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παραςκέΥας ΛινΤΖέρής

Ο Παρασκευάς Λιντζέρης έχει 
σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(ΑΣΟΕΕ), Διεθνείς Σχέσεις 
(Lancaster University, U.K.) και 
Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ελληνικό 
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο). Εργάζεται 
στο χώρο της επαγγελματικής 
κατάρτισης από το 1993.  
Είναι εκτελεστικός διευθυντής  
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και με αυτή την 
ιδιότητα σχεδιάζει και συντονίζει 
έργα σχετικά με την απόκτηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού των 
μικρών επιχειρήσεων. Έχει πάρει 
μέρος σε δεκάδες έρευνες και έχει 
δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες 
στα αντικείμενα της  
διά βίου μάθησης, των θεωριών 
εκπαίδευσης ενηλίκων και των 
πολιτικών επαγγελματικής 
κατάρτισης και πιστοποίησης 
προσόντων.
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Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει εκπονηθεί και εκδοθεί από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της εργασίας 
«Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου», του Υποέργου «Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση 
και εσωτερική αξιολόγηση ενεργειών επιμόρφωσης συνδικαλιστών της ΓΣΕΒΕΕ», της Πράξης «Ενί-
σχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» (κωδ. ΟΠΣ 296403) Θεματικός Άξο-
νας Προτεραιότητας 2 (Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού», του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, με τη συγ-
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.
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Περίληψη 

Το εγχειρίδιο με τίτλο Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων 
περιλαμβάνει τα κυριότερα θέματα σχετικά με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
και ειδικότερα τη δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Αναφέ-
ρεται στις θεωρίες περί «κοινωνίας της γνώσης», στις πολιτικές διά βίου μάθησης 
καθώς και στο πώς αυτές επηρεάζουν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα 
συστήματα και τους θεσμούς επαγγελματικής κατάρτισης που λειτουργούν στην 
Ελλάδα, όπως οι σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, η αρχική επαγγελματική κατάρτι-
ση (ΙΕΚ) και η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (ΚΕΚ), το Ελληνικό Πλαίσιο 
Προσόντων, τα επαγγελματικά περιγράμματα, οι μορφές απόκτησης δεξιοτήτων 
και η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων. Γύρω από τα ζητήματα αυτά συ-
ντελούνται, τα τελευταία χρόνια, πολλές και σημαντικές αλλαγές τόσο σε νομοθετι-
κό – θεσμικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο των άτυπων κοινωνικών πρακτικών. Οι 
αλλαγές αυτές, που έχουν ευρωπαϊκό και συχνά διεθνή χαρακτήρα, επηρεάζουν 
άμεσα τη λειτουργία της επιχείρησης, κυρίως μέσω των διαδικασιών απόκτησης, 
ανανέωσης και επικύρωσης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των 
αυτοαπασχολουμένων, εργαζομένων και εργοδοτών. Επιπλέον, η οικονομική κρί-
ση που έχει ενσκήψει με δραματική ένταση και στη χώρα μας, δημιουργεί πρω-
τόγνωρες καταστάσεις: τα εκρηκτικά ποσοστά ανεργίας, το μαζικό κλείσιμο επι-
χειρήσεων και η αυξανόμενη φτώχια δεν είναι πλέον μελλοντικές απειλές, αλλά 
καθημερινή πραγματικότητα. Το συνδικαλιστικό στέλεχος της ΓΣΕΒΕΕ, της τοπικής 
/ κλαδικής Ομοσπονδίας ή του Σωματείου χρειάζεται να επεκτείνει και να οργα-
νώσει τις γνώσεις του γύρω από τα θέματα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και 
των επαγγελματικών προσόντων καθώς και να συμμετάσχει σε έναν ουσιαστικό 
διάλογο με συναδέλφους και εμπειρογνώμονες, ώστε να εξοπλιστεί καλύτερα, για 
να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις νέες ανάγκες του δημόσιου διαλόγου, της δι-
εκδίκησης και της συνολικής συνδικαλιστικής παρέμβασης.
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Summary 

The booklet entitled “Education, Lifelong Learning and Certification of Qualifica-
tions” brings in the main issues in relation to the Greek educational system and 
the secondary technical and vocational education in particular, the theories on 
“knowledge society”, lifelong learning policies and the way they affect small and 
micro enterprises, vocational training systems and institutions active in Greece 
-such as OAED’s (Manpower Employment Organisation) apprenticeship schools, 
initial and continuing vocational training (Vocational Training Institutes-IEK and 
Vocational Training Centres-KEK, respectively)-, the European as well as the 
Hellenic Qualifications Framework, occupational profiles, skill formation oppor-
tunities and the qualifications’ accreditation process. During the last years, these 
issues are involved in many, significant, changes at a legislative / institutional 
(formal) and informal level that refers to social practices. These changes, which 
have a European and quite often an international dimension, directly affect small 
enterprises’ activities, mainly through the processes for acquiring, updating and 
validating knowledge, skills and competencies of employers, self-employed and 
employees. In addition, the economic crisis that has burst, dramatically intensely, 
also in our country brings about unprecedented conditions: extremely high un-
employment rates, massive closure of enterprises, and increasing poverty are 
no longer a future threat, but everyday reality. GSEVEE representatives, coming 
from local/sectoral Federations or Associations, need expanding and streamlin-
ing their knowledge on education, training, and vocational qualifications’ issues, 
and participating in a substantial dialogue with colleagues and experts, so that 
they have more means to effectively face the new needs in public dialogue, the 
actions for their demands, and the overall institutional intervention.



Πρόλογος 

Η συνδικαλιστική δράση και η ενασχόληση με τα κοινά είναι στις μέρες μας ανα-
γκαίες όσο ποτέ. Την ίδια στιγμή, οι μορφές και το περιεχόμενο του συνδικαλισμού 
αλλάζουν. Νέα θέματα προστίθενται και όσα παλαιότερα παραμένουν ακόμη στο 
προσκήνιο μεταβάλλονται εσωτερικά. Ειδικά τα τελευταία χρόνια -χρόνια πρωτο-
φανούς κρίσης- «έχουν έρθει τα πάνω κάτω». Νέοι νόμοι, υπουργικές αποφάσεις 
και εγκύκλιοι, αλλάζουν τα καθιερωμένα χιλιάδων επιχειρήσεων και τη ζωή εκα-
τομμυρίων ανθρώπων. Πολλά από τα θέματα που γνωρίζαμε και συζητούσαμε για 
χρόνια, ως εκπρόσωποι της ΓΣΕΒΕΕ ή των Ομοσπονδιών, έχουν τροποποιηθεί. 
Παράλληλα, η οικονομική κρίση έχει εισαγάγει το δικό της λεξιλόγιο. Νέες έννοιες 
και όροι εισήλθαν στον καθημερινό διάλογο. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε α-
νάγκη να ενημερωνόμαστε και να γνωρίζουμε με ακρίβεια πολλά και διαφορετικά 
θέματα: Ασφαλιστικό, φορολογία, αδειοδοτήσεις, επαγγελματική στέγη, πιστοποί-
ηση προσόντων, χρηματοδότηση επιχειρήσεων, προγράμματα επενδύσεων, ερ-
γατική νομοθεσία, εκπαιδευτικά προγράμματα, ευρωπαϊκές οδηγίες, εξελίξεις στα 
επαγγέλματα και πολλά άλλα. Η ενημέρωσή μας είναι συνήθως βιαστική, παρακο-
λουθώντας τις τηλεοπτικές ειδήσεις ή ξεφυλλίζοντας «στα πεταχτά» εφημερίδες, 
επιφανειακή, ακούγοντας συνθηματολογικές και δημοσιογραφικές απλουστεύσεις, 
και παθητική, χωρίς συμμετοχή σε διάλογο, δοκιμή επιχειρημάτων και ανταλλαγή 
απόψεων. Αντιθέτως, αυτό που έχουμε ανάγκη είναι, αξιολόγηση και ταξινόμηση 
της πληθώρας των πληροφοριών, περισσότερη και καλύτερη γνώση των θεμάτων 
που μας ενδιαφέρουν και διαμόρφωση προσωπικής άποψης μέσα από διάλογο. 
Αυτά είναι απαραίτητα όχι μόνο για να κατανοήσουμε την κατάσταση που μας περι-
βάλλει, αλλά και για να δράσουμε αποτελεσματικά και έτσι να προσελκύσουμε και 
άλλους ανθρώπους στην ενασχόληση με τα κοινά και στον συνδικαλισμό.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος θεσμικής και ορ-
γανωτικής ενδυνάμωσης της Συνομοσπονδίας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Α-
νάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Υπουργείο Εργασίας, συγχρηματοδότηση Ευ-
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ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), σχεδίασε ένα έργο ενημέρωσης και επιμόρφωσης  
συνδικαλιστικών στελεχών της ΓΣΕΒΕΕ σε όλη την Ελλάδα. Το έργο αφορά στελέχη 
της ΓΣΕΒΕΕ, των Ομοσπονδιών και των Σωματείων. Παλιοί ή νέοι συνδικαλιστές, 
εκλεγμένοι ή υποψήφιοι που έχουν όρεξη για δουλειά και συμμετοχή στα όργανα, 
όλοι έχουν θέση σε αυτόν τον διάλογο. Η συνολική διάρκεια της επιμόρφωσης θα 
είναι 120 ώρες, οι οποίες θα γίνουν σε χρονικό διάστημα και σε ώρες που θα είναι 
βολικές για τους συμμετέχοντες. Δεν πρόκειται για ένα «κλασικό» και συμβατικό 
σεμινάριο, αλλά για συναντήσεις συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, κατανόη-
σης και αξιολόγησης πολιτικών, συνδιαμόρφωσης προτάσεων. Είναι μια προσπά-
θεια να προσελκυστούν νέοι δυναμικοί συνάδελφοι στην ανάληψη δράσης, αλλά 
και μια μορφή να παραχθεί η πολιτική της ΓΣΕΒΕΕ «από τα κάτω». Με αυτόν τον 
κύκλο ενημέρωσης ελπίζουμε να βελτιωθεί και να γίνει πιο ενημερωμένη η συ-
ζήτηση και περισσότερο ώριμες οι αποφάσεις των οργάνων, αλλά και να αναβαθ-
μιστεί το επίπεδο της τεκμηρίωσης και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων 
της Συνομοσπονδίας. 

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

οικονομία και μικρές Επιχειρήσεις.

•  Στοιχεία μακροοικονομικής θεωρίας και δημόσιας οικονομικής. 

•  Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. 

•  Παγκοσμιοποίηση, διεθνείς οικονομικές σχέσεις και οικονομική κρίση.

•  Φορολογικά συστήματα στην Ελλάδα και μικρές επιχειρήσεις.

•  Το πλαίσιο του ανταγωνισμού και οι επιπτώσεις στη μικρή επιχείρηση.

•  Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων.

κοινωνική πολιτική και απασχόληση.

•  Κοινωνική πολιτική: ορισμοί και έννοιες.

•  Συστήματα ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.

•  Αγορά εργασίας και δομή απασχόλησης: ορισμοί και βασικές εναλλακτικές προ-
σεγγίσεις

•  Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης για τις μικρές επιχειρήσεις.

•  Η κοινωνική ασφάλιση των αυτοαπασχολούμενων

•  Η μετανάστευση στην Ελλάδα: επιδράσεις και αλλαγές σε κοινωνικό και εργασι-
ακό επίπεδο

•  Στοιχεία εργατικής νομοθεσίας.
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Ευρωπαϊκή Ένωση, ελληνικό κράτος και περιφέρειες.

•  Δομή και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

•  Κράτος και μικρές επιχειρήσεις.

•  Η νέα διοικητική δομή της χώρας.

•  Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων και χωροταξικά θέματα για τις μικρές επιχει-
ρήσεις.

•  Άδειες άσκησης επαγγελμάτων. 

•  Προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα, 
εθνικοί πόροι και δράσεις)

Εκπαίδευση, διά βίου μάθηση, πιστοποίηση προσόντων.

•  Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση.

•  Οι πολιτικές διά βίου μάθησης και οι μικρές επιχειρήσεις.

•  Συστήματα και θεσμοί επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα.

•  Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων.

•  Επαγγελματικά περιγράμματα και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.

συνδικαλισμός εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων μέσω της ΓσΕβΕΕ. 

•  Ιστορία, δομές και μορφές συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των μικρών επιχει-
ρήσεων στην Ελλάδα. 

•  Ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων της.

•  Ο ρόλος και το έργο του συνδικαλιστή εκπρόσωπου εργοδοτικής οργάνωσης 
μικρών επιχειρήσεων: Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται.

•  Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία πρωτοβάθμιου Σωματείου / Ομοσπονδίας

•  Θέματα διαπραγματεύσεων εργοδοτών – εργαζομένων στην Ελλάδα.

Η νέα, πιο δύσκολη και γεμάτη προκλήσεις, εποχή απαιτεί μια καινούργια, πιο 
τεκμηριωμένη, πιο παρεμβατική και πιο σύγχρονη δύναμη εκπροσώπησης των μι-
κρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που βρίσκονται στη δίνη της κρίσης και με 
αβέβαιη προοπτική. Τα Σωματεία, οι τοπικές και κλαδικές Ομοσπονδίες και η ΓΣΕ-
ΒΕΕ βρίσκονται μπροστά στην πρόκληση να δημιουργήσουν μια κοινωνική δύναμη 
άρνησης των άδικων, άνισων και αντιαναπτυξιακών μέτρων, να εκπονήσουν και να 
προωθήσουν καινοτόμες προτάσεις και διεξοδικές λύσεις, να πείσουν πιο πολλούς 
επιχειρηματίες ότι η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τη συνειδητή ενεργοποίηση 
και την ενότητα περισσότερων ατόμων και στηρίζεται στο συνδυασμό ατομικής δημι-
ουργικότητας και συλλογικής δράσης. 
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Σε αυτό το πλαίσιο η ΓΣΕΒΕΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους συνδικαλιστές 
των Ομοσπονδιών και των Σωματείων μελών της να συμβάλουν ενεργά και δη-
μιουργικά, με τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτουν, στον εμπλουτισμό της 
συζήτησης. Η γνώση είναι μια δύναμη που πρέπει να αξιοποιήσουμε πολύ περισ-
σότερο στις μέρες που έρχονται, αν θέλουμε οι μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα 
να έχουν το μέλλον που τους αξίζει και όχι το μέλλον που τους ετοιμάζουν.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
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Διευκρινίσεις και ευχαριστίες.

Το υλικό που περιλαμβάνεται στο παρόν κείμενο προέρχεται από πολλές δια-
φορετικές πηγές: βιβλία, άρθρα, ιστοσελίδες, αλλά και συζητήσεις σε ερευνητικές 
ομάδες, σε συνεδριάσεις οργάνων και επιτροπών της ΓΣΕΒΕΕ και λοιπών φορέ-
ων. Έγινε προσπάθεια οι πηγές αυτές -ιδίως οι βιβλιογραφικές- να αναφερθούν 
με σαφήνεια, ώστε να επισημανθεί η πρωταρχική πηγή μιας θέσης ή ενός επιχει-
ρήματος και να δοθεί στον αναγνώστη η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να προ-
σφύγει σε περαιτέρω αναζήτηση και μελέτη. Εάν, ωστόσο, έχει γίνει οποιαδήποτε 
παράλειψη ή λανθασμένη αναφορά, αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον συντάκτη του 
κειμένου. Η επισήμανσή της, εκ μέρους του αναγνώστη, θα μπορούσε να οδηγή-
σει στη σχετική διόρθωση, σε μια επόμενη έκδοση. Όλες οι προτάσεις, κριτικές, 
παρατηρήσεις και διορθώσεις είναι ευπρόσδεκτες στο lintzeris@imegsevee.gr. 

Παρότι η πρόθεση και η προσπάθεια του συντάκτη ήταν το κείμενο να είναι όσο 
το δυνατόν πιο «αντικειμενικό», είναι αυτονόητο ότι έχουν εισχωρήσει σε αυτό 
προσωπικές απόψεις και προτιμήσεις, οι οποίες προφανώς δεν απηχούν θέσεις 
και προτάσεις των αρμοδίων οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ. Όταν πρόκειται για θέσεις 
της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τα υπό εξέταση θέματα, αυτό αναφέρεται ρητά στον τίτ-
λο της υποενότητας. Οι αναφορές σχετικά με θέσεις και προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ 
προέρχονται από επιστολές και κείμενα που έχουν αποσταλεί κατά περιόδους 
σε αρμόδιους φορείς, αλλά και από επίσημες τοποθετήσεις (άρθρα, εισηγήσεις, 
ομιλίες κτλ.) των στελεχών της Διοίκησης της Συνομοσπονδίας.

Τέλος, αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω κάποιους συναδέλφους, 
συνεργάτες και φίλους που έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση των ιδεών, των 
απόψεων και των επιχειρημάτων που περιλαμβάνονται στις ενότητες του κει-
μένου: Νατάσα Αυλωνίτου, Δημήτρη Βεργίδη, Διονύση Γράβαρη, Χρήστο Γούλα, 
Στάθη Καρατζογιάννη, Μάκη Καρατράσογλου, Σήφη Καυκαλά, Αλέξη Κόκκο, Δέ-
σποινα Μπαμπανέλου, Βασίλη Παπαδόγαμβρο, Νίκο Φωτόπουλο. Ιδιαίτερες ευ-
χαριστίες οφείλω στον Θανάση Καραλή, που διάβασε ολόκληρο το κείμενο στην 
αρχική εκδοχή του και έκανε χρήσιμες παρατηρήσεις, και στη Γιόλα Μπώκου για 
τη φιλολογική επιμέλεια.

παρασκευάς Λιντζέρης

Ιούνιος  2013
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Εισαγωγή

Η παρούσα διδακτική ενότητα αναφέρεται σε θέματα εκπαίδευσης, διά βίου μά-
θησης και πιστοποίησης προσόντων. Η σημασία των θεμάτων αυτών για το συνδι-
καλιστικό στέλεχος της ΓΣΕΒΕΕ και των Ομοσπονδιών μελών της είναι πολύ με-
γάλη διότι:

•  Η εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο 
της καθημερινής μας ζωής ως πολιτών, ως εργαζόμενων ανθρώπων και ως 
επιχειρηματιών. Η οργανωμένη επαγγελματική κατάρτιση, αλλά και η μάθη-
ση κατά την εργασία είναι οι βασικοί τρόποι με τους οποίους ανανεώνουμε, 
εκσυγχρονίζουμε και βελτιώνουμε τις επαγγελματικές μας γνώσεις και δε-
ξιότητες, αλλά και όλες τις άλλες κοινωνικές ικανότητες που απαιτούνται στο 
σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον.

•  Η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων, από την άλλη μεριά, αποκτά 
όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην εκτέλεση του επαγγελματικού μας έργου. Συ-
χνά συνδέεται με την απόκτηση, αναβάθμιση ή ανανέωση της άδειας άσκησης 
επαγγέλματος, με την αναγκαστική απόκτηση βεβαιώσεων, σε περιπτώσεις 
που κάποιο επάγγελμα ρυθμίζεται από νομοθεσία η οποία υποχρεώνει τους 
ενδιαφερόμενους να πιστοποιήσουν τα προσόντα τους, ή ακόμη, όταν η πιστο-
ποίηση συνδέεται με την είσοδο της επιχείρησης σε νέους τομείς και αγορές 
όπου προαπαιτούνται σχετικές βεβαιώσεις.

•  Η αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση, μέσω της οποίας αποκτούμε τα πρώτα 
μας εφόδια για να συνεχίσουμε τη ζωή μας ως πολίτες και ως επαγγελματί-
ες, συμπληρώνεται, όλο και περισσότερο, από την εκπαίδευση ενηλίκων και 
τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση λόγω των συχνών αλλαγών στις 
παραγωγικές διαδικασίες, την τεχνολογία, τον μηχανολογικό εξοπλισμό και 
τις μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Η οργανωμένη 
μάθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής (διά βίου εκπαίδευση) αποτελεί μια 
σημαντική νέα παράμετρο της επαγγελματικής και κοινωνικής μας διαδρο-
μής. Επιπλέον, ενώ η διά βίου μάθηση μέχρι σήμερα αποτελούσε κυρίως μια 
κεντρική κρατική πολιτική, τώρα βρίσκεται σε φάση ιδιωτικοποίησης, εμπο-
ρευματοποίησης και αποκέντρωσης με την ανάληψη ρόλου και έργων τόσο 
από ιδιωτικούς (κερδοσκοπικούς) φορείς, όσο και από τοπικούς φορείς και 
οργανισμούς.
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•  Η μεγάλη οικονομική κρίση, στην οποία βρίσκεται η χώρα, δημιουργεί την α-
νάγκη, μεταξύ άλλων, για αναβάθμιση των προσόντων του ανθρώπινου δυνα-
μικού που απασχολείται στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Η δύσκολη 
και ανταγωνιστική εποχή μας χρειάζεται ολοκληρωμένους επαγγελματίες και 
τεχνίτες με επίκαιρες τεχνικές δεξιότητες, γνώση και ικανότητα διαχείρισης 
του εξωτερικού και εσωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, γνώσεις δι-
οίκησης της επιχείρησης, δεξιότητες αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφο-
ρικής και επικοινωνιών, γνώσεις οικονομικών, λογιστικών, εργασιακών και 
ασφαλιστικών θεμάτων, επίγνωση των αρχών προστασίας του καταναλωτή 
και των κανόνων υγιεινής - ασφάλειας της εργασίας. Παράλληλα, κάθε επι-
χειρηματίας για να διεξάγει αποτελεσματικά το επαγγελματικό του έργο χρει-
άζεται αυξημένες επικοινωνιακές και συνεργατικές ικανότητες, αίσθηση των 
κοινωνικών και ηθικών διαστάσεων της επιχειρηματικής του παρουσίας κα-
θώς και περιβαλλοντική ευαισθησία.

•  Το εκπαιδευτικό υλικό που κρατάτε στα χέρια σας επιδιώκει να βοηθήσει 
στην κατανόηση πολλών, καινούργιων και συχνά πολύπλοκων θεμάτων που 
συνδέονται με ευρωπαϊκά και ελληνικά νομοθετικά κείμενα, καθώς και με 
αποφάσεις και πρακτικές δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Για την απλοποί-
ηση (αλλά όχι απλούστευση) των θεμάτων και την επικέντρωση στα ουσιώδη 
ζητήματα που αφορούν στο έργο του συνδικαλιστή εκπρόσωπου της ΓΣΕΒΕΕ 
επιλέχθηκε το εκπαιδευτικό υλικό να αποτελείται από δύο διακριτά μέρη:

Tο πρώτο μέρος είναι το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας, στο οποίο παρουσιά-
ζονται και αναλύονται τα διάφορα υπό συζήτηση θέματα (δες στη συνέχεια «Σύντομη 
περιγραφή των Περιεχομένων»). Τα επιμέρους τμήματα, για να γίνουν πιο εύκολα 
κατανοητά, αναπτύσσονται με την εξής ακολουθία:

•  Στόχος της ενότητας (σύντομη περιγραφή της βασικής επιδίωξης της ενότη-
τας).

•  Προσδοκώμενα αποτελέσματα (ανάλυση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων 
στα επίπεδα γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων).

• Έννοιες – κλειδιά.

• Συντομογραφίες.

• Σύντομη περιγραφή των Περιεχομένων της ενότητας.

• Ορισμοί.

•  Παρουσίαση των πέντε βασικών υποενοτήτων – κεφαλαίων (Περιεχόμενα / ε-
ρωτήματα εκάστου υποκεφαλαίου, παρουσίαση - ανάλυση των θεμάτων, κρι-
τικά σχόλια και παρουσίαση των βασικών θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ, προτάσεις για 
περαιτέρω μελέτη και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, δηλαδή ερωτήσεις και ασκή-
σεις πολλαπλής επιλογής για τον έλεγχο γνώσης της ύλης).
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•  Απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης όλων των κεφαλαίων.

•  Βιβλιογραφία (αναφορά των βιβλίων και άρθρων στα οποία βασίστηκε το κεί-
μενο).

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από έναν πρόσθετο φάκελο συμπληρωματικών 
υλικών, ο οποίος περιλαμβάνει «παράλληλα κείμενα» (κάποια κείμενα που ανα-
φέρονται συνοπτικά στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας θα δοθούν ολόκληρα), 
καθώς και επιπλέον υλικά (νόμοι, εγκύκλιοι κτλ.) που εκτιμάται ότι είναι χρήσιμα 
για την πληρέστερη τεκμηρίωση των θεμάτων που αναφέρονται στην παρούσα ε-
νότητα. Τα υλικά αυτού του φακέλου μπορούν να θεωρηθούν και ως τα βασικά 
κείμενα που είναι τα ελάχιστα αναγκαία υλικά τεκμηρίωσης της συνδικαλιστικής 
παρέμβασης για τα θέματα της εκπαίδευσης, της διά βίου μάθησης και της πιστο-
ποίησης προσόντων.

 στόχος

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει θέματα σχετικά 
με την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, τη διά βίου μάθηση και την πι-
στοποίηση επαγγελματικών προσόντων. Βαθύτερη επιδίωξη είναι να διευκολύνει 
τον διάλογο ανάμεσα στους συμμετέχοντες συνδικαλιστές της ΓΣΕΒΕΕ. Ο διάλογος 
αυτός αποβλέπει στην ενημέρωση και την κατανόηση των προαναφερόμενων θε-
μάτων, όπως αυτά υφίστανται κατά τα τελευταία χρόνια και όπως σχετίζονται με 
τις ανάγκες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Επίσης, στόχο αποτελεί 
η γνωριμία με τις πολλές νέες εξελίξεις (καινούργιοι νόμοι, μεταβολές αρμόδιων 
φορέων, αλλαγές προτεραιότητας των κρατικών πολιτικών κτλ.), που λαμβάνουν 
χώρα τα τελευταία χρόνια και μεταβάλλουν σε σημαντικό βαθμό το υπό εξέταση 
πεδίο.

 προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας που αφορά στα θέματα εκπαίδευσης, 
διά βίου μάθησης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, θα πρέπει να εί-
σαι σε θέση:

σε επίπεδο γνώσεων

•  να προσδιορίζεις και να αναλύεις έννοιες όπως τυπική, μη τυπική εκπαίδευση 
και άτυπη μάθηση, διά βίου εκπαίδευση, τεχνική επαγγελματική κατάρτιση, 
ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο προσόντων, επαγγελματικό περίγραμμα και πι-
στοποίηση προσόντων,
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•  να διακρίνεις την εκπαίδευση από την κατάρτιση, την εκπαίδευση ενηλίκων 
από τη διά βίου μάθηση,

•  να προσδιορίζεις τη δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και να 
διακρίνεις τα βασικά επίπεδά του,

•  να αναγνωρίζεις τα βασικά στοιχεία της ρητορικής περί «κοινωνίας της γνώ-
σης» και να μπορείς να τα συγκρίνεις με την πραγματικότητα της διά βίου μά-
θησης στην Ελλάδα,

•  να αναφέρεις και να σχολιάζεις τις οκτώ βασικές ικανότητες που προτείνει η 
ΕΕ για τη διά βίου μάθηση,

•  να αναγνωρίζεις τα βασικά σημεία του θεσμικού πλαισίου για τη διά βίου μά-
θηση στην Ελλάδα (ν. 3879/2010),

•  να περιγράφεις τα βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του συστήματος 
μαθητείας του ΟΑΕΔ,

•  να διακρίνεις την αρχική από τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και 
να γνωρίζεις τους βασικούς φορείς και διαδικασίες της καθεμιάς,

•  να επικαλείσαι και να αναφέρεσαι σε μελέτες και έρευνες της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά 
με ανάγκες κατάρτισης των απασχολούμενων στη μικρή επιχείρηση,

•  να περιγράφεις τα οκτώ επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καθώς και 
να αναλύεις τη σημασία του στην αναγνώριση της μη τυπικής εκπαίδευσης και 
της άτυπης μάθησης,

•  να παρουσιάζεις τους βασικούς τρόπους απόκτησης επαγγελματικών προσό-
ντων και να επισημαίνεις τις διαφορετικές μεθόδους πιστοποίησης προσό-
ντων,

•  να εξηγείς τη σχέση μεταξύ της πιστοποίησης των επαγγελματικών προσό-
ντων και της αναγνώρισης πρόσθετων επαγγελματικών αρμοδιοτήτων και 
δικαιωμάτων,

•  να γνωρίζεις τι είναι και πού μπορείς να βρεις ένα πιστοποιημένο επαγγελμα-
τικό περίγραμμα, 

•  να διακρίνεις και να περιγράφεις συνοπτικά τους τρόπους με τους οποίους 
γίνεται μέχρι σήμερα η πιστοποίηση προσόντων στην Ελλάδα.

σε επίπεδο δεξιοτήτων

•  να χρησιμοποιείς, στο πλαίσιο της συνδικαλιστικής σου παρέμβασης, τεκμηρι-
ωμένα στοιχεία και επαρκή επιχειρήματα σχετικά με τα βασικά θέματα που θα 
αναπτυχθούν και θα συζητηθούν στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας, δηλαδή 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, επαγγελματικό λύκειο, πολιτικές διά βίου μά-
θησης, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα, σύστημα μαθη-
τείας του ΟΑΕΔ, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, επαγγελματικά 



περιγράμματα, τάσεις και προοπτικές των επαγγελμάτων στην Ευρώπη μέχρι το 
2020, τρόποι απόκτησης και πιστοποίηση προσόντων,

•  να ανακαλείς άμεσα τις θέσεις και τις προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για καθένα από 
τα αναφερόμενα θέματα, ώστε να μπορείς να τις αξιοποιείς στη διατύπωση 
επιμέρους θέσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για τη σύνταξη κει-
μένων, υπομνημάτων και επιστολών, για τη συγγραφή σύντομων ομιλιών και 
παρεμβάσεων εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ ή του κλαδικού / τοπικού συνδικαλιστι-
κού σου φορέα, 

•  να οργανώσεις σωστά το συνδικαλιστικό αρχείο του Σωματείου ή της Ομο-
σπονδίας σου για τα θέματα εκπαίδευσης, διά βίου μάθησης και πιστοποίησης 
προσόντων,

•  να αναβαθμίσεις τη γραπτή και προφορική προσωπική σου παρέμβαση ως 
εκπρόσωπος συνδικαλιστικού φορέα - μέλους της ΓΣΕΒΕΕ στην τοπική ή 
περιφερειακή επιτροπή διά βίου μάθησης, όντας σε θέση να βρίσκεις και να 
ανακαλείς από θεσμικά κείμενα, βιβλία, αρχεία και ιστοσελίδες, πληροφορίες 
για τα συγκεκριμένα θέματα που κάθε φορά σε ενδιαφέρουν. 

σε επίπεδο στάσεων:

•  να αναγνωρίζεις τη σημασία της παρέμβασης στα θέματα της εκπαίδευσης, 
της επαγγελματικής κατάρτισης και της πιστοποίησης επαγγελματικών προσό-
ντων εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ και των τοπικών ή/και κλαδικών Ομοσπονδιών,

•  να αποκτήσεις ολοκληρωμένη προσωπική άποψη σχετικά με τα θέματα της 
εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της πιστοποίησης επαγγελ-
ματικών προσόντων,

•  να αποκτήσεις επίγνωση των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ, να εκφράσεις κριτικά την 
άποψή σου, να συμβάλεις στη διαμόρφωση των προτάσεων της Συνομοσπον-
δίας και να μπορείς να συμμετάσχεις ολοκληρωμένα στον διάλογο και τη λή-
ψη αποφάσεων των συνδικαλιστικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ για τα θέματα της 
εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της διά βίου μάθησης και της 
πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων

 Έννοιες – κλειδιά

• Τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα

• Βαθμίδες / επίπεδα της εκπαίδευσης

• Υποχρεωτική εκπαίδευση

• Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση

• Επαγγελματικό / Τεχνολογικό Λύκειο

ίμΕ ΓσΕβΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

21



22

ίμΕ ΓσΕβΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

ΕκπαίδΕυση, δία βίου μαθηση καί πίστοποίηση προσοντων

• Αρχική επαγγελματική κατάρτιση 

• Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση

• Μαθητεία / Δυαδικό Σύστημα Μαθητείας

• Κοινωνία της γνώσης

• Διά βίου μάθηση

• Εκπαίδευση ενηλίκων

• Τυπική και μη τυπική εκπαίδευση

• Άτυπη μάθηση

• Ανάγκες κατάρτισης των μικρών επιχειρήσεων

• Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες

• Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων

• Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

• Επαγγελματικά περιγράμματα

• Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

• Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

 συντομογραφίες

αδΕδυ Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημόσιων Υπαλλήλων

AEK Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση

αμΕα Άτομα Με Αναπηρίες

ΓσΕΕ Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας

ΓσΕβΕΕ
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλά-
δας

ΕΓσσΕ Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

ΕίΕαδ Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού

Εκδδα Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

ΕκΕπίσ
Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης

EKT Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕκΛα Ειδικός Κοινός Λογαριασμός Ανεργίας

ΕΛπΕκΕ
Ειδικός Λογαριασμός Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
και Εκπαίδευσης 

ΕοππΕπ
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού
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Επ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΕσσΕΕκα Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης με την Απασχόληση 

Εσπα Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

ΕσΕΕ Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Ετπα Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕυσΕκτ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ 
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Ευδ Επ αναδ 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας

ΕΦδ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 

ίδΕκΕ Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

ίμΕ ΓσΕβΕΕ
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγ-
γελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

ίνΕ ΓσΕΕ Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας

ίνΕδίβίμ Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

ίνΕμυ ΕσΕΕ Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ

κανΕπ ΓσΕΕ Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ

κΕκ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

κπα οαΕδ Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ

κπσ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

κυα Κοινή Υπουργική Απόφαση

ΛαΕκ Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση

οαΕδ Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

οΕΕκ Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

οκΕ Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

πΕπ Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

σδΕ Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

σΕβ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

σΕκ Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
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 σύντομη περιγραφή των περιεχομένων

Η παρουσίαση και συζήτηση γύρω από την Ενότητα «Εκπαίδευση, διά βίου μάθη-
ση και πιστοποίηση προσόντων» θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα:

α/α Αντικείμενο παρουσίασης και συζήτησης

1 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση.

2 Οι πολιτικές διά βίου μάθησης και οι μικρές επιχειρήσεις

3 Συστήματα και θεσμοί επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα

4 Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων

5 Επαγγελματικά περιγράμματα και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων. 

1.  το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. 

Στην υποενότητα αυτή θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα βασικά στοιχεία του 
εκπαιδευτικού συστήματος και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών πολιτικών στην 
Ελλάδα. Θα παρουσιαστεί η δομή και οι βασικές λειτουργίες της δευτεροβάθμιας ε-
παγγελματικής εκπαίδευσης, θα απαντηθούν τυχόν απορίες για τους στόχους και τη 
λειτουργία των εκπαιδευτικών υποσυστημάτων με έμφαση στην τεχνική επαγγελμα-
τική εκπαίδευση, θα γίνουν διευκρινίσεις και θα αναλυθούν πιθανές εκπαιδευτικές 
διαδρομές και στρατηγικές για την απόκτηση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων. 

2.  οι πολιτικές διά βίου μάθησης και οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στην υποενότητα αυτή θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι θεωρίες για την «κοινωνία 
της γνώσης», η ιστορία και οι πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο της διά βίου μάθησης και 
της εκπαίδευσης ενηλίκων. Θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν, επίσης, οι βασικές 
ικανότητες που θεωρούνται συστατικό στοιχείο της σύγχρονης διά βίου μάθησης, κα-
θώς και οι κύριες ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές που επηρεάζουν καθοριστικά 
το Ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης-κατάρτισης. Ο τομέας αυτός επηρεάζει στις μέρες 
μας τη λειτουργία της μικρής επιχείρησης περισσότερο από κάθε άλλο εκπαιδευτικό 
υποσύστημα, διότι περιλαμβάνει τα επαγγελματικής φύσης σεμινάρια κατάρτισης και 
συνδέεται με την απόκτηση πρόσθετων επαγγελματικών προσόντων. Εξάλλου, όπως 
θα συζητήσουμε αναλυτικότερα, το πεδίο της διά βίου εκπαίδευσης είναι ένας από τους 
ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς μάθησης στον σύγχρονο κόσμο.

3. συστήματα και θεσμοί επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα.

Στην υποενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της 
αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Θα εξηγηθούν οι μορ-
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φές, τα περιεχόμενα και οι διαδικασίες κατάρτισης για τις μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις. Θα εξηγηθούν τα βασικά υποσυστήματα κατάρτισης, όπως οι σχολές 
μαθητείας του ΟΑΕΔ, η αρχική επαγγελματική κατάρτιση μέσω των μεταγυμνασι-
ακών ή μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και η συνε-
χιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση που συνδέεται κυρίως με το έργο των Κέντρων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης. Θα παρουσιαστεί το τρέχον έργο του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ και 
θα διερευνηθούν και θα αναλυθούν οι δυνατότητες, οι ευκαιρίες και οι τρόποι για 
την ένταξη των επιχειρήσεων σε σεμινάρια κατάρτισης. 

4. Ευρωπαϊκό και Ελληνικό πλαίσιο προσόντων.

Στην υποενότητα αυτή θα παρουσιαστεί το σχετικά καινούργιο για τα ελληνικά 
δεδομένα Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, δηλαδή το δίκτυο πολιτικών που 
καθορίζει σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο τη διαβάθμιση των τίτλων σπουδών, 
των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων σε δια-
κριτά ιεραρχικά επίπεδα κατάταξης, βάσει των οποίων θα αναγνωρίζονται τα ανα-
γκαία για την κάθε εργασία επαγγελματικά προσόντα.

5.  Επαγγελματικά περιγράμματα και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων 
για τους απασχολούμενους στη μικρή επιχείρηση.

Στην υποενότητα αυτή θα εξηγηθεί η φιλοσοφία των επαγγελματικών περιγραμ-
μάτων και οι ποικίλες πρακτικές πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων καθώς 
και η σχέση τους με την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Επιπλέον, θα παρουσια-
στούν οι κύριες τάσεις εξέλιξης των επαγγελμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι 
το 2020, οι βασικές ευρωπαϊκές πρακτικές πιστοποίησης προσόντων καθώς και τα 
βασικά προβλήματα των πολιτικών πιστοποίησης προσόντων στην Ελλάδα. 

 ορισμοί

μάθηση: διεργασία με την οποία μαθαίνουμε (γνωρίζουμε κάτι) μέσα από τις ε-
μπειρίες και τις αντιλήψεις μας και η οποία αφήνει ίχνη στη συμπεριφορά μας.

Εκπαίδευση:  Σχεδιασμένη και συγκροτημένη μάθηση, που έχει σαφή στόχο και 
αποβλέπει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Με αυτή την έννοια, η εκπαίδευση απο-
σκοπεί στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της μάθησης.

κατάρτιση: Οργανωμένη μαθησιακή δραστηριότητα που αποσκοπεί στην παροχή ή 
απόκτηση πνευματικών εφοδίων. Συνήθως σχετίζεται με τον επαγγελματικό τομέα 
και την μετάδοση - ανάπτυξη δεξιοτήτων.
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Γνώση: Είναι το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών, γεγονότων, διαδικα-
σιών, θεωριών κ.ο.κ., μέσω της μάθησης.

δεξιότητες: Είναι η δυνατότητα εφαρμογής τεχνικών γνώσεων και εμπειρίας που 
απαιτούνται για την άσκηση ενός έργου ή εργασίας.

ίκανότητες: Είναι η δυνατότητα του ατόμου να αξιοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότη-
τές του, για να ανταποκριθεί στις τρέχουσες συνθήκες και απαιτήσεις της απασχό-
λησής του, αλλά και να προσαρμόζεται σε αλλαγές. Κατά έναν παραπλήσιο ορισμό, 
ικανότητα είναι η αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και 
προσωπικών κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών δυνατοτήτων σε περιστάσεις ερ-
γασίας ή σπουδής και στην επαγγελματική ή προσωπική ανάπτυξη.

κοινωνικές ικανότητες: Παρότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις στην 
έννοια των κοινωνικών ικανοτήτων, κάποιες που αναφέρονται συχνότερα στη βι-
βλιογραφία είναι: η επικοινωνιακή ικανότητα, η οποία επιτρέπει στο άτομο να εκ-
φράζει σαφή και πειστικά μηνύματα και να διαθέτει ενεργητική ακρόαση, η ικανό-
τητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων, η   ικα-
νότητα χειρισμού διαφωνιών και αποτελεσματικών διαπραγματεύσεων, η ικανότητα 
να μαθαίνει συνεχώς και να μπορεί να μαθαίνει πώς να μαθαίνει, η ικανότητα ορ-
γάνωσης και η ικανότητα άσκησης αποτελεσματικής ηγεσίας, η οποία περιλαμβάνει 
τη δυνατότητα κινητοποίησης των άλλων για την πιο αποτελεσματική επίλυση των 
προβλημάτων.

διά βίου μάθηση: «Κάθε μαθησιακή δραστηριότητα η οποία αναλαμβάνεται καθ΄ 
όλη τη διάρκεια της ζωής με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων 
και των εφοδίων, στο πλαίσιο μιας προσωπικής, κοινωνικής οπτικής και/ή μιας 
οπτικής που σχετίζεται με την απασχόληση» [επίσημος ορισμός Επιτροπή των Ευ-
ρωπαϊκών Κοινοτήτων, COM (2001) 678].

τυπική εκπαίδευση: Η εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού εκπαι-
δευτικού συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε 
εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης 
εκπαιδευτικής κλίμακας. Στην τυπική εκπαίδευση εντάσσεται και η γενική τυπική 
εκπαίδευση ενηλίκων. Επίσης, ως τυπική εκπαίδευση νοείται το θεσμοθετημένο, 
ιεραρχικά δομημένο και χρονικά διαβαθμισμένο εκπαιδευτικό σύστημα από την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως το πανεπιστήμιο (Καραλής, 2003).

τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα: Το σύστημα της πρωτοβάθμιας (δημοτικό σχολείο), 
της δευτεροβάθμιας (γυμνάσιο και λύκειο) και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πα-
νεπιστήμια και ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα).
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μη τυπική εκπαίδευση: Η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευ-
τικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει 
στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. Η μη τυπική 
εκπαίδευση μπορεί να είναι είτε μεμονωμένη, είτε μέρος μιας ευρύτερης δραστη-
ριότητας που στοχεύει σε συγκεκριμένο κοινό και έχει συγκεκριμένους εκπαιδευ-
τικούς στόχους. Περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζό-
μενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων.

Άτυπη μάθηση: Η μάθηση που προκύπτει από δραστηριότητες της καθημερινής 
ζωής οι οποίες σχετίζονται με την εργασία, την οικογένεια ή τον ελεύθερο χρό-
νο. Περιλαμβάνει τις κάθε είδους δραστηριότητες αυτομόρφωσης, όπως η αυτό-
μάθηση με έντυπο υλικό ή μέσω διαδικτύου ή με χρήση ηλεκτρονικού υπολογι-
στή, καθώς και τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτά το άτομο από 
την επαγγελματική εμπειρία του. Δεν είναι διαρθρωμένη (από άποψη μαθησιακών 
στόχων, χρόνου μάθησης ή διδακτικής υποστήριξης) και συνήθως δεν οδηγεί σε 
πιστοποίηση. Η άτυπη μάθηση μπορεί να είναι σκόπιμη, αλλά στις περισσότερες 
περιπτώσεις δεν είναι σκόπιμη (ή είναι απροσχεδίαστη/τυχαία).

αρχική επαγγελματική κατάρτιση: Η κατάρτιση η οποία προσφέρει βασικές επα-
γγελματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις με 
στόχο την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα και ανέλιξη του ανθρώ-
πινου δυναμικού στην αγορά εργασίας καθώς και την επαγγελματική και προσωπική 
ανάπτυξη.

συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση: Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού 
που συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και δε-
ξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ή από επαγγελματική εμπειρία με στόχο 
την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την 
επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Γενική εκπαίδευση ενηλίκων: Περιλαμβάνει όλες τις οργανωμένες μαθησιακές 
δραστηριότητες που απευθύνονται σε ενηλίκους και στοχεύουν στον εμπλουτισμό 
γνώσεων, στην ανάπτυξη και βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη 
της προσωπικότητας του ατόμου και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, καθώς και 
στην άμβλυνση των μορφωτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Παρέχεται από φο-
ρείς της τυπικής εκπαίδευσης και από φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης.

δομή κατάρτισης ή εκπαίδευσης: Η μονάδα, η οποία με την οργανωτική διάρ-
θρωση, τις λειτουργίες, το ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή της 
παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης ή εκπαίδευσης.
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Εισροές: Οι ανθρώπινοι, οικονομικοί και φυσικοί πόροι που χρησιμοποιούνται στη 
μαθησιακή διαδικασία και ιδίως οι δομές, τα επαγγελματικά περιγράμματα, τα προ-
γράμματα και οι εκπαιδευτές της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Εκροές (μαθησιακά αποτελέσματα): Τα άμεσα αποτελέσματα της μαθησιακής δρα-
στηριότητας, δηλαδή οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτά το άτομο. 
Με άλλα λόγια, πρόκειται για την αποτύπωση όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος 
γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής 
διαδικασίας.

Επαγγελματικό περίγραμμα: Το σύνολο των κύριων και των επιμέρους επαγγελ-
ματικών λειτουργιών / δραστηριοτήτων που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας 
ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας, καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξι-
ότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις δραστηριότητες 
αυτές. Το σύνολο γενικών και ειδικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 
απαιτούνται για την άσκηση ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας ή εξειδίκευσης 
καλούνται προσόντα.

προσόν: Το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, 
ύστερα από διαπίστωση από αρμόδιο φορέα ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά 
αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Εθνικό πλαίσιο προσόντων: Το πλαίσιο κατάταξης προσόντων (με την έννοια των 
πιστοποιητικών που αποδεικνύουν την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών α-
ποτελεσμάτων - επιπέδων μάθησης). Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αποτελείται 
από οκτώ (8) επίπεδα προσόντων και τα μαθησιακά αποτελέσματα κατηγοριοποι-
ούνται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, χωρίς να διασπάται ο ενιαίος χαρα-
κτήρας της μάθησης. 

πιστοποίηση: Επίσημη διαδικασία επικύρωσης του συνόλου των γνώσεων, της 
τεχνογνωσίας ή/και των δεξιοτήτων, μετά από μια τυποποιημένη διαδικασία αξι-
ολόγησης. Η πιστοποίηση πραγματοποιείται με την έκδοση πιστοποιητικού, τίτλου 
ή διπλώματος από αναγνωρισμένο οργανισμό. Κατ’ επέκταση, πιστοποίηση γνώ-
σεων μπορούμε να θεωρήσουμε την έγγραφη βεβαίωση κατοχής των γνώσεων ή 
και των δεξιοτήτων, οι οποίες περιγράφονται από τον τίτλο που παρέχεται από ένα 
εκπαιδευτικό ίδρυμα μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών.



Βασικά ερωτήματα και θέματα συζήτησης

Τι είναι η εκπαίδευση; Πως διακρίνεται από τη μάθηση, την κατάρτιση, την επιμόρφωση 
και άλλες παρεμφερείς έννοιες;

Ποια είναι η βασική δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος;

Ποιες αλλαγές πρόκειται να γίνουν στο επαγγελματικό λύκειο, που ενδιαφέρει ιδιαιτέρως 
τους κλάδους και τα επαγγέλματα που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ;

Θέσεις και προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ιδίως για το 
επαγγελματικό - τεχνολογικό λύκειο. 

Πώς διαμορφώνεται η οικονομική κατάσταση της δημόσιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της 
οικονομικής κρίσης;

1.1. Ορισμός της εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση είναι ένας τομέας δημόσιας πολιτικής ο οποίος «περιλαμβάνει ό-
λες τις δραστηριότητες που έχουν σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο τρόπο στη 
σκέψη, στον χαρακτήρα και στη σωματική αγωγή του ατόμου. Από τεχνικής πλευ-
ράς, με τη διαδικασία της εκπαίδευσης αποκτώνται συγκεκριμένες γνώσεις, δεξι-
ότητες, ικανότητες και αξίες (ηθική, ειλικρίνεια, ακεραιότητα χαρακτήρα, αίσθηση 
του δικαίου, αφοσίωση, επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, κτλ.). Η εκπαίδευση γί-
νεται με βάση συγκεκριμένες μεθόδους (θεωρητική διδασκαλία, επίδειξη, ανάθε-
ση εργασιών, πρακτική εξάσκηση, κτλ.), σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, 
με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετημένη χρονικά. Η λέξη 
προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα εκ-παιδεύω που σημαίνει ανατρέφω από 
παιδική ηλικία, μορφώνω, διαπαιδαγωγώ» (1) 

1.  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
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1.

Το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα – Η τεχνική 
επαγγελματική εκπαίδευση.
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1
ΕκπαίδΕυση, δία βίου μαθηση καί πίστοποίηση προσοντων

Επομένως, με άλλα λόγια, η εκπαίδευση αποτελεί μια μορφή κοινωνικής πρακτι-
κής, στο πλαίσιο της οποίας συντελείται μια «μεταβίβαση» γνώσεων, δεξιοτήτων, 
πεποιθήσεων και αξιών, από γενιά σε γενιά. Επιπλέον, η εκπαίδευση αποτελεί μια 
διεργασία κοινωνικοποίησης (ιδίως των νέων), που γίνεται έξω από το πλαίσιο 
της οικογένειας, σε οργανωμένα -για το σκοπό αυτό- εκπαιδευτικά ιδρύματα που 
στοχεύουν στην παροχή συστηματικής αγωγής και μάθησης. 

Τη βασική αρμοδιότητα, ευθύνη και μέριμνα για τη μορφή, την κατεύθυνση και το 
επίπεδο της εκπαίδευσης έχει η πολιτεία και την ασκεί μέσω των δημόσιων πολιτι-
κών. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση είναι μια κατεξοχήν κρατική πολιτική. Εντούτοις, 
κατά τα τελευταία 20 χρόνια ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των εκ-
παιδευτικών πολιτικών παίζουν οι διάφοροι κανονισμοί, αποφάσεις και συστάσεις 
των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μιλώντας για την εκπαίδευση, χρειάζεται να τη διακρίνουμε από τη μάθηση, δε-
δομένου ότι η έννοια της εκπαίδευσης παραπέμπει όχι στην οποιαδήποτε μάθηση, 
που μπορεί να συντελείται τυχαία και χωρίς πρόθεση, αλλά στην οργανωμένη και 
προσχεδιασμένη μάθηση που υλοποιείται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αντιθέτως, 
η μάθηση αποτελεί μια πολύ ευρύτερη έννοια, αφού μάθηση μπορεί να προέλθει 
από πολλές άλλες πηγές εκτός της εκπαίδευσης, όπως η επαγγελματική εμπειρία, 
τα βιώματα της καθημερινής κοινωνικής ζωής κτλ. Η μάθηση λοιπόν δεν προ-
ϋποθέτει υποχρεωτικά την εκπαίδευση, αλλά και η εκπαίδευση δε συνεπάγεται 
υποχρεωτικά μάθηση. Η διαφορά εκπαίδευσης και μάθησης εκφράζεται με ανά-
γλυφο τρόπο στην πραγματικότητα της μικρής επιχείρησης, όπου σε πολλές πε-
ριπτώσεις οι απασχολούμενοι διαθέτουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που 
δεν τις έχουν αποκτήσει από την οργανωμένη εκπαίδευση, αλλά από τη μαθητεία 
τους δίπλα σε κάποιον έμπειρο τεχνίτη ή από την επαγγελματική τους εμπειρία, στη 
διάρκεια της οποίας έμαθαν σημαντικά πράγματα κατά την διαδικασία κατανόησης 
και επίλυσης προβλημάτων. Γύρω από το θέμα των μεθόδων και μέσων αναγνώ-
ρισης των γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν προέλθει από άτυπους τρόπους και 
όχι από τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές ενέργειες, έχει ανοίξει στις μέρες μας, σε 
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, μεγάλη συζήτηση [βλ. Ενότητα 5, σημείο «Η δυσκολία 
αποτίμησης της άτυπης μάθησης»].

Επίσης, με την έννοια της εκπαίδευσης αναφερόμαστε κυρίως στις «εγκύκλιες 
σπουδές» που πραγματοποιεί στον σύγχρονο κόσμο κάθε νέος άνθρωπος συμμε-
τέχοντας στην πρωτοβάθμια (δημοτικό σχολείο), δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυ-
μνάσιο και λύκειο) και τριτοβάθμια εκπαίδευση (πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ). Μπορούμε, 
επομένως, να τη διακρίνουμε από την εκπαίδευση ενηλίκων που αφορά στη συμμε-
τοχή σε ενέργειες εκπαίδευσης που ακολουθούν τις αρχικές σπουδές και μπορούν 
να εκτείνονται σε όλο το μήκος της ζωής και σε μια πλειάδα διαφορετικών θεμάτων, 
από την επαγγελματική επιμόρφωση μέχρι την προσωπική ανάπτυξη.
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Μια ακόμη χρήσιμη διάκριση είναι αυτή ανάμεσα στην εκπαίδευση και την κα-
τάρτιση, εκ των οποίων η δεύτερη αναφέρεται σε οργανωμένη μάθηση που έχει 
συγκεκριμένο επαγγελματικό προσανατολισμό και ακολουθεί την αρχική εκπαί-
δευση, είτε αυτή είναι γενική, είτε επαγγελματική, ενώ η εκπαίδευση (ιδίως η υ-
ποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή το Δημοτικό και το Γυμνάσιο) δεν αποσκοπεί 
κυρίως στη διαμόρφωση επαγγελματικής επάρκειας, αλλά στην παρουσίαση και 
διαπραγμάτευση των απαραίτητων «γενικών» γνώσεων που αφορούν τις βασικές 
συνιστώσες της κοινωνικής ζωής, της επιστήμης και του πολιτισμού.

Για περισσότερες διευκρινίσεις επί των διαφόρων εννοιών δες και σύγκρινε 
τους ορισμούς που προηγήθηκαν στην ενότητα Ορισμοί.
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1.2. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

H ∆OMH TOY EΛΛHNIKOY EKΠAI∆EYTIKOY ΣYΣTHMATOΣ

Ηλικία

Mεταπτυχιακές
Σπουδές

(AEI-TEI-EAΠ)

Αν
ώ

τα
τη

 Ε
κπ

αί
δε

υσ
η

• Eνιαία
• Μουσικά
• Εκκλησιαστικά
• Αθλητικά
• Ειδικά

Γ΄

Β΄ 

Α΄

.E.E.TΛύκεια

22-24

18

15

15

12

12

6

6

18

B΄Κύκλος

Α΄Κύκλος
(Αυτοτελής και
αυτόνοµος)

Β΄ τάξη

Α΄ τάξη

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
(Γενικά, Μουσικά, Εκκλησιαστικά, Αθλητικά, Ειδικά)

∆ΗΜΟΤΙΚΟ (Κοινά, Ολοήµερα, Ειδικά) Υπ
οχ

ρε
ω

τικ
ή

Εκ
πα

ίδ
ευ

ση

Αγ
ορ

ά 
Ερ

γα
σί

ας

ΝΗΠΙΑΚΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ

Eλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο

I.E.K.

I.E.K.

T.E.I.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

∆ε
υτ

ερ
οβ

άθ
µι

α 
Εκ

πα
ίδ

ευ
ση

Π
ρω

το
βά

θµ
ια

 Ε
κπ

αί
δε

υσ
η

4

3

NHΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (Κοινά, Ολοήµερα, Ειδικά)

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, http://archive.minedu.gov.gr/el_ec_page969.htm
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41 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2710

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( I .E.K.)

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (EΠΑΛ)

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚH ΣΧΟΛΗ (EΠΑΣ)

-/n/-

>>

Προσχολική εκπαίδευση  - ISCED 0
(για την οποία το Υπουργείο είναι αρµόδιο)

Πρωτοβάθµια - ISCED 1

Ενιαία δοµή - ISCED 1 + ISCED 2
(καµία θεσµική διάκριση µεταξύ ISCED 1 και 2)

Μετα-δευτεροβάθµια
µη-τριτοβάθµια - ISCED 4

Προσχολική εκπαίδευση - ISCED 0
(για την οποία το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων δεν είναι αρµόδιο)  

Τριτοβάθµια εκπαίδευση -
ISCED 5A

Προγράµµατα σπουδών
µερικής φοίτησης
ή συνδυασµός σχολείου και
εργασιακής εµπειρίας

Ανώτερη Γενική δευτεροβάθµια - ISCED 3

Ανώτερη Γενική δευτεροβάθµια -
ISCED 3 

Κατώτερη Γενική δευτεροβάθµια -
ISCED 2 (συµπεριλαµβανοµένης της

προ-επαγγελµατικής)

Κατώτερη Επαγγελµατική
δευτεροβάθµια - ISCED 2 

Τριτοβάθµια εκπαίδευση -
ISCED 5B 

Πλήρους φοίτησης
υποχρεωτική εκπαίδευση
Μερικής φοίτησης
υποχρεωτική εκπαίδευση

Επιπλέον έτος

υποχρεωτική εργασιακή εµπειρία + διάρκεια 

Σπουδές στο εξωτερικό Αντιστοιχία µε τα επίπεδα ISCED:
ISCED 0
ISCED 1

ISCED 2

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (AEI)ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙO   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I . )

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, 2009/10

πλαίσιο 1: τι είναι το ISCED; 
Το ISCED – International Standard Classification of Education (Διεθνές Πρότυ-
πο για την Κατηγοριοποίηση της Εκπαίδευσης) είναι ένας κοινά αποδεκτός, σε 
διεθνές επίπεδο, πίνακας ταξινόμησης των επιπέδων της εκπαίδευσης που α-
νέπτυξε η UNESCO για να διευκολύνει τις συγκρίσεις μεταξύ των διαφορετικών 
εκπαιδευτικών συστημάτων. Η έκδοση του 1997 περιλάμβανε έξι (6) επίπεδα 
από το νηπιαγωγείο μέχρι τις ανώτερες πανεπιστημιακές σπουδές. Το 2011, το 
πρότυπο του 1997 αναθεωρήθηκε και τώρα το ISCED περιλαμβάνει οκτώ (8) ε-
πίπεδα, τα οποία είναι παρόμοια με τα οκτώ επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων (δες σχετική ενότητα στη συνέχεια). Στο πλαίσιο αυτής της νέας κα-
τηγοριοποίησης των οκτώ επιπέδων θα συγκεντρώνονται στοιχεία από τα κράτη 
από το 2014 και μετά. Για περισσότερες πληροφορίες, δες την ιστοσελίδα:
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx

 
Η εκπαίδευση στην Ελλάδα παρέχεται σε τρεις (3) βαθμίδες:

•  Την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει το Νηπιαγωγείο και το 
Δημοτικό Σχολείο.

•  Τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει το Γυμνάσιο, το Λύκειο, 
Γενικό και Επαγγελματικό, καθώς και τις Επαγγελματικές Σχολές.
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•  Την Τριτοβάθμια ή Ανώτατη Εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει τα Πανεπι-
στήμια (ΑΕΙ), τα Πολυτεχνεία, τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(ΑΤΕI).

Η υποχρεωτική εκπαίδευση διαρκεί εννέα (9) έτη και αναφέρεται στο Δημοτικό (6 
χρόνια) και στο Γυμνάσιο / κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή πρώτος κύκλος 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (3 χρόνια). Η φοίτηση στην ανώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση ή στον δεύτερο κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκειο) είναι προ-
αιρετική και η διάρκειά της ανέρχεται σε τρία (3) χρόνια για τα Ημερήσια Γενικά και 
Επαγγελματικά Λύκεια και σε τέσσερα (4) για τα Εσπερινά.

πρόταση για συζήτηση στην εκπαιδευόμενη ομάδα:
Άποψη και θέση πολλών φορέων (μεταξύ αυτών και της ΓΣΕΒΕΕ) είναι ότι η 
διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πρέπει να αυξηθεί από τα 9 στα 11 ή 
στα 12 έτη. Σκεφτείτε και συζητήστε στην εκπαιδευόμενη ομάδα επιχειρήματα 
υπέρ και κατά αυτής της πρότασης. Μετά από αυτή τη συζήτηση πιστεύετε ότι 
διαμορφώσατε μια πιο τεκμηριωμένη προσωπική άποψη;

Επίσημη, αλλά αδιαβάθμητη, είναι η κατάρτιση που παρέχεται από τα Ινστιτούτα Ε-
παγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), που ανήκουν στην κατηγορία της μετα-υποχρεωτικής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα ΙΕΚ ανήκουν στην κατηγορία της αρχικής κατάρτι-
σης και μπορούν να ξεκινούν μετά την αποφοίτηση από την υποχρεωτική εκπαίδευση 
(μετα-γυμνασιακά ΙΕΚ) ή, στις περισσότερες περιπτώσεις, μετά την αποφοίτηση από το 
γενικό ή το επαγγελματικό λύκειο. 

πλαίσιο 2: τι είναι και πώς μπορείς να αξιοποιήσεις το δίκτυο Ευρυδίκη; 
Το δίκτυο Ευρυδίκη (Euridice) παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες και αναλύσεις 
για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και παρακολουθεί τις αλλαγές που 
συντελούνται σε αυτά. 
Εάν επιθυμείς ή χρειάζεσαι αναλυτικές πληροφορίες:
- για κάποιο από τα εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών δες
 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

- για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δες
  https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Ell%C3%A1da:%C

E%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%83%CE%B7

ή πληκτρολόγησε στην εφαρμογή αναζήτησης ιστοτόπων που χρησιμοποιείς 
στον υπολογιστή σου «Δίκτυο Ευρυδίκη Ελλάδα» και επίλεξε την ιστοσελίδα 
 http://www.e-yliko.gr/htmls/eurydice/eurydice_1.aspx
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Επίσης, μπορείς να «κατεβάσεις» από το διαδίκτυο σε εκτυπώσιμη μορφή (αρ-
χείο pdf) το πιο πρόσφατο έγγραφο του Δικτύου Ευρυδίκη με τίτλο «Οργάνωση 
του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2009/2010» από τη διεύθυνση
  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_

full_reports/EL_EL.pdf

1.3. Επαγγελματικό – Τεχνολογικό Λύκειο

Κατά την περίοδο που συντασσόταν το παρόν κείμενο (10/2012 – 4/2013) δεν είχε 
προωθηθεί κάποια σημαντική κυβερνητική πρωτοβουλία στο υφιστάμενο θεσμικό 
πλαίσιο για το επαγγελματικό Λύκειο. Η μόνη πρόταση που υπήρχε από τον Απρίλιο 
του 2012 ήταν η πρόταση της προηγούμενης κυβέρνησης για το «Τεχνολογικό Λύ-
κειο», η οποία ωστόσο δεν κατατέθηκε μέχρι σήμερα (Μάιος 2013) προς ψήφιση. Η 
επιλογή της ονομασίας «Τεχνολογικό Λύκειο» έναντι του μέχρι σήμερα επικρατέστε-
ρου «Επαγγελματικού Λυκείου» απηχεί πιθανώς την ιδέα ότι η διάκριση ανάμεσα 
σε «Γενικό» και «Επαγγελματικό» Λύκειο, δεν είναι ορθή, διότι υπονοεί ότι το Γενικό 
Λύκειο δεν έχει καθόλου επαγγελματικό προσανατολισμό και αξία. Σε κάθε περί-
πτωση, η επαγγελματική ή τεχνολογική ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (πα-
λαιότερα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια, στη συνέχεια Επαγγελματικά Λύ-
κεια και Επαγγελματικές Σχολές και τώρα Τεχνολογικά Λύκεια) ήταν ανέκαθεν ένας 
τομέας που ενδιέφερε ιδιαιτέρως τη ΓΣΕΒΕΕ και γενικότερα τις μικρές επιχειρήσεις 
του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της ελληνικής οικονομίας, διότι ακριβώς 
στις τάξεις αυτών των τεχνικών - επαγγελματικών σχολείων συνέρεε ένα σημαντικό 
τμήμα από το ανθρώπινο δυναμικό που αργότερα δημιουργούσε ή στελέχωνε τις 
επιχειρήσεις. Ιδίως, οι επιχειρήσεις της μεταποίησης, κατά την περίοδο της μεταπο-
λεμικής οικονομικής ανάπτυξης και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ΄80, συνδέθη-
καν στενά με τη λειτουργία των τεχνικών επαγγελματικών σχολών. Έκτοτε, η τεχνική 
επαγγελματική εκπαίδευση στη χώρα μας γνωρίζει μια παρατεταμένη υποβάθμιση.

Η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται σήμερα από τα Επαγγελματικά Λύκεια 
(ΕΠΑ.Λ.) και τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.), που θεσμοθετήθηκαν με τον νό-
μο 3475/2006. Η φοίτηση στα ΕΠΑ.Λ. είναι τριετής με εβδομαδιαίο πρόγραμμα δι-
δασκαλίας 35 ωρών. Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ. είναι διετής και περιλαμβάνει τις τάξεις 
Α’ και Β’, οι οποίες είναι οργανωμένες σε ειδικότητες. Η επιλογή και η εφαρμογή 
του μοντέλου των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. χαρακτηρίστηκε από αρκετά προβλήματα και 
αδυναμίες. 

Όπως επισημαίνει η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου για το Τεχνολογικό 
Λύκειο,

«στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αποδεικνύουν σοβαρή μεί-
ωση του σχολικού πληθυσμού στη δευτεροβάθμια τεχνική – επαγγελμα-
τική εκπαίδευση. Οι μαθητές σε ποσοστό 75% επιλέγουν το γενικό λύκειο 
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και σε ποσοστό 25% επιλέγουν τις δομές τις επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης, ενώ από όσους μαθητές επιλέγουν τις σχολικές μονάδες δευτερο-
βάθμιας τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΠΑ μόνο το 
17% προτιμά τις ΕΠΑ.Σ. Οι ΕΠΑ.Σ. ως εκπαιδευτικές μονάδες δευτερο-
βάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ενταγμένες στο τυπικό σύστημα 
εκπαίδευσης ήταν αναμενόμενο να απαξιωθούν λόγω των αντιφάσεων 
τις οποίες ενέχουν ως θεσμός καθότι, αφενός, δεν παρέχουν απολυτήριο 
λυκείου, αφού στο πρόγραμμα διδασκαλίας δεν περιλαμβάνονται μαθή-
ματα γενικής παιδείας, και, αφετέρου και συναφώς, δεν επιτρέπουν την 
πρόσβαση των αποφοίτων τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως επί-
σης και εξαιτίας του ανορθολογικού διαχωρισμού των ειδικοτήτων μετα-
ξύ ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. Οι αναποτελεσματικές πολιτικές που ακολουθήθη-
καν τις τελευταίες δεκαετίες στον χώρο της δευτεροβάθμιας τεχνικής – 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι συχνές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις και 
η έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τις δυνατότητες 
που προσφέρει η τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση είναι μερικοί από 
τους παράγοντες που ευθύνονται για τη σταδιακή απαξίωση της τεχνικής 
– επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, με αρνητικές συνέπειες 
στον τομέα της ανάπτυξης, αλλά και στην αντιμετώπιση της ανεργίας των 
νέων. Άμεσο αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η μείωση του μα-
θητικού δυναμικού στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ.»

Και συνεχίζει, η αιτιολογική έκθεση, με αναφορά σε έρευνα με τίτλο «Αποτύπωση 
της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.», η οποία αναδεικνύει τα κύρια 
αίτια της παθογένειας της δευτεροβάθμιας τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης:

i.  Ο διαχωρισμός της δευτεροβάθμιας τεχνικής – επαγγελματικής 
εκπαίδευσης σε ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. προκάλεσε σύγχυση σε γονείς 
και μαθητές. Ιδιαίτερα στις ΕΠΑ.Σ., η απουσία μαθημάτων γενικής 
παιδείας και η αφαίρεση από τους αποφοίτους τους, της προοπτι-
κής συνέχισης των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
προκάλεσε συρρίκνωση του μαθητικού δυναμικού τους και συνέ-
βαλε στη φθίνουσα πορεία της τεχνικής - επαγγελματικής εκπαί-
δευσης.

ii.  Ο καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλες τις ειδικότη-
τες και κυρίως η ύπαρξη νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμά-
των εκτιμάται ότι αποτελούν παράγοντες που θα αυξήσουν το κύρος 
της δευτεροβάθμιας τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης.

iii.  Οι μαθητές σε ποσοστό 41% επιλέγουν την ειδικότητά τους και κατ’ 
επέκταση τα ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ., με γνώμονα τα ενδιαφέροντα και τις 
κλίσεις τους, ενώ σε ποσοστό 37% οι μαθητές – συνήθως μεγαλύτε-
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ρης ηλικίας – επιλέγουν την ειδικότητά τους βάσει των δυνατοτήτων 
επαγγελματικής αποκατάστασης που τους προσφέρει. Συνεπώς, το 
νέο τεχνολογικό λύκειο πέρα από τον πρωταρχικό στόχο του να εκ-
παιδεύει μελλοντικούς επαγγελματίες καλείται παράλληλα να απο-
τελέσει και μια εναλλακτική εκπαιδευτική διαδρομή του δεύτερου 
κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για όσους μαθητές επι-
θυμούν ένα διαφορετικό τύπο σχολείου, στο οποίο θα μπορούν να 
αναπτύξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές τους.

iv.  Η απόκτηση επαρκών τεχνικών - επαγγελματικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων θεωρείται πολύ σημαντική από τους μαθητές, πα-
ράλληλα όμως καταγράφεται και η επιθυμία ισότιμης πρόσβασης 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για όσους μαθητές επιθυμούν ε-
παγγελματική ανέλιξη μέσω σπουδών στα Πανεπιστήμια και στα 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) καθώς στα άλλα ιδρύ-
ματα των δύο τομέων της ανωτάτης εκπαίδευσης.

v.  Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς επισημαίνουν ότι η σύνδεση 
της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργα-
σίας έχει καθοριστική σημασία για την αντιμετώπιση του προβλή-
ματος της ανεργίας αλλά και για την ανάπτυξη των τοπικών κοι-
νωνιών.

vi.  Από την πλευρά των καθηγητών προβάλλεται ως καθολικό αίτη-
μα, η ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων επιμόρφωσης, κυρίως 
στους τομείς των ειδικοτήτων τους, όπου οι τεχνολογικές και ε-
παγγελματικές γνώσεις αυξάνονται ή μεταβάλλονται συνεχώς.

vii.  Καταγράφεται επίσης η ανάγκη αναμόρφωσης των προγραμμά-
των σπουδών και η περιοδική επικαιροποίηση των περιεχομέ-
νων τους, ώστε να είναι συμβατά με τις τρέχουσες εξελίξεις.

viii.  Η σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα κρίσι-
μη στις παρούσες συνθήκες, εν μέσω μιας πρωτοφανούς κρίσης 
η οποία έχει εκτινάξει τα ποσοστά ανεργίας των νέων σε δυσθε-
ώρητα ύψη, η αναμόρφωση της τεχνικής - επαγγελματικής εκ-
παίδευσης μπορεί να αποτελέσει έναν άξονα αντιμετώπισης του 
προβλήματος της ανεργίας. Το επιχείρημα αυτό επιβεβαιώνει και 
η συγκριτική εμπειρία καθώς παρατηρείται ότι στις χώρες που η 
τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση είναι ευρύτερα διαδεδομέ-
νη, το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι χαμηλότερο. 

ix.  Την παραπάνω προοπτική επιβεβαιώνουν και οι προβλέψεις για 
την απασχόληση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
CEDEFOP (02/2011 Skills supply and demand in Greece) για τις 
εξελίξεις στον τομέα της απασχόλησης στην Ελλάδα, το ποσοστό 
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των προσφερόμενων θέσεων απασχόλησης που αφορούν σε ερ-
γαζόμενους με τυπικά προσόντα μεσαίου επιπέδου παρουσιάζει 
αυξητική τάση, ενώ περιορίζονται οι θέσεις εργασίας χαμηλού 
επιπέδου προσόντων. Επιπλέον, οι μεγαλύτερες προβλεπόμενες 
αυξήσεις των θέσεων απασχόλησης μεσαίου επιπέδου προσό-
ντων εκτιμάται ότι θα αφορούν σε επαγγελματίες, τεχνολόγους 
– τεχνικούς βοηθούς, υπαλλήλους γραφείων και απασχολούμε-
νους στην παροχή υπηρεσιών, ειδικότητες δηλαδή που θα πρέπει 
να προετοιμαστούν μέσω της τεχνικής - επαγγελματικής εκπαί-
δευσης.

Όπως επισημαίνει η ίδια αιτιολογική έκθεση (σ. 4), 

«βασικός στόχος της αναδιάρθρωσης της τεχνικής – επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, είναι η καταξίωση του τεχνολογικού λυκείου ως σχολείου 
πρώτης επιλογής, το οποίο διασφαλίζει στον απόφοιτό του μια ευρύτερη 
μόρφωση και γενική παιδεία, καθώς και βασικές κοινωνικές ικανότη-
τες, οι οποίες σύμφωνα με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(18.12.2006/962/ΕΚ) αφορούν στην επικοινωνία στη μητρική γλώσσα (ό-
πως επίσημα ορίζεται από το κράτος μέλος της ΕΕ) και σε ξένες γλώσ-
σες, στη μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη 
και στην τεχνολογία, στην ψηφιακή ικανότητα, στην ικανότητα στη με-
θοδολογία της μάθησης, στις κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που 
σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, στην πρωτοβουλία και επιχειρη-
ματικότητα, στην πολιτισμική συνείδηση και έκφραση, ενώ παράλληλα ε-
νισχύει τις προοπτικές κοινωνικής καταξίωσης, σταθερής απασχόλησης 
και επαγγελματικής ανέλιξής του. Συνεπώς η τεχνική και επαγγελματική 
εκπαίδευση που παρέχεται από το τεχνολογικό λύκειο και τα τμήματα 
εξειδίκευσης, εκτός των γενικότερων εκπαιδευτικών στόχων, υπηρετεί 
και διασφαλίζει στους αποφοίτους της:

i.  την επιτυχή άσκηση ενός επαγγέλματος,

ii.  τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις τεχνολογικές και εργασια-
κές εξελίξεις αλλά και προγράμματα διά βίου μάθησης, για την 
περαιτέρω εξειδίκευση και επαγγελματική τους πρόοδο και

iii.  τη δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω της συνέχισης της 
εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση».

Το σχέδιο νόμου του Τεχνολογικού Λυκείου (Δεκέμβριος 2012)

Η δευτεροβάθμια τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται από το τεχνο-
λογικό λύκειο, το οποίο εντάσσεται στον δεύτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκ-
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παίδευσης. Στο τεχνολογικό λύκειο λειτουργούν και τμήματα τεχνικής - επαγγελ-
ματικής εξειδίκευσης, τα οποία εντάσσονται στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Σκοπός του τεχνολογικού λυκείου είναι:

•  η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου,

•  η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας και της δημιουργικότη-
τας,

•  η καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για 
την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη,

•  η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας,

•  η ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξε-
ων, καθώς και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τε-
χνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο 
πλαίσιο της διά βίου μάθησης,

•  η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαι-
δευτική βαθμίδα, 

•  η ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα της τεχνικής - επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης.

Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του τεχνολογικού λυκείου περιλαμβάνουν 
(άρθρο 5):

i.  Σαφώς διατυπωμένα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, 
που αναλύονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, κατά μά-
θημα και τομέα, ειδικότητα και εξειδίκευση.

ii.  Διδακτέα ύλη διαμορφωμένη σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα μα-
θησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος. Η διδακτέα ύλη των μα-
θημάτων εργαστηριακής εκπαίδευσης συνοδεύεται από παράρ-
τημα που περιγράφει τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό 
για την υλοποίησή τους.

iii.  Οδηγίες διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων και των διδακτικών 
τεχνικών, των μεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγμένων επο-
πτικών μέσων.

Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών διαμορφώνονται σύμφωνα με τις κατευθύν-
σεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκ-
παίδευση και Κατάρτιση (ECVET) που περιγράφεται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C155/02 της 8-7-
2009)(2).

Για τη διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών κάθε τομέα και ει-
δικότητας, καθώς και κάθε τμήματος εξειδίκευσης, λαμβάνονται υπόψη και τα σχε-
τικά επαγγελματικά περιγράμματα που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 

σημείωση: Για τα επαγγελματικά περιγράμματα μπορείτε να διαβάσετε 
αναλυτικότερα στην ενότητα 5: Επαγγελματικά περιγράμματα και πιστοποίηση 
επαγγελματικών προσόντων.

Πρόγραμμα μαθητείας – πρακτικής άσκησης για αποφοίτους ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ.

Μια πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί πρόσφατα είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου 
Παιδείας «Μαθητεία για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης» -αναλυτικές πληροφορίες 
για το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.mathiteia4u.gov.gr- που 
δίνει τη δυνατότητα σε νέους που έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα (τα τελευταία 2-3 χρό-
νια) από την τεχνική εκπαίδευση (ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ.) να αποκτήσουν την πρώτη τους ε-
μπειρία επαγγελματικής ζωής κάνοντας μαθητεία σε επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα 
λαμβάνουν υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας. Η χρονική διάρκεια της μαθητείας 
είναι έως 6 μήνες σε επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις μαθητείας. 

Μέχρι σήμερα υλοποιούνται προγράμματα πρακτικής άσκησης ή μαθητείας στο 
πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος 

•  στο πεδίο της τεχνικής εκπαίδευσης μόνο για Επαγγελματικές Σχολές (όπως 
για τις ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ),

•  στο πεδίο της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης για τα ΙΕΚ, με προαιρετική 
συμμετοχή μετά τη λήξη των μαθημάτων και πριν τις εξετάσεις πιστοποίησης, 
και 

•  στα ΤΕΙ υποχρεωτικά και στα Πανεπιστήμια προαιρετικά (σε μεγάλο μέρος με 
συγχρηματοδότηση από το ΚΠΣ–ΕΣΠΑ).

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η μαθητεία πραγματοποιείται μόνο κατά τη 
διάρκεια των σπουδών, πριν τη λήψη του απολυτηρίου/πτυχίου.

Σύμφωνα με τις προθέσεις και τους στόχους του προγράμματος «Μαθητεία για Α-
ποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης» θα δίνεται η δυνατότητα σε νέους, αμέσως μετά 
την αποφοίτησή τους και λίγο πριν μπουν στην αγορά εργασίας, να μάθουν την εργα-

2. Βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EL:PDF
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σιακή πραγματικότητα, να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε πραγματικό 
εργασιακό περιβάλλον και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Καθ’ όλη τη διάρκεια 
της μαθητείας τους οι νέοι απόφοιτοι εκτός της υποτροφίας από το Υπουργείο Παιδεί-
ας θα έχουν και ασφαλιστική κάλυψη στο ΙΚΑ για τον κίνδυνο ατυχήματος.

Παράλληλα, το πρόγραμμα, εμπλέκοντας κατάλληλες επιχειρήσεις που επιθυ-
μούν να δώσουν την ευκαιρία σε νέους αποφοίτους   να μάθουν μέσα από ου-
σιαστική μαθητεία, δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις, μέσα από τη διαδικασία 
αυτή, να εκπαιδεύσουν καταλλήλως και να επιλέξουν και τους μελλοντικούς τους 
εργαζομένους. 

Το πρόγραμμα αυτό θα βασισθεί στη χρήση πληροφοριακού συστήματος με δι-
αδικτυακή πρόσβαση, στο οποίο οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να 
εγγράφουν θέσεις μαθητείας. 

1.4.  Προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για την τεχνική επαγγελματική 
εκπαίδευση.

Η δευτεροβάθμια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση (ΔΤΕΕ) αποτελεί τη βασική 
οδό σύνδεσης της μεταγυμνασιακής εκπαίδευσης με την παραγωγή και γενικότερα 
με την απασχόληση. Οι σύγχρονες, τεχνολογικά ανεπτυγμένες κοινωνίες χρειάζο-
νται περισσότερους εξειδικευμένους τεχνίτες και τεχνικούς από οποιαδήποτε άλλη 
προηγούμενη περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας. Επιπλέον, οι επιστημονικοί τομείς 
που αποτελούν τα θεμέλια των τεχνικών επαγγελμάτων, όπως για παράδειγμα ο 
τομέας της φυσικής, είναι στις μέρες μας ιδιαιτέρως αναβαθμισμένοι. 

Τα προβλήματα της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Ωστόσο, στη χώρα μας -σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες- η δευτερο-
βάθμια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση απορροφά μικρό αριθμό ενδιαφερο-
μένων μαθητών. Από την άλλη μεριά, οι φορείς της αγοράς εργασίας και οι επι-
χειρήσεις συχνά εκφράζουν παράπονα για το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων 
των αποφοίτων της ΔΤΕΕ. Παράλληλα, ενώ οι τεχνικές ειδικότητες στο επίπεδο 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κυρίως οι πολυτεχνικές σχολές) χαίρουν μεγάλης 
κοινωνικής εκτίμησης (εάν κρίνουμε από τη ζήτηση και το βαθμό δυσκολίας πρό-
σβασης που έχουν κάθε χρόνο στις πανελλήνιες εξετάσεις), στη ΔΤΕΕ τα πράγματα 
είναι διαφορετικά. Η ΔΤΕΕ αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πλέον υποβαθμισμένα 
πεδία της ελληνικής εκπαίδευσης. Συχνά αποτελεί το «καταφύγιο» όσων μαθητών 
δυσκολεύονται κοινωνικά, οικονομικά και μορφωτικά να ακολουθήσουν το δύ-
σβατο μονοπάτι προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πολλές φορές η επαγγελματική 
εκπαίδευση δεν αποτελεί συνειδητή και ελκτική μορφωτική και επαγγελματική 
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επιλογή των νέων, αλλά προϊόν «αποτυχίας» και «αδυναμίας να κάνουν κάτι κα-
λύτερο». 

Το σύστημα μαθητείας που συνδυάζει την εκπαίδευση με την απασχόληση σε επι-
χείρηση (δυαδικό ή διττό σύστημα, dual system) και το οποίο εφαρμόζεται από τον 
ΟΑΕΔ έχει ατονήσει και περιθωριοποιηθεί, παρότι ως μοντέλο τεχνικής εκπαίδευσης 
και προετοιμασίας των μαθητευομένων για την εργασία είναι ευρέως χρησιμοποι-
ούμενο και επιτυχές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι υποδομές και συγκεκριμένα 
οι χώροι και ο εξοπλισμός πρακτικής άσκησης, που αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία 
της ουσιαστικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, είναι πολλές φορές ελλιπείς και α-
παρχαιωμένοι, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικές μέθοδοι να υιοθετούν πρακτικές της 
γενικής εκπαίδευσης, δηλαδή έμφαση στη γενική - θεωρητική εκπαίδευση σε συμ-
βατικές αίθουσες διδασκαλίας. Τα προβλήματα αυτά μεταφέρονται στην αρχική (ΙΕΚ) 
και στη συνεχιζόμενη (ΚΕΚ/Κέντρα Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 2) επαγγελματική 
κατάρτιση. Εδώ, επιπλέον, η έλλειψη αξιόπιστης και έγκαιρης απεικόνισης των α-
ναγκών σε δεξιότητες των διαφόρων τομέων της απασχόλησης απαξιώνει συχνά τα 
εκπαιδευτικά περιεχόμενα και καθιστά τους αποφοίτους αυτών των εκπαιδευτικών 
υποσυστημάτων πλημμελώς καταρτισμένους.

Αυτή η κατάσταση υποβάθμισης δεν αξίζει στην ελληνική ΔΤΕΕ. Επιπλέον, σε 
μια «τεχνοκρατούμενη» κοινωνία, όπου η σημασία των τεχνικών επαγγελμάτων 
αυξάνεται, μια υποτιμημένη ΔΤΕΕ συνιστά μείζονα παραλογισμό. Πάνω από όλα 
όμως, είναι άδικο για τους χιλιάδες μαθητές και σπουδαστές, καθώς και για τους 
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν αυτόν τον τομέα, οι οποίοι κάποιες φορές ίσως 
αισθάνονται ότι σπουδάζουν ή εργάζονται σε ένα εκπαιδευτικό υποσύστημα «δεύ-
τερης κατηγορίας». Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Το ερώτημα είναι γιατί 
δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα, μετά από αλλεπάλληλες απόπειρες, και τι πρέπει 
να γίνει για να βελτιωθεί. 

Η δευτεροβάθμια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση ως μέρος του «διπλού εκ-
παιδευτικού δικτύου»

Εδώ και πολλά χρόνια το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στο επίπεδο της ανώ-
τερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίζεται σε δύο κλάδους – κατευθύνσεις 
(είναι το λεγόμενο «διπλό εκπαιδευτικό δίκτυο»): 

•  τη γενική κατεύθυνση (σήμερα ονομάζεται καταχρηστικά «Ενιαίο Λύκειο»), 
η οποία επιλέγεται από μεγαλύτερο αριθμό μαθητών και κατά κανόνα προ-
σανατολίζεται σε συνέχιση των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (οι α-
πόφοιτοι της οποίας, δυστυχώς, πλέον προσκρούουν σε όλο και μεγαλύτερα 
ποσοστά ανεργίας), και 

•  την επαγγελματική κατεύθυνση, η οποία απορροφά μικρότερο αριθμό μαθη-
τών, συχνά από ανάγκη και όχι από επιθυμία, απολαμβάνει μικρότερο «κοι-
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νωνικό κύρος», οι απόφοιτοί της προσβλέπουν σε άμεση πρόσβαση στην απα-
σχόληση (συνήθως χωρίς άλλες σπουδές, εκτός από ταχύρρυθμη κατάρτιση) 
και καταλαμβάνουν συχνά χαμηλές και μεσαίες θέσεις εργασίας. 

Αυτό το «διπλό εκπαιδευτικό δίκτυο» που διαχωρίζει τη γενική από την επαγγελ-
ματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση δέχεται από ορισμένες πλευρές οξεία κριτική  
-δικαίως κατά τη γνώμη μας- διότι έχει διαμορφώσει αφενός ένα «γενικό» λύκειο 
- «προθάλαμο» για τα ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, χωρίς αυτοτελείς εκπαιδευτικούς στόχους, με τα 
φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα να έχουν αναλάβει σημαντικό μέρος του 
μαθησιακού έργου (ένα ακόμα ελληνικό παράδοξο, όπου η ιδιωτική φροντιστηριακή 
εκπαίδευση είναι για τους φιλόδοξους μαθητές στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου 
σημαντικότερη από τη δημόσια παιδεία) και αφετέρου ένα δίκτυο υποβαθμισμένων 
Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών, όπου συνεχώς γίνονται 
αλλαγές στην επιφάνεια (π.χ. αλλάζει το όνομα), όχι όμως στην ουσία, συνιστώντας 
μια δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση εξασθενημένη, ελλειπτική, υποτι-
μημένη και με περιορισμένες προοπτικές.

Παρόλα αυτά, καμία από τις πρόσφατες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις δεν έ-
χει επιχειρήσει να διαμορφώσει ένα πολυκλαδικό, πολυτασικό ή όπως αλλιώς θα 
μπορούσε να ονομαστεί, εν ολίγοις ένα πραγματικά Ενιαίο Λύκειο. Ένα Λύκειο που 
θα συνέδεε αποτελεσματικά τη γενική με την εξειδικευμένη γνώση, τη θεωρητική 
με την πρακτική μάθηση, τις εποπτικές γνώσεις με τις επαγγελματικές δεξιότητες. 
Στην ουσία, η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα ύπαρξης αυτού του παρωχημένου 
διπλού εκπαιδευτικού δικτύου στο επίπεδο της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης δεν αποτέλεσε ποτέ ουσιαστικό θέμα συζήτησης. Όπως ποτέ δεν αποτέλεσε 
ουσιαστικό θέμα συζήτησης η μορφή και το περιεχόμενο της σύνδεσης της ΔΤΕΕ 
με τις όποιες οικονομικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες. Αντιθέτως, κάποια 
θετικά παραδείγματα στην κατεύθυνση αυτή, όπως το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο 
(νόμος 1566/85) δεν ενισχύθηκαν και αργότερα εγκαταλείφθηκαν ολοσχερώς.

Η δευτεροβάθμια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση στη συγκυρία της οικονο-
μικής κρίσης

Τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα των πολιτικών που ασκήθηκαν, η ΔΤΕΕ βρί-
σκεται σε μεγάλη κρίση, με συνέπειες τη μείωση του αριθμού των μαθητών, σημα-
ντικά ποσοστά σχολικής διαρροής και μεγάλα ποσοστά αποτυχίας στις εξετάσεις. 

Επιπλέον, τα στοιχεία που θα μπορούσαν να αποτελούν «δυνατά όπλα» της ΔΤΕΕ, 
όπως η σύνδεση θεωρίας και πράξης, η επαγγελματική εξειδίκευση και η επικαι-
ροποίηση των προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες των ταχύτατα ε-
ξελισσόμενων επαγγελματικών κλάδων, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν επαρκώς 
από τους μειούμενους προϋπολογισμούς δαπανών, που οδηγούν σε πλημμελείς 
επενδύσεις για νέες ειδικότητες και προγράμματα, για σύγχρονα εργαστήρια πρα-
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κτικής άσκησης, για κατάλληλο εξοπλισμό και αναλώσιμα και για διαρκή επαγγελ-
ματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Από την άλλη μεριά, η ελληνική οικονομία 
και οι επιχειρήσεις της δε φαίνεται να προσφέρουν, ιδίως στις μέρες μας, εν μέσω 
μεγάλης οικονομικής κρίσης, επαρκείς, καλής ποιότητας και αμοιβής θέσεις εργα-
σίας για τους απόφοιτους της ΔΤΕΕ. Επιπλέον, ο δρόμος της αυτοαπασχόλησης που 
αποτελούσε μια συνηθισμένη επαγγελματική διέξοδο, αρχίζει να περιορίζεται και να 
συρρικνώνει τις προοπτικές του, εξαιτίας του αυξανόμενου ανταγωνισμού. 

Η συγκυρία της μεγάλης οικονομικής κρίσης επιδεινώνει τα πράγματα. Την ώρα που 
η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση χρειάζεται ενίσχυση σε διδακτικό προσωπικό, 
σε εργαστήρια και εποπτικά μέσα και σε ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για την ουσιαστική 
βελτίωσή της, πρόκειται να αντιμετωπίσει σημαντικά μειωμένες δαπάνες. Επομένως, 
είναι πολύ πιθανόν, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα ανάσχεσης και αναβάθμισης, τη 
στασιμότητα των προηγούμενων χρόνων να διαδεχθεί η επιδείνωση της κατάστασης 
μέσα στις τάξεις των ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ., των Σχολών Μαθητείας και όλης της τεχνικής 
εκπαίδευσης. Ωστόσο, αναφέρουμε και περιγράφουμε τη δυσάρεστη κατάσταση όχι 
για να αυξήσουμε το αίσθημα αδυναμίας, αλλά για να έχουμε επίγνωση των ποικίλων 
δυσκολιών. Τα αναφέρουμε όχι για να μειώσουμε, αλλά για να αυξήσουμε τις προσπά-
θειες βελτίωσης, στο πλαίσιο των περιορισμένων πόρων. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η 
κατάσταση στη ΔΤΕΕ πρέπει και αξίζει να αλλάξει, πρωτίστως για χάρη των χιλιάδων 
νέων που προσπαθούν και ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον. 

Προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για την αναβάθμιση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης.

Βασικό ζητούμενο είναι η ύπαρξη ενός υγιούς συστήματος επαγγελματικής εκ-
παίδευσης, εντός του οποίου οι μαθητές θα μπορούν να συνδυάσουν τις θεωρητικές 
γνώσεις των τεχνικών ειδικοτήτων με την απόκτηση σύγχρονων επαγγελματικών 
δεξιοτήτων, μέσω κατάλληλα σχεδιασμένης πρακτικής άσκησης. Αυτό προϋποθέτει:

•  Ανασχεδιασμό, αναβάθμιση και ολοκλήρωση των συστημάτων της τεχνικής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Λήψη άμεσων και συγκεκρι-
μένων μέτρων για τη βελτίωση των σπουδών, εξασφάλιση εξειδικευμένου 
εκπαιδευτικού προσωπικού και θέσπιση επαγγελματικών δικαιωμάτων των 
αποφοίτων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

•  Αναμόρφωση των υποδομών, ιδίως εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων πρα-
κτικής άσκησης.

•  Διαρκή επανεκπαίδευση και ουσιαστική αξιολόγηση του διδακτικού προσω-
πικού, με παράλληλη εξασφάλιση ικανοποιητικών αποδοχών.

•  Ανίχνευση των αναγκών των αγορών εργασίας και (όταν χρειάζεται) αλλαγές 
στις προσφερόμενες ειδικότητες των επαγγελματικών σχολείων, των σχολών 
του ΟΑΕΔ και των μεταγυμνασιακών ΙΕΚ. 
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•  Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του 
διδακτικού υλικού με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών. 

•  Παρακολούθηση, έλεγχο, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση της λειτουργίας 
της ΔΤΕΕ. 

 Αναγκαίες και συμπληρωματικές επιδιώξεις που πρέπει να διευθετηθούν είναι:

•  Η αξιόπιστη και διαρκής απεικόνιση των εξελίξεων και των τάσεων στην αγο-
ρά εργασίας και η καταγραφή των αναγκών κατάρτισης των επιχειρήσεων και 
των εργαζομένων.

•  Η υιοθέτηση ενός αξιόπιστου και κοινωνικά αποδεκτού συστήματος αξιολό-
γησης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, που να οδηγεί σε ανα-
γνώριση συγκεκριμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα.

•  Η ενίσχυση του συστήματος μαθητείας (δυαδικής μορφής, δηλαδή με παράλ-
ληλη συμμετοχή του σπουδαστή σε εκπαίδευση και απασχόληση στην επιχεί-
ρηση), σε στενή συνεργασία με κατάλληλες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν 
να λειτουργήσουν ως «χώροι μάθησης» για χιλιάδες νέες και νέους, αλλά και 
να ωφεληθούν οι ίδιες, προετοιμάζοντας το ανθρώπινο δυναμικό που θα απα-
σχολήσουν.

•  Η υιοθέτηση ενός συνεκτικού συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού 
σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Όλα τα προαναφερόμενα υπονοούν και προϋποθέτουν μια θεμελιακή αρχή συ-
γκρότησης των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης: τον ενιαίο χαρακτήρα της 
γνώσης, άρα και της μάθησης. Βασίζονται στο γεγονός ότι τα επιμέρους στοιχεία 
της παιδείας λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους, αλληλοεπηρεάζονται και 
αλληλεπιδρούν. Το επιδιωκόμενο είναι πώς οι συνολικές εκπαιδευτικές προσπά-
θειες θα συσχετιστούν, ώστε να κάνουν τον εκπαιδευόμενο ικανό να αποκτήσει 
εποπτική κριτική και αυτοδύναμη αντίληψη της πραγματικότητας και να δράσει 
ατομικά, συλλογικά και εν τέλει λειτουργικά και διεξοδικά μέσα σε ένα γοργά με-
ταβαλλόμενο κόσμο. Η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση έχει να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο σε αυτή την επιδίωξη.

1.5.  Οικονομική κρίση και δαπάνες για τη δημόσια εκπαίδευση. 

Παρά την ομολογούμενη από όλους μεγάλη σημασία της εκπαίδευσης για την 
εξέλιξη του κάθε μεμονωμένου ατόμου, αλλά και της οικονομίας και της κοινωνί-
ας ως σύνολο, οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση κατά τα τελευταία χρόνια 
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μειώνονται. Ειδικότερα στον προϋπολογισμό του 2012, οι δαπάνες για την παιδεία 
κυμαίνονται σε ποσοστό 2,96% του ΑΕΠ(3). 

Κρατικές Δαπάνες για την Παιδεία, σε εκατ. €

2010 
(πραγματοποιηθείσες)

2011 
(εκτιμήσεις)

2012 
(προβλέψεις)

Τακτικές Δαπάνες Υπ. Παιδείας 6.434 5.930 5.756

ΠΔΕ * 305 445 540

Σύνολο 6.739 6.375 6.296

Σύνολο (% του ΑΕΠ) 2,96 % 2,92 % 2,96 %
 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εισηγητική Έκθεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2012

Από τις τακτικές δαπάνες του Υπ. Παιδείας, αξίζει να σημειωθεί ότι για το 2012 
προβλέπεται μείωση των πιστώσεων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (πλην 
της ΓΓ Διά Βίου Μάθησης). Αναλυτικότερα:

Πρωτοβάθμια - 143 εκατ. € (1.748 εκατ. €)

Δευτεροβάθμια - 212 εκατ. € (2.192 εκατ. €)

Τεχνολογικός Τομέας - 63 εκατ. € (290 εκατ. €)

Πανεπιστήμια - 21 εκατ. € (869 εκατ. €)

Γ. Γ. Έρευνας – Τεχνολογίας - 5,8 εκατ. € (88,6 εκατ. €)

Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης + 4,7 εκατ. € (16,2 εκατ. €)
 
Πηγή: Πίνακες Πιστώσεων Κατά Φορέα, Κεντρικές Υπηρεσίες, Κρατικός Προϋπολογισμός 
2012. Σημείωση: στην παρένθεση το απόλυτο ποσό για το 2012

Συνεπώς, σε απόλυτες τιμές υπάρχει μείωση 1,2 δις € σε σχέση με το 2009. Η ανά-
λυση ανά επίπεδο εκπαίδευσης σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του 2011 
έχει ως εξής:

Επίπεδο εκπαίδευσης Προϋπολογισμός 2012 Προϋπολογισμός 2011

Πρωτοβάθμια 1.747.780.000 1.891.060.528

Δευτεροβάθμια 2.191.659.000 2.404.218.332

ΑΤΕΙ 289.989.000 353.280.431

ΑΕΙ 869.056.000 890.431.510

3.  Τα στοιχεία για τα οικονομικά δεδομένα της εκπαίδευσης που παρουσιάζονται στην παρούσα ενό-
τητα προέρχονται από επεξεργασίες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ επί του Προϋπολογισμού 2012 και από τον 
Κάτσικα, Χ. (2011) «Ο προϋπολογισμός του 2012 για την εκπαίδευση: Ξεγυμνώνουν την παιδεία και 
τους εκπαιδευτικούς». URL: http://www.alfavita.gr/artro.php?id=51003
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Να σημειωθεί επιπλέον ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος αυτών των δα-
πανών αφορά στις εξίσου μειωμένες δαπάνες μισθών και συντάξεων (π.χ. για 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι για το 2012 τα 1.744.915.000 € ή το 99,8% της 
συνολικής σχετικής δαπάνης).

Για το έτος 2013 τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα. Η πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση θα υποστεί συνολική μείωση περίπου 12% σε σχέση με τον ισχνό προϋπο-
λογισμό του 2012 και σε απόλυτους αριθμούς περί 215 εκατ. ευρώ. Η δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση θα υποστεί συνολική μείωση προϋπολογισμού περίπου 14% 
και σε απόλυτους αριθμούς περί τα 295 εκατ. ευρώ. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση 
θα υποστεί συνολική μείωση περίπου 17% στον τεχνολογικό τομέα (σε απόλυ-
τους αριθμούς 48 εκατ. ευρώ), ενώ ο πανεπιστημιακός τομέας θα υποστεί μείωση 
19% (σε απόλυτους αριθμούς περίπου 163 εκατ. ευρώ). Όπως ανέφερε ο ίδιος ο 
Υπουργός Παιδείας(4), «το 2011 το υπουργείο του δαπάνησε 6.180.000.000 ευρώ, 
ενώ το 2013 θα διαθέσει 4.900.000.000 ευρώ, στο πλαίσιο μιας λελογισμένης 
διαχείρισης των διαθέσιμων κονδυλίων». Αυτό σημαίνει ότι οι ήδη μειωμένες 
δαπάνες του 2011 μειώνονται επιπλέον κατά 20% το 2013 σε σχέση με το 2011. Οι 
μειώσεις αυτές αφορούν δαπάνες για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων και για 
την απασχόληση εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι μηδενίζονται σχεδόν για το 2013 
οι διορισμοί και οι προσλήψεις εκπαιδευτικών. 

Το περίγραμμα της πολιτικής που πρόκειται να ακολουθηθεί συνοψίζεται σε 
έξι μέτρα για την παιδεία που περιλάμβανε η εισηγητική έκθεση του υπουργείου 
Οικονομικών για το έτος 2013, και που στοχεύουν στην εξοικονόμηση πόρων(5):

i.  Οι συγχωνεύσεις τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ χωρίς μείωση του αριθ-
μού των εισελθόντων φοιτητών (6).

ii.  Η περικοπή του κόστους των βιβλίων των μαθητών της πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς τα βιβλία θα 
χρεώνονται στους γονείς των μαθητών για το σχολικό έτος με υ-
ποχρέωση επιστροφής ή αλλιώς πληρωμής για όσα δεν επιστρα-
φούν.

4. http://www.alfavita.gr

5. http://pekp.gr/?p=29717

6.  Τον Φεβρουάριο 2013 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το Σχέδιο «Αθηνά» σύμφωνα με 
το οποίο τα ιδρύματα ΑΕΙ θα μειωθούν σε 20 από 26, τα ΑΤΕΙ σε 12 από 14 και συνολικά τα τμήματα 
ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 386 από 480. Για τα μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αθήνας εισάγεται ένα μοντέλο 
ομοσπονδιακού πανεπιστημίου που θα ονομάζεται «Αδαμάντιος Κοραής» και θα περιλαμβάνει το 
Γεωπονικό, το Οικονομικό, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πάντειο και το Χαροκόπειο. Παρομοίως 
θα δημιουργηθεί Ομοσπονδιακό Εκπαιδευτικό Τεχνολογικό Ίδρυμα με την ονομασία «Αττικό ΤΕΙ», 
στο οποίο θα ενταχθούν το ΤΕΙ Αθήνας, το ΤΕΙ Πειραιά και η ΑΣΠΑΙΤΕ. Για το ακαδημαϊκό έτος 
2013-2014 οι εισακτέοι σε ΑΕΙ και ΤΕΙ θα είναι μειωμένοι κατά περίπου 14.000 – 17.000 άτομα.
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iii.  Η δομική αναθεώρηση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση με στόχο την περικοπή του μισθολογικού κόστους των 
αναπληρωτών καθηγητών με τη βέλτιστη αξιοποίηση των μόνι-
μων εκπαιδευτικών και την ορθολογικότερη κατανομή τους στις 
οργανικές θέσεις.

iv.  Ο εξορθολογισμός του μισθολογικού κόστους του μη μόνιμου 
εκπαιδευτικού προσωπικού της Ανώτατης Εκπαίδευσης από τη 
μείωση του αριθμού των τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

v.  Η μείωση της κρατικής επιχορήγησης στους κρατικούς και μη 
κρατικούς φορείς, όπως Ομοσπονδίες, Αθλητικά Κέντρα, Θέατρα, 
Μουσεία, Φεστιβάλ, καθώς η δαπάνη μισθοδοσίας προσωπικού 
θα καλύπτεται από κρατική επιχορήγηση, ενώ οι μη λειτουργικές 
δαπάνες θα καλύπτονται από άλλες προσόδους των ίδιων των φο-
ρέων.

vi.  Οι συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων στην πρωτοβάθμια και δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση.

Ωστόσο, εάν η μία όψη των οικονομικών της εκπαιδευτικής πραγματικότητας είναι 
η σχεδόν δραματική μείωση των δημόσιων δαπανών για την εκπαίδευση, από την 
άλλη μεριά, όπως σημειώνει ο Φωτόπουλος (2011β) αναφερόμενος σε πρόσφατη 
έκθεση προς την Ε.Ε. (Mark Bray: The challenge of shadow education, 2011), «δίπλα 
στα επίσημα κρατικά συστήματα εκπαίδευσης αναπτύσσεται μια σκιώδης εκπαιδευ-
τική βιομηχανία (ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα, πρόσθετη ιδιωτική διδακτική στή-
ριξη κτλ.) που κερδίζει έδαφος σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια». Συνέπεια αυτής 
της τάσης, που στην Ελλάδα έχει μακρά ιστορία και ευρύτατη εφαρμογή, μέσω των 
ιδιαίτερων μαθημάτων και των φροντιστηρίων, είναι η μεγάλη αύξηση της ιδιωτικής 
δαπάνης (της δαπάνης που προέρχεται από τις οικογένειες) για την εκπαίδευση (ΚΑ-
ΝΕΠ ΓΣΕΕ, 2012). Η οικονομική κρίση επιδεινώνει αυτό το πρόβλημα, αφού οι οι-
κογένειες καλούνται να καλύψουν πλέον τις ελλείψεις που προκαλούν οι μειωμένες 
κρατικές δαπάνες όχι μόνο στον τομέα της διδακτικής στήριξης, αλλά και στην ίδια 
τη συντήρηση και τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων (θέρμανση, επισκευές, 
δημιουργία και συντήρηση εργαστηρίων κ.ο.κ.).

Ακόμα πιο σημαντικό όμως πρέπει να θεωρείται το γεγονός ότι, ενώ μέχρι το 
2009 η διαρκής υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης μπορούσε (σε πολ-
λές περιπτώσεις) να «αντισταθμίζεται» με την αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης των 
οικογενειών, σήμερα με την καθίζηση των εισοδημάτων των εργαζομένων, των 
αυτοαπασχολουμένων και των μικρών εργοδοτών, και την απότομη και δραματική 
αύξηση της ανεργίας, θα υπάρξουν μεγεθυμένα φαινόμενα εγκατάλειψης του σχο-
λείου, αύξηση της διαφοράς ανάμεσα στις οικογένειες που μπορούν να βοηθήσουν 
τα παιδιά τους με επιπλέον διδακτική στήριξη και σε αυτές που θα αδυνατούν να 
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πληρώσουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα, οικονομική αδυναμία μετακί-
νησης σε άλλη πόλη για παρακολούθηση πανεπιστημιακών σπουδών κ.ο.κ. Όπως 
σημειώνει ο Φωτόπουλος (2011α), «οι εκπαιδευτικοί μηχανισμοί δεν μένουν αλώ-
βητοι από τη δομική κρίση που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη. Αντίθετα, αδυνατούν 
να συγκρατήσουν τη δημιουργία νέων κατηγοριών αποκλεισμένων οι οποίοι εξω-
θούνται με βίαιο τρόπο στο κοινωνικό περιθώριο. Ήδη το φαινόμενο που στην Ευ-
ρώπη από το 2008 αποκαλείται neets (young people not in employment, education 
and training) [δηλαδή νέοι άνθρωποι που ούτε εργάζονται, ούτε σπουδάζουν] α-
ποτελεί μια σύγχρονη μορφή κοινωνικής ευπάθειας η οποία αναμένεται να ενταθεί 
τα επόμενα χρόνια σημαντικά. Την ίδια στιγμή αξίζει να σημειώσουμε ότι στη χώρα 
μας η ανεργία των νέων ηλικίας 15-24, τον Μάρτιο 2013, έφτασε στο πρωτοφανές 
επίπεδο του 60% (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 13/6/2013) από 20% που ήταν το 2008.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα πράγματα 

•  Για τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστή-
ματος δες το κείμενο του Δικτύου: 

 –  Eurydice «Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα» 
2009/2010, το οποίο μπορείς να κατεβάσεις δωρεάν από την ιστοσελίδα 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/EL_EL.pdf

• Για μια ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, δες: 

 –  μπουζάκης, σ. (1987, 6η έκδοση 2005) Νεοελληνική   εκπαίδευση   1821-
1985. Αθήνα: Gutenberg 

• και για μια κριτική ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης, δες: 

 –  κάτσικας, Χ. και θεριανός, ν.(2007) Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευ-
σης. Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι το 2007. Αθήνα: Σαββά-
λας.

•  Για μια ριζοσπαστική κριτική του εκπαιδευτικού συστήματος, ιδίως στο επίπε-
δο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δες: 

 –  κάτσικας, Χ. και θεριανός, κ. (2008) Η εκπαίδευση της αμάθειας. Αθήνα: 
Gutenberg.

•  για την ιστορία και τα διαχρονικά προβλήματα της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, δες: 

 –  κοτσιφάκης, θ. (2005) 1997 και επτά. Η μεγάλη περιπέτεια της τεχνικής-
επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Έλλην.
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Ασκήσεις Αυτο-αξιολόγησης
Ενότητας 1: Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα – Η τεχνική επαγγελματική 
εκπαίδευση.

 Eρωτήσεις

1.  ποια είναι η διαφορά μεταξύ της τυπικής, της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυ-
πης μάθησης;

2.  ποια είναι η διαφορά μεταξύ αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης;

3.  οι έννοιες εκπαίδευση και μάθηση δεν ταυτίζονται. πού νομίζετε ότι βρίσκεται η βα-
σική διαφορά τους και ποιες πιθανόν είναι οι συνέπειες στην κοινωνική και επαγγελ-
ματική ζωή του απασχολούμενου στη μικρή επιχείρηση;

 ασκήσεις
(Σωστό – Λάθος)

1.  το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διακρίνεται σε τρία επίπεδα (βαθμίδες) πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση (δημοτικό), δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο και Λύκειο) 
και τριτοβάθμια εκπαίδευση (πανεπιστήμια και ατΕί).

  Σωστό  Λάθος

2.  η υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα ολοκληρώνεται με την αποφοίτηση από το 
Λύκειο, γενικό ή επαγγελματικό.

  Σωστό  Λάθος

3.  παραδοσιακά, οι μαθητές απόφοιτοι του Γυμνασίου στην Ελλάδα επιλέγουν το Επαγ-
γελματικό Λύκειο για τη συνέχιση των σπουδών τους.

  Σωστό  Λάθος



Βασικά ερωτήματα και θέματα συζήτησης

Σε τι αναφερόμαστε όταν μιλούμε για την «κοινωνία και την οικονομία της γνώσης»;

Τι είναι η διά βίου μάθηση και ποιο είναι το πλαίσιο και οι βασικοί άξονες των σχετικών 
πρωτοβουλιών που αποτελούν πλέον μια διεθνή και ευρωπαϊκή πολιτική προτεραιότητα;

Ποιες είναι και πού αποσκοπούν οι οκτώ βασικές δεξιότητες που προτείνονται από την 
Ε.Ε.;

Ποιες είναι οι κύριες στοχεύσεις και κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών για την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση;

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της ιστορικής πορείας της εκπαίδευσης 
ενηλίκων και της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα;

Νομοθεσία για τη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα: Ο νόμος 3879/2010.

Η διά βίου μάθηση και οι μικρές επιχειρήσεις. Θέσεις και προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ

2.1.  Η «κοινωνία της γνώσης» ως θεμέλιο των πολιτικών διά βίου 
μάθησης.

Τα τελευταία τριάντα χρόνια ο κόσμος που ζούμε μεταβλήθηκε σε σημαντικό 
βαθμό. Οι αλλαγές που τα τελευταία έτη συντελούνται στην εκπαίδευση με ασυνή-
θιστα μεγάλη ταχύτητα είναι αναμφίβολα αξιοσημείωτες και έχουν αναλυθεί από 
πολλούς εξειδικευμένους ερευνητές. 

Το θεωρητικό περίγραμμα που περικλείει το σύνολο των εκπαιδευτικών πολιτι-
κών, άρα και όσων αφορούν στη διά βίου μάθηση, ακούει στο επιβλητικό όνομα 
«κοινωνία της γνώσης» (ΚτΓ). Η ιδέα περί «κοινωνίας και οικονομίας της γνώσης» 
έχει γίνει αντικείμενο κριτικών αναλύσεων από πολλούς ερευνητές (ενδεικτικά 
Σταμάτης 2005, Ψυχοπαίδης 2011, Αλεξίου 2006). Όπως σημειώνει ο Ευστράτογλου 
(2007:1), η έννοια της κοινωνίας της γνώσης εμφανίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία 
στην αρχή της δεκαετίας του 1970, στις εργασίες μεγάλου αριθμού επιστημόνων. 
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2 .

Οι πολιτικές διά βίου 
μάθησης και οι μικρές 
επιχειρήσεις
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Στον πυρήνα της προβληματικής της ΚτΓ βρίσκεται η ιδέα ότι στη «μεταβιομηχανι-
κή» κοινωνία η γνώση και η πληροφορία διαδραματίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο, 
υποβαθμίζοντας τη σημασία άλλων παραγωγικών δυνάμεων, όπως το κεφάλαιο ή 
η εργασία, και οδηγώντας την οικονομία και την κοινωνία σε ταχύτατες παραγω-
γικές και οργανωτικές αλλαγές. Από την κυρίαρχη θεώρηση περί ΚτΓ απορρέει 
μια μείζων αμφισβήτηση του διαφωτιστικού ιδεώδους για την εκπαίδευση «ως 
καλλιέργεια των κριτικών ικανοτήτων του ανθρώπου για επιστημονική σκέψη και 
φιλοσοφικό στοχασμό, για ηθικά και πολιτικά υπεύθυνη δράση, για αληθινή αι-
σθητική απόλαυση» (Ευστράτογλου, 2007: 2) και στη θέση αυτών τοποθετείται «η 
ταύτιση της μόρφωσης με την κατάρτιση, με την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων 
πρωτευόντως χρηστικού χαρακτήρα, άμεσα εφαρμόσιμων στις διαδικασίες παρα-
γωγής και ανταλλαγής» (Σταμάτης, 2005: 211). 

Η οπτική αυτή συνδέεται με συγκεκριμένες αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην 
εκπαίδευση και ειδικότερα με την ορμητική είσοδο της εκπαίδευσης ενηλίκων στο 
κοινωνικό προσκήνιο. Η εκπαίδευση ενηλίκων κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια, 
ειδικότερα στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική, μετατράπηκε από εθελοντική, 
κοινοτική ή λαϊκή εκπαίδευση, που απέβλεπε στη διάδοση της γενικής παιδείας, 
στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην κοινωνική αλλαγή (Κόκκος, 2005) 
και από δραστηριότητες αλφαβητισμού και κριτικής μάθησης που διεξάγονταν από 
προοδευτικούς ομίλους, ενώσεις και συνδικάτα σε επίσημη κρατική πολιτική με 
έμφαση στη σύνδεση των στόχων και των περιεχομένων της με την οικονομία και 
την αγορά εργασίας. Καμία χώρα από όσες πολιτισμικά ανήκουν στο λεγόμενο δυ-
τικό κόσμο δεν χαράσσει πλέον εκπαιδευτική πολιτική χωρίς να αναφερθεί στην 
ανάγκη -και χωρίς να πάρει μέτρα για την ενίσχυση- της «διά βίου μάθησης». Και 
μάλιστα, μέσα στο συνολικό μίγμα των κρατικών εκπαιδευτικών πολιτικών, η διά 
βίου μάθηση και το τμήμα αυτής που αφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων συνεχώς 
μεγαλώνει και περιλαμβάνει μεγάλο εύρος μαθησιακών εμπειριών, από τη μετα-
λυκειακή και την τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
«προσωπικής επιλογής» ή «ελεύθερου χρόνου». Το ευρύτερα και ταχύτερα ανα-
πτυσσόμενο πεδίο ανάμεσα σε αυτά είναι η επαγγελματική κατάρτιση και γενικό-
τερα οι ενέργειες εκπαίδευσης ενηλίκων με επαγγελματικό προσανατολισμό και 
στόχους.

Η μετατροπή της εκπαίδευσης ενηλίκων από σχετικά ελεύθερη και εθελοντική 
δραστηριότητα σε κρατική πολιτική μέσω των στρατηγικών επιλογών της «διά βίου 
μάθησης» έχει αντίρροπες συνέπειες. Από τη μια μεριά, της δίνει νέες δυνατότη-
τες ανάπτυξης, αφού πολλοί πλέον ασχολούνται με αυτήν, ως εκπαιδευόμενοι, ως 
επαγγελματίες εκπαιδευτές, ως ερευνητές και ως λήπτες πολιτικών αποφάσεων. 
Από την άλλη, την περιορίζει, αφού διεισδύει πιο αποτελεσματικά σε αυτήν η εκά-
στοτε δεσπόζουσα ιδεολογία και τα στερεότυπά της και [η εκπαίδευση] «υποτάσ-
σεται» με πιο επιτακτικό τρόπο στις θεματικές και χρηματοδοτικές προτεραιότητες 
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των κρατικών πολιτικών και ιδίως των μακρο-οικονομικών πολιτικών (Γράβαρης, 
2005). 

Τούτο έχει ως πρακτικό αποτέλεσμα, αφενός μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης ε-
νηλίκων να μετατρέπεται σε σύντομα σεμινάρια κατάρτισης με επαγγελματικό προ-
σανατολισμό και, αφετέρου, ακόμη και οι δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων 
να χαρακτηρίζονται πλέον, ως προς το περιεχόμενο και τη μορφή τους, από τις 
ίδιες οικονομικο-παραγωγικές προτεραιότητες. 

Χρειάζεται, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι ναι μεν η εκπαίδευση ενηλίκων μετα-
τρέπεται, μέσω των πολιτικών διά βίου μάθησης, σε σημαντική κρατική πολιτική, 
αλλά, ειδικά κατά τα τελευταία έτη, πρόκειται για μια ιδιόμορφη κρατική πολιτική. 
Αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι ότι, ενώ οι κυβερνήσεις νομοθε-
τούν συστηματικά για θέματα διά βίου μάθησης (στην περίπτωση της Ελλάδας, κυ-
ρίως «αντιγράφοντας» και εφαρμόζοντας σχεδόν κατά λέξη ευρωπαϊκές οδηγίες 
και συστάσεις), η συρρίκνωση του ρόλου του κράτους στο επίπεδο της εφαρμογής 
πολιτικών (προσφάτως και με την επίκληση της οικονομικής κρίσης) μεγαλώνει 
και αποτελεί πλέον βασικό χαρακτηριστικό. Ενισχύεται, έτσι, ο ρόλος και η παρου-
σία των ιδιωτικών οικονομικών δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση. Για την ακρί-
βεια, συντελείται μια διπλή μεταβολή: 

i.  το κράτος περιορίζει τη δημόσια χρηματοδότηση και αποσύ-
ρεται από την εφαρμογή πολλών υφιστάμενων δράσεων (π.χ. 
συρρίκνωση των δημόσιων ΙΕΚ, κλείσιμο μονάδων της Γενικής 
Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης), αλλά και αναπτύσσει νέα πεδία 
πολιτικής (π.χ. πιστοποίηση προσόντων - μαθησιακών αποτελε-
σμάτων) παραχωρώντας στην «ιδιωτική πρωτοβουλία» ολόκλη-
ρους τομείς δράσης και κερδοφορίας («εμπορευματοποίηση» της 
εκπαίδευσης), και 

ii.  «ιδιωτικοποιείται» η ίδια η δημόσια εκπαιδευτική λειτουργία, υι-
οθετώντας ιδιωτικοοικονομικές πρακτικές, ιδίως με τη θεσμική 
ρύθμιση των επιμέρους πεδίων δράσης, επ’ ωφελεία διαφόρων 
κερδοσκοπικών συμφερόντων, όπως για παράδειγμα στον τομέα 
της πιστοποίησης, αλλά συγχρόνως υιοθετώντας και αναπτύσσο-
ντας το ίδιο το κράτος συναλλακτικές πρακτικές, όπως είσπραξη, 
διδάκτρων και παραβόλων. Η δεύτερη πτυχή σηματοδοτεί αυτό 
που υπογραμμίζει ο Γράβαρης (2005:33) λέγοντας ότι «…το κρά-
τος λειτουργεί πλέον ως εάν ήταν αγορά, ως οιονεί αγορά». 

Οι αλλαγές αυτές συντελούνται βεβαίως, όπως δείχνουν στην μελέτη τους οι 
Ball & Youdell (ΙΠΕΜ-ΔΟΕ, 2008), καμουφλαρισμένες με τη γλώσσα της «εκπαι-
δευτικής μεταρρύθμισης» ή του «εκσυγχρονισμού».
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Επιπλέον, οι πολιτικές διά βίου μάθησης, όπως επισημαίνει ο Olesen (2002), 
σχετικοποιούν την αξία της οργανωμένης και εμπρόθετης μάθησης(1) και προωθούν 
συστηματικά τη μετατόπιση από την εκπαίδευση, ως οργανωμένο σύστημα παρο-
χής γνώσεων και δεξιοτήτων, στη μάθηση, ως το σύνολο των πιθανών -και μη 
οργανωμένων- τρόπων απόκτησης γνώσεων. Η μετατόπιση αυτή εκφράζεται στην 
πράξη με την αποδιάρθρωση ακόμα και των υπολειμμάτων του «κράτους πρόνοι-
ας» στην εκπαίδευση και, ακριβώς στο πλαίσιο αυτό, κατά την τελευταία δεκαετία, 
συντελείται μια αύξηση του ρόλου και της σημασίας που αποδίδεται στις άτυπες 
μορφές μάθησης των ενηλίκων και ιδιαίτερα στην απόκτηση εργασιακής εμπει-
ρίας. 

Οι αλλαγές αυτές σχετίζονται και με τη στρατηγική αναβάθμισης της έννοιας του 
προσόντος (qualification) (Illeris, 2009b) και, ακολούθως, με την εδραίωση μιας, 
συχνά άρρητης, αλλά σημαντικής συνθήκης, σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση 
συνίσταται στην απόκτηση (επαγγελματικών) προσόντων, επομένως το περιεχό-
μενό της και τα κριτήρια αποτελεσματικότητάς της πρέπει να αξιολογούνται βάσει 
προκαθορισμένων και μετρήσιμων μαθησιακών αποτελεσμάτων, τα οποία με τη 
σειρά τους καθορίζονται από το περίγραμμα του επαγγέλματος. Η συντελούμενη 
εκπαίδευση – κατάρτιση, επομένως, αποβλέπει κυρίως στην επαρκή ανταπόκριση 
των ατόμων στις ανάγκες των αγορών εργασίας. Από αυτή τη γενική ιδέα προ-
κύπτουν οι πολιτικές αναβάθμισης της σημασίας της πιστοποίησης προσόντων, η 
σχολαστική τυποποίηση της μορφής των προγραμμάτων, μέσω της εργαλειακής 
– λειτουργικής ανάλυσης των αναμενόμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσε-
ων, ο κατακερματισμός του ενιαίου χαρακτήρα της γνώσης σε «τεμάχια μάθησης» 
(σπονδυλωτά προγράμματα), η απόδοση διακριτής βαρύτητας στα επιμέρους εκ-
παιδευτικά περιεχόμενα (πιστωτικές μονάδες) και πολλά άλλα μέτρα που υλοποι-
ούνται ήδη και στη χώρα μας(2). 

1.  Η σχετικοποίηση της σημασίας της οργανωμένης μάθησης, δηλαδή της εκπαίδευσης, βασίζεται 
στη «δυσκολία μεταφοράς και ενσωμάτωσης της μάθησης από τις άλλες -εκτός εκπαίδευσης, 
όπως η εργασία- κοινωνικές πρακτικές» (Olesen, 2002), αλλά και στην παρατηρούμενη «πόλωση 
της ζήτησης προσόντων» (Cedefop, 2009 στο Hirtt, 2010), βάσει της οποίας στο μεσοπρόθεσμο 
μέλλον θα υπάρξουν όχι μόνο θέσεις εργασίας που θα χρειαστούν υψηλού επιπέδου επαγγελματι-
κά προσόντα, αλλά και θέσεις εργασίας που θα αρκούνται σε χαμηλά ή καθόλου τυπικά προσόντα, 
για την απόκτηση των οποίων μπορεί να αποφευχθεί η καταβολή μεγάλου κόστους από τα δη-
μόσια εκπαιδευτικά συστήματα, αντιθέτως θα μπορούσαν να αποκτηθούν με σύντομη κατάρτιση 
στο πλαίσιο της εργασίας ή/και με βάση την πρόσβαση στα ελάχιστα στοιχεία των οκτώ βασικών 
ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση που έχει καταρτίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2006).

2.  Η εκπαιδευτική φιλοσοφία που θέτει στο επίκεντρο την απόκτηση προσόντων βασίζεται στις θεω-
ρίες περί ανθρώπινου κεφαλαίου, βάσει των οποίων η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης θεωρείται 
«επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό» (Δεδουσόπουλος, 2007) και ως επένδυση, αφενός, κρίνεται 
με όρους οικονομικής αποδοτικότητας, αφετέρου, η εκπαίδευση παύει να θεωρείται δημόσιο αγαθό 
(Γράβαρης, 2005) για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως κοινωνικής και εισοδηματικής κατάστασης. 
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Αυτές οι εκπαιδευτικές πολιτικές που μορφοποιήθηκαν τα τελευταία περίπου 
δέκα χρόνια έχουν πανευρωπαϊκό και συχνά διεθνή χαρακτήρα. Ασκούνται στο 
όνομα του «ανοίγματος της εκπαίδευσης στην κοινωνία και στην εξέλιξη», εξέ-
λιξη που έχει προκύψει από τις ποικίλες τεχνολογικές, παραγωγικές και επιστη-
μονικές αλλαγές. Οι πολιτικές αυτές έχουν δεχθεί πολλές κριτικές γύρω από την 
ιδέα ότι θέλουν να «υποτάξουν» τις καθολικές εκπαιδευτικές προτεραιότητες 
(γενική γνώση του κόσμου, καλλιέργεια του πνεύματος, ανθρωπιστική και καλ-
λιτεχνική παιδεία σε συνδυασμό με την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων) 
στη σύγχρονη οικονομική ορθολογικότητα που εξαρτά τις ικανότητες -τα «προ-
σόντα»- των ατόμων αποκλειστικά και μόνο από την καταλληλότητα και την προ-
σαρμοστικότητά τους στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μεγάλων επιχειρήσεων 
και των αγορών εργασίας. Μεταξύ άλλων κριτικών, ο Young (2010) θεωρεί ότι οι 
βασικές τάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής, που εκπορεύονται από διεθνείς οργανι-
σμούς και υιοθετούνται από τις κυβερνήσεις, είναι:
•  Η εισαγωγή των εθνικών πλαισίων προσόντων [βλ. ενότητα 4 και 5],
• Η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα [βλ. ορισμούς και ενότητα 4],
•  Η μετακίνηση από προγράμματα εκπαίδευσης βασισμένα σε συγκεκριμένα α-

ντικείμενα σε προγράμματα βασισμένα στις λεγόμενες οριζόντιες δεξιότητες ή 
ικανότητες – κλειδιά [βλ. υποενότητα 2.3].

2.2.  Η πολιτική της διά βίου μάθησης.

Η «διά βίου μάθηση», ως δέσμη αλληλοσυνδεόμενων μέτρων, αποτελεί τμήμα 
ενός πλέγματος πολιτικών, το εύρος των οποίων εκτείνεται από την παραγωγική 
διαδικασία, τις οικονομικές αποφάσεις και τη δομή της απασχόλησης μέχρι την 
τυπική εκπαίδευση, τις δημογραφικές εξελίξεις και τον ελεύθερο χρόνο. Αγγίζει 
όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, συνδέεται με την άσκηση των επαγγελμάτων, 
δηλαδή τη φύση, τον χώρο και τον χρόνο της εργασίας, αφορά ακόμα και στην προ-
σωπική (μη επαγγελματική) ζωή των ατόμων. Μέσα σε αυτή τη δέσμη πολιτικών 
(πολλές εκ των οποίων δεν είναι αμιγώς εκπαιδευτικές) μπορούν να ενταχθούν το 
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, τα έγγραφα Europass και το Ατομικό Βιβλιάριο Διά 
Βίου Μάθησης, οι «συσσωρευόμενες και μεταφερόμενες» πιστωτικές μονάδες 
εκπαίδευσης ή/και οι ακαδημαϊκές μονάδες κατάρτισης, οι ποικίλες πιστοποιήσεις 
γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων, η διάκριση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
σε τρεις κύκλους σπουδών (bachelor, master, doctorate), η διείσδυση του ιδιωτι-
κού – κερδοσκοπικού τομέα στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευση, που απο-
τυπώνεται, μεταξύ άλλων, σε συμφωνίες δικαιόχρησης - franchising με ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού από τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαί-
δευσης), η συχνότατα υποχρεωτική και «διά βίου» επανακατάρτιση των εργαζομέ-
νων και των ανέργων, η «στροφή από τα μαθησιακά περιεχόμενα στα μαθησιακά 
αποτελέσματα» και πολλά άλλα.
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Οι Jarvis, Holford & Griffin (2003) επισημαίνουν σημαντικές αλλαγές στο πεδίο 
της μάθησης, κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι πιο σημαντικές από αυτές σημειώ-
νονται με τη μορφή μεταθέσεων:

i.  Από την εκπαίδευση κατά την παιδική ηλικία, στην ενηλικιότητα και 
στην έννοια της διά βίου μάθησης: Η κίνηση αυτή συντελείται κυ-
ρίως μέσω των πρακτικών της επιμόρφωσης και της συνεχιζόμε-
νης εκπαίδευσης.

ii.  Από τους λίγους στους πολλούς: Από την ελιτίστικη εκπαίδευση 
των λίγων στη μαζική εκπαίδευση, από τις δεκαετίες του ’60 – ‘70 
και μετά.

iii.  Από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στη μάθηση: Η μάθηση πα-
ραδοσιακά γινόταν νοητή ως μία κατεξοχήν ατομική διεργασία, 
ενώ η εκπαίδευση / κατάρτιση ως μια θεσμοποιημένη διαδικα-
σία. Επιπλέον, η εκπαίδευση συνδεόταν περισσότερο με τη γνω-
στική διάσταση, ενώ η κατάρτιση με την απόκτηση δεξιοτήτων. Οι 
διακρίσεις αυτές υποχωρούν μπροστά στον αυξημένο ρόλο της 
οικονομίας και της αγοράς στον καθορισμό των εκπαιδευτικών 
αναγκών. Έτσι χρειάστηκε μία έννοια να αντικαταστήσει τις παλιές 
έννοιες, να ενοποιήσει τους διαχωρισμούς και να διαιρέσει με νέο 
τρόπο τις έννοιες (όπως για παράδειγμα η νέα διάκριση σε τυπική, 
μη τυπική και άτυπη μάθηση).

iv.  Από τη δασκαλοκεντρική στη μαθητοκεντρική προσέγγιση: Επικέ-
ντρωση σε αυτόν/ήν που μαθαίνει και όχι στον εκπαιδευτικό φο-
ρέα ή στον διδάσκοντα. 

v.  Από τη φιλελεύθερη / γενική εκπαίδευση στην επαγγελματική κα-
τάρτιση και στην ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων: Η «οικονομία 
της γνώσης» απαιτεί από τα άτομα να διατηρούνται πάντοτε σε κα-
τάσταση «απασχολησιμότητας». Αυτό επιδιώκεται μέσω της διά 
βίου μάθησης. 

vi.  Από τη θεωρία στην πρακτική: Η εκπαίδευση είχε το προνόμιο να 
διδάσκει τη θεωρία. Επίσης, ήταν γενικά αποδεκτό ότι η θεωρία 
προηγείται της πράξης με την έννοια ότι η πράξη, επομένως και οι 
επαγγελματίες (practitioners), έρχεται να υλοποιήσει αυτό που δι-
ατυπώνει η θεωρία. Σταδιακά η πρακτική απέσπασε μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση, π.χ. εμπει-
ρική μάθηση, μάθηση μέσω πράξης και επίλυσης προβλημάτων, 
μάθηση βασισμένη στην εργασία. 

vii.  Από τη μηχανική αποστήθιση στη στοχαστική μάθηση: Παλαιότερα 
το ζητούμενο ήταν «να θυμάσαι» την επιστημονική αλήθεια, η ο-
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ποία ήταν δεδομένη. Σήμερα η γνώση γίνεται αντιληπτή μέσα σε 
ένα πλαίσιο όπου είναι δυσκολότερο οι ισχυρισμοί αληθείας να 
γίνουν πιστευτοί. Η ταχεία εξέλιξη και αλλαγή της γνώσης οδηγεί 
την κοινωνία να γίνει πιο στοχαστική επί των πρακτικών της. Α-
ντιστοίχως η μάθηση χρειάζεται να περάσει από τη φάση της απο-
μνημόνευσης κανόνων και γεγονότων στην αναζήτηση νοήματος 
και στην κριτική συνειδητοποίηση των υπό μελέτη θεμάτων. 

Όπως συνοψίζει ο Καραλής (2009: 17) 

«μπορούμε να θεωρήσουμε πως ο επιστημονικός προβληματισμός για 
τη διά βίου μάθηση και εκπαίδευση παραπέμπει σε μια διαφορετική από 
τη συμβατική προσέγγιση και οπτική, για να αντιλαμβανόμαστε, να κα-
τανοούμε και να σχεδιάζουμε τις διαδικασίες εκείνες που αναφέρονται 
στη μάθηση, την εκπαίδευση, τον εκπαιδευτικό θεσμό και τον εκπαι-
δευόμενο πολίτη – με βασικό στοιχείο διαφοροποίησης την έννοια της 
συνέχειας, του συνεχούς (continuum). Η διά βίου μάθηση περιλαμβάνει 
όλες τις μαθησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οποιουδήπο-
τε τύπου, περιεχομένου ή βαθμίδας, που λαμβάνουν χώρα σε τυπικά, 
μη-τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά πλαίσια και στις οποίες συμμετέχουν 
πολίτες κάθε ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου, σε οποιαδήποτε φάση 
του βιολογικού και κοινωνικού τους κύκλου. Πρόκειται για μια ριζικά 
διαφορετική σύλληψη για τη μάθηση και την εκπαίδευση, που εδράζεται 
στην παραδοχή της συνέχειας του μαθησιακού φαινομένου και του εκ-
παιδευτικού θεσμού και η οποία δεν αναγνωρίζει στη μαθησιακή πορεία 
αφετηριακά σημεία και τερματικούς σταθμούς, πάγιες διαδρομές και 
οριστικότητες. Στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής η προσέγγιση 
της διά βίου εκπαίδευσης συνιστά ένα πλέγμα προτάσεων και μέτρων 
για την αναδιάταξη και ολοκλήρωση των επιμέρους μορφών και τύπων 
εκπαίδευσης»

Επιπλέον, οι προαναφερόμενες αλλαγές για να γίνουν πληρέστερα κατανοητές 
πρέπει να συνδυαστούν με τις επιπτώσεις των μεταβολών και στις άλλες πλευρές 
της κοινωνικής ζωής στις καπιταλιστικές κοινωνίες: αυξημένα κοινωνικά και προ-
σωπικά προβλήματα (οικονομική κρίση, φτώχια, περιθωριοποίηση, βία, ανασφά-
λεια) για περισσότερους ανθρώπους, κλείσιμο επιχειρήσεων, εργασιακή αβεβαι-
ότητα, υποβαθμισμένη μερική απασχόληση και ανεργία, οικολογική ανισορροπία 
και περιβαλλοντική υποβάθμιση στα όρια του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία 
και την επιβίωση του οικοσυστήματος που μας φιλοξενεί, πολιτισμικός συγχρωτι-
σμός με αυξημένα φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας, «επιτάχυνση» του ρυθ-
μού ζωής και «συρρίκνωση του χρόνου» (Eriksen, 2005), αδυναμία ελέγχου του 
εντατικοποιημένου ρυθμού, αδυναμία δόμησης μιας σχετικά σταθερής προσωπι-



ίμΕ ΓσΕβΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

58

2
ΕκπαίδΕυση, δία βίου μαθηση καί πίστοποίηση προσοντων

κής ταυτότητας και δυσκολία διαχείρισης πολλαπλών ρόλων ή, αλλιώς, αδυναμία 
συγκρότησης μιας συνεκτικής αφήγησης για τον εαυτό, τις σχέσεις με τους άλλους 
και την προσωπική πορεία μέσα στο χρόνο (Sennett, 2010), απώλεια κοινωνικών 
αναφορών και εξατομίκευση, παντοκρατορία των αγορών και έλλειμμα στοιχει-
ώδους δημοκρατικής διακυβέρνησης, αύξηση της κοινωνικής πόλωσης και των 
ανισοτήτων.

2.3. Οι οκτώ βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο αναφοράς οκτώ θεμελιωδών, 
εξίσου σημαντικών και αλληλοσυνδεόμενων ικανοτήτων που θεωρείται ότι συμ-
βάλουν στην προσωπική ανάπτυξη και στην απασχόληση. Αυτές τις ικανότητες 
προτείνεται να αποκτούν οι νέοι άνθρωποι και οι ενήλικες από όλα τα επίπεδα και 
υποσυστήματα της εκπαίδευσης - κατάρτισης.

Οι ικανότητες αυτές έχουν προσδιοριστεί ως απαραίτητα στοιχεία για τη συμμε-
τοχή σε μια κοινωνία που αναγνωρίζει την οικονομική και κοινωνική σημασία της 
διά βίου μάθησης. Το κείμενο αναφοράς είναι η σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σχετικά με τις βασικές 
ικανότητες της διά βίου μάθησης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, 2006).

Αυτές οι βασικές ικανότητες είναι:

1.  Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα: Οι καλές γνώσεις και ικανότητες στη μητρική 
γλώσσα αποτελούν βασική προϋπόθεση της διαδικασίας μάθησης. Η γλώσσα 
δημιουργεί τη βάση για τη συλλογή πληροφοριών και το έρεισμα για την επι-
κοινωνία με τρίτους για τη συμμετοχή και την υπευθυνότητα.

2.  Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες: Σήμερα είναι πολύ σημαντική η πολυγλωσ-
σία. Δημιουργεί δυνατότητες ευρύτερων επαφών, για τη βαθύτερη κατανόηση 
άλλων πολιτισμών, νοοτροπιών και συνθηκών διαβίωσης. Αποτελεί επίσης 
σημαντική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση σπουδών υψηλότερου επι-
πέδου καθώς και για μεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά εργασίας.

3.  Μαθηματική παιδεία και βασικές ικανότητες στις θετικές επιστήμες και τεχνολο-
γίες: Οι επιστημονικές ικανότητες είναι σημαντικές, π.χ. για να μπορεί κανείς 
να αντιλαμβάνεται τους συσχετισμούς, τις αιτίες και τις επιδράσεις, καθώς και 
για να μπορεί να αποκτά εμπειρίες κατανόησης του φυσικού περιβάλλοντος.

4.  Ψηφιακή παιδεία: Αφορά στο σύνολο των προσόντων που σχετίζονται με τις 
τεχνολογίες της Πληροφορίας/Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και 
μας χρειάζονται για να ζούμε και να εργαζόμαστε στην ψηφιακή εποχή με δυ-
νατότητα διαχείρισης μεγάλων ροών πληροφοριών και αντιμετώπισης πολυ-
σύνθετων προβλημάτων.
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5.  Μεταγνωστικές δεξιότητες / ικανότητα μάθησης: Προϋποθέτει αυτογνωσία, 
γνώση του τρόπου αναζήτησης και αντιμετώπισης των διάφορων καταστάσε-
ων μάθησης, γνώση των βέλτιστων στρατηγικών μάθησης, των πλεονεκτημά-
των και των τομέων βελτίωσης. Αφορά, επίσης, στην αυτοπεποίθηση και στα 
κίνητρα για τη μάθηση. Η στρατηγική της διά βίου μάθησης βασίζεται σε με-
γάλο βαθμό σε μια προοπτική μάθησης, πράγμα που συμβαίνει με διάφορους 
τρόπους και σε διάφορα πλαίσια. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει δυνατότητα 
εκμάθησης και απόκτησης νέων γνώσεων, καθώς και δυνατότητα αξιοποίη-
σης των υφιστάμενων γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειριών και ικανότητα προ-
σαρμογής τους σε διαφορετικές καταστάσεις.

6.  Κοινωνική ευθύνη και ευθύνη των πολιτών: Ανάπτυξη προσωπικών ικανοτή-
των για την επαφή και συνεργασία με άλλα άτομα. Μία αναπτυγμένη επικοι-
νωνιακή δεξιότητα – υπό την ευρεία έννοια του όρου – αποτελεί μία όλο και 
πιο σημαντική ικανότητα στον εργασιακό και κοινωνικό βίο, η οποία χαρακτη-
ρίζει την κοινωνία της γνώσης. Η ικανότητα αυτή περιλαμβάνει επίσης και την 
διαπολιτιστική κατανόηση.

7.  Πρωτοβουλία και Επιχειρηματικότητα: Η ενεργή στάση απέναντι στα πράγματα, 
η ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη, η ανάπτυξη καινοτόμων προ-
σεγγίσεων σε νέες καταστάσεις.

8.  Πολιτισμική Συνείδηση και Έκφραση: Διαφύλαξη των διαφόρων μορφών έκ-
φρασης της πολιτιστικής παράδοσης, όπως η μουσική, η τέχνη, η λογοτεχνία, 
η θρησκευτικότητα και η γλώσσα.

Η κριτική η οποία γίνεται στην προσέγγιση των οκτώ βασικών δεξιοτήτων, που, 
από τη μεριά των επίσημων εκπαιδευτικών πολιτικών, επιδιώκεται να διατρέχουν 
όλες τις ενέργειες διά βίου μάθησης, είναι ότι σε κάποιο βαθμό συνιστούν αντικα-
τάσταση της ευρείας γνώσης και της επιστημονικής, πνευματικής και αισθητικής 
καλλιέργειας, που θα έπρεπε να επιδιώκουν τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστή-
ματα, από τη γενικευμένη πρόσβαση σε μια περιορισμένη ομάδα δεξιοτήτων με 
κύρια επιδίωξη, όχι τη γενική μορφωτική άνοδο των ατόμων και των κοινωνιών, 
αλλά την επίτευξη 

• «ευελιξίας και προσαρμοστικότητας» του εργατικού δυναμικού, 

•  συμπίεσης των αμοιβών της εργασίας, αφού θα αυξηθεί η προσφορά εργασί-
ας χαμηλότερων τυπικών προσόντων και 

•  εξατομίκευσης των εκπαιδευτικών διαδρομών, αφού οι εκπαιδευόμενοι θα 
ωθούνται να αποκτούν επαγγελματικά προσόντα, ο καθένας με το δικό του 
ρυθμό και τρόπο (Hirtt, 2010).
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2.4. «Ευρώπη 2020» και «Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης».

Ο σχεδιασμός των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προγραμματική 
περίοδο 2014 – 2020 εκτίθεται σε σειρά κειμένων με τον τίτλο ΕΥΡΩΠΗ 2020. Η 
συζήτηση για τη διαμόρφωση του σχετικού προγράμματος έχει ξεκινήσει με τη 
διαβούλευση για τους Κανονισμούς (Γενικός Κανονισμός, Κανονισμοί ανά Χρημα-
τοδοτικό Ταμείο και Δημοσιονομικός Κανονισμός), στη συνέχεια δε, θα επακολου-
θήσει διάλογος για τη διαμόρφωση των εθνικών προγραμμάτων (με πιθανή την 
ονομασία Σύμφωνα Εταιρικής Σχέσης) και θα ολοκληρωθεί με τη διαμόρφωση των 
τομεακών και περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η διαδικασία αυτή 
αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2013. 

Οι πέντε βασικοί στόχοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020

[http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm] είναι:

1. Απασχόληση
• Απασχόληση του 75% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64 ετών.

2.  Έρευνα και Ανάπτυξη 

•  Το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται στην Έρευνα και την Ανάπτυξη.

3.  Κλιματική αλλαγή / Ενέργεια

•  Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%  (ή και 30%, 
εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) σε σχέση με το 1990.

• Εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

• Αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης.

4.  Εκπαίδευση

• Μείωση κάτω από 10% του ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου.

•  Ολοκλήρωση τριτοβάθμιων σπουδών, τουλάχιστον για το 40% της ηλικια-
κής κατηγορίας 30-34 ετών.

5.  Φτώχια / Κοινωνικός αποκλεισμός

•  Μείωση, τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια, των ατόμων που βρίσκονται 
ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχιας και κοινωνικού απο-
κλεισμού.

Πέραν των βασικών στόχων έχουν σχεδιαστεί επτά «εμβληματικές πρωτοβουλί-
ες», που θεωρούνται νέοι μοχλοί για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχό-
λησης. Για κάθε τέτοια πρωτοβουλία οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές αρχές θα πρέπει 
να συντονίσουν τις προσπάθειές τους, για να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα. 
Τις περισσότερες από τις πρωτοβουλίες αυτές παρουσίασε η Επιτροπή το 2010 και 
είναι οι ακόλουθες:
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• Έξυπνη ανάπτυξη

 – Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη. 

 – Ένωση Καινοτομίας. 

 – Νεολαία σε κίνηση. 

• Διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη

 – Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους. 

 – Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης. 

• Οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

 – Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας.

 – Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχιας.

στόχοι 
«Ευρώπη 2020»

υφιστάμενη 
κατάσταση 

στην Ελλάδα
στόχοι της χώρας 

στο Επμ για το 2020

Επενδύσεις σε Ε&Α (% του ΑΕΠ) 3% 0,6% (2007) (υπό αναθεώρηση)

Ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 
20-64)

75% 64% (2010) 70%

Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολεί-
ου (%)

Κάτω από 10% 13,7 (2010) 9,7%

Ολοκλήρωση τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (%)

Τουλάχιστον 40% των 
ηλικιών 30-34

28,4% (2010) 32%

Μείωση αριθμού ατόμων σε 
κατάσταση ή σε κίνδυνο φτώχιας 
ή αποκλεισμού

20 εκατομμύρια
3.031.000

(2010)
Μείωση κατά 450.000

Ενεργειακή απόδοση – μείωση 
κατανάλωσης ενέργειας σε Mtoe

Αύξηση ενεργειακής 
απόδοσης κατά 20%, 

ίση με 368 Mtoe

Μείωση της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας 

κατά 2,7 Mtoe

Μείωση των εκπομπών αερίου 
του θερμοκηπίου (από πηγές 
που δεν καλύπτονται από το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών), ποσοστιαία ως προς 
το 1990

-20% ή -30% εάν οι 
συνθήκες το επιτρέ-

πουν
+17% -4%

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(ως% επί της μικτής τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας)

20% 8,2% 18%

Πηγή: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/recommendations_2011/swp_greece_el.pdf
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Οι θεματικοί στόχοι της Ευρώπης 2020 είναι οι ακόλουθοι:

1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

2. Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφο-
ρικής και επικοινωνιών.

3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ), και της αλιείας και των υδατοκαλλιερ-
γειών (για το ΕΤΘΑ)

4. Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων σε 
όλους τους τομείς.

5. Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της 
διαχείρισης του κινδύνου.

6. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων συμ-
φόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών.

8. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχιας.

9. Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη διά βίου μάθηση.

10. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκη-
σης.

Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στη σημασία της εκ-
παίδευσης και της κατάρτισης για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020 
[http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/119282.pdf]. 
Το σχετικό κείμενο αναφέρει με έμφαση ότι:

«η εκπαίδευση και η κατάρτιση έχουν να παίξουν θεμελιώδη ρόλο 
στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020 για μια έξυπνη, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη κυρίως εξοπλίζοντας τους πολίτες 
με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζεται η ευρωπαϊκή οικο-
νομία και κοινωνία για να παραμείνει ανταγωνιστική και καινοτόμα, 
αλλά και για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και ένταξης.

[…]

Ο κύριος στόχος του στρατηγικού πλαισίου είναι η στήριξη των κρα-
τών μελών όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισής τους. Αυτά τα συστήματα θα πρέπει να 
παρέχουν τα μέσα σε όλους τους πολίτες να αναπτύξουν τις ικανότητές 
τους, καθώς επίσης να διασφαλίζουν τη βιώσιμη οικονομική ευμά-
ρεια και απασχολησιμότητα. Το πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
ολόκληρο το φάσμα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με 
την προοπτική της διά βίου μάθησης, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα και 
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τα είδη μάθησης (συμπεριλαμβανομένης της μη τυπικής και της άτυ-
πης μάθησης)».

Τα συμπεράσματα [Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 2009, σχετικά 
με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευ-
σης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) Επίσημη Εφημερίδα C 119 28.5.2009] θέτουν τέσ-
σερις στρατηγικούς στόχους για το πλαίσιο:

i.  «υλοποίηση της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας  – απαιτείται 
πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των στρατηγικών διά βίου μάθη-
σης, την εκπόνηση εθνικών πλαισίων προσόντων συνδεδεμένων με 
το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων και τη δημιουργία 
περισσότερο ευέλικτων οδών μάθησης. Η κινητικότητα θα πρέπει να 
επεκτείνεται, ενώ θα πρέπει να εφαρμόζεται ο  ευρωπαϊκός χάρτης 
ποιότητας για την κινητικότητα.

ii.  βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης – όλοι οι πολίτες πρέπει να μπορούν να αποκτή-
σουν βασικές ικανότητες και όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης πρέπει να γίνουν ελκυστικότερα και αποτελεσματικότερα.

iii.  προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμ-
μετοχής στα κοινά – η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να δίνουν 
τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να αποκτούν και να αναπτύσσουν 
τις δεξιότητες και τις ικανότητες που είναι αναγκαίες για την απασχο-
λησιμότητά τους, καθώς επίσης να υποστηρίζoυν την περαιτέρω μά-
θηση, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τον διαπολιτισμικό διάλο-
γο. Τα εκπαιδευτικά μειονεκτήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
υψηλής ποιότητας εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς από τις μικρές 
ηλικίες.

iv.  ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας καθώς και του επι-
χειρηματικού πνεύματος, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης – θα πρέπει να προάγεται η απόκτηση εγκάρσιων ικανοτήτων από 
όλους τους πολίτες και να διασφαλίζεται η λειτουργία του τριγώνου 
γνώσης (εκπαίδευση-έρευνα-καινοτομία). Θα πρέπει να προάγεται 
η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
καθώς και των ευρύτερων μαθησιακών κοινοτήτων με την κοινωνία 
των πολιτών και άλλους ενδιαφερόμενους.»

Οι σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε. συνοψίζονται στο Στρατηγικό Πλαί-
σιο για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση – ΕΤ 2020 
που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα κείμενα: 
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• Ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην εφαρμογή της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020. [The role of education and training in the implementation of the 
Europe 2020 Strategy - Conclusions of the Council (February 2011)] 

• Ατζέντα για τις νέες δεξιότητες και εργασίες [An Agenda for new skills and jobs: 
A European contribution towards full employment - Communication from the 
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions (November 2010)] 

• Πρωτοβουλία Νεολαία σε Κίνηση [Youth on the Move initiative – an integrated 
approach in response to the challenges young people face - Conclusions of 
the Council (November 2010)] 

• Εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη [Education for sustainable development - 
Conclusions of the Council (November 2010) ] 

• Η κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης [The social di-
mension of education and training - Conclusions of the Council (May 2010) ] 

• Δεξιότητες κλειδιά για έναν κόσμο που αλλάζει [Key competences for a changing 
world - 2010 joint progress report of the Council and the Commission on the 
implementation of the «Education & Training 2010 work programme» (February 
2010) ] 

• Ένα στρατηγικό πλαίσιο γα την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και 
την κατάρτιση [A strategic framework for European cooperation in education 
and training («ET 2020») - Council conclusions (May 2009)] 

σημείωση: Όλα τα προαναφερόμενα κείμενα μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/policy-framework_en.htm.

Τον Νοέμβριο 2012 δημοσιεύθηκε ένα σημαντικό κείμενο πολιτικής εκ μέ-
ρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης: 
επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα» 
[http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/com669_el.pdf]. Το εν λόγω κεί-
μενο επαναλαμβάνει την άποψη της Ε.Ε. για τη σημασία της εκπαίδευσης / κατάρ-
τισης στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και εκτιμά ότι οι προσφερόμενες 
από το ανθρώπινο δυναμικό δεξιότητες καθορίζουν την παραγωγικότητα, είναι μο-
χλός για την καινοτομία και αυξάνουν την παραγωγική αλυσίδα αξίας. 

Το κείμενο εκτιμά ότι τα βασικά προβλήματα των ευρωπαϊκών συστημάτων εκ-
παίδευσης είναι τα ακόλουθα:

•  Δεν εξασφαλίζουν τις κατάλληλες δεξιότητες για απασχολησιμότητα.

•  Δε συνεργάζονται επαρκώς με τις επιχειρήσεις, ώστε να φέρουν την εκπαί-
δευση πιο κοντά στην εργασία.
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•  Περισσότεροι ευρωπαίοι πρέπει να φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (40%).

• Απαιτείται μικρότερη πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.

•  Παρατηρείται ανεπαρκής απόδοση σε τομείς όπως το ποσοστό πολιτών με χα-
μηλό επίπεδο εκπαίδευσης, το ποσοστό εφήβων με επαρκείς δεξιότητες ανά-
γνωσης και το ποσοστό συμμετοχής στη διά βίου μάθηση

•  Υπάρχει ανάγκη για υψηλότερο επίπεδο τόσο τεχνικών, όσο και οριζόντιων 
δεξιοτήτων (ιδίως δεξιότητες στην επιχειρηματικότητα ώστε τα άτομα να προ-
σαρμόζονται στις αλλαγές της αγοράς εργασίας).

Η ανακοίνωση της Επιτροπής καλύπτει τα ακόλουθα πεδία – επιδιώξεις:

•  Ανάπτυξη επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης παγκοσμίου επιπέδου 
με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των επαγγελματικών δεξιοτήτων.

•  Προώθηση της μάθησης με βάση την εργασία (πρακτική άσκηση, μαθητεία, 
διττό μοντέλο μάθησης) που διευκολύνει τη μετάβαση στην εργασία.

•  Προώθηση εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για 
κατάλληλα προγράμματα σπουδών και παροχή κατάλληλων δεξιοτήτων.

•  Προώθηση της κινητικότητας («Erasmus για όλους»).

Οι ενότητες που αναλύονται στο κείμενο-ανακοίνωση της Επιτροπής και, δεδομέ-
νου ότι θα μεταφραστούν άμεσα σε άξονες και μέτρα πολιτικής, θα απασχολήσουν 
πολλούς φορείς, και κυρίως τους ευρωπαίους πολίτες κατά τα επόμενα χρόνια, είναι:

• Δημιουργία δεξιοτήτων για τον 21ο αιώνα

 –  Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα είδη των δεξιοτήτων που χρειάζεται να 
αναπτυχθούν: Εγκάρσιες δεξιότητες (όπως ανάληψη πρωτοβουλίας, κριτι-
κή σκέψη, επίλυση προβλημάτων κτλ.), επιχειρηματικές δεξιότητες, δεξι-
ότητες στα αντικείμενα των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανολογίας 
και των μαθηματικών, στοιχειώδεις δεξιότητες γραφής, ανάγνωσης, αριθ-
μητικής, εκμάθηση γλωσσών και επαγγελματικές δεξιότητες (προτείνονται 
συστήματα μάθησης με βάση την εργασία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευ-
σης).

• Τόνωση της ανοιχτής και ευέλικτης μάθησης

 –  Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, αξιολόγηση και αναγνώριση 
με εντατική χρήση των εργαλείων της διά βίου μάθησης, όπως Εθνικό 
Πλαίσιο Προσόντων (βλ. Ενότητα 4), Ευρωδιαβατήριο προσόντων, Σύστη-
μα πιστωτικών μονάδων κατάρτισης, Πιστοποίηση προσόντων κτλ.

 –  Αξιοποίηση του δυναμικού των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινω-
νιών. Ειδικότερα, αξιοποίηση των τεχνολογιών ψηφιακής μάθησης, χρή-
σης των ποικίλων ανοιχτών μαθησιακών πόρων κτλ.
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 –  Σημασία στο έργο των εκπαιδευτικών, των σχεδιαστών προγραμμάτων 
κοκ με το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης, λόγω της 
μεγάλης σημασίας της διδασκαλίας.

• Προώθηση μιας συλλογικής προσπάθειας

 –  Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης: προτείνεται, μεταξύ άλλων, συνδυα-
σμός δημόσιων επενδύσεων και άλλων τρόπων χρηματοδότησης και επι-
μερισμός δαπανών ανάμεσα σε κράτος, επιχειρήσεις και ιδιώτες.

 • Εταιρικές σχέσεις μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

 •  Προτεραιότητες για τα κράτη μέλη: Κοινή δράση του κόσμου της 
εκπαίδευσης και της απασχόλησης για ενίσχυση της προσφοράς 
υψηλής ποιότητας δεξιοτήτων, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση 
από το σχολείο στην εργασία, να περιοριστούν τα εμπόδια στην 
κινητικότητα και να βελτιωθεί η λειτουργία της αγοράς εργασίας.

 –  Προώθηση της αριστείας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης: δυαδικά συστήματα υψηλής ποιότητας, σύνδεση με περιφε-
ρειακές / τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης, σύντομοι κύκλοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης δύο ετών, ενίσχυση εταιρικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσε-
ων και παρόχων εκπαίδευσης.

 –  Βελτίωση της επίδοσης των μαθητών που κινδυνεύουν από πρόωρη ε-
γκατάλειψη και έχουν χαμηλές δεξιότητες: ποιοτική προσχολική αγωγή, 
μάθηση βασικών δεξιοτήτων, εξειδικευμένη υποστήριξη.

 –  Παροχή εγκάρσιων δεξιοτήτων που ενισχύουν την απασχολησιμότητα, ό-
πως η επιχειρηματική πρωτοβουλία, ψηφιακές δεξιότητες και εκμάθηση 
ξένων γλωσσών. Μάθηση των εγκάρσιων δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα, 
καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο, 
ποιοτική αξιολόγηση, όλοι οι νέοι να έχουν μια πρακτική επιχειρηματική 
εμπειρία, πριν τελειώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση.

 –  Μείωση του αριθμού των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση: καθορισμός ε-
θνικών στόχων και στρατηγικών, κίνητρα για κατάρτιση στις επιχειρήσεις, 
επικύρωση προσόντων που αποκτήθηκαν εκτός σχολείου, δημιουργία 
μοναδικών σημείων πρόσβασης (οne stop shop) για θέματα επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 –  Αύξηση της μάθηση με χρήση ΤΠΕ και πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
ανοιχτές εκπαιδευτικές πηγές: εκσυγχρονισμός των υποδομών, υποστή-
ριξη διδασκαλίας και αξιολόγησης με χρήση ΤΠΕ.

 –  Αναθεώρηση και ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ όλων των εκπαι-
δευτικών επαγγελμάτων.
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Συμπερασματικά, αξίζει να αναφερθεί ότι σημαντικά κείμενα πολιτικής, όπως το 
«Ανασχεδιασμός της Εκπαίδευσης», δείχνουν ότι αυξάνεται η σημασία της επαγ-
γελματικής κατάρτισης, ως διαδικασίας απόκτησης δεξιοτήτων, για την οικονομία 
και την παραγωγική διαδικασία. Οι δεξιότητες των εργαζομένων, που αποτελού-
σαν πάντοτε σημαντικό παράγοντα παραγωγικότητας της εργασίας (δηλαδή του 
δημιουργού της αξίας των εμπορευμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών), αποκτούν 
στις μέρες μας ακόμα μεγαλύτερο βάρος. Οι γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις και ο 
παγκόσμιος ανταγωνισμός αλλάζουν διαρκώς τον χάρτη των προσφερόμενων και 
ζητούμενων δεξιοτήτων, ακόμη και για την περίπτωση των υψηλού επιπέδου δε-
ξιοτήτων, που ήταν αποκλειστικό προνόμιο των πλούσιων χωρών. Η εξέλιξη αυτή 
τροποποιεί τους στρατηγικούς αναπτυξιακούς σχεδιασμούς των κρατών (ποιοι οι-
κονομικοί τομείς πρέπει να αναπτυχθούν για να ανταποκριθεί μια χώρα στον οξύ 
διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό;) και ασκεί μεγάλες πιέσεις στα εκπαιδευτικά συ-
στήματα (ποιες τεχνολογίες πρέπει να αναπτυχθούν και ποιες γνώσεις και δεξιό-
τητες πρέπει να αποκτηθούν από τον εργαζόμενο πληθυσμό για να προσαρμοστεί 
στις νέες ανάγκες / απαιτήσεις των οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά ισχυρών 
δυνάμεων;)

2.5.  Ευρωπαϊκές πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης και 
απόκτησης δεξιοτήτων.

Το πλέγμα των ευρωπαϊκών πολιτικών για την επαγγελματική κατάρτιση, που καθο-
ρίζει τις εξελίξεις και στη χώρα μας είναι η λεγόμενη «Διαδικασία της Κοπεγχάγης». 
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής έχει υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια μια βασική κα-
θοδηγητική αρχή, η στροφή στα μαθησιακά αποτελέσματα. Η έμφαση στην αρχή αυτή 
καθορίζει τις αλλαγές που συντελούνται στην ακολουθία που ξεκινάει από τα επαγγελ-
ματικά περιγράμματα και οδηγεί μέσω των σπονδυλωτών προγραμμάτων κατάρτισης 
στην πιστοποίηση προσόντων. Για την υποστήριξη και θεμελίωση της διαδικασίας της 
Κοπεγχάγης έχει εκπονηθεί και εκδοθεί μια πλειάδα κειμένων πολιτικής (π.χ. Ανα-
κοινωθέν της Μπρίζ), κυρίως όμως έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί τέσσερα κοινά 
ευρωπαϊκά μέσα: Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Ευρωδιαβατή-
ριο Προσόντων / Έντυπα  Europass και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας 
- EQAVET, και δύο κοινές αρχές – κατευθύνσεις: διά βίου επαγγελματικός προσανατο-
λισμός & συμβουλευτική και επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

Το προαναφερόμενο πλέγμα πολιτικών μεταμορφώνει σταδιακά εδώ και δέκα 
χρόνια τη φιλοσοφία, τους στόχους, τα περιεχόμενα και τη δόμηση των μορφών 
επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα. Δεν έχει, ωστόσο, κάνει ακόμα αισθητή 
την παρουσία του, κάτι που πρόκειται να γίνει τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2020. Τι 
αναμένεται να αλλάξει τα επόμενα χρόνια;
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•  Αυξημένη επιρροή των αγορών εργασίας και των κυρίαρχων οικονομικών 
συμφερόντων στον καθορισμό της κατεύθυνσης και στον σχεδιασμό της λει-
τουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων. Αρθρωτά εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα βάσει μαθησιακών αποτελεσμάτων και πιστωτικών μονάδων κατάρτι-
σης. Κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας των εισροών και των διαδικασιών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης λόγω α) της μονομερούς εστίασης στα μαθησι-
ακά αποτελέσματα και β) της «απλοποίησης» (βλ. φιλελευθεροποίησης) των 
διαδικασιών δημιουργίας και λειτουργίας φορέων διά βίου μάθησης.

• Αύξηση των μορφών κατάρτισης και μάθησης με-βάση-την-εργασία και κα-
τά-την-εργασία (workbased / workplace learning) και ειδικότερα μορφών 
πρακτικής άσκησης, απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, συνδυασμού εκ-
παίδευσης – απασχόλησης (μαθητείας). Στο προσεχές διάστημα θα επιχειρη-
θεί γενίκευση της πρακτικής άσκησης σε όλα τα εκπαιδευτικά υποσυστήματα, 
αναβάθμιση του συστήματος μαθητείας διττού τύπου σε συνεργασία με επι-
χειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και θα αναπτυχθούν ποικίλες μορφές απόκτη-
σης επαγγελματικής εμπειρίας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών. Βασικό 
εγχείρημα θα είναι η διαμόρφωση συνθηκών για τη μεταστροφή της επιλογής 
των νέων προς την επαγγελματική εκπαίδευση, ιδίως στο λυκειακό και μετα-
λυκειακό επίπεδο.

• Δημιουργία συστημάτων και μηχανισμών επικύρωσης της μη τυπικής και 
της άτυπης μάθησης. Πολλαπλασιασμός των διαθέσιμων «σχημάτων πιστο-
ποίησης» (αυξημένη προσφορά πιστοποιήσεων και πιστοποιητικών που σε 
συνδυασμό με ενέργειες επιρροής της κοινής γνώμης θα επιδιώκει να δη-
μιουργήσει τη δική της ζήτηση) και πιστοποίηση προσόντων από ιδιωτικούς 
φορείς. Η πιστοποίηση προσόντων (αποτίμηση μαθησιακών αποτελεσμάτων 
ανεξαρτήτως εκπαίδευσης – κατάρτισης), στον βαθμό που μαζικοποιηθεί και 
συγκροτήσει μια νέα «εκπαιδευτική αγορά» θα επηρεάσει αρνητικά τα ήδη 
προβληματικά περιεχόμενα και τις παιδαγωγικά καθυστερημένες μορφές 
εκπαίδευσης που επικρατούν σε μεγάλο μέρος τους ελληνικού εκπαιδευτι-
κού συστήματος (ιδίως στο επίπεδο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κα-
τάρτισης) και θα αυξήσει τα φαινόμενα εκπαίδευσης «φροντιστηριακού» και 
«εξεταστικο-κεντρικού» τύπου.

• Θα επιχειρηθεί αυξημένη «διαπερατότητα» μεταξύ των εκπαιδευτικών υπο-
συστημάτων και εξασθένιση των διακριτών ορίων μεταξύ εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ανώτερης δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας, εκπαίδευσης και ε-
παγγελματικής εμπειρίας κ.ο.κ.

• Ευρύτερη εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στην εκπαίδευση - κατάρτιση, 
βασισμένων στη φιλοσοφία των διεθνών προτύπων διασφάλισης ποιότητας 
και κυρίως στο EQAVET. Αυξημένη επικέντρωση σε περιορισμένο αριθμό 
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μετρήσιμων και σταθμισμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων (με επιρροή και 
πάλι στο περιεχόμενο και στις μορφές εκπαίδευσης). 

• Ακόμη μεγαλύτερη μεταφορά μέρους του κόστους της εκπαίδευσης στα άτομα 
(με άμεσο τρόπο, όπως δίδακτρα) και γενική αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης 
για εκπαίδευση – κατάρτιση.

Οι εξελίξεις στην επαγγελματική κατάρτιση τα επόμενα χρόνια θα καθοριστούν, ε-
πίσης, από δύο παραμέτρους:

i. τη διάρκεια και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, που από δη-
μοσιονομική και χρηματοοικονομική (ή κρίση υπερσυσσώρευσης για 
πολλούς) μετατρέπεται σε -ή εκδηλώνεται ως- κρίση της εργασίας 
(και της κοινωνίας). Ο διπλός κίνδυνος που μας απειλεί είναι, αφε-
νός αυτός της χρόνιας εξασθένησης των εκπαιδευτικών συστημάτων 
λόγω των συρρικνωμένων δημόσιων επενδύσεων σε εκπαίδευση - 
έρευνα και, αφετέρου, της μεταγενέστερης (και καθυστερημένης) οι-
κονομικής μεγέθυνσης χωρίς εργασία (jobless growth).

ii. τη διακύμανση στην ποσότητα και την ποιότητα της προσφοράς και 
ζήτησης δεξιοτήτων στην Ευρώπη και ειδικότερα στην ελληνική οικο-
νομία, βάσει του παραγωγικού μοντέλου που θα επιλεγεί / επιβληθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, αυξημένη είναι η σημασία των πολιτικών απόκτησης δεξιοτήτων 
του ανθρώπινου δυναμικού λόγω του εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού και της 
εισόδου σε μια φάση «παγκόσμιας δημοπρασίας δεξιοτήτων» με χαρακτηριστικό τη 
μετακίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (δηλαδή του χρήματος, του επεν-
δυτικού κεφαλαίου) σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, με κριτήριο την ανεύρεση 
του συνδυασμού υψηλών προσόντων και χαμηλών μισθών. Από το γεγονός αυτό 
προκύπτει και η προτεραιότητα της Ε.Ε. για τα θέματα των δεξιοτήτων (βλ. Ατζέντα 
για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, Επενδύοντας στις δεξιότητες, Πανόραμα δε-
ξιοτήτων κτλ.). Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται η εκπαίδευση - κατάρτιση να διαψεύδει 
τις προσδοκίες που δημιουργούσε καθ’ όλο το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα ο απλου-
στευτικός ισχυρισμός της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου, ότι περισσότερη 
μόρφωση και αυξημένα προσόντα ισοδυναμούν αυτομάτως με εξασφαλισμένη θέση 
εργασίας και υψηλότερες αποδοχές, επομένως με καλύτερο επίπεδο ζωής.

Δύο αντίρροπες (ή για κάποιους συμπληρωματικές) τάσεις συνυπάρχουν σή-
μερα στο ρευστό, υποβαθμισμένο και μεταβαλλόμενο πεδίο της επαγγελματικής 
κατάρτισης στην Ελλάδα:

i. Η επίσημη κοινοτική πολιτική ενσωμάτωσης σε όλα τα επίπεδα της 
εκπαίδευσης των οκτώ βασικών ή εγκάρσιων δεξιοτήτων για τη διά 
βίου μάθηση, που αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός ελάχιστου πλαι-
σίου γενικών γνώσεων, «μεταφέρσιμων» ανάμεσα σε διαφορετικά 
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εργασιακά περιβάλλοντα, αλλά και κοινών και απαραίτητων στις συν-
θήκες της σύγχρονης εργασιακής ζωής.

ii. Η έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση βάσει των κατευθύνσεων 
της διαδικασίας της Κοπεγχάγης και η σχετικά πρόσφατη στροφή στην 
εκπαίδευση με βάση την εργασία, την πρακτική άσκηση, την απόκτη-
ση συγκεκριμένης και εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας, τις 
μορφές μαθητείας δυαδικού / διττού τύπου.

Το σημαντικότερο κείμενο της Ε.Ε. «Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης. Επενδύο-
ντας στις δεξιότητες.» μαζί με τα κείμενα που αφορούν στον ρόλο της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» αποτελούν κομβικά 
έγγραφα για τη διαμόρφωση των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης και ειδι-
κότερα για τις πολιτικές απόκτησης δεξιοτήτων για την επόμενη δεκαετία.

Τέτοια κείμενα πολιτικής δείχνουν ότι αυξάνεται η σημασία της επαγγελματικής κα-
τάρτισης, ως διαδικασίας απόκτησης δεξιοτήτων για την οικονομία και την παραγω-
γική διαδικασία. Οι δεξιότητες των εργαζομένων, που αποτελούσαν πάντοτε σημα-
ντικό παράγοντα παραγωγικότητας της εργασίας (δηλαδή του δημιουργού της αξίας 
των εμπορευμάτων, είτε υλικών προϊόντων, είτε υπηρεσιών) αποκτούν στις μέρες 
μας ακόμη μεγαλύτερο βάρος. Οι γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις και ο παγκόσμιος 
ανταγωνισμός αλλάζουν διαρκώς τον χάρτη των προσφερόμενων και ζητούμενων 
δεξιοτήτων, ακόμη και για την περίπτωση των υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων, που 
ήταν αποκλειστικό προνόμιο των πλούσιων χωρών. Η εξέλιξη αυτή τροποποιεί τους 
στρατηγικούς αναπτυξιακούς σχεδιασμούς των κρατών (ποιοι οικονομικοί τομείς 
πρέπει να αναπτυχθούν για να ανταποκριθεί μια χώρα στον οξύ διεθνή οικονομικό α-
νταγωνισμό;) και ασκεί μεγάλες πιέσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα (ποιες τεχνολο-
γίες πρέπει να αναπτυχθούν και ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να αποκτηθούν 
από τον εργαζόμενο πληθυσμό, για να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες / απαιτήσεις 
των οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά ισχυρών δυνάμεων;)

Στο πλαίσιο αυτό η αντιπαραβολή στην έμφαση μεταξύ οριζόντιων (generic) 
και εξειδικευμένων (specific) δεξιοτήτων, ως στρατηγική επιλογή για το εκπαι-
δευτικό σύστημα μιας χώρας, μοιάζει να σηματοδοτεί την επιλογή ανάμεσα στο 
ιδιαίτερο μοντέλο καπιταλιστικής οικονομίας που επιθυμεί (ή μπορεί) μια χώρα 
να ακολουθήσει. Εντούτοις, η ακραία αυτή πόλωση μεταξύ γενικών γνώσεων και 
εξειδικευμένων δεξιοτήτων δεν εμφανίζεται ως τέτοια ποτέ στην πραγματικότητα. 
Χρησιμοποιείται περισσότερο ως ιδεότυπος στην ακαδημαϊκή ανάλυση και έρευ-
να. Στην πράξη οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, υπό την επιρροή των πολιτικών ελίτ 
που δεσπόζουν, επιλέγουν έναν καταμερισμό διαφοροποιημένων (αλλά και εντός 
ενιαίου πλαισίου) εκπαιδευτικών πολιτικών, στόχων και φορέων υλοποίησης που 
επιδιώκουν να παράγουν έναν συνδυασμό δεξιοτήτων, με έμφαση στις κοινές, βα-
σικές και οριζόντιες δεξιότητες για όλους, στην ευέλικτη εξειδίκευση για πολλούς 
και σε μοντέλα και εφαρμογές αριστείας για λίγους.
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2.6. Η ελληνική «περιπέτεια» της διά βίου μάθησης.

Η πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών και μέτρων για τη διά βίου μά-
θηση και την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα, θα μπορούσε να διακριθεί σε 
δύο μεγάλες περιόδους: την περίοδο μέχρι το 1981 και την περίοδο από την ένταξη 
της Ελλάδας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα μέχρι σήμερα. Βεβαίως, 
κάθε περίοδος περιέχει διακριτές φάσεις και ξεχωριστά χαρακτηριστικά, που θα 
παρουσιαστούν στη συνέχεια συνοπτικά.

Χαρακτηριστικά και στρατηγικές διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων 
πριν την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι οι στοχεύσεις και το περιεχόμενο των εκπαιδευτι-
κών πολιτικών συνδέονται πάντοτε (α) με τις γενικότερες επιδιώξεις των οικονο-
μικών και κοινωνικών δυνάμεων που δεσπόζουν (και συνεπώς καθορίζουν, σε 
σημαντικό βαθμό, τις πολιτικές προτεραιότητες κάθε ιστορικής περιόδου), αλλά και 
(β) με τον εκάστοτε συσχετισμό των αντιτιθέμενων κοινωνικών δυνάμεων και τον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα των κοινωνικών, ιδεολογικών και πολιτικών ανταγωνισμών. 

Στην Ελλάδα τα στοιχεία που φαίνεται να επηρέασαν τις επιλογές των πολιτικών 
εκπαίδευσης ενηλίκων μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ΄80, ήταν: 

•  Η μορφή της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας, μέσα στο ευρύτερο οι-
κονομικό και κοινωνικό πλαίσιο της πορείας των ευρωπαϊκών χωρών, ι-
δίως η ταχύτατη αστικοποίηση του πληθυσμού, η συρρίκνωση των αγροτι-
κών πληθυσμών, η ανάπτυξη του δευτερογενούς (μεταποίηση) και τριτογε-
νούς(υπηρεσίες) τομέα της οικονομίας, η είσοδος των γυναικών στην αγορά 
εργασίας (και στη δημόσια ζωή γενικότερα) και η αλλαγή του ρόλου της οικο-
γένειας (Βεργίδης, 1995: 206).

•  Οι ποικίλες κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές αντιπαραθέσεις που χα-
ρακτήρισαν την περίοδο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ελλάδα, 
όπως η περίπτωση του μετεμφυλιακού κράτους διωγμών και η στρατιωτική 
δικτατορία 1967 – 1974 (Βεργίδης, 1995: 64 -67 και 1999: 19).

•  Οι προσπάθειες περιορισμένου εκσυγχρονισμού και φιλελευθεροποίησης, 
που συντελέστηκαν μετά τη μεταπολίτευση του 1974 και επιδίωκαν να επα-
νασυνδέσουν την πορεία της χώρας με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις.

•  Η ιδιαίτερη κοινωνική λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 
ως μηχανισμού αναπαραγωγής της πολιτικής γραφειοκρατίας, αλλά και των 
ευρύτερων κοινωνικών ανισοτήτων και επαγγελματικών διαφοροποιήσεων 
(ταύτιση της «κοινωνικής καταξίωσης» με την επιτυχή συμμετοχή στο επίση-
μο εκπαιδευτικό δίκτυο).
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Επίσης, όπως υποστηρίζει ο Βεργίδης (1995), βασικά αρνητικά στοιχεία της ελ-
ληνικής εκπαιδευτικής παράδοσης πάνω στην οποία εδραιώθηκαν οι γενικότερες 
απόπειρες εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και οι ειδικότερες πολιτικές εκπαί-
δευσης ενηλίκων, κατά τη μεταπολεμική περίοδο, ήταν ο μονομερής προσανατο-
λισμός στις κλασικές σπουδές, η υποτίμηση της σχέσης της εκπαίδευσης με την 
ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων (και η συνεπαγόμενη υποβάθμιση της τε-
χνικής, επαγγελματικής εκπαίδευσης), καθώς και η διαρκής παρουσία της αντίθε-
σης υπερεκπαίδευση για τη μειοψηφία – υποεκπαίδευση για την πλειοψηφία του 
πληθυσμού(3). 

Βάσει όσων προαναφέρθηκαν, τα κυριότερα χαρακτηριστικά των στρατηγικών 
εκπαίδευσης ενηλίκων κατά την περίοδο 1950 - 1980 ήταν:

•  Η έντονη κρατική παρέμβαση με τη δημιουργία διαφόρων φορέων (ΚΕ.Γ.Ε., 
Ο.Α.Ε.Δ., ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. κτλ.), κυρίως όμως με την ίδρυση και λειτουρ-
γία μίας συγκεντρωτικής δομής, της Υπηρεσίας Λαϊκής Επιμόρφωσης, με στόχο, 
είτε την εδραίωση ενός εξουσιαστικού μηχανισμού (αστυνομικά μέτρα κατά των 
«υπόχρεων φοίτησης», κυρώσεις στους γονείς κτλ.) μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 
του ΄60, είτε την ιδεολογική χειραγώγηση, από το 1967 μέχρι το τέλος της δικτατο-
ρίας (Βεργίδης, 1995: 66 και 1999: 20). 

•  Η μονοσήμαντη έμφαση προς τη «γενική» μόρφωση, που είχε σαν αποτέλεσμα 
την έλλειψη σύνδεσης της εκπαίδευσης με τις επαγγελματικές ανάγκες και τις 
εμπειρίες των ενηλίκων(4). Επιπλέον, οι απόπειρες κάλυψης των ελλείψεων 
τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, κυρίως από συνδικαλιστικούς και 
επαγγελματικούς φορείς (π.χ. Εργατικά Κέντρα, Επιμελητήρια), παρέμειναν 

3.  Με την έννοια υπερεκπαίδευση ο Δ. Βεργίδης αναφέρεται κυρίως στον υπερβολικό αριθμό πτυ-
χιούχων σε σχέση με το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και γενικότερα στην «τάση διαρκούς 
συσσώρευσης της κοινωνικά και επαγγελματικά επικυρωμένης γνώσης σε μία μικρή μειοψηφία 
διευθυνόντων» (Βεργίδης, 1995: 14). Με την έννοια υποεκπαίδευση, αντιθέτως, αναφέρεται στην 
τάση διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων που εκδηλώνεται κυρίως με τον αναλφαβητισμό, 
την προβληματική εφαρμογή της βασικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, την ελλιπή κατάρτιση των 
εργαζομένων, την απώλεια τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων λόγω εγκατάλειψης των πα-
ραδοσιακών μορφών επικοινωνίας και την έλλειψη κοινωνικής κατάρτισης (Βεργίδης, 1995: 14). 
Κατά το τέλος της περιόδου που εξετάζουμε, και ιδίως μετά τη μεταπολίτευση, οι μεταρρυθμιστι-
κές προσπάθειες στην εκπαίδευση επικεντρώθηκαν στην αντικατάσταση του δίπολου υποεκπαί-
δευση – υπερεκπαίδευση με το νέο εκπαιδευτικό δίπολο γενικές σπουδές – τεχνική και επαγγελ-
ματική εκπαίδευση (Βεργίδης, 1995: 29).

4.  Αργότερα, μέχρι τις μέρες μας, η δημιουργία ενός πλημμελούς σχολικού δικτύου τεχνικής και 
επαγγελματικής κατεύθυνσης είχε και έχει ως αποτέλεσμα οι νέοι να μην επιλέγουν συνειδητά 
αυτή την εκπαιδευτική και επαγγελματική διαδρομή, αλλά συνήθως να την ακολουθούν μόνο όταν 
αποτυγχάνουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς το (βασικό) δίκτυο των γενικών σπουδών με κα-
τεύθυνση την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
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περιορισμένες και συμπληρωματικές του παραδοσιακού συστήματος μαθη-
τείας (Βεργίδης, 1995: 15). Οι δε προσπάθειες ενίσχυσης της επαγγελματικής 
κατάρτισης, κατά τη διάρκεια της εθνικής αντίστασης από την Πολιτική Επι-
τροπή Εθνικής Απελευθέρωσης («Σχέδιο Λαϊκής Παιδείας», Βεργίδης, 1999: 
16) ακυρώθηκαν από τις κυβερνήσεις που ανέλαβαν μετά τον πόλεμο και στη 
θέση τους αναπτύχθηκαν σχολές κατάρτισης φτηνού εργατικού δυναμικού 
(π.χ. Οργάνωση «Ελληνικό Φως», «Σπίτια του Παιδιού») που λειτουργούσαν 
υπό την αιγίδα θεσμών πολιτικής και ιδεολογικής επιρροής (Βασιλικό Εθνικό 
Ίδρυμα, Τοπικές Επιτροπές Κοινοτικής Αναπτύξεως).

•  Η ταύτιση (ιδίως μέσω των δραστηριοτήτων της Λαϊκής Επιμόρφωσης μέχρι 
τη δεκαετία του ΄60) των μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων με τις πρακτικές 
της βασικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης (κυρίως του δημοτικού σχολείου), 
απόρροια της συρρίκνωσης των πολύμορφων αναγκών εκπαίδευσης και ε-
παγγελματικής κατάρτισης των ενηλίκων στις προσπάθειες αντιμετώπισης του 
αναλφαβητισμού. 

•  Η ισχνή επένδυση στην εκπαίδευση, τόσο ποιοτικά (ανάπτυξη κατάλληλων 
εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων), όσο και ποσοτικά (χρηματοδότηση), 
κυρίως από το δημόσιο, αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα.

•  Η απουσία μιας θεσμοθετημένης και συνεκτικής στρατηγικής εκπαίδευσης 
ενηλίκων σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού και τις μεταβολές των 
οικονομικών, παραγωγικών και πολιτισμικών δεδομένων. Αντιθέτως, όπως 
σημειώνει ο Καραλής (2003: 14), τα σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων νο-
μοθετήματα ήταν αποσπασματικά και το πλαίσιο υλοποίησης των δραστηριο-
τήτων αυτών διακρινόταν από χαλαρότητα και πολυτυπία.

Χαρακτηριστικά και στρατηγικές της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα από τη 
δεκαετία του ΄80 και μετά.

Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80 σημειώνεται στη χώρα μας μια επιταχυνό-
μενη αύξηση των ενεργειών εκπαίδευσης ενηλίκων. Η ένταξη και ενσωμάτωση 
της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα συμπίπτει με τη σταδιακή συ-
νειδητοποίηση των πολύμορφων μεταβολών που συντελούνται στο διεθνές περι-
βάλλον με επίκεντρο τις μεγάλες αλλαγές στις τεχνολογίες πληροφορικής και επι-
κοινωνιών, οι οποίες επηρεάζουν όλες σχεδόν τις πλευρές της ανθρώπινης ζωής 
(οικονομία, εργασία, εκπαίδευση, ελεύθερο χρόνο, πολιτισμικά πρότυπα, κατανα-
λωτικές συνήθειες κτλ.). 

Όπως σημειώνει ο Κόκκος (2002: 32), οι αιτίες που σημάδεψαν την πρόσφατη 
ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων μπορούν να γίνουν κατανοητές σε δύο επί-
πεδα: 
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• Οικονομικό – τεχνολογικό: τεχνολογικές εξελίξεις, όξυνση του διεθνούς αντα-
γωνισμού, αλλαγές στις μορφές εργασίας, αύξηση της ανεργίας, δημιουργία 
νέων ειδικεύσεων, απαξίωση κεκτημένων γνώσεων και δεξιοτήτων και ανά-
γκη διαρκούς επιμόρφωσης.

• Κοινωνικό – πολιτισμικό: εισροή μεταναστών και προσφύγων, ένταση του φαι-
νομένου του κοινωνικού αποκλεισμού, κρίση παραδοσιακών μορφών κοινω-
νικής συμβίωσης, αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασί-
ας, αλλαγές των πολιτισμικών αξιών και προτύπων προς την κατεύθυνση της 
εξατομίκευσης.

Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν στη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής και ακολούθως 
μιας ελληνικής πολιτικής ενίσχυσης της προσφοράς ενεργειών εκπαίδευσης ενη-
λίκων, με βασικό στόχο την «προσαρμογή των εργαζομένων και των ανέργων στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας». Ειδικότερα, άρχισε να προωθείται ευρύ-
τερα η άποψη ότι, σε μία κοινωνία όπου η διαχείριση της πληροφορίας και η διαρ-
κής ανανέωση των αποθεμάτων γνώσης αποτελούν κομβικά σημεία της κοινωνι-
κής εξέλιξης, η διά βίου εκπαίδευση και η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 
χρειάζεται να αναβαθμιστούν και να παίξουν κεντρικό ρόλο. Όπως συνοψίζει ο 
Βεργίδης (1999: 38), εξαιτίας των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, η 
ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελεί ολοένα και περισσότερο αναγκαία 
παράμετρο των συνεχών αλλαγών στην επαγγελματική ζωή των εργαζομένων. 

Στο πλαίσιο των γενικότερων ευρωπαϊκών κατευθύνσεων, η στρατηγική που υι-
οθετήθηκε στην Ελλάδα, χαρακτηρίστηκε από τις ακόλουθες παραμέτρους:

• Οι βασικοί στόχοι που «ανατέθηκαν» στην εκπαίδευση ενηλίκων (η οποία ως 
έννοια άρχισε να αντικαθίσταται από τη διά βίου μάθηση) ήταν η βελτίωση της 
«απασχολησιμότητας» των εργαζομένων, η συμβολή στη δημιουργία ενεργών 
πολιτών, η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και η συμβολή στην 
προσωπική ολοκλήρωση (Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η πραγμάτωση μιας Ευ-
ρωπαϊκής περιοχής διά βίου μάθησης EC 2001, όπ. αναφ. στο Jarvis, 2004: 5).

• Έγινε προσπάθεια να αναδειχθεί η σημασία της μάθησης και της εκπαίδευσης 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, με έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση.

• Αυξήθηκε απότομα η υποστήριξη και η χρηματοδότηση των ενεργειών συ-
νεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω κυρίως των μηχανισμών του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αλλά και με τη συμβολή του Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων.

• Διαμορφώθηκε σταδιακά, και μετά από πολλές αρχικές δυσκολίες και προ-
βλήματα, ένα θεσμικό πλαίσιο σχεδιασμού, οργάνωσης, υλοποίησης, παρα-
κολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης των ενεργειών κατάρτισης, το οποίο 
εντούτοις είχε πολλά προβλήματα και ταυτοχρόνως λειτούργησε πλημμελώς. 
Δημιουργήθηκαν, μετά το 1995, νέοι φορείς υλοποίησης ιδίως από τον ιδιωτι-
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κό τομέα (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης) και μονάδες συντονισμού 
και αξιολόγησης της ποιότητας των υλοποιούμενων έργων, όπως το ΕΚΕΠΙΣ 
(σήμερα ΕΟΠΠΕΠ), οι Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρμογής των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς.

Έτσι, όπως υπογραμμίζει ο Βεργίδης (1999: 13), 
«Η αύξηση των πόρων και των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης ενηλίκων 
κατέληξε στην πλήρη και ριζική αναδιοργάνωση του θεσμικού πλαισίου, 
των φορέων και του τρόπου οργάνωσης και υλοποίησης των δραστηρι-
οτήτων κατάρτισης [...] Η τάση συγκέντρωσης και ιδιωτικοποίησης της 
εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα, η ομαλοποίηση και ο κεντρικός 
έλεγχος της λειτουργίας των φορέων δημιούργησαν μία νέα πραγμα-
τικότητα». Συμπληρωματικά, σημειώνει ο Κόκκος (2008), ότι «από τα 
μέσα της δεκαετίας 1980 παρατηρείται σε όλο τον κόσμο – ιδιαίτερα στις 
ευρωπαϊκές και στις άλλες αναπτυγμένες χώρες – ραγδαία ανάπτυξη 
της επαγγελματικής κατάρτισης και αντίστροφα μείωση των δραστηρι-
οτήτων της “ελεύθερης”, ανθρωπιστικού χαρακτήρα εκπαίδευσης ενη-
λίκων»

Προβλήματα και δυσλειτουργίες της σύγχρονης φάσης ανάπτυξης της εκπαίδευ-
σης ενηλίκων στην Ελλάδα. 

Κατά την πρώτη φάση της πρόσφατης ανάπτυξης της διά βίου μάθησης και της 
εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα, από το 1981 μέχρι το 1995 (Μεσογειακά Ολο-
κληρωμένα Προγράμματα και 1ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), το βασικό πρόβλημα 
ήταν η απουσία ενιαίας εθνικής πολιτικής που επέτεινε την έλλειψη συνεργασίας, 
κυρίως μεταξύ των αρμόδιων κρατικών φορέων, και οδήγησε στην αποκλειστι-
κή σύνδεση των εκπαιδευτικών έργων με τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις (ΟΚΕ, 
1998: 6). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σπατάλη πόρων, την έλλειψη συνάφειας 
των προγραμμάτων κατάρτισης με τις ανάγκες των ανέργων, των εργαζομένων 
και των επιχειρήσεων, την απουσία αξιόπιστων δομών εφαρμογής (καταλλήλως 
κατανεμημένων σε όλη την επικράτεια) και την ανεξέλεγκτη διεξαγωγή ενεργει-
ών κατάρτισης από πλήθος εταιρειών αμφίβολης ποιότητας(5). Τα προβλήματα αυτά 
συνδέονταν με την έλλειψη ετοιμότητας και τελικά την αδυναμία των ελληνικών 
δημόσιων αρχών, αλλά και των ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιήθηκαν να 
διαχειριστούν ορθολογικά και αποτελεσματικά τη νέα πραγματικότητα: Ανυπαρξία 

5.  Όπως σημειώνεται από την ΟΚΕ (1998: 5) μέχρι το 1993 καταγράφονται περίπου 3.500 αστικές 
εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υλοποιούν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελ-
ματικής κατάρτισης, χωρίς πιστοποίηση των δομών τους.
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ολοκληρωμένης πολιτικής δημιουργικής προσαρμογής στις νέες εξελίξεις, έλλει-
ψη έμπειρων στελεχών και έλλειψη δομών συντονισμού, διαχείρισης, ελέγχου και 
αξιολόγησης των έργων.

Μετά το 1995 (2ο και 3ο ΚΠΣ) και την εφαρμογή ορισμένων μέτρων βελτίωσης 
(μετά από παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) το πεδίο της εκπαίδευσης ενη-
λίκων άρχισε να ωριμάζει και να προσανατολίζεται προς πιο ουσιαστικά ζητούμενα, 
όπως η εξασφάλιση της ποιότητας και της εξειδίκευσης των φορέων υλοποίησης, 
η βελτίωση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού, η αξιολόγηση των έργων, η 
εκπαίδευση και πιστοποίηση των εκπαιδευτών κτλ. Χαρακτηριστικά έργα σε αυτή 
την κατεύθυνση μπορούν να θεωρηθούν:

• Η δημιουργία πανεπιστημιακών προγραμμάτων προπτυχιακού και μεταπτυ-
χιακού επιπέδου στο αντικείμενο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διά βίου 
μάθησης σε ΑΕΙ της χώρας όπως το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και τα 
Πανεπιστήμια Αθηνών, Μακεδονίας, Πατρών. 

• Η πιστοποίηση των ΚΕΚ από το 1998 και μετά από το ΕΚΕΠΙΣ.
• Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης που 

οργάνωσε και υλοποίησε το ΕΚΕΠΙΣ 300 ωρών (2006-2008).
• Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων 

που οργάνωσε και υλοποίησε η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης 100 ω-
ρών (2007-2008).

• Το 2003, άρχισαν να λειτουργούν τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και οι 
Σχολές Γονέων, που μαζί με τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας απορρόφησαν 
σημαντικό αριθμό ενήλικων εκπαιδευόμενων (Κόκκος, 2008).

• Μεταφράσεις και εκδόσεις βιβλίων και περιοδικών για την εκπαίδευση ενηλί-
κων από πολλούς εκδοτικούς οίκους.

• Δημιουργία της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Ωστόσο, ορισμένες σημαντικές δυσλειτουργίες και προβλήματα προσανατολι-
σμού που παρέμειναν στο προσκήνιο είναι:

• Η έλλειψη αξιόπιστης διερεύνησης και καταγραφής των πραγματικών ανα-
γκών εκπαίδευσης, η μονόπλευρη επικέντρωση στην επαγγελματική κατάρτι-
ση και η συνεπαγόμενη περιθωριοποίηση της γενικής εκπαίδευσης των ενη-
λίκων και ιδίως αυτών που την έχουν περισσότερο ανάγκη(6).

6.  Όπως σημειώνει ο Βεργίδης (2004: 6) αυτοί που ωφελήθηκαν περισσότερο από τις ενέργειες κα-
τάρτισης ήταν αυτοί που το είχαν ανάγκη σχετικά λιγότερο (π.χ. φοιτητές που καταρτίσθηκαν ως 
άνεργοι ή πτυχιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι), με την έννοια ότι είχαν ήδη λάβει κάποια εκπαίδευση 
και δεν είχαν σημαντικό πρόβλημα αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.
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• Η τάση διεύρυνσης του χάσματος μεταξύ υπερεκπαιδευμένων και υποεκπαι-
δευμένων συνοδεύτηκε, όπως τονίζει ο Βεργίδης (2004: 15), από την εμπο-
ρευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης ενηλίκων(7).

• Οι περιφερειακές ανισότητες που εκφράζονται με τη συγκέντρωση των εκ-
παιδευτικών υποδομών και των άλλων προϋποθέσεων ποιοτικής εφαρμογής 
(π.χ. κατάλληλοι εκπαιδευτές) στα αστικά κέντρα.

• Η σχετικά χαμηλή ποιότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα η έμ-
φαση στις τεχνικές και μεθόδους διαχείρισης (πολλές φορές με αδικαιολόγη-
τα γραφειοκρατικό τρόπο) και όχι στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, 
κάτι που εκδηλώθηκε με τη σχετική υποτίμηση για την επάρκεια και καταλλη-
λότητα των βασικών παραμέτρων υλοποίησης (εκπαιδευτές, μέθοδοι εκπαί-
δευσης, σχεδιασμός διδακτικών ενοτήτων κτλ.).

• Κάποιες βασικές λειτουργικές ανεπάρκειες όπως: 
 –  η ανυπαρξία ή η πλημμελής λειτουργία δομών συντονισμού, ιδίως ανάμε-

σα στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, στην αρχική και στη συνεχιζόμε-
νη κατάρτιση, στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας.

 –  η πλημμελής προώθηση αξιόπιστων και κοινωνικά αποδεκτών διαδικα-
σιών και θεσμών αναγνώρισης και πιστοποίησης των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων που αποκτώνται από τη διά βίου εκπαίδευση και τη συνεχιζό-
μενη κατάρτιση.

• Η λανθασμένη θεώρηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ως 
πανάκειας για την αντιμετώπιση επιλεγμένων οικονομικών και κοινωνικών 
προβλημάτων, όπως η χαμηλή παραγωγικότητα και η ανεργία, στο πλαίσιο της 
ρητορικής περί «ενεργητικών πολιτικών» απασχόλησης.

• Γενικεύοντας, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι πολλά από τα προβλήματα που 
εκδηλώθηκαν κατά την εφαρμογή των πολιτικών εκπαίδευσης και, ειδικότε-
ρα, της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα οφείλονται στη μονόπλευρη 
θεώρηση του ανθρώπου (του εν κοινωνία ατόμου, που συνδέεται με πολλα-
πλές ταυτότητες και ρόλους, όπως εργαζόμενος, άνεργος, πολίτης, σύζυγος, 
γονέας κτλ.), ως «οικονομικού πόρου» και στη συνεπαγόμενη στρατηγική της 
υποταγής της εκπαίδευσης αποκλειστικά και μόνο στις ανάγκες της οικονομίας 
(Petrella, 1994: 29-30), ανάγκες που καθορίζονται από τις ισχυρές κοινωνικές 
ομάδες και ελίτ που διευθύνουν την κοινωνία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

7.  Όπως αναφέρουν οι Vergidis & Karalis (2004) από το 1995 και μετά το πεδίο της συνεχιζόμε-
νης επαγγελματικής κατάρτισης (που αποτελεί τον μεγαλύτερο πυλώνα της διά βίου μάθησης) 
στην Ελλάδα ιδιωτικοποιείται με ταχείς ρυθμούς. Έτσι, για παράδειγμα το 1999 τα ιδιωτικά Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) υλοποιούσαν το 69,4% των σεμιναρίων, ενώ οι δημόσιοι φο-
ρείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των πανεπι-
στημίων κοκ, υλοποιούσαν μόλις το 20,2%.
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περιορίζεται η εκπαίδευση ενηλίκων και η διά βίου μάθηση στην επαγγελ-
ματική κατάρτιση και οι σκοποί της, όπως αναφέρει ο Βεργίδης (1999: 25), 
να ταυτίζονται με τη συμβολή στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στην α-
φομοίωση των κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών και στην αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών της παγκοσμιοποίησης, όπως η ανεργία. Η προσέγγιση 
της εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω της οικονομικής οπτικής κόστους – οφέλους 
περιθωριοποίησε τη γενική εκπαίδευση (κοινωνικές δεξιότητες, αντιμετώπι-
ση αποκλεισμού κτλ.), περιόρισε ασφυκτικά το θεματολόγιό της και προσέδω-
σε ακόμα και στις αναγκαίες και επιθυμητές ενέργειες επαγγελματικής κα-
τάρτισης υπερβολικά στενό, χρησιμοθηρικό περιεχόμενο και βραχυπρόθεσμη 
αξία.

2.7. Η πολιτική για τη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα: Ν. 3879/2010.

Ο νόμος 3879/2010 όπως αναφέρει το ΦΕΚ 163/A/21.10.2010) έχει σκοπό: 

«την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της αναγνώρισης εναλ-
λακτικών εκπαιδευτικών διαδρομών, της δικτύωσης των φορέων διά 
βίου μάθησης και της διασφάλισης της διαφάνειας και της ποιότητας, 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διασύνδεση της διά βίου μάθησης με την 
απασχόληση, η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας 
των ατόμων και γενικότερα η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη» 
(άρθρο 1). 

Οι στόχοι του νόμου (άρθρο 1) είναι:

• Η συστηματοποίηση και ο συντονισμός της διερεύνησης των εκπαιδευτικών 
και επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων σε σχέση με τις ανάγκες τις αγο-
ράς εργασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης.

• Ο προγραμματισμός και η αποκέντρωση των δράσεων της διά βίου μάθησης, 
η συστηματική υποστήριξη των φορέων του Εθνικού Δικτύου ΔΒΜ και η προ-
γραμματική συνεργασία των φορέων διοίκησης του Δικτύου με τους παροχείς 
υπηρεσιών ΔΒΜ.

• Η ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης και της γενικής εκπαίδευσης ενη-
λίκων ως δύο ισότιμων πυλώνων της ΔΒΜ.

• Η θεσμοθέτηση προτύπων και μέσων για την ανάπτυξη και την ποιοτική ανα-
βάθμιση της ΔΒΜ.

• Η διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης των ατόμων και ιδιαίτερα των με-
λών κοινωνικά ευπαθών και ευάλωτων ομάδων σε όλες τις δράσεις κατάρτι-
σης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

• Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και αξιολόγηση των εκπαιδευτών ενηλίκων.
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• Η δημιουργία συνεκτικού εθνικού πλαισίου αξιολόγησης και πιστοποίησης για 
όλες τις μορφές κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

• Η συγκρότηση ενιαίου εθνικού πλαισίου αναγνώρισης προσόντων και πιστο-
ποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

Ο νόμος 3879/10 διακηρύσσει ότι αρχές της δημόσιας πολιτικής για τη διά βίου 
μάθηση είναι οι ακόλουθες: 

• Η διά βίου μάθηση είναι ανθρωποκεντρική, καθώς έχει ως αφετηρία τον άν-
θρωπο και τις ανάγκες του. 

• Η διά βίου μάθηση είναι ενεργός, συνεχής και όχι υποχρεωτική διαδικασία, 
καθώς είναι μια ανοιχτή και συνεχής ευκαιρία για προσωπική, κοινωνική και 
επαγγελματική βελτίωση στη ζωή ενός ανθρώπου. 

• Η διά βίου μάθηση είναι καθολική, καθώς επιδιώκεται η συμμετοχή όλων σε 
όλη τη διάρκεια του βίου, και ολιστική, με δυνατότητα αναγνώρισης και πιστο-
ποίησης των μη τυπικών και άτυπων μορφών μάθησης. 

• Η διά βίου μάθηση υποστηρίζει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, καθώς α-
ποσκοπεί στην επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
των εργαζομένων ενόψει των ραγδαία μεταβαλλόμενων συνθηκών εργασίας, 
με έγκαιρη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας. 

• Η διά βίου μάθηση υποστηρίζει την κοινωνική ένταξη, καθώς μέσω αυτής 
επιδιώκεται η κοινωνική και επαγγελματική αναβάθμιση ευάλωτων ομάδων, 
παρέχοντας σε αυτές ένα επαρκές επίπεδο γενικών και επαγγελματικών γνώ-
σεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, με στόχο την ενδυνάμωσή τους και την ε-
ξασφάλιση της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ένταξης. 

• Η διά βίου μάθηση στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, 
στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων συμβατών με τις νέες συνθήκες, 
στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και γενικότερα στην ανάπτυξη της ιδιότη-
τας του ενεργού και ενημερωμένου πολίτη. 

Φορείς του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης είναι οι φορείς διοίκησης και οι 
φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης.

Φορείς διοίκησης της διά βίου μάθησης (άρθρο 3) είναι:

i. Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, η 
οποία έχει τη συνολική πολιτική και διοικητική ευθύνη για τη διαμόρ-
φωση πολιτικής σε συνεργασία με τα συλλογικά όργανα που θεσμοθε-
τούνται, αλλά και την ανάπτυξη και παρακολούθηση των υπηρεσιών 
διοίκησης και των φορέων υλοποίησης της διά βίου μάθησης. 
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ii. Οι υπηρεσιακές μονάδες των Περιφερειών, που ασκούν αρμοδιότητες 
σε θέματα διά βίου μάθησης. Αποτελούν τις νέες διοικητικές δομές 
συμβατές με τον νέο χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης «Καλλικράτη», 
με αυξημένες διοικητικές αρμοδιότητες, οι οποίες, σε συνεργασία με 
τα περιφερειακά συλλογικά όργανα, διαμορφώνουν και εισηγούνται, 
όπου απαιτείται, την περιφερειακή πολιτική της διά βίου μάθησης και 
παράλληλα έχουν τη διοικητική εποπτεία των φορέων υλοποίησης 
προγραμμάτων διά βίου μάθησης.

iii. Οι υπηρεσιακές μονάδες των Δήμων, που ασκούν αρμοδιότητες σε 
θέματα διά βίου μάθησης. 

iv. Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.
ΠΙΣ.), το οποίο απορροφήθηκε πλέον στον ΕΟΠΠΕΠ. Έχει τη συνολική 
ευθύνη και αρμοδιότητα πιστοποίησης των δομών, επαγγελματικών 
περιγραμμάτων, προγραμμάτων και εκπαιδευτών. 

v. Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), ο οποί-
ος απορροφήθηκε πλέον στον ΕΟΠΠΕΠ. Ο νέος οργανισμός ο οποίος 
προέκυψε από τη διοικητική διαίρεση του Οργανισμού Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), και που έχει την αρμοδιότη-
τα και ευθύνη να μελετήσει, να σχεδιάσει και να εφαρμόσει το Εθνικό 
Πλαίσιο Προσόντων και το Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Προσόντων 
(βλ. ενότητα 4)

vi. Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.), το ο-
ποίο απορροφήθηκε πλέον στον ΕΟΠΠΕΠ, κατά το τμήμα του που έχει 
την αρμοδιότητα της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσα-
νατολισμού στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης και 

vii. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), 
το οποίο διαχειρίζεται θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των δη-
μοσίων υπαλλήλων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

σημείωση: ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ), βάσει της υπ’ 
αριθμ. 119959/Η (ΦΕΚ 2351/20-10-2011) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, συγχώ-
νευσε δι’ απορροφήσεως, το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μά-
θησης (ΕΚΕΠΙΣ) και το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) 
μετονομαζόμενος σε  Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελ-
ματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Ο ΕΟΠΠΕΠ, η λειτουργία του οποίου ξεκί-
νησε  στις 21/11/2011, έχει τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες των φορέων που 
απορρόφησε και συγχώνευσε, υπό την εποπτεία του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας.

Φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης (άρθρο 3) είναι:

i. Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). 
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ii. Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).
iii. Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (βλέπε Ινστιτούτα του ν. 

3696/2008, ΦΕΚ 177 Α΄, όπως αντικαταστάθηκε με τον ν. 3848/2010, 
ΦΕΚ 71 Α΄) και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, τα οποία και αυ-
τά εντάσσονται υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου 
Μάθησης. 

iv. Οι λοιπές δημόσιες και ιδιωτικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης,
v. Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) 
vi. Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ) και το Ινστιτούτο Νεολαίας, κατά το 

μέρος που παρέχουν υπηρεσίες διά βίου μάθησης.

σημείωση: Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ) μετονομάστηκε σε Ίδρυμα Νεολαίας 
και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) μετά τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως του Ιν-
στιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) και του Ινστιτούτου Νεολαί-
ας σε ενιαίο φορέα, που εποπτεύεται από τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, βάσει της ΚΥΑ 127175/Η (ΦΕΚ Β2508/4-11-2011)

vii. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών γενικής (τυπικής και μη τυπικής) εκ-
παίδευσης ενηλίκων, στους οποίους περιλαμβάνονται κοινωνικοί, 
θρησκευτικοί και πολιτιστικοί φορείς, καθώς και δομές παροχής υ-
πηρεσιών γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως τα Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και οι Σχολές Γονέων.

viii. Οι φορείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ή και υπηρεσιών ε-
παγγελματικού προσανατολισμού (δημόσιοι και ιδιωτικοί). 

ix. Τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ κατά το 
μέρος που παρέχουν υπηρεσίες διά βίου συμβουλευτικής και επαγ-
γελματικού προσανατολισμού.

x. Οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που πα-
ρέχουν μη τυπική εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως είναι το ΕΚΔΔΑ, καθώς και 
οι φορείς που συνίστανται από τις επαγγελματικές ενώσεις και τα επι-
μελητήρια και παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση στα μέλη τους.

xi. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης, τους οποίους συνι-
στούν οι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και 
εργοδοτών που συνυπογράφουν την εθνική συλλογική σύμβαση ερ-
γασίας, όπως είναι το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) και το Κέντρο Ανάπτυ-
ξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) 
της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), το Κοινωνικό Πολύκεντρο και το Διαβαλκανικό 
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Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων 
Δημόσιων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ).

xii. Οι φορείς άτυπης μάθησης στους οποίους μπορούν να συμπεριλαμ-
βάνονται σχολεία, μουσεία, βιβλιοθήκες, κοινωνικοί, επιμορφωτικοί 
και πολιτιστικοί φορείς που εφαρμόζουν προγράμματα ή παρέχουν 
υπηρεσίες διά βίου μάθησης που απευθύνονται σε νέους ή σε ενηλί-
κους ή σε άτομα της τρίτης ηλικίας, όπως είναι η διεξαγωγή ημερίδων 
ή σεμιναρίων, η διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, η παροχή 
συστηματικών πληροφοριών και γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτή-
των των ατόμων. 

xiii. Στο Εθνικό Δίκτυο Διά Βίου Μάθησης ανήκουν οι φορείς και οι δομές 
του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος κατά το μέρος που παρέχουν 
υπηρεσίες ή εφαρμόζουν προγράμματα διά βίου μάθησης, όπως εί-
ναι τα Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα Ινστιτούτα Διά Βίου 
Εκπαίδευσης των ιδρυμάτων αυτών, καθώς και τα Κέντρα Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ). 

xiv. Τέλος, στο Εθνικό Δίκτυο Διά Βίου Μάθησης ανήκουν και οι φορείς 
που οργανώνουν και υλοποιούν προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής 
κατάρτισης, τα οποία χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, ως 
προς τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου των προγραμμάτων 
αυτών.

Λειτουργίες του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης (άρθρο 3).

Βασικές λειτουργίες είναι:

• Η αρχική επαγγελματική κατάρτιση.

• Η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. 

• Η γενική εκπαίδευση ενηλίκων.

Υποστηρικτικές λειτουργίες είναι:

• Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών των ενηλί-
κων σε σχέση και με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής 
ανάπτυξης.

• Η παροχή υπηρεσιών διά βίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσα-
νατολισμού.

• Η πιστοποίηση των δομών, των επαγγελματικών περιγραμμάτων, των προ-
γραμμάτων και των εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης.

• Η αναγνώριση των προσόντων και η πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων των ατόμων.



ίμΕ ΓσΕβΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

84

2
ΕκπαίδΕυση, δία βίου μαθηση καί πίστοποίηση προσοντων

• Η αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων που αντιστοιχούν σε επαγγελ-
ματικά προσόντα, τα οποία αποκτώνται στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, 
πλην της ανώτατης εκπαίδευσης.

Συλλογικά όργανα Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση (άρθρο 5).

• Για την υποβοήθηση του σχεδιασμού και τον συντονισμό της εφαρμογής της 
δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης συγκαλείται από τον Υπουργό Παιδείας, 
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, η σύ-
νοδος διά βίου μάθησης και σύνδεσης με την απασχόληση, η οποία οργανώνει 
τον κοινωνικό διάλογο σχετικά με τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και τις κοι-
νωνικές ανάγκες, τα προγράμματα και τα μέτρα πολιτικής της διά βίου μάθη-
σης στην Ελλάδα. Στη σύνοδο συμμετέχουν οι Πρόεδροι των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων των εργοδοτών (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ, της 
ΕΣΑμεΑ, της Ένωσης Περιφερειών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-
δας.

• Για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμά-
των και των παρεχόμενων υπηρεσιών διά βίου μάθησης, καθώς και τη σύν-
δεσή τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, συστάθηκε συλλογικό όργανο 
με την ονομασία «Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχό-
ληση», στο οποίο συμμετέχει και εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ. Οι αρμοδιότητες 
του Συμβουλίου Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση είναι 
κυρίως η στήριξη της αποστολής και των στόχων του Εθνικού Συστήματος 
Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχό-
ληση (ΕΣΣΕΕΚΑ) και, ειδικότερα, η υποβολή προτάσεων για την εξασφάλιση 
της οργάνωσης, της διασύνδεσης, του συντονισμού, της αξιολόγησης και των 
απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία των επί μέρους συ-
στημάτων του. 

• Σύμφωνα με τον νόμο συστήνεται συλλογικό όργανο με τον τίτλο «Διαρκής 
Διάσκεψη Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων», με σκοπό την υποβοήθηση της 
βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων 
και των παρεχόμενων υπηρεσιών διά βίου μάθησης που αφορούν στη γενική 
εκπαίδευση ενηλίκων. 

Η Διά Βίου Μάθηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (άρθρο 7)

Σε επίπεδο Περιφερειών. 

Η Περιφέρεια καταρτίζει, στο πλαίσιο του περιφερειακού αναπτυξιακού προ-
γράμματός της, το περιφερειακό πρόγραμμα διά βίου μάθησης, με βάση το αντί-
στοιχο εθνικό πρόγραμμα διά βίου μάθησης. Το περιφερειακό πρόγραμμα διά βίου 



|  2  |  • ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ίμΕ ΓσΕβΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

85

μάθησης περιλαμβάνει ιδίως επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις ε-
παγγελματικής κατάρτισης και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολι-
τικής διά βίου μάθησης σε περιφερειακό επίπεδο. 

Οι δράσεις του περιφερειακού προγράμματος διά βίου μάθησης μπορεί να χρη-
ματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δημόσιων επεν-
δύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέσω 
της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, από επιχορηγήσεις και από ίδιους 
πόρους της Περιφέρειας. 

Η Περιφέρεια εφαρμόζει το περιφερειακό πρόγραμμα διά βίου μάθησης και δια-
χειρίζεται την εφαρμογή της πολιτικής και των κανόνων που αφορούν στην επαγ-
γελματική κατάρτιση στην περιφέρειά της. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται 
ιδίως η συγκρότηση, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, Περιφερεια-
κής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης, με αρμοδιότητα τη διατύπωση ειση-
γήσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και 
σύνδεσής της με την αγορά εργασίας και ιδίως για τη διερεύνηση και εκτίμηση 
των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας 
και την ιεράρχηση των επαγγελματικών ειδικοτήτων που πρέπει να λειτουργή-
σουν στα ΙΕΚ, στα ΚΕΚ και γενικότερα στις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης. Οι 
σχετικές αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου λαμβάνονται υπόψη κατά την 
εκπόνηση του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης και του περιφερειακού 
προγράμματος διά βίου μάθησης. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι 
των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.

Σε επίπεδο Δήμων

Ο Δήμος καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματός του, 
το τοπικό πρόγραμμα διά βίου μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα διά βίου μάθησης. Το τοπικό 
πρόγραμμα διά βίου μάθησης περιλαμβάνει ιδίως επενδύσεις, προγράμματα ή επί 
μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμο-
γής της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο, όπως είναι οι 
δραστηριότητες σύνδεσης των σχολικών μονάδων με την κοινωνία, οι δράσεις ε-
πιμόρφωσης ενηλίκων, ιδίως σε τομείς της δημόσιας υγείας, του πολιτισμού, του 
αθλητισμού, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και οι 
δράσεις επιμόρφωσης της νέας γενιάς και της τρίτης ηλικίας, καθώς και η δημι-
ουργία σχολών γονέων και οι δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας και 
της καινοτομίας μέσω της σύνδεσης με την τοπική οικονομία.

Οι δράσεις του τοπικού προγράμματος διά βίου μάθησης μπορεί να χρηματοδο-
τούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό και από το πρόγραμμα δημοσίων επεν-
δύσεων απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ-
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μάτων, μέσω της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης ή μέσω της αντίστοιχης 
Περιφέρειας, από επιχορηγήσεις και από ίδιους πόρους του Δήμου.

ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
(ν. 3879/2010)

Φορείς ∆ιοίκησης

Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης

 Μονάδες των Περιφερειών
(περιφερειακό πρόγραµµα)

 Μονάδες των ∆ήµων
(τοπικό πρόγραµµα)

Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (Ε.Κ.Ε.Π.)

Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης &
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α.)

Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών
∆ια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)

Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης
Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)

Ν.Π.Ι.∆. που ιδρύεται µε το αρθ.11 του νόµου

Φορείς παροχής υπηρεσιών

Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης
Ενηλίκων (Ι.∆.ΕΚ.Ε.)

Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.)

Φορείς άτυπης µάθησης

Λοιπές δηµόσιες και ιδιωτικές σχολές
επαγγελµατικής κατάρτισης

Φορείς παροχής υπηρεσιών
συµβουλευτικών ή και επαγγελµατικού

προσανατολισµού

Κέντρα Προώθησης στην
Απασχόληση (Κ.Π.Α.)

Α. Φορείς του δηµόσιου και του
 ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
Β. Φορείς επαγγελµατικών
 ενώσεων και επιµελητηρίων
Γ. Φορείς τριτοβάθµιων
 συνδικαλιστικών οργανώσεων
 εργαζοµένων και εργοδοτών

Στο Εθνικό ∆ίκτυο ∆ια Βίου Μάθησης ανήκουν επίσης:
Α. Φορείς και οι δοµές του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος, όπως είναι τα ιδρύµατα της Ανώτατης Εκπαίδυσης και το
 Ινστιτούτο ∆ια Βίου Εκπαίδευσης των ιδρυµάτων αυτών.
Β. Φορείς που οργανώνουν προγράµµατα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, τα οποία χρηµατοδοτούνται από δηµόσιους πόρους,
 ως προς τη διαµόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου των προγραµµάτων αυτών.

Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.)
& Σχολές Γονέων

Ινστιτούτα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Κέντρα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)

Κέντρα Mεταλυκειακής
Εκπαίδευσης

 Εργαστήρια Ελευθέρων
Σπουδών

Η συμμετοχή των φορέων εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 3879/2010 για τη διά βίου μάθηση διασφα-
λίζεται η διαφάνεια, ο κοινωνικός διάλογος και η συμμετοχή των κοινωνικών 
φορέων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής διά βίου μά-
θησης, με τη συγκρότηση των ακόλουθων συλλογικών οργάνων:

i. της Συνόδου Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση, 
ii. του Συμβουλίου Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση, 
iii. της Διαρκούς Διάσκεψης Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 
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Τα όργανα (β) και (γ) αντιστοιχούν στους δύο βασικούς πυλώνες της διά βίου μάθη-
σης. Στα προαναφερόμενα κεντρικά συλλογικά όργανα η συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ εί-
ναι θεσμοθετημένη και εξασφαλίζεται από τον πρόεδρό της στο επίπεδο της Συνόδου 
και από άλλο εντεταλμένο στέλεχος στα άλλα συλλογικά όργανα. Η συμμετοχή των 
φορέων εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων επεκτείνεται και στη σύνθεση 
των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων που έχουν αρμοδιότητα την υλοποίηση 
των πολιτικών και των προγραμμάτων διά βίου μάθησης, όπως ο ΕΟΠΠΕΠ, αλλά και 
σε επιτροπές που συγκροτούνται για τη διαμόρφωση του Εθνικού Πλαισίου Προσό-
ντων, τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, τις επιτροπές εξέτασης για την 
αδειοδότηση των επαγγελμάτων, την ανάπτυξη των επαγγελματικών περιγραμμά-
των κ.ο.κ. Η συμμετοχή των κοινωνικών φορέων επιδιώκει να συμβάλει στη δια-
δικασία διαβούλευσης, να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων, έτσι ώστε να συνδεθούν 
οι ανάγκες της κοινωνίας, των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων με τις δημόσιες 
πολιτικές για την εκπαίδευση. 
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Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης από
Απόσταση (ΚΕ∆ΒΜΑΠ)

Εκπαίδευση Ενηλίκων στις Νέες
Τεχνολογίες (ΗΡΩΝ-2)

Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης
Αγ. Αναργύρων

Εκπαίδευση Μεταναστών στην
Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία,

Πολιτισµό (Οδυσσέας)

Εθνικό Πρόγραµµα Εθελοντικής
∆ράσης - Προστατεύω τον Εαυτό

µου από τους Άλλους

Σχεδιασµός και Υλοποίηση
Προγραµµάτων εξ Αποστάσεως

Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών και
Στελεχών ∆ιά Βίου Μάθησης

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων
(ΚΕΕ)

Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας
(Σ∆Ε)

Σχολές Γονέων
(Σχ.Γ.)

Kέντρο Επαγγελµατικής
Κατάρτισης ΓΓ∆ΒΜ

Νοµαρχιακές Επιτροπές
Λαϊκής Επιµόρφωσης (ΝΕΛΕ)

Σχεδιασµός και Υλοποίηση Προγραµµάτων εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης µέσω ΚΕ∆ΒΜΑΠ

της ΓΓ∆ΒΜ

∆ΟΜΕΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, http://www.gsae.edu.gr/index.php/organisation

Κριτικά σχόλια επί του νόμου 3879/2010 για τη διά βίου μάθηση. 

Απόσπασμα από τη Γνώμη 243 (2011) της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
Ελλάδος (ΟΚΕ) επί του σχεδίου νόμου «Ανάπτυξη της διά βίου μάθησης», που ψη-
φίστηκε ως νόμος 3789/2010.

Κεφάλαιο Β΄ Γενική Αξιολόγηση του Σχεδίου Νόμου.

Σύμφωνα με τις θέσεις της ΟΚΕ, όπως αυτές έχουν εκφραστεί πολλές φορές κα-
τά το παρελθόν σε γνωμοδοτήσεις της, η διά βίου μάθηση αποτελεί βασικό μοχλό 
αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού και συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση 
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της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής, της ισότητας ευκαιριών και στην άμ-
βλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Επίσης, η διά βίου μάθηση συμβάλει ση-
μαντικά στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας από ελλειμματική και μη 
ανταγωνιστική σε οικονομία υψηλής ποιότητας.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η χώρα μας απαιτεί μια νέα εκπαιδευτική πολιτική που 
θα εντάσσεται στον ευρύτερο ανασχεδιασμό του αναπτυξιακού μοντέλου της Ελλά-
δας, με έμφαση στο προφίλ γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού. Όπως επίσης είναι κοινά αποδεκτό ότι απαιτείται και μια ολοκληρωμέ-
νη προσέγγιση για τη διά βίου μάθηση με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης: η παρο-
χή δηλαδή μέσω της διά βίου μάθησης του δημόσιου αγαθού της παιδείας σε ό-
λους ανεξαιρέτως τους πολίτες και, ειδικότερα, στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Στο πλαίσιο του παραπάνω προσανατολισμού το παρόν σχέδιο νόμου κινείται σε 
αρκετά σημεία προς μια θετική κατεύθυνση, ωστόσο η ΟΚΕ κρίνει ότι αρκετές δια-
τάξεις χρειάζονται βελτιώσεις, τροποποιήσεις και αλλαγές. Το παρόν σχέδιο νόμου 
επιχειρεί να συστηματοποιήσει μια σειρά υπαρχόντων δομικών δυσλειτουργιών 
σχετικά με τους φορείς, τις λειτουργίες και τα εργαλεία του εθνικού δικτύου για τη 
διά βίου μάθηση. Η συστηματοποίηση αυτή άλλωστε, είναι αναγκαία για την απο-
τελεσματικότερη και αποδοτικότερη ανάπτυξη της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα, 
σε μια εποχή που η γνώση αποτελεί το πιο στέρεο εργαλείο για την ανάπτυξη, την 
ευημερία και την κοινωνική συνοχή.

Επίσης, το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου επιχειρεί να αντιμετωπίσει στο θεσμικό 
επίπεδο πολλές από τις αγκυλώσεις και τα προβλήματα του συστήματος μη τυπι-
κής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, ανασυνθέτοντας, ξανά-οριοθετώντας και 
δημιουργώντας όργανα διοίκησης και παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης στο 
σύγχρονο εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αγκυλώσεις και προβλήματα όπως : 

• η απουσία μιας ενιαίας εθνικής πολιτικής και ενός συστηματοποιημένου και 
συνεκτικού πλαισίου (θεσμικού και διαχειριστικού) αντιμετώπισης των θεμά-
των της διά βίου μάθησης,

• η διασπορά των ενεργειών κατάρτισης, χωρίς συντονισμό μεταξύ τους και 
χωρίς την ένταξή τους σε ένα στοχευμένο εθνικό πλαίσιο πολιτικής, 

• η έλλειψη σύνδεσης και συντονισμού των επιμέρους εκπαιδευτικών πολι-
τικών, κυρίως σε σχέση με την αρχική και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση,

• η απουσία ενός εθνικού πλαισίου πιστοποίησης γνώσεων – δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων και ενός ολοκληρωμένου συστήματος αναγνώρισης – πιστοποίη-
σης επαγγελματικών προσόντων,

• η απουσία διαδικασιών αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας, σε σχέση 
με την επίτευξη των μαθησιακών στόχων και την απόκτηση συγκεκριμένων 
γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων.
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Ειδικότερα και όσον αφορά στις παρατηρήσεις της ΟΚΕ στο πλαίσιο της γενικής 
αξιολόγησης του παρόντος Σχεδίου Νόμου, αυτές επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

Α.  Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο «Για την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και άλ-
λες διατάξεις», αλλά, όσον αφορά στο περιεχόμενο του, αυτό επικεντρώνεται 
στη μη-τυπική εκπαίδευση και στην άτυπη μάθηση. Είναι όμως σαφές, όπως 
επισημαίνεται και από την ίδια την εισηγητική επί του νομοσχεδίου έκθεση(8), 
ότι η διά βίου μάθηση αποτελεί ένα όραμα, μια στρατηγική και μια στάση α-
πέναντι στη μάθηση και την εκπαίδευση συνολικά και δεν εξαντλείται στη μη 
τυπική και την άτυπη μάθηση αλλά περιλαμβάνει και την τυπική γενική και 
επαγγελματική εκπαίδευση του ατόμου.

Β.  Θετικά κρίνεται η ανάδειξη του Υπουργείου Παιδείας σε ρόλο συντονιστή και 
επιτελικού ρυθμιστή του εθνικού δικτύου διά βίου μάθησης, η δομική σύνδε-
ση της διά βίου μάθησης με το ζήτημα της πιστοποίησης προσόντων, η θεσμι-
κή διάκριση των φορέων που θα πιστοποιούν τις «εισροές» και τις «εκροές» 
μέσα από τον επαναπροσδιορισμό ήδη υπαρχόντων οργανισμών, η αναγνώ-
ριση του ρόλου της διασφάλισης ποιότητας ως του εργαλείου εκείνου το οποίο 
μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, των στόχων και 
των λειτουργιών της διά βίου μάθησης. Όλα τα προαναφερόμενα αποτελούν 
σημαντικές παραμέτρους, οι οποίες προβλέπονται στο νομοσχέδιο για τη διά 
βίου μάθηση, συνιστώντας ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Γ.  Το προτεινόμενο νομοσχέδιο επικεντρώνεται κυρίως στην εξυπηρέτηση του 
στόχου της ενίσχυσης της απασχόλησης, παρουσιάζοντας τη σύνδεση της διά 
βίου μάθησης με την απασχόληση ως τη θεμελιώδη επιδίωξη. Ωστόσο, η ΟΚΕ 
θεωρεί ότι ο συντονισμός και η άμεση σύνδεση μάθησης - απασχόλησης αφο-
ρά όχι τόσο στη διά βίου μάθηση γενικά και συνολικά, όσο στην επαγγελματι-
κή κατάρτιση. Επίσης, θεωρεί ότι η σύνδεση της κατάρτισης με την απασχό-
ληση δεν είναι θέμα «εξωτερικού διοικητικού συντονισμού», που λύνεται με 
επιτροπές, ειδικούς φορείς, και συντονιστικά όργανα. Η επαγγελματική αξία 
(καταλληλότητα και χρησιμότητα) της κατάρτισης είναι «εσωτερικό» θέμα (δη-
λαδή θέμα μορφής και περιεχομένου) της μάθησης.

Δ.  Το νομοσχέδιο προβλέπει τη μεταφορά μεγάλου μέρους της διοίκησης και της 
εφαρμογής των προτεραιοτήτων για τη διά βίου μάθηση στις Περιφερειακές 
Διοικήσεις και τους Δήμους με τη σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων με 
το Κεντρικό Κράτος. Η ΟΚΕ θεωρεί, επί της αρχής, θετική τη μετάθεση αρμο-
διοτήτων και δράσεων διά βίου μάθησης στο περιφερειακό επίπεδο και στο 
επίπεδο των δήμων, ωστόσο, λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας και 

8.  Η εισηγητική έκθεση αναφέρει: «Η διά βίου μάθηση περιλαμβάνει κάθε είδους μαθησιακή δρα-
στηριότητα στη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής, που αποσκοπεί στην απόκτηση ή τη βελτίωση 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που χρησιμεύουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης 
προσωπικότητας, στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την κοινωνική συνοχή, στην 
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά και στην επαγγελματική 
ένταξη και εξέλιξη».
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λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο προσαρμογής που απαιτείται για την αναδιάρ-
θρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει πρόβλεψη 
σταδιακής μεταφοράς αυτών των αρμοδιοτήτων και να διασφαλιστεί η χρη-
ματοδότηση από τους δημόσιους πόρους. Επιπλέον, η ΟΚΕ θεωρεί ότι αυτή 
η μέθοδος διοίκησης (δικτύωση και σύναψη προγραμματικών συμβάσεων) 
για να είναι αποτελεσματική, απαιτεί τη θεσμοθετημένη μεταφορά πόρων και 
τεχνογνωσίας προς τους παραπάνω φορείς, διαφορετικά, θα οδηγήσει στην 
υποβάθμιση των υπηρεσιών μη-τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης. 

Ε.  Όσον αφορά το σύστημα διοίκησης, η ΟΚΕ θεωρεί ότι πρόκειται για ένα πολύ-
πλοκο σύστημα του οποίου η εφαρμογή, εκτός από τη διάθεση των αναγκαί-
ων τεχνικών και οικονομικών πόρων, όπως προαναφέραμε, προϋποθέτει την 
έκδοση αρκετών απλών ή κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών 
Διαταγμάτων. Η ΟΚΕ επισημαίνει άλλη μια φορά ότι η πληθώρα τόσων Υπουρ-
γικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων ενέχει τον κίνδυνο περιορι-
σμού του Σχεδίου Νόμου σε διακήρυξη πολιτικής, παρά σε ένα ευέλικτο και 
αποτελεσματικό νομοθέτημα. Τέλος, το σύστημα διοίκησης θεσπίζει πολυμερή 
όργανα και διαδικασίες γνωμοδότησης (Εθνική Σύνοδος Διά Βίου Μάθησης, 
Εθνικό Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης, Διαρκής Διάσκεψη Γενικής Εκπαίδευ-
σης Ενηλίκων, Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Εφαρμογής) 
χωρίς σαφή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων τους και των σχέσεών τους με 
τα όργανα διοίκησης του συστήματος (Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, 
Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων, ΕΚΕΠ, ΕΚΕΠΙΣ). Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι 
τα παραπάνω συλλογικά όργανα, καθώς και ο Ο.Π.Π., το ΕΚΕΠ και το ΕΚΕΠΙΣ, 
εξαιτίας του ιδιαίτερου βάρους τους για τη διαμόρφωση και την υποστήριξη 
της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας, θα πρέπει να έχουν τριμερές σύ-
στημα διοίκησης σε ισότιμη και ισομερή βάση. 

ΣΤ.  Οι κοινωνικοί εταίροι, όπως έχει σημειώσει σε πολλές γνωμοδοτήσεις της η 
ΟΚΕ, πρέπει να λειτουργούν ως συνδιαμορφωτές των πολιτικών και ως συ-
στηματικά συμμετέχοντες στον σχεδιασμό, στην παρακολούθηση και στην αξι-
ολόγηση των μέτρων της διά βίου μάθησης και όχι απλώς ως φορείς υλοποίη-
σης δράσεων. Η ΟΚΕ, επομένως, θεωρεί ότι ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων 
στο σύστημα της διά βίου μάθησης θα πρέπει να αναβαθμιστεί. Συγκεκριμένα, 
όσον αφορά το Εθνικό Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης, το οποίο αποτελεί συ-
νισταμένη όλων των φορέων που συμμετέχουν και δραστηριοποιούνται στο 
πεδίο της διά βίου μάθησης, προτείνεται να συμπεριληφθεί στους σκοπούς 
λειτουργίας του και η έκφραση γνώμης για ζητήματα στρατηγικής σχεδιασμού 
και υλοποίησης δράσεων που εξυπηρετούν τον εθνικό σχεδιασμό διά βίου 
μάθησης της χώρας. Ακόμη, οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να εκπροσωπούνται 
και να συμμετέχουν ενεργά στους φορείς διοίκησης του δικτύου της διά βίου 
μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ, ΟΠΠ, ΕΚΕΠ).

Ζ.  Το θέμα της πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων αναδεικνύε-
ται σε σημαντική παράμετρο, τόσο της διά βίου εκπαίδευσης και της επαγγελ-
ματικής κατάρτισης ενηλίκων, όσο και της απασχόλησης και, ειδικότερα, της 
διευθέτησης των εργασιακών –επαγγελματικών αρμοδιοτήτων και δικαιωμά-
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των. Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτείται ένα εθνικό σύστημα πιστοποίησης, με την 
έννοια ότι θα διέπεται από αρχές και κριτήρια για το πότε και γιατί χρειάζεται 
μια διαδικασία πιστοποίησης, με ποιες μεθόδους θα σχεδιάζεται, με ποια ερ-
γαλεία θα υλοποιείται, πώς θα διεξάγεται η πιστοποίηση της άτυπης μάθησης 
κτλ.. Η ΟΚΕ επισημαίνει την αναγκαιότητα να ενταχθεί η πιστοποίηση των προ-
σόντων της μη-τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης σε ένα ενιαίο 
δημόσιο σύστημα πιστοποίησης των προσόντων, καθώς το αντίθετο ενδέχεται 
να οδηγήσει σε απορρύθμιση των επαγγελμάτων και σε υποβάθμιση της ποι-
ότητας των επαγγελματικών υπηρεσιών. Είναι απαραίτητο το σύστημα πιστο-
ποίησης της μη-τυπικής εκπαίδευσης να λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι 
ως υποκατάστατο στην τυπική εκπαίδευση. Επίσης, αυτό το σύστημα θα πρέ-
πει να είναι δημόσιο, τριμερούς χαρακτήρα, λειτουργικό και αποτελεσματικό.

Η.  Ως τελευταία παρατήρηση, η ΟΚΕ θέλει να τονίσει ότι σε καμιά περίπτωση δε θα 
πρέπει να παραγκωνιστεί ο σημαντικός ρόλος που η διά βίου μάθηση μπορεί 
και πρέπει να διαδραματίσει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων 
και στην ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, και κυρίως των ατό-
μων με αναπηρία, τα οποία υφίστανται σωρευτικά και ποικιλοτρόπως, από την 
προσχολική κιόλας ηλικία, τον κοινωνικό αποκλεισμό. Για τον λόγο αυτό, σε ο-
ποιαδήποτε δράση, ενέργεια ή πράξη που αφορά στον σχεδιασμό ή την υλοποί-
ηση προγραμμάτων σχετικά με τη διά βίου μάθηση θα πρέπει να διασφαλίζεται 
η συμμετοχή, αλλά και η απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία.

Για περισσότερα δεδομένα σχετικά με τη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα μπορείτε 
να δείτε την Ετήσια Έκθεση για τη διά βίου μάθηση 2012:
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/121218_apologismos_ggbm_2012.pdf

2.8.  Διά βίου μάθηση και μικρές επιχειρήσεις. 
Θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ.

Παρατηρήσεις και προτάσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας και την αύξηση 
της συμμετοχής στις ενέργειες εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Παρά τα μέτρα βελτίωσης που άρχισαν να υιοθετούνται από το 1995, το επίπεδο 
της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα φαίνεται να υπολείπεται κατά πολύ άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών, ιδίως στον δείκτη της συμμετοχής. Σύμφωνα με στοιχεία της 
Eurostat(9), η Ελλάδα καταλαμβάνει την 27η θέση (σε σύνολο 33 χωρών) ως προς το 
ποσοστό συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Συγκεκριμένα, το ποσοστό 
για την Ελλάδα είναι 2,9%, όταν ο μέσος όρος των χωρών της Ε.Ε. είναι 9,5%.

9.  Eurostat 2009 & E.C./ Standing Committee on Indicators & benchmarks (2009), Progress 
towards the Lisbon objectives. Indicators and benchmarks 2009. Brussels: Commission of the 
European Communities 23-11-2009.
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ΕΛΛαδα μΕσοσ οροσ Ε.Ε. στοΧοί Ε.Ε.

2000 2008 2000 2008 2010 2020

Συμμετοχή ενηλίκων (25-64 ετών) 
στη ΔΒΜ τέσσερις εβδομάδες 
πριν τη διενέργεια της έρευνας

2,6% 
(2003)

2,9%(11) 8,5% 
(2003)

9,5% 12,5% 15%

Πηγή: E.C./ Standing Committee on Indicators & benchmarks (2009), Progress towards the Lisbon objectives. 
Indicators and benchmarks 2009. Brussels: Commission of the European Communities 23/11/2009, p. 28.

Ακόμη πιο πρόσφατα στοιχεία παρέχονται σε έκθεση της Επιτροπής των Ευρωπα-
ϊκών Κοινοτήτων του 2011(11). 

Συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση στις ευρωπαϊκές χώρες 
(ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 25 - 64 ετών που συμμετέχουν στην 
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10. Ο στόχος του Υπουργείου Παιδείας για το 2013 είναι το ποσοστό 5%.

11.  Commission of the European Communities (2011) Commission staff working document 
Progress towards the common European objectives in education and training. Indicators and 
benchmarks 2010/2011. European document SEC (2011) 526
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Στον τομέα της συμμετοχής των εργαζομένων σε ενέργειες συνεχιζόμενης επαγ-
γελματικής κατάρτισης η Ελλάδα βρίσκεται, σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη 
σχετική έρευνα, στην κατώτερη θέση, με ποσοστό 14%, όταν ο κοινοτικός μέσος 
όρος (Ε.Ε.27) είναι 33%(12).

Αναφορικά με το μείζον θέμα της συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μά-
θηση, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και το Ιν-
στιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) συνεργάστηκαν στην υλοποίηση πανελ-
λαδικής έρευνας σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων 
στη διά βίου μάθηση. Το ερευνητικό έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας (ΕΣΠΑ 
2007-2013, συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Πρόθεση των δύο Ινστιτούτων είναι η περαιτέρω συστηματική διερεύνηση των 
βασικών δεδομένων της συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση στην Ελ-
λάδα, έτσι ώστε η επαναλαμβανόμενη έρευνα που θα διεξάγεται ανά δύο χρόνια, 
με την ευθύνη τους, να αποτελέσει ένα αξιόπιστο βαρόμετρο της συμμετοχής στη 
διά βίου μάθηση, διευκολύνοντας τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων 
των κοινωνικών φορέων, τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και την υιοθέτηση α-
ποτελεσματικών πολιτικών.

Η συγκέντρωση των δεδομένων, η οποία υλοποιήθηκε τον Ιανουάριο και τον 
Φεβρουάριο του 2012, κατέγραψε ορισμένες από τις επιπτώσεις της οικονομικής 
κρίσης στις τρέχουσες απόψεις και συμπεριφορές των πολιτών ως προς τα θέματα 
της διά βίου μάθησης. 

Βασικά ευρήματα της έρευνας.

• η ετήσια συμμετοχή σε σεμινάρια σχετικά με το επάγγελμα κυμαίνεται στο 
15,9%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο ένας στους δύο συμμετέχοντες 
δήλωσαν ότι έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον μία φορά στην ενήλικη ζωή τους 
σε κάποιο σεμινάριο/εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα 
που αφορούσε στο επάγγελμά τους. Τους τελευταίους 12 (2011) μήνες ανέφερε 
ότι συμμετείχε σε κάποιο σεμινάριο/εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή εκπαιδευτική 
δραστηριότητα που αφορούσε στο επάγγελμά του το 15,9% (Μισθωτοί 21,1%, αυ-
τοαπασχολούμενοι/ εργοδότες 14,6%, άνεργοι 7,9%). Σχετικά υψηλότερα ποσοστά 
συμμετοχής σε σεμινάρια που αφορούν στο επάγγελμα, κατά τους τελευταίους 12 
μήνες, εμφανίζουν οι άνδρες, οι νεότερες ηλικίες, οι άγαμοι, οι πανεπιστημιακής 

12.  Αναφέρεται στο Commission of the European Communities (2011) Commission staff working 
document Progress towards the common European objectives in education and training. 
Indicators and benchmarks 2010/2011. European document SEC (2011) 526, p. 58.
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μόρφωσης, οι δηλώνοντες επαρκές εισόδημα. Τα μέλη συνδικάτων, συλλόγων και 
εθελοντικών οργανώσεων εμφανίζονται να συμμετέχουν σαφώς περισσότερο από 
όσους δεν έχουν ιδιαίτερη ενασχόληση με τα κοινά. 

0 5 10 15 20 25

21,1Μισθωτοί

Άνεργοι

Aυτοαπασχολούµενοι,
Ελ.επαγγελµατίες,

Ιδιοκτήτες επιχειρ.
14,6

7,9

Διάγραμμα 3: Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα το έτος 2011 - ανάλυση ως προς την 
επαγγελματική ιδιότητα - Πηγή: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ΙΝΕ ΓΣΕΕ

• αυξημένο ενδιαφέρον συμμετοχής.

Το 68% του εξεταζόμενου πληθυσμού δηλώνει ότι επιθυμεί να συμμετάσχει σε 
κάποιο σεμινάριο σχετικό με το επάγγελμά του τους επόμενους 12 μήνες. Το ενδι-
αφέρον συμμετοχής εμφανίζεται αντιστρόφως ανάλογο με την ηλικιακή κατηγορία 
και τα έτη απασχόλησης των ερωτώμενων, ενώ καταγράφεται σχετικά πιο μεγάλο 
στις πόλεις της περιφέρειας από ό,τι στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
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Τους επόμενους 12 μήνες θα επιθυμούσατε να συμμετάσχετε σε κάποιο σεμινάριο που αφορά στο 
επάγγελμά σας; (για βελτίωση των επαγγελματικών σας γνώσεων και δεξιοτήτων)

67,4Μισθωτοί

Άνεργοι

Aυτοαπασχολούµενοι,
Ελ.επαγγελµατίες

Ιδιοκτήτες επιχειρ.
65,6

71,7
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68,1%

OXI
31,9%

Με βάση την ιδιότητα

• κίνητρα συμμετοχής.

Στην έρευνα καταγράφεται μια πλειάδα κινήτρων συμμετοχής σε σεμινάρια σχετικά 
με την επαγγελματική δραστηριότητα, τα οποία συνδυάζονται και συνθέτουν ποικιλο-
τρόπως τις αιτίες συμμετοχής. Τα κίνητρα αυτά σχετίζονται τόσο με τις γενικότερες 
αντιλήψεις και στάσεις απέναντι στην συνεχή εκπαίδευση (π.χ. «γιατί η εκπαίδευση 
πρέπει να διαρκεί σε όλη μας την ζωή»), όσο και στην κάλυψη συγκεκριμένων ανα-
γκών και προσωπικών επιδιώξεων (π.χ. «για να αυξήσω τα τυπικά μου προσόντα»).

Οι λόγοι που αναφέρθηκαν με σχετικά υψηλότερη συχνότητα ως σοβαρά κίνητρα 
συμμετοχής είναι οι εξής: Γιατί μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα, για 
να είμαι περισσότερο αποδοτικός στην εργασία μου, γιατί η εκπαίδευση πρέπει να 
διαρκεί σε όλη μας τη ζωή, για να αυξήσω τα τυπικά μου προσόντα, για να αυξήσω 
τις οικονομικές μου απολαβές, για να διατηρήσω τη θέση εργασίας μου ή για να βρω 
εργασία/καλύτερη εργασία. Ως λιγότερο ισχυρά κίνητρα συμμετοχής εμφανίζονται η 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου γενικά και η φυγή από τα προσωπικά/οικογενει-
ακά προβλήματα.

Πίνακας 1: Κίνητρα συμμετοχής στη διά βίου μάθηση

ΛοΓοί ποσοστο (%)

Γιατί μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα 90,0

Για να είμαι περισσότερο αποδοτικός/ή στην εργασία μου 86,4

Γιατί η εκπαίδευση πρέπει να διαρκεί σε όλη μας τη ζωή 85,1

Για να αυξήσω τα τυπικά μου προσόντα 79,2
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ΛοΓοί ποσοστο (%)

Για να αυξήσω τις οικονομικές μου απολαβές 76,3

Για να διατηρήσω τη θέση εργασίας μου 71,8

Για να βρω μια καλύτερη εργασία 63,9

Για να αποκτήσω το πιστοποιητικό / βεβαίωση συμμετοχής 58,0

Για να είμαι πιο ολοκληρωμένος πολίτης 57,7

Για να συναντήσω καινούργιους ανθρώπους και να βελτιώσω το κοινω-
νικό μου δίκτυο

56,1

Γιατί έτσι δίνω ένα καλό παράδειγμα στα παιδιά μου 52,6

Γιατί στο παρελθόν δεν μπόρεσα να σπουδάσω όσο και όσα ήθελα 50,9

Για να αξιοποιήσω τον ελεύθερο χρόνο μου 37,3

Για να ξεφύγω από τα προβλήματα της προσωπικής / οικογενειακής μου ζωής 21,9

Πηγή: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ΙΝΕ ΓΣΕΕ

• Εμπόδια συμμετοχής.

Όπως και στην περίπτωση της διερεύνησης κινήτρων, στην έρευνα καταγράφεται 
μια πλειάδα εμποδίων συμμετοχής σε σεμινάρια σχετικά με την επαγγελματική δρα-
στηριότητα. Αναμφισβήτητα, το κόστος συμμετοχής ανάγεται σε κυρίαρχο εμπόδιο. 
Εκτός από το κόστος, στην ομάδα των συνηθέστερων και σημαντικότερων εμποδίων 
καταγράφονται η έλλειψη πληροφόρησης/ελλιπής ενημέρωση, η έλλειψη χρόνου 
λόγω επαγγελματικών ή άλλων υποχρεώσεων, αλλά και λόγοι που σχετίζονται με 
την οργάνωση των σεμιναρίων, όπως οι μη βολικές ημέρες και ώρες υλοποίησης, η 
ποιότητα των σεμιναρίων, ο τόπος διεξαγωγής, καθώς και η μεγάλη διάρκειά τους.

Πίνακας 2: Εμπόδια για συμμετοχή στη διά βίου μάθηση

ΛοΓοί ποσοστο (%)

Κόστος συμμετοχής 81,4%

Έλλειψη πληροφόρησης και ενημέρωσης για τα σεμινάρια που γίνονται 68,2%

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε ημέρες και ώρες που δεν μπορώ 
να παρακολουθήσω

56,5

Έλλειψη χρόνου λόγω εργασιακών υποχρεώσεων 48,0

Η ποιότητα και η οργάνωση των σεμιναρίων δεν είναι στα επιθυμητά επίπεδα 47,4

Μεγάλη διάρκεια σεμιναρίων 44,7
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ΛοΓοί ποσοστο (%)

Δυσκολία μετακίνησης προς τον τόπο που γίνεται το σεμινάριο 42,0%

Δε δίνεται βεβαίωση / πιστοποιητικό παρακολούθησης 29,7%

Έλλειψη χρόνου λόγω άλλων ασχολιών 29,2%

Έλλειψη χρόνου λόγω φροντίδας παιδιών 28,3

Μπορώ να μάθω και με άλλους τρόπους αυτά που θα μάθαινα σε ένα 
σεμινάριο

26,5

Δε θεωρείται ιδιαίτερο προσόν στο εργασιακό μου περιβάλλον 26,1

Η παρακολούθηση σεμιναρίων δεν παίζει κανέναν ρόλο στη βελτίωση 
της θέσης εργασίας μου

21,4

Ο τρόπος επιλογής. δε νομίζω ότι έχω πιθανότητες να επιλεγώ 19,9

Δεν έχω τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την παρακολούθηση 15,5

Έλλειψη χρόνου λόγω φροντίδας άλλου συγγενικού προσώπου 15,3

Δεν έχω τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την παρακολούθηση 15,2

Αρκετά έχω μάθει έως τώρα 10,9

Με εμποδίζουν προβλήματα υγείας 9,5

Δε μου αρέσει να παρακολουθώ σεμινάρια. μου θυμίζουν το σχολείο 6,7

Είμαι πολύ μεγάλος/η πλέον για να μάθω 6,7

Αρνητική τοποθέτηση της οικογένειας ή των φίλων μου 4,0

Πηγή: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Με βάση τη σύγκριση των ποσοστών της έρευνας με αντίστοιχα άλλων ερευνών 
κατά το παρελθόν προκύπτει πως η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά στις τρεις τελευ-
ταίες θέσεις ανάμεσα σε 27 ευρωπαϊκές χώρες στο θέμα της συμμετοχής των ενηλί-
κων στη διά βίου μάθηση. 

Μια απόπειρα αιτιολόγησης της χαμηλής συμμετοχής στον τομέα της διά βίου 
μάθησης παρουσιάζεται σε κείμενο του Υπουργείου Παιδείας (2010):

Την «ελληνική υστέρηση» στη διά βίου μάθηση εξηγούν: 

• Η απουσία σύνδεσης της αρχικής με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρ-
τιση (με ταυτόχρονη μη αποσαφήνιση των ορίων τους) σε συνδυασμό με τον 
κατακερματισμό και την επικάλυψη αρμοδιοτήτων. 



|  2  |  • ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ίμΕ ΓσΕβΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

99

• Το ασαφές πλαίσιο αναφορικά με τα προσόντα και τα συναφή επαγγελματικά 
δικαιώματα. 

• Το αποσπασματικό και τυχαίο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Διά βίου Μάθησης. 
• Η πλημμελής διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με 

τις πραγματικές ανάγκες της εθνικής και ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. 
• Το αμφιβόλου ποιότητας και αποτελεσματικότητας περιεχόμενο της παρεχό-

μενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, δεδομένης της μέχρι σήμερα απουσίας 
συστηματικής αξιολόγησης. 

• Η ελλιπής συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Εργασίας 
• Η μη συστηματική διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους, αυτοδιοικητικούς 

φορείς και την κοινωνία των πολιτών. 
• Η έλλειψη σχετικής παράδοσης που θα διευκόλυνε τη θεμελίωση της Διά βίου 

Μάθησης ως συνιστώσας της ιδιότητας του πολίτη. 

Το φαινόμενο της μικρής συμμετοχής στη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα έχουν 
επιχειρήσει να εξηγήσουν πολλοί ερευνητές. Ο Κόκκος (2008) το αποδίδει σε πέντε 
αλληλεξαρτώμενους παράγοντες: 

i. Στο γεγονός ότι, μέχρι την πτώση της δικτατορίας (το 1974), υπήρξαν 
παρατεταμένες περίοδοι κυριαρχίας των συντηρητικών πολιτικών 
δυνάμεων με συνέπεια να μη διαμορφώνονται οι συνθήκες για την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων διαφωτισμού των πολιτών.

ii. Στην ισχνότητα των κοινωνικών και συνδικαλιστικών κινημάτων ολό-
κληρο τον 20ο αιώνα και μέχρι σήμερα, πράγμα που ανέστειλε τη ζή-
τηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από την πλευρά της κοινωνίας 
των πολιτών.

iii. Στο γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχουν 
οικογενειακό, παραδοσιακό χαρακτήρα και χαμηλή ανταγωνιστικότη-
τα, συνεπώς δε δίνουν προτεραιότητα στην επένδυση στο ανθρώπινο 
δυναμικό.

iv. Στα δυσλειτουργικά χαρακτηριστικά των κρατικών φορέων, που είναι 
αρμόδιοι για την εκπαίδευση ενηλίκων (συγκεντρωτισμός, γραφειο-
κρατικοποίηση, χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών).

v. Στη χαμηλή ποιότητα και αναποτελεσματικότητα των φορέων που πα-
ρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε ενηλίκους. 

Ειδικότερα, για τον τομέα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον 
χώρο των επιχειρήσεων ως βασικό αίτιο χαμηλής συμμετοχής των ενηλίκων 
προσδιορίζεται (Καραλής, 2009: 74) η απουσία (α) σχετικής νοοτροπίας στην κοι-
νωνία και τις επιχειρήσεις, (β) συνεκτικής εθνικής πολιτικής με σαφείς στόχους 
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στον συγκεκριμένο τομέα, (γ) ουσιαστικής λειτουργίας των συστημάτων ανίχνευ-
σης εκπαιδευτικών αναγκών, (δ) παροχής κινήτρων προς τους εργαζόμενους και 
τις επιχειρήσεις. 

Το φαινόμενο της μικρής συμμετοχής στη διά βίου εκπαίδευση μπορεί εν μέρει 
να εξηγηθεί βάσει των παραγόντων και των δυσλειτουργιών που προαναφέρθη-
καν. Ωστόσο, θα θέλαμε να ξεχωρίσουμε ορισμένα προβλήματα, τα οποία, κατά 
την κρίση της ΓΣΕΒΕΕ, κατέχουν ιδιαίτερη θέση στη διαμόρφωση ενός κλίματος 
ελλιπούς ενημέρωσης, δυσπιστίας και αποθάρρυνσης της συμμετοχής. Ανάμεσα 
στις σημαντικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής των ενηλίκων στην εκπαίδευση, 
σίγουρα είναι:

• Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πιθανών ωφελούμενων. Δυστυχώς, 
λείπει η ευρύτατη, συστηματική, έγκαιρη και διεισδυτική πληροφόρηση. Α-
ντιθέτως, «περισσεύει» η πολυνομία, η γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα, 
θύματα της οποίας είναι κυρίως οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

• Η δημιουργία και η προώθηση ουσιαστικών κινήτρων συμμετοχής. Αντιθέτως, χα-
ρακτηριστικά παραδείγματα αντικινήτρων που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε 
είναι: η έλλειψη πιστοποίησης της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, η 
μη θεσμοθέτηση της εκπαιδευτικής άδειας των εργαζομένων και η αύξηση του 
κόστους της κατάρτισης (για τους εκπαιδευόμενους), λόγω κυρίως των ιδιωτικο-
οικονομικών κριτηρίων λειτουργίας της πλειοψηφίας των φορέων υλοποίησης.

Τα προηγούμενα χρόνια έγινε προσπάθεια, σε κάποιες περιπτώσεις, να σχεδια-
στούν πολιτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων, π.χ. ο Νόμος για το Εθνικό Σύ-
στημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόλη-
ση, οι περισσότερες εκ των οποίων, δυστυχώς, είτε εγκαταλείφθηκαν εντελώς, είτε 
παραμένουν σε επίπεδο ρητορικής και προθέσεων. 

Σε γενικές γραμμές πάντως, φαίνεται να διαμορφώνονται δύο διακριτές και ποι-
οτικά αντίρροπες τάσεις αύξησης της συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων:

i. Η τάση της «υποχρεωτικής» επαγγελματικής κατάρτισης, στο πλαίσιο 
της οποίας η πολιτεία με την έκδοση Νόμων, Εγκυκλίων και Διαταγ-
μάτων επιβάλλει την επιμόρφωση (κυρίως των εργαζομένων και των 
επαγγελματιών), βάσει συγκεκριμένων και προεπιλεγμένων περιεχο-
μένων και εντός συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων.

ii. Η ευρύτερη (και εσωτερική, προσωπική) συνειδητοποίηση της ανάγκης 
για διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, η αύξηση της ζήτησης εκπαί-
δευσης βάσει των πολύμορφων κοινωνικών και επαγγελματικών ανα-
γκών και η απαίτηση για εξασφάλιση προϋποθέσεων αποτελεσματικής 
εφαρμογής και αναγνώρισης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιο-
τήτων.
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Η πρώτη τάση, αν και η εφαρμογή της τείνει να πάρει ευρύτατες διαστάσεις, δεν 
αποτελεί, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, βιώσιμη λύση, διότι συνδέεται συχνά με χα-
μηλή ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως όταν το ενδιαφέρον και η 
συμμετοχή προκαλείται όχι λόγω εσωτερικών κινήτρων (επιθυμία και προσωπική 
παρακίνηση μάθησης), αλλά λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως η επιδότηση ή 
η σύντομη και άκοπη απόκτηση ενός αναγκαίου πιστοποιητικού. Η δεύτερη -και 
για την ώρα πιο ασθενής- τάση θα μπορούσε να συμβάλει στην εδραίωση ενός 
ορθολογικού και βιώσιμου περιβάλλοντος εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα, 
εάν παράλληλα εκπληρώνονταν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις: 

• Ενιαία στρατηγική γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Ισορρο-
πία ανάμεσα στην ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων, των ανέργων 
και των επιχειρήσεων.

• Στόχευση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που έχουν μεγάλες και άμεσες α-
νάγκες εκπαίδευσης, και που, συνήθως, είναι πληθυσμιακά οι λιγότερο πλη-
ροφορημένες και ευαισθητοποιημένες κατηγορίες.

• Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων, μέσω κυρίως της εκ-
παίδευσης εκπαιδευτών, της υιοθέτησης συμμετοχικών μεθόδων εκπαίδευ-
σης ενηλίκων, της πιστοποίησης των προγραμμάτων, της σύνδεσης αρχικής 
και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της συνάφειας μεταξύ των περιεχομένων 
της επαγγελματικής κατάρτισης και των διαπιστωμένων αναγκών των εργα-
ζομένων και των επιχειρήσεων. 

• Θεσμοθέτηση, μετά από δημόσιο κοινωνικό διάλογο, ευνοϊκών μέτρων για τη 
συμμετοχή ενηλίκων στην εκπαίδευση, π.χ. αμειβόμενη εκπαιδευτική άδεια 
εργαζομένων.

• Αύξηση των διαθέσιμων, για την εκπαίδευση ενηλίκων, πόρων, τόσο από το 
δημόσιο τομέα, του οποίου ευθύνη είναι η υπεράσπιση του «κράτους πρόνοι-
ας και κοινωνικής αλληλεγγύης», όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος 
αξιοποιεί τα αποτελέσματα της κατάρτισης για την ανάπτυξη και κερδοφορία 
των επιχειρήσεων. 

Παρατηρήσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τα θέματα και τις πολιτικές διά βίου μάθησης

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα: μερικές γενικές εκτιμήσεις.

Όπως διαπιστώνεται από πολλές πλευρές, το επίπεδο της εκπαίδευσης στη χώρα 
μας σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι ικανοποιητικό και ως εκ τούτου έχει ανάγκη 
από άμεσες παρεμβάσεις και δραστικές αλλαγές. Κάποιες βασικές εκτιμήσεις για 
την κατάσταση της ελληνικής εκπαίδευσης:

• Σημαντικές κοινωνικές ανισότητες και έλλειψη μέτρων ουσιαστικής διασφά-
λισης ίσων ευκαιριών πρόσβασης στα διάφορα εκπαιδευτικά υποσυστήματα.
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• Μεγάλη ιδιωτική δαπάνη εκ μέρους των οικογενειών για τη στήριξη και την 
ενίσχυση των μαθητών (για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στο επίπεδο 
του Λυκείου, αλλά και στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), για την 
απόκτηση πιστοποιητικών ξένων γλωσσών και βεβαιώσεων κατοχής δεξιο-
τήτων χρήσης Η/Υ.

• Μείωση, κατά τα τελευταία χρόνια, των δαπανών του κρατικού προϋπολογι-
σμού για την εκπαίδευση και την έρευνα. Πλημμελής αξιοποίηση των πόρων 
των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. για τη βελτίωση των υποδομών και της 
λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών.

• Υποβάθμιση και συρρίκνωση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
Έλλειψη ενός υγιούς συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης στο οποίο οι 
μαθητές θα μπορούν να συνδυάσουν τις θεωρητικές γνώσεις των τεχνικών 
ειδικοτήτων με την απόκτηση σύγχρονων επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσω 
κατάλληλα σχεδιασμένης πρακτικής άσκησης. Ειδικότερα φαινόμενα που χα-
ρακτηρίζουν την επαγγελματική εκπαίδευση:

 • Φθίνων αριθμός μαθητών στα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ.

 •  Η φοίτηση στα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ συχνά δεν αποτελεί συνειδητή μαθη-
σιακή και επαγγελματική επιλογή των ίδιων των μαθητών, αλλά 
«ανάγκη», λόγω αδυναμίας εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 •  Προβληματικός σχεδιασμός και τυχαία δημιουργία ειδικοτήτων, 
ασχέτως των κλαδικών και τοπικών αναγκών.

 •  Ανεπαρκή και, σε κάποιες περιπτώσεις, παρωχημένα περιεχόμε-
να εκπαίδευσης.

 •  Πλημμελείς υποδομές, ιδίως σε εργαστήρια εφαρμογών και χώρους 
πρακτικής άσκησης.

 •  Έλλειψη συνεργασίας με επιχειρήσεις και οργανισμούς για την 
πρακτική άσκηση των μαθητών.

 •  Συχνές αλλαγές πλαισίου, χωρίς επαρκή χρηματοδότηση και δια-
χρονική υποστήριξη.

 •  Έλλειψη δικτύου τεχνικών επαγγελματικών σχολών σε τομείς 
προσδοκώμενης ανάπτυξης όπως επισιτισμός, τουρισμός, αγρο-
τική παραγωγή, ειδικοί βιομηχανικοί τομείς κτλ.

 • Έλλειψη αποτελεσματικού συστήματος μαθητείας (διττό σύστημα).

• Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν έχει ουσιαστικά δομηθεί ως αυ-
τοτελής εκπαιδευτική βαθμίδα. Λειτουργεί, εκ των πραγμάτων, ως φάση προ-
ετοιμασίας για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό πα-
ρατηρούνται γενικευμένα φαινόμενα «πόλωσης» στο εσωτερικό του Λυκείου 
ανάμεσα στους «ανταγωνιστικούς» μαθητές που προσβλέπουν στην τριτοβάθ-
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μια εκπαίδευση και στους υπόλοιπους, που ολοκληρώνουν το Λύκειο χωρίς 
να λαμβάνουν τα ελάχιστα αναγκαία μορφωτικά εφόδια. Επίσης, τα αναλυτικά 
προγράμματα χαρακτηρίζονται από πολλά και -συχνά- ακατάλληλα περιεχό-
μενα, η διδασκαλία των οποίων επιφέρει μικρό μαθησιακό αποτέλεσμα.

• Απουσία ορθολογικού συστήματος ελέγχου των ροών προς την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση σύμφωνα (και) με τις ανάγκες της χώρας.

• Σημαντικό ποσοστό σχολικής διαρροής (13,1% - 2011).

• Έλλειψη συστήματος συνεχούς εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των εκπαι-
δευτικών περιεχομένων και των μεθόδων διδασκαλίας.

• Προβληματικό σύστημα αρχικής ένταξης στην επαγγελματική δραστηριότητα 
και ελλιπές σύστημα συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

• Παρωχημένες και αναποτελεσματικές εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές, 
χωρίς ενεργητική συμμετοχή αυτών που μαθαίνουν και χωρίς ενίσχυση της 
κριτικής σκέψης.

• Συχνές αλλαγές πολιτικής (οι κατ’ ευφημισμό «μεταρρυθμίσεις»), έλλειψη ε-
παρκούς διοικητικού συντονισμού και λήψη αποφάσεων χωρίς να προηγη-
θούν μελέτες επιπτώσεων ή ικανό διάστημα δοκιμών και πιλοτικών εφαρμο-
γών για τα σημαντικά μέτρα.

• Πολύ μικρή συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Ιδίως, πολύ μικρή 
συμμετοχή των ατόμων ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών, αλλά και των εργα-
ζομένων και αυτοαπασχολουμένων.

• Έλλειψη συντονισμού μεταξύ της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελμα-
τικής κατάρτισης. Ελλιπώς εκσυγχρονισμένα ή απαξιωμένα προγράμματα και 
περιεχόμενα σπουδών, χωρίς σύνδεση με τα επαγγελματικά περιγράμματα 
και με τις τοπικές και κλαδικές επαγγελματικές ανάγκες των παραγωγικών 
δομών και της δομής απασχόλησης. 

• Έλλειψη πιστοποίησης και αναγνώρισης των αποτελεσμάτων της μη τυπικής 
μάθησης (σεμινάρια κατάρτισης).

• Έλλειψη σύνδεσης της χρηματοδότησης της πανεπιστημιακής έρευνας με τις 
ανάγκες και τις δυνατότητες αξιοποίησης καινοτόμων ερευνητικών αποτελε-
σμάτων εκ μέρους των μικρών επιχειρήσεων.

• Οι φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης παραμένουν αποπροσανατο-
λισμένοι και ασυντόνιστοι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν επικαλύψεις ρόλων 
και αρμοδιοτήτων, απώλεια πόρων και αναποτελεσματικότητα.

Εκτιμήσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα

• Οι πολιτικές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης που ακολουθήθηκαν 
από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 και μετά στη χώρα μας είχαν ως βασικό 
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στόχο (παρότι φυσικά όχι επισήμως διακηρυγμένο) την απορρόφηση των δι-
αθέσιμων κοινοτικών πόρων και όχι τη συγκρότηση ενός βιώσιμου συστήμα-
τος διά βίου μάθησης με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων 
(είτε ως πολιτών, είτε ως εργαζομένων – εργοδοτών).

• Από αυτή τη σκοπιά δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται διαρκώς -συνήθως 
χωρίς τεκμηρίωση της σκοπιμότητας- πολυάριθμες δομές και οργανώθηκαν 
πάμπολλες εκπαιδευτικές δράσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης, χωρίς ένα σαφές, περιεκτικό και συνολικό «σχέδιο ανάπτυξης της διά βί-
ου μάθησης». Συνήθως, οι εφαρμοζόμενες «εθνικές πολιτικές» ακολουθούν 
κατά γράμμα τις συστάσεις και υποδείξεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, χωρίς να αξιοποιούν ακόμα και αυτήν την -ουσιαστικά- περιορισμένη, 
αλλά ωστόσο θεσμοθετημένη δυνατότητα άσκησης ιδιαίτερης (δηλαδή προ-
σαρμοσμένης) πολιτικής στα θέματα της εκπαίδευσης.

• Η ανυπαρξία συνολικού σχεδίου και η ετερογένεια συμφερόντων δημιουρ-
γούν μεγάλα προβλήματα συντονισμού, επικράτηση μικροσυμφερόντων δια-
φόρων ομάδων πίεσης, σημαντική σπατάλη πόρων, αναποτελεσματικότητα 
πολλών δράσεων, παραμόρφωση πολιτικών (π.χ. σεμινάρια κατάρτισης α-
νέργων ως υποκατάστατο των επιδοματικών πολιτικών), λανθασμένη ή ελ-
λειπτική στόχευση πολιτικών, σύγχυση αρμοδιοτήτων και ρόλων, έλλειψη 
εμπιστοσύνης εκ μέρους της κοινωνίας και ιδιαίτερες δυσκολίες δημιουργίας 
κουλτούρας μάθησης.

Βάσει των προαναφερομένων η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει:

• Επανεξέταση και αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου, όπου είναι αναγκαίο, 
με σκοπό την απλοποίηση και διευκόλυνση των διαδικασιών λήψης πρωτοβου-
λιών στο πεδίο της διά βίου μάθησης.

• Πιο ορθολογική και τεκμηριωμένη αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου για την εκπαίδευση – κατάρτιση, σύμφωνα με τις προ-
τάσεις των κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων που συμμετέχουν στο 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών διά βίου μάθησης.

• Επικέντρωση των πολιτικών και των μέτρων όχι στα ενδιαφέροντα των ορ-
γανισμών παροχής διά βίου εκπαίδευσης, αλλά στις ανάγκες των δυνητικών 
ωφελουμένων, δηλαδή των πολιτών.

• Διαφοροποίηση και εξειδίκευση των πολιτικών, των μέτρων και των πόρων 
ενίσχυσης της διά βίου μάθησης στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

• Εξασφάλιση δράσεων και πόρων για την ευρύτατη και διεισδυτική πληροφό-
ρηση των δυνητικών ενδιαφερομένων για τις ποικίλες δυνατότητες συμμετο-
χής σε δράσεις διά βίου μάθησης σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και όχι 
μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα.
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• Μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσε-
ων εκπροσώπησης εργαζομένων και εργοδοτών στο σχεδιασμό, την υλοποί-
ηση και την αξιολόγηση των πολιτικών διά βίου μάθησης.

• «Απεξάρτηση» πλευρών των πολιτικών διά βίου εκπαίδευσης από τις στοχεύ-
σεις των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων με τη διαμόρφωση εθνικού σχεδίου 
διά βίου μάθησης, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της κοινωνίας και της 
οικονομίας της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η άμεση μελέ-
τη αναθεώρησης του ρόλου και της λειτουργίας του Λογαριασμού για την Α-
πασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) στην κατεύθυνση της 
αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των διαθέσιμων εθνικών πόρων για την 
επιμόρφωση και την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση των εργαζομένων (σύμ-
φωνα με τις αποφάσεις των ΕΓΣΣΕ για αυτοτελή διαχείριση του ΛΑΕΚ από 
τους συνδικαλιστικούς φορείς εκπροσώπησης εργαζομένων και εργοδοτών 
που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ).

Επιπροσθέτως, ως προς το Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, που προβλέπε-
ται στον νόμο 3879/2010 για τη διά βίου μάθηση και που περιλαμβάνει προγράμματα 
και δράσεις γενικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, το ενδιαφέρον της 
ΓΣΕΒΕΕ, ως εκπροσώπου των μικρών και πολύ μικρών ελληνικών επιχειρήσεων, 
επικεντρώνεται ιδίως στους ακόλουθους άξονες: 

• Αύξηση της συμμετοχής αυτοαπασχολουμένων, εργοδοτών και εργαζομένων 
σε δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης.

• Σύνδεση των εκπαιδευτικών δράσεων με την απασχόληση, ειδικότερα δε, 
σύνδεση των δράσεων κατάρτισης εργαζομένων και εργοδοτών με τις τοπικές 
και πανελλαδικές ανάγκες των κλάδων σε νέες επαγγελματικές ειδικότητες.

• Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που αποκτώνται από την κα-
τάρτιση ή και από την επαγγελματική εμπειρία.

• Ισορροπημένη ανάπτυξη των δύο πυλώνων της διά βίου μάθησης, δηλαδή 
της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής κατάρτισης.

• Αξιοποίηση πόρων και δράσεων κατάρτισης για την υποστήριξη των ανέργων.

Αναφορικά με την αύξηση της συμμετοχής αυτοαπασχολουμένων, εργοδοτών 
και εργαζομένων σε δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ανα-
γκαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης 
με την Απασχόληση, να θεσπιστούν συγκεκριμένα κίνητρα που θα διευκολύνουν 
τη συμμετοχή στην κατάρτιση των απασχολούμενων στη μικρή επιχείρηση. Τέτοια 
κίνητρα μπορεί να είναι:

• η ένταξη προγραμμάτων κατάρτισης αυτοαπασχολουμένων του δευτερογε-
νούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμε-
νων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δράσεων, 
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• ο σχεδιασμός ευέλικτων μορφών κατάρτισης μέσα στην ίδια την επιχείρηση σε 
συνδυασμό με την εξατομικευμένη και ομαδική επιχειρησιακή συμβουλευτική 
και με έμφαση στην απόκτηση συνδυασμού οριζόντιων / κοινωνικών και τεχνι-
κών - επαγγελματικών δεξιοτήτων, με παράλληλη αναβάθμιση του ρόλου της 
πρακτικής άσκησης, 

• η πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων και βάσει αυτού η αναγνώριση 
νέων επαγγελματικών ρόλων και αρμοδιοτήτων.

Επιπλέον, ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, που χρειάζεται να αντιμετωπιστεί άμεσα 
είναι η παντελής έλλειψη αξιόπιστων και επίκαιρων στοιχείων από τις αγορές εργασί-
ας αναφορικά με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των επαγγελματικών δεξιοτήτων. Αυτό 
θεωρείται απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση για την εύστοχη επιλογή θεματικών α-
ντικειμένων κατάρτισης και διά βίου μάθησης, τα οποία θα συνδέονται αποδεδειγμένα 
με τις ιδιαίτερες ανάγκες των τοπικών οικονομιών και των επαγγελματικών κλάδων.

Οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής σύνδεσης της διά βίου μάθησης, και κυρί-
ως της κατάρτισης, με την οικονομία συνίστανται σε έγκυρες έρευνες αναγκών 
μελλοντικών δεξιοτήτων ανά Περιφέρεια και κλάδο, στην παρακολούθηση των τε-
χνολογικών και παραγωγικών εξελίξεων ανά οικονομικό τομέα και στη σύνδεση 
της πανεπιστημιακής έρευνας με συγκεκριμένες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και 
ανάγκες των επιχειρήσεων. Όλα αυτά χρειάζεται να ενταχθούν με πιο σαφή τρόπο 
στο Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης και να υλοποιηθούν με συστηματικές 
πολιτικές, διοικητικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες, οι οποίες προϋποθέτουν, 
ειδικά για το σκοπό αυτό, τη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.

Είναι γνωστό ότι στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης είναι πολύ 
σημαντικός ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, αλλά και ο ρόλος 
των κοινωνικών εταίρων και ειδικά των τριτοβάθμιων οργανώσεων εκπροσώ-
πησης εργοδοτών και εργαζομένων. Ωστόσο, ο ρόλος των συνδικαλιστικών φο-
ρέων εκπροσώπησης εργαζομένων και εργοδοτών είναι σημαντικός όχι μόνο στο 
εθνικό, αλλά και στο περιφερειακό σκέλος του εθνικού προγράμματος διά βίου 
μάθησης. Επομένως, καταλυτική θα αποδειχθεί η ενεργή συμμετοχή των τοπικών 
και κλαδικών Ομοσπονδιών της ΓΣΕΒΕΕ στην κατάρτιση των επιμέρους προγραμ-
μάτων διά βίου μάθησης σε επίπεδο περιφέρειας και δήμου.
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Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα πράγματα σχετικά με την «κοινωνία της 
γνώσης» μπορείτε να δείτε, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:

• σταμάτης, κ. (2005) Η αβέβαιη «κοινωνία της γνώσης». Αθήνα: Σαββάλας
• πρόκου, Ε. (2004) «Παγκοσμιοποίηση, Κοινωνία της Γνώσης και Διά Βίου Μά-

θηση», Εκπαίδευση Ενηλίκων, τ. 2, Αθήνα, Μεταίχμιο, σελ. 4 -10.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα πράγματα για την πρόσφατη ιστορία και 
τη σημερινή κατάσταση της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διά βίου εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα, μπορείτε να συμβουλευθείτε τα ακόλουθα άρθρα ή κεφάλαια βιβλί-
ων:

• κόκκος, α. (2008) Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα. Εισήγηση στην 11η 
Διεθνή Συνδιάσκεψη με θέμα «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στις Βαλκανικές χώ-
ρες», Ικόνιο, 23-27 Οκτωβρίου 2008. URL: http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=47

• βεργίδης, δ. (2004) «Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα: Επιτεύγματα και δυ-
σλειτουργίες». Εισήγηση στο 1ο διεθνές επιστημονικό συνέδριο της Επιστημο-
νικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αθήνα. URL: http://www.adulteduc.gr.

• καραλής, θ. (2010) «Η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα», στο 
Βεργίδης, Δ. και Κόκκος, Α. (επιμ.) Εκπαίδευση Ενηλίκων. Διεθνείς προσεγγί-
σεις και ελληνικές διαδρομές, σελ. 17-42 Αθήνα: Μεταίχμιο

• παπαγεωργίου, η. (2011). «Το πεδίο της Διά Βίου Εκπαίδευσης στην Ελλάδα». 
Κεφάλαιο 2, από το Εκπαιδευτικό Υλικό Εκπαίδευσης Εργαζομένων στην Εκ-
παίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ.
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Ασκήσεις Αυτο-αξιολόγησης
Ενότητας 2: Οι πολιτικές διά βίου μάθησης και οι μικρές ελληνικές επιχειρήσεις

 Eρωτήσεις

1.  ποιες νομίζεις ότι είναι οι βασικές συνέπειες της μετατροπής της εκπαίδευσης ενη-
λίκων από ελεύθερη και εθελοντική δραστηριότητα (που ήταν στο παρελθόν) σε επί-
σημη κρατική πολιτική (που είναι σήμερα);

2.  θυμάστε ποιες περίπου δράσεις και μέτρα περιλαμβάνει η ενότητα πολιτικών που 
ακούει στο όνομα «διά βίου μάθηση»;

3.  ποιες είναι οι οκτώ βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση που προτείνει η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση να υιοθετηθούν ως στόχοι από όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα;

4.  μπορείτε να αναφέρετε μερικές από τις βασικές δυσλειτουργίες της εκπαίδευσης 
ενηλίκων στην Ελλάδα, κατά τα τελευταία χρόνια;

 ασκήσεις
(Σωστό – Λάθος)

1.  η διά βίου μάθηση αφορά στις εκπαιδευτικές δράσεις που λαμβάνουν χώρα μετά την 
ολοκλήρωση της τυπικής εκπαίδευσης, όπως σεμινάρια κατάρτισης, ενδοεπιχειρη-
σιακή επιμόρφωση κτλ..

  Σωστό  Λάθος

2.  η ανάπτυξη της ανεξάρτητης και κριτικής σκέψης αποτελεί μία από τις οκτώ βασικές 
ικανότητες που προτείνει η Ε.Ε. να υιοθετήσουν όλα τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 
συστήματα.

  Σωστό  Λάθος

3.  ο πλέον πρόσφατος νόμος για τη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα είναι ο νόμος 3879 
του 2010.

  Σωστό  Λάθος

4.  ο Εθνικός οργανισμός πιστοποίησης προσόντων και Επαγγελματικού προσανατο-
λισμού (ΕοππΕπ) είναι ο δημόσιος φορέας που ασχολείται με την πιστοποίηση των 
εκπαιδευτικών δομών (κΕκ, ίΕκ, κέντρα μεταλυκειακής Εκπαίδευσης κτλ.), των 
εκπαιδευτών της διά βίου μάθησης, των επαγγελματικών περιγραμμάτων και των 
επαγγελματικών προσόντων. 

  Σωστό  Λάθος



Βασικά θέματα συζήτησης

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα.

Αρχική επαγγελματική κατάρτιση: Το σύστημα μαθητείας του ΟΑΕΔ και τα Ινστιτούτα Ε-
παγγελματικής Κατάρτισης.

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση: Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι ανάγκες κατάρτισης των μικρών επιχειρήσεων. 

Θέσεις και προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

3.1. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Όπως αναφέρθηκε στην πρώτη ενότητα σχετικά με το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, η υποχρεωτική εκπαίδευση ολοκληρώνεται μετά από 9 έτη συμμετοχής 
στον σχολικό θεσμό, με την περάτωση των σπουδών στο Γυμνάσιο. Το Λύκειο α-
ποτελεί την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και διακρίνεται σε δύο κατευθύν-
σεις, με διακριτό περιεχόμενο: Το Ενιαίο Λύκειο και το Επαγγελματικό Λύκειο. Το 
Επαγγελματικό Λύκειο είναι το κύριο υποσύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης 
που λειτουργεί στην Ελλάδα και αναλύθηκε εκτενώς στο κεφάλαιο 1 «Το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα». Εκτός από το Επαγγελματικό Λύκειο λειτουργούν και άλ-
λες δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης / κατάρτισης μεταγυμνασιακού επιπέδου:

• Το σύστημα μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ). 
• Η μεταγυμνασιακή αρχική επαγγελματική κατάρτιση (δηλαδή τα μεταγυμνασι-

ακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης).
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3.

Συστήματα και θεσμοί 
επαγγελματικής κατάρτισης 
στην Ελλάδα
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Μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας και την ολοκλήρωση των σπου-
δών στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Λύκειο) ακολουθούν δύο βασικές 
δυνατότητες συνέχισης των σπουδών: 

i. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση (πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ) για όσους/ες πε-
ράσουν επιτυχώς τη δοκιμασία των πανελληνίων εξετάσεων. 

ii. Η μεταλυκειακή (αρχική) επαγγελματική κατάρτιση, μέσω των Ινστι-
τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Παιδείας.

Όταν ολοκληρώνονται οι σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί να ακολου-
θήσει είτε η συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο είτε η προσπάθεια 
ανεύρεσης εργασίας και, γενικότερα, εισόδου στην απασχόληση. Στη συνέχεια, ανά-
λογα με τις ανάγκες κάθε εργαζόμενου, αυτοαπασχολούμενου, εργοδότη ή άνεργου, 
υπάρχει η δυνατότητα (συχνά και η ανάγκη) συμμετοχής στη συνεχιζόμενη επαγγελ-
ματική κατάρτιση (επαγγελματικά -και συνήθως ταχύρρυθμα- σεμινάρια κατάρτισης) 
ή στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων (σεμινάρια σε θέματα γενικού κοινωνικού και 
προσωπικού ενδιαφέροντος, όπως οι σχολές γονέων, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρί-
ας για όσους ενήλικους θέλουν να πάρουν απολυτήριο Γυμνασίου κτλ.).

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι διάφορες βαθμίδες της επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης / κατάρτισης, αρχικής και συνεχιζόμενης.

3.2. Το σύστημα μαθητείας (ΕΠΑ.Σ Μαθητείας) του ΟΑΕΔ

σημείωση: Οι πληροφορίες που ακολουθούν βασίζονται κυρίως στην ιστοσελίδα 
του ΟΑΕΔ: http://epas.oaed.gr/index.php

Στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης ο ΟΑΕΔ σχεδιάζει και οργανώνει 
προγράμματα που υλοποιούνται στις εκπαιδευτικές μονάδες των ΕΠΑ.Σ. (Επαγ-
γελματικών Σχολών) Μαθητείας. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των 
ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ προβλέπεται από :

• Τον Νόμο 3475/06 που αφορά στην «Οργάνωση και λειτουργία της δευτερο-
βάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κ.ά. διατάξεις» (ΦΕΚ 146/Α/13-7-06) 
και 

• Την υπ’ αριθμ. 40041/12-4-07 ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Απασχό-
λησης «Μετατροπή των ΤΕΕ Μαθητείας του ΟΑΕΔ σε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του 
ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ 639/Β/27-4-07) .

Ως σύστημα, η Μαθητεία αποτελεί το τμήμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης που 
συνδυάζει την εκπαίδευση με την πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις. Στόχος είναι 
να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος, εκτός από τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, 
επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες απασχόλησης. 



|  3  |  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ θΕΣΜΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ίμΕ ΓσΕβΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

111

Οι ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η 
φοίτηση σ’ αυτές διαρκεί δύο σχολικά έτη (4 εξάμηνα). Στη διάρκεια των σπου-
δών τους οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, 
ενώ παράλληλα πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε φορείς του Ιδιωτικού ή του 
Δημοσίου Τομέα σε θέσεις εργασίας που είναι συναφείς με την ειδικότητά τους. Η 
πρακτική άσκηση των μαθητών διαρκεί όσο και η θεωρητική εκπαίδευση (4 εξά-
μηνα) και είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές. Στον ΟΑΕΔ λειτουργούν 51 
Σχολές Μαθητείας σε όλη τη χώρα. Κάθε χρόνο φοιτούν περίπου 12.000 μαθητές. 
Οι μαθητές είναι ηλικίας 16-23 ετών και πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι της 
Α΄ τάξης του Λυκείου.

Οι ειδικότητες, ο τρόπος λειτουργίας των EΠΑ.Σ καθώς και η διάρκεια (έναρξη 
και λήξη) των εξαμήνων πρακτικής άσκησης, έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 
40052/20-7-07 ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Εργασίας (ΦΕΚ 1500/Β/07) «Κα-
θορισμός λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.3475/06».

Ποιες είναι οι ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ;

• Αισθητικής Τέχνης

• Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας

• Βοηθών Γενικής Νοσηλείας

• Βοηθών Φαρμακείου

• Αργυροχρυσοχοΐας

• Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου

• Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων

• Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής
• Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου

• Κομμωτικής Τέχνης

• Κτηριακών Έργων
• Κεραμικής - Αγγειοπλαστικής
• Μαγειρικής Τέχνης
• Μαρμαροτεχνίας

• Ξυλουργών – Επιπλοποιών
• Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
• Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων

• Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
• Συντηρητών Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης
• Τεχνιτών Αμαξωμάτων
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• Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (φυσικού αερίου)
• Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
• Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
• Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονά-

δων
• Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
• Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας
• Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου
• Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
• Τεχνιτών Εργαλειομηχανών
• Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
• Υφάσματος - Ένδυσης
• Σχεδιαστών Τεχνικών Εφαρμογών με χρήση Η/Υ
• Ωρολογοποιίας
• Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων
• Επεξεργασίας Γούνας
• Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Πώς γίνεται η πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της μαθητείας του ΟΑΕΔ;

Ο ΟΑΕΔ είναι  ο μοναδικός φορέας  στη χώρα που λειτουργεί επαγγελματικές 
σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το σύστημα της μαθητείας. Η σχεδίαση 
του συστήματος μαθητείας είναι κεντροευρωπαϊκής προέλευσης (χρησιμοποιείται 
εκτενώς στην Αυστρία και τη Γερμανία) και, όπως αναφέρθηκε, συνδυάζει την ε-
παγγελματική εκπαίδευση στην τάξη και την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. Βα-
σική του επιδίωξη είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος επαγγελματική εμπειρία, 
ώστε να καταστεί ευκολότερη στη συνέχεια η ένταξή του στην αγορά εργασίας. 

Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί καταδεικνύουν ότι το σύστημα μαθητείας 
παρουσιάζει πολύ καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά στην ένταξη των αποφοί-
των στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό των ασκούμενων μαθητών που απασχολεί-
ται μετά το πέρας των σπουδών ανέρχεται στο  70%,  ενώ σε ορισμένες ειδικότητες 
αγγίζει το 90% του συνολικού αριθμού των μαθητών. Η εκτίμηση αυτή, ωστόσο, 
προέρχεται από ερευνητικά δεδομένα προ της οικονομικής κρίσης, που έχει οδη-
γήσει σε μείζονα «καθίζηση» τα ποσοστά απασχόλησης, σε κλείσιμο επιχειρήσεων 
και δραματική αύξηση της ανεργίας, ιδίως των νέων.

Παρενθετικά, ας παρουσιάσουμε μερικά στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη της α-
νεργίας στη χώρα μας. Στην Ελλάδα παρατηρείται σημαντική αύξηση της ανεργίας 
μετά το ξέσπασμα της κρίσης και κυρίως έπειτα από την εφαρμογή του προγράμ-
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ματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Συγκεκριμένα, από τις αρχές του 2010 έως 
το τέταρτο τρίμηνο του 2012 η ανεργία εκτοξεύθηκε από το 11,7% στο 26%, το οποίο 
αποτελεί ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας που έχουν καταγραφεί ιστορικά 
στη χώρα. Στην Ε.Ε. επίσης, καταγράφεται ανοδική τάση της ανεργίας, ως αποτέλε-
σμα της οικονομικής κρίσης, ωστόσο, η αύξηση αυτή είναι πολύ πιο περιορισμένη, 
δεδομένου ότι το ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη κυμαίνεται (Δεκέμβριος 2012) 
στο 11,7% και στην Ε.Ε. στο 10,7%. Ως αποτέλεσμα, η ψαλίδα ανάμεσα στην Ελλάδα 
και την Ε.Ε. διευρύνεται συνεχώς το τελευταίο διάστημα, με τη χώρα μας να πα-
ρουσιάζει στις αρχές του 2012 υπερδιπλάσια ποσοστά ανεργίας από αυτά στην Ε.Ε.

Πίνακας: Τριμηνιαία Αποτελέσματα Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

 

 

Σύνολο 
Εργατικού 
Δυναμικού Απασχολούμενοι Άνεργοι

Ποσοστό 
ανεργίας 

(%) 
Μη οικονομικά 

ενεργοί

2009

A΄ τρίμηνο 2009 4.948,1 4.485,8 462,3 9,3 4.304,5

Β΄ τρίμηνο 2009 4.974,5 4.531,9 442,6 8,9 4.287,9

Γ΄ τρίμηνο 2009 5.005,3 4.540,1 465,1 9,3 4.267,0

Δ΄ τρίμηνο 2009 4.991,2 4.476,8 514,4 10,3 4.291,2

2010

A΄ τρίμηνο 2010 5.012,4 4.425,6 586,8 11,7 4.279,8

Β΄ τρίμηνο 2010 5.021,0 4.427,0 594,0 11,8 4.280,5

Γ΄ τρίμηνο 2010 5.024,9 4.402,9 621,9 12,4 4.286,1

Δ΄ τρίμηνο 2010 5.011,1 4.299,0 712,1 14,2 4.309,4

2011

A΄ τρίμηνο 2011 4.987,0 4.194,4 792,6 15,9 4.342,4

Β΄ τρίμηνο 2011 4.967,2 4.156,3 810,8 16,3 4.370,5

Γ΄ τρίμηνο 2011 4.957,6 4.079,3 878,3 17,7 4.388,4

Δ΄ τρίμηνο 2011 4.958,7 3.932,8 1.025,9 20,7 4.395,8

2012

A΄ τρίμηνο 2012 4.958,0 3.837,9 1.120,1 22,6 4.404,3

Β΄ τρίμηνο 2012 4.961,9 3.793,1 1.168,8 23,6 4.407,8

Γ΄ τρίμηνο 2012 4.969,9 3.739,0 1.230,9 24,8 4.407,3

Δ΄ τρίμηνο 2012 4.977,5 3.681,9 1.295,5 26,0 4.407,4

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή
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Γράφημα Ανεργία ανά τρίμηνο (γενικός πληθυσμός)

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

Όπως ανακοίνωσε η Eurostat τον Δεκέμβριο 2012, στους νέους ηλικίας έως 25 
ετών η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (57,6%), έναντι 23,4% κατά 
μέσο όρο στην Ευρώπη, και δεύτερη είναι η Ισπανία (55,6%), ενώ το χαμηλότερο 
είναι σε Γερμανία (8%), Αυστρία (8,5%) και Ολλανδία (10%). Συνολικά, στην Ε.Ε. 5,7 
εκατομμύρια νέοι έως 25 ετών δεν έχουν δουλειά, εκ των οποίων τα 3,6 εκατομ-
μύρια ζουν στην ευρωζώνη. Τον Μάρτιο του 2013 η ανεργία των νέων στην Ελλάδα 
έφτασε το 60%.

Τα ειδικά προγράμματα πρακτικής άσκησης των μαθητών στους τόπους εργασίας 
καταρτίζονται από τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ. Στα προγράμματα αυτά προβλέπεται το είδος 
της εργασίας που πρέπει να εκτελέσει ο μαθητευόμενος στα πλαίσια της πρακτικής του 
άσκησης και καθορίζεται ο χρόνος παραμονής των μαθητών στους χώρους εργασίας. 

Η ανεύρεση των θέσεων πρακτικής άσκησης και η παρακολούθηση της διαδι-
κασίας υλοποίησης πραγματοποιείται από τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης των Ε-
ΠΑ.Σ, που έχουν τις εξής κύριες αρμοδιότητες :

• Την έρευνα της αγοράς εργασίας και την εξεύρεση θέσεων απασχόλησης των 
μαθητών.

• Την τοποθέτηση των μαθητών.
• Τη διασφάλιση της συνεργασίας με τους εργοδότες της πρακτικής άσκησης.
• Τον προγραμματισμό των ελέγχων της πρακτικής άσκησης.
• Την πραγματοποίηση των ελέγχων της πρακτικής άσκησης. 
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• Την ενημέρωση της Δ/νσης Εκπαίδευσης της Διοίκησης του ΟΑΕΔ.

• Την τήρηση του σχετικού αρχείου στις Εκπαιδευτικές Μονάδες.

• Τη συνεργασία με τα ΚΠΑ (Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης) του ΟΑΕΔ.

Συνεργασία του ΟΑΕΔ με τους εργοδότες.

Οι ΕΠΑ.Σ αποστέλλουν στους υποψήφιους εργοδότες εγχειρίδιο πρακτικής άσκη-
σης με οδηγίες και κατευθύνσεις, προκειμένου να ενημερωθούν για τη συμμετοχή 
τους στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης του ΟΑΕΔ. Ο μαθητής ή ο κηδεμόνας 
του, σε περίπτωση που είναι ανήλικος, υπογράφει με τον εργοδότη Συμφωνητικό 
Μαθητείας, το οποίο στη συνέχεια επικυρώνεται από τον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Σε 
αυτό αναφέρονται υποχρεωτικά ο χρόνος έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκη-
σης (η ημερομηνία λήξης δεν πρέπει να ξεπερνά τη λήξη της σχολικής θητείας του 
μαθητή) καθώς και οι υποχρεώσεις επιχείρησης και μαθητή, που απορρέουν από 
την υλοποίηση του προγράμματος μαθητείας. 

Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης που συμμετέχει στο πρόγραμμα μαθητείας είναι:

i. Να υπογράψει το Συμφωνητικό Μαθητείας.

ii. Να εφαρμόζει το προβλεπόμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των μαθητών.

iii. Να διαθέτει καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος το απα-
ραίτητο προσωπικό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την ομαλή εφαρ-
μογή του προγράμματος της πρακτικής άσκησης.

iv. Να επιτρέπει στο εποπτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας την ανε-
μπόδιστη πραγματοποίηση των ελέγχων εφαρμογής του προγράμματος, 
να συνεργάζεται για τη βελτίωση της πρακτικής άσκησης καθώς και για 
την αξιολόγηση της απόδοσης των ασκούμενων μαθητών.

v. Να τηρεί τους πιο αυστηρούς όρους ασφάλειας και προστασίας των μαθη-
τών, όπως προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την ασφάλεια των 
εργαζομένων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση βιβλιαρίου ανηλίκων.

vi. Να ακυρώσει το Συμφωνητικό Μαθητείας και να ειδοποιήσει την ΕΠΑ.Σ., 
αν ο μαθητής διακόψει τη φοίτησή του ή δεν είναι συνεπής προς τις υπο-
χρεώσεις του. 

Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ χορηγείται Πτυχίο Ειδικότητας 
επιπέδου ΙΙΙ (3) της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του Ν.2009/1992, το οποίο τους παρέχει 
τη δυνατότητα να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και να εγγράφονται στα ΙΕΚ. 
Τα πτυχία των αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. είναι ισότιμα προς τα 
πτυχία που χορηγούνται στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ του Υπουργείου Παιδείας.
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Σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, 
αυτά καθορίζονται με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουρ-
γού Παιδείας, μετά από γνωμοδότηση της σχετικής με τα επαγγελματικά δικαιώματα 
υπηρεσίας που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΕΟΠΠΕΠ. 

Θέση της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με το σύστημα μαθητείας.

Η ΓΣΕΒΕΕ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο σύστημα της μαθητείας, διότι συνδυά-
ζει την αφομοίωση γνώσεων από τη συμμετοχή σε τυπική εκπαιδευτική διαδικασία 
(παρακολούθηση οργανωμένων μαθημάτων στο σχολείο) με την πρακτική άσκηση 
και την απόκτηση εμπειρίας σε επιχείρηση, δηλαδή σε πραγματικό περιβάλλον ερ-
γασίας. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να συνδυαστούν καλύτερα οι σχολικές γνώσεις με 
τις πρακτικές δεξιότητες που αποκτώνται με την επαγγελματική εμπειρία. Επίσης, ο 
μαθητής, πέραν των τεχνικών δεξιοτήτων που αποκτά ασκούμενος στην επιχείρηση, 
έχει την ευκαιρία να βιώσει το εργασιακό περιβάλλον ως όλον (χώρος, χρόνοι, σχέ-
σεις με πελάτες και προμηθευτές, πραγματικές συνθήκες εργασίας κ.ο.κ.), στοιχείο 
που τον προετοιμάζει καλύτερα για τη μελλοντική εργασιακή – επαγγελματική ζωή, 
αυξάνοντας ταυτόχρονα τις πιθανότητες άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης.

Η ΓΣΕΒΕΕ εκτιμά ότι το σύστημα μαθητείας της μορφής συνδυασμού εκπαί-
δευσης και απασχόλησης σε επιχείρηση (dual system) που εφαρμόζεται από τον 
ΟΑΕΔ, παραμένοντας όλα τα τελευταία χρόνια υποχρηματοδοτούμενο, έχει συρρι-
κνωθεί και περιθωριοποιηθεί, παρότι, ως μοντέλο αρχικής τεχνικής εκπαίδευσης 
και ολόπλευρης προετοιμασίας των μαθητευομένων για την εργασία είναι πολλά 
υποσχόμενο και ευρέως χρησιμοποιούμενο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΓΣΕΒΕΕ με την UEAPME (Ευρωπαϊκή Συνομοσπον-
δία Χειροτεχνίας, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων - http://www.ueapme.com) έ-
χει εκπονηθεί μελέτη για την ποιότητα της μαθητείας στα κράτη μέλη (Lintzeris, 
2000). Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης τα βασικά κριτήρια ποιότητας της 
κατάρτισης μέσω του συστήματος μαθητείας ήταν:

1. Κατάρτιση σε δύο μέρη: Στην επιχείρηση και στο σχολείο. Στο σύστημα της μα-
θητείας, σε αντίθεση με το “on/off-the-job training” σύστημα, το μεγαλύτερο 
τμήμα της κατάρτισης γίνεται στην επιχείρηση και συμπληρώνεται από την απα-
ραίτητη θεωρητική εκπαίδευση.

2. Το συμβόλαιο μαθητείας είναι η νομική (κανονιστική) βάση της σχέσης κατάρτι-
σης, στο εσωτερικό της οποίας κανονίζονται οι κοινωνικές και εργασιακές συν-
θήκες και οι όροι υλοποίησης της μαθητείας.

3. Καθορισμένοι όροι σχετικά με το περιεχόμενο της πρακτικής και της θεωρίας, 
αμοιβαίως συμπληρωματικοί, αναγνωρίζονται σε εθνικό επίπεδο και εφαρμό-
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ζονται στις επιχειρήσεις. Εφαρμογή αυτών των όρων σε συνεργασία με τους κοι-
νωνικούς εταίρους και κάθε δημόσιο / ιδιωτικό οργανισμό που τον αφορούν.

4. Ύπαρξη συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού και προσαρμογή των περιεχο-
μένων και μεθόδων κατάρτισης σε σχέση με την τεχνολογική και οικονομική πρόοδο.

5. Οι κλαδικές επαγγελματικές οργανώσεις και άλλοι σχετικοί θεσμοί (π.χ. Επιμε-
λητήρια) συμμετέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό στην οργάνωση της κατάρτισης 
με τη μέθοδο της μαθητείας, συμβουλεύοντας τις επιχειρήσεις και τους μαθη-
τευόμενους ή/και συμμετέχοντας στην εκπαίδευση εκπαιδευτών.

6. Έλεγχος του τμήματος της κατάρτισης που πραγματοποιείται στην επιχείρηση 
(και έλεγχος των standards) από τους σχετικούς συνδικαλιστικούς ή επαγγελ-
ματικούς φορείς (π.χ. Επιμελητήρια) ή από άλλον ενδιαφερόμενο οργανισμό. Έ-
λεγχος του τμήματος της κατάρτισης που πραγματοποιείται στο σχολείο από τις 
δημόσιες αρχές.

7. Συμμετοχή των επιχειρήσεων κατάρτισης (μαθητείας) στη χρηματοδότηση του 
τμήματος της πρακτικής άσκησης. Η χρηματοδότηση του θεωρητικού μέρους 
γίνεται από τα δημόσια οικονομικά.

8. Η κατάρτιση διεξάγεται από εκπαιδευτικό προσωπικό ποιότητας: Για την πρα-
κτική άσκηση στην επιχείρηση, η κατάρτιση γίνεται από εκπαιδευτές οι οποίοι 
ικανοποιούν κάποιους θεσμοθετημένους σε εθνικό επίπεδο επιστημονικούς – 
εκπαιδευτικούς όρους. Για τη θεωρία το εκπαιδευτικό προσωπικό ικανοποιεί 
κριτήρια αναγνωρισμένα σε εθνικό επίπεδο (πιστοποιημένοι εκπαιδευτές).

9. Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων στο τέλος της κατάρ-
τισης, μέσω εξέτασης στην οποία συμμετέχουν ειδικοί από τον συγκεκριμένο 
οικονομικό τομέα (συνδικαλιστικοί, επαγγελματικοί φορείς κτλ.).

10. Ύπαρξη μεγάλης ποικιλίας εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην οποία να έχουν 
πρόσβαση άτομα με δυσκολίες παρακολούθησης, όπως επίσης και ιδιαιτέρως 
προικισμένα άτομα. Η ίδια η επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την επιλογή των 
μαθητευομένων που θα φιλοξενήσει.

11. Συμπλήρωση και ολοκλήρωση της μαθητείας μέσα στο εθνικό σύστημα κατάρτι-
σης. Η μαθητεία πρέπει να είναι μέρος μιας διαδρομής κατάρτισης η οποία μπο-
ρεί να συνεχίζει και να εξασφαλίσει πρόσβαση στη συνεχιζόμενη κατάρτιση και 
στην ανώτερη / ανώτατη εκπαίδευση.

σημείωση: Εάν ενδιαφέρεστε να δείτε ολόκληρη τη μελέτη της UEAPME για τη 
Μαθητεία (υπάρχει μόνο στα αγγλικά):
Μέρος 1ο: http://www.ueapme.com/docs/general_pubs/Ueapmec7.pdf
Μέρος 2ο: http://www.ueapme.com/docs/general_pubs/Ueapmech.pdf
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3.3. Η Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση.

σημείωση: Οι πληροφορίες σχετικά με τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
βρέθηκαν στην ιστοσελίδα http://www.oeek.gr/index2.html (14/5/2012)

Αρχική επαγγελματική κατάρτιση θεωρείται η μαθησιακή διαδικασία, διά μέσου 
της οποίας παρέχονται στα άτομα βασικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 
σε συγκεκριμένες ειδικότητες ή εξειδικεύσεις, που αποσκοπούν στην ένταξη στην 
αγορά εργασίας και στην επαγγελματική κινητικότητα και εξέλιξη του ανθρώπινου 
δυναμικού (Ευστράτογλου, 2005: vii).

Στη μετα-υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εντάσσονται και τα Ινστιτού-
τα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία προσφέρουν επίσημη, αλλά αδια-
βάθμητη εκπαίδευση. Τα Ιδρύματα αυτά χαρακτηρίζονται αδιαβάθμητα, γιατί δέ-
χονται τόσο αποφοίτους Γυμνασίου, όσο και αποφοίτους Λυκείου, ανάλογα με τις 
επιμέρους ειδικότητες που προσφέρουν.

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Δημόσια και Ιδιωτικά, εποπτεύονταν 
από την περίοδο της ίδρυσής τους μέχρι το 2010 από τον Οργανισμό Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ). Πρόσφατα, καταργήθηκε ο ΟΕΕΚ και η αρμοδιό-
τητα εποπτείας των ΙΕΚ πέρασε στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕ-
ΚΕ). Στη συνέχεια, και βάσει της ΚΥΑ 127175/Η (ΦΕΚ Β2508/4-11-2011), το Ινστιτούτο 
Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) και το Ινστιτούτο Νεολαίας συγχωνεύτηκαν 
δι’ απορροφήσεως από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ) σε ενιαίο φορέα που μετονο-
μάστηκε σε Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και εποπτεύεται από 
το Υπουργείο Παιδείας. Συνεπώς, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (http://cert.gsae.edu.gr/iek/) έχει για 
μικρό διάστημα την ευθύνη παρακολούθησης και εποπτείας των ΙΕΚ. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ν. 4093/2012 Α’ 222 - 12/11/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016», τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης που έχουν σκοπό την «πα-
ροχή υπηρεσιών αρχικής ή και συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης», 
υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, 
θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής κατάρτισης και από την 1η Ιου-
λίου 2013 μεταφέρονται στις Περιφέρειες που έχουν την έδρα τους και αποτελούν 
πλέον υπηρεσίες των περιφερειών. Η αρμοδιότητα της λειτουργίας τους θα ανήκει 
στις Περιφέρειες και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευ-
τικού πλαισίου τους θα ανήκει στη Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης. Η ίδρυση, μετατρο-
πή, συγχώνευση και κατάργηση δημόσιων ΙΕΚ θα γίνεται πλέον με συν-απόφαση 
εκάστου αρμοδίου υπουργού και του υπουργού Οικονομικών. Την αρμοδιότητα 
της πιστοποίησης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των ΙΕΚ αναλαμβάνει ο 
ΕΟΠΠΕΠ. 
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Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο σύστασης των ΙΕΚ, «στόχος τους είναι να παρέ-
χουν οποιουδήποτε τύπου επαγγελματική κατάρτιση, αρχική ή συμπληρωματική, 
να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα, μέσω της παροχής 
επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και να τους 
παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες δεξιότητες, ώστε να δι-
ευκολύνεται η επαγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία και να εξασφαλίζεται η 
προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας». 

Η κατάρτιση στα δημόσια ΙΕΚ πραγματοποιείται τόσο στους χώρους όπου αυ-
τά στεγάζονται (σχολικές μονάδες ή ενοικιαζόμενα κτίρια που πληρούν τις σχετι-
κές προϋποθέσεις) όσο και σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες και αλλού. Οι διάφορες 
ειδικότητες των ΙΕΚ δέχονται απόφοιτους Λυκείων και Γυμνασίων. Η κατάρτιση 
διαρκεί έως 4 εξάμηνα, για τους κατόχους Απολυτηρίου Λυκείου, και 2 εξάμηνα 
για τους κατόχους Απολυτηρίου Γυμνασίου. Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από 
δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό, που το καθένα περι-
λαμβάνει 14 εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον 
Οκτώβριο και τελειώνει τον Φεβρουάριο και το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει 
τον Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο. Η κατάρτιση, στα δημόσια ΙΕΚ πραγμα-
τοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες. Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν 
υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται, τόσο με τη διενέργεια εξε-
τάσεων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσε-
ων στο τέλος του εξαμήνου.

Οι εκπαιδευτές των ΙΕΚ προέρχονται από την αγορά εργασίας και την τριτοβάθ-
μια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Οι ειδικότητες των ΙΕΚ είναι οι ακόλουθες:

• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ

• ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

• ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

• ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ

• ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

• ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

• ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

• ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

• ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• ΥΓΕΙΑΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
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• ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ

• ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους στα δημόσια 
και ιδιωτικά ΙΕΚ, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση 
αυτή τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελ-
ματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επι-
πέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης. Ο ΟΕΕΚ (τώρα ΙΝΕΔΙΒΙΜ)  
με τη συνδρομή της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), στην οποία συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, 
πραγματοποιεί, σε εθνικό επίπεδο, εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρ-
τισης. Στις εξετάσεις αυτές, που περιλαμβάνουν πρακτικό και θεωρητικό μέρος, 
οι απόφοιτοι των δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ, διαγωνίζονται σε κοινά θεωρητικά 
θέματα για όλη την Ελλάδα, προκειμένου να αποκτήσουν το Δίπλωμα Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, 
με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ).

Η πρακτική άσκηση στα ΙΕΚ

Στο πλαίσιο της λειτουργίας των ΙΕΚ καθιερώθηκε προαιρετική πρακτική άσκηση 
για τους απόφοιτους δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ, διάρκειας 6 μηνών. Δικαίωμα 
πρακτικής άσκησης έχουν οι απόφοιτοι των ΙΕΚ που δεν έχουν ακόμη λάβει μέρος 
στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης. Η διάρκεια της πραγμα-
τοποιημένης πρακτικής άσκησης θεωρείται ως αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για 
χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος. Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκη-
σης μπορεί να γίνει στον δημόσιο τομέα, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου, καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η πρακτική άσκηση εποπτεύεται 
από συντονιστή. Η διαδικασία έναρξής της είναι η εξής:

• Αίτηση του αποφοίτου δημόσιου ΙΕΚ, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά, στο πλησιέστερο στην κατοικία του δημόσιο ΙΕΚ

• Βεβαίωση του εργοδότη ότι αποδέχεται τον απόφοιτο για την πραγματοποίηση 
της πρακτικής άσκησής του.

• Έγκριση του Διευθυντή του δημοσίου ΙΕΚ για την πραγματοποίηση της πρα-
κτικής άσκησης.

σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες για προγράμματα αρχικής επαγγελματικής 
κατάρτισης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://step.gov.gr
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3.4. Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση.

Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (ΣΕΚ) θεωρείται η εκπαιδευτική διαδι-
κασία διά της οποίας παρέχονται στα άτομα γνώσεις και δεξιότητες που συμπλη-
ρώνουν, βελτιώνουν και αναβαθμίζουν αυτές που έχουν αποκτηθεί από το τυπικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, την επαγγελματική 
εμπειρία ή και από άλλες, μη τυπικές και άτυπες, μορφές μάθησης, με σκοπό την 
ένταξη ή επανένταξη των ατόμων στην απασχόληση, την επαγγελματική εξέλιξη 
και την προσωπική ανάπτυξη (Ευστράτογλου, 2004). Περιλαμβάνει το σύνολο των 
δραστηριοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης που υλοποιούνται 
εκτός του θεσμοθετημένου συστήματος των τυποποιημένων βαθμίδων της Αρχι-
κής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Αυτό σημαίνει ότι από την έν-
νοια της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εξαιρούνται η επαγγελματική 
εκπαίδευση του Λυκείου, οι σχολές μαθητείας και τα μεταγυμνασιακά και μεταλυ-
κειακά ΙΕΚ.

Επίσης, η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση αποβλέπει στη συντήρηση, 
ανανέωση, αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών γνώσεων 
και δεξιοτήτων των ανέργων που χρειάζονται εξειδίκευση, ώστε να αναζητήσουν 
εργασία, και των εργαζομένων και εργοδοτών που επιθυμούν την επαγγελματική 
εξέλιξη ή που υποχρεώνονται από διάφορα νομοθετικά πλαίσια σε εκσυγχρονισμό 
των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.

Οι δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης στην Ελλάδα υλοποιούνται από ένα πλή-
θος φορέων που απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες του πληθυσμού και 
εποπτεύονται από διαφορετικά Υπουργεία. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καθιερώνει 
τα ακόλουθα κύρια πεδία άσκησης πολιτικών στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επαγ-
γελματικής κατάρτισης:

• Κατάρτιση ανέργων.

• Κατάρτιση εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα.

• Κατάρτιση εργαζόμενων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

• Κατάρτιση κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων.

• Κατάρτιση αυτοαπασχολουμένων.

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης είναι συνήθως μικρής 
διάρκειας και οι ώρες εξαρτώνται από το αντικείμενο μάθησης, το αναλυτικό περι-
εχόμενο του προγράμματος και την ομάδα στην οποία απευθύνεται το πρόγραμμα. 

Στην Ελλάδα, οι βασικοί φορείς του κρατικού, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα που 
υλοποιούν προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι τα Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚEK). Τα KEK αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και την ευθύνη της πιστοποίησής τους 
έχει το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρ-
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τισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (τώρα ΕΟΠΠΕΠ). Τα ΚΕΚ δημι-
ουργήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του ’90 κυρίως ως ιδιωτικές εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών κατάρτισης και δραστηριοποιήθηκαν κατά το δεύτερο και τρίτο Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης και το ΕΣΠΑ 2007-2013 ως ανάδοχοι προγραμμάτων κατάρτισης 
ανέργων. Επίσης, υλοποιούν προγράμματα για τη σύνδεση κατάρτισης και απασχό-
λησης και προγράμματα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού. Τα προγράμματα συ-
νεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση και 
πρακτική άσκηση σε πιστοποιημένα εργαστήρια ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Με βάση στοιχεία του 2008, οι πιστοποιημένες από το ΕΚΕΠΙΣ εκπαιδευτικές δο-
μές πανελλαδικά κατανέμονται ως εξής:

• 268 πιστοποιημένοι φορείς KEK που διαθέτουν 551 δομές πανελλαδικά και 
45.000 θέσεις κατάρτισης. 

• 22 Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής ένταξης ατόμων με 
αναπηρίες (ΑMEA) με 1.300 θέσεις κατάρτισης σε συνολικά 26 δομές και 

• 4 Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής ένταξης απεξαρτη-
μένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση με 12 πιστοποιημένες δομές πα-
νελλαδικά(1).

Οι κύριες Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργί-
ας των φορέων, αλλά και τις διαδικασίες της ΣΕΚ είναι οι ακόλουθες:

• Κοινή Υπουργική Απόφαση  9.16031/Οικ.3.2815/10.9.2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ1999/Β/ 
15.9.2009) με θέμα: «Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης (Κ.Ε.Κ.)»  [Η συγκεκριμένη ΚΥΑ πιστοποίησης των ΚΕΚ παύει να ισχύει 
μετά την 30η Απριλίου 2013 σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη του Ν.4093/2012 
– Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα Νοεμβρίου 2012 και της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου ΦΕΚ 229/19.11.2012, τεύχος πρώτο]

• Κοινή Υπουργική Απόφαση 9.16034/οικ.3.2816/10.9.2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ2049/Β 
/24.9.2009) με θέμα: «Σύστημα Πιστοποίησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγη-
σης Εξειδικευμένων Κέντρων Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων 
με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση»

• Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών & Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 111384/13-5-03, ΦΕΚ 616/Β/19/5/2003 
σχετικά με το Σύστημα παρακολούθησης και Αξιολόγησης των ΚΕΚ. 

Σύμφωνα με τον νόμο 4093/2012 Α’ 222 - 12/11/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 

1.  ΕΚΕΠΙΣ (2008) Επετειακή έκδοση για τα 10 χρόνια πιστοποίησης στη συνεχιζόμενη επαγγελματική 
κατάρτιση. Αθήνα: ΕΚΕΠΙΣ
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του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016» και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 229/19.11.2012, τεύχος 
πρώτο, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης μετονομάζονται σε Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης επιπέδου 2, είναι «πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαί-
δευσης, κατάρτισης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης» και αδειοδοτού-
νται από τον ΕΟΠΠΕΠ. Ο νόμος 4093/2012 ορίζει τις προϋποθέσεις των δικαιούχων 
φυσικών ή νομικών προσώπων καθώς και τις αναγκαίες κτηριακές προδιαγραφές 
για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου δύο. 

Η υλοποίηση των δράσεων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελ-
λάδα ρυθμίζεται από την ΚΥΑ αριθ. 1.5188/οικ. 3.968 (ΦΕΚ 915/20.5.2011, τεύχος 
δεύτερο) «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου 
των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ».

Βασικές πηγές χρηματοδότησης της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 
στην Ελλάδα είναι:

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), που χρηματοδοτεί δράσεις προσαρ-
μογής και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μέσω διαφόρων Επιχειρη-
σιακών Προγραμμάτων. Οι πόροι του ΕΚΤ, προκειμένου να ενεργοποιηθούν, 
πρέπει να συνδυαστούν και με εθνικούς πόρους («εθνική συμμετοχή»). Στα 
προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που χρηματοδοτού-
νται από το ΕΚΤ και εθνικούς πόρους μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι, ερ-
γαζόμενοι και, σε περιορισμένες περιπτώσεις, αυτοαπασχολούμενοι και ερ-
γοδότες. Τα κυριότερα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υλοποιούν(2) δράσεις 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ είναι: 

• το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Υπ. Εργασίας) 
http://www.epanad.gov.gr/

• το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) 
http://www.antagonistikotita.gr/greek/

• το Ε.Π. «Αποθεματικό Απροβλέπτων» 2007-2013 
http://www.antagonistikotita.gr/epeaa/

2. Ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) 
που συστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2434/96 και λειτουργεί στον ΟΑΕΔ με την 
ευθύνη των συνδικαλιστικών οργανώσεων εκπροσώπησης εργοδοτών (ΓΣΕ-
ΒΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ) και εργαζομένων (ΓΣΕΕ). Ο Λογαριασμός αυτός συγκεντρώ-

2.  Για πληροφορίες σχετικά με την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 (που με 
παράταση της ισχύος του θα εκταθεί μέχρι το 2015) μπορείτε να δείτε την επίσημη ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας http://www.anaptyxi.gov.gr/
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νει, μέσω των ασφαλιστικών εισφορών, πόρους εργοδοτών και εργαζομένων 
με σκοπό τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων. Η ερ-
γοδοτική εισφορά 0,45%, που καθορίστηκε με το άρθρο 14 του νόμου 2224/94 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 2336/95, καταβάλλεται υπέρ 
του Λ.Α.Ε.Κ. Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους 
εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., 
για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του 
ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των α-
ποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ. Για την επιστρο-
φή του ποσού που αντιστοιχεί στην εισφορά 0,45%, την οποία καταβάλλουν 
οι εργοδότες υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), απαιτείται οι επιχειρήσεις να δια-
θέτουν το εν λόγω ποσό για τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση του Λογαριασμού. Στο 
πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί 
του δημοσίου τομέα. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν 
πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε έναν κλάδο 
ασφάλισης του ΟΑΕΔ. Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης μιας επιχείρησης 
είναι οι ακόλουθες (Καραλής, 2009):

• Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% από την επιχείρηση 
για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το προηγούμενο έτος. 

• Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η μη χρηματοδότηση της επιχείρησης από 
άλλο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. για τους εργαζόμενους που πρόκειται να κα-
ταρτιστούν, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Επιτροπή Διαχείρισης του 
Λ.Α.Ε.Κ. 

• Η μη συμμετοχή της επιχείρησης σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για ερ-
γαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις. 

• Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΛΑΕΚ, τα βασικά προγράμματα συνεχιζό-
μενης επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων που υλοποιούνται ετησίως 
είναι:

i. τα προγράμματα της εγκυκλίου 0,45% (κατάρτιση στις μεγάλες επιχειρήσεις) 
http://laek.oaed.gr/(S(swzm0dq1csreloy0j22hn055)) /docs/045_2012.pdf

ii. τα προγράμματα της εγκυκλίου για τους συνδικαλιστικούς φο-
ρείς των μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1- 25 εργαζόμενους 
http://laek.oaed.gr/(S(swzm0dq1csreloy0j22hn055))/docs/egkiklios_
laek_1-25_2010-11.pdf

3. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις που σε κάποιες περιπτώσεις καταβάλλουν το αναγκαίο 
κόστος για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού τους.
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3.5. Οι ανάγκες κατάρτισης των μικρών επιχειρήσεων.

Έρευνα αναγκών συνδικαλιστικής επιμόρφωσης μελών ΓΣΕΒΕΕ 

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη έρευνα (Αύγουστος 2010) που έχει διενεργηθεί 
στο χώρο των μικρών επιχειρήσεων από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την ε-
ταιρεία MARC Α.Ε. Στην εν λόγω έρευνα βασίστηκε ο σχεδιασμός της δράσης συν-
δικαλιστικής ενημέρωσης – επιμόρφωσης, μέρος της οποίας είναι και το εκπαι-
δευτικό υλικό που κρατάτε στα χέρια σας(3). Η έρευνα αποσκοπούσε στη συλλογή, 
αξιολόγηση και ανάλυση στοιχείων που θα αναδείκνυαν τις ανάγκες επιμόρφωσης 
και ενημέρωσης των συνδικαλιστών οι οποίοι στελεχώνουν τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις-μέλη της ΓΣΕΒΕΕ. 

Από τη συγκεκριμένη έρευνα αναδείχθηκαν τα ακόλουθα κύρια ζητήματα:
Ο νέος ρόλος του συνδικαλιστή διαμορφώνεται από τις ραγδαίες εξελίξεις σε όλα 

τα επίπεδα του κοινωνικού και οικονομικού βίου. Για να ασκεί με αποτελεσματι-
κότητα το έργο του και να παρεμβαίνει στις κοινωνικές εξελίξεις με επιτυχία, ο 
συνδικαλιστής θα πρέπει να είναι σε θέση να αφομοιώνει τη νέα γνώση. Εξάλλου, 
είναι επιβεβλημένη η ανάληψη πρωτοβουλιών που προβάλλουν την αξία και τη 
σημασία της συνδικαλιστικής ένταξης και συμμετοχής, προκειμένου να αντιμε-
τωπιστούν φαινόμενα όπως η απαξίωση της συνδικαλιστικής δράσης, η χαμηλή 
συνδικαλιστική πυκνότητα και η μη ικανοποιητική απήχηση του συνδικαλιστικού 
λόγου. 

Η ανάγκη ενθάρρυνσης, ενίσχυσης και υποστήριξης της συνδικαλιστικής δρά-
σης επικεντρώνεται σε δύο βασικά επίπεδα: 

i. στην απόκτηση της γνώσης που απαιτείται για τη διατύπωση και τεκ-
μηρίωση θέσεων, προτάσεων και διεκδικήσεων, ώστε η συνδικαλι-
στική παρέμβαση να είναι περισσότερο ουσιαστική, πειστική και απο-
τελεσματική και

ii. στην ανάδειξη της σημασίας και του ρόλου του συνδικαλισμού στη νέα 
εποχή, ώστε να ενδυναμωθεί το συνδικαλιστικό κίνημα και να γίνει 
αποτελεσματικότερη η λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

3.  Φυσικά, η ραγδαία εξέλιξη της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής κρίσης της χώρας οδή-
γησε σε δραματική επιδείνωση τόσο την κατάσταση των μικρών επιχειρήσεων, όσο και τη γενική 
κοινωνική και οικονομική κατάσταση των πολιτών (τεράστια αύξηση της ανεργίας, μείωση των 
μισθών και των συντάξεων, αύξηση της φορολογίας κτλ.). Στο πλαίσιο αυτό, το εκπαιδευτικό υλικό 
δεν μπορούσε παρά να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και στις δραστικά αλλαγμένες παραμέ-
τρους. Αυτό έγινε με προσθήκες νέων θεμάτων και με επιδίωξη αποτύπωσης των πλέον πρόσφα-
των αλλαγών στα διάφορα υπό εξέταση πεδία του δημόσιου βίου.
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Οι αντιλήψεις για την αναγκαιότητα συνδικαλιστικής επιμόρφωσης που εκφράστη-
καν από τους συμμετέχοντες στην έρευνα συνοψίζονται στα εξής:

• Το σύνολο των ερωτηθέντων συμφώνησε για την αναγκαιότητα της συνδικα-
λιστικής ενημέρωσης-επιμόρφωσης.

• Οι ερωτώμενοι εκτίμησαν ότι η ενημέρωση και επιμόρφωση είναι περισσότε-
ρο απαραίτητη για τους συνδικαλιστές μικρότερης ηλικίας.

• Οι περισσότεροι διατύπωσαν ως κίνητρο συμμετοχής στα επιμορφωτικά προ-
γράμματα την ανάγκη τους να ανταποκριθούν στον πολυσύνθετο ρόλο του 
συνδικαλιστή.

• Κυριότερα εμπόδια, που μπορούν να αποτελέσουν αντικίνητρα για τη συμ-
μετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα, αποτέλεσαν η έλλειψη χρόνου 
λόγω επαγγελματικών, οικογενειακών ή άλλων υποχρεώσεων, η πιθανή οι-
κονομική επιβάρυνση, σε περίπτωση που τα προγράμματα υλοποιηθούν μα-
κριά από τον τόπο διαμονής, η (χρονική) συγκυρία της κρίσης, που δημιουργεί 
ανασφάλεια και θέτει σε δεύτερη προτεραιότητα τα ζητήματα επιμόρφωσης, 
και το πιθανό μειωμένο ενδιαφέρον.

• Αντίστοιχα, ρυθμίσεις που αναμένεται να διευκολύνουν τη συμμετοχή θεωρού-
νται η προσεκτική προετοιμασία και ενημέρωση για τα προγράμματα και τους 
στόχους που αυτά επιδιώκουν, η ενδιαφέρουσα θεματολογία που εστιάζει σε 
νέες πληροφορίες, η πρακτική χρησιμότητα για τους συμμετέχοντες, η επιλογή 
κατάλληλων εισηγητών, ο τρόπος υλοποίησης («στυλ μαθήματος»), που πρέπει 
να μην ακολουθεί την κλασική διάλεξη, και η διάρκεια των σεμιναρίων.

Τα θεματικά αντικείμενα που οι συμμετέχοντες επιθυμούν να καλύπτονται από τα 
επιμορφωτικά προγράμματα είναι: 

• Ενημέρωση για επίκαιρα θέματα που απασχολούν την τρέχουσα «συνδικαλι-
στική ατζέντα».

• Νομοθεσία για ζητήματα συνδικαλιστικής δράσης και εκπροσώπησης, κλαδικής 
νομοθεσίας, άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, εργασιακών σχέσεων κτλ. 

• Ασφαλιστικό. 

• Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία ΓΣΕΒΕΕ.

• Φορολογικό σύστημα για τις ΜΜΕ.

• Γενική οικονομική ενημέρωση.

• Κλαδικά θέματα / ενημέρωση με βάση τον κλάδο.

• Ο ρόλος του συνδικαλιστή.

• Εργασιακά θέματα.

• Διοίκηση επιχειρήσεων, Επικοινωνία, Χρηματοδότηση και Marketing.
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• Θέματα εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης.

• Συστήματα απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος.

• Τρόποι ανάδειξης νέων στελεχών.

σημείωση: Εάν ενδιαφέρεστε να μελετήσετε ολόκληρη την έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕ-
ΒΕΕ, μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ (www.imegsevee.gr) και 
συγκεκριμένα, στο μενού «Μελέτες – Έρευνες» και, στη συνέχεια, «Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση» με τον τίτλο: Μελέτη διερεύνησης αναγκών επιμόρφωσης 
συνδικαλιστών ΓΣΕΒΕΕ.

Μελέτη διερεύνησης αναγκών εκπαίδευσης πολύ μικρών και μικρών επιχειρή-
σεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Νοέμβριος 2008.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγ-
γελματική Κατάρτιση – Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.» διενεργήθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Τσεκού-
ρας, Κ., Κουτσονίκος, Ι. και Γκιπάλη, Α., 2008) εμπειρική έρευνα εκπαιδευτικών 
αναγκών απασχολούμενων σε διάφορους κλάδους και επαγγέλματα των μικρών 
επιχειρήσεων. 

Η έρευνα επεδίωκε τη συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών 
που θα επέτρεπαν τη διαμόρφωση άποψης για τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και 
τις προσδοκίες των απασχολουμένων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
αναφορικά με θέματα προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ποσοτικού σκέλους της έρευνας, οι ελληνικές μι-
κρές επιχειρήσεις παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση στους ρυθμούς ενσωμά-
τωσης της νέας γνώσης. Το γεγονός αυτό, που αποδίδεται και στα χαρακτηριστικά 
του ανθρώπινου κεφαλαίου, επηρεάζει δυσμενώς την παραγωγή καινοτομίας, με 
αποτέλεσμα να καταγράφεται υστέρηση στην παραγωγικότητα και, κατ’ επέκταση, 
στην ανταγωνιστικότητα αυτών των επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, οι δράσεις διά 
βίου εκπαίδευσης θα πρέπει να εστιάζουν στη βελτίωση των χαρακτηριστικών του 
ανθρώπινου δυναμικού. Η αναβάθμιση των χαρακτηριστικών των απασχολουμέ-
νων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα βελτιώσει την ικανότητά τους να 
απορροφούν νέες γνώσεις καθώς και να παράγουν ή να ενσωματώνουν την και-
νοτομία, στοιχείο συνυφασμένο με την έννοια της επιχειρηματικότητας.

Τα κύρια ευρήματα του ποιοτικού σκέλους της έρευνας έχουν ως εξής:

• Οι επιχειρηματίες προτιμούν ταχύρρυθμα προγράμματα διά βίου εκπαίδευ-
σης, διάρκειας έως 60 ωρών, τα οποία επιθυμούν να διεξάγονται 2 έως 3 φο-
ρές την εβδομάδα.
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• Αντικείμενα εκπαίδευσης στα οποία εστιάζουν το ενδιαφέρον τους είναι τα θέ-
ματα επιχειρηματικότητας (π.χ. κοστολόγηση, πωλήσεις), προβολή της επιχεί-
ρησης και χρήσης υπηρεσιών διαδικτύου. 

• Σχετικά με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές, θα πρέπει να δίνεται έμ-
φαση σε μελέτες περιπτώσεων και να αποφεύγονται τα θεωρητικά αντικεί-
μενα. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πολλά παραδείγματα από τον 
χώρο των επιχειρήσεων, γεγονός που προϋποθέτει την ύπαρξη ομοιογενούς 
ομάδας εκπαιδευομένων, με κριτήριο, πρωτίστως, τον κλάδο δραστηριότητας 
και, κατά δεύτερο λόγο, το μέγεθος των επιχειρήσεων.

• Οι αυτοαπασχολούμενοι, τα συμβοηθούντα μέλη και οι λοιποί εργαζόμενοι 
προτιμούν μεγαλύτερης διάρκειας προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης, που 
διεξάγονται 3-4 φορές την εβδομάδα επί 4-5 ώρες την ημέρα, με συνολική 
διάρκεια, περίπου, 2 μήνες.

• Τα αντικείμενα εκπαίδευσης στα οποία εκδηλώνουν την προτίμησή τους είναι, 
κυρίως, τεχνικά αντικείμενα της ειδικότητάς τους, οι βασικές εφαρμογές πλη-
ροφορικής, η χρήση του διαδικτύου και οι τεχνικές πωλήσεων. 

• Σχετικά με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές, οι συμμετέχοντες στην 
έρευνα ζητούν να χρησιμοποιούνται παραδείγματα που παρουσιάζουν συνά-
φεια με την επαγγελματική εμπειρία τους. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι αυτής 
της κατηγορίας δεν προτιμούν την αυτοεκπαίδευση ή την εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση αλλά την εκπαίδευση με αυτοπρόσωπη παρουσία του εκπαιδευτή, 
ώστε αυτός να τους υποστηρίζει στις τυχόν δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν.

Το τελευταίο μέρος του ερευνητικού έργου εστίασε στα θεματικά αντικείμενα των 
προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης για τους απασχολούμενους στις μικρές 
και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τα βασικά αντικείμενα εκπαίδευσης που προτάθη-
καν είναι τα ακόλουθα:

• Χρήση και εφαρμογές διαδικτύου 

• Αντιμετώπιση ανταγωνισμού

• Κοστολόγηση – τιμολόγηση

• Εντοπισμός και εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών 

• Προβολή και διαφήμιση

• Τεχνικές εξυπηρέτησης πελατών

• Διαχείριση ποιότητας

• Τεχνικές ειδικότητες -Περιβαλλοντική εκπαίδευση

• Πρώτες βοήθειες στον χώρο εργασίας 

• Σχεδίαση με τη βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 
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σημείωση: Εάν ενδιαφέρεστε να μελετήσετε ολόκληρη την έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕ-
ΒΕΕ, μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ (www.imegsevee.gr) και 
συγκεκριμένα, στο μενού «Μελέτες – Έρευνες» και, στη συνέχεια, «Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση», με τον τίτλο: Διερεύνηση αναγκών εκπαίδευσης πολύ μι-
κρών και μικρών επιχειρήσεων.

3.6.  Θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ για την επαγγελματική εκπαίδευση - 
κατάρτιση.

σημείωση: οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αφορούν απόψεις και προτάσεις 
της Συνομοσπονδίας που έχουν εκφραστεί σε κείμενα θέσεων, υποβολές προτά-
σεων, γνωμοδοτήσεις και ομιλίες στελεχών της Διοίκησης της Συνομοσπονδίας 
ή του ΙΜΕ.

Όπως αναφέρθηκε ήδη από την πρώτη ενότητα του παρόντος τόμου (Ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα – Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση), η βασική επαγγελ-
ματική εκπαίδευση στη χώρα μας παραμένει για πολλά χρόνια υποβαθμισμένη. 
Στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ.) αποτελεί συχνά 
«αναγκαστική λύση» για όσους μαθητές δυσκολεύονται (μορφωτικά, κοινωνικά, 
οικονομικά κτλ.) να ακολουθήσουν τον βασικό δρόμο για την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, δηλαδή το «Γενικό» ή «Ενιαίο» Λύκειο. 

Όπως και στην δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, έτσι και στην αρχική 
και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση οι υποδομές και ιδίως οι χώροι πρακτικής άσκησης 
είναι ανύπαρκτοι, ή ελλιπείς και απαρχαιωμένοι. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι υιοθε-
τούν πρακτικές της μη επαγγελματικής, της γενικής εκπαίδευσης, δηλαδή έμφαση 
στη θεωρητική και από καθέδρας διδασκαλία.

Παράλληλα, ωστόσο, γύρω από τα θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης έχει επιτευχθεί, σε σημαντικό βαθμό, σύγκλιση απόψεων και πρακτι-
κών μεταξύ των φορέων εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων. Απόδειξη 
αυτού, οι ρυθμίσεις και οι πρωτοβουλίες που έχουν περιληφθεί στις ΕΓΣΣΕ, η λει-
τουργία κέντρων κατάρτισης από πολλούς κοινωνικούς φορείς, οι συστηματικές 
συνεργασίες σε θέματα κατάρτισης κ.ο.κ. Το πλαίσιο συνεργασίας των τριτοβάθμι-
ων συνδικαλιστικών οργανώσεων γύρω από τα θέματα επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης καταγράφηκε αρχικά στο περιεχόμενο του Νόμου 3191/2003 
για τη δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ). Το ΕΣΣΕΕΚΑ καθυστέρησε 
αδικαιολόγητα να ξεκινήσει τη λειτουργία του (2006) και στη συνέχεια απαξιώθηκε 
πλήρως με ευθύνη των αρμόδιων φορέων της πολιτείας.
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Για τη ΓΣΕΒΕΕ και τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις το βασικό στοιχείο 
που πρέπει να εξασφαλίζει ένα υγιές σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης, αρ-
χικής και συνεχιζόμενης, είναι οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να συνδυάσουν τις 
θεωρητικές γνώσεις με την απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσω 
πρακτικής άσκησης και απασχόλησης στην επιχείρηση. Αυτό προϋποθέτει:

• Ανασχεδιασμό της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση στην ανα-
βάθμιση και ενίσχυση του συστήματος μαθητείας, σε στενή συνεργασία με κα-
τάλληλες επιχειρήσεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως «χώροι μάθησης» 
για χιλιάδες νέες και νέους.

• Σύνδεση της αρχικής και της συνεχιζόμενης κατάρτισης με σκοπό την εδραί-
ωση ενός ενιαίου και επαρκούς συστήματος διαχείρισης των σημαντικών μα-
θησιακών πόρων που διαθέτει η χώρα μας.

• Αναμόρφωση των υποδομών, ιδίως εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων πρα-
κτικής άσκησης.

• Αξιολόγηση και επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού. 

• Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του δι-
δακτικού υλικού βάσει των επαγγελματικών περιγραμμάτων.

• Αξιόπιστη και διαρκή απεικόνιση των εξελίξεων και των τάσεων στην απα-
σχόληση και υιοθέτηση ενός δυναμικού συστήματος περιγραφής της εξέλιξης 
των επαγγελματικών ειδικοτήτων και, ταυτοχρόνως, καταγραφής των ανα-
γκών κατάρτισης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

• Υιοθέτηση συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλα τα επίπεδα 
της επαγγελματικής κατάρτισης, βασισμένο σε αξιόπιστες μελέτες προοπτικής 
των διαφόρων επαγγελμάτων.

• Υιοθέτηση ενός επιστημονικά αξιόπιστου και κοινωνικά αποδεκτού συστή-
ματος αξιολόγησης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, που να 
οδηγεί σε αναγνώριση συγκεκριμένων εργασιακών δικαιωμάτων και επαγ-
γελματικών αρμοδιοτήτων ανά ειδικότητα.

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση του συστήματος με τη συμμετοχή και των 
κοινωνικών φορέων. 

σημείωση: οι παρατηρήσεις που ακολουθούν βασίζονται κυρίως στις υποθέσεις, 
τη συλλογιστική και τα ευρήματα της μελέτης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τίτλο «Διαμόρ-
φωση πλαισίου προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τις πολιτικές κατάρτισης α-
πασχολούμενων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και σύνδεσης με τις 
ανάγκες των αγορών εργασίας», που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ΑΚΡΩ-
ΝΥΜΟ Μελετητική ΕΠΕ. Ολόκληρη η μελέτη μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ www.imegsevee.gr – Μελέτες – Εκπαίδευση / Διά Βίου Μάθηση.
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Δεδομένης της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής κρίσης, η αντιμετώπι-
ση της ανάγκης των ελληνικών επιχειρήσεων να βελτιώσουν την παραγωγικότητά 
τους, για να αντεπεξέλθουν στον οξυμμένο ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουν και 
να εισέλθουν σε μια αναπτυξιακή τροχιά, συνδέεται και με την ανάγκη αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους. Ταυτόχρονα όμως, ιδιαίτερα την 
περίοδο αυτή, κατά την οποία οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν άμεσα προβλήματα 
ρευστότητας και επιβίωσης, η ανάγκη λήψης μέτρων βελτίωσης της «ποιότητας του 
ανθρώπινου δυναμικού» υποχωρεί σε προτεραιότητα. Εξαιτίας των «αμυντικών» 
αυτών πρακτικών αναπαράγονται διαρκώς τα δομικά στοιχεία που συμβάλουν στην 
έλλειψη ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και αναβάλλεται η λήψη 
μέτρων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας, της 
εξωστρέφειας και της ανάπτυξης. Κεντρικό συνεπώς πρόβλημα αποτελεί το πώς και 
υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν επιχειρησιακές πρακτικές 
προσαρμοστικότητας και βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, 
θεωρώντας ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού μπορεί να συμβάλει κατ’ αρχάς 
στη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους και, εν συνεχεία, –σε συνδυασμό βέβαια με 
άλλα μέτρα φορολογικής πολιτικής και ενίσχυσης της καταναλωτικής ζήτησης- στην 
αντιμετώπιση της ύφεσης και την αναπτυξιακή τους δυναμική.

Αναφορικά με την εξεύρεση των καταλληλότερων και αποτελεσματικότερων 
μέτρων ενίσχυσης των ενδοεπιχειρησιακών πρακτικών προσαρμοστικότητας των 
ελληνικών μικρών επιχειρήσεων και βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού τους, 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένα σημεία:

1. Η συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού των ελληνικών επιχειρήσεων σε 
ενέργειες διά βίου μάθησης ή κατάρτισης είναι χαμηλή. Συγκεκριμένα, ενώ ο 
μέσος όρος συμμετοχής των εργαζομένων σε ενέργειες κατάρτισης -έστω και 
μία φορά κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου- είναι σε ευρωπαϊκό ε-
πίπεδο 54,2% (Αυστρία 86%, Δανία 79%, Φιλανδία 78,5%), ενώ στην Ελλάδα εί-
ναι μόλις 18,6% (Τσεκούρας κ.ά, 2008). Ειδικότερα, η σχέση των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων με τις τυπικές μορφές μάθησης, έστω και για ένα υποσύνολο 
αυτών που αφορούν στη μεταποιητική δραστηριότητα, μπορεί να συναχθεί, έ-
στω και έμμεσα(4), από τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης (2007) της Eurostat για 
την εκπαίδευση ενηλίκων(5). Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ενώ για τον γενικό 

4.  Έμμεσα, διότι τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται αναφέρονται αδιακρίτως στο σύνολο του εργα-
τικού δυναμικού και δεν αναλύονται με βάση το μέγεθος των επιχειρήσεων. Από το συσχετισμό 
όμως όλων των λοιπών δεδομένων, μπορούμε να υποθέσουμε το εύρος ισχύος τους στην περί-
πτωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων, που -ειδικά για την Ελλάδα- συγκεντρώνουν την πλειο-
ψηφία του εργατικού δυναμικού.

5.  Eurostat, Adult Education Survey 2007. Τα στοιχεία του σχετικού πίνακα αναφέρονται στο 
CEDEFOP, 2011: 27.
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ενήλικο πληθυσμό (25-64) καταγράφεται συμμετοχή σε ενέργειες εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης ύψους 14,5%, για τους υψηλών προσόντων εργατοτεχνίτες 
καταγράφεται ποσοστό συμμετοχής 7,4% και για τους χαμηλών προσόντων 
εργατοτεχνίτες καταγράφεται ποσοστό συμμετοχής 7,7%. Σε πρόσφατη έρευ-
να (Φεβρουάριος 2012) που έκανε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με το ΙΝΕ 
ΓΣΕΕ στο πλαίσιο εγκεκριμένης από το Υπουργείο Παιδείας (Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», συγχρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μελέτης για τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμε-
τοχής των εργαζομένων και εργοδοτών στη διά βίου μάθηση (με έμφαση στην 
επαγγελματικά προσανατολισμένη συνεχιζόμενη εκπαίδευση), προκύπτει ότι 
το 15,9% του συνόλου του εξεταζόμενου πληθυσμού (που ήταν εργαζόμενοι, 
εργοδότες και άνεργοι, εκτός δημοσίων υπαλλήλων) έχει παρακολουθήσει 
κάποιο σεμινάριο / εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα 
μέσα στο 2011.

2. Ειδικότερα, η σχέση των εργαζομένων των μικρών και πολύ μικρών επι-
χειρήσεων με τις ενέργειες τυπικής / οργανωμένης κατάρτισης, στις οποίες 
εντάσσονται και οι διάφορες μορφές της «κλασικής» ενδοεπιχειρησιακής 
κατάρτισης που υλοποιούνται στον ελληνικό χώρο, είναι έντονα αρνητική. 
Μεταξύ των κύριων λόγων που εξηγούν την αρνητική αυτή σχέση αξίζει να 
υπογραμμιστούν κυρίως (Billet et al, 2003): 

i. ο γενικός χαρακτήρας των προγραμμάτων, που φαίνεται να ανταπο-
κρίνονται σε άλλα πρότυπα και μεγέθη (κυρίως μεγάλων επιχειρήσε-
ων) και -από την άποψη του σχεδιασμού και της υλοποίησης- εξυπη-
ρετούν πρωτίστως όχι τους δυνητικούς ωφελούμενους (δηλαδή τους 
απασχολούμενους στη μικρή επιχείρηση), αλλά τις οικονομίες κλίμα-
κας των παρόχων κατάρτισης (ΚΕΚ, εταιρείες ανάπτυξης ανθρώπινου 
δυναμικού κτλ.). Το θεματικό περιεχόμενο αυτών των προγραμμάτων 
αναδεικνύει και διαχειρίζεται όχι συγκεκριμένες και εξειδικευμένες, 
αλλά «μέσες» και «γενικού χαρακτήρα» ανάγκες των μικρών επιχει-
ρήσεων. 

ii. ο «αποπλαισιωμένος» τους χαρακτήρας, δηλαδή η έλλειψη της αμε-
σότητάς τους με τον συγκεκριμένο χώρο και τους συγκεκριμένους 
ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Σε συνέχεια της διαπίστωσης αυτής, 
ορισμένοι ερευνητές προχωρούν περαιτέρω και αναδεικνύουν τον α-
ναποτελεσματικό και, ταυτοχρόνως, μη ανταποδοτικό χαρακτήρα των 
«κλασικών» προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Σύμφω-
να με αυτούς, μόνο το 20% των μαθησιακών αποτελεσμάτων που λαμ-
βάνουν χώρα στο πλαίσιο της εργασίας οφείλονται στην οργανωμένη 
κατάρτιση, στην οποία όμως αντιστοιχεί το 80% των δαπανών. Συνεπώς, 
το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των μαθησιακών αποτελεσμάτων που 
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αξιοποιούνται στους χώρους εργασίας παράγεται κατά τη διάρκεια της 
εργασίας μέσω «άτυπων» διαδικασιών, οι οποίες θα πρέπει να αναγνω-
ριστούν και να αξιοποιηθούν. 

Στη βάση των ανωτέρω παραδοχών προβάλλει η ανάγκη μεταρρύθμισης, διεύ-
ρυνσης και εμπλουτισμού των μεθόδων και του πλαισίου υποστήριξης των επι-
χειρήσεων για την προσαρμοστικότητα και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού 
τους. Η ανάγκη της μεταρρύθμισης αυτής μεγιστοποιείται στην ελληνική πραγμα-
τικότητα, όπου για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιστοιχεί περίπου το 
70% του εργατικού δυναμικού του ιδιωτικού τομέα πλην των τραπεζών. Κεντρικό 
στοιχείο των αλλαγών που οδηγούν στη διατύπωση ενός νέου πλαισίου υποστή-
ριξης της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού των ελληνικών επιχει-
ρήσεων αποτελεί η κατάρτιση που συντελείται σε καθημερινή βάση στο πλαίσιο 
της εργασίας (workplace learning)(6). Στόχος δηλαδή του νέου πλαισίου αποτελεί 
η αποδοτική και σχεδιασμένη «εκμετάλλευση» των διαφόρων μορφών μάθησης 
που συντελούνται άτυπα και σε καθημερινή βάση, κατά τη διάρκεια και στο πλαί-
σιο της εργασίας, κατά τρόπο που συμπληρώνει και, υπό προϋποθέσεις, ενισχύει 
τις κλασικές μορφές της οργανωμένης (μη τυπικής) κατάρτισης των επιχειρήσεων 
(work based learning) που διεξάγεται εκτός εργασιακού χώρου, σε διάφορες εκ-
παιδευτικές δομές φορέων κατάρτισης.

Για την προώθηση της μεταρρύθμισης του πλαισίου αναβάθμισης του ανθρώπι-
νου δυναμικού των επιχειρήσεων θα πρέπει να επισημανθούν τρία επίμαχα ση-
μεία:

i. Τα απαιτούμενα οργανωτικά χαρακτηριστικά ενθάρρυνσης της μά-
θησης, που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο και κατά τη διάρκεια της ερ-
γασίας, απαντώνται λιγότερο στις μικρές επιχειρήσεις, για τις οποίες, 
επομένως, απαιτούνται μέτρα στοχευμένης υποστήριξης για την αλλα-
γή των εργασιακών τους πρακτικών, ώστε να συγκροτηθούν ευνοϊκά 
και βιώσιμα πλαίσια σχεδιασμένης ανάπτυξης άτυπων μορφών μά-
θησης. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να δοθεί από εξωτερικούς προς 
τις επιχειρήσεις φορείς, λαμβάνει δε συνήθως τη μορφή της ανάδυ-
σης, καταγραφής και μετάδοσης-διάχυσης της «σιωπηρής γνώσης» 
(tacit knowledge) ανάμεσα στα συνεργαζόμενα άτομα, στο πλαίσιο δη-
μιουργίας και συντήρησης «κοινοτήτων πρακτικής» (Wenger, 1998). 
Συχνά, παίρνει τη μορφή ομαδικής ή ατομικής συμβουλευτικής και 
συνδυάζεται με μέτρα υποστήριξης της ορθολογικής οργάνωσης και 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, δηλαδή υποστήριξης των εταιρικών 
τους σχέσεων υπό μορφή δικτύων με άλλες επιχειρήσεις και οργανι-

6. Βλ. Illeris (2011) και Avis (2010)
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σμούς. Η υποστήριξη της αλλαγής και της ενθάρρυνσης της μάθησης 
μέσα στον χώρο εργασίας, ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις (δεδομέ-
νης της σχετικής αδυναμίας να οργανώσουν από μόνες τους τη διερ-
γασία «κεφαλαιοποίησης», αναμετάδοσης και διασποράς της γνώσης 
που υπάρχει στο εσωτερικό της μεμονωμένης επιχείρησης ή του ε-
παγγελματικού κλάδου), προαπαιτεί την ενεργοποίηση ενός εξωτερι-
κού φορέα - καταλύτη, ο οποίος έχοντας επιτελικό ρόλο θα αναλάβει 
την εξειδίκευση και τον συντονισμό της υλοποίησης του εγχειρήματος, 
καθώς και την παροχή όλων των αναγκαίων υποστηρικτικών υπηρε-
σιών με αποδέκτες τις ωφελούμενες επιχειρήσεις. Το ερώτημα που 
ενδιαφέρει τη ΓΣΕΒΕΕ είναι εάν θα μπορούσαν (και κάτω από ποιες 
προϋποθέσεις) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΓΣΕΒΕΕ (Ομο-
σπονδίες) να παίξουν αυτόν τον ρόλο σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο.

ii. Για την αποτελεσματική παροχή της εξατομικευμένης συμβουλευτι-
κής προς τις επιχειρήσεις, με στόχο, αφενός την ενθάρρυνση των αλ-
λαγών στις εργασιακές και οργανωτικές τους πρακτικές, ώστε να κα-
ταστούν ευνοϊκά πλαίσια σχεδιασμένης ανάπτυξης άτυπων μορφών 
μάθησης και αφετέρου την κατά περίπτωση διάγνωση των αναγκών 
και την αντιμετώπισή τους μέσω της υποστήριξης της ανάπτυξης της 
άτυπης μάθησης στον χώρο και στον χρόνο εργασίας, απαιτείται μια 
κρίσιμη μάζα συμβούλων/ μεντόρων/ εκπαιδευτών, η οποία, λόγω της 
ως τώρα απουσίας υιοθέτησης και υποστήριξης παρόμοιων πρακτι-
κών, εκτιμάται ότι δεν υπάρχει και χρειάζεται να δημιουργηθεί και να 
προετοιμαστεί-εκπαιδευτεί. 

iii. Η υποστήριξη των αλλαγών θα πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα πα-
ροχής κατάλληλων κινήτρων των συμμετεχόντων, εργοδοτών, εργαζο-
μένων αυτοαπασχολούμενων. Σύμφωνα με τη διεθνή και κυρίως την 
ευρωπαϊκή βιβλιογραφία (π.χ. CEDEFOP, 2011), μεταξύ των μέτρων 
αυτών, περιλαμβάνονται ιδίως μέτρα εξασφάλισης της παροχής υπη-
ρεσιών κατάρτισης κατά τη διάρκεια του εργάσιμου χρόνου, μέτρα α-
ναπλήρωσης του όποιου χρόνου κατάρτισης διεξάγεται εκτός χρόνου 
εργασίας, καθώς και μέτρα αναγνώρισης και πιστοποίησης της κατάρ-
τισης και των δεξιοτήτων που αποκτώνται.

3. Πέραν των προαναφερόμενων ευρημάτων – πορισμάτων της εν λόγω μελέ-
της του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, διατυπώθηκαν τα ακόλουθα σημεία προβληματισμού:

i. Ο ρόλος της κατάρτισης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις: Η 
κατάρτιση, ή με την ευρύτερη έννοια, η μάθηση και η απόκτηση κα-
τάλληλων δεξιοτήτων αποτελούν κομβικής σημασίας ζήτημα για τις 
ελληνικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε συνθή-
κες κρίσης. Από την αποτελεσματική και ποιοτική κατάρτιση εξαρτά-
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ται σε σημαντικό βαθμό ο αναγκαίος αναπροσανατολισμός των επι-
χειρήσεων σε καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες, η υιοθέτηση 
σύγχρονων τεχνολογιών και πρακτικών διαχείρισης της οικονομικής 
μονάδας και η αξιοποίηση της ιδιαίτερης εμπειρίας του ανθρώπινου 
δυναμικού στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων ή στην προσφορά 
ποιοτικών, υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. 

ii. Η σχέση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με τις ποικίλες ε-
νέργειες οργανωμένης μάθησης: Οι κύριες αιτίες υστέρησης της συμ-
μετοχής των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων της χώρας 
σε ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης συνδέονται, μεταξύ άλλων, 
με τον τρόπο που μέχρι σήμερα σχεδιάστηκαν, οργανώθηκαν και υ-
λοποιήθηκαν αυτές δίνοντας βάρος στις προτεραιότητες των παρόχων 
ή των κεντρικά σχεδιαζόμενων πολιτικών και όχι στις ανάγκες των 
ωφελουμένων. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή των απασχολουμέ-
νων των μικρών επιχειρήσεων σε ενέργειες οργανωμένης μάθησης 
υπόκειται σε διαφοροποιήσεις, ανάλογα με τη φύση του επαγγέλματος, 
τα χαρακτηριστικά της χρονικής περιόδου διεξαγωγής των προγραμ-
μάτων, τη γενικότερη κοινωνικοοικονομική συγκυρία, το νομοθετικό 
πλαίσιο που ενίοτε υποχρεώνει τους επαγγελματίες ή τους εργαζόμε-
νους να καταρτιστούν κτλ.

iii. Συνθήκες και κίνητρα συμμετοχής των μικρών και των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων σε ενέργειες μάθησης: Στο ελληνικό περιβάλλον, όπου, 
αφενός κυριαρχεί η «επιχειρηματικότητα ανάγκης» και, αφετέρου, 
προσδιορίζεται από το «βεβαρημένο ιστορικό» των φορέων κατάρτι-
σης αναφορικά με την ποιότητα των προγραμμάτων που παρείχαν, το 
χρηματικό κίνητρο αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα συμμετοχής των 
μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων σε ενέργειες κατάρτισης. 
Ταυτόχρονα όμως, φαίνεται ότι, βαθμιαία και στο βαθμό που αρχίζει να 
αποκτάται και να εμπεδώνεται συνείδηση της ανάγκης βελτίωσης των 
λειτουργιών και των ποιοτικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων, 
αυξάνει το ενδιαφέρον για συμμετοχή σε ουσιαστικές και με πρακτικά 
αποτελέσματα ενέργειες κατάρτισης. Προκειμένου για την αύξηση της 
συμμετοχής αυτής, σημαντική αναδεικνύεται η ανάγκη βελτίωσης της 
πληροφόρησης των μικρών επιχειρήσεων για ενέργειες κατάρτισης, 
καθώς και η ανάγκη μείωσης των υψηλών διοικητικών βαρών που 
αναλαμβάνουν από τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα, 
σε συνδυασμό με την απλούστευση των διαδικασιών.

iv. Μορφές άτυπης μάθησης στις ελληνικές μικρές και πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις: Στις μικρές επιχειρήσεις η μάθηση λαμβάνει συχνά τη μορ-
φή της επί τω έργω βελτίωσης των ικανοτήτων ή τη μορφή σύντομης 
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άτυπης καθοδήγησης από κάποιον πιο έμπειρο συνάδελφο. Όμως, 
μια αναθεωρημένη αντίληψη του πλαισίου εργασίας (και) ως πεδίου 
μάθησης απαιτεί κατάλληλο σχεδιασμό για την επίτευξη ομαδικής-
συνεργατικής εργασίας, αυτονομίας και υπευθυνότητας στη λήψη 
αποφάσεων, σε συνδυασμό με συνθήκες που ευνοούν τη βελτίωση 
των δεξιοτήτων, κυρίως μέσω της εισαγωγής τεχνολογικών καινο-
τομιών και νέων οργανωτικών διαδικασιών. Με βάση το δεδομένο 
αυτό, διατυπώνεται η υπόθεση ότι οι μικρές και ακόμα περισσότερο 
οι πολύ μικρές επιχειρήσεις όχι μόνο αναπτύσσουν, κάποιες φορές, 
μια προβληματική σχέση δικαιολογημένης αμφισβήτησης έναντι των 
οργανωμένων μορφών κατάρτισης αλλά, επιπλέον, λόγω κυρίως των 
δομικών τους χαρακτηριστικών και των περιορισμένων καινοτομι-
κών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν, δεν μπορούν εύκολα να α-
ποτελέσουν, ως μεμονωμένες οικονομικές μονάδες, ευνοϊκά πλαίσια 
σχεδιασμένης ανάπτυξης άτυπων μορφών μάθησης. 

v. Η ιδιόμορφη περίπτωση της ελληνικής μικροεπιχειρηματικότητας. Η 
κατεύθυνση των αλλαγών και ο προσδοκώμενος ρόλος των επαγγελ-
ματικών / συνδικαλιστικών οργανώσεων: Η σχέση των δομικών χα-
ρακτηριστικών των ελληνικών πολύ μικρών επιχειρήσεων με τη μά-
θηση αναπτύσσεται στο πλαίσιο ενός φαύλου κύκλου: τα κατ’ αρχάς 
μειονεκτικά δομικά χαρακτηριστικά των πολύ μικρών επιχειρήσεων 
τις οδηγούν μοιραία σε προσανατολισμούς περιορισμένης εμβέλειας, 
χαμηλής εξειδίκευσης και ελάχιστης καινοτομίας. Η κατάσταση αυτή 
μεταφράζεται, αφενός, σε χαμηλή προστιθέμενη αξία, ανά επιχειρη-
ματική μονάδα και εργαζόμενο, αφετέρου, σε μειωμένες μαθησιακές 
απαιτήσεις και συνεπώς σε αρνητική προδιάθεση έναντι των τυπικών 
μορφών συνεχιζόμενης κατάρτισης. Κατά τον τρόπο αυτόν, αναπαρά-
γονται αενάως τα κατ’ αρχάς μειονεκτικά δομικά τους χαρακτηριστικά, 
τα οποία, στον βαθμό που εμπεδώνονται, τις εγκλωβίζουν σε δραστη-
ριότητες ρουτίνας, δυσκολεύουν την ευέλικτη προσαρμοστικότητα και 
την αλλαγή και τις απομακρύνουν ολοένα και περισσότερο από τις ορ-
γανωτικές απαιτήσεις που προϋποθέτουν τα περιβάλλοντα συνεχούς 
μάθησης και εξέλιξης. Για τη δημιουργία συνθηκών εξόδου από τον 
φαύλο αυτόν κύκλο, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις χρειάζο-
νται, αφενός, εξωτερική υποστήριξη, κυρίως συμβουλευτικού χαρα-
κτήρα, και, αφετέρου, ευνοϊκό πλαίσιο ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων 
τόσο μεταξύ τους, όσο και με άλλους οργανισμούς σε τοπική κυρίως 
βάση, προκειμένου να δημιουργήσουν μια βασισμένη στη μάθηση δι-
αδικασία καινοτομίας, αλλαγής και βελτίωσης. Στο πλαίσιο αυτό, και 
λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες κρίσης, προτείνονται συ-
γκεκριμένα μέτρα, μεταξύ των οποίων τα κυριότερα αφορούν:
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 α) στην αναβάθμιση του ρόλου των συνδικαλιστικών και επαγγελ-
ματικών οργανώσεων και των λοιπών κοινωνικών εταίρων, ως προς 
την κεντρική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων,
 β) στην ανάγκη μετεξέλιξης των εκπαιδευτικών φορέων των κοι-
νωνικών εταίρων και τουλάχιστον της ΓΣΕΒΕΕ, σε «κέντρα σχεδια-
σμού και υποστήριξης της μάθησης», με βασικό στοιχείο της δράσης 
τους τον αποτελεσματικό συνδυασμό συμβουλευτικής επιχειρήσεων 
και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, την ανάπτυξη και υπο-
στήριξη καινοτομικών μορφών ευέλικτης κατάρτισης στον χώρο ερ-
γασίας, την ανάπτυξη προτύπων εκπαιδευτικών περιεχομένων βάσει 
συγκεκριμένων αναγκών, τον συνδυασμό επαγγελματικών περιγραμ-
μάτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την πιστοποίηση αποκτη-
θεισών γνώσεων και δεξιοτήτων κτλ.,
 γ) στην ανάληψη ιδιαίτερου οργανωτικού και συντονιστικού ρόλου 
στον σχεδιασμό και την παροχή ενεργειών εκπαίδευσης-κατάρτισης 
εκ μέρους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των μικρών επιχειρή-
σεων, με την ενίσχυση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ για την υποστήριξη και 
τον συντονισμό του όλου εγχειρήματος. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ

Εάν ενδιαφέρεστε να αναζητήσετε περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη της αρ-
χικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα κατά την πε-
ρίοδο των πρώτων τριών Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (1989-2004), μπορείτε να 
δείτε το:

• αμίτσης, Γ. (2000) Θεσμοί και πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης. Αθήνα: 
Παπαζήσης

Για μια συνοπτική, αλλά και πλούσια σε αριθμητικά δεδομένα παρουσίαση των 
βασικών χαρακτηριστικών της συνεχιζόμενης κατάρτισης στην Ελλάδα (στόχοι, 
δομές, διάρθρωση, φορείς, δράσεις κ.ο.κ.), μπορείτε να συμβουλευτείτε τα ακό-
λουθα:

• Ευστράτογλου α. (2004) «Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ελ-
λάδα». URL: http://www.adulteduc.gr/001/pdfs/analyseis/sek-stin-ellada.
pdf? phpMyAdmin=IzNLY94N6L9IIuqEdeWoYPqSsG2&phpMyAdmin=db53c
3e110bfbcb398c933c5b448fcb6

• καραλής, θ. (επιμ.) (2009) Το πεδίο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρ-
τισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα. Κοινοτικό Πρόγραμμα 
Progress – Έργο ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΕΚΕΠΙΣ, ΙΑΠΑΔ «Δράσεις αμοιβαίας μάθησης για 
την αύξηση της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο» http://www.google.gr/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDcQFjAD&url=htt
p%3A%2F%2Fwww.uehr.panteion.gr%2Fmlearning%2Fmedia%2Ffiles%2Fst
udy_greek_gr.doc&ei=yxRSULXoOub80QXIx4HIAw&usg=AFQjCNHDbsBs-
hIr2qx89LSYD3SC7zGCAg

Σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης στην επιχείρηση (workplace learning), παρότι 
τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη σε έκταση και σημαντική σε περιεχόμενο συ-
ζήτηση ανάμεσα σε ερευνητές και επαγγελματίες, δυστυχώς υπάρχουν ελάχιστα 
κείμενα στην ελληνική γλώσσα. Εάν κάποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες πλη-
ροφορίες, μπορεί να μελετήσει τα:

• Ζαρίφης, Γ. (χ.χ) Οργανισμός μάθησης και μάθηση στον οργανισμό: Ζητήματα 
ανάπτυξης και βελτίωσης των δεξιοτήτων στον χώρο εργασίας. Πανεπιστη-
μιακές σημειώσεις ΑΠΘ. URL: http://www.edlit.auth.gr/docs/files/metapt/ 
sinexizomeniekpaid/organismos/morganismo.pdf

• καλαϊτζοπούλου, μ. (2001) Ο Εκπαιδευτικός ως Στοχαζόμενος Επαγγελματί-
ας, Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδάνος. [πρόκειται για ανάλυση της θεω-
ρίας του Donald Schon, ο οποίος μελέτησε τη δεξιοτεχνία που διακρίνει ορι-
σμένες επαγγελματικές πρακτικές και την επαγγελματική γνώση ως πρακτική 
γνώση και ως στοχασμό κατά την άσκηση του επαγγελματικού έργου]
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Ασκήσεις Αυτο-αξιολόγησης
Ενότητας 3: Συστήματα και θεσμοί επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα

 Eρωτήσεις

1.  ποιες είναι οι βασικές εκπαιδευτικές δομές της αρχικής και ποιες της συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης;

2.  ποιες είναι οι βασικές πηγές χρηματοδότησης των δράσεων συνεχιζόμενης επαγ-
γελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα;

 ασκήσεις
(Σωστό – Λάθος)

1.  το Επαγγελματικό Λύκειο και οι Επαγγελματικές σχολές θεωρούνται συνεχιζόμενη 
κατάρτιση.

  Σωστό  Λάθος

2.  το σύστημα μαθητείας που λειτουργεί στην Ελλάδα υπό την εποπτεία του οαΕδ ανήκει 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε αυτό έχουν πρόσβαση μαθητές που έχουν συ-
μπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους και έχουν αποφοιτήσει από την α΄ Λυκείου.

  Σωστό  Λάθος





Βασικά θέματα συζήτησης

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕυΠΠ). 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα εκφρασμένα σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ως κε-
ντρικό στοιχείο σύνδεσης της εκπαίδευσης και των επαγγελμάτων.

Το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕλΠΠ): Δομή, επίπεδα, διαδικασίες.

Θέσεις και προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων.

σημείωση: Τα στοιχεία και οι αναφορές που ακολουθούν προέρχονται κυρίως από 
την ιστοσελίδα http://www.nqf.gov.gr/. Για τη σύνταξη του κειμένου αξιοποιήθη-
καν, επίσης, κείμενα θέσεων και προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ καθώς και επισημάνσεις 
από μελέτη που εκπόνησε για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ η εταιρεία ΑΚΡΩΝΥΜΟ, στο πλαίσιο 
της Πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ενδυνάμωσης της ΓΣΕ-
ΒΕΕ» (Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Υπουργείο Εργασίας) που συγ-
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων – ΕυΠΠ [European Qualifica-
tion Framework] είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς το οποίο συνδέει τα 
συστήματα επαγγελματικών προσόντων των χωρών μελών μεταξύ τους, λειτουργώ-
ντας ως μηχανισμός μετατροπής ή ως «μεταφραστής» για την ευκολότερη ανάγνωση 
και κατανόηση των επαγγελματικών προσόντων σε διαφορετικές χώρες και συστή-
ματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την ιδρυτική του πράξη (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και Συμβούλιο, 2008) έχει δύο βασικούς στόχους: την προώθηση της κινητικότητας 
των εργαζομένων από χώρα σε χώρα και τη διευκόλυνση της διά βίου μάθησης. Το 
Πλαίσιο Προσόντων, με την έννοια που χρησιμοποιείται στην παρούσα ενότητα, είναι 
ένας κατάλογος ταξινόμησης των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών, διπλωμάτων, 
πτυχίων και βεβαιώσεων των ατόμων, που αποτυπώνουν τις γνώσεις, δεξιότητες 
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4.

Ευρωπαϊκό και Ελληνικό 
Πλαίσιο Προσόντων
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και ικανότητες οι οποίες έχουν αποκτηθεί μετά την ολοκλήρωση μιας εκπαιδευτικής 
- μαθησιακής διαδικασίας.

4.1. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Ιστορικό και στόχευση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων

Οι προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων ξεκί-
νησαν το 2004 και αποτυπώθηκαν στην κοινή ενδιάμεση έκθεση του Συμβουλίου 
και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του «Προγράμματος εργασίας για την 
εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», όπως επίσης και στα συμπεράσματα του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2004, σχετικά με τις προτεραιότητες της 
ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης («Διαδικασία της Κοπεγχάγης»(1)).

Σύμφωνα με τα επίσημα κείμενα, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων αποτελεί 
ένα πλαίσιο συνεργασίας και ένα μέσο ενίσχυσης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
στη βάση της εθελοντικής δέσμευσης μεταξύ των εθνικών φορέων, αλλά και των 
διεθνών κλαδικών οργανισμών που ασχολούνται με την εκπαίδευση και την κα-
τάρτιση. Η καλλιέργεια της αμοιβαίας εμπιστοσύνης χρειάζεται να βασιστεί σε κοι-
νές διαδικασίες και κριτήρια. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να δημοσιοποιούνται οι 
αποφάσεις και οι διαδικασίες συσχέτισης των εθνικών ή κλαδικών προσόντων με 
το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Με άλλα λόγια, τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων 
πρέπει να αναφέρονται και να συνδυάζονται με τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαι-
σίου. Για τον σκοπό αυτό συστάθηκε και λειτουργεί Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική 
Ομάδα (EQF Advisory Group) που αποτελείται από εκπροσώπους όλων των χω-
ρών και που επιδιώκει να παρακολουθεί, να συντονίζει και να ανατροφοδοτεί τις 
σχετικές εξελίξεις σε κάθε χώρα.

1.  Η διαδικασία της Κοπεγχάγης που δρομολογήθηκε το 2002 αποσκοπεί σύμφωνα με τις διακηρύ-
ξεις των κειμένων της Ε.Ε. στη βελτίωση των επιδόσεων, της ποιότητας και της ελκυστικότητας 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω ενισχυμένης συνεργασίας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Η διαδικασία βασίζεται σε από κοινού συμφωνημένες προτεραιότητες, οι οποίες επανε-
ξετάζονται ανά δύο έτη. Η διαδικασία αυτή επιδιώκει να ενθαρρύνει την αξιοποίηση διαφόρων 
ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης (ΔΒΜ) και με τη βοήθεια 
εργαλείων ΔΒΜ. Περιλαμβάνει: (α) μια πολιτική διάσταση, με σκοπό τον καθορισμό κοινών ευ-
ρωπαϊκών στόχων και τη μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων ΕΕΚ. (β) την ανάπτυξη κοινών 
ευρωπαϊκών πλαισίων και εργαλείων που επιδιώκουν να αυξήσουν τη διαφάνεια και την ποι-
ότητα των ικανοτήτων και των προσόντων, και τη διευκόλυνση της κινητικότητας. (γ) συνεργα-
σία για την προαγωγή της αμοιβαίας μάθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. URL: http://europa.eu/
legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/ef0018_el.htm. Σχετικά 
με τη Διαδικασία της Κοπεγχάγης βλ. επίσης ενότητα 2.4 Ευρώπη 2020 και ανασχεδιασμός της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
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Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων τέθηκε επισήμως σε ισχύ τον Απρίλιο του 
2008 (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, 2008). Το 2010 ορίστηκε ως χρονο-
λογία-στόχος για το συσχετισμό των εθνικών συστημάτων επαγγελματικών προ-
σόντων των επιμέρους χωρών με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, και το 2012 
για την εξασφάλιση από τις χώρες ότι όλα τα επιμέρους πιστοποιητικά επαγγελ-
ματικών προσόντων που εκδίδονται θα φέρουν αναφορά στο αντίστοιχο επίπεδο 
του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Οι προγραμματισμοί αυτοί δεν επιτεύχθη-
καν, οπότε οι εν λόγω δράσεις παρατάθηκαν για το 2013 και το 2015 αντίστοιχα. Το 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων θα συσχετίσει τα εθνικά συστήματα και πλαίσια 
επαγγελματικών προσόντων των διαφόρων χωρών με ένα κοινό ευρωπαϊκό σύ-
στημα αναφοράς: τα οκτώ επίπεδα αναφοράς του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσό-
ντων. Τα επίπεδα καλύπτουν όλο το εύρος των επαγγελματικών προσόντων, από 
τα βασικά (Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) έως τα προχωρημένα (Ε-
πίπεδο 8: Διδακτορικό).

Οι κύριοι στόχοι του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων αφορούν στα εξής:

• Να εδραιώσει ένα κοινό σύστημα αναφοράς μεταξύ των εκπαιδευτών και των 
εκπαιδευόμενων.

• Να λειτουργήσει ως «μηχανισμός μετάφρασης», ώστε να επιτρέπεται η κα-
τηγοριοποίηση και η σύγκριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μεταξύ των 
διαφόρων χωρών.

• Να λειτουργήσει ως ένα κοινό σύστημα αναφοράς για τη διασφάλιση της ποι-
ότητας και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

• Να παρέχει ένα σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη επαγγελματικών προσό-
ντων ανά τομέα.

• Να λειτουργήσει ως μέσο για να επιτευχθεί η αλλαγή, σε ευρωπαϊκό, εθνικό 
και τομεακό επίπεδο, των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τα 8 επίπεδα προσόντων ως συστατικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Βασικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων είναι ο κατάλογος των 8 
επιπέδων, που θα αποτελέσουν το κοινό σημείο αναφοράς για τις αρχές εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο. Τα 8 αυτά επίπεδα καλύπτουν 
ολόκληρο το φάσμα των προσόντων, από αυτά που αποκτώνται με την ολοκλήρω-
ση της πρωτοβάθμιας ή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης-κατάρτισης, έως εκεί-
να που αποκτώνται στο ανώτατο επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Το Ευ-
ρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, ως μέσο για την προώθηση της διά βίου μάθησης, 
καλύπτει τη γενική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την ανώτατη εκπαίδευση.
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Τα 8 επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και οι περιγραφικοί δείκτες κάθε επιπέδου.
Πηγή: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/leaflet_el.pdf

ΓνωσΕίσ δΕΞίοτητΕσ ίκανοτητΕσ

Καθένα από τα 8 
επίπεδα ορίζεται 
βάσει περιγραφι-
κών δεικτών, οι 
οποίοι προσδιορί-
ζουν τα μαθησια-
κά αποτελέσματα 
που αντιστοιχούν 
στα προσόντα του 
συγκεκριμένου ε-
πιπέδου σε οποιο-
δήποτε σύστημα 
επαγγελματικών 
προσόντων.

Στο ΕυΠΠ, οι 
γνώσεις περι-
γράφονται ως 
θεωρητικές ή/και 
αντικειμενικές.

Στο ΕυΠΠ, οι δεξιότητες περιγράφο-
νται ως γνωστικές (χρήση λογικής, 
διαισθητικής και δημιουργικής 
σκέψης) και πρακτικές (αφορούν στη 
χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη 
χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων 
και οργάνων).

Στο ΕυΠΠ, η περιγραφή ως 
προς τις ικανότητες αφορά 
στην υπευθυνότητα και την 
αυτονομία

Επίπεδο 1 βασικές γενικές 
γνώσεις

βασικές δεξιότητες που απαιτούνται 
για την εκτέλεση απλών εργασιών

εργασία ή σπουδή υπό άμεση 
επίβλεψη σε δομημένο 
πλαίσιο

Επίπεδο 2 βασικές αντικει-
μενικές γνώσεις 
ενός πεδίου 
εργασίας ή 
σπουδής

βασικές γνωστικές και πρακτικές 
δεξιότητες που απαιτούνται για την 
αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών 
με σκοπό την εκτέλεση εργασιών 
και την επίλυση συνήθων προβλη-
μάτων με τη χρήση απλών κανόνων 
και εργαλείων

εργασία ή σπουδή υπό 
επίβλεψη και με κάποια 
αυτονομία

Επίπεδο 3 γνώση αντικειμε-
νικών στοιχείων, 
αρχών, διαδικα-
σιών και γενικών 
εννοιών σε ένα 
πεδίο εργασίας ή 
σπουδής

φάσμα γνωστικών και πρακτικών 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για την 
εκτέλεση εργασιών και την επίλυση 
προβλημάτων με επιλογή και εφαρ-
μογή βασικών μεθόδων, εργαλεί-
ων, υλικών και πληροφοριών

ανάληψη ευθύνης για την εκ-
πλήρωση καθηκόντων στην 
εργασία ή στη σπουδή

προσαρμογή της προσω-
πικής συμπεριφοράς στις 
περιστάσεις κατά την επίλυση 
προβλημάτων

Επίπεδο 4 αντικειμενικές 
και θεωρητικές 
γνώσεις γενικού 
φάσματος σε ένα 
πεδίο εργασίας ή 
σπουδής

φάσμα γνωστικών και πρακτικών 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για την 
εξεύρεση λύσεων σε συγκεκριμένα 
προβλήματα, σε ένα πεδίο εργασίας 
ή σπουδής

άσκηση αυτοδιαχείρισης 
βάσει κατευθύνσεων σε 
περιβάλλοντα εργασίας ή 
σπουδής που είναι συνήθως 
προβλέψιμα, αλλά υπόκεινται 
σε αλλαγές

επίβλεψη της συνήθους 
εργασίας άλλων ατόμων, 
αναλαμβάνοντας κάποια ευ-
θύνη για την αξιολόγηση και 
τη βελτίωση των δραστηριο-
τήτων εργασίας ή σπουδής
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Επίπεδο 5 ευρείες, 
εξειδικευμένες, 
αντικειμενικές 
και θεωρητικές 
γνώσεις σε ένα 
πεδίο εργασίας ή 
σπουδής και επί-
γνωση των ορίων 
των γνώσεων 
αυτών

ευρύ φάσμα γνωστικών και πρα-
κτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται 
για την εξεύρεση δημιουργικών 
λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα

άσκηση διαχείρισης και 
επίβλεψης στο πλαίσιο 
δραστηριοτήτων εργασίας ή 
σπουδής όπου συμβαίνουν 
απρόβλεπτες αλλαγές

αξιολόγηση και ανάπτυξη της 
προσωπικής απόδοσης και 
της απόδοσης άλλων ατόμων

Επίπεδο 6 προχωρημένες 
γνώσεις σε ένα 
πεδίο εργασίας ή 
σπουδής, οι οποί-
ες συνεπάγονται 
κριτική κατανόη-
ση θεωριών και 
αρχών

προχωρημένες δεξιότητες, από-
δειξη δεξιοτεχνίας και καινοτομίας, 
που απαιτούνται για την επίλυση 
σύνθετων και απρόβλεπτων προ-
βλημάτων σε εξειδικευμένο πεδίο 
εργασίας ή σπουδής

διαχείριση σύνθετων 
τεχνικών ή επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων ή σχεδίων 
εργασίας, με ανάληψη ευθύ-
νης για τη λήψη αποφάσεων 
σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα 
εργασίας ή σπουδής

ανάληψη ευθύνης για τη 
διαχείριση της επαγγελματι-
κής ανάπτυξης ατόμων και 
ομάδων

Επίπεδο 7 πολύ εξειδικευ-
μένες γνώσεις, 
μερικές από τις 
οποίες είναι γνώ-
σεις αιχμής σε 
ένα πεδίο εργασί-
ας ή σπουδής, ως 
βάση για πρωτό-
τυπη σκέψη ή/και 
έρευνα

κριτική επίγνωση 
των ζητημάτων 
γνώσης σε ένα 
πεδίο και στη 
διασύνδεσή του 
με διαφορετικά 
πεδία

εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων, οι οποίες απαιτού-
νται στην έρευνα ή/και στην καινο-
τομία προκειμένου να αναπτυχθούν 
νέες γνώσεις και διαδικασίες και 
να ενσωματωθούν γνώσεις από 
διαφορετικά πεδία

διαχείριση και μετασχη-
ματισμός σε περιβάλλοντα 
εργασίας ή σπουδής που 
είναι σύνθετα, απρόβλεπτα 
και απαιτούν νέες στρατηγι-
κές προσεγγίσεις

ανάληψη ευθύνης για τη 
συνεισφορά στις επαγγελμα-
τικές γνώσεις και πρακτικές 
ή/και για την αξιολόγηση 
της στρατηγικής απόδοσης 
ομάδων

Επίπεδο 8 γνώσεις στα πλέ-
ον προχωρημένα 
όρια ενός πεδίου 
εργασίας ή 
σπουδής και στη 
διασύνδεσή του 
με άλλα πεδία

οι πλέον προχωρημένες και 
εξειδικευμένες δεξιότητες και 
τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης 
της σύνθεσης και της αξιολόγησης, 
που απαιτούνται για την επίλυση 
κρίσιμων προβλημάτων στην έρευ-
να ή/και στην καινοτομία και για τη 
διεύρυνση και τον επαναπροσδιο-
ρισμό των υφιστάμενων γνώσεων 
ή της υφιστάμενης επαγγελματικής 
πρακτικής

επίδειξη ουσιαστικού 
κύρους, καινοτομίας, αυτο-
νομίας, επιστημονικής και 
επαγγελματικής ακεραιότητας 
και σταθερής προσήλωσης 
στη διαμόρφωση νέων ιδεών 
ή διαδικασιών στην πρωτο-
πορία πλαισίων εργασίας ή 
σπουδής, συμπεριλαμβανο-
μένης της έρευνας
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Η προσέγγιση μέσω των «μαθησιακών αποτελεσμάτων».

Η περιγραφή των 8 επιπέδων αναφοράς του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων 
βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα.  Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, τα 
μαθησιακά αποτελέσματα νοούνται ως «η περιγραφή του τι γνωρίζει, κατανοεί και 
είναι ικανός/ή να κάνει ο/η εκπαιδευόμενος/η μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησι-
ακής διαδικασίας». Αυτό αντανακλά μία σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο 
γίνονται αντιληπτές και περιγράφονται έννοιες όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση 
και, γενικότερα, η μάθηση. Η «στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα» θεωρεί-
ται ότι εισάγει μια κοινή γλώσσα και επιδιώκει να καταστήσει δυνατή τη σύγκριση 
προσόντων σύμφωνα με το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά τους και όχι σύμ-
φωνα με τις διδακτικές μεθόδους και διαδικασίες που ακολουθήθηκαν μέχρι την 
απόκτηση τους ή τα διδακτικά περιβάλλοντα στα οποία αυτά αποκτήθηκαν.

Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων τα μαθησιακά αποτελέσματα περιγράφονται 
με βάση τον συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Το ισοζύγιο μεταξύ 
των στοιχείων αυτών διαφέρει από προσόν σε προσόν, δεδομένου ότι το ΕυΠΠ κα-
λύπτει όλα τα επίπεδα. Η χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στην περιγραφή 
των επιπέδων των προσόντων αναμένεται να διευκολύνει την επικύρωση της μά-
θησης που πραγματοποιείται έξω από το πλαίσιο των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, πράγμα που γενικά θεωρείται βασικό στοιχείο της 
διά βίου μάθησης.

Πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων;

Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων τα  προσόντα  έχουν τη μορφή  μαθησια-
κών αποτελεσμάτων που κατατάσσονται σε επίπεδα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα, 
όσα δηλαδή το άτομο γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλή-
ρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας, κατηγοριοποιούνται σε γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στα προσόντα ενός 
συγκεκριμένου επιπέδου προσδιορίζονται από περιγραφικούς δείκτες, οι οποίοι 
συγκροτούνται από τις ποιοτικές και ποσοτικές διαβαθμίσεις των γνώσεων, των 
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων.

Οι ωφελούμενοι από τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων θεωρείται ότι θα έχει πρακτική αξία για τους 
πολίτες (εργαζόμενους και μη καθώς και εργοδότες), εφόσον μετά την ολοκλήρω-
ση της αντιστοίχισης των προσόντων σε εθνικό ή/και κλαδικό επίπεδο, θα είναι 
ευχερέστερη η σύγκριση και η παρουσίαση του περιεχομένου τους.

Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι, επειδή το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 
απεικονίζει προσόντα και όχι προσωπικές εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές βιογραφί-
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ες/ διαδρομές, δεν είναι σε θέση να καταγράψει/ απεικονίσει με απολύτως ακριβή 
τρόπο ορισμένες ικανότητες και συμπεριφορές που αποκτήθηκαν σε εκπαιδευτι-
κές και άλλες μαθησιακές διαδικασίες. Συνεπώς, ορισμένα ατομικά χαρακτηριστι-
κά, όπως π.χ. η αξιοπιστία, η ακρίβεια, η αντοχή, η προσοχή, αλλά και οι ηθικές 
πτυχές της διάπλασης της προσωπικότητας, όπως π.χ. διαπολιτισμικές εμπειρίες 
και ικανότητες, ανεκτικότητα και δημοκρατική συμπεριφορά, δεν μπορούν -παρότι 
είναι ιδιαιτέρως σημαντικές- να ληφθούν υπόψη στους περιγραφικούς δείκτες του 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ωφελούμενοι θα είναι, επίσης, οι φορείς που είναι αρμόδιοι για εθνικά ή/και 
κλαδικά συστήματα απόκτησης και επικαιροποίησης επαγγελματικών προσόντων. 
Τέτοιοι φορείς μπορούν να θεωρηθούν οι επαγγελματικές και συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων καθώς και οι κρατικοί φορείς και 
υπηρεσίες που αδειοδοτούν τα διάφορα επαγγέλματα.

4.2. Το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων

Μετά τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων υπήρξε ευρωπαϊκή 
σύσταση, όλες οι χώρες μέλη να αναπτύξουν το δικό τους Εθνικό Πλαίσιο Προ-
σόντων – ΕλΠΠ και να το αντιστοιχίσουν με το Ευρωπαϊκό. Με τη συγκρότηση ε-
νός Εθνικού Πλαισίου Προσόντων όλες οι μορφές τυπικής, μη τυπικής και άτυπης 
μάθησης θα συσχετίζονται μεταξύ τους και τα αποτελέσματά τους (πιστοποιητικά 
κατοχής επαγγελματικών προσόντων) θα αναγνωρίζονται και θα κατατάσσονται σε 
επίπεδα λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου. Το Ελληνικό 
Πλαίσιο Προσόντων αναμένεται να λειτουργήσει ως ένας μηχανισμός διασαφήνι-
σης και ταξινόμησης, που θα επιτρέπει την ευκολότερη  κατανόηση των προσόντων 
και θα πληροφορεί τους εκπαιδευόμενους ή/και εργαζόμενους που επιθυμούν να 
μετακινηθούν από χώρα σε χώρα ή να αλλάξουν θέση εργασίας ή να τροποποιή-
σουν τη μαθησιακή τους διαδρομή.

Πού στοχεύει το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων;

Μέχρι σήμερα στη χώρα μας δεν υπήρχε ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής των 
πιστοποιητικών (πτυχία, διπλώματα, βεβαιώσεις κτλ.) που να αποδεικνύουν την 
κατοχή επαγγελματικών προσόντων και να συμπεριλαμβάνουν όλες τις μορφές 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας. Στόχος του Εθνικού Πλαι-
σίου Προσόντων είναι να δομηθεί στην Ελλάδα ένα σύστημα καταγραφής (αλλά 
κατ’ επέκταση και πιστοποίησης – αναγνώρισης) των προσόντων του ανθρώπινου 
δυναμικού της χώρας.
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Τι προσφέρει το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων, σύμφωνα με τις αρχικές επιδιώ-
ξεις του;

• Πληροφόρηση για την ευχερέστερη πρόσβαση και συμμετοχή στη διά βίου 
μάθηση.

• Πληροφόρηση για τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.
• Δυνατότητα αύξησης της κινητικότητας εκπαιδευομένων και εργαζομένων.
• Υποστήριξη της διά βίου μάθησης, μέσω της διασύνδεσης όλων των μορφών 

τυπικής, μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης.
• Ενίσχυση της διαφάνειας των προσόντων και σύνδεσή τους με την απασχό-

ληση.
• Διευκόλυνση της αναγνώρισης και πιστοποίησης της άτυπης μάθησης.

Τι δεν προσφέρει το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων;

• Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων δεν απονέμει προσόντα, απλώς τα κατηγοριο-
ποιεί. Η απονομή των προσόντων θα παραμείνει αρμοδιότητα των διαφόρων 
φορέων (όπως τα σχολεία, τα ΙΕΚ, τα πανεπιστήμια και τα ΑΤΕΙ).

• Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων δεν χορηγεί επαγγελματικά δικαιώματα. Ω-
στόσο οι αποφάσεις κατάταξης των τίτλων σπουδών που θα ληφθούν από 
τους αρμόδιους φορείς πιστοποίησης π.χ. Υπουργείο Παιδείας, ΕΟΠΠΕΠ, σε 
συνδυασμό και με άλλες κρατικές αποφάσεις, θα επηρεάσουν το εύρος των 
επαγγελματικών αρμοδιοτήτων και τα εργασιακά δικαιώματα των φυσικών 
προσώπων.

Το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων χρησιμοποιεί τα ίδια 8 επίπεδα αναφοράς, ό-
πως και το Ευρωπαϊκό, που βασίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία πε-
ριγράφουν τι γνωρίζει, κατανοεί και είναι ικανό να κάνει κάποιο άτομο μετά την 
ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας. Αυτή η θεώρηση έχει ως συνέπεια 
τη μετατόπιση του βάρους από τις εισροές (διάρκεια μαθησιακής εμπειρίας, τύπος 
ιδρύματος) στις εκροές, δηλαδή στο αποτέλεσμα της μάθησης.

Τα 8 επίπεδα του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων.

Το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων περιλαμβάνει 8 επίπεδα αναφοράς, τα οποία 
καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων από τη χαμηλότερη βαθμίδα εκ-
παίδευσης έως και την ανώτατη εκπαίδευση. Το σημαντικό νέο στοιχείο έγκειται 
στο ότι το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων θα επιχειρήσει την καταγραφή και ανα-
γνώριση προσόντων που αποκτήθηκαν εκτός της κλασικής εκπαιδευτικής διαδρο-
μής από τη μη τυπική εκπαίδευση (π.χ. αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική 
κατάρτιση) και την άτυπη μάθηση (π.χ. επαγγελματική εμπειρία).  
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Φάσεις υλοποίησης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Φάση Ενέργειες Σχόλια

Φάση 1η: 
Σχεδιασμός, 
διαβούλευση και 
νομική κατοχύρωση

• Πρόταση για βασικές αρχές, προτεινόμενα επί-
πεδα, γενικούς περιγραφικούς δείκτες.

• Δημόσια διαβούλευση επί του προτεινόμενου 
κειμένου του Υπουργείου Παιδείας.

• Νομοθετική κατοχύρωση ΕλΠΠ.

• Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε 
στις 5/9/2010 και η νομοθετική 
κατοχύρωση έγινε τον Σεπτέμ-
βριο του 2010 (Ν. 3879/2010).

Φάση 2η: 
Προπαρασκευαστι-
κές ενέργειες για τη 
συγκρότηση ΕλΠΠ

• Ορισμός εθνικού φορέα για την πιστοποίηση 
προσόντων.

• Καταγραφή σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων 
όλων των τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητι-
κών που απονέμονται από το τυπικό εκπαιδευ-
τικό σύστημα.

• Εκπόνηση μεθοδολογικού οδηγού για την κα-
ταγραφή και την αντιστοίχιση των τίτλων σπου-
δών. 

• Αρμόδιος φορέας: Ο Εθνικός Ορ-
γανισμός Πιστοποίησης Προσό-
ντων και Επαγγελματικού Προ-
σανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

• Η καταγραφή των τίτλων είναι σε 
εξέλιξη.

• Ο μεθοδολογικός οδηγός (για τη 
2βάθμια και 3βάθμια εκπαίδευ-
ση) έχει εκπονηθεί.

Φάση 3η: 
Συγκρότηση ΕλΠΠ

• Σύσταση Ομάδων Εργασίας για κάθε επίπεδο 
εκπαίδευσης.

• Εκπόνηση ειδικών περιγραφικών δεικτών κατά 
επίπεδο και κατά κλάδο και αντιστοίχιση με τα 
επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

• Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκπόνηση προ-
τύπων και διαδικασιών πιστοποίησης στη μη 
τυπική εκπαίδευση, με βάση τα μαθησιακά απο-
τελέσματα και τα επαγγελματικά περιγράμματα.

• Ανάπτυξη μεθοδολογίας συστήματος πιστωτι-
κών μονάδων σε προγράμματα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης.

• Πιλοτική πιστοποίηση σε επιλεγμένα προγράμ-
ματα.

• Ανάπτυξη ειδικών περιγραφικών δεικτών και 
πιλοτική αντιστοίχιση επιλεγμένου επαγγελμα-
τικού κλάδου στα 8 επίπεδα του ΕλΠΠ.

• Πιλοτική εφαρμογή ανεξάρτητων και πλουρα-
λιστικών διαδικασιών αναγνώρισης μη τυπικής 
και άτυπης μάθησης.

• Θεσμοθέτηση του συστήματος πιστοποίησης 
προσόντων.

• Θεσμοθέτηση συστήματος διαπίστευσης φορέ-
ων πιστοποίησης προσόντων.

• Η συγκεκριμένη φάση αποτελεί 
την πεμπτουσία του ΕλΠΠ.

• Η φάση συγκρότησης αρχικά σχε-
διαζόταν να ολοκληρωθεί μέσα 
στο 2012, αλλά αυτό δε στάθηκε 
δυνατόν, οπότε η ημερομηνία ο-
λοκλήρωσης παρατάθηκε μέχρι 
το τέλος του 2013.

Φάση 4η: 
Αντιστοίχιση στα 
επίπεδα του 
Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου 
Προσόντων

• Εφαρμογή μεθοδολογίας αντιστοίχισης Εθνικού 
και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

• Εκπόνηση της έκθεσης αντιστοίχισης.

• Σύμφωνα με τον αρχικό σχε-
διασμό η φάση αναμενόταν να 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 
του 2012, αλλά μετά από αίτημα 
παρατάθηκε μέχρι το τέλος του 
2013.
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Για την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων έχει συσταθεί Γνωμοδοτική 
Επιτροπή (σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 11 του Ν.3879/2010), που 
υποστηρίζει το έργο του ΕΟΠΠΕΠ, και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των 
συνδικαλιστικών φορέων εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων.

Τον Μάρτιο 2013 ολοκληρώθηκαν οι προεργασίες και προτάθηκε η οριστική μορ-
φή του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων. Στο σχετικό κείμενο (ΕΟΠΠΕΠ, 2013: 5) 
αναφέρεται ότι «η ανάπτυξη του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων εντάσσεται στο 
πλαίσιο μιας συνολικότερης τάσης που αναπτύσσεται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και 
σε διεθνές επίπεδο και αφορά στην αναδιοργάνωση των εκπαιδευτικών συστημά-
των». Το κείμενο του ΕΟΠΠΕΠ συνδέει την ανάπτυξη του Ελληνικού Πλαισίου Προ-
σόντων με τη Στρατηγική της Λισαβόνας, με τη Διαδικασία της Κοπεγχάγης για την 
επαγγελματική κατάρτιση, με την έμφαση στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου 
για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012, 
Ανασχεδιασμός της Εκπαίδευσης) και με τη Διαδικασία της Μπολόνια (τρεις κύκλοι 
σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση). Επισημαίνει ακόμα ότι τα τρία κοινά σημεία 
που χαρακτηρίζουν τις προαναφερόμενες στρατηγικές και πολιτικές πρωτοβουλίες 
είναι:

i. Η δόμηση των πλαισίων προσόντων (ευρωπαϊκού και εθνικών) σε ιε-
ραρχικά επίπεδα (αντίληψη της διαβαθμισμένης γνώσης).

ii. Η καθιέρωση της προσέγγισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

iii. Η χρήση μιας νέας αντίληψης για το νόημα και το περιεχόμενο του 
όρου «προσόν», ως ενός τίτλου (πτυχίο, δίπλωμα, πιστοποιητικό), ο 
οποίος χορηγείται, αφού βεβαιωθεί ότι το άτομο έχει επιτύχει τα εκ 
των προτέρων προσδιορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Η αντίλη-
ψη αυτή είναι διαφορετική από την έως σήμερα επικρατούσα σύνδε-
ση της απόκτησης προσόντος με την παρακολούθηση εκπαιδευτικού 
προγράμματος ορισμένων προδιαγραφών (π.χ. διάρκειας, περιεχομέ-
νου κ.ο.κ.).

Το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων αποτελείται από 8 επίπεδα. Για κάθε ένα επίπε-
δο προβλέπεται να αναπτυχθούν τύποι προσόντων. Συγκεκριμένα το μοντέλο του 
Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων θα περιλαμβάνει (ΕΟΠΠΕΠ: 15-16):

Πρώτον, τους περιγραφικούς δείκτες των επιπέδων, οι οποίοι αναδεικνύονται 
σε προσδιοριστικό στοιχείο της δομής και θα αποτελέσουν τον μηχανισμό για την 
αντιστοίχιση του ΕλΠΠ με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
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περιγραφικοί δείκτες των 8 Επιπέδων του Ελληνικού πλαισίου προσόντων

ΓνωσΕίσ δΕΞίοτητΕσ ίκανοτητΕσ

Επίπεδο 1 

Αποκτά βασικές γενικές γνώ-
σεις που σχετίζονται με το ερ-
γασιακό του περιβάλλον και 
μπορούν να του χρησιμεύσουν 
και ως είσοδος σε διαδρομές 
διά βίου μάθησης.

Μπορεί να εφαρμόσει βασικές 
γνώσεις και να εκτελέσει ένα 
συγκεκριμένο εύρος απλών ερ-
γασιών. Διαθέτει βασικές και ε-
παναλαμβανόμενες κοινωνικές 
δεξιότητες.

Μπορεί να επιτελέσει απλές και επα-
ναλαμβανόμενες εργασίες εφαρμόζο-
ντας βασικές γνώσεις και δεξιότητες 
υπό άμεση επίβλεψη σε δομημένο 
πλαίσιο. 

Επίπεδο 2 

Αποκτά βασικές γενικές γνώ-
σεις που σχετίζονται με ένα πε-
δίο εργασίας ή σπουδής και του 
επιτρέπουν να αντιλαμβάνεται 
τις διαδικασίες εφαρμογής βα-
σικών καθηκόντων και οδηγιών

Μπορεί να εφαρμόσει βασικές 
γνώσεις και να εκτελέσει ένα εύ-
ρος σύνθετων εργασιών σε ένα 
πεδίο εργασίας ή σπουδής. Διαθέ-
τει επικοινωνιακές δεξιότητες.

Μπορεί να επιτελέσει εργασίες σε ένα 
συγκεκριμένο πεδίο εργασίας ή σπου-
δής υπό περιορισμένη επίβλεψη ή/
και με κάποια αυτονομία σε δομημένο 
πλαίσιο.

Επίπεδο 3

Αποκτά βασικές γενικές γνώ-
σεις που του επιτρέπουν να κα-
τανοεί τη σχέση της θεωρητικής 
γνώσης και πληροφορίας με 
ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής. 
Κατανοεί τα στοιχεία και τις δι-
αδικασίες εφαρμογής σύνθετων 
καθηκόντων και οδηγιών.

Μπορεί να επιδείξει εύρος ανε-
πτυγμένων γνωστικών και πρα-
κτικών δεξιοτήτων στην επιτυχή 
εκτέλεση σύνθετων καθηκόντων 
τόσο σε οικεία όσο και σε μη οι-
κεία πλαίσια. Διαθέτει επικοινω-
νιακές δεξιότητες και δυνατότητες 
επίλυσης προβλημάτων μέσω της 
επιλογής και εφαρμογής βασικών 
μεθόδων, εργαλείων, υλικών και 
πληροφοριών.

Μπορεί να επιτελέσει αυτόνομα ερ-
γασίες σε ένα συγκεκριμένο πεδίο 
εργασίας ή σπουδής. Έχει τη δυνατό-
τητα να προσαρμόζει τη συμπεριφορά 
του ανάλογα με τις ανάγκες επίλυσης 
προβλημάτων. Παίρνει πρωτοβουλί-
ες σε καθορισμένα πεδία εργασίας ή 
σπουδής και εποπτεύεται σε περιπτώ-
σεις ανάγκης εφαρμογής διαδικασιών 
ελέγχου ποιότητας.

Επίπεδο 4

Αποκτά ευρύ φάσμα θεωρη-
τικών γνώσεων και ανάλυσης 
πληροφοριών που του επιτρέ-
πουν να κατανοεί το πεδίο ερ-
γασίας ή σπουδής και να εφαρ-
μόζει στοιχεία και διαδικασίες 
σε ένα γενικό πλαίσιο.

Μπορεί να χρησιμοποιήσει με 
ευχέρεια τις γνώσεις και την ικα-
νότητα να εφαρμόσει ένα φάσμα 
τεχνικών και εξειδικευμένων 
δεξιοτήτων σε πεδίο εργασίας ή 
σπουδής. Διαθέτει επικοινωνιακές 
δεξιότητες σε επίπεδο θεωρητικής 
και τεχνικής πληροφόρησης και 
βρίσκει λύσεις σε συγκεκριμένα 
προβλήματα σε ένα πεδίο εργασί-
ας ή σπουδής.

Μπορεί να επιτελέσει αυτόνομα, ποιο-
τικά και ποσοτικά εργασίες σε ένα συ-
γκεκριμένο πεδίο εργασίας ή σπουδής 
που απαιτεί επαγγελματική επάρκεια. 
Έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει την 
ποιότητα και ποσότητα της εργασίας 
άλλων ατόμων με υπευθυνότητα και 
αυτονομία. Επιδεικνύει αυξημένο 
επίπεδο βασικών ικανοτήτων που 
μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για 
σπουδές ανώτατης εκπαίδευσης. 
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ΓνωσΕίσ δΕΞίοτητΕσ ίκανοτητΕσ

Επίπεδο 5 

Διαθέτει ευρείες, εξειδικευ-
μένες, αντικειμενικές και 
θεωρητικές γνώσεις σε ένα 
πεδίο εργασίας ή σπουδής 
και έχει επίγνωση των ορίων 
των γνώσεων αυτών.

Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστι-
κών και πρακτικών δεξιοτήτων 
που απαιτούνται για την εξεύ-
ρεση δημιουργικών λύσεων σε 
αφηρημένα προβλήματα. 

Μπορεί να διαχειρίζεται και να ε-
πιβλέπει στο πλαίσιο συγκεκριμέ-
νης εργασίας ή διαδικασίας μάθη-
σης, όπου μπορεί να συμβαίνουν 
και απρόβλεπτες αλλαγές. Μπορεί 
να αναθεωρεί και να αναπτύσσει 
τόσο την προσωπική του απόδοση 
όσο και άλλων ατόμων.

Επίπεδο 6 

Διαθέτει προχωρημένες γνώ-
σεις σε ένα πεδίο εργασίας ή 
σπουδής, οι οποίες συνεπά-
γονται κριτική κατανόηση 
θεωριών και αρχών.

Κατέχει προχωρημένες δεξι-
ότητες και έχει τη δυνατότητα 
να αποδείξει την απαιτούμενη 
δεξιοτεχνία και καινοτομία για 
την επίλυση σύνθετων και α-
πρόβλεπτων προβλημάτων σε 
εξειδικευμένο πεδίο εργασίας 
ή σπουδής. 

Μπορεί να διαχειρίζεται σύνθετες 
τεχνικές ή επαγγελματικές δρα-
στηριότητες ή σχέδια εργασίας, 
με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη 
αποφάσεων σε απρόβλεπτα πε-
ριβάλλοντα εργασίας ή σπουδής. 
Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη 
διαχείριση της επαγγελματικής α-
νάπτυξης ατόμων και ομάδων.

Επίπεδο 7 

Διαθέτει πολύ εξειδικευμέ-
νες γνώσεις, μερικές από τις 
οποίες είναι γνώσεις αιχμής 
σε ένα πεδίο εργασίας ή 
σπουδής, και που αποτε-
λούν τη βάση για πρωτότυ-
πη σκέψη. Διαθέτει κριτική 
επίγνωση των ζητημάτων 
γνώσης σε ένα πεδίο και στη 
διασύνδεσή του με διαφορε-
τικά πεδία.

Κατέχει εξειδικευμένες δεξιό-
τητες επίλυσης προβλημάτων, 
οι οποίες απαιτούνται στην έ-
ρευνα ή/και στην καινοτομία, 
προκειμένου να αναπτυχθούν 
νέες γνώσεις και διαδικασίες 
και να ενσωματωθούν γνώσεις 
από διαφορετικά πεδία.

Μπορεί να διαχειρίζεται και να 
μετασχηματίζει περιβάλλοντα ερ-
γασίας ή σπουδής που είναι σύν-
θετα, απρόβλεπτα και απαιτούν 
νέες στρατηγικές προσεγγίσεις. 
Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη 
συνεισφορά στις επαγγελματικές 
γνώσεις και πρακτικές ή/και για 
την αξιολόγηση της στρατηγικής 
απόδοσης ομάδων.

Επίπεδο 8 

Διαθέτει γνώσεις στα πλέον 
προχωρημένα όρια ενός πε-
δίου εργασίας ή σπουδής και 
στη διασύνδεσή του με άλλα 
πεδία.

Κατέχει πλέον προχωρημένες 
και εξειδικευμένες δεξιότητες 
και τεχνικές, συμπεριλαμβα-
νομένης της σύνθεσης και της 
αξιολόγησης, που απαιτούνται 
για την επίλυση κρίσιμων προ-
βλημάτων στην έρευνα ή/και 
την καινοτομία για τη διεύρυν-
ση και τον επαναπροσδιορισμό 
των υφιστάμενων γνώσεων ή 
της υφιστάμενης επαγγελματι-
κής πρακτικής. 

Επιδεικνύει ουσιαστικό κύρος, 
καινοτομία, αυτονομία, επιστημο-
νική και επαγγελματική ακεραιό-
τητα και σταθερή προσήλωση στη 
διαμόρφωση νέων ιδεών ή διαδι-
κασιών στην πρωτοπορία πλαισί-
ων εργασίας ή σπουδής, συμπε-
ριλαμβανομένης και της έρευνας.

 
Πηγή: ΕΟΠΠΕΠ, 2013
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Δεύτερον, τους τύπους προσόντων, οι οποίοι θα αποτελέσουν το βασικό στοι-
χείο για την κατάταξη των τίτλων σπουδών στα επίπεδα του Ελληνικού Πλαισίου 
Προσόντων, αλλά και τη σύγκριση των τίτλων μεταξύ τους. Κάθε τύπος προσόντος 
θα έχει μία προδιαγραφή, η οποία θα περιγράφει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
προσόντων που εντάσσονται στον συγκεκριμένο τύπο.

παράδειγμα προδιαγραφών τύπου προσόντος.

ΠροΔιΑΓρΑΦΕΣ ΤυΠου ΠροΣοΝΤοΣ

ΤιΤλοΣ Πτυχίο Επαγγελματικού λυκείου 

ΕΠιΠΕΔο 4

ΦορΕΑΣ 
ΑΠοΝοΜήΣ υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΣυΝοΠΤιΚή 
ΠΕριΓρΑΦή

Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση παρέχεται στα Επαγγελματικά 
Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), τα οποία διακρίνονται σε ημερήσια τριετούς φοίτησης και σε ε-
σπερινά τετραετούς φοίτησης. Αποβλέπει στην τεχνική επαγγελματική γνώση, με 
ειδικότερο σκοπό τη μετάδοση των απαιτούμενων τεχνικών και επαγγελματικών 
γνώσεων και την ανάπτυξη συναφών δεξιοτήτων τους. 

ΜΕΓΕΘοΣ / οΓΚοΣ

ΚΑΤήΓοριΑ Βασικός 

ΕΚΠΑιΔΕυΤιΚοΣ 
ΤοΜΕΑΣ Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση

ΜΑΘήΣιΑΚΑ 
ΑΠοΤΕλΕΣΜΑΤΑ

ΓΝωΣΕιΣ

• Αποκτά ευρύ φάσμα τεχνικών γνώσεων και ανάλυσης πληροφοριών.
• Κατέχει τις κύριες έννοιες, τους βασικούς νόμους, τα μεγέθη και τις 

διαδικασίες που διέπουν τα επιστημονικά αντικείμενα του τομέα του, 
στο βαθμό που απαιτείται, για να αναγνωρίζει, να ερμηνεύει, να υπο-
λογίζει και να αξιολογεί τα διάφορα στοιχεία στο πεδίο των επαγγελ-
ματικών εργασιών του.

• Γνωρίζει και ερμηνεύει τους κανονισμούς ασφαλείας και τις προδια-
γραφές ποιότητας που αναφέρονται στο εργασιακό του πεδίο. 

ΔΕξιοΤήΤΕΣ

• Έχει την ικανότητα να εφαρμόζει ένα φάσμα τεχνικών και εξειδικευ-
μένων δεξιοτήτων σε συγκεκριμένο πεδίο εργασίας ή σπουδής.

• Διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες σε επίπεδο θεωρητικής και τεχνι-
κής πληροφόρησης και βρίσκει λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα 
στο πεδίο εργασίας. 

• Χρησιμοποιεί την επαγγελματική ορολογία που έχει καθιερωθεί στο 
πεδίο της εργασίας του.

• Αναφέρεται προφορικά και συντάσσει γραπτές αναφορές προς τους 
συνεργάτες και ανωτέρους του σχετικά με τον προγραμματισμό, την 
πορεία και τα αποτελέσματα των εργασιών του.
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ιΚΑΝοΤήΤΕΣ

• Εφαρμόζει τις προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα εργασίας, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρ-
μόζοντας τη συμπεριφορά του στις εκάστοτε συνθήκες.

• Μπορεί να επιτελέσει αυτόνομα, ποιοτικά και ποσοτικά εργασίες σε 
ένα συγκεκριμένο πεδίο εργασίας ή σπουδής που απαιτεί επαγγελ-
ματική επάρκεια.

• Είναι σε θέση, να συνεργάζεται αρμονικά με τους προϊσταμένους 
καθώς και με τους συναδέλφους του, λειτουργώντας ως μέλος της 
κοινής ομάδας.

• Εκτιμά τις προσωπικές του μαθησιακές ελλείψεις και ανάγκες και 
συμμετέχει σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που έχουν 
ως αντικείμενο τις τεχνολογικές ή οργανωτικές εξελίξεις στο πεδίο 
της εργασίας του. Ζητά καθοδήγηση και επιλέγει τρόπους και εκπαι-
δευτικά μέσα για την κάλυψη αυτών των αναγκών.

• Αναζητά, επιλέγει και αξιολογεί πληροφορίες και δεδομένα, στο πλαί-
σιο των επαγγελματικών ή/και μαθησιακών δραστηριοτήτων του.

• Είναι ικανός να επιλύει είτε μόνος του είτε ζητώντας την κατάλληλη 
βοήθεια από τρίτους (ανάλογα με την περίπτωση), τα προβλήματα τα 
οποία ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών 
του.

ΣχΕΣή 
ΜΕ ΤήΝ 

ΑΠΑΣχολήΣή

Δικαίωμα άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματικά 
δικαιώματα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικό-
τητας. Υπάρχουν ειδικότητες που έχουν αυτονομία και άλλες ειδι-
κότητες που παρέχουν βοηθητικό προσωπικό ( π.χ. νοσηλευτές).

ΠροΣΒΑΣή/ 
ΔυΝΑΤοΤήΤΕΣ 

ΕξΕλιξήΣ

Πρόσβαση με το απολυτήριο Γυμνασίου.

Δικαίωμα εγγραφής στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ) και, κατά προτεραιότητα, σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς 
ειδικότητος με την ειδικότητα του πτυχίου τους (στο γ’ εξάμηνο). 

 
Πηγή: ΕΟΠΠΕΠ, 2013
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Σύμφωνα με την αρχική πρόταση του ΕΟΠΠΕΠ (Μάρτιος 2013), η μορφή του Ελ-
ληνικού Πλαισίου Προσόντων θα είναι η ακόλουθη:

Επί-
πεδο 

Ελππ.

Επαγγελματική 
Εκπαίδευση - 

κατάρτιση

Επαγγελματική 
κατάρτιση

Γενική Εκπαίδευση
Γενική Εκπαίδευση ανώτατη Εκπαίδευση

Φορέας πιστοποίησης

Υπουργείο / 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Υπουργείο Υπουργείο Πανεπιστήμια / TEI

1
Απολυτήριο 
Δημοτικού

2
Απολυτήριο 
Γυμνασίου

3

Πτυχίο ΕΠΑ.Σ.

Πιστοποιητικό IEK

Πτυχίο T.E.E. (A’ 
κύκλου)

Πτυχίο Τ.Ε.Σ.

4

Πτυχίο ΕΠΑ.Λ.

Πτυχίο ΤΕΕ (Β΄ 
κύκλου)

Πτυχίο ΤΕΛ

Πτυχίο ΕΠΛ

Απολυτήριο ΕΠΑ.Λ.

Α’ κύκλου

Απολυτήριο ΕΠΛ 
(προεπαγγελματικό)

Απολυτήριο Λυκείου

Απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. 
Β΄κύκλου

Απολυτήριο 
Γυμνασίου (6 έτη)

Απολυτήριο ΕΠΛ 
(Δέσμες)

Απολυτήριο ΤΕΛ

5

Δίπλωμα IEK

Δίπλωμα 
Ανώτερης Σχολής

Πτυχίο KATEE

Πτυχίο KATE

6 Πτυχίο

7
Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης

8 Διδακτορικό Δίπλωμα
 
Πηγή: ΕΟΠΠΕΠ, Μάρτιος 2013

Σημείωση: με μπλε γραμματοσειρά σημειώνονται οι παλαιότεροι τίτλοι σπουδών.
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4.3.  Θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τα πλαίσια επαγγελματικών 
προσόντων.

Αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων

σημείωση:  Το κείμενο που ακολουθεί προέρχεται κυρίως από ευρήματα και συ-
μπεράσματα μελέτης της εταιρείας ΑΚΡΩΝΥΜΟ (επιστημονικός υπεύθυνος: Σ. Κα-
ραντζογιάννης). Η εν λόγω μελέτη ανατέθηκε μετά από διαγωνισμό που διενήργησε 
το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και είχε ως αντικείμενο την «Αποτύπωση της κατάστασης και δια-
μόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ αναφορικά με τα επαγγελματικά 
προσόντα, τις διαδικασίες πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας και της διαμόρ-
φωσης των κλαδικών επαγγελματικών προσόντων για τα επαγγέλματα και τις ειδι-
κότητες που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ». Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυ-
σης της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ», του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας.

Αφετηρία του προβληματισμού σχετικά με την ευρωπαϊκή (και όχι μόνο(2)) επιδίω-
ξη για τη συγκρότηση εθνικών πλαισίων προσόντων αποτελεί το αναμφισβήτητο γε-
γονός των πιέσεων που ασκούνται με στόχο τη σύγκλιση των συστημάτων επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσω μιας στρατηγικής «αναμόρφωσης»  της 
εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ανάγκες των αγορών εργασίας για νέες δεξιότητες. Οι 
πιέσεις αυτές ασκούνται τόσο από τις δυνάμεις της αγοράς, εν ονόματι των αλλαγών 
που σημειώνονται στα παραγωγικά πρότυπα, όσο και από πολιτικές πρωτοβουλίες 
που προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επιχειρούν να αξιοποιήσουν πιο ενερ-
γά τις δυνάμεις και τις δυνατότητες της εκπαίδευσης για την εξυπηρέτηση οικονο-
μικών στόχων και αρχών, κυρίως για την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, αγαθών 
και υπηρεσιών. Η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΕυΠΠ) αποτελεί 
προϊόν των υπερεθνικών αυτών πολιτικών στοχεύσεων, το οποίο, ακριβώς επειδή 
αποβλέπει στην επίτευξη της συγκρισιμότητας των εθνικών συστημάτων απονομής 
προσόντων (δηλαδή τίτλων σπουδών και των πιστοποιητικών που αποδίδονται από 
διάφορους φορείς), λειτουργεί ως μεταφραστικός μηχανισμός των προσόντων (με-
ταπλαίσιο), με την προσδοκία να επαυξήσει και να διευκολύνει την ευελιξία, την ελα-
στικότητα και την ευχερή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της προσπάθειας σύγκλισης των ευρωπαϊ-
κών συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης είναι η σχεδόν μο-

2.  Σύμφωνα με τη Stephanie Allais (2011), περισσότερες από 100 χώρες σε όλο την κόσμο ανα-
πτύσσουν και εφαρμόζουν πλαίσια επαγγελματικών προσόντων σε τοπικό, εθνικό ή διακρατικό 
επίπεδο.
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νόπλευρη στήριξή του στις λεγόμενες «εκροές», δηλαδή στα μαθησιακά αποτελέ-
σματα. Αυτός είναι ο λόγος που το ΕυΠΠ μοιάζει να υιοθετεί τη λογική και τις αρχές 
της «αναλυτικής» και «λειτουργικής» προσέγγισης και, κατά συνέπεια, να είναι ευ-
άλωτο στην κριτική ότι παραγκωνίζει την ολιστική θεώρηση των επαγγελμάτων και 
των προσόντων, προσέγγιση που αποτελεί μέρος της παράδοσης αρκετών χωρών 
της ηπειρωτικής Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη του ΕυΠΠ καλωσο-
ρίζεται από πολλά ενδιαφερόμενα μέρη και από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ως 
ευκαιρία αναθεώρησης των υφιστάμενων εκπαιδευτικών συστημάτων με βάση 
την προτεραιότητα των προσόντων και την προσέγγιση των μαθησιακών αποτελε-
σμάτων. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει η Brockmann (2007), η επιτυχία του ΕυΠΠ θα 
εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα καταφέρει να αξιοποιήσει και να συγκεράσει τις δι-
αφορετικές ερμηνείες και περιεχόμενα που λαμβάνουν οι έννοιες των προσόντων 
και των μαθησιακών αποτελεσμάτων στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Δύο πρότυπα προσέγγισης της εκπαίδευσης και της σχέσης της με την απασχόληση.

Για την κατανόηση των διαφορών αυτών αρκετά χρήσιμη είναι η τυπολογία των 
ευρωπαϊκών συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, βάσει της οποίας στο ένα 
άκρο μπορούμε να τοποθετήσουμε αυτά που εστιάζουν στην προσέγγιση της εκπαί-
δευσης των ατόμων για κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα και στο άλλο άκρο σε αυτά 
που εστιάζουν στη «γενική ικανότητα απασχόλησης» («απασχολησιμότητα»), χωρίς 
επικέντρωση σε συγκεκριμένο επάγγελμα. Στο πλαίσιο της πρώτης προσέγγισης εί-
ναι καθοριστική η σημασία του σχολείου, της γενικής εκπαίδευσης, της θεωρητικής 
γνώσης, καθώς και της δημόσιας μέριμνας και της κοινωνικής διαβούλευσης, βάσει 
των οποίων καθορίζονται το περιεχόμενο των προσόντων και οι διαδρομές απόκτη-
σής τους. Στο πλαίσιο της δεύτερης προσέγγισης, αντίθετα, η «απασχολησιμότητα» 
εμφανίζεται ως μια ουσιώδης σύγχρονη διάσταση της ατομικής ελευθερίας και ε-
πιλογής. Στο πλαίσιο του μοντέλου αυτού, που αυξάνει την επιρροή του τα τελευταία 
χρόνια, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης επιμέρους προσόντων που αποκτώ-
νται από την εργασιακή εμπειρία ή μέσω ενός συστήματος σπονδυλωτών προγραμ-
μάτων κατάρτισης. Σημαντικό επίσης χαρακτηριστικό του προτύπου αυτού είναι ότι η 
φύση και το είδος των προσόντων καθορίζονται από την αγορά.

Συγκρίνοντας τις πραγματικές εκδοχές των ανωτέρω δύο προτύπων (Γερμανία και, 
σε κάποιο βαθμό, Γαλλία και Ολλανδία στην πρώτη περίπτωση και Μ. Βρετανία στη 
δεύτερη) μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι στην πρώτη περίπτωση σημειώνεται μεν 
διαχρονικά μια σαφής μετεξέλιξη προς την αρχή της απασχολησιμότητας, στο πλαίσιο 
της οποίας τα επαγγέλματα καθίστανται λιγότερο οριοθετημένα και εξειδικευμένα, 
αλλά επίσης και μια κεντρική έμφαση στην επαγγελματική κινητικότητα των ατόμων. 
Αντίθετα, στην περίπτωση της Μ. Βρετανίας σημειώνεται μια σαφής τάση προς τον 
περαιτέρω περιορισμό των δεξιοτήτων, ώστε να ανταποκρίνονται κυρίως προς ό,τι 
ζητείται από τους τομείς χαμηλών δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας.
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Ωστόσο, παρά τις τάσεις μετεξέλιξης των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης στην Ευρώπη, διαπιστώνεται ότι συχνά διατηρούνται ορισμένες θεμελιώδεις 
αρχές, και κυρίως η αντίληψη για τον ολιστικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστή-
ματος, που προσδίδει στα άτομα όχι μόνο επαγγελματικά εφόδια, αλλά επίσης θεω-
ρητικές γνώσεις και ευρύτερη παιδεία, που συνυφαίνεται με την ιδιότητα του πολίτη 
(citizenship). Για τους λόγους αυτούς, η έννοια των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε 
χώρες της Ηπειρωτικής Ευρώπης λαμβάνει συχνά ένα αρκετά διαφορετικό νόημα 
από ό,τι στην περίπτωση του Βρετανικού παραδείγματος. Ως μέρος ενός περιεκτικού 
εκπαιδευτικού συστήματος με ολιστική προσέγγιση της έννοιας του επαγγέλματος, 
τα μαθησιακά αποτελέσματα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και εμπε-
ριέχουν στη διατύπωση του περιεχομένου τους τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
διαβούλευσης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και του κράτους. Κατά συνέπεια, 
τροφοδοτούν και αναδιαμορφώνουν τις μαθησιακές διαδικασίες, ώστε να επαυξή-
σουν τη συγκρισιμότητα των προσόντων και να συμβάλουν έτσι, στην επαγγελματική 
κινητικότητα, την προσαρμοστικότητα και τη δυνατότητα απασχόλησης των ατόμων. 
Στην Μ. Βρετανία αντίθετα, τα μαθησιακά αποτελέσματα ορίζονται μονοσήμαντα, με 
όρους αναγκών των εργοδοτών σε δεξιότητες και χωρίς κατ’ ανάγκη τη συμμετοχή 
των εργαζομένων. Κατά ανάλογο τρόπο τροφοδοτούν το περιεχόμενο των μαθησια-
κών πλαισίων και τον καθορισμό των δυνατών μαθησιακών διαδρομών.

Επίσης, και σε αντιστοιχία προς τα προαναφερόμενα διαφορετικά μοντέλα, μπο-
ρούμε να διακρίνουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις της έννοιας των ικανοτή-
των, κάθε μια εκ των οποίων υποστηρίζεται από διαφορετικές επιστημολογικές 
αρχές. Σύμφωνα με την πρώτη, λειτουργιστική – συμπεριφοριστική προσέγγιση, 
όπως αυτή αποτυπώνεται στο Βρετανικό παράδειγμα, ο εργαζόμενος νοείται ως 
παθητικό υποκείμενο που προσανατολίζεται στην επίδειξη των καθορισμένων ι-
κανοτήτων του. Η προσέγγιση είναι λειτουργιστική, καθόσον οι ικανότητες προ-
κύπτουν από τη λειτουργική ανάλυση του επαγγέλματος και συσχετίζονται με ε-
ξειδικευμένες δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση συγκεκριμένων 
καθηκόντων που προσδιορίζονται από τους εργοδότες. Αντίθετα, σύμφωνα με τη 
δεύτερη –πολυδιάστατη - προσέγγιση, ο εργαζόμενος ή ο αυτοαπασχολούμενος 
νοείται ως ενεργό υποκείμενο που δρα μετέχοντας στην ανα-κατάκτηση (ή ανα-
κατασκευή) και την εξέλιξη της γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό, η ικανότητα νοείται ως η 
επάρκεια εκτέλεσης ολοκληρωμένων έργων στον πραγματικό χώρο εργασίας, δη-
λαδή ως δυνατότητα αντιμετώπισης σύνθετων καταστάσεων που προϋποθέτουν 
τη δημιουργική ενεργοποίηση πολλαπλών πόρων (πρακτικών και θεωρητικών) σε 
πραγματικό χρόνο και χώρο και συχνά σε περιβάλλοντα πολύ διαφορετικά από το 
περιβάλλον απόκτησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων.

Συνοψίζοντας, μεταξύ των δύο προτύπων αναδεικνύονται σημαντικές διαφορές ι-
διαίτερα ως προς τη σχέση θεωρητικής – πρακτικής γνώσης που αντανακλώνται στα 
προσόντα. Στο ηπειρωτικό πρότυπο, τα προσόντα εμπεριέχουν υψηλό βαθμό θεωρητι-
κών γνώσεων, καθώς επίσης και υψηλό βαθμό γνώσεων που αφορούν στην προσω-
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πική ανάπτυξη και τη δόμηση της έννοιας του πολίτη. Η μετεξέλιξη των συστημάτων 
του προτύπου αυτού προς περισσότερο πρακτικές μορφές μάθησης, μέσω της υιο-
θέτησης της προσέγγισης της εγκαθιδρυμένης (situated) γνώσης και της βιωματικής 
μάθησης, συντελείται κατά τρόπο που αναδιαμορφώνει, αλλά δεν εξαλείφει τη θεωρη-
τική γνώση, δημιουργώντας έτσι συνθήκες που καθιστούν τα υποκείμενα της μάθησης 
περισσότερο ικανά να αντεπεξέλθουν σε μεταβαλλόμενες και σύνθετες καταστάσεις.

Αντίθετα, στο «Βρετανικό» ή «αγγλοσαξονικό» πρότυπο, ο περιορισμένος χαρα-
κτήρας της έννοιας του προσόντος (δηλαδή η μονοσήμαντη έμφαση στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας) και η υποβάθμιση της γενικής εκπαίδευσης προκαθορίζουν 
μονοδιάστατα τις επαγγελματικές δεξιότητες εξοβελίζοντας από το περιεχόμενό 
τους τις κοινωνικές και τις προσωπικές ικανότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεπώς, 
το σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης αναπαράγει κατά αποτελεσματικό 
τρόπο τις χαμηλού προφίλ δεξιότητες, με άλλα λόγια αναπαράγει τις «δεξιότητες 
του χθες» και περιορίζει την ανάπτυξη νέων περιοχών δεξιοτήτων που απαιτού-
νται από την κοινωνία της γνώσης (Brockmann, 2007).

Σε κάθε περίπτωση, η διάκριση μεταξύ «ηπειρωτικού» και «αγγλοσαξονικού» μο-
ντέλου είναι σχηματική. Στην πράξη οι δυο παραδόσεις συναντιούνται σε πολλά σημεία 
και αλληλοεπηρεάζονται. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο επίπεδο των διεθνών εκπαιδευ-
τικών πολιτικών το αγγλοσαξονικό μοντέλο κυριαρχεί πολιτικά εδώ και τουλάχιστον 20 
χρόνια, παρότι έχει δεχθεί πολλές και οξύτατες κριτικές από τον χώρο της ακαδημα-
ϊκής έρευνας. Το ηπειρωτικό μοντέλο, από την άλλη μεριά, έχει (υπό την επιρροή του 
δεσπόζοντος βρετανικού και αμερικανικού προτύπου) υιοθετήσει και ενσωματώσει 
στη ρητορική και στις πρακτικές του πολλές πλευρές του «αγγλοσαξονικού» (π.χ. «απα-
σχολησιμότητα», επιρροές από τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου κτλ.). Εσχάτως, 
εξάλλου, κάποιες βασικές αρχές του ηπειρωτικού μοντέλου (π.χ. έμφαση στη μαθη-
τεία, οριζόντιες δεξιότητες κτλ.) κερδίζουν έδαφος και υιοθετούνται από νομοθετικά ή/
και εκτελεστικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ρόλος και λειτουργίες των Εθνικών Πλαισίων Προσόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η μέχρι τώρα ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι οι περισσότερες χώρες προωθούν τα 
Εθνικά Πλαίσια Προσόντων, κυρίως για να βελτιώσουν τη διαφάνεια του συστήματος 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθιστώντας το περισσότερο κατανοητό σε όλους τους 
εμπλεκόμενους (μαθητές, εργαζόμενους, φορείς εκπαίδευσης και εκπαιδευτές) και 
αποσαφηνίζοντας τις κάθετες και οριζόντιες διασυνδέσεις μεταξύ διαφορετικών ει-
δών προσόντων.

Από την άλλη πλευρά, κάποιες χώρες, όπως για παράδειγμα η Κροατία, η Ισλαν-
δία και η Πολωνία, αντιμετωπίζουν το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ως μια ευκαιρία 
για να αλλάξουν το υπάρχον σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το σύστημα 
προσόντων και εκπαιδευτικών μονάδων στην Αγγλία, την Ουαλία, και τη Β. Ιρλαν-
δία είναι παράδειγμα ενός τέτοιου ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο θέτει σαφή κρι-
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τήρια για τα προσόντα και, κατά συνέπεια, επηρεάζει άμεσα τον σχεδιασμό και την 
αναγνώριση των προσόντων. Το ίδιο ισχύει και για το γαλλικό πλαίσιο, όπου η Ε-
θνική Επιτροπή Πιστοποίησης ρυθμίζει όχι μόνο ποια προσόντα θα διαμορφώσουν 
ένα κομμάτι του πλαισίου, αλλά και τον τρόπο και τα κριτήρια περιγραφής.

Παραδοσιακά, οι κανόνες για τον σχεδιασμό, την παροχή και την απονομή προσό-
ντων αποτελούσαν αρμοδιότητα του κάθε υποσυστήματος εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης. Το ΕυΠΠ μπορεί να αλλάξει το γεγονός αυτό, λειτουργώντας ως εξωτερικό, κοινό 
σημείο αναφοράς. Το εθνικό πλαίσιο μπορεί να έχει διαφοροποιημένες λειτουργίες και 
στόχους ως προς τα διαφορετικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στα επόμενα 
χρόνια θα καταστεί ακόμη περισσότερο σαφής ο ρόλος που θα διαδραματίσει το ΕυΠΠ 
στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των ευρωπαϊκών κρατών.

Σχετικά με τον καθορισμό των προσδοκώμενων ρόλων και των λειτουργιών των 
Εθνικών Πλαισίων Προσόντων, ιδιαίτερα αξιόλογη και χρήσιμη θεωρείται η τυπολογία 
των πλαισίων προσόντων που προτείνει ο Raffe (2009), στηριζόμενος στην τυπολογία 
που πρωτοπαρουσίασε η Allais (2007). Σύμφωνα με αυτούς, τα πλαίσια προσόντων 
διακρίνονται σε πλαίσια επικοινωνίας, μεταρρύθμισης και μετασχηματισμού, αναλόγως 
της έκτασης και του βάθους των μετασχηματιστικών τους στόχων και του βαθμού που 
στηρίζονται στα υπάρχοντα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο ένα άκρο τί-
θεται το πλαίσιο της επικοινωνίας, το οποίο στηρίζεται στα υπάρχοντα συστήματα ε-
πιδιώκοντας να τα καταστήσει περισσότερο διαφανή, ορθολογικά και συνεκτικά. Στον 
αντίποδα, το μετασχηματιστικό πλαίσιο προσόντων θέτει ως σημείο αναφοράς ένα μελ-
λοντικό και, κατά κάποιο τρόπο, ιδεατό σύστημα εκπαίδευσης, κατάρτισης και προσό-
ντων, στο οποίο ορίζονται προσόντα, χωρίς ρητή αναφορά και σύνδεση με το υπάρχον 
-υπό μετασχηματισμό- σύστημα. Ενδιάμεσα, το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο προσόντων 
στηρίζεται στα υπάρχοντα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και προσόντων αλλά 
θέτει και σαφείς στόχους αλλαγής, που είτε προωθούνται άμεσα από το ίδιο το πλαίσιο 
προσόντων είτε προωθούνται από άλλους θεσμούς και μηχανισμούς με τη διευκόλυν-
ση του πλαισίου. Κατά τον Raffe, το γεγονός ότι τα πλαίσια της επικοινωνίας και της με-
ταρρύθμισης εκκινούν από τα υπάρχοντα συστήματα αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτη-
μα σε σχέση με το μετασχηματιστικό πλαίσιο. Η θέση αυτή προκύπτει επαγωγικά από 
τα «επιτυχή» παραδείγματα των πλαισίων προσόντων της Σκοτίας και της Ιρλανδίας, 
τα οποία εμπίπτουν στους τύπους πλαισίων της επικοινωνίας και της μεταρρύθμισης, 
καθώς και από τα «μη επιτυχή» πλαίσια της Αγγλίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Ν. 
Αφρικής, τα οποία εμπίπτουν στον τύπο του μετασχηματιστικού πλαισίου.

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται σκόπιμο ο προσδοκώμενος ρόλος και οι αναμε-
νόμενες λειτουργίες, στόχοι και επιπτώσεις του Πλαισίου, να προσδιορίζονται ρη-
τά κατά τη φάση του σχεδιασμού του με τη βοήθεια ενός ευρύτατου κοινωνικού 
διαλόγου. Όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές θα πρέπει να συμμετάσχουν σε μια 
διαδικασία ολοκληρωμένης αξιολόγησης του υπάρχοντος συστήματος, και στη βά-
ση αυτή να καθορίζουν τους στόχους που θέλουν να πετύχουν, τις αλλαγές που 
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επιθυμούν και κρίνουν αναγκαίες και, τέλος, το ρόλο που θα μπορούσε στο πλαίσιο 
των αλλαγών αυτών να επιτελέσει το εθνικό πλαίσιο προσόντων.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται σχηματικά οι διαφορές μεταξύ των τριών τύπων 
πλαισίων.

Τύπος ΕΠΠ: Επικοινωνιακό Μεταρρυθμιστικό Μετασχηματιστικό
Σημείο 
εκκίνησης:

Υπάρχοντα συστήματα εκπαί-
δευσης και κατάρτισης

Υπάρχοντα συστήματα εκπαί-
δευσης και κατάρτισης

Μελλοντικά συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης

Στόχος: Η αύξηση της διαφάνειας

Να παράσχει εργαλεία εξορ-
θολογισμού του συστήματος 
και ευκολία κατανόησης.

Να αυξήσει τη συνοχή και την 
πρόσβαση διευκολύνοντας 
την εξέλιξη

Να επιτύχει συγκεκριμένους 
στόχους αλλαγών, όπως π.χ. 
να καλύψει τα κενά, να αυξήσει 
την ποιότητα και να επεκτείνει 
την πρόσβαση και την εξέλιξη

Να παράσχει εργαλεία εξορθο-
λογισμού του συστήματος

Να μετασχηματίσει το σύ-
στημα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και να ηγηθεί 
της μετάβασης προς ένα 
νέο σύστημα

Σχεδιασμός: Χαλαρός, αλλά με διαφορο-
ποιήσεις στα διάφορα υπο-
συστήματα

Αυστηρότερος, αλλά με διαφο-
ροποιήσεις στα διάφορα υπο-
συστήματα

Αυστηρός. οι κεντρικές 
προδιαγραφές επιβάλ-
λουν περισσότερη ομοιο-
μορφία

Ηγεσία και 
έλεγχος:

Εθελοντική (συμμετοχή)

Αλλαγές υποκινούμενες από 
κάτω προς τα πάνω

Τα ιδρύματα της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης διαμοιράζο-
νται την ηγεσία

Ουσιαστικές αποφάσεις λαμ-
βάνονται σε επίπεδο υποσυ-
στήματος

Υποχρεωτική (συμμετοχή)

Αλλαγές υποκινούμενες από 
πάνω προς τα κάτω και καθο-
δηγούμενες από την κεντρική ή 
τις περιφερειακές κυβερνήσεις

Τα ιδρύματα της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης αποτελούν βα-
σικούς εταίρους

Ο έλεγχος μπορεί να ποικίλλει 
για τα διάφορα υποσυστήματα

Υποχρεωτική (συμμετοχή)

Αλλαγές υποκινούμενες 
από πάνω προς τα κάτω 
και καθοδηγούμενες από 
την κεντρική ή τις περιφε-
ρειακές κυβερνήσεις

Τα ιδρύματα της εκπαί-
δευσης και κατάρτισης 
συγκαταλέγονται μεταξύ 
των εταίρων

Κεντρικός έλεγχος
Προσδοκώ-
μενος ρόλος:

Εργαλείο αλλαγής: απαιτεί 
συμπληρωματικούς οδηγούς 
για να καταστεί χρηστικό

Καθοδηγεί συγκεκριμένες αλ-
λαγές αλλά απαιτεί συμπληρω-
ματικούς οδηγούς 

Καθοδηγεί τον μετασχη-
ματισμό του συστήματος

Πηγή: Μελέτη ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΑΚΡΩΝΥΜΟ (2011) «Αποτύπωση της κατάστασης και διαμόρφωση ολοκληρωμέ-
νων προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ αναφορικά με τα επαγγελματικά προσόντα, τις διαδικασίες πιστοποίησης επαγγελ-
ματικής επάρκειας και της διαμόρφωσης των κλαδικών επαγγελματικών προσόντων για τα επαγγέλματα και τις 
ειδικότητες που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ». Πρωτογενή πηγή αποτελεί το Allais, S. (2007) The rise and 
fall of the NQF: A critical analysis of the South African NQF, PhD thesis, University of Witwatersrand.
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Προκλήσεις για τα υπό ανάπτυξη εθνικά πλαίσια προσόντων.

Σύμφωνα με μελέτη του CEDEFOP (2010: 20), οι κύριες προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζουν τα υπό ανάπτυξη πλαίσια προσόντων αφορούν συνοπτικά στα εξής:

• Αναπτύσσονται κυρίως παρακινούμενα από εξωτερικές πιέσεις μέσω σχε-
τικών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών. Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο να γίνουν 
για τους τύπους, χωρίς ουσιαστική αναφορά στα υπάρχοντα συστήματα, συνε-
πώς, με ελάχιστες πιθανότητες επιρροής.

• Απαιτούν μια αλλαγή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα από την οποία εξαρ-
τάται η επιτυχία τους.

• Η λειτουργικότητά τους, καθώς και η επίτευξη των στόχων τους εξαρτάται από 
το κατά πόσο θα υποστηρίξουν και θα προάγουν λειτουργίες όπως η δυνατότητα 
επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, καθώς και η δυνατότητα 
ανάπτυξης συστήματος συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων.

• Απαιτείται η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της τάσης για περιεκτικότητα και 
ολοκλήρωση και της ανάγκης για ανταπόκριση-προσαρμογή στις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις και λογικές των διαφόρων υποσυστημάτων και τομέων.

• Απαιτείται η ολόπλευρη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων πλευρών σε όλες τις 
φάσεις και τα στάδια σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των πλαισίων.

• Απαιτείται η ανάπτυξη συγκεκριμένων στρατηγικών για την παρακολούθηση 
της προόδου, την έρευνα, τις πειραματικές εφαρμογές και την αξιολόγηση.

• Τέλος, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένα άλλα καίρια ζητήματα:
 – επάρκεια χρηματοδότησης,
 –  άμεση ανταπόκριση σε στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων που συνδέο-

νται με τεχνολογικές αλλαγές, ελλείψεις δεξιοτήτων,
 –  διασύνδεση των εισροών με τις εκροές στο πλαίσιο των Εθνικών Πλαισίων 

Προσόντων,
 – επικοινωνιακό σχέδιο και προώθηση στους τελικούς χρήστες.

Συμπεράσματα & Προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ επί του αρχικού κειμένου διαβούλευσης.

Το ζήτημα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων κατέχει σημαίνουσα θέση στον 
νόμο 3879/2010 για τη διά βίου μάθηση. Αυτό συνιστά αποτέλεσμα σχετικών 
ευρωπαϊκών συστάσεων και πρωτοβουλιών, οι οποίες, απέναντι στην όξυν-
ση του διεθνούς ανταγωνισμού και των συνεχών εξελίξεων στην τεχνολογία, 
τις αγορές εργασίας και τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιχειρούν 
να μορφοποιήσουν έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο επαγγελματικών προσόντων, 
μέσω του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και των συνδεόμενων με αυτό 
Εθνικών Πλαισίων Προσόντων. Υπό αυτή την οπτική, γίνεται κατανοητή η επιδί-
ωξη της ανάπτυξης πλαισίων επαγγελματικών προσόντων τόσο σε ευρωπαϊκό 
όσο και σε εθνικό επίπεδο.
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Ειδικότερα, σχετικά με επιμέρους στοιχεία της διαδικασίας, του περιεχομένου, 
των στόχων, της δομής και των λειτουργιών του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων, 
η ΓΣΕΒΕΕ έχει επισημάνει τα εξής:

1. Διαδικασία συγκρότησης και υιοθέτησης του εθνικού πλαισίου προσόντων.

Θα πρέπει εξαρχής να τονιστεί ότι η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, 
όπως προτάθηκε στο κείμενο διαβούλευσης και αποτυπώνεται στο νόμο 3879/2010, 
δεν αποτελεί εθνική πρωτοβουλία, αλλά ανταπόκριση -και μάλλον καθυστερημένη- 
στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Απριλίου του 
2008, η οποία προτρέπει τα κράτη μέλη να εκπονήσουν Εθνικά Πλαίσια Προσόντων 
σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και πρακτική, τα οποία θα πρέπει να 
συσχετιστούν με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ως το τέλος του 2013. Το γεγο-
νός ότι η πρόθεση ανάπτυξης Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων προκύπτει ως «εξω-
τερική» παρότρυνση και όχι ως «εσωτερική» πρωτοβουλία δεν είναι κατ’ ανάγκη 
αρνητικό, υπό την προϋπόθεση ότι θα λαμβάνει χώρα συνεργώντας με το υφιστά-
μενο σύστημα διά βίου μάθησης της χώρας και θα προσδιορίζεται σαφώς ο ακριβής 
ρόλος που θα κληθεί το ΕλΠΠ να επιτελέσει στο πλαίσιο της αναγκαίας βελτίωσης 
του υπάρχοντος συστήματος διά βίου μάθησης. Από αυτή την άποψη κρίνεται ανα-
γκαίο, όσο ακόμα βρισκόμαστε στη φάση σχεδιασμού του ΕλΠΠ, να πραγματοποιηθεί 
μία συνολική αποτίμηση του ρόλου και των λειτουργιών που επιτελεί το υπάρχον 
σύστημα εκπαίδευσης, κατάρτισης και προσόντων, ο προσδιορισμός των αδυναμιών 
και των κενών του και, επί τη βάσει αυτής της διαγνωστικής ανάλυσης, να υπάρξει 
κοινωνικός διάλογος και συμφωνία επί των προτεινόμενων αλλαγών, στην αντιμε-
τώπιση ενός μέρους των οποίων θα μπορούσε να συμβάλει η ανάπτυξη και λειτουρ-
γία του ΕλΠΠ. Μόνο στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσαν να αποσαφηνιστούν ζητήματα 
όπως οι ειδικοί στόχοι και οι λειτουργίες, ο βαθμός ολοκλήρωσης, η διάρθρωση και 
τα δομικά χαρακτηριστικά του ΕλΠΠ.

Εκτός των ανωτέρω, θα ήταν αναγκαίο να υπάρξει εκτεταμένη περίοδος για τον σχε-
διασμό και τις δοκιμαστικές εφαρμογές του πλαισίου. Θεωρούμε σκόπιμο, πριν την 
οριστική υιοθέτηση και εφαρμογή του ΕλΠΠ, να έχει προηγηθεί και στη χώρα μας μια 
φάση πιλοτικών εφαρμογών, η οποία θα συμβάλει στην τεχνική αρτιότητα του πλαι-
σίου, στην οργανική του διασύνδεση με το υπάρχον σύστημα προσόντων και με τις 
αναγκαίες αλλαγές αυτού, καθώς και στην κοινωνική του αποδοχή και νομιμοποίηση.

2. Περιεχόμενο, στόχοι και λειτουργίες του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Στο αρχικό κείμενο διαβούλευσης, οι στόχοι που διατυπώνονται αναφέρονται γε-
νικότερα στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ισχυρού και αποτελεσματικού συστή-
ματος διά βίου μάθησης. Κάπως πιο συγκεκριμένα, και πάντα σύμφωνα με το κεί-
μενο της διαβούλευσης, η ανάπτυξη του ΕλΠΠ έχει ως γνώμονα τα επαγγελματικά 
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προσόντα και ιδίως τη διαφάνεια τους, ώστε να διευκολύνεται η αναγνώριση και 
αξιοποίησή τους διεθνώς και με τον τρόπο αυτό να διευκολύνεται η επαγγελματική, 
αλλά και η γεωγραφική κινητικότητα των εκπαιδευόμενων και απασχολούμενων. 
Παράλληλα, μέσω του προσδιορισμού των δυνητικών χρηστών, διατυπώνεται η θέ-
ση ότι θα ωφεληθούν οι πολίτες -εργαζόμενοι και μη- αλλά και οι εργοδότες, επειδή 
μετά την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης των προσόντων σε εθνικό ή/και κλαδικό 
επίπεδο θα υπάρξει ευχερέστερη σύγκριση και παρουσίαση του περιεχομένου των 
προσόντων των πολιτών. Αυτό βεβαίως, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προχωρή-
σει και η αντιστοίχιση του εθνικού με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Προκύπτει 
συνεπώς, ότι ως κύριος στόχος τίθεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συγκρισιμότητα και 
η αναγνωρισιμότητα των προσόντων, γεγονός που έμμεσα, και σε συνδυασμό με τη 
λειτουργία και άλλων κοινών ευρωπαϊκών θεσμικών ρυθμίσεων, θα μπορούσε να 
υποβοηθήσει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού τόσο γεωγραφικά -εντός 
και εκτός των εθνικών συνόρων- όσο και επαγγελματικά και εκπαιδευτικά.

Θέση της ΓΣΕΒΕΕ είναι ότι η συγκρισιμότητα και η αναγνωρισιμότητα των προσό-
ντων αποτελούν κοινωνικά αναγκαίους στόχους, που, υπό όρους, θα μπορούσαν να 
έχουν θετικές επιπτώσεις στους πολίτες, στην απασχόληση, την οικονομία, καθώς και 
στη λειτουργία των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο πλαίσιο 
αυτό, θεωρεί ότι η ανάπτυξη του ΕλΠΠ θα μπορούσε να έχει μια θετική συμβολή κατ’ 
αρχήν. Ωστόσο, θα πρέπει να διατυπωθούν οι εξής παρατηρήσεις και προτάσεις:

α). Στο κείμενο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001) Ανακοίνωση 
της Επιτροπής: Η πραγμάτωση μιας Ευρωπαϊκής περιοχής διά βίου μάθησης αναφέ-
ρονταν τέσσερις κύριοι πυλώνες για την ευρωπαϊκή πολιτική της διά βίου μάθησης: 
α) η απασχολησιμότητα και η προσαρμοστικότητα, β) η δημιουργία ενεργών πολι-
τών, γ) η κοινωνική ένταξη και δ) η προσωπική ολοκλήρωση. Ο προσανατολισμός 
του ΕλΠΠ στα προσόντα και ειδικότερα στη διαφάνεια τους, ώστε να εξασφαλίζεται 
η συγκρισιμότητα και να προάγεται η κινητικότητα, διασυνδέεται ουσιαστικά με τον 
πρώτο από τους προαναφερθέντες πυλώνες. Το γεγονός αυτό δεν θα μας έβρισκε 
αντίθετους, αν παράλληλα αναλαμβάνονταν θεσμικές πρωτοβουλίες προώθησης 
των άλλων τριών πυλώνων της διά βίου μάθησης. Το γεγονός δε ότι και ο νόμος 
3879/2010 χαρακτηρίζεται επίσης από έναν προνομιακό προσανατολισμό προς τον 
ίδιο πυλώνα, υποδηλώνει είτε μια σκόπιμα ετεροβαρή πολιτική προτεραιότητα, που 
δεν μπορεί να μας βρει σύμφωνους, είτε μια αδυναμία εθνικού σχεδιασμού για την 
προώθηση μέτρων που θα συμβάλουν στην ισόρροπη ανάπτυξη όλων των πυλώ-
νων της διά βίου μάθησης προς όφελος των πολιτών, επιβεβαιώνοντας έτσι στην 
πράξη τον «κοινωνικά διαμορφωτικό ρόλο» της διά βίου μάθησης. Στο πλαίσιο μιας 
τέτοιας συνολικής θεώρησης άλλωστε, θα μπορούσε να τεθεί ρητά ο μεταρρυθμιστι-
κός ρόλος του πλαισίου προσόντων. Επί τη βάσει αυτή, προτείνεται, αφού προηγηθεί 
μια πλήρης διαγνωστική ανάλυση του υπάρχοντος συστήματος διά βίου μάθησης, να 
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τεθούν στη συνέχεια συγκεκριμένοι στόχοι και πεδία παρεμβάσεων, στην υλοποίηση 
των οποίων θα προσδιορίζεται ευκρινώς ο ρόλος του ΕλΠΠ.

Επίσης, για τη γονιμότητα του διαλόγου θα πρέπει να τονιστεί ότι, με βάση το 
κείμενο διαβούλευσης, το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αποτελεί μέρος -και μάλιστα 
όχι δεσμευτικό- ενός εθνικού συστήματος προσόντων, ενώ, όπως ήδη εκθέσαμε, 
το τελευταίο ταυτίζεται κυρίως με έναν από τους τέσσερις πυλώνες της διά βίου 
μάθησης. Ακόμη, συνεπώς, κι αν περιοριστούμε στις προδιαγραφές του εθνικού 
συστήματος προσόντων, δηλαδή σε ό,τι αφορά στον χώρο των επαγγελμάτων και 
της αγοράς εργασίας, θα πρέπει να δεχθούμε ότι η ευόδωση των στόχων ενός 
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων εξαρτάται από την παράλληλη λήψη μέτρων προ-
ώθησης των άλλων συνιστωσών του εθνικού συστήματος προσόντων και δη της 
διασφάλισης της ποιότητας όλων των συντελεστών -εισροών, διαδικασιών, εκρο-
ών- της εκπαίδευσης, των μορφών και των οργάνων αξιολόγησης και απονομής 
των προσόντων. Συνεπώς, το ΕλΠΠ μπορεί να επιτελέσει ζωτικό ρόλο μόνο στο 
πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής, μέσω της οποίας θα προωθείται η ανάπτυξη 
και η εφαρμογή θεσμικών ρυθμίσεων και διαδικασιών που αφορούν τη διασφάλι-
ση της ποιότητας, την αξιολόγηση και την αναγνώριση των προσόντων.

β). Η αναγόρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε νέα προνομιακή βάση 
του όλου συστήματος όχι απλώς δεν είναι μονόδρομος αλλά, επιπλέον, ενδέχεται 
να προκαλέσει, αφενός περισσότερη σύγχυση, (κυρίως όσον αφορά στους συντε-
λεστές αποτελεσματικότητας και διασφάλισης της ποιότητας της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδιαίτερα ως προς τη σύνδεσή της με τις ανάγκες 
της παραγωγής και της αγοράς εργασίας), αφετέρου νέες διακρίσεις (κυρίως ό-
σον αφορά στις διαδικασίες αξιολόγησης / πιστοποίησης της κατάρτισης και στις 
διαδικασίες πιστοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων). Τέλος, θα πρέπει να 
τονιστεί ότι στη μετατόπιση αυτή υποβόσκει ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας αγο-
ράς στον χώρο της πιστοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, η οποία σε κά-
θε περίπτωση, είτε ως άναρχα δομούμενη είτε ως ολιγοπωλιακά ελεγχόμενη, θα 
αυξήσει το συνολικό εκπαιδευτικό κόστος. Θεωρούμε λοιπόν ότι άμεσα, ο στόχος 
της αναγνωρισιμότητας και της συγκρισιμότητας των προσόντων και, έμμεσα, η 
διασύνδεση των μορφών επαγγελματικής κατάρτισης και η γεωγραφική, επαγγελ-
ματική και εκπαιδευτική κινητικότητα των πολιτών, θα μπορούσαν να επιτευχθούν 
επί τη βάσει κοινών προδιαγραφών ποιότητας των εκπαιδευτικών διαδικασιών, 
στο πλαίσιο των οποίων κομβικό ρόλο καλούνται να επιτελέσουν τα επαγγελματικά 
περιγράμματα, επί των οποίων θα θεμελιώνονται στη συνέχεια τα προγράμματα 
εκπαίδευσης / κατάρτισης. Με άλλα λόγια, στο πλαίσιο της θεώρησης αυτής κε-
ντρικό σημείο αποτελεί η διαμόρφωση και ο έλεγχος ποιότητας των εκπαιδευτικών 
συντελεστών, κυρίως των προγραμμάτων, βάσει των μαθησιακών αποτελεσμά-
των που αποτυπώνονται στα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία έχουν εκπονη-
θεί, συνυπολογίζοντας το περιεχόμενο των επαγγελματικών περιγραμμάτων. Στο 
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πλαίσιο της θεώρησης αυτής συνεπώς, δεν προκύπτουν διχοτομικές διακρίσεις, 
ασάφειες, αλλά και πιθανές επικαλύψεις μεταξύ των διαδικασιών αξιολόγησης της 
κατάρτισης και πιστοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, η 
ανάγκη διακριτής διαδικασίας πιστοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων πε-
ριορίζεται μόνο στις περιπτώσεις της άτυπης μάθησης.

γ). Αποτελεί κοινό τόπο ότι η διαδικασία της πιστοποίησης των προσόντων (βλ. α-
ναλυτικότερα Ενότητα 5) λειτουργεί ως ένας μηχανισμός ρύθμισης και ανακατανομής 
εργασιακών δικαιωμάτων και επαγγελματικών αρμοδιοτήτων. Ακριβώς για τον λόγο 
αυτό, ο ρυθμιστικός ρόλος της πιστοποίησης δεν μπορεί να αποτελεί απλώς ένα τε-
χνικό ζήτημα. Πρόκειται για ένα αντικείμενο διαρκούς κοινωνικής διαπραγμάτευσης, 
δεδομένου ότι αφορά σε ένα ζήτημα στο οποίο εκδηλώνονται σοβαροί ανταγωνισμοί 
συμφερόντων στο πλαίσιο της ικανοποίησης ανθρώπινων αναγκών, αλλά και κατοχύ-
ρωσης και εδραίωσης σημαντικών κοινωνικών διεκδικήσεων. Συνεπώς, η ανωτέρω 
πρόταση περί οργανικής διασύνδεσης της διαδικασίας πιστοποίησης των εισροών με 
τη διαδικασία πιστοποίησης των εκροών, πρέπει να συνοδεύεται από την ανάδειξη του 
συμβουλευτικού, γνωμοδοτικού και αξιολογικού ρόλου των κοινωνικών φορέων σε 
αμφότερες τις διαδικασίες.

Γνωμοδότηση της ΓΣΕΒΕΕ επί της πρότασης του ΕΟΠΠΕΠ (20.2.2013) για το Ελλη-
νικό Πλαίσιο Προσόντων.

 Το κείμενο που ακολουθεί βασίζεται σε πρόσφατη Γνωμοδότηση της ΓΣΕΒΕΕ για 
το ΕλΠΠ (βλ. Λιντζέρης, 2013)

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο αξιολογείται το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Η ΓΣΕΒΕΕ εξετάζοντας όλα τα δεδομένα που βρίσκονται στη διάθεσή της, για να 
διαμορφώσει μια τεκμηριωμένη άποψη περί της πρότασης του ΕΟΠΠΕΠ για το Ελ-
ληνικό Πλαίσιο Προσόντων, επισημαίνει ότι οι αποφάσεις για τη φύση, τη δομή και 
το περιεχόμενο του ΕλΠΠ λαμβάνονται υπό πολύ συγκεκριμένους περιορισμούς. Οι 
βασικοί περιορισμοί προέρχονται βεβαίως από τη διαχρονικά διαμορφωμένη δομή 
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, από τη σχέση του ΕλΠΠ με το ΕυΠΠ και 
από τις αποφάσεις που έχουν ήδη πάρει άλλες χώρες οι οποίες έχουν ολοκληρώσει 
τη διαδικασία ανάπτυξης του εθνικού τους πλαισίου προσόντων και αντιστοίχισης με 
το ΕυΠΠ. Επίσης, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι οι περιορισμένοι βαθμοί ελευ-
θερίας σχετικά με την απόφαση για το ΕλΠΠ συνδέονται με τα ακόλουθα:

• Το ΕυΠΠ είναι δεδομένο τόσο ως φιλοσοφία όσο και ως αρχιτεκτονική δομή. 
Από τη στιγμή που το σημαντικό ζητούμενο είναι η αντιστοίχιση του ΕλΠΠ με το 
ΕυΠΠ, οι περιορισμοί στη δόμηση του ΕλΠΠ είναι ήδη σημαντικοί.
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• Υπάρχει επιτακτική πίεση για «στροφή» προς την προσέγγιση των μαθησιακών α-
ποτελεσμάτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (το θέμα αυτό θα αναπτυχθεί στη συνέχεια).

• Η διαδικασία της Μπολόνια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (επίπεδα 6,7,8 του 
ΕυΠΠ) είναι δεδομένη για τις χώρες-μέλη.

• Όλες οι χώρες κατατάσσουν, μετά από υπόδειξη της Ε.Ε., τους τίτλους σπουδών 
ολοκλήρωσης της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (η οποία αποτελεί 
προϋπόθεση για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) στο επίπεδο 4, οπότε 
το ίδιο καλούμαστε να κάνουμε και εμείς.

• Η σημαντική καθυστέρηση εκ μέρους των αρμοδίων αρχών κατά τα προηγού-
μενα 2-3 χρόνια και η επιτακτικότητα πλέον των καταληκτικών ημερομηνιών 
για απόφαση είναι δεδομένες και αφήνουν ελάχιστα περιθώρια για δοκιμαστι-
κές εφαρμογές, ανατροφοδοτήσεις και βελτιώσεις. Στερηθήκαμε έτσι σε μεγάλο 
βαθμό τη δυνατότητα πιλοτικής εφαρμογής η οποία θα μπορούσε να συμβάλει 
στην τεχνική αρτιότητα του πλαισίου και στην οργανική του διασύνδεση με το 
υπάρχον σύστημα απόκτησης προσόντων και με τις αναγκαίες αλλαγές αυτού.

Αξίζει επιπλέον να σημειώσουμε πως μια σημαντική παράμετρος της συζήτησης 
για το ΕλΠΠ συνδέεται με το γεγονός ότι δεν έχει προκύψει ως ζωτική «εσωτερική 
ανάγκη» της ελληνικής αγοράς εργασίας, που επιδιώκει να επιλύσει διαπιστωμένα 
και σημαντικά προβλήματα και, ως εκ τούτου, είναι ελάχιστα γνωστό στην ελληνική 
κοινωνία και στην αγορά εργασίας, άρα διαθέτει πολύ μικρή νομιμοποίηση, πέρα 
από την περιορισμένη κοινότητα των ειδικών που ασχολείται με αυτό.

Βάσει των προαναφερόμενων περιορισμών, η πρόταση που κατατίθεται από τον 
ΕΟΠΠΕΠ κατατάσσει με εύλογο τρόπο τις κύριες «εκροές» του ελληνικού εκπαι-
δευτικού συστήματος στα οκτώ επίπεδα του ΕλΠΠ. Η κατάταξη αυτή για τους βασι-
κούς τίτλους σπουδών είναι:

Επίπεδο 
Ελππ τίτλος σπουδών

διάρκεια 
φοίτησης 

(έτη)

1 Απολυτήριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 6

2 Απολυτήριο Γυμνασίου 3

3 Μεταγυμνασιακή δευτεροβάθμια εκπαίδευση (π.χ. ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ. 
1ου κύκλου, μεταγυμνασιακό ΙΕΚ)

2

4 «Ανώτερη» δευτεροβάθμια εκπαίδευση (π.χ. Λύκειο, ΕΠΑ.Λ. 2ου κύκλου) 1

5 Μεταλυκειακή εκπαίδευση (ΕΠΛ, ΙΕΚ, ΚΑΤΕΕ, ΚΑΤΕ) 1-3

6 Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 4 ή 5 (;)

7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 1 ή 2

8 Διδακτορικό Δίπλωμα 3
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Βεβαίως η ταξινόμηση αυτή, η οποία βρίσκεται ακόμα στο γενικό επίπεδο (και 
όχι στο επίπεδο συγκεκριμένων τίτλων σπουδών) δεν απαντά ερωτήματα όπως το 
με ποιους όρους θα γίνει η κατάταξη στο επίπεδο 5 των τίτλων σπουδών διαφορε-
τικών προδιαγραφών και διάρκειας (Πολυκλαδικό Λύκειο, ΙΕΚ, ΚΑΤΕΕ, ΚΑΤΕ), το 
πώς θα ρυθμιστεί η διάρκεια σπουδών σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ως προς την κατάταξη στα επίπεδα 6 και 7, το εάν θα χρειαστεί κατάταξη των κέ-
ντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης στο ΕλΠΠ κτλ. Εντούτοις, το κείμενο συνιστά 
μια σημαντική πρόοδο στο θέμα της δόμησης του ΕλΠΠ και αποτελεί μια ικανοποι-
ητική αφετηρία για την κατάταξη των συγκεκριμένων τίτλων σπουδών.

Πέρα, ωστόσο, από την αρχική γνωμοδότηση σχετικά με το προτεινόμενο κεί-
μενο χρειάζεται να αναφερθούμε σε ορισμένα κρίσιμα θέματα που αφορούν στο 
ΕλΠΠ και που είναι ανάγκη να γίνουν αντικείμενο εκτενέστερης συζήτησης, όταν 
ξεκινήσει το «δύσκολο» μέρος της συγκρότησης του πλαισίου προσόντων, δηλαδή 
η απόπειρα κατάταξης τίτλων της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθη-
σης, οπότε θα τεθούν οξύτερα τα θέματα διαπερατότητας από επίπεδο σε επίπεδο, 
τα κριτήρια των μη εκπαιδευτικών διαδρομών απόκτησης προσόντων, η σχέση 
εκπαιδευτικής και επαγγελματικής εμπειρίας κ.ο.κ.

Ποιες ανάγκες καλείται να αντιμετωπίσει το ΕλΠΠ;

Παρά το γεγονός ότι, όπως συχνά διακηρύσσεται, οι σημαντικότεροι λόγοι για 
τους οποίους το ΕυΠΠ και το ΕλΠΠ προωθούνται με τόση επιμέλεια είναι:

i. η αύξηση της διαφάνειας των προσόντων για καλύτερη ενημέρωση 
των πολιτών (επαγγελματικός προσανατολισμός για τους εργαζόμε-
νους, πληροφόρηση για τους εργοδότες) και για διευκόλυνση της κι-
νητικότητας των ατόμων («φορητότητα» των προσόντων) και

ii. η αποκατάσταση της ισορροπίας ανάμεσα σε όσους/ες είχαν την ευ-
καιρία να παρακολουθήσουν μακρόχρονη και υψηλού επιπέδου εκ-
παίδευση και σε όσους/ες έχουν αποκτήσει επαγγελματικά προσόντα 
ακολουθώντας μη εκπαιδευτικές διαδρομές (π.χ. επαγγελματική ε-
μπειρία) ή συνδυασμούς μη τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. συνεχιζόμενη 
επαγγελματική κατάρτιση),

ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί λόγοι για 
προσεκτική συζήτηση και ώριμες αποφάσεις με σκοπό τη σύσταση ενός πλαισίου 
προσόντων. Μερικοί από αυτούς είναι οι ακόλουθοι:

• Να ενθαρρύνει και να βοηθήσει τα άτομα να συμμετέχουν πλήρως και ουσι-
αστικά στο εκπαιδευτικό σύστημα, να μην αποχωρούν πρόωρα από αυτό, να 
λαμβάνουν μέρος σε σπουδές υψηλού επιπέδου (τριτοβάθμια εκπαίδευση) σε 
μεγαλύτερο ποσοστό, να αποκτούν σύγχρονα προσόντα σε όλη τους τη ζωή 
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συμμετέχοντας στη διά βίου μάθηση και, γενικότερα, να έχουν τις ευκαιρίες 
και τις δυνατότητες να αποκτούν τις γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται 
στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.

• Παρότι όλα τα επίσημα κείμενα επιμένουν πως το ΕυΠΠ και το ΕλΠΠ δεν έχουν 
καμία σχέση με τις εργασιακές - επαγγελματικές αρμοδιότητες των εργαζομένων 
και επιτηδευματιών (οι οποίες καθορίζονται με χωριστές διαδικασίες αδειοδότη-
σης) ή, όπως συχνά γράφεται, «το ΕλΠΠ δεν απονέμει τίτλους σπουδών, απλώς 
τους κατατάσσει», είναι αυτονόητο ότι το κύριο ενδιαφέρον κάθε εργαζόμενου, 
αυτοαπασχολούμενου ή εργοδότη για την εφαρμογή του ΕλΠΠ συνδέεται με:

• το εάν, με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό η κατάταξη των προσόντων του στο 
ΕλΠΠ έχει οποιεσδήποτε θετικές επιπτώσεις στο εύρος εφαρμογής του επαγ-
γέλματός του, στην αναγνώριση της ειδικότητάς του και σε οτιδήποτε αυξάνει 
το κύρος και την εμβέλεια του επαγγέλματος και

 –  το εάν η θεμελίωση του ΕλΠΠ συμβάλει στην προστασία και οριοθέτηση 
της λειτουργίας των επαγγελμάτων και στην αύξηση της ασφάλειας και της 
ποιότητας των επαγγελματικών έργων(3).

   Και τα δύο κίνητρα συνδέονται, όπως είναι φυσικό, και με την προσδοκία για 
θετική συνέπεια στον οικονομικό κύκλο του επαγγέλματος.

• Αυξάνονται στις μέρες μας τα άτομα που χρειάζονται την κατάταξη των προ-
σόντων τους στο ΕλΠΠ και την αντιστοίχιση με το ΕυΠΠ, δεδομένου ότι έχουν 
αυξηθεί οι μεταναστευτικές ροές προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες από άνεργους 
νέους (ή μεγαλύτερης ηλικίας) με υψηλά προσόντα (κινητικότητα λόγω κρίσης).

Πιθανά προβλήματα εφαρμογής του ΕλΠΠ και σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη 
προσοχή.

• Χρειάζεται να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η τυχόν 
επιπρόσθετη γραφειοκρατία τόσο κατά τη διαδικασία δόμησης του ΕλΠΠ όσο 
και κατά την εφαρμογή και αξιοποίησή του από τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

• Η κατάταξη των τίτλων σπουδών πιθανόν να αποτελέσει αφορμή για διχογνω-
μίες και εντάσεις ανάμεσα σε ομάδες που εκπροσωπούν διαφορετικά επαγ-
γελματικά συμφέροντα. Ιδίως κατά την κατάταξη των προτεινόμενων τίτλων 
για τη μη τυπική και άτυπη μάθηση αναμένεται να υπεισέλθουν πολιτικές α-
ποφάσεις και συσχετισμοί δύναμης που θα παραγάγουν νέους αποκλεισμούς 

3.  Αποτελεί εξάλλου μια συνηθισμένη παρανόηση ότι οι οριοθετήσεις των επαγγελμάτων αντιμε-
τωπίζονται μόνο ως εμπόδια («άνοιγμα επαγγελμάτων»), ενώ υπάρχουν ταυτοχρόνως και άλλες 
συχνά σημαντικότερες θετικές πλευρές, όπως η διασφάλιση της ποιότητας του επαγγελματικού 
έργου από κατάλληλους τεχνίτες, η ορθολογική κατανομή του εργατικού δυναμικού, η διατήρηση 
ισορροπημένης σχέσης ανάμεσα στην προσφορά και ζήτηση για μια ειδικότητα κ.ο.κ.
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στη θέση των παλιών. Η διευθέτηση των σχετικών θεμάτων χρειάζεται να γί-
νει με ευρύ κοινωνικό διάλογο, σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις και απο-
κλεισμό αυθαίρετων αποφάσεων.

• Επιπλέον, η φάση της κατάταξης των προσόντων της άτυπης μάθησης δεν πρέ-
πει να αποτελέσει μια διαδικασία «βίαιης αναδόμησης» της σχέσης εκπαίδευσης 
και εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, κατά περίπτωση, η υποκατάσταση 
της εκπαίδευσης από την επαγγελματική εμπειρία και το αντίθετο. Η συμμετοχή 
στην εκπαίδευση και η συμμετοχή στην εργασία, δηλαδή η άσκηση ενός επαγ-
γέλματος, παρά τους διαφορετικούς τους στόχους, μπορούν αμφότερες να συμ-
βάλουν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά δεν είναι πλήρως και 
σε κάθε περίπτωση υποκαθιστάμενες μεταξύ τους. Χρειάζεται να αναγνωριστεί 
η ποιοτική διαφορά ανάμεσα στην πρωτίστως γνωστική / διανοητική διάσταση 
της εκπαιδευτικής εμπειρίας (όπως συνήθως συμβαίνει σήμερα στους εκπαι-
δευτικούς θεσμούς) και στην πρακτικο-βιωματική διάσταση της επαγγελματι-
κής εμπειρίας, που αποκτάται από την άμεση συμμετοχή στην εργασιακή ζωή. 
Σε κάποιες περιπτώσεις, λόγω της φύσης και του περιεχομένου της μάθησης, 
δεν μπορεί η έλλειψη πρακτικής άσκησης και επαγγελματικής εμπειρίας να 
υποκατασταθεί από κάποιο σεμινάριο κατάρτισης και σε άλλες περιπτώσεις η 
συστηματική εκπαίδευση είναι απαραίτητη προϋπόθεση της αποτελεσματικής 
εφαρμογής και της πλήρους κατανόησης των ειδικών συνθηκών υλοποίησης 
ενός επαγγελματικού έργου. Οι εναλλακτικές διαδρομές απόκτησης προσόντων 
χρειάζεται τις περισσότερες φορές να αντιμετωπίζουν την οργανωμένη εκπαί-
δευση - κατάρτιση και την επαγγελματική εμπειρία ως συμπληρωματικές και 
αλληλοβοηθούμενες κοινωνικές πρακτικές.

• Η μετάθεση της προσοχής από την εκπαίδευση στην πιστοποίηση, φοβόμαστε 
ότι θα οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση δράσεων πιστοποίησης και σταδιακά σε 
έναν «πληθωρισμό πιστοποιητικών» (με μειωμένη φυσικά την αξία εκάστου 
πιστοποιητικού) και στην ανάδυση μιας κερδοσκοπικής αγοράς που θα αξιο-
ποιήσει τη «νέα πραγματικότητα» για να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες ανά-
γκες για πιστοποιητικά. Είναι εξαιρετικά κρίσιμος ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ και 
των κοινωνικών εταίρων στην ορθολογική ρύθμιση αυτού του πεδίου, ώστε 
να επιτευχθεί εγκυρότητα, αξιοπιστία, κοινωνική εμπιστοσύνη και οικονομία 
(χαμηλό κόστος για τους πολίτες). Χρειάζεται, επίσης, να συζητηθούν εκτενώς 
τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την επικύρωση και κατάταξη των τίτλων 
σπουδών της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

• Η βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση επαγγελματικού προσόντος είναι πλέον 
η επίτευξη των εκ των προτέρων προσδιορισμένων μαθησιακών αποτελεσμά-
των, ανεξαρτήτως του τρόπου απόκτησης των Γ-Δ-Ι. Αυτό εγκυμονεί σημαντικούς 
κινδύνους υποβάθμισης των άλλων παραγόντων που συμβάλουν στην ολοκλη-
ρωμένη επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως είναι οι «εισροές» και οι δι-
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αδικασίες εκπαίδευσης. Απαιτείται επομένως ισορροπημένη επιμέλεια των «εισ-
ροών», των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων, όπως και το να αποφύγουμε τις 
ακραίες μετατοπίσεις από την έμφαση στις «εισροές» (που χαρακτήριζε τις πολι-
τικές τα προηγούμενα χρόνια) στην εγκατάλειψη βασικών φροντίδων για αυτές.

• Θεωρούμε αναγκαίο να «αποθαρρύνουμε» την πριμοδότηση των μη εκπαιδευ-
τικών διαδρομών, δηλαδή την απόκτηση προσόντων χωρίς την επαρκή συμμε-
τοχή στο εκπαιδευτικό σύστημα (π.χ. μόνο διά της επαγγελματικής εμπειρίας). 
Η απόκτηση, μέσω της εκπαίδευσης (δηλαδή με οργανωμένο και συστηματικό 
τρόπο), γνώσεων και δεξιοτήτων είναι μια αναντικατάστατη κοινωνική και προ-
σωπική εμπειρία την οποία πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν πολλές και ουσια-
στικές ευκαιρίες να βιώνουν. Όλα τα επαγγέλματα και οι ειδικότητες ανάγονται 
σε γενικά επιστημονικά πεδία, συνδέονται με ευρείες περιοχές γνώσης, η εκ-
μάθηση των οποίων μπορεί να καθιστά το άτομο ανεξάρτητο, ενεργό πολίτη, κα-
θώς και ολοκληρωμένο επαγγελματία. Η εκπαιδευτική εμπειρία, όταν συντελεί-
ται σωστά, εξασφαλίζει προσαρμοστικότητα, διευρυμένη ικανότητα διαχείρισης 
αβέβαιων, νέων και απρόβλεπτων καταστάσεων, ικανότητα και επιδίωξη συ-
νεχούς μάθησης. Η πιθανή υποβάθμιση των εκπαιδευτικών διαδρομών, σε μια 
εποχή που η σημασία της οργανωμένης μάθησης ακόμη και για τις οριζόντιες 
/ κοινωνικές ικανότητες αυξάνεται, θα είναι σημαντικό λάθος με μακροπρόθε-
σμες επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Επιπλέον, οι κίνδυνοι 
αναπαραγωγής της πόλωσης ανάμεσα σε υπερ-εκπαιδευμένους «προσοντού-
χους» και υπο-εκπαιδευμένους είναι όχι μόνο υπαρκτοί αλλά και αυξανόμενοι, 
δεδομένου ότι οι τρέχουσες πολιτικές διά βίου μάθησης δεν έχουν καθόλου κα-
ταφέρει να ανασχέσουν και να μειώσουν τις ανισότητες.

• Η διαδικασία δόμησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων βάσει μαθησιακών απο-
τελεσμάτων χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις ανάγκες της οικονομίας και 
της αγοράς εργασίας αλλά και τις ευρύτερες ανάγκες του ευπαθούς φυσικού πε-
ριβάλλοντος, της κοινωνίας και των ατόμων για προσωπική ανάπτυξη και αλλαγή.

Η «στροφή στα μαθησιακά αποτελέσματα» ως αλλαγή έμφασης από την εκπαίδευ-
ση – κατάρτιση (απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων) στην πιστοποίηση προσόντων.

Η έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα δεν πρέπει να αποτελέσει μια νέα μονο-
μέρεια. Τα μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει να βρίσκονται διαρκώς σε σύνδεση με 
τις εισροές και τις διαδικασίες της εκπαίδευσης. Η μετάθεση της προσοχής από την 
απόκτηση των προσόντων στην αποτίμησή τους δηλώνει μια επισφαλή αλλαγή έμ-
φασης από την εκπαίδευση (τι, πώς, πότε θα μάθω, μέσω της εκπαίδευσης) στην 
αποτίμηση-πιστοποίηση (τι ξέρω και τι μπορώ να κάνω ανεξαρτήτως πώς και πού το 
έμαθα). Φυσικά, η προαναφερόμενη παρατήρηση δεν υπονοεί συμφωνία με τη λαν-
θασμένη πεποίθηση ότι οποιαδήποτε συμβατική συμμετοχή σε εκπαίδευση σημαίνει 
διασφάλιση ενός, έστω, ελαχίστου επιπέδου ουσιαστικής μάθησης. Το ελληνικό εκ-
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παιδευτικό σύστημα έχει πολλά και σημαντικά προβλήματα. Ωστόσο, από την άλλη 
μεριά, οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης προς πιστοποίηση (δηλαδή οποιαδήπο-
τε εξεταστική - αξιολογική διαδικασία) εμπεριέχει σημαντικούς περιορισμούς:

• Μαθησιακά σημαντικό γίνεται πλέον ό,τι εξετάζεται, ό,τι αποτιμάται μέσω εξετά-
σεων. Από αυτή την άποψη, ένα πλαίσιο προσόντων που βασίζεται αποκλειστικά 
στα μαθησιακά αποτελέσματα είναι ένα «εξεταστοκεντρικό» πλαίσιο. Η διεργα-
σία μάθησης, ως αυτοτελής εμπειρία απόκτησης Γ-Δ-Ι, θα έχει πλέον μικρό-
τερη σημασία. Θα αξιολογείται όχι αυτή η ίδια και τα χαρακτηριστικά της αλλά 
τα αποτελέσματά της στο κάθε μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο. Παράλληλα, θα 
υπάρξει η τάση να αναπτύσσεται διαρκώς ένα «κρυφό αναλυτικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα», διότι, ό,τι θα είναι πλέον εκτός «εξεταστέας ύλης», θα τείνει να υ-
ποβαθμίζεται και να παραγνωρίζεται από τη διδακτική – εκπαιδευτική πράξη.

• Η εξέταση διαπιστώνει τις γνώσεις και τις ικανότητες του ατόμου, σε κάποιο βαθ-
μό, δειγματοληπτικά, συγκυριακά και στατικά. Συχνά υπεισέρχεται ο παράγοντας 
της τύχης. Ειδικά, όταν δεν έχει προηγηθεί ουσιαστική εκπαιδευτική διαδικασία 
που να εξασφαλίζει τη διαχείριση του συνόλου της αναγκαίας εκπαιδευτικής ύλης, 
η εξεταστική διαδικασία είναι παρακινδυνευμένο να ταυτιστεί με την οριστική και 
αξιόπιστη αποτίμηση του τι ξέρει και τι μπορεί να κάνει κάποιος εξεταζόμενος.

• Πολύ συχνά υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στο πλαίσιο (συνθήκες) μάθη-
σης και στο πλαίσιο αποτίμησης της μάθησης. Ιδίως στην περίπτωση της άτυπης 
μάθησης, όπου το πλαίσιο δεν είναι εκπαιδευτικό, χρειάζεται οι τρόποι αξιολό-
γησης να προσιδιάζουν στους τρόπους μάθησης, κάτι που συχνά είναι δύσκολο 
λόγω κόστους, ειδικών συνθηκών και απαιτούμενου εξοπλισμού.

• Η επιδίωξη ανταπόκρισης στις ανάγκες των διαδικασιών πιστοποίησης ανα-
πτύσσει συχνά ειδικές τεχνικές προετοιμασίας για εξετάσεις, αντί να διευκο-
λύνει την ουσιαστική, συλλογική και συνεργατική μάθηση. Τα παραδείγματα 
των προτύπων αξιολόγησης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων πλη-
ροφορικής, που τόσο ευδοκιμούν στην Ελλάδα, αποδεικνύουν ότι η προετοι-
μασία για τις εξετάσεις συνιστά μια ειδική «τεχνική μάθησης» (με τους δικούς 
της κανόνες οι οποίοι αντιπαραβάλλονται στον ολιστικό τρόπο πρόσληψης της 
επιστημονικής γνώσης) και τείνει να προσαρμόζεται στην ιδέα της αποτίμησης 
τεμαχισμένων (και όχι ολοκληρωμένων) επαγγελματικών γνώσεων.

• Τέλος, η άκριτη έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα παραγνωρίζει ότι η 
εκπαίδευση, «μεταδίδοντας» - αναπτύσσοντας γνώσεις και δεξιότητες και ε-
πηρεάζοντας τις στάσεις, οδηγεί όχι μόνο σε προβλεπόμενα (λίστες από επι-
θυμητές Γ-Δ-Ι) αλλά και σε μη προβλεπόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα 
επιτεύγματα της εκπαίδευσης, δηλαδή η αποκτηθείσα γνώση, δεν μπορεί να 
μετρηθεί πλήρως στη βάση καταλόγων δεξιοτήτων ή μαθησιακών αποτελε-
σμάτων. Σε κάθε περίπτωση οι ποιότητες που αναπτύσσονται μέσω της ου-
σιαστικής εκπαίδευσης είναι (α) σημαντικά διαφορετικές από αυτές που ανα-
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πτύσσονται κατά την εφαρμογή τεχνικών προετοιμασίας για εξετάσεις και (β) 
δεν αποτιμώνται όλες με ποσοτικές ή ποιοτικές μεθόδους μέτρησης, παρότι 
συχνά συνιστούν σημαντικά νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ατόμων.

Συμπερασματικά.

Αποτελεί βασική τάση διεθνώς η χρήση των προσόντων, και ειδικότερα των πλαισί-
ων προσόντων, ως παράγοντα ισχυρής παρακίνησης για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 
συγκεκριμένης κατεύθυνσης (έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα και στην αναγνώ-
ριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης). Τα πλαίσια προσόντων, μέσω της φιλοδοξίας 
τους να μεταρρυθμίσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα, επιδιώκουν μια αναδόμηση των 
περιεχομένων και των τρόπων απόκτησης των δεξιοτήτων, σε περίοδο οικονομικής 
κρίσης και απορρύθμισης της εργασίας. Θεμελιώδες στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι 
τα εθνικά συστήματα κατάταξης τίτλων σπουδών και λοιπών προσόντων οργανώνονται 
σε υπερεθνικό (π.χ. ευρωπαϊκό) και διεθνές επίπεδο. Στην περίπτωση της Ελλάδας, και 
πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών, το ΕυΠΠ προηγήθηκε των εθνικών πλαισίων με 
αποτέλεσμα η προοπτική αντιστοίχισης του ΕλΠΠ με το ΕυΠΠ να αποτελεί αναγκαστι-
κά το βασικό καθοδηγητικό νήμα για τη δημιουργία του ΕλΠΠ. Αυτό που προκαλεί τη 
δημιουργία και οργάνωση Εθνικών Πλαισίων Προσόντων είναι οι σημαντικές αλλαγές 
που συντελούνται στα πεδία των διεθνών οικονομικών σχέσεων, της τεχνολογικής ανά-
πτυξης, της παραγωγής και της εργασίας. Η διαδικασία της αρχικής απόκτησης και του 
μετέπειτα διαρκούς εκσυγχρονισμού γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων καλείται να 
μεταβληθεί και να προσαρμοστεί στους ρυθμούς και τα περιεχόμενα των κυρίαρχων 
και ευμετάβλητων οικονομικών – παραγωγικών προτεραιοτήτων και των ταχέως μετα-
βαλλόμενων αγορών εργασίας. Τα εκπαιδευτικά συστήματα δέχονται επίμονες πιέσεις 
για αλλαγή, σε σχέση με τις προτεραιότητες των οικονομικών ρυθμίσεων και τις ανά-
γκες των επαγγελμάτων. Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα έχει ιδιαίτερες δυνα-
τότητες, αλλά και σημαντικές αδυναμίες στις οποίες η ΓΣΕΒΕΕ έχει κάνει πολλές φορές 
αναφορά. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι δεν πρέπει το ΕλΠΠ να χρησιμοποιηθεί ως αφορμή 
βιαστικών και πιθανώς προβληματικών αλλαγών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Προαπαιτούμενα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν είναι:
Ποια αξιολογούμε ότι είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά των σύγχρονων κοινωνι-

ών και ειδικότερα της χώρας μας που έχει βρεθεί στη δίνη της κρίσης, οι επιπτώσεις 
της οποίας θα μας απασχολούν για πολλά χρόνια ακόμα; Τι χαρακτηρίζει τις νέες 
συνθήκες και τις νέες ανάγκες στην οικονομία και την εργασία; Ποιες γνώσεις και 
δεξιότητες θα χρειαστεί να διαθέτουν οι επόμενες γενιές και τι πρέπει να κάνουν τα 
εκπαιδευτικά συστήματα για να ανταποκριθούν; Στη βάση αυτών των ερωτημάτων 
και σε σχέση με το ΕλΠΠ, εκτιμούμε ότι το σημαντικότερο θέμα την περίοδο που 
διανύουμε είναι η ανάγκη ουσιαστικής συζήτησης και απαντήσεων στο ερώτημα 
«ποιες παραγωγικές – αναπτυξιακές προτεραιότητες πρέπει να τεθούν για το προσε-
χές μέλλον, επομένως, τι είδους δεξιότητες θα απαιτηθούν και σε ποιες αναλογίες;» 
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Η παρατεταμένη έλλειψη στρατηγικού οικονομικού σχεδιασμού και οργανωμένης 
ανάπτυξης των αναγκαίων δεξιοτήτων καθιστά για την ώρα το ΕλΠΠ απλό καταγρα-
φικό μηχανισμό προσόντων, χωρίς βεβαίως αυτό να είναι κάτι μεμπτό ή κατακριτέο. 
Κατά συνέπεια, θα ήταν προτιμότερο να μην έχουμε υπερβολικές προσδοκίες από 
το ΕλΠΠ, το οποίο χρειάζεται να παραμείνει για επαρκές χρονικό διάστημα ένα ε-
πικοινωνιακό πλαίσιο που θα στοχεύει στην πληροφόρηση και τη διευκόλυνση των 
ατόμων στη βάση των αναγκών και των στόχων που προαναφέρθηκαν.

Οι αναγκαίες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, αφενός συνεχίζουν να αποτε-
λούν ένα ζητούμενο που πρέπει να προκύψει από κοινωνικό διάλογο και ορθολο-
γικό σχεδιασμό -και όχι να είναι αποτέλεσμα συσχετισμών δύναμης ανάμεσα σε 
ομάδες πίεσης με αφορμή το ΕλΠΠ- και, αφετέρου, σχετίζονται πρωτίστως με το 
αναπάντητο σήμερα ερώτημα πώς θα μπορούσε στη χώρα μας να επιτευχθεί μια 
παραγωγική και αναπτυξιακή προοπτική με δημιουργία απασχόλησης και έμφαση 
όχι στη φτηνή, αλλά στην ποιοτική εργασία, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Εν κατακλείδι, η θέση της ΓΣΕΒΕΕ για τη δόμηση του Ελληνικού Πλαισίου Προ-
σόντων συνοψίζεται στις ακόλουθες προτάσεις:

1. Θεωρείται απαραίτητη η ισχυρή παρουσία των δημόσιων και των κοινωνικών 
φορέων στη συγκρότηση και λειτουργία των συστημάτων διά βίου μάθησης, 
καθώς και στη διαμόρφωση του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων.

2. Χρειάζεται επαρκής κοινωνική διαβούλευση, ξεκάθαρη αρχική θεσμική ρύθ-
μιση και, ακολούθως, αυστηρός έλεγχος του πεδίου της πιστοποίησης προ-
σόντων, ώστε να αποτραπεί, κατά το δυνατόν, η εμπορευματοποίησή του. Πα-
ράλληλα, απαιτούνται συμπράξεις και ουσιαστικές συνέργειες στη δημιουργία 
αξιόπιστων και ποιοτικών μη κερδοσκοπικών φορέων πιστοποίησης προσό-
ντων καθώς και πρωτοβουλίες θεσμικής αναγνώρισης των πιστοποιημένων 
προσόντων.

3. Απαιτείται συνεννόηση, συνεργασία, αλληλοκατανόηση και συμφωνίες στο επί-
πεδο των συμμετεχόντων στις εργασίες κατάταξης τίτλων στο Ελληνικό Πλαίσιο 
Προσόντων αλλά και αντιστοίχισης με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

4. Θεωρείται αναγκαία η ισορροπημένη επιμέλεια και φροντίδα για την ποσότητα 
και την ποιότητα τόσο των «εισροών» όσο και των διαδικασιών και των μαθη-
σιακών αποτελεσμάτων των συστημάτων απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων (προσόντων).

5. Αναγκαία θεωρείται επίσης μια ολιστική θεώρηση της μάθησης που θα συ-
νυπολογίζει και τις τρεις βασικές διαστάσεις: τη γνωστική, τη διάσταση των 
εσωτερικών κινήτρων (συναισθηματική) και τη διάσταση της αλληλεπίδρασης 
(κοινωνική) και θα εξασφαλίζει έναν ουσιαστικό συνδυασμό θεωρητικής και 
πρακτικής μάθησης, ενιαίας και πολύπλευρης γενικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης.
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Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα πράγματα για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Προσόντων, μπορείτε να δείτε τα ακόλουθα:

• Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και συμβούλιο (2008) Σύσταση σχετικά με τη θέσπι-
ση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθη-
ση. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2008/C 111/01)

• http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_el.pdf [ιστοσε-
λίδα από την οποία μπορείτε να κατεβάσετε το επίσημο ενημερωτικό φυλλά-
διο της Διεύθυνσης «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων]

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα πράγματα για το Ελληνικό Πλαίσιο Προ-
σόντων, μπορείτε να συμβουλευτείτε τα ακόλουθα:

• υπουργείο παιδείας (2010) Κείμενο εργασίας προς Δημόσια Διαβούλευση για 
το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

  http://www.opengov.gr/ypepth/wp-content/uploads/downloads/2010 /05/
NQF_KEIMENO-DIABOYLEYSHS.pdf

 http://www.opengov.gr/home /?p=582
• υπουργείο παιδείας (2010) Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Τα αποτελέσματα της 

Δημόσιας Διαβούλευσης.
  http://www.opengov.gr/ypepth/wp-content/uploads/downloads/2010/10/ 

EthPP-Final.pdf
• ΕοππΕπ (2013) Πρόταση για το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων. Αθήνα, 

20.2.2013
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Ασκήσεις Αυτο-αξιολόγησης
Ενότητας 4: Ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο προσόντων

 Eρωτήσεις

1.  τι είναι το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων;

2.  ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι του Ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων;

3.  πόσα είδη - τύπους πλαισίων Επαγγελματικών προσόντων διακρίνονται στη διεθνή 
πρακτική και ποια είναι αυτά;

 ασκήσεις
(Σωστό – Λάθος)

1.  τα επίπεδα του Εθνικού πλαισίου προσόντων είναι οκτώ (8), όσα και του Ευρωπαϊκού.

  Σωστό  Λάθος

2.   καθένα από τα επίπεδα του Εθνικού πλαισίου προσόντων ορίζεται βάσει περιγρα-
φικών δεικτών, οι οποίοι προσδιορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αντιστοιχούν στα προσόντα του κάθε 
επιπέδου.

  Σωστό  Λάθος

3.   το Εθνικό πλαίσιο προσόντων απονέμει τίτλους και διπλώματα που αντιστοιχούν σε 
επαγγελματικά προσόντα.

  Σωστό  Λάθος



Βασικά ερωτήματα και θέματα συζήτησης

Η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων ως ευρωπαϊκή πολιτική προτεραιότητα. 

Επαγγέλματα: Τάσεις και προοπτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τι είναι και πώς αναπτύσσονται τα επαγγελματικά περιγράμματα;

Συστήματα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τρόποι απόκτησης και διαδικασίες - τεχνικές πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.

Κριτικά σχόλια για τα θέματα της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων. 

5.1.  Η πιστοποίηση προσόντων ως ευρωπαϊκή πολιτική 
προτεραιότητα.

Τα τελευταία χρόνια όλες σχεδόν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις 
μεταξύ τους διαφορές στα εκπαιδευτικά συστήματα και στις δομές απασχόλησης, 
έχουν προβάλει την ανάγκη και έχουν δοκιμάσει να εφαρμόσουν μεθοδολογίες και 
συστήματα προσδιορισμού, διάγνωσης, αξιολόγησης και πιστοποίησης των επαγ-
γελματικών προσόντων. Με ιδιαίτερη ένταση συζητείται το θέμα της πιστοποίησης 
των γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί από τη μη τυπική εκπαίδευση 
(προγράμματα επιμόρφωσης, σεμινάρια κατάρτισης) και την άτυπη μάθηση (επαγ-
γελματική εμπειρία). 

Γιατί όμως η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων (επαγγελματικών προ-
σόντων) των εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολουμένων, των 
εργαζομένων και των ανέργων έχει έρθει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου;

i. Διότι έχει αυξηθεί ο ρυθμός παραγωγής και ανανέωσης των γνώ-
σεων, ενώ ταυτόχρονα έχει μειωθεί ο κύκλος ζωής τους. Έτσι, ενώ 
παλαιότερα οι γνώσεις και οι πιστοποιήσεις που αποκτούσε κάποιος 
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5.

Επαγγελματικά 
περιγράμματα 
και πιστοποίηση 
επαγγελματικών 
προσόντων.
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με τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σύστημα (απολυτήριο, πτυχίο 
κτλ.) επαρκούσαν σχεδόν για όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου 
(παράλληλα φυσικά και με τη διαρκή ανανέωση των δεξιοτήτων μέσω 
της επαγγελματικής εμπειρίας), σήμερα αυτό δεν ισχύει. Οι γνώσεις 
απαξιώνονται πιο γρήγορα από ό,τι παλαιότερα. Επομένως αυξάνεται 
η ανάγκη απόκτησης πρόσθετων πιστοποιητικών για την απόδειξη της 
κατοχής εκσυγχρονισμένων γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτή-
των. 

ii. Διότι, εξαιτίας των παραγωγικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αλ-
λαγών, αυξάνεται διαρκώς η συμμετοχή των ενηλίκων σε σεμινάρια 
επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης, μετά την ολοκλήρωση 
των αρχικών σπουδών (όποιες και εάν είναι αυτές για τον καθένα). 
Αυξάνεται, επομένως, η ανάγκη για την αναγνώριση των γνώσεων και 
δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της συμμετοχής σε ενέργει-
ες διά βίου εκπαίδευσης.

iii. Διότι ισχυροποιείται ο ρόλος και η σημασία της πρακτικής εμπειρίας 
στην απόκτηση εργασιακών ικανοτήτων. Επομένως, ενισχύεται η δι-
άθεση για αναζήτηση και ανεύρεση έγκυρων και αξιόπιστων τρόπων 
αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί 
εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και ιδίως με την κοινω-
νική και επαγγελματική εμπειρία.

Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, -και 
έχει επιβληθεί στα κράτη μέλη, διαμέσου οδηγιών, συστάσεων και εγκυκλίων- ένα 
σύνολο μέτρων που επιδιώκουν την αύξηση της συγκρισιμότητας μεταξύ των απο-
κτηθέντων επαγγελματικών προσόντων. Με απλά λόγια αυτό σημαίνει τη λήψη μέ-
τρων που θα μπορούν να κάνουν ορατό και κατανοήσιμο από τον καθένα το σε ποιες 
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες αντιστοιχεί ένα πιστοποιητικό, μια βεβαίωση ή 
ένας τίτλος σπουδών, είτε αποκτήθηκε στην Ελλάδα είτε σε οποιαδήποτε άλλη ευρω-
παϊκή χώρα και σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης ή και εκτός αυτής. Τέτοια 
μέτρα είναι:

• το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (που αναλύθηκε στο προη-
γούμενο κεφάλαιο)

• το Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκ-
παίδευση και κατάρτιση (ECVET) [http://europa.eu/legislation_summaries/
education_training_ youth/lifelong_learning/c11107_el.htm]. Το ECVET είναι 
ένα κοινό μεθοδολογικό πλαίσιο που διευκολύνει τη συσσώρευση και τη με-
ταφορά ακαδημαϊκών μονάδων από ένα σύστημα προσόντων σε άλλο. Στόχος 
του είναι να προωθήσει τη διακρατική κινητικότητα και τη διά βίου πρόσβαση 
στη γνώση. Ο μηχανισμός αυτός δεν προτίθεται να αντικαταστήσει τα εθνικά 
συστήματα προσόντων, αλλά να επιτύχει μεγαλύτερο βαθμό συγκρισιμότητας 
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και συμβατότητας μεταξύ τους. Το ECVET εφαρμόζεται σε όλα τα μαθησιακά 
αποτελέσματα που αποκτώνται από τους πολίτες σε διάφορες κατευθύνσεις 
εκπαίδευσης και μάθησης, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται, αναγνωρί-
ζονται και συσσωρεύονται για την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος. Η 
πρωτοβουλία αυτή επιτρέπει στους ευρωπαίους πολίτες να επιτυγχάνουν πιο 
εύκολα την αναγνώριση της κατάρτισης, των δεξιοτήτων και των γνώσεών 
τους σε ένα άλλο κράτος μέλος.

• Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση (EQAVET) [http://www.eqavet.eu/gns/about-eqavet/welcome.aspx]. 
Πρόκειται για ένα δίκτυο ανάμεσα στα κράτη-μέλη, τους κοινωνικούς εταί-
ρους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το οποίο επιδιώκει να εδραιώσει ένα σύ-
στημα διασφάλισης ποιότητας στα επίπεδα του σχεδιασμού, της υλοποίησης 
και της αξιολόγησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σε αυτό 
το κοινό ευρωπαϊκό μοντέλο βασίστηκε η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας 
για το Εθνικό Πλαίσιο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση, 
με τον τίτλο «π3: ποιότητα στις εισροές, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα» 
[http://www.gsae.edu.gr/index.php/feasts/435------------1-7-2011]

• Οι δράσεις για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, οι οποίες επι-
ταχύνονται με Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2012,
[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0485:FIN:EL:PDF], 
στην οποία επισημαίνονται τα εξής: 

  «Σήμερα οι ευκαιρίες μάθησης είναι απεριόριστες, δεν γνωρίζουν 
σύνορα και αξιοποιούνται αμέσως. Τα άτομα μαθαίνουν και απο-
κτούν νέες δεξιότητες και ικανότητες όχι μόνο στον παραδοσιακό 
χώρο μιας αίθουσας διδασκαλίας (τυπική μάθηση) αλλά ολοένα και 
πιο συχνά έξω απ’ αυτόν. Σημαντική μάθηση συντελείται στον χώρο 
εργασίας, με τη συμμετοχή σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών ή 
στον εικονικό χώρο που διατίθεται από το διαδίκτυο και τις κινητές 
συσκευές, μεμονωμένα ή σε ομάδες. […] Σήμερα, που καταγρά-
φεται άνοδος της ανεργίας –ιδίως μεταξύ των νέων– και μηδενική 
οικονομική ανάπτυξη, η αξιοποίηση νέων ευκαιριών μάθησης ε-
κτός του τυπικού συστήματος και η απόκτηση των σχετικών δεξι-
οτήτων αποτελούν επιτακτική ανάγκη: η Ευρώπη πρέπει να βρει 
το κατάλληλο μείγμα δεξιοτήτων και να επιτύχει καλύτερη αντι-
στοίχιση μεταξύ δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας, ώστε να συμ-
βάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ευημερίας. Σ’ 
αυτό το πλαίσιο, τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα συστήματα ε-
παγγελματικών προσόντων πρέπει να δώσουν σε όλους τους πο-
λίτες την ευκαιρία να προβάλουν ό,τι έμαθαν εκτός σχολείου και 
να το χρησιμοποιήσουν στη σταδιοδρομία τους ή σε περαιτέρω 
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μάθηση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη διαδικασία επικύρω-
σης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αποκτώνται μέσω της 
μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. Σ’ αυτή τη διαδικασία, ένας 
εξουσιοδοτημένος φορέας θα επιβεβαιώνει την επίτευξη μαθησι-
ακών αποτελεσμάτων (γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων) με 
βάση ένα σχετικό πρότυπο. […] Η Επιτροπή παρακινεί τα κράτη 
μέλη να καθιερώσουν, έως το 2015, εθνικά συστήματα για την ε-
πικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Αυτό θα έδινε τη 
δυνατότητα στους πολίτες να αποκτούν πλήρη ή μερική σειρά ε-
παγγελματικών προσόντων με βάση τις δεξιότητες και ικανότητες 
που αποκτώνται εκτός του πλαισίου της τυπικής εκπαίδευσης.»

•  τα έγγραφα Europass [http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents] και 
ειδικότερα:

• Το Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σημείωμα: Πρόκειται για μια τυποποίηση βιο-
γραφικού σημειώματος, για ένα έγγραφο που επιτρέπει σε κάποιον/α να 
παρουσιάσει τα εκπαιδευτικά και μαθησιακά επιτεύγματα με έμφαση στις 
δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα.

• Το Διαβατήριο γλωσσών: Ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης γλωσσικών 
δεξιοτήτων και προσόντων.

• η Κινητικότητα Europass: Ένα έγγραφο που καταγράφει τις γνώσεις και 
τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

• Το Συμπλήρωμα πιστοποιητικού: Ένα έγγραφο που περιγράφει αναλυτι-
κά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι πιστο-
ποιητικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

• Το Παράρτημα διπλώματος: Ένα έγγραφο που περιγράφει αναλυτικά τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι πτυχίων τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης.

5.2. Τάσεις και προοπτικές των επαγγελμάτων στην Ε.Ε.

Οι αλλαγές στο πεδίο της απασχόλησης επηρεάζουν ήδη και θα επηρεάσουν α-
κόμη περισσότερο τη δομή των εκπαιδευτικών συστημάτων και τα περιεχόμενα 
των σπουδών. Η μεταβολή αυτή συνδέεται με την τροποποίηση των προσόντων 
που απαιτούνται για την άσκηση των επαγγελμάτων, δεδομένου ότι μεταβάλλεται ο 
«χάρτης» των επαγγελματικών ειδικεύσεων που θα περιορίσουν ή, αντίθετα, θα αυ-
ξήσουν τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Όπως αναφέρει ο Φωτόπουλος (2011) 
«την επόμενη δεκαετία στην Ευρώπη των 500 εκατ. εργαζομένων, τα 78 περίπου 
εκατ. θα διαθέτουν χαμηλά προσόντα και δεξιότητες, ενώ παρουσιάζεται ανοδική η 
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τάση ζήτησης των μεσαίων και υψηλών προσόντων στην αγορά εργασίας, γεγονός 
που υποδηλώνει ότι θα είναι περισσότερο πιεστική η ανάγκη για απόκτηση, πιστο-
ποίηση και αναγνώριση προσόντων στην ελεύθερη αγορά».

Στο ενημερωτικό σημείωμα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) με τίτλο «Τι να περιμένουμε όσον αφορά τις δεξι-
ότητες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας;» (Φεβρουάριος 2011) [http://www.cedefop.
europa.eu/EN/Files/ 9059_el.pdf], διαβάζουμε:

«Οι κλάδοι του πρωτογενούς τομέα αναμένεται ότι θα απολέσουν πε-
ρίπου 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2020. Πολλές από αυ-
τές θα είναι στη γεωργία, η οποία παραμένει σημαντική πηγή θέσεων 
εργασίας σε ορισμένες χώρες και περιφέρειες. 

Για τη μεταποίηση […] η ενημερωμένη πρόγνωση του 2011, κάνει λό-
γο για απώλεια 1,5 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας έως το 2020.

Ο τομέας των υπηρεσιών εξακολουθεί να είναι αυτός που αναμένεται ότι 
θα παρουσιάσει τη μεγαλύτερη αύξηση θέσεων εργασίας από τώρα και 
έως το 2020. Οι υπηρεσίες εντός αγοράς (υπηρεσίες που παρέχονται κατά 
κύριο λόγο από τον ιδιωτικό τομέα) αναμένεται ότι θα είναι ο τομέας με 
τους ταχύτερους ρυθμούς αύξησης. Οι επιχειρήσεις και οι λοιπές υπηρε-
σίες, συμπεριλαμβανομένου του τραπεζικού και του χρηματοοικονομικού 
κλάδου, προβλέπεται ότι θα παρουσιάσουν ελαφρώς βραδύτερους ρυθ-
μούς δημιουργίας θέσεων εργασίας από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Παρ’ 
όλα αυτά, αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν την πλειονότητα των νέων 
θέσεων απασχόλησης - περίπου 6 εκατομμύρια για το διάστημα 2010-20. 
Σημαντικές αυξήσεις στην απασχόληση αναμένονται επίσης στον τομέα 
της διανομής και των μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων των εστιατορί-
ων και των ξενοδοχείων). Πολύ πιο συντηρητικές είναι οι εκτιμήσεις για 
τις αυξήσεις στις υπηρεσίες εκτός αγοράς (τις υπηρεσίες το κόστος των 
οποίων επιδοτείται και οι οποίες παρέχονται κατά κύριο λόγο από τον δη-
μόσιο τομέα ή από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα) 
οι οποίες θα δεχθούν το μεγαλύτερο πλήγμα από τις περικοπές των δη-
μόσιων δαπανών. Οι περισσότερες προβλεπόμενες αυξήσεις των θέσεων 
απασχόλησης θα αφορούν στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες και τε-
χνικούς βοηθούς. Περίπου 8 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας αναμένε-
ται να δημιουργηθούν σε αυτές τις ειδικότητες έως το 2020. Αναμένονται 
επίσης σημαντικές αυξήσεις, που θα ανέρχονται στα 2 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας περίπου, σε άλλες ειδικότητες του τομέα των υπηρεσιών, και 
κυρίως στις πωλήσεις, την ασφάλεια, την καθαριότητα, την τροφοδοσία 
(catering) και τη φροντίδα προσώπων. Αντιθέτως, περίπου 5 εκατομμύρια 
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θέσεις εργασίας αναμένεται ότι θα χαθούν στις κατηγορίες των ειδικευμέ-
νων χειρωνακτών και των υπαλλήλων γραφείου.»

Παράλληλα, σε ενημερωτικό σημείωμα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) με τίτλο «Δεξιότητες: Ένα στοίχημα για την Ευρώ-
πη» (Μάρτιος 2012) [http://www.cedefop.europa.eu/ EN/Files/9068_el.pdf], διαβάζουμε:

«Από το 2008 έως το 2010, η Ευρώπη απώλεσε περίπου 5,5 εκατομ-
μύρια θέσεις εργασίας λόγω της οικονομικής ύφεσης.

[…]

Για την περίοδο έως το 2020, από την πρόγνωση προκύπτουν τα εξής: 

• Θα δημιουργηθούν περίπου 83 εκατομμύρια ευκαιρίες απασχόλη-
σης λόγω της περιορισμένης καθαρής αύξησης της απασχόλησης 
κατά περίπου 8 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας («ζήτηση λόγω 
επέκτασης») και περίπου 75 εκατομμύρια θέσεις εργασίας για να 
αντικατασταθούν τα άτομα που συνταξιοδοτούνται ή εγκαταλείπουν 
την αγορά εργασίας («ζήτηση λόγω αντικατάστασης»)·

• Μολονότι θα υπάρξουν ευκαιρίες απασχόλησης σε όλους τους τύ-
πους επαγγελμάτων, οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας θα δημι-
ουργηθούν στο ανώτερο και στο κατώτερο επίπεδο του εργασιακού 
φάσματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο πόλωσης της απασχόλησης· 

• Οι περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης θα αφορούν στον τομέα 
των υπηρεσιών· 

• Η τάση προς τις θέσεις εργασίας μεγαλύτερης έντασης δεξιοτήτων σε 
όλα τα επίπεδα θα συνεχιστεί και πολλές παραδοσιακές χειρωνακτι-
κές εργασίες ή εργασίες ρουτίνας θα μειωθούν· 

• Ο αριθμός των εργαζομένων με επαγγελματικά προσόντα υψηλού 
επιπέδου θα αυξηθεί, καθώς πάνω από το 80% των ατόμων θα δια-
θέτουν τουλάχιστον προσόντα μεσαίου επιπέδου. 

 […] 

Θα υπάρξουν ευκαιρίες απασχόλησης σε όλα τα επαγγέλματα, όμως η 
κατανομή θα είναι άνιση. Η απασχόληση παρουσιάζει πόλωση: οι ευκαι-
ρίες συγκεντρώνονται στο υψηλότερο και στο χαμηλότερο επίπεδο δε-
ξιοτήτων, ενώ αναπτύσσονται λιγότερο τα μεσαία επαγγέλματα. Παρόλα 
αυτά, οι περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης θα εξακολουθήσουν να 
αφορούν θέσεις που απαιτούν προσόντα μεσαίου επιπέδου (μεταξύ άλ-
λων, και όσων προέρχονται από την επαγγελματική κατάρτιση). Σε τέτοιες 
θέσεις θα εξακολουθήσει να απασχολείται περίπου το μισό εργατικό δυ-
ναμικό της Ευρώπης.»
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τομείς που προβλέπεται, σύμφω-
να με το CEDEFOP, να ενισχυθούν ή να συρρικνωθούν κατά τα έτη έως το 2020.

Ανάπτυξη και αβεβαιότητα
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Μηχανολογία

Οχήματα

Κατασκευές

Διανομές

Ξενοδοχεία και Τροφοδοσία

Χερσαίες μεταφορές

Εναέριες μεταφορές

Ασφάλιση

Εκπαίδευση

Υγεία και Κοινωνική μέριμνα

Τομέας Μεταποίησης

Ύδρευση

Λιανικό Εμπόριο

Υδάτινες μεταφορές

Επικοινωνίες

Τραπεζικός και χρηματοπιστωτικός τομέας

Υπηρεσίες πληροφορικής

Επαγγελματικές υπηρεσίες

Άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες
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Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Τρόφιμα, ποτά, καπνός

Ξυλεία και χαρτί

Εκτύπωση και εκδόσεις

Χημικά

Ελαστικά και πλαστικά

Εξαγωγή μη μεταλλικών ορυκτών

Βασικά μέταλλα

Ηλεκτρομηχανική και όργανα

Ηλεκτρισμός

Γεωργία, δασοκομία, αλιεία

Άνθρακας

Άλλα ορυκτά

Υφάσματα, ρουχισμός, δέρματα

Συσσωματωμένα καύσιμα

Μεταλλικά αγαθά

Ηλεκτρονικά

Εξοπλισμός μεταφορών

Παροχή φυσικού αερίου

Δημόσια διοίκηση και άμυνα
 
Πηγή: CEDEFOP, Ενημερωτικό σημείωμα, Μάρτιος 2012

Συνοψίζοντας, οι εξελίξεις των επαγγελμάτων στην Ευρώπη, στο βαθμό βεβαίως 
που μπορούν να γίνουν αξιόπιστες προβλέψεις μέσα στο ασταθές οικονομικό περι-
βάλλον της κρίσης που διανύουμε, χαρακτηρίζονται από τις ακόλουθες βασικές τάσεις:

• Αύξηση των θέσεων εργασίας για άτομα με υψηλά προσόντα. 

• Περισσότερες θέσεις εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών.

• Μείωση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα της οικο-
νομίας, ο οποίος θα υποστεί σημαντική συρρίκνωση.
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Το αυξημένο ενδιαφέρον για την παρακολούθηση της εξέλιξης των επαγγελ-
ματικών προσόντων σε υπερεθνικό και κλαδικό επίπεδο καθώς και η ανάγκη 
αύξησης της ικανότητας να ανταποκρίνονται γρήγορα τα «συστήματα απόκτησης 
προσόντων» (βλ. εκπαίδευση και κατάρτιση) στις ανάγκες των επιχειρήσεων, οδή-
γησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη δημιουργία ενός νέου δικτυακού τόπου με την 
ονομασία Πανόραμα Δεξιοτήτων Ε.Ε. [http://euskillspanorama.ec.europa.eu/]. Η 
ιστοσελίδα, που εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2012, παρουσιάζει ποσοτικές και 
ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ανά-
γκες σε δεξιότητες, την προσφορά δεξιοτήτων και τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων. Το 
«Πανόραμα», αντλώντας στοιχεία από δεδομένα και προβλέψεις που συγκεντρώ-
νονται τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, 
επιδιώκει να εντοπίζει τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα επαγγέλματα καθώς και τα 
κυριότερα επαγγέλματα που εμφανίζουν υψηλό αριθμό κενών θέσεων εργασίας. 

Το Πανόραμα Δεξιοτήτων με τα τρέχοντα δεδομένα που διαθέτει δείχνει ότι τα 
επαγγέλματα με τις περισσότερες κενές θέσεις στην Ε.Ε. σήμερα είναι εκείνα των 
επαγγελματιών του χρηματοπιστωτικού τομέα και του τομέα πωλήσεων. Άλλες ελ-
λείψεις που αναφέρθηκαν αφορούν συχνότερα βιολόγους, φαρμακολόγους, ιατρούς 
και συναφή επιστημονικά επαγγέλματα, νοσηλευτές, επαγγελματίες του κλάδου υπο-
λογιστών ΤΠΕ, και μηχανικούς.

Σύμφωνα με την πρώτη δημόσια ανακοίνωσή του, το Πανόραμα Δεξιοτήτων πε-
ριλαμβάνει επίσης:

• Αναλυτικές επισημάνσεις που εστιάζονται σε τάσεις ως προς επαγγέλματα 
καθώς επίσης και αναφορικά με συγκεκριμένους τομείς ή με εγκάρσιες δε-
ξιότητες. Εκεί αναλύονται οι τάσεις στα πλέον αναπτυσσόμενα επαγγέλματα 
καθώς και στα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Παρουσιάζουν επίσης 
προβλέψεις σε τομεακό επίπεδο και συγκεκριμένες ανάγκες σε δεξιότητες 
καθώς και αναντιστοιχίες.

• Κατάλογο υφιστάμενων πηγών πληροφόρησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διε-
θνές επίπεδο. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να έχουν ευχερή πρόσβαση σε 
πληροφόρηση που πριν ήταν διάσπαρτη.

Αυτή η πρώτη εκδοχή του Πανοράματος Δεξιοτήτων απευθύνεται κυρίως σε υ-
πεύθυνους διαμόρφωσης πολιτικής, ερευνητές, υπηρεσίες διαμεσολάβησης και ε-
παγγελματίες. Επιτρέπει την ανάλυση και τη διατύπωση πολιτικών βασισμένων στα 
διαθέσιμα δεδομένα των τομέων της κατάρτισης και της εκπαίδευσης, καθώς και 
την επεξεργασία μέτρων για την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών στην αγορά ερ-
γασίας. Το Πανόραμα Δεξιοτήτων προβλέπεται να αναπτυχθεί περαιτέρω, ώστε να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες των αναζητούντων εργασία, των εργαζομένων και των 
σπουδαστών.
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Παράλληλα με τις εξελίξεις αναφορικά με το δυναμισμό (τάσεις προσφοράς και 
ζήτησης θέσεων εργασίας) των επαγγελμάτων, οι διαδικασίες εισόδου στην αγορά 
εργασίας (διαδικασίες απόκτησης – αναγνώρισης προσόντων και αδειοδότησης 
επαγγελμάτων) μεταβάλλονται ταχύτατα καταργώντας ή τροποποιώντας ριζικά τα 
συστήματα εισόδου στην απασχόληση που βασίζονταν στη λογική των κρατικών 
ρυθμίσεων (ενιαίες και εφάπαξ άδειες άσκησης επαγγέλματος) και ενισχύοντας 
φιλελεύθερα συστήματα μεγαλύτερης «ευελιξίας» (πιστοποιήσεις προσόντων πε-
ριορισμένου επαγγελματικού εύρους και διάρκειας). 

Επιπλέον, όπως διαπιστώνεται πρόσφατα (Brown & Lauder, 2012), και όπως α-
ναφέρθηκε ήδη (βλ. ενότητα 2.5), στο πλαίσιο μια παγκόσμιας «δημοπρασίας» για 
θέσεις εργασίας, το κεφάλαιο, η επιχειρηματική δραστηριότητα (ιδίως οι μεγάλες 
επιχειρήσεις), μετακινείται διαρκώς προς γεωγραφικά σημεία που εξασφαλίζουν 
όχι απλά χαμηλούς μισθούς αλλά και υψηλά προσόντα. Η αναζήτηση αυτού του 
συνδυασμού υψηλών προσόντων (υψηλής αξίας / υψηλής παραγωγικότητας ερ-
γασία) και χαμηλών αμοιβών αναμένεται να ασκήσει σημαντικές ανταγωνιστικές 
πιέσεις στα δυτικοευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και -το πιο σημαντικό- α-
ναμένεται να διαψεύσει τις προσδοκίες που παραδοσιακά καλλιεργούσε (ιδίως στη 
μεσαία τάξη) η εκπαίδευση στο πλαίσιο της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου(1), 
ότι δηλαδή η «επένδυση» στην εκπαίδευση και την κατάρτιση συνεπάγεται μετά 
βεβαιότητας για το άτομο καλύτερες θέσεις εργασίας και υψηλότερες αμοιβές. 
Αντιθέτως, πλείστες ενδείξεις δικαιολογούν την ανησυχία ότι θα αυξηθεί ακόμα 
περισσότερο η κοινωνική ανισότητα, η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση (συ-
χνότατα με ιδιωτικό κόστος) θα αυξάνει συνεχώς το επίπεδο των δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού και την παραγωγικότητα της εργασίας, αλλά αυτό δεν θα 
αντιστοιχεί σε βελτίωση του επιπέδου ζωής για την πλειοψηφία των ατόμων.

Συμπερασματικά, τα επόμενα χρόνια η αύξηση του ανταγωνισμού των ατόμων 
για την πρόσβαση στις περιορισμένες θέσεις εργασίας και οι πιέσεις για διαρκή 
μεταβολή, επικαιροποίηση και βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων (προσό-
ντων) βάσει των αναγκών των επιχειρήσεων, θα υποχρεώσουν τα εκπαιδευτικά 
συστήματα σε σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση στόχων, μέσων και περιεχομέ-
νων σπουδών), θα αυξήσουν τη σημασία εναλλακτικών διαδρομών απόκτησης 
προσόντων εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (όπως είναι η μη τυπική 
κατάρτιση και η άτυπη μάθηση), θα αυξήσουν το ειδικό βάρος των διαδικασιών 
πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων και θα αποσυνδέσουν την κατοχή 
προσόντων από την αμοιβή της εργασίας ή της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

1.  Βλ. Brown, P., Lauder, H. and Ashton, D. (2011) The global auction. The broken premises of 
education, jobs and incomes. Oxford University Press
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5.3. Επαγγελματικά Περιγράμματα

σημείωση: Οι πληροφορίες που ακολουθούν προέρχονται κυρίως από την ιστοσε-
λίδα του ΕΚΕΠΙΣ, www.ekepis.gr, τώρα ΕΟΠΠΕΠ. Αναλυτικές πληροφορίες για τη 
μεθοδολογία ανάπτυξης των επαγγελματικών περιγραμμάτων στην Ελλάδα μπορεί 
να βρει κάθε ενδιαφερόμενος/η στην έκδοση της ένωσης φορέων που ανέλαβαν την 
εκπόνηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ) Δημου-
λάς, Κ. (επιμ), Βαρβιτσιώτη, Ρ. και Σπηλιώτη Χ. (2007) Οδηγός ανάπτυξης επαγγελμα-
τικών περιγραμμάτων. Αθήνα: Κοινή έκδοση ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ.

Τι είναι το επαγγελματικό περίγραμμα;

Το επαγγελματικό περίγραμμα αποτελεί την ολοκληρωμένη περιγραφή ενός ε-
παγγέλματος. Ως «επαγγελματικό περίγραμμα» ορίζεται το σύνολο των βασικών 
και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών που συνθέτουν το αντικείμενο εργα-
σίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξι-
ότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές.

Κάθε μελέτη επαγγελματικού περιγράμματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Τίτλος -  ορισμός του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας.
• Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη του επαγγέλματος.
• Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
• Ανάλυση του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας σε κύριες και επιμέρους 

λειτουργίες, καθώς και σε Επαγγελματικές Εργασίες.
• Απαραίτητες για την άσκησή του γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. 
• Προτεινόμενες διαδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων επαγγελματι-

κών προσόντων.
• Ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Η κύρια ανάλυση κάθε επαγγέλματος γίνεται με βάση τις λειτουργίες που το 
χαρακτηρίζουν και, ειδικότερα, αναπτύσσεται με μορφή «δένδρου», δηλαδή το ε-
πάγγελμα αναλύεται στις Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες (ΚΕΛ), κάθε ΚΕΛ σε 
Επιμέρους Επαγγελματικές Λειτουργίες (ΕΕΛ) και κάθε ΕΕΛ σε Επαγγελματικές 
Εργασίες (ΕΕ). Τέλος, κάθε επαγγελματική εργασία αναλύεται στις γνώσεις, δεξι-
ότητες και ικανότητες που είναι απαραίτητες για την επαρκή και αποτελεσματική 
εκτέλεσή της.

Μετά από σχετική απόφαση του ΕΚΕΠΙΣ (τώρα ΕΟΠΠΕΠ) τα επαγγελματικά πε-
ριγράμματα που έχουν εκπονηθεί (και σταδιακά θα αναθεωρηθούν και θα εκσυγ-
χρονιστούν) καθώς και τα νέα που θα αναπτυχθούν στο μέλλον θα περιλαμβάνουν 
μια ακόμη σημαντική ενότητα που θα ονομάζεται Πλαίσιο Προγράμματος. Το Πλαί-
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σιο Προγράμματος είναι η «μετάφραση» των λειτουργιών του επαγγέλματος σε Ε-
νότητες Μαθησιακών Αποτελεσμάτων, δηλαδή σε διατυπώσεις ομαδοποιημένων 
εκπαιδευτικών στόχων και αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Το Πλαί-
σιο Προγράμματος θα περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

• Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

• Τις πιστωτικές μονάδες που αποδίδονται ανά ενότητα μαθησιακών αποτελε-
σμάτων.

• Τους εκπαιδευτικούς σπονδύλους (ομάδες ενοτήτων μαθησιακών αποτελε-
σμάτων).

• Τους εκπαιδευτικούς στόχους.

• Το προφίλ των εκπαιδευτών.

• Το περιβάλλον και τη χρονική διάρκεια της μάθησης.

• Τις μεθόδους, τα μέσα και τις τεχνικές εκπαίδευσης και αξιολόγησης.

Το Πλαίσιο Προγράμματος θα αφορά στο σύνολο του επαγγελματικού περιγράμματος, 
δηλαδή θα παρουσιάζει το σύνολο των μαθησιακών περιεχομένων και στόχων που θα 
πρέπει να επιτευχθούν, ώστε κάποιος/α να είναι σε θέση να ασκήσει με επάρκεια το 
εν λόγω επάγγελμα. Βάσει του Πλαισίου Προγράμματος θα μπορεί να αναπτύσσεται 
ένα ή περισσότερα εκπαιδευτικά / μαθησιακά προγράμματα για το σύνολο ή μέρος του 
επαγγελματικού περιγράμματος. 

Πλαίσιο Προγράμματος και Εκπαιδευτικό / Μαθησιακό Πρόγραμμα

Πλαίσιο προγράμματος (curriculum): ένα κανονιστικό έγγραφο (ή σύνολο εγγρά-
φων) που θέτει το πλαίσιο απόκτησης μαθησιακών εμπειριών. Ανάλογα με το 
εθνικό πλαίσιο, τον τύπο εκπαίδευσης / κατάρτισης και τον φορέα παροχής τα 
curricula είναι δυνατόν, μεταξύ άλλων, να προσδιορίζουν τα μαθησιακά αποτε-
λέσματα, το αντικείμενο, το περιεχόμενο, το πλαίσιο και τη διάρκεια της μάθησης 
καθώς και τις μεθόδους εκπαίδευσης και αξιολόγησης, σε μεγαλύτερο ή μικρό-
τερο βαθμό.

Εκπαιδευτικό / Μαθησιακό Πρόγραμμα (learning program): ένα έγγραφο σχε-
διασμού μαθησιακών εμπειριών σε ένα συγκεκριμένο μαθησιακό πλαίσιο. Α-
ναπτύσσεται στη βάση του curriculum και λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες των 
εκπαιδευομένων.
Πηγή: CEDEFOP (2010) Research paper no 6, Learning outcomes approaches in VET Curricula, a 
comparative analysis of nine European countries, Luxembourg, Publication Office of the European 
Union
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Πώς αναπτύσσεται και πιστοποιείται ένα περίγραμμα; 

Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (τώρα ΕΟΠΠΕΠ) αναπτύσσει και πιστοποιεί επαγγελματικά περι-
γράμματα σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους (εργαζόμενοι και εργο-
δότες). Η διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης των επαγγελματικών περιγραμ-
μάτων ρυθμίζεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και 
Εργασίας. Η ΚΥΑ που ρυθμίζει τα θέματα ανάπτυξης και πιστοποίησης των επαγ-
γελματικών περιγραμμάτων είναι η 110998/8-5-2006 (ΦΕΚ 566 Β/8-5-2006).

Ποιο είναι το όφελος για τον εργαζόμενο, τον εργοδότη και τον πολίτη γενικότερα; 

Tα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα:

• αφορούν επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας (δεδομένου 
βεβαίως ότι μέχρι σήμερα τα επαγγέλματα για τα οποία αναπτύχθηκε επαγ-
γελματικό περίγραμμα είναι επαγγέλματα που δεν προαπαιτούν πτυχίο τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης),

• εντάσσονται στην εθνική βάση δεδομένων πιστοποιημένων επαγγελματικών 
περιγραμμάτων,

• οδηγούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης τα οποία ανταποκρίνονται καλύτερα στα δεδομένα της αγοράς εργα-
σίας,

• προάγουν την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του αν-
θρώπινου δυναμικού,

• συντελούν στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από την αγορά 
εργασίας,

• συμβάλουν στην προώθηση της διά βίου μάθησης,

• ενισχύουν την αξιοπιστία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ποια περιγράμματα έχουν πιστοποιηθεί; 

Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί και πιστοποιηθεί 202 επαγγελματικά περιγράμ-
ματα. Στον κατάλογο που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των πιστοποιημένων 
επαγγελματικών περιγραμμάτων με ένδειξη ποιο από αυτά έχει αναπτύξει, ως συ-
ντονιστής, καθένας εκ των τεσσάρων κοινωνικών φορέων που συνεργάστηκαν στην 
ανάπτυξή τους (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΕ). Όποιος/α ενδιαφέρεται για περισσότερες 
λεπτομέρειες μπορεί να δει το αναλυτικό περιεχόμενο εκάστου επαγγελματικού πε-
ριγράμματος στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ):
http://www.ekepis.gr/main/tabid/135/Default.aspx.
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Κατάλογος Πιστοποιημένων Επαγγελματικών Περιγραμμάτων

α/α τίτλος Επαγγελματικού περιγράμματος συντονιστής φορέας
1 Φωτογράφος – Ειδικός ψηφιακών λήψεων ΓΣΕΒΕΕ

2 Κομμωτής – Τεχνικός περιποίησης κόμης ΓΣΕΒΕΕ

3 Επιθεωρητής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΓΣΕΒΕΕ

4 Αλουμινοσιδηροκατασκευαστής ΓΣΕΒΕΕ

5 Τεχνίτης αμαξωμάτων (Φανοποιός) ΓΣΕΒΕΕ

6 Μηχανικός Αυτοκινήτων ΓΣΕΒΕΕ

7 Τεχνίτης ηλεκτρολόγος οχημάτων ΓΣΕΒΕΕ

8 Ράπτης / Ράπτρια ενδυμάτων ΓΣΕΒΕΕ

9 Αρτοποιός - Αρτοτεχνίτης ΓΣΕΒΕΕ

10 Κλειθροποιός - Κλειδαράς ΓΣΕΒΕΕ

11 Κρεοπώλης ΓΣΕΒΕΕ

12 Διακινητής οίνων / ποτών ΓΣΕΒΕΕ

13 Ανθοπώλης ΓΣΕΒΕΕ

14
Ειδικός κλιματισμού αυτοκινήτων για τις ειδικότητες του 
μηχανικού και ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων

ΓΣΕΒΕΕ

15 Υπεύθυνος Κυλικείου ΓΣΕΒΕΕ

16 Βοηθός οδοντοτεχνίτη ΓΣΕΒΕΕ

17 Σχεδιαστής - κατασκευαστής κεντήματος ΓΣΕΒΕΕ

18 Τεχνικός ποτοποιίας - αποσταγματοποιίας ΓΣΕΒΕΕ

19 Τεχνικός αμπελουργίας - οινοποιίας ΓΣΕΒΕΕ

20 Τεχνικός ανελκυστήρων ΓΣΕΒΕΕ

21 Τεχνικός ψυκτικός ΓΣΕΒΕΕ

22 Τεχνίτης συστημάτων τροφοδοσίας πετρελαιοκινητήρων ΓΣΕΒΕΕ

23 Τεχνίτης βαφής αμαξωμάτων ΓΣΕΒΕΕ

24 Τεχνίτης μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων ΓΣΕΒΕΕ

25 Τεχνίτης συστήματος πέδησης ΓΣΕΒΕΕ

26 Τεχνικός μηχανών θαλάσσης ΓΣΕΒΕΕ

27 Τεχνίτης τροχών ΓΣΕΒΕΕ

28
Τεχνίτης μεταποίησης - εμπορίας, επεξεργασίας και τοπο-
θέτησης υαλοπινάκων 

ΓΣΕΒΕΕ

29 Τεχνικός μόνωσης - Μονωτής ΓΣΕΒΕΕ

30 Τεχνίτης υδραυλικών εγκαταστάσεων ΓΣΕΒΕΕ

31 Στέλεχος πρατηρίου καυσίμων ΓΣΕΒΕΕ

32 Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής ΓΣΕΒΕΕ
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α/α τίτλος Επαγγελματικού περιγράμματος συντονιστής φορέας
33 Υπεύθυνος εστιατορικών και συναφών μονάδων ΓΣΕΒΕΕ

34 Καθαριστής ταπήτων / ταπετσαριών ΓΣΕΒΕΕ

35 Καφεπώλης - Υπεύθυνος καταστημάτων πώλησης καφέ ΓΣΕΒΕΕ

36
Μεσίτης αστικών συμβάσεων - Διαχειριστής ακίνητης 
περιουσίας

ΓΣΕΒΕΕ

37 Υποδηματοποιός ΓΣΕΒΕΕ

38 Ελαιουργός - Τεχνίτης ελαιοποίησης ΓΣΕΒΕΕ

39 Επιπλοποιός ΓΣΕΒΕΕ

40 Ξυλουργός ΓΣΕΒΕΕ

41 Στιλβωτής επίπλου (Λουστραδόρος) ΓΣΕΒΕΕ

42 Ταπετσιέρης επίπλων (τεχνικός ταπετσαρίας επίπλων) ΓΣΕΒΕΕ

43 Ξυλογλύπτης ΓΣΕΒΕΕ

44 Τεχνίτης συστημάτων ξηράς δόμησης - Γυψοτεχνίας ΓΣΕΒΕΕ

45 Κατασκευαστής επιγραφών ΓΣΕΒΕΕ

46 Στεγνοκαθαριστής ΓΣΕΒΕΕ

47 Γουνοποιός / Γουνοτεχνίτης ΓΣΕΒΕΕ

48 Εγκαταστάτης - συντηρητής καυστήρα ΓΣΕΒΕΕ

49 Αγγειοπλάστης - Κεραμίστας ΓΣΕΒΕΕ

50 Οργανοποιός ΓΣΕΒΕΕ

51 Τεχνίτης σχεδιασμού και παραγωγής έτοιμου ενδύματος ΓΣΕΒΕΕ

52 Εκτελωνιστής ΓΣΕΒΕΕ

53 Διερμηνέας ελληνικής νοηματικής γλώσσας ΓΣΕΒΕΕ

54 Τεχνίτης κήπων και έργων πρασίνου ΓΣΕΒΕΕ

55 Διοικητικός υπεύθυνος πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΠΜΕ) ΕΣΕΕ (παρατηρητής ΓΣΕΒΕΕ)

56 Στέλεχος υποστήριξης marketing ΕΣΕΕ

57 Στέλεχος υποστήριξης εφοδιαστικής αλυσίδας ΕΣΕΕ

58 Πωλητής λιανικής ΕΣΕΕ

59 Εξωτερικός πωλητής ΕΣΕΕ

60 Εμποροϋπάλληλος ΕΣΕΕ

61 Στέλεχος χονδρικού εμπορίου ΕΣΕΕ

62 Εμπορικός αντιπρόσωπος ΕΣΕΕ

63 Στέλεχος τμήματος ποιότητας ΕΣΕΕ

64 Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης ΕΣΕΕ

65 Διακοσμητής ΕΣΕΕ
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66
Υπάλληλος αγορών και προμηθειών λιανικού και χονδρι-
κού εμπορίου

ΕΣΕΕ

67 Διοργανωτής πολιτιστικών εκδηλώσεων ΕΣΕΕ

68
Τεχνικός ψηφιακής επεξεργασίας ήχου με χρήση νέων 
τεχνολογιών

ΕΣΕΕ

69 Προπονητής ΕΣΕΕ

70
Δημιουργός τρισδιάστατης (3D) κινούμενης εικόνας με 
ψηφιακά μέσα

ΕΣΕΕ

71 Τεχνικός συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων ΕΣΕΕ

72 Διαμεταφορέας ΕΣΕΕ

73 Αυτοδύτης ΕΣΕΕ

74 Οπλουργός ΕΣΕΕ

75 Τεχνικός εφαρμογών πολυμέσων ΕΣΕΕ

76 Διαχειριστής πολιτιστικών εκδηλώσεων ΕΣΕΕ

77 Υπάλληλος διαχείρισης συστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου ΕΣΕΕ

78 Πωλητής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ΕΣΕΕ

79 Διευθυντής παραγωγής ΕΣΕΕ

80 Στέλεχος διαχείρισης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων ΕΣΕΕ

81 Υπάλληλος διαφήμισης - Κειμενογράφος διαφημιστικής ΕΣΕΕ

82 Βοηθός οπτικού ΕΣΕΕ

83 Βοηθός φαρμακείου ΕΣΕΕ

84 Προωθητής πωλήσεων λιανικού εμπορίου (Merchandiser) ΕΣΕΕ

85 Μορφολόγος - Σχεδιαστής προϊόντων ΣΕΒ

86
Τεχνικός διαχείρισης και ελέγχου συστημάτων προστασίας 
περιβάλλοντος

ΣΕΒ

87 Στέλεχος διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων ΣΕΒ

88 Διοργανωτής τουριστικών πακέτων ΣΕΒ

89 Στέλεχος αγροτικών επιχειρήσεων ΣΕΒ

90 Τεχνικός συγκολλήσεων και κοπής μετάλλων ΣΕΒ

91
Τεχνικός παραγωγής και διαχείρισης μεταλλουργικών και 
μεταλλικών προϊόντων

ΣΕΒ

92 Τεχνικός βιομηχανικών εγκαταστάσεων ΣΕΒ

93 Χειριστής κινητών μηχανημάτων - μηχανημάτων έργου ΣΕΒ

94 Εργοδηγός τμημάτων παραγωγής ΣΕΒ

95 Τεχνικός παραγωγής επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών ΣΕΒ

96 Τεχνικός παραγωγής και διαχείρισης βιομηχανιών ορυκτών ΣΕΒ
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97
Τεχνικός παραγωγής χημικών βιομηχανιών ή βιομηχανι-
ών των διεργασιών

ΣΕΒ

98
Τεχνικός παραγωγής βιομηχανιών επεξεργασίας πλαστι-
κών υλών

ΣΕΒ

99 Χειριστής μονάδων παραγωγής πετρελαιοειδών ΣΕΒ

100
Τεχνικός παραγωγής και διαχείρισης επιχειρήσεων παρα-
γωγής και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας

ΣΕΒ

101 Τεχνικός γραφικών τεχνών ΣΕΒ

102
Εγκαταστάτης – Συντηρητής τηλεπικοινωνιακών συστημά-
των κατοικιών και μικρών γραφείων

ΣΕΒ (παρατηρητής ΓΣΕΒΕΕ)

103 Τεχνικός δικτύων δεδομένων ΣΕΒ (παρατηρητής ΓΣΕΒΕΕ)

104 Τεχνίτης γεωργικών μηχανημάτων ΣΕΒ

105 Τεχνίτης αρδευτικών συστημάτων ΣΕΒ

106
Τεχνίτης αποκατάστασης & συντήρησης ιστορικών και 
παραδοσιακών κτηρίων

ΣΕΒ

107 Τεχνίτης μηχανημάτων έργων ΣΕΒ

108 Τεχνίτης μεγάλων αποχετευτικών συστημάτων ΣΕΒ

109 Τεχνίτης επιφανειακών εξορυκτικών έργων ΣΕΒ

110 Τεχνίτης υπόγειων εξορυκτικών εργασιών ΣΕΒ

111 Τεχνίτης γαλακτοκομίας - τυροκομίας ΣΕΒ

112 Τεχνίτης επιμεταλλώσεων ΣΕΒ

113 Τεχνίτης εργαλειομηχανών ΣΕΒ

114 Τεχνίτης χυτηρίου ΣΕΒ

115 Χειριστής ρομποτικών συστημάτων παραγωγής ΣΕΒ

116
Τεχνικός επισκευής & συντήρησης ιατροδιαγνωστικών 
εγκαταστάσεων, συσκευών & μηχανών

ΣΕΒ

117 Επιτηρητής - φύλακας περιβαλλοντικών συστημάτων ΣΕΒ

118 Υπάλληλος επίγειας εξυπηρέτησης αεροδρομίων ΣΕΒ

119 Οδηγός βουνού ΣΕΒ

120 Οικοξεναγός (ξεναγός οικολογικών συστημάτων) ΣΕΒ

121 Τεχνίτης επισκευής και συντήρησης μηχανών γραφείου ΣΕΒ

122
Τεχνίτης διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (πλην 
ραδιενεργών)

ΣΕΒ

123 Τεχνίτης υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ενέργειας ΣΕΒ

124 Τεχνίτης αερίων καυσίμων ΣΕΒ

125 Παρασκευαστής χημείου ΣΕΒ

126 Τεχνικός κατασκευής εφαρμογών ηλιακής ενέργειας ΣΕΒ
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127 Βοηθός μικροβιολογικού εργαστηρίου ΣΕΒ

128
Τεχνικός βιομηχανικών εγκαταστάσεων κρέατος και 
πουλερικών

ΣΕΒ

129 Τεχνικός - χειριστής αλλαντοβιομηχανίας ΣΕΒ

130
Τεχνικός ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών 
συσκευών και εγκαταστάσεων

ΣΕΒ

131
Τεχνικός - συντηρητής εγκαταστάσεων αυτοματισμού και 
αυτόματου ελέγχου

ΣΕΒ

132 Τεχνικός κινητών τηλεπικοινωνιακών συσκευών ΣΕΒ

133 Τεχνικός συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας ΣΕΒ

134
Τεχνικός χειριστής σε επιχειρήσεις παραγωγής φαρμά-
κων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων

ΣΕΒ

135 Διανομέας προϊόντων (με φορτηγά εταιρικού στόλου) ΣΕΒ

136 Βοηθός ακτινολογικών εργαστηρίων ΣΕΒ

137 Τεχνικός διαχείρισης και εμπορίας νωπών οπωροκηπευτικών ΣΕΒ

138 Αλιέας ΣΕΒ

139 Τεχνίτης πρωτογενούς επεξεργασίας ξύλου ΣΕΒ

140 Μοντέλα επίδειξης και παρουσίασης προϊόντων και υπηρεσιών ΣΕΒ

141 Διασώστης σε ασθενοφόρο ΣΕΒ

142 Διαχειριστής φθοριούχων αερίων ΣΕΒ

143 Τεχνικός κατασκευής και συντήρησης πυροσβεστήρων ΣΕΒ

144 Πωλητής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ΣΕΒ

145 Ασφαλιστικός Υπάλληλος ΓΣΕΕ

146 Τεχνικός τηλεπικοινωνιών ΓΣΕΕ (παρατηρητής ΓΣΕΒΕΕ)

147 Οροφοκόμος ΓΣΕΕ

148 Σερβιτόρος ΓΣΕΕ (εκπρ. εργοδοτών ΓΣΕΒΕΕ)

149 Στέλεχος υπηρεσιών συστηματοποιημένου επισιτισμού ΓΣΕΕ (εκπρ. εργοδοτών ΓΣΕΒΕΕ)

150 Υπάλληλος υποδοχής ξενοδοχείου ΓΣΕΕ

151 Υπάλληλος γραφείου ΓΣΕΕ

152 Υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών ΓΣΕΕ

153 Τεχνικός διανομής προϊόντων και υπηρεσιών ΓΣΕΕ

154 Επιμελητής προσωπικής φροντίδας ΓΣΕΕ

155 Υπάλληλος υπηρεσιών συμβουλευτικής και πληροφόρησης ΓΣΕΕ

156 Ναυαγοσώστης ΓΣΕΕ

157 Τεχνίτης υδατοκαλλιέργειας ΓΣΕΕ

158 Μάγειρας ΓΣΕΕ (εκπρ. εργοδοτών ΓΣΕΒΕΕ)
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159 Αγρότης - Υπεύθυνος αγροτουριστικής μονάδας ΓΣΕΕ

160 Χειριστής διακίνησης και εμπορίας πετρελαιοειδών ΓΣΕΕ

161 Χειριστής φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων λιμένων ΓΣΕΕ

162 Τεχνίτης καθαρισμού μετάλλων (αμμοβολιστής – υδροβολιστής) ΓΣΕΕ

163 Τεχνίτης ελασματουργός ΓΣΕΕ

164 Επιμελητής κτιρίων (θυρωρός) ΓΣΕΕ

165 Επαγγελματίας καθαριστής - καθαρίστρια ΓΣΕΕ

166 Υπάλληλος πρακτοριακού γραφείου ΓΣΕΕ

167 Υπάλληλος ναυτιλιακής επιχείρησης ΓΣΕΕ

168 Φωτορεπόρτερ (Φωτοειδησεογράφος) ΓΣΕΕ

169 Χορευτής/τρια ΓΣΕΕ

170 Συναρμολογητής εικόνας (μοντέρ) ΓΣΕΕ

171 Ζωγράφος - Πλαστικός ΓΣΕΕ

172 Ενδυματολόγος ΓΣΕΕ (εκπρ. εργοδοτών ΓΣΕΒΕΕ)

173 Ηχολήπτης/τρια ΓΣΕΕ

174 Χειριστής/στρια μηχανών λήψης εικόνας - Camera operator ΓΣΕΕ

175
Τεχνικός διεξαγωγής επιτραπέζιων τυχερών παιχνιδιών 
(κρουπιέρης)

ΓΣΕΕ

176
Τεχνικός λειτουργικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών (software)

ΓΣΕΕ

177 Υπάλληλος γραφείου νομικών υπηρεσιών ΓΣΕΕ

178 Ειδικός εφαρμογών αισθητικής ΓΣΕΕ

179 Στέλεχος υποστήριξης δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας ΓΣΕΕ

180 Υπάλληλος βιβλιοχαρτοπωλείου ΓΣΕΕ

181 Διοικητικός υπεύθυνος υπηρεσιών κατάρτισης ΓΣΕΕ (εκπρ. εργοδοτών ΓΣΕΒΕΕ)

182 Διοικητικός υπεύθυνος έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων ΓΣΕΕ

183 Υπάλληλος σε call center ΓΣΕΕ

184 Μπάρμαν ΓΣΕΕ (εκπρ. εργοδοτών ΓΣΕΒΕΕ)

185 Μπουφετζής ΓΣΕΕ (εκπρ. εργοδοτών ΓΣΕΒΕΕ)

186 Λινοθηκάριος ΓΣΕΕ

187 Εμψυχωτής τουρισμού ΓΣΕΕ

188 Τραπεζοκόμος μαζικής εστίασης ΓΣΕΕ (εκπρ. εργοδοτών ΓΣΕΒΕΕ)

189 Οινοχόος ΓΣΕΕ (εκπρ. εργοδοτών ΓΣΕΒΕΕ)

190 Τεχνικός τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών πληροφορικής ΓΣΕΕ

191 Σχεδιαστής τεχνικών έργων ΓΣΕΕ
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192 Τεχνίτης χοιροτροφίας ΓΣΕΕ

193 Τεχνίτης πτηνοτροφίας ΓΣΕΕ

194 Μελισσοκόμος ΓΣΕΕ

195 Τεχνίτης θερμοκηπιακών καλλιεργειών ΓΣΕΕ

196 Τεχνίτης ορθοπεδικής ΓΣΕΕ

197 Ειδικός λουτροθεραπείας - θαλασσοθεραπείας ΓΣΕΕ

198 Τεχνίτης πέτρας ΓΣΕΕ

199 Γεωτρυπανιστής ΓΣΕΕ

200 Τεχνικός διαχείρισης και αξιοποίησης βιομάζας ΓΣΕΕ

201 Ιδιωτικό προσωπικό παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας  

202 Εκπαιδευτής ενηλίκων
Εκσυγχρονισμός 2012 

ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΑΠ 

από το επαγγελματικό περίγραμμα στην πιστοποίηση προσόντων.

Ανάπτυξη και πιστοποίηση
Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων,
συµπεριλαµβανοµένου του Πλαισίου
Προγράµµατος (Curriculum)

ΕΟΠΠΕΠ

ΕΟΠΠΕΠ

Πάροχοι εκπαίδευσης -
κατάρτισης

Πάροχοι εκπαίδευσης -
κατάρτισης

ΕΟΠΠΕΠ και διαπιστευµένοι
φορείς αξιολόγησης

Πάροχοι εκπαίδευσης -
κατάρτισης

Πιστοποίηση εισροών
(εκπαιδευτικές δοµές,

εκπαιδευτές)

Εκπόνηση εκπαιδευτικών
προγραµµάτων βάσει περιγραµµάτων

(learning program)

Υλοποίηση προγραµµάτων
εκπαίδευσης - κατάρτισης.

Άτυπη µάθηση µέσω εµπειρίας

Πιστοποίηση εκροών της µη τυπικής
εκπαίδευσης και της άτυπης µάθησης +
έκδοση πιστοποιητικών µε αναφορά στο

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Εφαρµογή συστηµάτων
ποιότητας στην εκπαίδευση -

κατάρτιση
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5.4. Συστήματα πιστοποίησης προσόντων στην Ε.Ε.

Στις ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται μεγάλη ποικιλία αναφορικά με τους τρό-
πους που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και πιστοποίηση των προσόντων 
που έχουν προκύψει από τη συμμετοχή στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρ-
τιση και από την άτυπη μάθηση. Κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι, τα τελευταία 15 
χρόνια, έχει ενταθεί και διευρυνθεί η συζήτηση και έχουν αναληφθεί νομοθετικές 
πρωτοβουλίες σε όλες τις χώρες. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται παρουσιάζουν 
μεταξύ τους διαφορές που σχετίζονται με τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά συστήματα, 
την κοινωνική αποδοχή της συνεχιζόμενης κατάρτισης και των πολιτικών διά βίου 
μάθησης, καθώς και τις ιδιομορφίες της αγοράς εργασίας.

Επιχειρώντας μια κατηγοριοποίηση των εφαρμοζόμενων συστημάτων και μια 
ομαδοποίηση των χωρών, βάσει αυτών των συστημάτων, θα σημειώναμε τα ακό-
λουθα(2): 

1. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τη Γερμανία και την Αυστρία. Οι δύο αυτές χώ-
ρες διαθέτουν ισχυρά συστήματα αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, βασισμένα στο δυαδικό σύστημα (συνδυασμός εκπαίδευσης και 
εργασιακής εμπειρίας). Οι διαδικασίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης είναι 
εξειδικευμένες και τυποποιημένες και ως τέτοιες αναγνωρίζονται από την 
κοινωνία και την αγορά εργασίας. Τόσο η εκπαίδευση – κατάρτιση όσο και η 
πιστοποίηση θεμελιώνονται στα επαγγελματικά περιγράμματα και συνδέονται 
με επαγγελματικά δικαιώματα, ευθύνες και επίπεδα αμοιβών. Δεν υπάρχει 
σημαντική παράδοση σε τρόπους μάθησης και πιστοποίησης εκτός τυπικού 
συστήματος. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει συζήτηση και απόπειρες πρακτικών 
εφαρμογών για την ενίσχυση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 
και για την εξασφάλιση μεγαλύτερης ευελιξίας στην πιστοποίηση των απο-
τελεσμάτων της. Έννοια – κλειδί για τη σύνδεση αρχικής και συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης έχει θεωρηθεί η διαμόρφωση αρθρωτού συστή-
ματος θεματικών ενοτήτων (modules) που να δίνει τη δυνατότητα να επανέρ-
χεται κάποιος στην κατάρτιση και να αξιολογείται (πιστοποίηση με συμμετοχή 
σε εξέταση) σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Η στάση αυτών των χω-
ρών απέναντι στην άτυπη μάθηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιφυλακτική. 
Γενικότερα στη Γερμανία και στην Αυστρία δεν έχουν αναπτυχθεί συστήματα 
αναγνώρισης επιμέρους προσόντων ή ικανοτήτων, παρότι έχουν ξεκινήσει 
ορισμένες πειραματικές προσπάθειες.

2.  Οι πληροφορίες για τα συστήματα πιστοποίησης στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες προέρχονται 
από το Δάμης Κ., Λάμπρου Σ., Κυριακοπούλου Α. Μ (2005).
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2. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τις μεσογειακές χώρες, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπα-
νία και Πορτογαλία. Τα βασικά χαρακτηριστικά, παρ’ όλες τις διαφορές μεταξύ 
τους, είναι: 
• Αδύναμη παράδοση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και γε-

νικότερα υποτίμηση των επαγγελματικών ικανοτήτων. 
• Η άτυπη μάθηση είναι η δεσπόζουσα μορφή ανανέωσης των επαγγελματι-

κών ικανοτήτων και υπάρχει ανάγκη για αναγνώριση και πιστοποίησή της. 
• Διατηρείται υψηλό το κύρος της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και των τυπι-

κών πιστοποιήσεων. 
Ένα εύρος μεθοδολογικών και θεσμικών απαντήσεων έχει προσφάτως ει-

σαχθεί. Ωστόσο, μολονότι τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας έχουν 
εστιάσει στην αξία της αναγνώρισης της άτυπης μάθησης, δεν έχουν γίνει α-
κόμα αρκετά πρακτικά βήματα. Υπάρχει συμφωνία για δημόσιο έλεγχο πάνω 
στα συστήματα αξιολόγησης ικανοτήτων και πιστοποίησης προσόντων (ιδίως 
σε Ιταλία και Ελλάδα). Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη σαφούς κανονιστικού πλαισί-
ου και εθνικών προτύπων (π.χ. πλήρες Μητρώο αναλυτικών επαγγελματικών 
περιγραμμάτων) πάνω στα οποία θα μπορούσε να βασιστεί η συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση/κατάρτιση και πιστοποίηση. Στην Ελλάδα, βάσει πρόσφατων νό-
μων, ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την πιστοποίηση προσόντων είναι 
ο ΕΟΠΠΕΠ, ο οποίος μέχρι σήμερα έχει εκπονήσει και εφαρμόσει το κανο-
νιστικό πλαίσιο για την αδειοδότηση φορέων που πιστοποιούν δεξιότητες 
πληροφορικής και έχει ρυθμίσει άλλες επιμέρους πιστοποιήσεις όπως πιστο-
ποιήσεις σχετικά με την αντικατάσταση των ψυκτικών υγρών θερμοκηπίου, 
πιστοποίηση των εκπαιδευτών της διά βίου μάθησης, αδειοδότηση φορέων 
πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων κτλ.

3. Στις σκανδιναβικές χώρες (Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Δανία), υπάρ-
χουν δύο υποομάδες. Στη Φινλανδία και τη Νορβηγία, η άτυπη μάθηση είναι 
στο προσκήνιο των συζητήσεων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και 
προκαλεί προχωρημένου βαθμού πειράματα και θεσμικές μεταρρυθμίσεις. 
Στις άλλες δύο χώρες, το ενδιαφέρον για το ζήτημα αυτό είναι μέχρι στιγμής 
περιορισμένο. Γενικότερα στις σκανδιναβικές χώρες υπάρχουν ανεπτυγμένοι 
θεσμοί στο επίπεδο του κύριου εκπαιδευτικού συστήματος για όλες τις ηλικί-
ες. Αποδίδεται μεγάλη σημασία στη μάθηση εντός του εργασιακού περιβάλ-
λοντος (ισχυρό σύστημα μαθητείας, ιδίως στη Νορβηγία). Γενικά η Νορβηγία 
και η Φινλανδία κινούνται πιο γρήγορα προς πρωτοβουλίες αναγνώρισης της 
άτυπης μάθησης και σύνδεσής της με το εκπαιδευτικό σύστημα. Παραμένει ι-
σχυρός ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων (παράδοση τριμερούς συντονισμού).

4.  Η τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και την Ολ-
λανδία. Αντανακλά την επίδραση του μοντέλου των Εθνικών Επαγγελματικών 
Προσόντων (National Vocational Qualifications – NVQs). Σ’ αυτά τα κράτη μέ-
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λη, η σημασία της μάθησης εκτός τυπικών συστημάτων αναγνωρίζεται σχεδόν 
ομόφωνα. Τα Εθνικά Επαγγελματικά Προσόντα (NVQs), που παρουσιάστηκαν 
στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη του 1980, έχουν γίνει ένα κεντρικό σημείο 
αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σύστημα είναι βασισμένο στις ικανότη-
τες, και συνδέεται με την αγορά εργασίας και, ειδικότερα, την εργασιακή από-
δοση. Τα βασικά του χαρακτηριστικά, δηλαδή η διάρθρωσή του σε θεματικές 
ενότητες, o προσανατολισμός στις ικανότητες εργασιακής απόδοσης, η ευελιξία 
του, η επικέντρωση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας (των ατόμων και των 
επιχειρήσεων), ώθησαν πολλές χώρες να μελετήσουν αυτό το σύστημα προ-
κειμένου να αξιολογήσουν εάν αυτό ή μερικά στοιχεία του είναι δυνατόν να 
μεταφερθούν με επιτυχία στο δικό τους περιβάλλον. Το συγκεκριμένο σύστη-
μα έχει δεχθεί κριτικές αναφορικά με την αδυναμία διαμόρφωσης αποδεκτών 
(συναινετικών) προτύπων και περιεχομένων πιστοποίησης καθώς και για την 
αξιοπιστία και εγκυρότητα των διαδικασιών αξιολόγησης. 

5. Η τελευταία ομάδα περιλαμβάνει τη Γαλλία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Η 
Γαλλία έχει παίξει πρωτοπόρο ρόλο στον προσδιορισμό, την αποτίμηση και την 
αναγνώριση των άτυπων ικανοτήτων. Το γαλλικό σύστημα ανάλυσης δεξιοτήτων 
(bilan de compétence) μπορεί να θεωρηθεί ως η πρώτη προσπάθεια για την 
εισαγωγή ενός πλήρους διαβαθμισμένου συστήματος για την αναγνώριση και 
αξιολόγηση της άτυπης μάθησης. Μολονότι όμως η χώρα έχει τη μεγαλύτερη 
και πιο εκτεταμένη εμπειρία σε αυτό το πεδίο, η κοινωνική αναγνώριση που 
αντιστοιχεί σε αυτή τη μάθηση είναι ακόμα περιορισμένη. Ο νόμος που θεσμο-
θέτησε το γαλλικό σύστημα ανάλυσης δεξιοτήτων (1985) προβλέπει την επικύ-
ρωση των επαγγελματικών ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί εκτός της τυπικής 
εκπαίδευσης. Η πρωτοβουλία μπορεί να ανήκει είτε στην επιχείρηση είτε στον 
ίδιο τον εργαζόμενο. Αυτό το δικαίωμα ενισχύθηκε (1991), έτσι ώστε οι εργα-
ζόμενοι να έχουν το δικαίωμα της εκπαιδευτικής άδειας, για να συμμετάσχουν 
στο σύστημα ανάλυσης δεξιοτήτων. Σκοπός του γαλλικού συστήματος ανάλυσης 
δεξιοτήτων είναι να υποστηρίζει τους εργαζόμενους, ώστε να είναι σε θέση να 
κατανοήσουν τις επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητές τους καθώς και 
να τους παράσχει κίνητρα για να υλοποιήσουν τα εκπαιδευτικά και τα επαγγελ-
ματικά τους σχέδια. Το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, σε αντίθεση με τη Γαλλία, 
βρίσκονται ακόμη σε ένα αρχικό στάδιο ανάπτυξης.

5.5. Τρόποι απόκτησης και διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων.

Οι βασικοί τρόποι απόκτησης επαγγελματικών προσόντων (Δημουλάς κ.ά., 2008) 
είναι:

1. Αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση. Αφορά τη συμμετοχή στα διάφορα επίπε-
δα του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος: πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
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εκπαίδευση γενικής (Ενιαίο Λύκειο) ή τεχνικής-επαγγελματικής κατεύθυνσης 
(ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ.), μεταγυμνασιακή ή/και μεταλυκειακή επαγγελματική εκπαί-
δευση-κατάρτιση (ΙΕΚ, ΙΕΚ Μαθητείας του ΟΑΕΔ).

2. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση. Πρόκειται για οργανωμένες δραστη-
ριότητες μάθησης που είναι συμπληρωματικές στην αρχική εκπαίδευση και 
κατάρτιση (π.χ. σεμινάρια επιμόρφωσης, ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, επαγ-
γελματική κατάρτιση σε ΚΕΚ).

3. Κοινωνική και προσωπική εμπειρία (π.χ. επαγγελματική εμπειρία).

4. Στις παραπάνω μορφές απόκτησης προσόντων θα μπορούσαμε να προσθέσου-
με τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, όπως τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, οι 
Σχολές Γονέων και άλλες δράσεις της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.

Μορφές και μέθοδοι αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων.

Μέθοδο πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων μπορούμε να ονομάσουμε τη 
γενικότερη προσέγγιση (δηλαδή το ενιαίο σύνολο αρχών, τεχνικών, μέσων, εργα-
λείων κ.ο.κ.) που εφαρμόζει κάποιος οργανισμός για να ελέγξει, να αποτιμήσει και 
να αναγνωρίσει τα αποκτηθέντα επαγγελματικά προσόντα (Δημουλάς κ.ά., 2008). 
Ας δούμε ποιες είναι οι βασικές μορφές αναγνώρισης και πιστοποίησης επαγγελ-
ματικών προσόντων, αναλόγως του τρόπου με τον οποίο αποκτήθηκαν:

• Αναγνώριση των γνώσεων που αποκτώνται από τη συμμετοχή στις διάφορες 
βαθμίδες του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (τυπική, αρχική εκπαίδευση 
και κατάρτιση). Η πιστοποίηση στην περίπτωση αυτή γίνεται με τις μεθόδους 
των εκπαιδευτικών συστημάτων, π.χ. γραπτές εργασίες, γραπτές ή/και προ-
φορικές εξετάσεις. Η αξιολόγηση γίνεται με αναφορά στα εκπαιδευτικά πε-
ριεχόμενα (π.χ. διδακτέα – εξεταστέα ύλη). Αυτός είναι ο κύριος τρόπος επι-
κύρωσης της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Σε πολλές περιπτώσεις 
αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση επαγγελματικής πιστοποίησης και για 
τη διαβάθμιση των διαφόρων επιπέδων επαγγελματικών δικαιωμάτων, π.χ. 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Τεχνίτης εγκαταστάτης 
ηλεκτρολόγος απόφοιτος δευτεροβάθμιας τεχνικής σχολής. Συνεπώς, βασική 
αρμοδιότητα του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (μέχρι το επίπεδο των 
ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) είναι να απονέμει τίτλους σπουδών που είτε παραπέμπουν σε ένα 
ορισμένο επίπεδο της αγοράς εργασίας –άρα και στην κατοχή των σχετικών 
επαγγελματικών δικαιωμάτων– είτε συνδέονται με διαδικασίες πιστοποίησης 
επαγγελματικών προσόντων και την απόκτηση σχετικών επαγγελματικών α-
δειών από άλλο (μη εκπαιδευτικό) φορέα.

• Αναγνώριση των γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί από τη συμμε-
τοχή σε διαδικασίες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης, 
δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στο βασικό εκπαιδευτικό σύστη-
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μα. Αυτή αποτελεί την κυριότερη νεοαναδυόμενη μορφή διά βίου εκπαίδευ-
σης, η οποία μέχρι σήμερα στην Ελλάδα δεν είναι πιστοποιημένη και συνήθως 
δεν παρέχει θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα. Το μεγαλύτερο μέρος 
της συζήτησης στις μέρες μας για την πιστοποίηση προσόντων επικεντρώνεται 
ακριβώς στην αναγνώριση των αποτελεσμάτων της συνεχιζόμενης εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης.

• Αναγνώριση των ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί εκτός τυπικής εκπαίδευσης, 
κυρίως από την επαγγελματική εμπειρία (άτυπη - ανεπίσημη μάθηση). Η άσκη-
ση ορισμένων επαγγελμάτων στη χώρα μας δεν προϋποθέτει την υποχρεω-
τική παρακολούθηση κάποιου κύκλου σπουδών του βασικού εκπαιδευτικού 
συστήματος. Η άδεια λειτουργίας δίδεται σε κάποιο φυσικό πρόσωπο με βάση 
μόνο την αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (π.χ. για να γίνει κάποιος ζα-
χαροπλάστης μπορεί να έχει φοιτήσει σε κάποια επαγγελματική σχολή, αλλά 
αυτό δεν αποτελεί τυπικό προαπαιτούμενο της έναρξης επιτηδεύματος. Για να 
πάρει άδεια λειτουργίας καταστήματος, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άδεια ά-
σκησης επαγγέλματος, πρέπει μόνο να διαθέτει αποδεδειγμένη σχετική επαγ-
γελματική εμπειρία).

• Συνδυασμός των προαναφερόμενων μορφών. Ας αναφέρουμε για παράδειγμα 
τον Λογιστή-Φοροτεχνικό (Α΄ τάξης) à πτυχίο ΑΕΙ + πέντε χρόνια επαγγελμα-
τική εμπειρία, μετά τη λήψη του πτυχίου. Άλλο παράδειγμα είναι ο Εκπαιδευ-
τής Συνεχιζόμενης Κατάρτισης (εκπαιδευτής μέλος του Μητρώου του ΕΚΕ-
ΠΙΣ της περιόδου 2007-2008) à πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ + 150 ώρες επαγγελματικής 
– διδακτικής εμπειρίας + επιτυχής παρακολούθηση προγράμματος κατάρτι-
σης 300 ωρών σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων + διαδικασία πιστοποίησης 
(παρουσίαση και βιντεοσκόπηση μικροδιδασκαλίας + αξιολόγηση αυτής από 
ειδικούς αξιολογητές). Παρόμοια διαδικασία υπάρχει και σε πολλές τεχνικές 
ειδικότητες π.χ. Ψυκτικός à απολυτήριο τεχνικής σχολής + σχετική επαγγελ-
ματική εμπειρία. Η αναβάθμιση του επιπέδου επαγγελματικής άδειας μπορεί 
να γίνει είτε με επαγγελματική εμπειρία συγκεκριμένης διάρκειας είτε με συν-
δυασμό επαγγελματικής εμπειρίας και κατάρτισης συγκεκριμένου περιεχομέ-
νου και διάρκειας.

Η δυσκολία αποτίμησης της άτυπης μάθησης.

Η άτυπη μάθηση είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί και να εκτιμηθεί. Ειδικότερα, 
ένας βασικός λόγος που κάνει την αποτίμηση της μάθησης που έχει αποκτηθεί από 
την επαγγελματική εμπειρία δύσκολη, είναι ότι τα αποτελέσματά της, δηλαδή οι 
ικανότητες, δεν μπορούν να εκφραστούν ρητά και επομένως δεν μπορούν να δια-
τυπωθούν με την ακρίβεια σαφών προφορικών κανόνων. Είναι λοιπόν σε κάποιο 
βαθμό γνώση σιωπηρή, κρυφή και τα ίδια τα άτομα πολλές φορές δεν αντιλαμβά-
νονται καν ότι διαθέτουν μια δεδομένη εργασιακή ικανότητα. Αυτό εξηγεί γιατί ένας 
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σεφ είναι κάτι περισσότερο από απλός γνώστης συνταγών μαγειρικής ή πώς ένας 
ξυλουργός χειρίζεται επιδέξια ένα εργαλείο χωρίς να μπορεί να εξηγήσει γραπτά ή 
προφορικά αυτή την ικανότητα. Το ερώτημα λοιπόν είναι με ποιο τρόπο θα μπορού-
σαν να αποτιμηθούν αυτές οι δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να πιστοποιηθούν τα 
αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα. Είναι κατάλληλες για το σκοπό αυτό οι συνη-
θισμένες μέθοδοι πιστοποίησης του εκπαιδευτικού συστήματος, π.χ. γραπτές ή/και 
προφορικές εξετάσεις; Ακόμη, ποιοι φορείς μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλοι 
για μια τέτοια πιστοποίηση; Τι θα διασφάλιζε την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της 
διαδικασίας πιστοποίησης προσόντων; Τα ερωτήματα αυτά είναι σχετικά νέα, δύ-
σκολα και δεν επιδέχονται μονοσήμαντες απαντήσεις. 

Τεχνικές πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων

Τεχνικές που προσιδιάζουν στην αξιολόγηση και πιστοποίηση των αποτελεσμάτων 
της εκπαίδευσης – κατάρτισης:

• Γραπτές εξετάσεις βάσει διδακτικών περιεχομένων.

• Γραπτές (ατομικές ή/και ομαδικές) εργασίες.

• Προφορικές εξετάσεις βάσει διδακτικών περιεχομένων.

• Εξετάσεις πρακτικής άσκησης – εργαστηριακές εξετάσεις.

Τεχνικές που επιδιώκουν την αξιόπιστη αποτίμηση και πιστοποίηση της επαγγελμα-
τικής εμπειρίας:

• Μορφές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα (π.χ. 
εξετάσεις). 

• Συγκρότηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση ατομικού φακέλου γνώσεων και 
δεξιοτήτων (portfolio), ο οποίος περιλαμβάνει τυχόν πιστοποιητικά σπουδών, 
βεβαιώσεις εργοδοτών, συστατικές επιστολές, αποδεικτικά στοιχεία επαγγελ-
ματικής εμπειρίας κτλ.

• Προσωπική συνέντευξη με βάση συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο.

• Συνδυασμός των προαναφερόμενων, όπως π.χ. επαγγελματικών συνεντεύ-
ξεων (για την αναγνώριση του επαγγελματικού προφίλ και των ατομικών ικα-
νοτήτων) και εξετάσεων για την επαγγελματική πιστοποίηση (η πρακτική αυτή 
ακολουθείται στην Ισπανία).

Κριτήρια επιλογής τεχνικών πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.

Η εμπιστοσύνη που αποδίδεται σε μια συγκεκριμένη μέθοδο πιστοποίησης προ-
σόντων, καθώς και στις τεχνικές που απορρέουν από αυτή, συνδέεται με τα κριτή-
ρια της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας. 
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Η αξιοπιστία μιας αξιολόγησης εξαρτάται από τη δυνατότητα επανάληψης των αποτε-
λεσμάτων, στην περίπτωση ενός νέου ελέγχου, από άλλους αξιολογητές. Η εγκυρότητα 
συνδέεται με το κατά πόσο η διαδικασία, τα μέσα και οι τεχνικές αξιολόγησης και πι-
στοποίησης των προσόντων μετρούν αυτό που ήταν ο αρχικός στόχος και όχι κάτι άλλο. 
Το βασικότερο στοιχείο είναι ότι η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της διαδικασίας είναι 
απαραίτητο να συσχετισθούν με κάποια σημεία αναφοράς, δηλαδή με κριτήρια αξιολό-
γησης. Τέτοια σημεία αναφοράς μπορούν να είναι οι ολοκληρωμένες επαγγελματικές 
προδιαγραφές, τις οποίες καλείται να σκιαγραφήσει και να υποδείξει το επαγγελματικό 
περίγραμμα μιας ειδικότητας, εφόσον η ανάπτυξή του έχει τηρήσει τις βασικές επιστη-
μονικές και μεθοδολογικές προϋποθέσεις και εφόσον έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση 
των εμπλεκόμενων κοινωνικών συνομιλητών (εργαζομένων και εργοδοτών).

Πιστοποίηση προσόντων και επαγγελματικές αρμοδιότητες – δικαιώματα.

Η σχέση ανάμεσα στην πιστοποίηση προσόντων και στα επαγγελματικά δικαι-
ώματα ή το εύρος των επαγγελματικών αρμοδιοτήτων, προκειμένου για μεμο-
νωμένο επιτηδευματία, θα έπρεπε να είναι ευθύγραμμη, δηλαδή, στο βαθμό που 
αυξάνονται και αναγνωρίζονται τα προσόντα, να διευρύνονται οι επαγγελματικές 
– εργασιακές αρμοδιότητες του απασχολούμενου και τα συναφή δικαιώματα. Η 
βελτίωση και πιστοποίηση των προσόντων σημαίνει όφελος για την επιχείρηση και 
την κοινωνία γενικότερα, διότι συνεπάγεται πιο αποτελεσματική, πιο παραγωγική 
και πιο ασφαλή εργασία. Επομένως, πρέπει να συνεπάγεται όφελος και για το με-
μονωμένο άτομο (τον εργαζόμενο ή τον επιτηδευματία). Ωστόσο, αυτό δε συμβαί-
νει πάντα. Πολλές επιχειρήσεις ζητούν περισσότερα (και πιστοποιημένα) προσόντα 
χωρίς να προτίθενται να συμμετάσχουν ούτε στο κόστος απόκτησής τους (π.χ. με 
συμβολή στη χρηματοδότηση της κατάρτισης ή/και με την παροχή εκπαιδευτικής 
άδειας) ούτε στην αποζημίωση του εργαζόμενου για την αυξημένη εργασιακή α-
πόδοση που προκύπτει ως αποτέλεσμα των αναβαθμισμένων προσόντων (π.χ. με 
ανάλογη αύξηση του μισθού). 

Εφόσον βασικοί στόχοι της αναγνώρισης και της πιστοποίησης προσόντων είναι:

• η διαφάνεια και η ορατότητα αυτών από διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα 
(είτε από περιοχή σε περιοχή είτε ανάμεσα σε παρεμφερείς ειδικότητες κτλ.),

• η μεταφερσιμότητα τους από επιχείρηση σε επιχείρηση ή από ένα γεωγραφι-
κό σημείο σε άλλο,

• η επίτευξη βελτιωμένων εργασιακών – επαγγελματικών αποτελεσμάτων, 

τότε, η πιστοποίηση προσόντων πρέπει να σημαίνει κατοχύρωση και διεύρυνση 
των επαγγελματικών δικαιωμάτων και αύξηση της αμοιβής της εργασίας. Η δια-
σφάλιση αυτής της αρχής αποτελεί καίριο αντικείμενο του κοινωνικού διαλόγου 
μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.



|  5  |  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ίμΕ ΓσΕβΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

203

5.6.  Κριτικά σχόλια για την πιστοποίηση επαγγελματικών 
προσόντων.

σημείωση: Οι απόψεις που ακολουθούν βασίζονται στο Λιντζέρης, Π. (2010) «Η 
εκπαιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική διάσταση της πιστοποίησης προσό-
ντων στην εποχή της διά βίου μάθησης: Απόπειρα για μια κριτική προσέγγιση», στο 
Καραλής, Θ. (επιμ.) Διά βίου μάθηση και πιστοποίηση. Αθήνα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Επικαιρότητα και σημασία της πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Το θέμα της πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (ή προσόντων κατά την προ-
σφιλή σε πολλά κείμενα ορολογία) τείνει να αναδειχθεί σε σημαντική παράμετρο 
τόσο της διά βίου εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης όσο και της 
απασχόλησης, και ειδικότερα της διευθέτησης των επαγγελματικών πλαισίων και 
των εργασιακών δικαιωμάτων. Η πιστοποίηση αγγίζει ταυτοχρόνως δύο από τα 
σημαντικότερα πεδία κρατικής παρέμβασης και πολιτικής: την εκπαίδευση και την 
εργασία. Αυτό, μεταξύ άλλων, σημαίνει ότι θα ήταν λάθος να εξετάσει κάποιος το 
θέμα της πιστοποίησης ως ένα απομονωμένο πεδίο παρέμβασης που βρίσκεται 
σε απολύτως σαφή διάκριση από τα άλλα δύο πεδία πολιτικής. Αντιθέτως, η συ-
σχέτιση της πιστοποίησης με την εκπαίδευση από τη μια και με την εργασία (ή το 
επάγγελμα) από την άλλη, επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τους λόγους για 
τους οποίους η πιστοποίηση έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των κυ-
βερνήσεων και έχει αποτελέσει πεδίο σημαντικών πολιτικών παρεμβάσεων. Με 
βάση αυτό το σκεπτικό μπορούν να τεθούν ερωτήματα για τις ενδεχόμενες συνέ-
πειες -στην εκπαίδευση/κατάρτιση και στην απασχόληση- των σχετικών με την 
πιστοποίηση προσόντων μέτρων που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν.

Μέχρι πριν από λίγα μόλις χρόνια, η χρήση της έννοιας «πιστοποίηση» στη χώρα 
μας, δεν ήταν τόσο εκτενής όσο σήμερα. Ο όρος «πιστοποίηση» αναφερόταν κυρί-
ως στην πιστοποίηση προϊόντων ή διαδικασιών, δηλαδή σε συστήματα και σήματα 
ποιότητας, σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και πολύ λιγότερο στην πιστο-
ποίηση εκπαιδευτικών ή/και επαγγελματικών προσόντων φυσικών προσώπων. Τα 
βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια προς την κατεύθυνση της πιστοποίη-
σης προσώπων -κυρίως με βάση διεθνείς πρακτικές, αλλά και βάσει υποδείξεων 
διαφόρων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης- είναι σημαντικά, διότι έχουν ήδη 
και θα έχουν αξιοσημείωτες συνέπειες στα άτομα και στις κοινωνικές – επαγγελ-
ματικές ομάδες. Από μια άλλη πλευρά, ωστόσο, αυτό που συμβαίνει στις περισσό-
τερες περιπτώσεις δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια -προβληματική, όπως θα 
επιχειρηθεί να φανεί- «μεταφορά τεχνογνωσίας» από την πιστοποίηση προϊόντων 
και συναλλακτικών διαδικασιών (όπως το εμπόριο ή η πώληση προϊόντων) στην 
πιστοποίηση προσώπων και μαθησιακών διεργασιών. Εντούτοις, όπως και αν χα-
ρακτηριστεί αυτή η πρακτική, το πέρασμα στη συστηματική και μαζική πιστοποίηση 
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προσώπων αποτελεί μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο που θεωρούμε, ερμηνεύ-
ουμε και χειριζόμαστε τις βασικές δομές και λειτουργίες της εκπαίδευσης/κατάρ-
τισης και της απασχόλησης.

• Η έννοια και οι πρακτικές της πιστοποίησης συνδέονται με την αποτίμηση των 
γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων (βλ. ορισμούς στην αρχή του 
παρόντος τόμου) που αποκτώνται από:

• τη συμμετοχή των ατόμων στις διάφορες βαθμίδες του τυπικού εκπαιδευ-
τικού συστήματος,

• τη συμμετοχή σε διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης μετά το πέρας 
της υποχρεωτικής ή της βασικής εκπαίδευσης (αρχική επαγγελματική κα-
τάρτιση, συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, ενδοεπιχειρησιακή επι-
μόρφωση κτλ.),

• την άσκηση συγκεκριμένων επαγγελματικών – εργασιακών δραστηριοτή-
των (επαγγελματική εμπειρία),

• την εν γένει κοινωνική εμπειρία των ατόμων. 

Το πιο κρίσιμο σημείο γύρω από την πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ι-
κανοτήτων είναι το γεγονός ότι αυτή συνδέεται (εξ ορισμού) με την απόδειξη (ή 
επικύρωση) της ικανότητας επαρκούς εκτέλεσης μιας εργασίας, ενός καθήκοντος 
ή μιας λειτουργίας, συνεπώς είναι προϋπόθεση της αναγνώρισης της εργασιακής 
- επαγγελματικής επάρκειας ενός ατόμου. 

Η αναζήτηση λύσεων και η συζήτηση για την πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων που αποκτώνται μετά την ολοκλήρωση του τυπικού εκπαιδευτικού 
συστήματος και κατά τη διάρκεια του κοινωνικού και επαγγελματικού βίου των 
ενηλίκων έχει αποκτήσει στις μέρες μας μεγάλη σημασία λόγω:

• των σημαντικών αλλαγών που έχουν συντελεστεί και συντελούνται σε βασικά 
κοινωνικά, οικονομικά, τεχνολογικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των σύγ-
χρονων κοινωνιών και ειδικότερα λόγω της αυξανόμενης ανάγκης για προ-
σαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανθρώπων στις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες της οικονομίας και της δομής απασχόλησης,

• της μεταβολής του ρόλου της αρχικής εκπαίδευσης ως προς την απόκτηση 
των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων για τη μετέπειτα υιοθέτηση διακρι-
τών επαγγελματικών ρόλων και την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, δε-
δομένου ότι λόγω του αυξημένου ρυθμού ανανέωσης των διαφόρων παρα-
γωγικών εφαρμογών, οι αρχικές γνώσεις που αποκτώνται από τη συμμετοχή 
στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι αρκετές, ώστε να στηρίξουν έναν 
εργαζόμενο σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας. Η επιτάχυν-
ση του ρυθμού εμφάνισης νέων τεχνολογικών εφαρμογών επηρεάζει πολλές 
πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, επομένως προσδιορίζει νέες α-
νάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στη βάση μιας συγκεκριμένης ερμηνείας 
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αυτής της πραγματικότητας (ερμηνεία η οποία συνήθως μένει εκτός αναλυτι-
κής συζήτησης και τίθεται ως «αυτονόητη αλήθεια») προβάλλεται η άποψη ότι 
αυξάνεται, αφενός, η ανάγκη της εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
και, αφετέρου, η ανάγκη της πιστοποίησης των εκπαιδευτικών αποτελεσμά-
των, ιδίως στο πεδίο των επαγγελματικών προσόντων,

• του γεγονότος ότι η πιστοποίηση της εκπαίδευσης και, σε ένα ευρύτερο πλαί-
σιο, η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων αποκτηθέντων είτε μέσω εκπαί-
δευσης είτε/και μέσω επαγγελματικής εμπειρίας, συνδέεται με την πιστοποί-
ηση της επαγγελματικής επάρκειας. Για πολλές ειδικότητες η εκπαιδευτική 
πιστοποίηση, δηλαδή οι εξετάσεις αποτίμησης των εκπαιδευτικών αποτελε-
σμάτων στο επίπεδο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, συνδέε-
ται άμεσα με την αναγνώριση της επάρκειας των επαγγελματικών προσόντων 
(είτε θεσμικά και επίσημα είτε μέσω της de facto αναγνώρισης από την αγορά 
εργασίας). Επιπλέον, πολλοί κοινωνικοί φορείς, μεταξύ αυτών και κάποιες 
τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, ό-
πως η ΓΣΕΒΕΕ και η ΓΣΕΕ, έχουν κατ’ επανάληψη εκφράσει τη θέση ότι οι 
διαδικασίες και τα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρ-
τισης, η οποία υλοποιείται μέχρι σήμερα στη χώρα μας με μη τυπικό τρόπο 
(δηλαδή δεν οδηγεί στη λήψη αναγνωρισμένων πιστοποιητικών), πρέπει να 
οδηγούν σε αναγνώριση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων και σε 
αντίστοιχα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά,

• του γεγονότος ότι οι κατευθύνσεις βασικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (κυρίως αποφάσεις του Συμβουλίου) τείνουν -διαμέσου των λεγόμενων 
«μέτρων αύξησης της διαφάνειας στην απόκτηση και στην αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων»- να συνδέουν την εφαρμογή μοντέλων πιστο-
ποίησης προσόντων, αφενός με την ποιότητα της εκπαίδευσης και, αφετέρου, 
με τη διευκόλυνση της κινητικότητας εκπαιδευόμενων και εργαζόμενων. Από 
την άποψη αυτή το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων φαίνεται να προϋποθέτει 
και να επιδιώκει, μεταξύ άλλων, την τυποποίηση και την ομογενοποίηση των 
εκπαιδευτικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων μορφών 
«διά βίου μάθησης». 

Το πλαίσιο, η κοινωνική λειτουργία και οι επαγγελματικές επιπτώσεις των πολιτι-
κών πιστοποίησης.

Οι έννοιες και οι πρακτικές της διά βίου εκπαίδευσης και της πιστοποίησης δεν 
μπορεί να γίνονται αντιληπτές ως «καθολικές αναγκαιότητες», ανεξαρτήτως του 
κοινωνικού και ιστορικού πλαισίου εντός του οποίου αναδεικνύονται ως ανάγκες 
και επιβάλλονται ως λύσεις για ορισμένα προβλήματα. Η ένταση της όλης συζήτη-
σης αναφορικά με τη διά βίου εκπαίδευση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρ-
τιση και την πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων συνδέεται με την 
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επιδίωξη ανταπόκρισης των εκπαιδευτικών συστημάτων στις ανάγκες της δομής 
απασχόλησης της καπιταλιστικής οικονομίας που, μετά την ανεξέλεγκτη κερδοσκο-
πική χρηματοπιστωτική επέκταση των τελευταίων ετών, βρίσκεται σε φάση σοβα-
ρής κρίσης, σε διεθνές επίπεδο, και μονεταριστικών «σταθεροποιητικών» ρυθμί-
σεων σε βάρος της εργασίας, σε εθνικό επίπεδο, ιδίως στην ευρωπαϊκή ήπειρο. 
Ωστόσο, η εκπαίδευση συνδέεται με την οικονομία και την αγορά εργασίας με έναν 
συγκεκριμένο κάθε φορά τρόπο: αυτόν που, σε γενικές γραμμές, υποδεικνύουν 
οι μακροοικονομικές επιλογές και οι ιδεολογικές και πολιτικές προτεραιότητες 
των κυρίαρχων οικονομικά δυνάμεων. Στις μέρες μας, η προσοχή επικεντρώνεται 
στην επιδίωξη για ευελιξία και προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου δυναμικού 
στις ποικίλες τεχνολογικές, παραγωγικές και διοικητικές αλλαγές, με σκοπό την 
αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και τη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. 
Μέσα σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο σχεδιάζονται πολιτικές και οργανώνονται μέτρα 
για την πιστοποίηση των προσόντων των φυσικών προσώπων.

Βεβαίως, δεν μπορεί να αρνηθεί κάποιος ότι η διαδικασία αποτίμησης και δημό-
σιας επικύρωσης της κατοχής θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων α-
ποτελεί συχνά ατομική ανάγκη και κοινωνική υποχρέωση. Πολλές φορές αποτελεί 
προαπαιτούμενο άσκησης ενός επιτηδεύματος και εκτέλεσης μιας μεμονωμένης 
εργασίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται (και να αποδεικνύεται) η ικανότητα κάποιου 
να ασκήσει ορθά, αποτελεσματικά και με ασφάλεια ένα επαγγελματικό έργο. Μέσα 
όμως στο πλαίσιο που προαναφέραμε, η διαδικασία της πιστοποίησης των γνώσεων 
και της επαγγελματικής επάρκειας, μαζί με τις όποιες ανάγκες ικανοποιεί, πολλές 
φορές παράγει τεχνητές διαφοροποιήσεις, προκαλεί ανισότητες και αποκλεισμούς 
τόσο στην εκπαίδευση όσο και στη δομή της απασχόλησης. Έτσι, η διαδικασία της 
πιστοποίησης προσόντων λειτουργεί ως ένας μηχανισμός ανακατανομής επαγγελ-
ματικών γνώσεων/δεξιοτήτων, εργασιακών δικαιωμάτων και επαγγελματικών αρ-
μοδιοτήτων. Αυτός ο ανακατανεμητικός – ρυθμιστικός ρόλος των διαδικασιών πι-
στοποίησης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως τεχνικό θέμα. Αντιθέτως, είναι 
αντικείμενο της πολιτικής και σημείο διαρκούς κοινωνικής διαπραγμάτευσης, δε-
δομένου ότι γύρω από αυτό εκδηλώνονται σοβαροί ανταγωνισμοί συμφερόντων, οι 
οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, αφορούν στην ικανοποίηση ανθρώπινων αναγκών 
και στην κατοχύρωση και εδραίωση σημαντικών κοινωνικών διεκδικήσεων. Άρα, η 
πιστοποίηση είναι πρωτίστως μια κοινωνική και πολιτική διακύβευση και όχι απλώς 
μία μέθοδος και ένα εργαλείο «εξορθολογισμού» των διαδικασιών εκπαίδευσης και 
«διασφάλισης της ποιότητας και της αναγνωρισιμότητας» των αποκτηθεισών γνώσε-
ων και δεξιοτήτων.

Η προαναφερόμενη θεώρηση συνεπάγεται κατ’ ελάχιστον ότι όλες οι αποφάσεις 
που αφορούν στις πολιτικές πιστοποίησης προσόντων πρέπει να εντάσσονται σε ένα 
ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλους όσους έχουν α-
νάγκη πιστοποίησης, χωρίς καθόλου -ή έστω με ελάχιστο- ιδιωτικό οικονομικό κό-
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στος και με αναγνωρισμένο – θεσμοθετημένο, ως προς την απασχόληση, αποτέλε-
σμα. Ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίζεται αυστηρά η αξιοπιστία, η εγκυρότητα και 
ο επαρκής δημόσιος έλεγχος των πιστοποιητικών διαδικασιών. Για να υλοποιηθεί 
κάτι τέτοιο, δηλαδή για να υπάρξει μια οικονομική, κοινωνικά δίκαιη, τεχνικά αξιό-
πιστη και εν τέλει βιώσιμη ρύθμιση, χρειάζεται αυτή να είναι αποτέλεσμα ουσιαστι-
κού δημόσιου διαλόγου, συνδιαμόρφωσης και συνλειτουργίας με τους ίδιους τους 
ενδιαφερόμενους, με τους φορείς εκπροσώπησης εργαζομένων και εργοδοτών σε 
πανελλαδικό, τοπικό και κλαδικό επίπεδο, καθώς και με άλλους, κοινωνικούς, επι-
στημονικούς και επαγγελματικούς φορείς.

Επισημαίνεται συχνά η ανάγκη διευθέτησης του πλαισίου, του περιεχομένου και 
των αρμοδιοτήτων των επαγγελμάτων στα οποία δεν έχει αντιστοιχηθεί μέχρι σή-
μερα κάποιο διακριτό επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος και, ταυτοχρόνως, 
δεν έχει θεσμοθετηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία απόκτησης άδειας άσκησης 
επαγγέλματος. Η ικανοποίηση αυτής της ανάγκης μπορεί όντως να συμβάλει στην 
εξυγίανση κάποιων επαγγελμάτων, στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και στην προστασία των πολιτών/καταναλωτών, αλλά πρέπει να οργανωθεί και να 
υλοποιηθεί με τρόπο προσεκτικό και, σε κάθε περίπτωση, με τη συμφωνία των 
ενδιαφερόμενων επαγγελματικών και συνδικαλιστικών φορέων εκπροσώπησης 
εργαζομένων και εργοδοτών. 

Οι τρέχουσες πρακτικές πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα.

Αυτό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια (και) στη χώρα μας είναι μία διαρκής 
μετατόπιση από τη λογική της (έστω και πλημμελούς) δημόσιας μέριμνας για τα 
θέματα της πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (που γίνεται μέσω 
κυρίως του εκπαιδευτικού συστήματος και των διαδικασιών αδειοδότησης από 
αρμόδιους δημόσιους φορείς), προς τη λογική της «αγοράς», μέσω της δραστηριο-
ποίησης ποικίλων εμπορικών σημάτων πιστοποίησης. Κατά συνέπεια, εκδηλώνε-
ται μια μετάθεση από τη δημόσια (με την έννοια του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) 
στην ιδιωτική σφαίρα, λογική βάσει της οποίας ο εργαζόμενος ή ο επαγγελματίας, 
προκειμένου να παρακολουθήσει τον έντονο ρυθμό των τεχνολογικών και παρα-
γωγικών αλλαγών στην ειδικότητά του, καλείται να αναλάβει πρωτοβουλία και να 
«λύσει το πρόβλημά του» με ιδιωτικό τρόπο, δηλαδή μέσω κατάρτισης, κατά προ-
τίμηση στον «ελεύθερο χρόνο» του, και μέσω αλλεπάλληλων πιστοποιήσεων, με 
δικό του φυσικά κόστος. 

Πιο συγκεκριμένα, το υπό διαμόρφωση πεδίο της πιστοποίησης στην Ελλάδα δι-
ακρίνεται από ορισμένες αξιοπρόσεκτες τάσεις:
1. Υπάρχει εντατική δραστηριοποίηση, κατά τα τελευταία χρόνια, του ιδιωτικού 

τομέα στο επίπεδο της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων φυσικών 
προσώπων. Το «όχημα» μέσω του οποίου νομιμοποιείται και οργανώνεται 
τεχνικά η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης είναι το ISO / IEC 17024 - Σύστη-
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μα Ποιότητας για τη Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων. Με άλλα 
λόγια, βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη μία νέα αγορά, η αγορά πιστοποίησης, 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ανεξαρτήτως της νομικής μορφής των εμπλεκό-
μενων εταιρειών), που πιέζει συνεχώς για θεσμοθέτηση διαφόρων πιστοποι-
ητικών, καθιστώντας όλο και περισσότερο τις ενέργειες πιστοποίησης υπο-
χρεωτικές. Όλα αυτά φυσικά συνοδεύονται από ενέργειες δημοσιότητας και 
προβολής των υποτιθέμενων ωφελειών από την πιστοποίηση. Παράλληλα με 
τη δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα, αντίστοιχες κινήσεις έχουν δρομο-
λογηθεί από την πλευρά επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων. 

2. Αυξάνεται η πίεση για σαφή, δομική διάκριση της διαδικασίας εκπαίδευσης 
και της διαδικασίας πιστοποίησης, ακόμη και όταν η πιστοποίηση αφορά κυρί-
ως στην αποτίμηση μαθησιακών αποτελεσμάτων (γνώσεις – δεξιότητες), που 
έχουν αποκτηθεί με συμβατικά εκπαιδευτικό τρόπο. Αυτό συντελείται, αφενός 
αποσκοπώντας στη διεύρυνση της αυτοτελούς διάστασης της αγοράς πιστο-
ποίησης και, αφετέρου, αναμένοντας, με τον τρόπο αυτό, να διευκολυνθεί η 
πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ατόμων που δεν έχουν πα-
ρακολουθήσει κάποια εκπαίδευση σχετική με το αντικείμενο της πιστοποίη-
σης (πιστοποίηση της επαγγελματικής εμπειρίας). 

3. Υπάρχει αδικαιολόγητη κωλυσιεργία και, εν τέλει, άρνηση εκ μέρους του κρά-
τους να ρυθμίσει ουσιαστικά και προς το δημόσιο συμφέρον το πεδίο της πι-
στοποίησης, παραχωρώντας έτσι κρίσιμο χρόνο και ζωτικό χώρο, δηλαδή ε-
λεύθερο πεδίο δράσης, στα διάφορα ιδιωτικά κερδοσκοπικά συμφέροντα. Η πιο 
χαρακτηριστική περίπτωση καθυστέρησης είναι το υποσύστημα 5 (Πιστοποίηση 
της Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Προσόντων) του Ε-
θνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ) που νομοθετήθηκε το 2003 (Νόμος 3191/2003) 
και δε λειτούργησε ποτέ. Ακόμη όμως και όταν κάποιος δημόσιος φορέας, εν 
προκειμένω στις μέρες μας ο ΕΟΠΠΕΠ, επιχειρεί να «ρυθμίσει» το πεδίο της 
πιστοποίησης, αποφεύγει να δράσει άμεσα και, κυρίως, να αναλάβει το κα-
θαυτό έργο της πιστοποίησης και προτιμά να λειτουργεί ως «διευκολυντής» 
της πρόσβασης των διαφόρων ιδιωτικών συμφερόντων σε ένα πεδίο που θα 
έπρεπε να είναι αντικείμενο παρέμβασης ενός αναβαθμισμένου και υγιώς λει-
τουργούντα δημόσιου τομέα, με τη συνεργασία κοινωνικών και επιστημονικών 
φορέων. Ως συνέπεια όλων αυτών, στις μέρες μας, παρατηρούμε την απότομη 
είσοδο ποικίλων ιδιωτικών εταιρειών στη «νέα και πολλά υποσχόμενη αγορά 
πιστοποίησης», χωρίς κανένα γενικότερο σχεδιασμό, χωρίς κριτήρια για το πού 
χρειάζεται πιστοποίηση και πού όχι, αδιαφορώντας για τις νέες, μεγάλες δαπά-
νες που προκύπτουν για τα άτομα και τις επιχειρήσεις. Το σύνηθες αποτέλεσμα; 
Αρχικά διαμορφώνεται ένα πυκνό «δάσος» εταιρειών πιστοποίησης που καθι-
στά το πεδίο ανεξέλεγκτο (παρέχοντας, ωστόσο, τη γνωστή ψευδαίσθηση της 
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«ελεύθερης επιλογής»). Η αυξημένη προσφορά πιστοποιητικών, σε συνδυασμό 
με το γενικότερο κοινωνικό κλίμα και τα ποικίλα μέτρα υποχρεωτικότητας και 
περιοδικότητας της πιστοποίησης, αυξάνει τη ζήτηση. Τα προηγούμενα, με τη 
σειρά τους, αυξάνουν την ιδιωτική δαπάνη πιστοποίησης και την κατανέμουν 
στα πιο αναγνωρισμένα και «επώνυμα» εταιρικά σήματα, ώσπου, αφενός, από 
τη σκοπιά των εμπλεκόμενων εταιρειών, η συγκεκριμένη αγορά μεγαλώνει και 
ολιγοπωλείται (βλ. την περίπτωση πιστοποίησης δεξιοτήτων Η/Υ), και, αφετέ-
ρου, από τη σκοπιά των ατόμων εμπεδώνεται η νοοτροπία της συνεχούς αναζή-
τησης, απόκτησης και ανανέωσης (συχνά πλέον χωρίς ούτε καν προηγούμενη 
κατάρτιση ή εκπαιδευτική προετοιμασία) επαγγελματικών πιστοποιήσεων, που, 
φυσικά, λόγω «πληθωρισμού πιστοποιητικών», όσο πιο πολλά θα είναι τόσο μι-
κρότερη ανά μονάδα αξία θα έχουν και όσο πιο μικρή αξία θα έχουν τόσο περισ-
σότερα θα επιδιώκει κάποιος/α.

4. Όλα τα προηγούμενα υποστηρίζονται και επιταχύνονται από σχετικούς εθνι-
κούς και κοινοτικούς κανονισμούς ή κοινοτικές οδηγίες που σχετίζονται με 
υποχρεωτική εκπαίδευση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων κα-
θώς και με «φιλελεύθερες» (απο)ρυθμίσεις της αγοράς εργασίας. Ενδεικτικά 
παραδείγματα υποχρεωτικής κατάρτισης και πιστοποίησης είναι οι περιπτώ-
σεις της Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ., προσαρμογή του εθνι-
κού δικαίου σε κοινοτική οδηγία) ή η πιστοποίηση χειριστών εξοπλισμού που 
περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (Κανονισμός ΕΚ 842/2006). Χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα «ρύθμισης» της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας είναι η 
Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσό-
ντων και η Οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγο-
ρά και, ειδικότερα, αναφορικά με την «άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν 
τη δυνατότητα παρόχων υπηρεσιών να δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό 
κράτος-μέλος από εκείνο που εδρεύουν». Στο πλαίσιο αυτών των Οδηγιών, το 
περιεχόμενο των οποίων ενσωματώθηκε ήδη στο εθνικό δίκαιο, οι δημόσιες 
αρχές (πρόκειται κυρίως για Γενικές Γραμματείες Υπουργείων) εγκαταλείπουν 
την αρμοδιότητα έκδοσης αδειών άσκησης επαγγέλματος στους διάφορους 
επαγγελματίες, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Σε πρώτη φάση η αρμοδιότητα 
μεταφέρεται στις Περιφέρειες και οι άδειες «απλοποιούνται» (για λόγους «δι-
ευκόλυνσης της διευρωπαϊκής κινητικότητας των εργαζομένων»), ώστε να 
αποδίδονται με βάση ελάχιστα προαπαιτούμενα προκειμένου να διευκολυνθεί 
η είσοδος στο κάθε επάγγελμα χωρίς αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. 
Στο όνομα της απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης, σε κάποιες πε-
ριπτώσεις η εφάπαξ αδειοδότηση θα υποκατασταθεί από τις πολλαπλές και 
επαναλαμβανόμενες «πιστοποιήσεις προσόντων». Η αρμοδιότητα χορήγησης 
αδειών άσκησης επαγγέλματος θα διαχωριστεί ρητά τόσο από την εκπαίδευση 
όσο και από την πιστοποίηση προσόντων. Έτσι, μεσοπρόθεσμα, το τοπίο ανα-
φορικά με τις επαγγελματικές άδειες (που συνδέεται τόσο με την εκπαίδευση/



ίμΕ ΓσΕβΕΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΣΕΒΕΕ

210

5
ΕκπαίδΕυση, δία βίου μαθηση καί πίστοποίηση προσοντων

κατάρτιση όσο και με την πιστοποίηση) πρόκειται να υποστεί σημαντικές αλλα-
γές. Η σημερινή, ήδη εξαιρετικά προβληματική εικόνα, θα επιδεινωθεί ακόμη 
περισσότερο, κυρίως σε βάρος των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμέ-
νων και των εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων. Σε γενικές γραμμές, αντί μίας 
αρχικής άδειας άσκησης επαγγέλματος και στη συνέχεια (όπως θα έπρεπε) 
ατομικής και κοινωνικής μέριμνας για την ανανέωση των γνώσεων και δεξιο-
τήτων, όταν και όπου χρειάζεται, χωρίς κόστος για το άτομο στις περιπτώσεις 
που η επιμόρφωση και η πιστοποίηση καθίστανται υποχρεωτικές από κάποια 
υπερκείμενη αρχή και με θεσμική αναγνώριση, για τους μεν επιτηδευματί-
ες σε επίπεδο επαγγελματικών αρμοδιοτήτων, για τους δε εργαζόμενους σε 
επίπεδο εργασιακών δικαιωμάτων, θα βρεθούμε σε μια κατάσταση που θα 
χαρακτηρίζεται από πολλές και επαναλαμβανόμενες πιστοποιήσεις ανά αντι-
κείμενο, ανεξαρτήτως του ενιαίου χαρακτήρα και του περιεχομένου εκάστου 
επαγγέλματος, σύμφωνα με τα πρότυπα των συστημάτων διασφάλισης ποιό-
τητας, με υψηλό κόστος για το άτομο ή/και την επιχείρηση και χωρίς ουσιαστι-
κή θεσμική αναγνώριση.

Η τρέχουσα συζήτηση για ένα «εθνικό σύστημα πιστοποίησης», στο σχεδιασμό 
του οποίου θα συμμετάσχουν και κάποιοι κοινωνικοί, συνδικαλιστικοί, επαγγελ-
ματικοί και επιστημονικοί φορείς, μάλλον δεν θα μεταβάλει το κέντρο βάρους των 
εξελίξεων. Αντιθέτως, πιθανόν να αποτελέσει άλλοθι για την εκρηκτική ανάπτυξη 
του εμπορικού - κερδοσκοπικού τομέα πιστοποίησης προσώπων, στην περίπτωση 
που, όπως όλα δείχνουν, οριστεί απλώς ένας φορέας με «επαρκή τεχνογνωσία και 
κατάλληλο κοινωνικό προφίλ», και ανατεθεί σε αυτόν η «διαπίστευση φορέων πι-
στοποίησης» (όπως στην περίπτωση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης) και η 
«αφ’ υψηλού εποπτεία» της λειτουργίας του συστήματος. Η προοπτική αυτή δεν θα 
αποτελέσει τίποτα περισσότερο από «προσποίηση ρύθμισης» της διογκούμενης α-
γοράς πιστοποίησης. Το αποτέλεσμα θα είναι ο πολλαπλασιασμός του γενικού κερ-
δοσκοπικού προτύπου που «δοκιμάστηκε επιτυχώς» στην Ελλάδα εδώ και χρόνια 
στην περίπτωση των «διπλωμάτων» γνώσης ξένων γλωσσών (π.χ. Cambridge, 
Michigan κτλ.) και πρόσφατα στην περίπτωση των πιστοποιητικών χρήσης Η/Υ 
(ECDL, Vellum Cambridge, Microsoft κτλ.). Τι έγινε εκεί; Κατ’ αρχάς, το κράτος 
απέφυγε να πάρει μέτρα εκπαίδευσης και αναγνώρισης των γνώσεων των εκπαι-
δευομένων σε όλη την κλίμακα του εκπαιδευτικού συστήματος. Στη συνέχεια, -σε 
προφανή συνεννόηση με τα διάφορα ιδιωτικά πρότυπα πιστοποίησης στους Η/Υ- 
νομοθέτησε με τρόπο που να αυξάνει τη ζήτηση για τέτοια πιστοποιητικά (βλ. θέσπι-
ση της βεβαίωσης ικανότητας χρήσης Η/Υ «τύπου ECDL» ως αποδεκτό πιστοποι-
ητικό στις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π.), ρυθμίζοντας, έτσι, αυξητικά και τη ζήτηση στον 
ιδιωτικό τομέα. Τελικά, σε κάποια φάση, όρισε τον Ο.Ε.Ε.Κ. να διαπιστεύσει τους 
φορείς (πρότυπα) πιστοποίησης, έτσι ώστε να υπάρξει η αναγκαία θεσμική νομιμο-
ποίηση αυτής της ακραίας μορφής ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης της 
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πιο κοινής, επίκαιρης και προφανούς εκπαιδευτικής και κοινωνικής ανάγκης για 
γνώσεις και δεξιότητες χρήσης Η/Υ και εισαγωγικών εφαρμογών πληροφορικής. 
Περιττό φυσικά να σημειώσουμε ότι, ενώ ο Η/Υ είναι μέρος της προσωπικής και 
επαγγελματικής μας ζωής εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια, το ελληνικό δημόσιο 
εκπαιδευτικό σύστημα ακόμα δεν αποδίδει, στους μαθητές/σπουδαστές/φοιτητές 
του, αντίστοιχα πιστοποιητικά (όπως, άλλωστε, γίνεται και με τις ξένες γλώσσες). 
Γιατί να το κάνει, άλλωστε, αφού «εκεί έξω» υπάρχει η ιδιωτική αγορά εκπαίδευ-
σης και πιστοποίησης, όπου ο καθένας μπορεί να βρει ό,τι θέλει, όποτε το θέλει, 
αρκεί να μπορεί να το πληρώσει;

Σκέψεις και προτάσεις για τα θέματα της πιστοποίησης. 

1.  Το πιο θεμελιακό ερώτημα από το οποίο θα εξαρτηθεί η κατεύθυνση των επι-
λογών των πολιτικών πιστοποίησης είναι το ποιοι θα έπρεπε να είναι οι στόχοι 
της πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

  Εκτιμούμε ότι οι βασικοί στόχοι των διαδικασιών πιστοποίησης πρέπει να εί-
ναι οι ακόλουθοι:

• Ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων για καλύτερη εκπαίδευση / κατάρ-
τιση σε όλες τις φάσεις της ζωής και κυρίως για κοινωνική και επαγγελμα-
τική αναγνώριση των αποκτηθεισών γνώσεων και ικανοτήτων (ιδίως των 
αποτελεσμάτων της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομέ-
νων, εργοδοτών και ανέργων, που μέχρι σήμερα δεν αναγνωρίζονται).

• Διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία για όσους/ες στερήθηκαν την 
τυπική εκπαίδευση, αλλά έχουν αποκτήσει επαγγελματικά προσόντα μέσω 
της εργασιακής εμπειρίας (με σεβασμό στις εκροές των εκπαιδευτικών συ-
στημάτων και στα δικαιώματα των αποφοίτων).

• Επίτευξη ποιοτικότερων και αποδοτικότερων εργασιακών και επαγγελμα-
τικών αποτελεσμάτων.

• Διευκόλυνση της επαγγελματικής εξέλιξης των ατόμων και κατ’ επέκταση 
των επιδόσεων των επιχειρήσεων.

• Διεύρυνση των επαγγελματικών αρμοδιοτήτων και των εργασιακών δικαι-
ωμάτων και, μέσω αυτών, ανάληψη νέων και ποιοτικά καλύτερων ρόλων 
στην εργασία.

• Ευαισθητοποίηση, παρακίνηση και τελικά επικύρωση της -αναγκαίας και 
συλλογικά συμφωνημένης- προσαρμογής των εργαζομένων και των επι-
χειρήσεων σε νέες τεχνολογίες και υλικά, με επίκεντρο την ασφάλεια στην 
εργασία, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και προστασία των 
καταναλωτών, την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.
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2. Πότε χρειάζεται η πιστοποίηση και πότε όχι;

  Η πιστοποίηση δεν πρέπει να θεωρείται πανάκεια και «λύση για όλα τα προ-
βλήματα». Αυτό που πρωτίστως έχουμε ανάγκη είναι ένα αποδεκτό σύνολο 
κριτηρίων για το πότε, πού (σε ποιες περιπτώσεις) και γιατί (με ποιο σκοπό) θα 
προχωρούμε σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων. Δε χρειάζονται δρά-
σεις πιστοποίησης «παντού και πάντα», αλλά στις περιπτώσεις όπου υπάρχει:
• εμφανής και σαφώς διατυπωμένη, από αντιπροσωπευτικούς παράγοντες 

και φορείς κάποιου επαγγέλματος, ανάγκη. 
• συμφωνία εργαζομένων και εργοδοτών.
• σαφείς διαδρομές απόκτησης προσόντων που περιλαμβάνουν είτε εκπαί-

δευση σε κάποιο επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος (το προτιμότερο) 
είτε επιστημονικά επαρκές και κοινωνικά αποδεκτό σύστημα αποτίμησης 
της άτυπης μάθησης.

  Πάντως, αξίζει να σημειώσουμε ότι, σχετικά με τον καθορισμό των επαγγελ-
ματικών ρόλων και δικαιωμάτων, θέση πολλών κοινωνικών φορέων είναι ότι 
όλες, κατά το δυνατόν, οι εργασιακές ειδικότητες και τα επαγγέλματα πρέπει 
να αντιπροσωπεύονται σε κάποιο επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος και 
φυσικά να υπάρχουν ευκαιρίες πρόσβασης σε αυτό για όλους τους/τις νέους/
ες. Η επαρκής εκπαίδευση πρέπει να θεωρείται ουσιαστική προϋπόθεση για 
την ανάληψη από κάθε άτομο ενός διακριτού ρόλου στην αγορά εργασίας. Από 
αυτή την άποψη είναι απαραίτητη η καθιέρωση της 12χρονης υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης, η εξασφάλιση του ενιαίου χαρακτήρα της εκπαίδευσης καθώς 
και ο αναπροσανατολισμός και η ουσιαστική αναβάθμιση της τεχνικής επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

3.  Πώς θα μπορούσε να γίνεται η πιστοποίηση; Αναφορικά με τα πιθανά υποδείγ-
ματα διαδρομών εκπαίδευσης και πιστοποίησης μπορούμε να διακρίνουμε 
δύο βασικά ενδεχόμενα:

i. Στις περιπτώσεις που υπάρχει σαφής εκπαιδευτική διαδρομή από-
κτησης επαγγελματικών προσόντων (γνώσεων και δεξιοτήτων) από 
το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα ή από πιστοποιημένους εκπαιδευτι-
κούς, συντελεστές της αρχικής ή της συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης (δηλαδή πιστοποιημένος εκπαιδευτικός φορέας, πιστο-
ποιημένο εκπαιδευτικό προσωπικό και πιστοποιημένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα), οι διαδικασίες πιστοποίησης - αποτίμησης των συνο-
λικών μαθησιακών αποτελεσμάτων (είτε θεωρητικών γνώσεων, εί-
τε πρακτικών δεξιοτήτων) μπορούν να διεξάγονται από τον ίδιο τον 
φορέα εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή δε χρειάζεται να εμπλέ-
κεται ξεχωριστός φορέας πιστοποίησης. Ωστόσο, μπορεί και πρέπει, 
για λόγους αξιοπιστίας, να υπάρχει δημόσιος έλεγχος της λειτουργίας 
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του συστήματος. Έτσι, οι τίτλοι σπουδών που παρέχει το εκπαιδευ-
τικό σύστημα θα αποτελούν (ως οφείλουν) δυνάμει επαγγελματικά 
προσόντα και θα λειτουργούν ως το βασικότερο στοιχείο απόδειξης 
της επαγγελματικής επάρκειας. Με τον τρόπο αυτό θα αναβαθμιστεί η 
«πιστοποιητική ισχύς» του εκπαιδευτικού συστήματος και, επομένως, 
θα αυξηθεί η επιθυμία συμμετοχής των ατόμων (και) στις ενέργειες 
διά βίου εκπαίδευσης. 

ii. Στις περιπτώσεις πιστοποίησης προσόντων που έχουν προκύψει από 
διεργασίες άτυπης μάθησης (επαγγελματική εμπειρία, αυτομόρφωση 
κτλ.), εάν δεν υπάρχουν ήδη σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις αναγνώ-
ρισης της επαγγελματικής προϋπηρεσίας, τότε μπορούν να υπάρχουν 
αυτοτελείς διαδικασίες πιστοποίησης, με την προϋπόθεση ότι α) οι 
διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων θα διεξάγονται από κατάλληλο 
φορέα που θα αντιπροσωπεύει το σύνολο των ενδιαφερομένων με-
ρών και β) θα έχουν θεσμοθετηθεί εκ των προτέρων συγκεκριμένες 
ρυθμίσεις αναγνώρισης των αποτελεσμάτων της πιστοποίησης.

4.   Η πιστοποίηση όχι μόνο ως διεργασία αποτίμησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ι-
κανοτήτων, αλλά και ως αναγνώριση της επαρκούς κατοχής επαγγελματικών 
προσόντων.

  Η σχέση ανάμεσα στην πιστοποίηση προσόντων και στα εργασιακά δικαιώματα 
ή τις επαγγελματικές αρμοδιότητες θα έπρεπε να είναι άμεση και ευθύγραμμη, 
δηλαδή η πιστοποίηση προσόντων να σημαίνει αναγνώριση πρόσθετων επαγ-
γελματικών αρμοδιοτήτων. Αυτό θα μπορούσε να είναι το ισχυρότερο κίνητρο 
συμμετοχής στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και στην πιστοποίηση. Η βελτίωση 
και πιστοποίηση των προσόντων, σε πολλές περιπτώσεις, σημαίνει όφελος 
για την επιχείρηση και την κοινωνία γενικότερα, διότι συνεπάγεται πιο απο-
τελεσματική, πιο παραγωγική και πιο ασφαλή εργασία. Επομένως, πρέπει να 
συνεπάγεται όφελος και για το μεμονωμένο άτομο (τον εργαζόμενο ή τον επι-
τηδευματία). Συμπερασματικά, η πιστοποίηση προσόντων πρέπει να σημαίνει 
κατοχύρωση και διεύρυνση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και αύξηση 
της αμοιβής της εργασίας. Η διασφάλιση αυτής της αρχής αποτελεί καίριο α-
ντικείμενο του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.

5.  Η πιστοποίηση και το εργασιακό - επαγγελματικό «δυναμικό» των τίτλων σπου-
δών του εκπαιδευτικού συστήματος.

  Όπως ήδη αναφέρθηκε, καμία διαδικασία και κανένα εργαλείο πιστοποίησης 
δε θα έπρεπε να εφαρμόζεται με τρόπο που να «υπονομεύει» την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων που συντελείται μέσω του τυπικού εκπαι-
δευτικού συστήματος και που, παρ’ όλα τα προβλήματά του, έχει σημαντική 
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κοινωνική αποδοχή από τα διάφορα συστατικά στοιχεία της κοινωνικής δομής 
(πολίτες, δημόσιοι οργανισμοί, επιχειρήσεις κτλ.).

  Η πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας μπορεί (και πρέπει) να απο-
δεχθεί και άλλες διαδρομές απόκτησης προσόντων, εκτός της εκπαίδευσης, 
όπως η αξιόπιστα αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία των ενηλίκων που α-
πασχολούνται σε κάποιο επάγγελμα, αλλά μόνο με την προϋπόθεση τήρησης 
συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Μια τέτοια προϋπόθεση είναι, για παράδειγ-
μα, η προΰπαρξη, έστω, κάποιας αρχικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης σε μια 
επαγγελματική ειδικότητα ή σε κάποιον ευρύτερο γνωστικό / επιστημονικό 
τομέα. Ωστόσο, η πιστοποίηση της άτυπης μάθησης δεν μπορεί να γίνεται χω-
ρίς προϋποθέσεις. Υπάρχουν, άλλωστε, αμφιβολίες για το εάν θα μπορούσε 
στον σύγχρονο κόσμο να σταθεί οποιαδήποτε διαδρομή απόκτησης στέρεων 
και προσαρμόσιμων επαγγελματικών προσόντων χωρίς εκπαίδευση. Η επαγ-
γελματική εμπειρία μπορεί ενίοτε να συμπληρώνει ή/και να κατοχυρώνει τη 
γνώση του «ξέρω πώς» να κάνω κάτι, ή «έχω την πρακτική ικανότητα να διεκ-
περαιώσω ένα έργο», αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως την ανάγκη 
και τα οφέλη (προσαρμοστικότητα, κινητικότητα, ευελιξία κτλ.) της γενικής 
μόρφωσης και της εποπτικής - ολιστικής αντίληψης ενός γνωστικού και επαγ-
γελματικού πεδίου. Άλλωστε, οι διακρίσεις του τύπου θεωρητική γνώση σε 
αντιπαράθεση με την πρακτική δεξιότητα έχουν μόνο περιορισμένη και αμφι-
σβητούμενη αναλυτική αξία. Κατά βάθος συσκοτίζουν τον ενιαίο (πρακτικοθε-
ωρητικό) χαρακτήρα της γνώσης ως κοινωνικής δραστηριότητας.

  Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν, παρότι είναι ανάγκη, ακόμη και για λόγους κοινω-
νικής δικαιοσύνης, να υπάρξει ένα σύστημα (αρχές, κριτήρια, μέθοδοι, τεχνικές, 
εργαλεία κτλ.) αποτίμησης, πιστοποίησης και αναγνώρισης της άτυπης μάθησης, 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, σε τελική ανάλυση, οι προσπάθειες για κάτι τέτοιο α-
ντικειμενικά τείνουν να συγκροτούν και να προβάλλουν (και μάλιστα σήμερα στην 
περιβόητη εποχή της «κοινωνίας της γνώσης») εναλλακτικές διαδρομές απόκτη-
σης προσόντων, διαδρομές εκτός εκπαιδευτικού συστήματος και εκτός διεργασιών 
οργανωμένης μάθησης. Αντιθέτως, η προοπτική κοινωνικά δίκαιων και ποιοτι-
κών συστημάτων απόκτησης προσόντων βρίσκεται κυρίως στην αναβαθμισμένη 
εκπαίδευση και κατάρτιση με ευχερή πρόσβαση για όλους τους πολίτες που την 
έχουν ανάγκη και όχι στη νομιμοποίηση του «εξοστρακισμού» χιλιάδων νέων από 
το εκπαιδευτικό σύστημα, εν ονόματι μιας ψευδεπίγραφης ευελιξίας.

Οι προκλήσεις της πιστοποίησης προσόντων

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, τρεις φαίνεται να είναι οι κύριες προκλήσεις της 
πιστοποίησης προσόντων: 

i. πρώτη πρόκληση: ποιος θα είναι ο βασικός στόχος της πιστοποίησης 
προσόντων (επομένως και πότε χρειάζεται να υπάρχει πιστοποίηση), 
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ii. δεύτερη πρόκληση: πώς θα υιοθετηθούν κατάλληλες μέθοδοι αποτί-
μησης των υφιστάμενων προσόντων. Πώς θα υιοθετηθούν μέθοδοι 
και τεχνικές που να ταιριάζουν στα διαφορετικά χαρακτηριστικά των 
ωφελούμενων, στις διαφοροποιημένες ανάγκες, στις διαφορετικές ε-
πιδιώξεις και στα διαφορετικά περιβάλλοντα πιστοποίησης, με σεβα-
σμό στις ιδιαιτερότητες των ενηλίκων και κατοχύρωση της αναγκαίας 
αξιοπιστίας και εγκυρότητας, 

iii. τρίτη πρόκληση: πώς θα ικανοποιηθούν οι θεσμικές, κοινωνικές και 
πολιτικές απαιτήσεις ενός συστήματος πιστοποίησης προσόντων, 
δηλαδή πώς θα εξασφαλιστούν όροι αποτελεσματικής επικοινωνίας 
και διαλόγου μεταξύ των πολιτών, των κοινωνικών φορέων και των 
αρμόδιων φορέων της πολιτείας. Αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο για 
την εδραίωση ουσιαστικής κοινωνικής εμπιστοσύνης απέναντι στους 
θεσμούς που θα κληθούν να εξασφαλίσουν το εν λόγω σύστημα πι-
στοποίησης προσόντων. 

Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις της ΓΣΕΒΕΕ, το θέμα της πιστοποίησης γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων (επαγγελματικών προσόντων) έχει αναδειχθεί σε ση-
μαντική παράμετρο τόσο της διά βίου μάθησης όσο και της διευθέτησης των επαγ-
γελματικών αρμοδιοτήτων και αδειών. Η ΓΣΕΒΕΕ έχει αναφερθεί εξ αρχής σε ένα 
εθνικό σύστημα πιστοποίησης, με δημόσιο -κατά κύριο λόγο- χαρακτήρα. Η πιστο-
ποίηση των επαγγελματικών προσόντων χρειάζεται να γίνεται σε σύνδεση τόσο με 
τους στόχους της εκπαίδευσης όσο και με τα δεδομένα της απασχόλησης, όπως 
αυτά αποτυπώνονται στα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, που έχουν 
τη σύμφωνη γνώμη των φορέων εκπροσώπησης εργαζομένων και εργοδοτών. 

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) σύμφωνα με τον νόμο για τη διά βίου μάθηση αναλαμβάνει 
σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του Ετήσιου Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθη-
σης, ώστε να εκπονήσει το κανονιστικό πλαίσιο για την πιστοποίηση επαγγελματι-
κών προσόντων. Η άποψη της ΓΣΕΒΕΕ είναι ότι ο ΕΟΠΠΕΠ πρέπει:

• να ορίσει το πλαίσιο των κανόνων που θα διέπουν την εφαρμογή του συστή-
ματος, αλλά και τις αρχές και τα κριτήρια για το πότε και γιατί χρειάζεται μια 
διαδικασία πιστοποίησης,

• να διασφαλίσει ότι η θέσπιση διαδικασιών πιστοποίησης δε θα γίνει αφορμή 
για να υπονομευτούν οι υφιστάμενες διαδικασίες απόκτησης άδειας άσκησης 
επαγγέλματος,

• να διασφαλίσει ότι δε θα αναπτυχθεί γύρω από την πιστοποίηση προσόντων 
μία νέα κερδοσκοπική αγορά που θα προκαλέσει «πληθωρισμό» πιστοποιητι-
κών και αύξηση του κόστους άσκησης των επαγγελμάτων, με αρνητική συνέ-
πεια στις τιμές προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ

Εάν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες 
• σχετικά με την εξέλιξη των επαγγελμάτων, συμβουλευτείτε την Έκθεση του 

 –  CEDEFOP Skills supply and demand in Europe: medium-term forecast 
up to 2020 (Προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων στην Ευρώπη: μεσοπρόθε-
σμη πρόγνωση έως το 2020)

  [http://www.cedefop.europa.eu/EN /publications/15540.aspx]

• σχετικά με τα επαγγελματικά περιγράμματα, συμβουλευτείτε το 
 –  δημουλάς, κ. (επιμ), βαρβιτσιώτη, ρ. και σπηλιώτη Χ. (2007) Οδηγός α-

νάπτυξης επαγγελματικών περιγραμμάτων. Αθήνα: Κοινή έκδοση ΓΣΕΕ, 
ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ 

• σχετικά με τα θέματα της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων συμβου-
λευτείτε τα ακόλουθα: 

 –  καραλής, θ. (2010) (επιμ.) Διά βίου μάθηση και πιστοποίηση. Αθήνα: ΙΝΕ 
ΓΣΕΕ

   [http://www.inegsee.gr/ereynes-meletes/meletes/Diabioymathhshkai pistopoihsh.html]

 –  δημουλάς, κ., καρατράσογλου, ί., Λιντζέρης, π. (2008) Συστήματα πι-
στοποίησης των επαγγελματικών προσόντων – επαγγέλματα και διά βίου 
μάθηση. Εκπαιδευτικό υλικό συνδικαλιστικής εκπαίδευσης. Αθήνα: ΙΝΕ 
ΓΣΕΕ
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Ασκήσεις Αυτο-αξιολόγησης
Ενότητας 5: Επαγγελματικά περιγράμματα και πιστοποίηση επαγγελματικών 
προσόντων

 Eρωτήσεις

1.  Γιατί, τα τελευταία χρόνια, η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων έχει έρθει στο 
προσκήνιο του δημόσιου διαλόγου;

2.  ποια είναι τα βασικά μέτρα που υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αυξήσει τη 
διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων καθώς και 
την κινητικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών;

3.  τι είναι το επαγγελματικό περίγραμμα και ποιες βασικές ενότητες περιλαμβάνει;

 ασκήσεις
(Σωστό – Λάθος)

1.  ο τομέας των υπηρεσιών αναμένεται να παρουσιάσει μεγάλη μείωση των προσφερό-
μενων θέσεων εργασίας τα προσεχή χρόνια μέχρι το 2020

  Σωστό  Λάθος

2.   ο μοναδικός τρόπος απόκτησης επαγγελματικών προσόντων είναι η συμμετοχή ενός 
ατόμου στο εκπαιδευτικό σύστημα και η εξασφάλιση των αντίστοιχων τίτλων σπου-
δών.

  Σωστό  Λάθος

3.   η αναγνώριση των γνώσεων που αποκτήθηκαν από το εκπαιδευτικό σύστημα, η 
αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τη συμμετοχή στη συνεχιζόμενη 
κατάρτιση και η αναγνώριση των ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί από την επαγ-
γελματική εμπειρία είναι τα τρία βασικά πεδία αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων. 

  Σωστό  Λάθος





Ενότητα 1:  το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα – η τεχνική 
επαγγελματική εκπαίδευση

Απαντήσεις ερωτήσεων

1.  Απάντηση στους ορισμούς των εννοιών τυπική, μη τυπική εκπαίδευση και άτυπη μά-
θηση.

2.  Απάντηση στους ορισμούς των εννοιών αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κα-
τάρτιση.

3.  Απάντηση στην παράγραφο 4 της υποενότητας 1.1. Ορισμός της Εκπαίδευσης της Ε-
νότητας 1.

Απαντήσεις ασκήσεων (Σωστό – λάθος)

1. Σωστό

2.  Λάθος (Η υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα ολοκληρώνεται με την αποφοίτηση 
από το Γυμνάσιο)

3.  Λάθος. Αντιθέτως, οι έλληνες μαθητές – απόφοιτοι του Γυμνασίου, σε ποσοστό 75% 
επιλέγουν το γενικό λύκειο και μόνο σε ποσοστό 25% επιλέγουν τις δομές τις επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης.

Ενότητα 2:  οι πολιτικές διά βίου μάθησης και οι μικρές 
επιχειρήσεις

Απαντήσεις ερωτήσεων

1.  Για αναλυτική απάντηση βλ. υποενότητα 2.1. Ενδεικτική συνοπτική απάντηση: Η μετα-
τροπή της εκπαίδευσης ενηλίκων από σχετικά ελεύθερη και εθελοντική δραστηριότητα σε 
κρατική πολιτική μέσω των στρατηγικών επιλογών της «διά βίου μάθησης» έχει αντίρροπες 
συνέπειες. Από τη μια μεριά, της δίνει νέες δυνατότητες ανάπτυξης, αφού πολλοί πλέον α-
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5.

Απαντήσεις 
ασκήσεων 
αυτο-αξιολόγησης 
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σχολούνται με αυτήν, ως εκπαιδευόμενοι, ως επαγγελματίες εκπαιδευτές, ως ερευνητές και 
ως λήπτες πολιτικών αποφάσεων, από την άλλη, την περιορίζει, αφού διεισδύει πιο αποτε-
λεσματικά σε αυτήν η εκάστοτε δεσπόζουσα ιδεολογία και τα στερεότυπά της και [η εκπαί-
δευση] «υποτάσσεται» με πιο επιτακτικό τρόπο στις θεματικές και χρηματοδοτικές προτεραι-
ότητες των κρατικών πολιτικών και ιδίως των μακρο-οικονομικών πολιτικών. Τούτο έχει ως 
πρακτικό αποτέλεσμα, αφενός μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης ενηλίκων να μετατρέπεται σε 
σύντομα σεμινάρια κατάρτισης με επαγγελματικό προσανατολισμό και, αφετέρου, ακόμη και 
οι δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, να χαρακτηρίζονται πλέον, ως προς το περιεχό-
μενο και τη μορφή τους, από τις ίδιες οικονομικο-παραγωγικές προτεραιότητες. 

2.  Ενδεικτική απάντηση στην πρώτη παράγραφο της υποενότητας 2.2.

3.  Απάντηση στην υποενότητα 2.3.

4.  Απάντηση στο σημείο «Προβλήματα και δυσλειτουργίες της σύγχρονης φάσης ανά-
πτυξης της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα», στην υποενότητα 2.4 «Η ελληνική 
περιπέτεια της διά βίου μάθησης»

Απαντήσεις ασκήσεων (Σωστό – λάθος)

1. Λάθος. Δες τον ορισμό της διά βίου μάθησης στην ενότητα Ορισμοί.

2. Λάθος. Δες υποενότητα 2.3.

3. Σωστό.

4. Σωστό.

Ενότητα 3:  συστήματα και θεσμοί επαγγελματικής κατάρτισης 
στην Ελλάδα

Απαντήσεις ερωτήσεων

1.  Οι βασικές εκπαιδευτικές δομές της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης είναι τα Ιν-
στιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και της συνεχιζόμενης τα Κέντρα Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

2.  Βασικές πηγές χρηματοδότησης της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην 
Ελλάδα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ο Λογαριασμός για την Απα-
σχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) και οι ίδιες οι επιχειρήσεις που 
σε κάποιες περιπτώσεις καταβάλλουν το αναγκαίο κόστος για την εκπαίδευση και 
επιμόρφωση του προσωπικού τους (βλ. υποενότητα 3.4)

Απαντήσεις ασκήσεων (Σωστό – λάθος)

1.  Λάθος. Το Επαγγελματικό Λύκειο και οι Επαγγελματικές Σχολές αποτελούν τη δευτε-
ροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα.

2. Σωστό.
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Ενότητα 4:  Ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο προσόντων

Απαντήσεις ερωτήσεων

1.  Απάντηση στην πρώτη παράγραφο της Ενότητας 4 «Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο 
Προσόντων».

2.  Απάντηση στην τέταρτη παράγραφο της υποενότητας 4.1. «Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ε-
παγγελματικών Προσόντων».

3.  Τρία είδη, το επικοινωνιακό, το μεταρρυθμιστικό και το μετασχηματιστικό. Δες υποε-
νότητα 4.3. Θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τα Πλαίσια Επαγγελματικών Προσόντων.

Απαντήσεις ασκήσεων (Σωστό – λάθος)

1.  Σωστό

2.  Σωστό

3.  Λάθος. Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων δεν απονέμει προσόντα (τίτλους ή διπλώματα 
που αποδεικνύουν την κατοχή συγκεκριμένων προσόντων), απλώς ταξινομεί – κατη-
γοριοποιεί τους τίτλους σπουδών και τα άλλα αποδεικτικά στοιχεία που εκδίδουν οι 
διάφοροι φορείς (π.χ. Λύκεια, ΙΕΚ, Πανεπιστήμια κτλ.)

Ενότητα 5:   Επαγγελματικά περιγράμματα και πιστοποίηση 
επαγγελματικών προσόντων

Απαντήσεις ερωτήσεων

1.  Απάντηση στη δεύτερη παράγραφο της υποενότητας 5.1. «Η πιστοποίηση προσόντων 
ως ευρωπαϊκή πολιτική προτεραιότητα».

2.  Απάντηση στην τρίτη παράγραφο της υποενότητας 5.1. «Η πιστοποίηση προσόντων 
ως ευρωπαϊκή πολιτική προτεραιότητα».

3.  Απάντηση στην πρώτη παράγραφο της υποενότητας 5.3. «Επαγγελματικά Περιγράμ-
ματα»

Απαντήσεις ασκήσεων (Σωστό – λάθος)

1.  Λάθος. Δες υποενότητα 5.2. «Τάσεις και προοπτικές των επαγγελμάτων στην Ε.Ε.»

2.  Λάθος. Δες υποενότητα 5.5 «Τρόποι απόκτησης και πιστοποίησης προσόντων»

3.  Σωστό. Δες υποενότητα 5.5 «Τρόποι απόκτησης και πιστοποίησης προσόντων»
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