθρώπου για την απόκτηση γενικών ή 

ειδικών  γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων,  για την διαµόρφωση µιας 

ολοκληρωµένης προσωπικότητας αλλά  και για την πρόσβαση στην απασχόληση.  

 Ως  ∆ια Βίου Κατάρτιση θεωρείται η διαδικασία απόκτησης εξειδικευµένης 

µόρφωσης  σε όλη τη ζωή του ανθρώπου, µόρφωσης που σχετίζεται µε την παροχή  

βασικών επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ειδικοτήτων  ή εξειδικεύσεων, 

για την ένταξη στην αγορά εργασίας.  ∆ια Βίου Κατάρτιση θεωρείται ακόµη, η 

Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση που αναβαθµίζει γνώσεις και δεξιότητες 

που αποκτήθηκαν από τα άλλα συστήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

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

εργασίας ή τη διασφάλιση  εργασίας.  

Ο νέος νόµος για την παροχή της ∆ια Βίου µάθησης καλύπτει όλα τα επίπεδα 

εκπαίδευσης, µεριµνά  για τους δηµόσιους υπαλλήλους και παρέχει την δυνατότητα 

να δηµιουργηθούν διάφοροι φορείς ∆ια Βίου µάθησης. Όλες οι δράσεις για τη ∆ια 

Βίου Μάθηση συντονίζονται από την Επιτροπή ∆ια Βίου µάθησης όπου συµµετέχουν 

όλοι οι φορείς που σχετίζονται µε  τη ∆ια Βίου µάθηση. 

Η ∆ια Βίου µάθηση θα πραγµατοποιείται µέσω προγραµµάτων σπουδών µε 

συγκεκριµένες ∆ιδακτικές Ενότητες. Ανάλογα µε την συνολική χρονική έκταση του 

προγράµµατος παρέχονται διαφορετικού τύπου πιστοποιήσεις. Τα προγράµµατα αυτά 

είναι αρκετά ευέλικτα  ενώ παράλληλα, θεσµοθετείται και  η δυνατότητα παροχής  

∆ια Βίου µάθησης µε τη µέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα προγράµµατα 

αξιολογούνται, εσωτερικά από τον επικεφαλής του φορέα παροχής υπηρεσιών σε 
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ετήσια βάση και εξωτερικά από φορέα αξιολόγησης που επιλέγεται µετά από ανοικτό 

διαγωνισµό κάθε 4 χρόνια.  

Ο σηµαντικότερος φορέας παροχής ∆ια Βίου Εκπαίδευσης είναι τα Ινστιτούτα ∆ια 

Βίου Εκπαίδευσης, η χρηµατοδότηση των οποίων µπορεί να προέρχεται από 

διαφορετικές πηγές. Ο ρόλος τους κυµαίνεται από την παροχή υπηρεσιών 

εκπαίδευσης και κατάρτισης µέχρι την παραγωγή εξειδικευµένης γνώσης και 

εκπαιδευτικού υλικού. 

 Πέρα από την ύπαρξη του συγκεκριµένου θεσµικού πλαισίου, προβάλλονται νέες 

προτεραιότητες όπως η πιστοποίηση των επαγγελµατικών προσόντων σε σχέση µε 

την έννοια «επαγγελµατικό περίγραµµα». Πρόκειται για το σύνολο των λειτουργιών 

που αποτελούν το αντικείµενο ενός επαγγέλµατος ή µιας ειδικότητας αλλά και για το 

σύνολο των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανταπόκριση στις 

λειτουργίες αυτές. Ένα επαγγελµατικό περίγραµµα αποτελείται από τον  τίτλο του 

επαγγέλµατος, την  ανάλυση του επαγγέλµατος, από το  πλαίσιο των γενικών, 

βασικών και ειδικών επαγγελµατικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

απαραίτητων για τις ανάγκες άσκησης του επαγγέλµατος, καθώς και από τις 

διαδικασίες απόκτησης των δεξιοτήτων.  

Τα  επαγγελµατικά περιγράµµατα στην Ελλάδα σχεδιάζονται για να διευκολύνουν  τη 

σύνδεση αγοράς εργασίας και επαγγελµατικής εκπαίδευσης- κατάρτισης αλλά  και 

για να εδραιώσουν τη δυνατότητα  µεταφοράς των προσόντων των εργαζοµένων, σε 

όλη την Ε.Ε.   

Αποδεικνύεται πως οι πολιτικές κατάρτισης στην Ελλάδα σχεδιάζονται µε βάσεις τις 

αντίστοιχες πολιτικές και τάσεις που κυριαρχούν εντός της Ε.Ε. ανεξάρτητα από το 

γεγονός της ιδιαιτερότητας που χαρακτηρίζει την ελληνική περίπτωση.  

Παράλληλα, µε τη συνεργασία µεταξύ των  Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ) και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και µετά 

το Μνηµόνιο που υπογράφηκε µε θέµα τον σχεδιασµό και την εφαρµογή µιας ενιαίας 

στρατηγικής για τη  σύνδεση αρχικής και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης προτείνεται  η σύγκληση του Εθνικού Συµβουλίου 

Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση και 

η  προώθηση των δράσεων στις οποίες βασίζεται η εθνική στρατηγική για τη ∆ια 

Βίου Μάθηση. Έξι τοµείς δράσης προτείνονται που υποδηλώνουν τις βασικές 

προτεραιότητες που αποδίδονται σε σχέση µε την κατάρτιση. Η καταγραφή των 

τάσεων της Αγοράς Εργασίας από το Παρατηρητήριο Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, η 
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διαµόρφωση επαγγελµατικών περιγραµµάτων, η µετατροπή των επαγγελµατικών 

περιγραµµάτων σε πρόγραµµα κατάρτισης  και η πιστοποίησή τους, η πιστοποίηση 

των υποδοµών όπου λαµβάνει χώρα η κατάρτιση, η πιστοποίηση των εκπαιδευτών 

που παρέχουν κατάρτιση, η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των 

καταρτιζόµενων. 

Ο νόµος για την ∆ια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση επιδιώκει να 

συστηµατοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες συνθήκες εκπαίδευσης και κατάρτισης στην 

Ελλάδα αλλά και να εδραιώσει τη δηµιουργία του θεσµικού πλαισίου εκείνου που θα 

αποτελέσει τη βάση για τη χάραξη της στρατηγικής που θα συνδέει την εκπαίδευση 

µε την απασχόληση. Ουσιαστικά, όλο το πλαίσιο  οργάνωσης και λειτουργίας των 

∆οµών και Υπηρεσιών Κατάρτισης δείχνει να αλλάζει µε τον νέο αυτό νόµο και να 

εντάσσεται  στην οµπρέλα της ∆ια βίου Μάθησης.  

Ποιες είναι οι νέες προτεραιότητες που υποδηλώνονται από τη χάραξη αυτής της 

στρατηγικής;  

Πρώτη από όλες τις προτεραιότητες, η πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων 

των εργαζοµένων, των λειτουργιών ενός επαγγέλµατος και των φορέων που παρέχουν  

υπηρεσίες  βελτίωσης και αναβάθµισης δεξιοτήτων. Έπειτα, τα «επαγγελµατικά 

περιγράµµατα» αλλά και η συγκεκριµενοποίηση και η κατηγοριοποίηση του όρου 

«δεξιότητες». Και τέλος ο συσχετισµός δεξιοτήτων και ανθρώπινων πόρων. 

 

 

8. Προσδιορισµός των αναγκών της ελληνικής αγοράς εργασίας σε 

δεξιότητες 

Με  την καταγραφή της συντελούµενης προόδου στον τοµέα της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ασχολούνται διάφοροι οργανισµοί. Βασικός στόχος της καταγραφής της 

προόδου αλλά και του εντοπισµού  των υφιστάµενων αναγκών σε δεξιότητες 

αποτελεί ο σχεδιασµός και η εφαρµογή πολιτικών στην αγορά εργασίας.  

Ο Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που ιδρύθηκε 

στα πλαίσια του εθνικού συστήµατος επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

είναι επιφορτισµένος µε όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την εκπαίδευση και 

κατάρτιση στην Ελλάδα. Τα ζητήµατα αυτά είναι η ίδρυση και λειτουργία 

οργανισµών που παρέχουν επαγγελµατική κατάρτιση, ο προσδιορισµός των 
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εκπαιδευτικών προγραµµάτων, η αξιολόγηση των εκπαιδευτών, η αναγνώριση των 

τίτλων σπουδών και των επαγγελµατικών δικαιωµάτων κλπ. Ταυτόχρονα, διεξάγει 

έρευνες και συλλέγει στατιστικά στοιχεία και έρευνες σχετικά µε την κατάρτιση. 

Το Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική Α.Ε. 

ιδρύθηκε µετά τη συγχώνευση του Εθνικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης και του 

Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας. Οι δράσεις του περιλαµβάνουν ερευνητικά 

προγράµµατα και µελέτες για την αγορά εργασίας, παρακολούθηση της προόδου που 

γίνεται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ανάλυση των εκπαιδευτικών 

αναγκών και των αναγκών επαγγελµατικής κατάρτισης. 

Το Ινστιτούτο Εργασίας – ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ αποτελεί το ερευνητικό 

τµήµα της ΓΣΕΕ και έχει ως στόχο την παροχή της επιστηµονικής υποστήριξης, 

τεκµηρίωσης και συλλογής στατιστικών στοιχείων σε θέµατα που σχετίζονται µε τη 

ΓΣΕΕ, τα µέλη της και τους εργαζόµενους. Ταυτόχρονα το Ινστιτούτο σχεδιάζει, 

αναπτύσσει και εφαρµόζει προγράµµατα για την επαγγελµατική κατάρτιση, ενώ 

συντονίζει και υποστηρίζει σχετικές ενέργειες των οργανώσεων µελών του και 

αναπτύσσει συστήµατα για συνδικαλιστική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση 

και εκδίδει µελέτες σχετικές µε θέµατα που ενδιαφέρουν τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις. 

Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού είναι ο φορέας που 

παρέχει τα στοιχεία για το σχεδιασµό και την εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης 

εκπαιδευτική πολιτικής επαγγελµατικού προσανατολισµού η οποία εφαρµόζεται στα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα και τα προγράµµατα κατάρτισης και επανακατάρτισης. 

Αποτελεί, στην πραγµατικότητα, ένα συµβουλευτικό και συντονιστικό όργανο του 

Υπουργείου Παιδείας, συντονίζει τις ενέργειες δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων έτσι 

ώστε να παρέχονται στο κοινό συµβουλευτικές υπηρεσίες ποιότητας στους τοµείς της 

κατάρτισης, διεξάγει έρευνες και  συµβάλλει στη διαµόρφωση του περιεχοµένου και 

της κατεύθυνσης των προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΟΤΟΕ είναι παρακλάδι του Ινστιτούτου 

Εργασίας της ΓΣΕΕ –Α∆Ε∆Υ και αφορά τον τραπεζικό κλάδο. Ο ρόλος του είναι 

συγκεκριµένος και µεταξύ των άλλων περιλαµβάνει τον σχεδιασµό και την εφαρµογή 

προγραµµάτων κατάρτισης για τους εργαζόµενους στον τραπεζικό κλάδο ώστε να 
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καλυφθούν οι ανάγκες στην αγορά εργασίας, αλλά και την έρευνα σχετικά µε τις νέες 

συνθήκες και τα προβλήµατα του τραπεζικού κλάδου. 

Τέλος, το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ως τµήµα του Υπουργείου 

Παιδείας έχει αρµοδιότητες στη λήψη των αποφάσεων και επικεντρώνεται στην 

τεχνική/τεχνολογική εκπαίδευση και κατάρτιση και συµµετέχει σε ερευνητικές 

δραστηριότητες σχετικά µε την αγορά εργασίας και τα ερευνητικά προγράµµατα. 

 Μεγάλη επίδραση στην κοινή γνώµη και στη διαµόρφωση του διαλόγου που 

πραγµατοποιείται στα πλαίσια του Εθνικού Συµβουλίου Εκπαίδευσης διατηρούν οι 

έρευνες που διεξάγονται από διεθνείς οργανισµούς όπως τον ΟΟΣΑ. Ο ΟΟΣΑ 

πραγµατοποίησε επίσης µια ενδιαφέρουσα έρευνα που έχει να κάνει µε την 

απασχόληση και γενικά τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Ελλάδα στον τοµέα της 

πολιτικής για την αγορά εργασίας µε στόχο την προώθηση της έρευνας και της 

ανάπτυξης, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την επίτευξη στενότερης 

συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων. Αυτές οι εκθέσεις και οι έρευνες δεν 

ασχολούνται άµεσα µε το θέµα των αναγκών σε δεξιότητες στην Ελλάδα, ωστόσο 

δίνουν µια εικόνα του ελληνικού οικονοµικού περιβάλλοντος, των οικονοµικών 

προοπτικών και των δυναµικών κλάδων της οικονοµίας. Έτσι γίνεται έµµεσα σαφές 

το ποιοι κλάδοι, ποια επαγγέλµατα και ποιες ειδικότητες παρουσιάζουν σήµερα το 

µεγαλύτερο δυναµισµό σε εθνικό επίπεδο. 

 

9. Επαγγελµατική κατάρτιση στην Ελλάδα 

9.1. Αρχική Επαγγελµατική κατάρτιση 

Ως αρχική επαγγελµατική κατάρτιση ορίζεται η παροχή βασικής γνώσης και η 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για ένα επάγγελµα (Τσεκούρας, 

Σταµπουλής, Λιτσαρδάκης, 2004). Το άτοµο πρέπει να έχει ολοκληρώσει εννέα 

χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης πριν παρακολουθήσει ένα κύκλο µαθηµάτων 

αρχικής κατάρτισης. Τα άτοµα που ακολουθούν την αρχική επαγγελµατική κατάρτιση 

επιδιώκουν να αποκτήσουν τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα και τις 

απαραίτητες δεξιότητες. Μετά τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση η αρχική κατάρτιση 

προσανατολίζεται στα: 

9.1.1.  Ινστιτούτα επαγγελµατικής κατάρτισης (ΙΕΚ) 
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Τα ινστιτούτα αυτά επιτρέπουν στους σπουδαστές της ανώτερης δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης να εξειδικευτούν περαιτέρω σε ορισµένα επαγγέλµατα. Τα ΙΕΚ είναι 

δηµόσια ή ιδιωτικά. Είναι όλα πιστοποιηµένα για συγκεκριµένα προγράµµατα 

εξειδίκευσης. Οι σπουδαστές τους αποκτούν επαγγελµατική πιστοποίηση η οποία 

αναγνωρίζεται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

9.1.2.Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (ΚΕΣ) 

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οργανισµοί αποτελούν άλλον ένα φορέα προγραµµάτων 

αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης. Οι οργανισµοί αυτοί λειτουργούν µέσα στο 

νοµικό πλαίσιο των κέντρων ελευθέρων σπουδών, παρέχουν άτυπη επαγγελµατική 

κατάρτιση και εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι συµµετέχοντες 

ανήκουν σε διάφορες ηλικιακές οµάδες και έχουν διαφορετική επαγγελµατική 

κατάσταση, εποµένως τα ΚΕΣ καλύπτουν όλο το φάσµα και των τριών τύπων 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (αρχική, συνεχιζόµενη και κατάρτιση 

ανέργων). 

 

9.2. Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση 

Ως συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση νοείται η συνεχής παροχή 

επαγγελµατικής κατάρτισης σε όλους τους εργαζόµενους µε διάφορα µέσα, ώστε να 

εµπλουτιστούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες τους µε σκοπό να ενηµερώνονται για τις 

εξελίξεις στο επάγγελµα τους και να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις της 

αγοράς εργασίας. Ως συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση ορίζεται ακόµη η 

παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης ώστε οι επαγγελµατίες που εργάζονται σε έναν 

τοµέα που υπόκειται σε οικονοµικές αλλαγές να µπορούν να µεταπηδήσουν σε 

παρόµοιες επαγγελµατικές δραστηριότητες, οι οποίες παρουσιάζουν ζήτηση στην 

αγορά εργασίας. (Τσεκούρας, Σταµπουλής, Λιτσαρδάκης, 2004).  Συνεχιζόµενη 

επαγγελµατική κατάρτιση παρέχουν τα: 

9.2.1Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 

Οι ιδιωτικοί (κερδοσκοπικοί ή µη) και δηµόσιοι φορείς παροχής συνεχιζόµενης 

κατάρτισης οι οποίοι αξιολογούνται θετικά από το ΕΚΕΠΙΣ πιστοποιούνται ως 

Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και εξασφαλίζουν χρηµατοδότηση από 

εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (Βρετάκου, Ρουσέας, 2002).  Τα ΚΕΚ σχεδιάζουν, 
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οργανώνουν και υλοποιούν προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης 

για εργαζόµενους και άνεργους, απόφοιτους όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων, σε 

πολλούς τοµείς (περιβάλλον, υγεία, εκπαίδευση, γεωργία, οικονοµία, υπηρεσίες κτλ). 

Τα γενικά κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση ενός φορέα ως ΚΕΚ 

είναι η εµπειρία του στη διοργάνωση προγραµµάτων κατάρτισης ενηλίκων, το 

προσωπικό του και οι κτιριακές υποδοµές του. Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(ΚΕΕ) προωθούν επίσης, προγράµµατα που αφορούν ευάλωτες κοινωνικά οµάδες, 

όπως οι πολίτες µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης, οι µετανάστες, οι τσιγγάνοι, οι 

κρατούµενοι στις φυλακές κ.λπ.  

9.2.2.∆οµές συνεχιζόµενης επαγγελµατικής  κατάρτισης του ΟΑΕ∆ 

• Ο ΟΑΕ∆ διαθέτει κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης µη πιστοποιηµένα από 

το ΕΚΕΠΙΣ, στα οποία παρέχεται συνεχιζόµενη κατάρτιση για εργαζόµενους 

και ανέργους. Η συµµετοχή των ανέργων στα προγράµµατα αυτά 

πραγµατοποιείται µέσω των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ). 

Τα προγράµµατα περιλαµβάνουν συνεχιζόµενη κατάρτιση ανέργων, 

επαγγελµατική κατάρτιση αυτοαπασχολούµενων, επαγγελµατική κατάρτιση 

ανέργων στα πλαίσια των ολοκληρωµένων παρεµβάσεων που 

πραγµατοποιούνται σε νοµούς µε οξυµένο το πρόβληµα της ανεργίας και 

τέλος, επαγγελµατική κατάρτιση εργαζοµένων σε επιχειρήσεις σε όλη την 

Ελλάδα µε πόρους του Λογαριασµού για την Απασχόληση και την 

Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ). 

      9.2.3. Άλλες δοµές συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης 

∆οµές συνεχιζόµενης κατάρτισης µη πιστοποιηµένες από το ΕΚΕΠΙΣ διαθέτουν 

εκτός από τον ΟΑΕ∆ και το Υπουργείο Ανάπτυξης µέσω των Σχολών Τουριστικής 

Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας µέσω των Κέντρων Επιµόρφωσης 

Στελεχών Εµπορικού Ναυτικού, το Υπουργείο Γεωργίας µέσω του οργανισµού 

∆ΗΜΗΤΡΑ  και των Κέντρων Γεωργικής Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας µέσω των νοσηλευτικών του ιδρυµάτων και των ιδρυµάτων κοινωνικής 

πρόνοιας και τέλος η Γενική Γραµµατεία Ενηλίκων, η οποία εκτός από 

επαγγελµατική κατάρτιση σε πιστοποιηµένα ΚΕΚ προσφέρει και προγράµµατα 

βασικών δεξιοτήτων και νέων βασικών δεξιοτήτων, συµβουλευτικής πολιτισµού κ.α.  
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όπως η εκπαίδευση ενηλίκων τσιγγάνων που περιλαµβάνει: «αλφαβητισµό», 

επαγγελµατική κατάρτιση, αγωγή υγείας, συµβουλευτική γονέων, η  εκπαίδευση 

παλιννοστούντων που περιλαµβάνει: εκµάθηση νεοελληνικής γλώσσας, µαθήµατα 

Ιστορίας, Λογοτεχνίας, Γεωγραφίας, Εργατικής Νοµοθεσίας, πληροφόρηση για τη 

λειτουργία των ελληνικών υπηρεσιών κτλ. Για τους φυλακισµένους ή 

αποφυλακισµένους τα προγράµµατα εκπαίδευσης  περιλαµβάνουν: αλφαβητισµό, 

κοινωνική και ψυχολογική στήριξη, επαγγελµατική κατάρτιση σε διάφορους τοµείς, π.χ. 

ξυλουργική, κεραµική, αργυροχοΐα, µηχανολογία αυτοκινήτου και νέες τεχνολογίες. 

Σε νοµαρχιακό επίπεδο, συνεχιζόµενη κατάρτιση αλλά και προγράµµατα 

ευρύτερης επιµόρφωσης ενηλίκων παρέχονται από τις Νοµαρχιακές Επιτροπές 

Λαϊκής Επιµόρφωσης (ΝΕΛΕ). 

 

 
10. Η Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
 

Σε κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα οι ενέργειες επαγγελµατικής κατάρτισης 

εξειδικεύονται έτσι ώστε να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στο γενικό αναπτυξιακό 

στόχο του προγράµµατος. Η Ελλάδα υλοποιεί τις παρεµβάσεις της µε στόχο την 

Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση µέσω των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

του Γ΄ ΚΠΣ: 

α. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση και Επαγγελµατική 

Κατάρτιση» 

Οι ενέργειες της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης στοχεύουν στην 

ενίσχυση και αναβάθµιση των παρεµβάσεων και ενεργειών υπέρ των ανέργων για την 

προσαρµογή των δεξιοτήτων τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας (Μέτρο 1.3), 

στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και προώθησης στην απασχόλησης ανέργων σε 

σχήµατα διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς 

(Μέτρο 1.5), στην προάσπιση των ίσων ευκαιριών για όλους (Μέτρο 2.1) τόσο για 

Ευπαθείς Κοινωνικά Οµάδες και άνεργους σε περιοχές ή τοµείς υψηλής ανεργίας 

(Μέτρο 2.3) όσο και για γυναίκες (Μέτρο 5.3), καθώς επίσης και στη βελτίωση των 

δεξιοτήτων των εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα (Μέτρο 4.3), του ∆ηµόσιου Τοµέα 

(Μέτρο 4.4) και των αυτοαπασχολουµένων (Μέτρο 4.2) µε στόχο την απασχόληση. 
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Επίσης, δράσεις που επικουρούν την Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση 

υλοποιούνται από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ). 

 

 β. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και Αρχική Κατάρτιση» 

Η συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών (Μέτρο 1.1) και στην προώθηση της δια βίου 

µάθησης (Μέτρο 2.5), καθώς και στην αύξηση της αποσχολησιµότητας των νέων που 

τελειώνουν την αρχική εκπαίδευση (Μέτρο 2.4). 

 

γ. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 

Η συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βασικών 

(basic skills) και εξειδικευµένων (advanced skills) δεξιοτήτων ανέργων και 

εργαζοµένων (Μέτρο 3.4), στην επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ 

(Μέτρο 1.2), και στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης (Μέτρο 2.5), του τοµέα της Υγείας και Πρόνοιας (Μέτρο 2.7) καθώς 

επίσης και του τοµέα των επικοινωνιών (Μέτρο 4.5). 

 

δ. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία & Πρόνοια» 

Η συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση επικεντρώνεται στην αναβάθµιση των 

δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού στους τοµείς της Υγείας (Μέτρο 4.1) και της 

Πρόνοιας (Μέτρο 4.2) µε στόχο την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους 

τοµείς αυτούς, την ανάπτυξη της ∆ηµόσιας Υγείας (Μέτρο 1.4) καθώς επίσης και την 

κατάρτιση του προσωπικού για τη συνεχή υποστήριξη των ψυχικά ασθενών (Μέτρο 

2.4). 

  

ε. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» 

Η συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων του ανθρώπινου ερευνητικού και τεχνολογικού δυναµικού (Μέτρο 8.3), 

στον τοµέα του Τουρισµού (Μέτρο 8.1), καθώς και στη Μεταποίηση και τις 

Υπηρεσίες (Μέτρο 8.2) µε στόχο τον εκσυγχρονισµό και την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 
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στ. Στα 13 «Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (ΠΕΠ) της Χώρας:  

Η συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση στοχεύει στην παροχή ποιοτικής 

επαγγελµατικής κατάρτισης σε συγκεκριµένους τοµείς προτεραιότητας και 

εξειδικευµένης κλίµακας παρεµβάσεις σε δύο βασικά πλαίσια δράσεων. Το ένα 

πλαίσιο αφορά όλα τα Μέτρα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού που συναντάµε και 

στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα όπου οι δράσεις κατάρτισης 

ανταποκρίνονται σε εξειδικευµένες ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας. Στο 

δεύτερο πλαίσιο, οι δράσεις κατάρτισης αποτελούν µέρος µιας ολοκληρωµένης 

προσέγγισης που στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη, τη στήριξη υποβαθµισµένων 

αστικών – αγροτικών περιοχών καθώς και τη στήριξη των ευρύτερων αναπτυξιακών 

στόχων των Προγραµµάτων. 

 

11. Κοινωνικά ευπαθείς οµάδες και κατάρτιση 

Το κοινοτικό πρόγραµµα «EQUAL», προσέφερε αρκετές δυνατότητες σε σχέση µε τη 

∆ια Βίου Μάθηση σε κοινωνικά ευπαθείς οµάδες. Το πρόγραµµα αυτό αποσκοπούσε 

στην ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας, της Κοινωνικής Οικονοµίας και 

στην καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και των ανισοτήτων σε βάρος των 

γυναικών. 

Παράλληλα, από το 2002 υφίσταται το νέο θεσµικό πλαίσιο για το «Σύστηµα 

Πιστοποίησης των Εξειδικευµένων Κέντρων Κοινωνικής & Επαγγελµατικής Ένταξης 

Ατόµων µε Αναπηρίες», το οποίο έχει να κάνει µε την κατάρτιση  µιας κοινωνικά 

ευπαθούς οµάδας, των Α.µ.Ε.Α. Τα τελευταία χρόνια οι πολιτικές που σχεδιάζονται 

σε σχέση µε τα Α.µ.Ε.Α. απέχουν µακράν από τη φιλανθρωπική προσέγγιση των 

προηγούµενων ετών. Με τη λειτουργία των Κέντρων  ΑµΕΑ και τις ολοκληρωµένες 

επαγγελµατικές υπηρεσίες που παρέχουν στα άτοµα µε αναπηρίες ( υπηρεσίες 

επαγγελµατικής κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση και συνοδευτικές 

υποστηρικτικές υπηρεσίες) το πλαίσιο γίνεται απόλυτα ξεκάθαρο. Στόχος των 

Κέντρων αυτών η κοινωνική  ενσωµάτωση των ΑµΕΑ ώστε να αποφευχθεί ο 

κοινωνικός αποκλεισµός τους.  
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Τα Κέντρα Α.µ.Ε.Α. µπορούν διαθέτουν παραρτήµατα σε όλη τη χώρα ενώ οι 

δράσεις που αναπτύσσουν  ταξινοµούνται σε «κεντρικές» και «επικουρικές».  Οι 

κεντρικές έχουν να κάνουν µε την παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης σε άτοµα µε 

αναπηρίες ενώ  οι επικουρικές είναι στην πραγµατικότητα υπηρεσίες που 

απευθύνονται στα ΑµΕΑ αλλά και στις οικογένειές τους (δηµιουργική απασχόληση, 

φιλοξενία,   εργοθεραπεία, λογοθεραπεία). ∆εν επικεντρώνονται, δηλαδή, 

αποκλειστικά στα άτοµα αλλά αποδίδεται σηµασία και στο περιβάλλον τους.  Για τη 

διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών  κατάρτισης και 

υποστήριξης, τα Κέντρα ΑµΕΑ οφείλουν να αναπτύξουν κάποια συστήµατα 

παρακολούθησης, ανατροφοδότησης και σχεδιασµού των δράσεων. Είναι σαφές πως 

µε τη λειτουργία των Κέντρων αυτών η ενσωµάτωση των ΑµΕΑ εκτός από κοινωνική 

γίνεται και εργασιακή, αφού µπορούν πλέον να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες 

που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν και να «ανεξαρτητοποιηθούν».  

Με το νέο θεσµικό πλαίσιο, η κοινωνική ενσωµάτωση των ΑµΕΑ σχετίζεται άµεσα 

µε την κατάρτιση  µε στόχο την απασχόληση, ενώ για πρώτη φορά λαµβάνεται  

υπόψη ο ψυχολογικός παράγοντας ως προϋπόθεση αυτής ακριβώς της ενσωµάτωσης.   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

«Τα τελευταία χρόνια, οι επιδόσεις της αγοράς εργασίας στην Ε.Ε. έχουν 

βελτιωθεί αισθητά καθώς έχουν δηµιουργηθεί πάνω από 10 εκατοµµύρια νέες θέσεις 

εργασίας από το 1997 και µετά (από τις οποίες τα 6 εκατοµµύρια κατέλαβαν 

γυναίκες), και υπάρχουν 4 εκατοµµύρια λιγότεροι άνεργοι, ενώ ο ενεργός οικονοµικά 

πληθυσµός συνέχισε να αυξάνεται κατά 5 εκατοµµύρια. Η αξιολόγηση βεβαιώνει τον 

διαρθρωτικό χαρακτήρα αυτών των βελτιώσεων και συγκεκριµένα τη µείωση των 

επιπέδων της διαρθρωτικής ανεργίας, την οικονοµική µεγέθυνση µε µεγαλύτερη 

ένταση απασχόλησης και την ταχύτερη ανταπόκριση της αγοράς εργασίας στις 

οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές. Είναι προφανώς δύσκολο να αποδειχθεί κατά 

πόσο η συνολική βελτίωση των επιδόσεων της απασχόλησης  στην Ε.Ε. µπορεί να 

αποδοθεί στη δροµολόγηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και 

κατά πόσο στη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης. Ωστόσο, υπήρξαν σηµαντικές 

αλλαγές στις εθνικές πολιτικές για την απασχόληση, µε σαφή σύγκλιση προς τους 

κοινούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης»(απολογισµός πέντε ετών Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής για την Απασχόληση – Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή των Περιφερειών – COM/416/2002). 

Οι διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονοµία της Ε.Ε. και η συνεπακόλουθη 

στροφή προς θέσεις εργασίας µε ένταση γνώσεων και σε τοµείς βασισµένους στη 

γνώση, προϋποθέτουν µια γενική αναβάθµιση του εκπαιδευτικού επιπέδου και του  

επιπέδου των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού για να επιτευχθούν τα 

επιδιωκόµενα ποσοστά απασχόλησης.  

Η άνοδος του βοιωτικού επιπέδου αποτελεί χαρακτηριστικό όλων των κρατών 

µελών καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνεχίζουν την εκπαίδευση και 

κατάρτιση µετά την υποχρεωτική εκπαίδευση. Η άνοδος αυτή δεν µπορεί να 

αποδειχθεί µε απτά στοιχεία, παρά µόνο από τη σύγκριση του εκπαιδευτικού 

επιπέδου διαδοχικών γενεών. Με τη συγκριτική αυτή µέθοδο προκύπτει µια αύξηση 

του αριθµού των ατόµων µε ανώτερη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια  εκπαίδευση 

µεταξύ των νεότερων ηλικιακά οµάδων.   

 Η τάση αναβάθµισης του εκπαιδευτικού επιπέδου δεν είναι τυχαία. Συνδέεται άµεσα 

µε µια στροφή που επήλθε όσον αφορά την απασχόληση µε τη γεωργία και τη 

µεταποίηση προς την απασχόληση που αφορά τις υπηρεσίες και τα επαγγέλµατα που 
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απαιτούν κυρίως πνευµατικές, αντί για σωµατικές ικανότητες. Η ζήτηση για θέσεις 

χαµηλότερης εξειδίκευσης, βεβαίως και δεν θα σταµατήσει να υπάρχει. Παρά τη 

συνεχιζόµενη τάση προς θέσεις µε µεγαλύτερη ένταση γνώσεων, οι περισσότεροι 

εργαζόµενοι θα συνεχίσουν, όπως και σήµερα να εργάζονται σε θέσεις που 

προϋποθέτουν ένα χαµηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο. Ωστόσο, λόγω των αλλαγών 

στη διάρθρωση της οικονοµίας, οι εργαζόµενοι θα αναγκάζονται να αλλάζουν θέση ή 

τοµέα εργασίας ή και τα δύο πράγµα που σηµαίνει πως πρέπει να αποκτούν νέες 

δεξιότητες και να έχουν πρόσβαση στην απαιτούµενη κατάρτιση. Η συνέχιση των 

σηµερινών τάσεων υποδηλώνει πως οι ελλείψεις σε εργατικό δυναµικό τα επόµενα 

χρόνια ενδέχεται να είναι εξίσου έντονες τόσο στο κατώτερο τµήµα του φάσµατος 

δεξιοτήτων όσο και στο ανώτερο στο οποίο συνήθως επικεντρώνεται η πολιτική. Η 

ανεπάρκεια των εργαζοµένων στους τοµείς της µηχανικής και της χειροτεχνίας έχει 

επισηµανθεί ήδη από τα κράτη µέλη. Η κατάρτιση που σχετίζεται µε αυτές τις 

δεξιότητες είναι εξίσου σηµαντική µε την κατάρτιση που αφορά άτοµα µε πιο 

εξειδικευµένες γνώσεις.  

Η συνειδητοποίηση του φάσµατος της ανεργίας που κυριάρχησε στην Ευρώπη τη 

δεκαετία του ’90 δηµιούργησε έντονο προβληµατισµό ο οποίος τελικά κατέληξε στην 

ανάγκη αναδιάρθρωσης των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης ως απόκτηση και 

ενίσχυση ενός οικονοµικού πλεονεκτήµατος που θα ληφθεί υπόψη στη διεθνή 

ανταγωνιστική αγορά. Η αντίληψη που κυριάρχησε σχετίζεται µε την ανάγκη 

προσαρµογής του ανθρώπινου δυναµικού στα κελεύσµατα των νέων όρων παραγωγής 

αλλά και η ενσωµάτωση των κοινωνικά ευπαθών οµάδων στην αγορά εργασίας. 

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση στα ίδια τα επίσηµα κείµενα της  παρουσιάζει 

µια σειρά από  αδυναµίες και  αναντιστοιχίες µεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

απασχόλησης.  Ως κεντρικές σηµασίες για την Ε.Ε. παρουσιάζονται η 

απασχολησιµότητα, η επιχειρηµατικότητα και η προσαρµοστικότητα στις ανάγκες της 

νέας οικονοµίας. Οι κοινοτικές δράσεις που σχετίζονται µε την κατάρτιση 

επικεντρώνονται στη µεταφορά και πιστοποίηση διδακτικών µονάδων και 

µαθησιακών- εργασιακών εµπειριών σε διαφορετικά περιβάλλοντα,  τη διασφάλιση 

ποιότητας και την προώθηση της δικτύωσης µεταξύ δοµών κατάρτισης και 

απασχόλησης. Το πραγµατικό πρόβληµα, ωστόσο,  είναι η αδυναµία ύπαρξης και 

λειτουργίας µιας αγοράς που να βασίζεται στις δεξιότητες τις ειδικεύσεις και τα 

επαγγέλµατα, η έλλειψη διαφάνειας, η µη αναγνώριση επαγγελµατικών τίτλων και 

ικανοτήτων σε κοινοτικό επίπεδο και κυρίως η απουσία ενός πραγµατικά ενιαίου 
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ευρωπαϊκού χώρου για την εκπαίδευση και κατάρτισης. Για την αντιµετώπιση αυτών 

των αδυναµιών απαραίτητη είναι η δηµιουργία ενός συστήµατος αναπροσαρµογής 

γνώσεων και αναβάθµισης δεξιοτήτων.   

 Στη διαµόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών σηµαντικό ρόλο έπαιξε µια νέα 

ανάγκη.  Η ανάγκη για εργαζόµενους ευέλικτους και ευπροσάρµοστους στις νέες 

τεχνολογικές εξελίξεις και στις νέες απαιτήσεις της παραγωγής και της αγοράς 

εργασίας, που διαθέτουν τη δεξιότητα της γλωσσοµάθειας άρα είναι 

αποτελεσµατικοί, άρα είναι απασχολήσιµοι.  
Αυτό που ουσιαστικά έχει σηµασία στη χάραξη πολιτικών από πλευράς Ε.Ε. δεν είναι 

πλέον η κοινωνική συνοχή. Είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανταγωνιστικότητα. 

Ακριβώς αυτή η χάραξη πολιτικών  περιορίζεται κάπως από την ανοµοιογένεια που 

κυριαρχεί εντός της ευρωπαϊκής αγοράς (οικονοµικές και πολιτικές ασυµµετρίες, 

κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες). Η Στρατηγική της Λισσαβόνας ουσιαστικά 

µείωσε τον αντίκτυπο των διαφορών αυτών στο σχεδιασµό πολιτικών ώστε να 

αντιµετωπιστούν κοινά προβλήµατα ενώ παράλληλα περιόρισε τις ασυµµετρίες των 

διαφορετικών εθνικών πολιτικών κατάρτισης και ανάπτυξης- πιστοποίησης 

δεξιοτήτων. Αυτό που προβλήθηκε από την όλη διαδικασία είναι η σχέση 

εκπαίδευσης, αγοράς εργασίας και απασχόλησης. Με βάση αυτό το τρίπτυχο, 

απαραίτητη στάθηκε η σύνδεση της  κατάρτισης µε την οικονοµία της αγοράς καθώς 

και η σύνδεση κατάρτισης και εκπαίδευσης πάντα υπό το πρίσµα της ∆ια Βίου 

Μάθησης. 

Ο όρος που κυριαρχεί στις πολιτικές που εξετάζονται είναι η διαδικασία του 

reskilling, που προωθείται διεθνώς. . Στην ουσία πρόκειται για την τυποποίηση και 

τον προσδιορισµό των απαραίτητων δεξιοτήτων, ή µάλλον µιας συγκεκριµένης 

κατηγορίας δεξιοτήτων που θα εξασφαλίσουν την αποτελεσµατικότητα και την 

αποδοτικότητα των επενδύσεων στην ανάπτυξη.  Στόχο αυτής της τυποποίησης 

αποτελεί η διαµόρφωση του κατάλληλα ευέλικτου ανθρώπινου δυναµικού και η 

µείωση του χάσµατος που επέφερε η ανάπτυξη της τεχνολογίας ανάµεσα στα άτοµα 

αλλά και ανάµεσα σε ανεπτυγµένο και µη κόσµο. Η διαρκής ανανέωση των βασικών 

δεξιοτήτων αποτελεί µια επιλογή που ο εργαζόµενος ή ο άνεργος αδυνατεί να 

αποφύγει. Τα ίδια τα άτοµα λοιπόν, αναλαµβάνουν την ευθύνη που δηµιουργείται από 

τα σχεδιαζόµενα συστήµατα κατάρτισης και γενικά από το  εκπαιδευτικό σύστηµα µε 

πρόσχηµα την απασχολησιµότητα.  Είναι απόλυτα κατανοητές οι αρνητικές 

επιπτώσεις µιας τέτοιας µετατόπισης ευθύνης στα άτοµα. Και ιδιαίτερα όταν τα 
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άτοµα αυτά δεν είναι ευέλικτα ή ευπροσάρµοστα. Ο ατοµισµός και η οικονοµική 

ανάπτυξη  αναγκαστικά κυριαρχούν σε βάρος της κοινωνικής ενσωµάτωσης και των 

ίσων ευκαιριών. Η κοινωνία δικαίου µοιάζει να εκτοπίζεται από µια ελιτίστικη  

κοινωνία της γνώσης.   

  Στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισσαβόνας και υπό την οµπρέλα της ∆ια Βίου 

Μάθησης παρατηρούνται κάποιοι προβληµατισµοί που ουσιαστικά δυσχεραίνουν τις 

πολιτικές που προωθούνται. Και πρώτα από όλα, η οικονοµική διάσταση που 

αποδίδεται στη ∆ια Βίου Εκπαίδευση αφήνει στο περιθώριο τις άλλες παραµέτρους 

της Μάθησης δια βίου. Έτσι οι πολιτικές επικεντρώνονται σε απόλυτα 

συγκεκριµένους στόχους,  υποβαθµίζοντας τις υπόλοιπες  ευρύτερες κοινωνικές και 

οικονοµικές επιπτώσεις. Ένας άλλος προβληµατισµός αφορά την έλλειψη 

συντονισµού µεταξύ των διαφορετικών δράσεων. Οι πολιτικές κατάρτισης 

εξειδικεύονται ανάλογα µε τα target groups στα οποία απευθύνονται. Ο τρίτος 

προβληµατισµός αφορά την υποτίµηση του ρόλου των υπόλοιπων κοινωνικών 

φορέων ενώ επιφυλάξεις δηµιουργούν και οι αυξηµένες προσδοκίες που επιφέρει η 

ανάπτυξη της τεχνολογίας χωρίς ωστόσο να υπάρξει λήψη µέτρων για τον µετριασµό 

του χάσµατος που επιφέρει η διαφορετικού επιπέδου πρόσβαση στην παροχή 

δεξιοτήτων. 

Με αυτά τα δεδοµένα η επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας σε σχέση µε τη ∆ια 

Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση εντός 4 ετών µοιάζει αρκετά δύσκολη. 

Στους παραπάνω προβληµατισµούς µπορεί να προστεθεί η διαφορετικότητα των 

εθνικών περιβαλλόντων και πολιτικών και σε ποσοτικό επίπεδο. Ο ρυθµός 

προσέγγισης των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας από τα κράτη µέλη δεν 

είναι ο ίδιος.   

Ωστόσο, η υιοθέτηση της ∆ια Βίου Μάθησης σε µεταεθνικό επίπεδο αποτελεί την 

αναγνώριση των αλλαγών που επήλθαν σε διεθνές επίπεδο αλλά και την ανάγκη 

διαµόρφωσης ενός ανθρώπινου δυναµικού ευέλικτου, προσαρµόσιµου και 

απαραίτητου για τη διαµόρφωση µιας Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστικής στα 

πλαίσια της αγοράς εργασίας. 

 Στην Ελλάδα των τελευταίων χρόνων, η κατάρτιση έχει αποκτήσει ιδιαίτερη 

διάσταση και σηµασία, καθώς  θεωρήθηκε ότι µπορεί να  συµβάλει στην 

αντιµετώπιση της ανεργίας αλλά και να αποτελέσει την απάντηση στις ανάγκες της 

αγοράς. Ωστόσο, οι πολιτικές κατάρτισης που διαµορφώθηκαν δεν είναι τίποτε άλλο 

από µεταφορά των πολιτικών του διεθνούς στίβου στην ελληνική εθνική 
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πραγµατικότητα. Κανείς δεν παραβλέπει τις σηµαντικές µεταρρυθµίσεις νοµικής και 

διοικητικής φύσης που πραγµατοποιήθηκαν. Η µεταλαµπάδευση αυτή δεν έχει κατ’ 

ανάγκη λάβει αρνητικό χαρακτήρα αφού στην πραγµατικότητα πρόκειται για 

εφαρµογή καλών πρακτικών που πραγµατοποιήθηκαν σε διεθνές επίπεδο 

διαµορφωµένων για να συνάδουν µε τα ελληνικά δεδοµένα. Χαρακτηριστική η 

λειτουργία του ΟΕΕΚ ως  Εθνικού Κέντρου Europass καθώς και συνεργία των 

υπηρεσιών κατάρτισης µε τις υπηρεσίες που έχουν ως αντικείµενο την ένταξη στην 

απασχόληση.  

Παράλληλα, η πιστοποίηση φορέων ως ΚΕΚ, η ίδρυση σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, 

η αξιοκρατική επιλογή των εκπαιδευτικών µέσω ΑΣΕΠ, η εκπόνηση πολλών νέων 

προγραµµάτων σπουδών και βιβλίων αναγνωρίζονται ως θετικά βήµατα που 

πραγµατοποιήθηκαν στον χώρο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Αρκετοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι οι προοπτικές είναι ευοίωνες αλλά πολλοί 

είναι και εκείνοι που αντιµετωπίζουν τα εξαγγελλόµενα µέτρα µε σκεπτικισµό αφού 

θεωρούν ως προϋπόθεση για την άρση των δυσλειτουργιών στο χώρο της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης τη ριζική αναδιάρθρωση του συστήµατος. 
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