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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο κοινωνικός διάλογος συνιστά μια σημαντική διάσταση της διαμόρφωσης, επεξεργασίας, 
τροποποίησης και εν τέλει υιοθέτησης πολιτικών. Οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι που εκπροσω-
πούν εργαζόμενους (ΓΣΕΕ) και εργοδότες (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) και που είναι αρμόδιοι 
για την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), καταβάλλουν 
διαχρονικά σημαντική προσπάθεια για την αποτελεσματική του λειτουργία, τόσο σε εθνικό όσο 
και σε τοπικό επίπεδο. Η ανάγκη για αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις εκ μέρους των κοινω-
νικών εταίρων είναι στις μέρες μας εντονότερη από ποτέ, ως συνέπεια της υφιστάμενης κοι-
νωνικοοικονομικής κρίσης η οποία έχει σαν αποτέλεσμα, την περιθωριοποίηση του κοινωνι-
κού διαλόγου, κι ως εκ τούτου την αποστασιοποίηση της κοινωνίας από κρίσιμους πολιτικούς 
σχεδιασμούς και αποφάσεις. 

Είναι γεγονός ότι οι έκτακτες συνθήκες που διαμορφώθηκαν σε οικονομικό επίπεδο και η 
πίεση για «άμεσες» πολιτικές αποφάσεις, χωρίς την πρότερη διαβούλευση και ενδελεχή επε-
ξεργασία με τους φορείς της κοινωνίας, είχαν σαν αποτέλεσμα την διαμόρφωση ενός δυσχε-
ρούς τοπίου για τον κοινωνικό διάλογο και τις εργασιακές σχέσεις. Ενδεικτικές των παραπά-
νω, είναι οι πολλαπλές παρεμβάσεις του κράτους στο σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσε-
ων, όπως επί παραδείγματι, το περιεχόμενο και ο καθολικός χαρακτήρας της ΕΓΣΣΕ, αλλά και 
η αποδυνάμωση του κλαδικού επιπέδου διαπραγμάτευσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί προτεραιότητα η αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης και 
του κύρους του κοινωνικού διαλόγου, είτε αυτός αφορά το διμερή κοινωνικό διάλογο μεταξύ 
εργαζομένων και εργοδοτών, είτε τον τριμερή με τη συμμετοχή του κράτους. 

Σημαντική ένδειξη της συγκεκριμένης αναγκαιότητας αποτελεί το γεγονός ότι στο άρθρο 1 
της ΕΓΣΣΕ του 2014, γίνεται αναφορά στην πρόθεση των κοινωνικών εταίρων να αναλάβουν 
κοινές δράσεις αναβάθμισης του κοινωνικού διαλόγου σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνω-
ση Εργασίας (ILO), η οποία επανειλημμένα έχει αναφερθεί στην αναγκαιότητα να δημιουργηθεί 
στην Ελλάδα ένας ουσιαστικός χώρος κοινωνικού διαλόγου. 

Η υλοποίηση των σχετικών κοινών δράσεων από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους 
εντάχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η επιλογή των θεματικών ενοτήτων 
που κάλυψε το συγκεκριμένο Έργο, καθώς και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προέκυψε 
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Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

κατόπιν ενδελεχούς συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και του ILO, το οποίο καθ’ 
όλη τη διάρκεια της υλοποίησής του προσέφερε σημαντική τεχνογνωσία. Οι ενότητες που κα-
λύφθηκαν στο πλαίσιο του Έργου ήταν οι ακόλουθες:

•	 Αποτύπωση της παρούσας κατάστασης και διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των δο-
μών κοινωνικού διαλόγου.

•	 Ενίσχυση των διαδικασιών και της αποτελεσματικότητας του κλαδικού επιπέδου δια-
πραγμάτευσης.

•	 Κοινωνικός διάλογος σε ζητήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

•	 Ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου με στόχο την καταπολέμηση των απαγορευμένων 
από το νόμο διακρίσεων στην αγορά εργασίας.

Ο ανά χείρας τόμος με τίτλο «Ο Κοινωνικός διάλογος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση στην Ελλάδα», αποτελεί μια συνοπτική εκδοχή της μελέτης που συντάχθηκε στο 
πλαίσιο της ενότητας για τον Κοινωνικό διάλογο σε ζητήματα ΕΕΚ, δράση για την οποία την ευ-
θύνη είχε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ. Η ερευνητική ομάδα αποτελούμε-
νη από τους Γιώργο Ζαρίφη ως συντονιστή και τους Νίκο Φωτόπουλο, Χαρά Μανάβη και Lea 
Zanola (εκ μέρους του ILO) ως μέλη, ανέλαβε το δύσκολο έργο της υλοποίησης της συγκεκρι-
μένης έρευνας, δεδομένου του γεγονότος ότι ήταν η πρώτη φορά που υλοποιούταν ένα αντί-
στοιχο εγχείρημα στην Ελλάδα. Για τη διεξαγωγή της μελέτης, η ερευνητική ομάδα στηρίχθηκε 
σε πρωτογενή δεδομένα που συνέλεξε μέσα από συνεντεύξεις και ομάδες εργασίας με τους 
εμπειρογνώμονες του κλάδου. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, αντιλαμβανόμενο την έλλειψη σχετικών εργασιών στο ελληνικό χώρο, αλλά 
και την αναγκαιότητα για την ύπαρξη ενός γενικότερου και συστηματοποιημένου διαλόγου στο 
χώρο της ΕΕΚ, και κατόπιν της σχετικής συμφωνίας του συντονιστή εταίρου του έργου (ΙΝΕ 
ΓΣΕΕ) και των υπολοίπων (εργοδοτικών) κοινωνικών εταίρων, προχωράει στην έκδοση της 
συγκεκριμένης μελέτης, φιλοδοξώντας να αποτελέσει μια συμβολή στη βελτίωση της ποιότη-
τας του κοινωνικού διαλόγου και στην αναβάθμιση του τρόπου λήψης αποφάσεων που αφο-
ρούν την ΕΕΚ στη χώρα μας. 

Γιώργος Καββαθάς

Πρόεδρος ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
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Γλωσσάριο-Ορολογία 

ECVET Το ECVET αποτελεί σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονά-
δων όπου αποτυπώνονται και αναγνωρίζονται τα αποτελέ-
σματα μάθησης που αποκτήθηκαν σε διαφορετικά μαθησια-
κά περιβάλλοντα και κυρίως σε συστήματα αρχικής και συ-
νεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

EQF Το EQF αποτελεί βάση σύγκρισης για τις επαγγελματικές 
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται σε δια-
φορετικά συστήματα εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης. 

αγορά Εργασίας Η αγορά εργασίας αφορά στις διεργασίες που διευκολύ-
νουν τη συνάντηση της προσφοράς και της ζήτησης θέσεων 
εργασίας. Η έρευνα αγοράς εργασίας διερευνά και παρου-
σιάζει τα βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας (θέσεις εργα-
σίας, βιωσιμότητα επαγγελμάτων, αλλαγές που επιφέρει η 
εκσυγχρόνιση της τεχνολογίας κ.ά) όσο και συναφή μεγέθη 
όπως μακροοικονομικά, δημογραφικά, τη φτώχεια, τον κοι-
νωνικό αποκλεισμό κ.ά. Η Καταγραφή αλλαγών αφορά σε 
διαδικασίες, συστήματα, μεθόδους, βάσεις δεδομένων με 
στόχο την επικαιροποίηση στοιχείων που αφορούν στον το-
μέα της απασχόλησης). 

αμοιβαία αναγνώριση 
επαγγελματικών 
προσόντων

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, δηλαδή 
πιστοποιητικών, διπλωμάτων ή τίτλων, από άλλες χώρες ή 
οργανισμούς.

αναγνώριση μαθησιακών 
αποτελεσμάτων

Η διαδικασία της επίσημης αποδοχής των γνώσεων, δε-
ξιοτήτων και ικανοτήτων είτε μέσω της χορήγησης τίτλων 
(πιστοποιητικά, διπλώματα κ.λπ.), είτε μέσω της απόδοσης 
ισοδυναμίας ή δικαιώματος, ή/και η διαδικασία της κοινω-
νικής αναγνώρισης από τους αρμόδιους οικονομικούς ή 
κοινωνικούς φορείς.
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ανάλυση κόστους 
οφέλους

Τεχνική οικονομικής εκτίμησης που χρησιμοποιείται στη 
σύγκριση των προσδοκώμενων οφελών από προτεινόμε-
να έργα/πολιτικές. Βοηθούν στον προσδιορισμό εναλλακτι-
κών λύσεων με το μέγιστο καθαρό όφελος.

ανάπτυξη από τη βάση Στρατηγική ανάπτυξης η οποία διασφαλίζει την ορθολογική 
αξιοποίηση των περιφερειακών και τοπικών οικονομικών, 
πολιτιστικών και κοινωνικών δυνατοτήτων και δίνει σε πε-
ρισσότερους ανθρώπους την ευκαιρία να εκφραστούν και 
να συνεργαστούν.

Άνεργος Άτομο που είναι εκτός αγοράς εργασίας χωρίς τη θέλησή του. 

ανθρώπινο κεφάλαιο Ικανότητες, δεξιότητες, γνώσεις και στοιχεία της προσωπι-
κότητας που μπορούν να αξιοποιηθούν από τον άνθρωπο 
ως δυνατότητες στο χώρο της εργασίας, της κοινωνικής και 
προσωπικής τους ζωής.

ανθρώπινοι πόροι Σημαντικό κεφάλαιο για την άσκηση εκπαιδευτικής πολιτι-
κής. Η κατάρτιση των στελεχών των συντελεστών της ΕΕΚ 
σε θέματα που αφορούν στην οργάνωση και παροχή προ-
γραμμάτων αλλά και στις θεωρητικές τους προεκτάσεις εί-
ναι καθοριστική για την επίτευξη των στόχων και τη διασφά-
λιση ποιοτικής παροχής.

αξιολόγηση Μαθησιακών 
αποτελεσμάτων

Η διαδικασία αξιολόγησης των γνώσεων, δεξιοτήτων ή/και 
των ικανοτήτων ενός ατόμου βάσει προκαθορισμένων κρι-
τηρίων. Μετά την αξιολόγηση ακολουθούν, κατά κανόνα, η 
επικύρωση (εγκυροποίηση) και η πιστοποίηση.

αξιολόγηση της 
εκπαίδευσης των 
εργαζομένων

Έχει στόχο να εκτιμήσει σε ποιο βαθμό τα αποτελέσματα της 
μάθησης επιδρούν στην αποδοτικότητα και την αλλαγή της 
εργασιακής συμπεριφοράς των εργαζομένων και γίνεται με 
μέτρηση των επιδόσεων της ομάδας των εκπαιδευομένων 
πριν και μετά την εκπαίδευση ή με τη σύγκριση της αποδο-
τικότητας που παρουσιάζουν δύο ομάδες εργαζομένων που 
εκτελούν τις ίδιες εργασίες και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά 
με μόνο διαφοροποιό στοιχείο την εκπαίδευση.

απασχολησιμότητα Η ικανότητα ενός ατόμου να βρει εργασία, να αυξήσει τη βι-
ωσιμότητά του στην εργασία όντας ευέλικτο σε ένα συγκε-
κριμένο κοινωνικο και οικονομικό περιβάλλον.

αρχική κατάρτιση Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά διαδικασιών απόκτησης δε-
ξιοτήτων που οδηγούν στην ένταξη σε ένα συγκεκριμένο 
επάγγελμα.
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Άτομο που αποσύρεται 
από την εκπαίδευση

Άτομο που αποχωρεί από πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κα-
τάρτισης πριν από την ολοκλήρωσή του. Ως όρος διαφορο-
ποιείται από το άτομο που εγκαταλείπει το σχολείο πρόωρα.

Βασικές ικανότητες για τη 
δια βίου μάθηση

Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, επικοινωνία σε ξένες 
γλώσσες, μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες 
στην επιστήμη και την τεχνολογία, ψηφιακή ικανότητα, μετα-
γνωστικές ικανότητες (μάθηση και αξιοποίησή της σε ατομι-
κό και συλλογικό επίπεδο), κοινωνικές ικανότητες και ικα-
νότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, το αί-
σθημα της πρωτοβουλίας και η επιχειρηματικότητα, η πολι-
τιστική γνώση και έκφραση. 

Γνωσιοκρατικές 
στρατηγικές επίλυσης 
προβλημάτων

Λύση προβλημάτων που στηρίζεται στην επιστημονική τεκμηρί-
ωση και όχι στον κοινωνικό διάλογο. Υιοθετούνται από τις κυ-
βερνήσεις με επιδίωξη την επιθυμητή ανάπτυξη, όμως οι στρα-
τηγικές αυτές δεν συμβιβάζονται πάντοτε με τη δημοκρατία. 

δείκτες Ποσοτικές ή ποιοτικές μεταβλητές που διευκολύνουν τη σύ-
γκριση ατόμων, ομάδων, οργανισμών και γενικότερα δια-
σφαλίζουν αξιοπιστία σε μετρήσεις και αξιολογήσεις στρα-
τηγικών, πολιτικών, αναπτυξιακών παραγόντων. 

δια βίου μάθηση Όλες οι δραστηριότητες μάθησης (τυπικής, μη τυπικής, άτυ-
πης), σε κάθε ηλικία, που στοχεύουν στην προσωπική, κοι-
νωνική και επαγγελματική βελτίωση του ατόμου. Η αναγκαι-
ότητα της Δια βίου μάθησης για την ανάπτυξη συνίσταται στο 
γεγονός ότι είναι συντελεστής ανάπτυξης και αποτελεί βάση 
όλων των άλλων συντελεστών ανάπτυξης (οικονομία, διοί-
κηση, εκπαίδευση, τεχνολογία, έρευνα) ταυτόχρονα.

διασφάλιση ποιότητας Αρχές, οδηγίες, κριτήρια και εργαλεία που καθορίζονται και 
λειτουργούν σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο με στόχο να διασφαλίσουν ποιοτική παροχή υπη-
ρεσιών στον τομέα που αναφέρονται.

δομές κοινωνικού 
διαλόγου

Επιτροπές ή όργανα που συστάθηκαν με αυτό το σκοπό, 
όπως η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (Συνθήκη της Ρώμης, 1957) και Συμμετοχικοί 
Θεσμοί (Συμβούλια εργαζομένων).

δυϊκό (ή διττό) σύστημα 
επαγγελματικής 
εκπαίδευσης 

Συνώνυμο της «μαθητείας», δηλαδή εκπαίδευση που συνδυά-
ζει επαγγελματική εκπαίδευση σε μία επιχείρηση (περίοδοι πρα-
κτικής επαγγελματικής κατάρτισης στο χώρο εργασίας) και σε 
ένα επαγγελματικό σχολείο (περίοδοι θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης σε σχολείο ή σε κέντρο κατάρτισης). Η επιτυχής 
φοίτηση οδηγεί σε πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το κράτος.
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Εγκυροποίηση 
(Επικύρωση) μαθησιακών 
αποτελεσμάτων

Η εγκυροποίηση (validation) από έναν αρμόδιο φορέα ότι 
τα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες και ικα-
νότητες) που αποκτήθηκαν από ένα άτομο σε τυπικό, μη τυ-
πικό ή άτυπο περιβάλλον, τα οποία έχουν αξιολογηθεί βά-
σει προκαθορισμένων κριτηρίων και των απαιτήσεων ενός 
προτύπου εγκυροποίησης. Η εγκυροποίηση, κατά κανόνα, 
οδηγεί σε πιστοποίηση. 

Εθνικό δίκτυο διά βίου 
μάθησης

Το σύνολο των φορέων Διά βίου μάθησης του άρθρου 3 
του Ν.3879/10 (ΦΕΚ 163Α/21-9-10), με τις λειτουργίες, 
τα πρότυπα, τα μέσα και τις συστημικές σχέσεις που αναφέ-
ρονται στο ίδιο άρθρο.

Εκπαίδευση εργαζομένων 
εκτός ωρών εργασίας

Υπόδυση ρόλων (role playing), επιχειρηματικά παιχνί-
δια (business games), καθοδηγούμενη πρακτική άσκηση 
(in-basket training), εκπαιδευτικές εξορμήσεις (wilderness 
trips).

Εκπαίδευση εργαζομένων 
κατά την ώρα εργασίας

Εναλλαγή στις θέσεις εργασίας (job rotation), καθοδήγηση-
κηδεμονία (mentoring).

Εκπαιδευτικό πρότυπο Η περιγραφή των μαθησιακών στόχων, το περιεχόμενο 
των προγραμμάτων σπουδών και η πιστωτική τους αξία, οι 
προϋποθέσεις πρόσβασης καθώς και οι απαιτούμενοι πό-
ροι (προσόντα εκπαιδευτών, υλικοτεχνική υποδομή του πα-
ρόχου εκπαίδευσης /κατάρτισης, μέθοδοι και μέσα εκπαί-
δευσης/κατάρτισης).

Έλεγχος επιχειρήσεων 
που συμμετέχουν στη 
μαθητεία

Στην Ελλάδα, ο έλεγχος από τον υπεύθυνο του προγράμ-
ματος έχει τη μορφή επίσκεψης και διερευνά το αν οι μα-
θητευόμενοι συμμετέχουν σταθερά στην εκπαίδευση. Δεν 
επεκτείνεται στη μεθοδολογία και το περιεχόμενο της εκ-
παίδευσης. Η σχέση της θεωρητικής κατάρτισης με το πρα-
κτικό σκέλος δεν ελέγχεται ούτε, επίσης, ελέγχεται η εξά-
σκηση στην καινοτομία.

Επαγγελματική ανάπτυξη Η πορεία διαμόρφωσης και συνεχούς αναδιαμόρφωσης 
της επαγγελματικής ζωής ενός ατόμου. Η σύγχρονη οικο-
νομία σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στον τεχνολογικό το-
μέα, έκανε δυναμική την έννοια της επαγγελματικής απο-
κατάστασης και ως εκ τούτου συχνά οι άνθρωποι καλού-
νται να προσανατολιστούν σε αλλαγές στο επάγγελμά τους 
ή στην πλήρη αλλαγή επαγγέλματος. Το ένα επάγγελμα για 
όλη τη ζωή του ατόμου δεν αποτελεί πια τον κανόνα. 
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Επαγγελματική 
εκπαίδευση

Κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα που αναπτύσσει προσόν 
ή προσόντα συναφή με ένα συγκεκριμένο επάγγελμα.

Επαγγελματική κατάρτιση Επαγγελματική εκπαίδευση εστιασμένη σε ειδικές επαγγελ-
ματικές γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με ένα επάγγελμα. 

Επαγγελματική ωριμότητα Η ετοιμότητα ενός ατόμου να απαντήσει λειτουργικά στις 
επαγγελματικές προκλήσεις που συναντά, είτε αυτές αφο-
ρούν στον επαγγελματικό του προσανατολισμό είτε στην 
επιτέλεση των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια της επαγ-
γελματικής του ανάπτυξης. 

Επαγγελματικό 
περίγραμμα

Οι βασικές και επιμέρους επαγγελματικές λειτουργίες ή 
δραστηριότητες, που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας 
ενός επαγγέλματος ή/και μιας ειδικότητας, και οι γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες που προϋποθέτουν λειτουργίες 
αυτές. Με τον ορισμό τους επιτυγχάνεται η συστηματοποιη-
μένη ανάλυση και καταγραφή του περιεχομένου των επαγ-
γελμάτων καθώς και των τρόπων απόκτησης των απαιτού-
μενων για την άσκηση του επαγγέλματος προσόντων.

Επιταγές κατάρτισης 
(vouchers)

Σύστημα επιχορήγησης ωφελουμένων με επιταγές κατάρ-
τισης που προορίζονται αποκλειστικά για τη λήψη υπηρε-
σιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης από το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Εργασιακές σχέσεις Αφορούν στην τριμερή σχέση ανάμεσα στην ομάδα των ερ-
γαζομένων τους εργοδότες και τους εργασιακούς φορείς 
του κράτους. Έχουν σχέση ενδεικτικά με τις αμοιβές, την 
ανεργία, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση, τις επιπτώ-
σεις της τεχνολογίας στην εργασία.

Εργασιακή συμβουλευτική Υπηρεσίες συμβουλευτικής αναφορικά με τη λήψη επαγγελ-
ματικών αποφάσεων, την αύξηση δεξιοτήτων, τις τεχνικές 
εύρεσης εργασίας, τη βιωσιμότητα στο χώρο εργασίας.

Ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες

Ευάλωτες ή ευπαθείς χαρακτηρίζονται οι πληθυσμιακές 
ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συμμετοχή τους 
στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή ενός τόπου 
(πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην εύρεση εργασίας, στη 
συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα). 

Ικανότητα Η αποτελεσματική αξιοποίηση ενός ατόμου να χρησιμοποι-
εί γνώσεις και δεξιότητες λειτουργικά σε όλους τους τομείς 
της ζωής του.
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καλές πρακτικές Στοιχεία για τη μέχρι σήμερα υφιστάμενη κατάσταση και την 
ενίσχυση της διαμόρφωσης και της λήψης απόφασης για τη 
μελλοντική εφαρμογή της μαθητείας

κατάρτιση στο χώρο 
εργασίας

Η κατάρτιση που παρέχεται μέσα στο εργασιακό περιβάλλον 
αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με κατάρτιση εκτός εργασίας.

κατηγορίες επιχειρήσεων Πολύ μικρή επιχείρηση είναι η επιχείρηση που απασχολεί λι-
γότερους από 10 εργαζόμενους ή το σύνολο του ισολογι-
σμού ετησίως δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια Ευρώ. Μία 
μικρή επιχείρηση απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμε-
νους ή το σύνολο του ισολογισμού ετησίως δεν υπερβαίνει 
τα 10 εκατομμύρια Ευρώ. Μια μεσαία επιχείρηση απασχολεί 
λιγότερους από 250 εργαζόμενους ή το σύνολο του ισολογι-
σμού ετησίως δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια Ευρώ.

κινητικότητα στην 
εργασία

Η μετακίνηση και προσαρμογή ενός ατόμου σε ένα νέο ερ-
γασιακό περιβάλλον ή σε μία νέα θέση εντός του ίδιου ερ-
γασιακού περιβάλλοντος.

κοινωνία της γνώσης Κοινωνία στην οποία η λήψη και εφαρμογή αποφάσεων σε 
όλους τους τομείς στηρίζονται στην παραγωγή, διάχυση και 
χρήση της γνώσης.

κοινωνία των πολιτών Ο όρος δηλώνει όλες τις μορφές κοινωνικής δράσης ατό-
μων ή ομάδων, οι οποίες δεν απορρέουν από το κράτος και 
δεν αναλαμβάνονται από αυτό. Ο όρος οργανωμένη κοινω-
νία των πολιτών αναφέρεται στις οργανωτικές δομές, των 
οποίων τα μέλη εξυπηρετούν, μέσω ενός δημοκρατικού δι-
αλόγου, το γενικό συμφέρον και λειτουργούν ως μεσολα-
βητές μεταξύ των δημόσιων αρχών και των πολιτών. 

κοινωνικά κινήματα Συλλογική συμπεριφορά ορμώμενη από απόψεις και στό-
χους των μελών τους που όμως συνδέονται μεταξύ τους με 
χαλαρή οργανωτική δομή.

κοινωνική παθογένεια Ό,τι ταυτίζεται με την έλλειψη σεβασμού στον άνθρωπο και 
την ανθρώπινη κοινωνία: επιθετικότητα και βία (χρήση σω-
ματικής, υλικής, ψυχολογικής, πνευματικής και πολιτικής δύ-
ναμης που σκοπεύει στον περιορισμό της ελευθερίας και της 
χειραφέτησης του ατόμου ή και την επιβολή μιας άποψης).

κοινωνική πολιτική Κοινωνική πολιτική είναι η δυνατότητα έκφρασης, ιεράρχη-
σης και κάλυψης κοινωνικών αναγκών (σε αγαθά και δυνα-
τότητες) σύμφωνα με τις ισχύουσες επιταγές της κοινωνι-
κής δικαιοσύνης.
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κοινωνικοί εταίροι Οργανωμένα σύνολα εργοδοτών, εργοδοτούμενων, ορ-
γανωμένα σύνολα ειδικών κατηγοριών ή/και ενδιαφερό-
ντων. Ο ρόλος των Κοινωνικών Εταίρων, πέρα από την πα-
ροχή υπηρεσιών στα μέλη τους, είναι σημαντικός στη δια-
μόρφωση πολιτικής μέσω του Κοινωνικού Διαλόγου.

κοινωνικός διάλογος Διαβούλευση, δηλαδή συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, 
ανταλλαγές γνώσεων, καλών πρακτικών, ιδεών, κοινές 
δράσεις όπου συμμετέχουν κοινωνικοί εταίροι σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο με απώτερο σκοπό τη βελ-
τίωση της συλλογικής διαπραγμάτευσης αναφορικά με ένα 
θέμα. Ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να αφορά σε δύο 
μέρη (π.χ. εργοδότες και εργαζόμενοι), τρία μέρη (εργοδό-
τες, εργαζόμενοι, κρατικοί φορείς) ή και περισσότερα μέρη. 

λειτουργική μάθηση Ωθεί τους πολίτες να αναπτύσσουν συνεργασίες, προκειμέ-
νου να προσδιορίζουν και να λύνουν άμεσα τα εκάστοτε προ-
βλήματά τους. Η συνεργασία με φορείς και ειδικούς δεν απο-
κλείεται αρκεί τον κύριο ρόλο ή τον έλεγχο, βάσει των αρ-
χών της αυτοανακάλυψης και αυτοκαθοδήγησης, να τον δι-
ατηρούν αυτοί που βιώνουν τις προβληματικές καταστάσεις.

Μαθησιακά αποτελέσματα Όσα ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και είναι σε θέση 
να εφαρμόσει, αφού ολοκληρώσει μία μαθησιακή διαδικασία 
και προσδιορίζονται ως γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.

Μαθητεία Συνδυαστική διαδικασία της εκπαίδευσης στη θέση εργασίας 
και σε αίθουσες διδασκαλίας. Ως μαθητεία –βάσει των υφιστά-
μενων θεσμικών διατάξεων που ισχύουν αυτή τη στιγμή στην 
Ελλάδα– ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα που συνδυάζει τη 
θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την πρα-
κτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου το-
μέα. Με αυτό τον τρόπο, αποκτά ο μαθητής επαγγελματική 
εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Στη μαθητεία υπο-
γράφεται σύμβαση εργασίας με τον εργοδότη και προβλέπεται 
αμοιβή για το μαθητευόμενο. Ο εργοδότης δεσμεύεται να πα-
ράσχει επαγγελματική κατάρτιση για συγκεκριμένο επάγγελμα.

Μακροχρόνια άνεργοι Όσοι έχουν μείνει άνεργοι πάνω από 12 μήνες. Οι μακρο-
χρόνια άνεργοι συναντούν δυσκολίες να ενταχθούν στην 
αγορά εργασίας μεταξύ άλλων επειδή έχουν συρρικνωθεί 
τα απαραίτητα για την εκ νέου μετάβαση στην εργασία δί-
κτυα (κοινωνικά και εργασιακά), δεν έχουν πρόσφατη επαγ-
γελματική εμπειρία ή κατάρτιση, ή/και έχουν χάσει την αυ-
τοπεποίθησή τους και τα κίνητρά τους για εύρεση εργασίας. 



18

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Μεταφορά μαθησιακών 
αποτελεσμάτων

Η δυνατότητα να επικυρωθούν ή να πιστοποιηθούν γνώ-
σεις, δεξιότητες και ικανότητες ενός ατόμου ή ακόμη και η 
δυνατότητα να μεταφερθούν σε έναν διαφορετικό επαγγελ-
ματικό τομέα.

Μη κυβερνητικές και 
μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις

Οργανώσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, με σταθερή δομή και δι-
άρκεια που δε λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος. Είναι δι-
οικητικά ανεξάρτητες και οι δράσεις τους καθορίζονται από 
κοινωνικές ομάδες (τα μέλη τους) που ενεργούν αυτόβου-
λα και υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

πιστοποίηση μαθησιακών 
αποτελεσμάτων

Η διαδικασία έκδοσης ενός πιστοποιητικού, διπλώματος ή 
τίτλου το οποίο επιβεβαιώνει επίσημα ότι ένα σύνολο απο-
τελεσμάτων μάθησης (γνώση, τεχνογνωσία, δεξιότητες ή/
και ικανότητες) που αποκτήθηκαν από ένα άτομο, έχουν 
αξιολογηθεί και επικυρωθεί από έναν αρμόδιο φορέα, με 
βάση ένα προκαθορισμένο πρότυπο.

πρακτική άσκηση Το χρονικό διάστημα όπου κατά τη διάρκεια φοίτησης ο εκ-
παιδευόμενος καταρτίζεται παράλληλα σε πραγματικό χώρο 
εργασίας του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα και σε αρμο-
διότητες συναφείς με αυτές των σπουδών του. Η διαφορά 
μεταξύ πρακτικής άσκησης και μαθητείας είναι ότι η αμιγώς 
πρακτική άσκηση έπεται της θεωρητικής εκπαίδευσης ενώ 
στη μαθητεία συμμετέχει συνδυαστικά και στους δύο χώ-
ρους εκπαίδευσης κα κατάρτισης.

προσόν Νοείται το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγη-
σης και επικύρωσης από τον αρμόδιο φορέα, ο οποίος επι-
βεβαιώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέ-
σματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα πρότυπα ή/
και συγκεκριμένες προδιαγραφές.

πρότυπα ποιότητας Μέσα από τα πρότυπα ποιότητας επιδιώκεται η διαχείριση της 
ποιότητας. Μέσα σε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας η πα-
ραγωγή προσεγγίζεται ως διεργασία και όλη η προσπάθεια 
εστιάζει στην κάλυψη των απαιτήσεων των ομάδων αναφο-
ράς και των νομικών απαιτήσεων και στη βελτίωση μέσα από 
μετρήσεις της αποτελεσματικότητας του συστήματος.

πρότυπο αξιολόγησης Η περιγραφή των προς αξιολόγηση μαθησιακών αποτελε-
σμάτων και η μεθοδολογία που εφαρμόζεται. Τα συστήμα-
τα αξιολόγησης, όπως αυτά ορίζονται στην ελληνική έννομη 
τάξη, επιτελούν τη λειτουργία του προτύπου αξιολόγησης.
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πρότυπο επικύρωσης Η περιγραφή του επιπέδου επίτευξης μαθησιακών αποτελε-
σμάτων από ένα άτομο που αξιολογείται βάσει προκαθορι-
σμένων κριτηρίων και απαιτήσεων και η μεθοδολογία που 
εφαρμόζεται. Τα συστήματα απονομής προσόντων, όπως 
αυτά ορίζονται στην ελληνική νομοθεσία, επιτελούν τη λει-
τουργία του προτύπου επικύρωσης.

πρότυπο πιστοποίησης Η περιγραφή των κανόνων που ισχύουν για την απόκτηση 
ενός πιστοποιητικού, διπλώματος ή τίτλου καθώς και των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από το συγκεκριμένο τίτλο. 
Τα συστήματα πιστοποίησης, όπως αυτά ορίζονται στην ελ-
ληνική έννομη τάξη, επιτελούν τη λειτουργία του προτύπου 
πιστοποίησης.

στρατηγικός σχεδιασμός 
ανθρώπινων πόρων 

Προγραμματισμός των μελλοντικών θέσεων εργασίας σε 
κάθε ιεραρχική βαθμίδα μιας επιχείρησης βάσει των ποι-
οτικών και ποσοτικών επιδιώξεών της, με τη χρήση απλών 
ποσοτικών ή πιο περίπλοκων μεθόδων και μετρήσεων.

συμβουλευτική Εργασίας Σχεδιασμός Επαγγελματικού Πλάνου (Καταγραφή Ενδιαφε-
ρόντων, Καταγραφή Ικανοτήτων-Δεξιοτήτων, Καταγραφή 
Εργασιακών Αξιών, μελέτη μονογραφιών επαγγελμάτων, 
καταγραφή αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας-έρευνα 
αγοράς, μελέτη εργατικού δικαίου, συνεχής ενημέρωση για 
τις τρέχουσες εξελίξεις στον εργασιακό τομέα, στερεότυ-
πα στην τοπική και την ευρύτερη κοινωνία (εντοπισμός και 
ασκήσεις προκειμένου να ξεπεραστούν) ασκήσεις-τεστ αυ-
τογνωσίας, ασκήσεις λύσης προβλημάτων και λήψης απο-
φάσεων, ευρύτερες γνώσεις κοινωνιολογίας και κοινωνι-
κής ανθρωπολογίας –τοπικές προλήψεις δεισιδαιμονίες), 
επικοινωνία- και ασκήσεις βελτίωσης επικοινωνίας κ.ο.κ.) 
με στόχο τη συνειδητοποίηση του εαυτού του και του περι-
βάλλοντός του, τη διερεύνηση εναλλακτικών επαγγελματι-
κών διεξόδων, τη διερεύνηση ανάγκης για περαιτέρω εκ-
παίδευση και προετοιμασία για άσκηση επαγγέλματος. 

σύμβουλος 
επαγγελματικού 
προσανατολισμού

Ο Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού έχει υπό-
ψη του και συνεχώς αποκτά τεχνογνωσία και αντίστοιχες 
δεξιότητες αναφορικά με τέσσερα σύνολα: Α. την αγορά ερ-
γασίας Β. το συγκεκριμένο άτομο που ζητά συμβουλή Γ. τον 
εαυτό του, και Δ. τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και 
το συγκεκριμένο πλαίσιο-πρόγραμμα μέσα στο οποίο κάθε 
φορά εφαρμόζεται.
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Εθνικοί κοινωνικοί εταίροι οι οποίοι συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο 
σχετικά με την ΕΕΚ στην Ελλάδα 

ΓσΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

σΕΒ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΓσΕΒΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕσΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

σΕτΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο γενικός σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι να εξετάσει το βαθμό στον οποίον οι θεσμι-
κοί κοινωνικοί εταίροι και ειδικότερα οι φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων 
(συνομοσπονδίες, ομοσπονδίες, σωματεία, συνδικάτα, εργατικά κέντρα κ.τ.λ.) συμμετείχαν 
ή/και συμμετέχουν στη θέσπιση μέτρων που αφορούν στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση (ΕΕΚ). Κεντρικό σημείο αναφοράς στο παραπάνω ζήτημα συνιστά η μαθητεία κα-
θώς και η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα, και η βιωσιμότητα του κοινωνικού διαλόγου. Στη 
έκδοση αυτή καταδεικνύεται επίσης ότι το εθνικό πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουρ-
γούν οι κοινωνικοί εταίροι, συμβάλλει σημαντικά στον τρόπο με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι 
προσεγγίζουν τον κοινωνικό διάλογο για την ΕΕΚ, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις εσωτερικές 
στρατηγικές και τις σχέσεις μεταξύ των διάφορων εταίρων. Επιβεβαιώνεται τέλος ότι η ανά-
πτυξη μιας «κουλτούρας διαλόγου» μεταξύ των κοινωνικών εταίρων συμβάλλει στην επιτυχή 
λήψη θεσμικών και δομικών αποφάσεων για την ΕΕΚ καθώς και στο ότι ένα ευρύ φάσμα 
υφιστάμενων θεσμών και σχέσεων εισέρχεται σε μία διαρκή διαδικασία ενδελεχούς εξέτασης 
και κριτικού αναστοχασμού.

Ο ισότιμος, ανοιχτός και δημοκρατικός κοινωνικός διάλογος αναμφίβολα συνεισφέρει στη 
σοφή διαχείριση των κοινωνικών υποθέσεων, τεκμηριώνοντας τις αρχές της δημοκρατίας, 
της συμμετοχικότητας και της ισοπολιτείας. Επιπροσθέτως, θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της 
ποιότητας των σχέσεων μεταξύ του κράτους, των κοινωνικών εταίρων και των πολιτών κα-
θώς και μέσο διαχείρισης αλλαγών, αποτελώντας ένα σημαντικό παράγοντα χρηστής και επω-
φελούς διακυβέρνησης. 

Πρόκειται, ουσιαστικά, για εκείνη τη διαλεκτική διαδικασία η οποία συμπεριλαμβάνει όλες 
τις μορφές ανταλλαγής πληροφοριών και συλλογικών διαπραγματεύσεων, ενώ παράλληλα 
αναφέρεται και σε μηχανισμούς συλλογικής λήψης αποφάσεων, βασισμένων σε διαφορετικές 
διαδικασίες μεταξύ κυβερνήσεων, εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων και πολιτών (ανε-
ξαρτήτως της διαδικασίας) για ζητήματα τα οποία αφορούν στην οικονομική και κοινωνική πο-
λιτική. Αυτό δυνητικά συνδέεται με μία τριμερή διαδικασία στην οποία το κράτος επίσημα συμ-
μετέχει ή ενδέχεται να αφορά ακόμα και διμερείς σχέσεις όπως π.χ είναι οι σχέσεις μεταξύ ερ-
γατικών συνδικάτων και εργοδοτικών οργανώσεων. 
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Είναι πιθανόν, κάποιες φορές, η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου να υφίσταται με «μη 
τυπικό» τρόπο, ενώ κάποιες άλλες να είναι θεσμοθετημένη ή να συνδυάζει και τους δύο τρό-
πους. Επιπλέον, ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να αφορά σε περισσότερα από ένα επίπεδα: δι-
εθνές, εθνικό, τομεακό ή/και περιφερειακό, τοπικό, εταιρικό ή ενδοεπιχειρησιακό. Επιπροσθέ-
τως, καθοριστικής σημασίας στοιχείο της επιτυχίας ή της αποτυχίας του, ειδικά σε περιόδους 
κοινωνικο-οικονομικής κρίσης1 όπως αυτή που διανύουμε, αποδεικνύεται ο βαθμός στον οποί-
οντο κράτος στηρίζει αυτή τη διαδικασία, όπως και ο βαθμός στον οποίον οι προ της κρίσης σχέ-
σεις μεταξύ των εμπλεκόμενων ήταν περισσότερο ή λιγότερο συνεκτικές και αναγνωρισμένες.

Μέσα στο παραπάνω γενικό πλαίσιο, ο πρωταρχικός σκοπός του κοινωνικού διαλόγου, ο 
οποίος αφορά στην ΕΕΚ τόσο σε διεθνές όσο και σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο, είναι να συνδράμει 
στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή μέσω της διαβούλευσης των εμπλεκο-
μένων μερών σε θέματα υποδομών, συντονισμού, επαγγελματικών περιγραμμάτων, ελέγχου 
και διασφάλισης ποιότητας, οργάνωσης προγραμμάτων, αξιολόγησης, πιστοποίησης, εγκυρο-
ποίησης προσόντων κ.λπ. Πρόκειται, ουσιαστικά, για μια ουσιώδη και επωφελή διαδικασία η 
οποία ενθαρρύνει τη διαβούλευση, τη συνεργασία και την αμοιβαία συνεννόηση στα βασικά 
ζητήματα μεταξύ των εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων, όπως για παράδειγμα το ζήτημα της 
μαθητείας, το κόστος κατάρτισης στις επιχειρήσεις, ο τρόπος αξιολόγησης των καταρτιζομέ-
νων, κ.ά. Προς επίρρωση του ισχυρισμού αξίζει να αναφερθεί πως οι μέχρι τώρα γενικές δια-
πιστώσεις, βάσει και της υφιστάμενης έρευνας και βιβλιογραφίας πάνω στο συγκεκριμένο ζή-
τημα, καταδεικνύουν πως μία ποιοτική εφαρμογή κοινωνικού διαλόγου πάνω σε ζητήματα που 
συνδέονται με το παραπάνω πλαίσιο περιορίζει σημαντικά το κόστος κατάρτισης για το κράτος, 
διαμορφώνοντας και δημιουργώντας στέρεες προϋποθέσεις για είσοδο νέου και υψηλά κα-
ταρτισμένου δυναμικού στην αγορά εργασίας. 

Η τρέχουσα παγκόσμια οικονομική κρίση ωστόσο, έχει δοκιμάσει τις αντοχές του συνόλου 
των εθνικών συστημάτων ΕΕΚ. Κι αυτό, γιατί ακόμη και σε χώρες που διακρίνονται για τη μα-
κρά τους παράδοση στο πεδίο συνεργασίας μεταξύ κοινωνικών εταίρων και κράτους, οι δια-
πραγματεύσεις αποδείχθηκαν ανίσχυρες να διασφαλίσουν την απαραίτητη συναίνεση για μια 
κοινή προσέγγιση πάνω σε ζητήματα αναδιοργάνωσης ή μεταρρύθμισης της ΕΕΚ. 

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, οι χώρες με ισχυρό κοινωνικό διάλογο επέ-
δειξαν καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Ωστόσο,τα θετικότερα αποτε-
λέσματα καταγράφηκαν σε κλάδους όπου παραδοσιακά οι κοινωνικοί εταίροι έχουν αναπτύξει 
το κεκτημένο του κοινωνικού διαλόγου ως νοοτροπία και έμπρακτη στρατηγική.

Παρά ταύτα, είναι σαφές ότι σε ορισμένους τομείς ο κοινωνικός διάλογος έχει αποδυναμω-
θεί αισθητά και κυρίως σε περιπτώσεις όπου ο αντίκτυπος της κρίσης επιτάχυνε την ανάδυση 

1. Σχετική αναφορά είναι διαθέσιμη στην έκθεση των Rachel Guyet, David Tarren and Claude-Emmanuel 
Triomphe, με τίτλο «Social dialogue in times of global economic crisis», η οποία δημοσιεύθηκε το 
2012 για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και 
Εργασίας. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.eurofound.europa.eu/publications/
htmlfiles/ef1221.htm 
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προκλήσεων που ήδη σοβούσαν. Χαρακτηριστικά παράδειγματα αποτελούν στοιχεία όπως η 
συνεκτικότητα μεταξύ των διάφορων βαθμίδων του κοινωνικού διαλόγου, η μείωση του πο-
σοστού και της έντασης συμμετοχής στα αρμόδια όργανα εκπροσώπησης, η διαπραγματευτική 
ισχύς των κοινωνικών εταίρων κ.α.2 

Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, η ένταση του φαινομένου της μονομερούς λήψης απο-
φάσεων εκ μέρους των κυβερνήσεων επί ζητημάτων που επηρεάζουν την ΕΕΚ, αναδεικνύει 
ακόμη περισσότερο την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης, ενίσχυσης, και εμβάθυνσης του ρόλου 
του κοινωνικού διαλόγου στη δημόσια σφαίρα και την εθνική στρατηγική.

2. Όπως παραπάνω
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Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικές αρχές του κοινωνι-
κού διαλόγου ως θεσμικής διαδικασίας διαπραγματεύσεων, διαβουλεύσεων ή απλής 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ δύο ή περισσότερων εκπρόσωπων των κυβερνήσε-
ων, των εργοδοτών και των εργαζομένων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος στο πε-
δίο της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Επιπλέον, στο ίδιο κεφάλαιο προσδιορί-
ζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του κοινωνικού διαλόγου στο πεδίο της Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), με αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα 
εφαρμογής του κοινωνικού διαλόγου κυρίως σε ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες εφαρ-
μόζουν το «δυϊκό μοντέλο» ΕΕΚ (Αυστρία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία). 

Αν και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) διευκρινίζει πως δεν υπάρχει καθολι-
κά αποδεκτός ορισμός του κοινωνικού διαλόγου, χρησιμοποιεί έναν ευρύ ορισμό που 
αντικατοπτρίζει τις διαδικασίες και τις πρακτικές που υφίστανται σε όλο τον κόσμο σε 
σχέση με τον κοινωνικό διάλογο3. Συγκεκριμένα, ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να εί-
ναι διμερής, αποκλειστικά μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών (που αναφέ-
ρονται από τη ΔΟΕ ως «κοινωνικοί εταίροι»)4, τριμερής, συμπεριλαμβανομένης της 
κυβέρνησης ως ενός από τους τρεις εταίρους, ή ενισχυμένος τριμερής, με πρόσθε-

3. Βλέπε, για παράδειγμα, τον ιστότοπο του τομέα κοινωνικού διαλόγου της ΔΟΕ http://www.ilo.org/
public/english/dialogue/, ILO (2013: 12), και Ishikawa (2003: 3).

4. Στην περίπτωση του δημόσιου τομέα, η κυβέρνηση συμμετέχει επίσης στον διμερή κοινωνικό διάλο-
γο, με το ρόλο του εργοδότη.

κεφάλαιο  1

 Το γενικό πλαίσιο διαμόρφωσης του κοινωνικού 
διαλόγου που αφορά στην ΕΕΚ: βασικές αρχές, 
χαρακτηριστικά και διεθνής εμπειρία
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τη συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των ομάδων συμφερόντων που 
συμμερίζονται τους ίδιους στόχους και αξίες με τους κοινωνικούς εταίρους (π.χ. αγρό-
τες, εκπρόσωποι των συνεταιρισμών, ομάδες καταναλωτών ή νέων). Για τη ΔΟΕ – τη 
μόνη τριμερή υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών που φέρνει σε επαφή εκπροσώπους 
κυβερνήσεων, εργοδοτών και εργαζομένων – ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί μέσο 
τόσο για την επίτευξη κοινωνικών και οικονομικών στόχων όσο και αυτοσκοπό, κα-
θώς προσδίδει στους πολίτες «συλλογική φωνή» και ενεργό συμμετοχή στον εργασι-
ακό και κοινωνικό τους χώρο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ακολουθώντας τον ορισμό της ΔΟΕ όπως αναλύθηκε πα-
ραπάνω, θεωρεί τον κοινωνικό διάλογο θεσμική διαδικασία ζωτικής σημασίας για την 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της δικαιοσύνης, με βασικό στόχο την ενίσχυ-
ση της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Σύμφωνα και με τον προσα-
νατολισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί ουσιαστικό 
στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη στρα-
τηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση, συμπληρώνοντας, αλλά και στη-
ρίζοντας τις εθνικές στρατηγικές στο πεδίο του κοινωνικού διαλόγου και των εργασι-
ακών σχέσεων. 

Αξίζει να επισημανθεί πως, ενώ η σημαντική διάσταση της διαβούλευσης του ευ-
ρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου αναγνωρίστηκε στη δεκαετία του 1950, η διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης ξεκίνησε από τη λεγόμενη «διαδικασία Val Duchesse» μόλις το 
1985 και αναπτύχθηκε περαιτέρω στη συμφωνία των Ευρωπαίων κοινωνικών εταί-
ρων σχετικά με την κοινωνική πολιτική το 1991. Ειδικότερα, ο ευρωπαϊκός κοινωνι-
κός διάλογος προσδιορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 152, 154 και 155 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Συγκεκριμένα, τα άρθρα 
αυτά προβλέπουν τη λειτουργία του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου στη βάση ενός 
συγκεκριμένου πλαισίου και καθορισμένων αρχών οι οποίες να απολαμβάνουν την 
αναγνώριση και την αποδοχή των εμπλεκομένων. Το άρθρο 152 ορίζει ότι η Ευρω-
παϊκή Ένωση στο σύνολό της - και όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - έχει δεσμευτεί 
να προωθεί το ρόλο των κοινωνικών εταίρων, να υποστηρίζει και να διευκολύνει τη 
λειτουργία του κοινωνικού διαλόγου. Υπογραμμίζει, επίσης, το ρόλο της τριμερούς κοι-
νωνικής συνόδου κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση στο πεδίο τόσο του 
διεπαγγελματικού κοινωνικού διαλόγου όσο και στο πεδίο του τομεακού κοινωνικού 
διαλόγου ως αυξανόμενου τμήματος της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Παράλληλα, το 
άρθρο 154 αποτελεί τη βάση του κοινωνικού διαλόγου της ΕΕ. Αναφέρει επίσης πως η 
Επιτροπή οφείλει να προωθεί τη διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο ΕΕ 
και να παρέχει ισορροπημένη στήριξη και στις «δύο πλευρές» ενός κλάδου. Αναγνω-
ρίζει την υποχρέωση της Επιτροπής να διαβουλεύεται με τους κοινωνικούς εταίρους 
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πριν από την υποβολή πρότασης στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Το άρθρο 155 
επιτρέπει στους κοινωνικούς εταίρους να εισέλθουν σε όλα τα είδη συμβατικών σχέ-
σεων, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν 
αυτόνομα. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα στους κοινωνικούς εταίρους να ζητούν 
τη νομοθετική εφαρμογή της συμφωνίας τους με τη βοήθεια της Οδηγίας του Συμβου-
λίου.

Αναμφίβολα, ο διάλογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων καθώς και μεταξύ της κυ-
βέρνησης και των κοινωνικών εταίρων αποτελεί σημαντικό μέσο για την προώθηση 
της δημιουργίας συναίνεσης και δημοκρατικής συμμετοχής των ατόμων, με ζωτικά 
συμφέροντα στον κόσμο της εργασίας. Η χρηστή διαχείριση και η ορθή λειτουργία του 
προάγουν τη διαφάνεια και την επωφελή διακυβέρνηση στη δημόσια πολιτική, διαμορ-
φώνοντας ευνοϊκούς όρους για την ευδοκίμηση αναπτυξιακών στρατηγικών με όρους 
αλληλεγγύης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, ο κοινωνικός διάλο-
γος αποσκοπεί τόσο στη δημιουργία παραγωγικών και αποτελεσματικών επιχειρήσε-
ων και κλάδων όσο και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, με βα-
σικό στόχο την επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης.

σχήμα 1. Οι τρεις κύριες διαδικασίες του κοινωνικού διαλόγου και η έντασή τους5

5.  Προσαρμογή από Ishikawa (2003: 3).
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Η πιο βασική διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου η οποία παρεπιπτόντως ενέχει το χαμη-

λότερο επίπεδο έντασης είναι η ανταλλαγή πληροφοριών. Η διαδικασία αυτή απαιτεί μόνο 

έναν ορισμένο βαθμό εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών και δεν ενέχει καμία ουσιαστική συ-

ζήτηση ή δράση για τα σχετικά θέματα. Αποτελεί, ωστόσο, ένα κομβικό σημείο εκκίνησης για 

τη δρομολόγηση ενός περισσότερο ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου. Με τη διαβούλευση, 

οι κοινωνικοί εταίροι ή/και η κυβέρνηση όχι μόνο μοιράζονται τις πληροφορίες, αλλά και συμ-

μετέχουν σε εις βάθος στοχευμένο διάλογο για θέματα τα οποία κρίνονται σημαντικά. Στην 

ουσία, «διαβούλευση» σημαίνει ανταλλαγή απόψεων για συζήτηση μιας πρότασης ή δοκιμή 

μιας πολιτικής επιλογής. Ενώ η διαβούλευση, ως διαδικασία, δεν συνεπάγεται κατ΄ανάγκη την 

απαιτούμενη εξουσία για λήψη αποφάσεων, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και υπό όρους εν-

δέχεται να λειτουργήσει και ως τέτοια. 

Η πιο έντονη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, είναι η δι-
απραγμάτευση. Συνεπάγεται συζητήσεις μεταξύ των μερών με διαφορετικά ή αντικρουόμενα 

συμφέροντα. Καταλήγοντας σε συμφωνίες με συναίνεση, η διαπραγμάτευση καθίσταται ως 

η πιο επίσημη και δεσμευτική μορφή κοινωνικού διαλόγου. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις 

αποτελούν συχνό και διαδεδομένο παράδειγμα της διμερούς διαπραγμάτευσης και θεσμοθε-

τήθηκαν σε πολλές χώρες. Έχουν ως στόχο τον καθορισμό θεμάτων που σχετίζονται με τους 

μισθούς ή τις συνθήκες εργασίας, ενώ τα αποτελέσματά τους, σε περίπτωση επιτυχίας, απο-

τυπώνονται στα κείμενα των συλλογικών συμβάσεων. Στην ουσία, οι συλλογικές διαπραγμα-

τεύσεις μπορεί να θεωρηθούν ένας χρήσιμος δείκτης απεικόνισης της αποτελεσματικότητας 

του κοινωνικού διάλογου στο εσωτερικό μιας χώρας αναφορικά προς το επίπεδο της επίτευ-

ξης τριμερούς πολιτικής συνεννόησης σε εθνικό επίπεδο.

Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε από αυτές τις διαδικασίες - ανταλλαγή πληροφοριών, διαβου-

λεύση, διαπραγμάτευση - μπορεί να είναι είτε ανεπίσημη και ad hoc, είτε τυπική και θεσμοθετη-

μένη, ανάλογα πάντα με το αντικείμενο και τις συνθήκες υπό τις οποίες ο κοινωνικός διάλογος 

λαμβάνει χώρα.

Υπάρχουν ωστόσο και ορισμένοι διαρθρωτικοί, οργανωτικοί, τεχνικοί και προτρεπτικοί πα-

ράγοντες που απαιτείται να υφίστανται προκείμενου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση ενός απο-

τελεσματικού κοινωνικού διαλόγου6:

•	 Κατάλληλο νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο, θεσμικοί μηχανισμοί με ικανούς και επαρ-

κείς πόρους, καθώς και τα θεμελιώδη προαπαιτούμενα μιας δημοκρατικής κοινωνίας 

(ελευθερία του «συνεταιρίζεσθαι», του «συνέρχεσθαι» κ.ο.κ ).

•	 Οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών με πλατιά εκπροσώπηση, διαφάνεια, υπευθυ-

νότητα και συνοχή καθώς και αδιαμφισβήτηση νομιμοποίηση να ομιλούν και να ενεργούν 

εξ ονόματος αυτών που εκπροσωπούν.

6.  Συντάχθηκε από τη ΔΟΕ (2013) και Ishikawa (2003).
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•	 Τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες συμμετοχής σε μορφές τριμερούς κοινωνι-

κού διαλόγου, με έμφαση στο συμβιβασμό των αντιθέσεων και στην επίτευξη συμφω-

νιών.

•	 Πολιτική βούληση και δέσμευση συμμετοχής στον κοινωνικό διάλογο από όλα τα ενδια-

φερόμενα μέρη, με έμφαση στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και το σεβασμό μεταξύ των εταί-

ρων. 

•	 Υιοθέτηση μιας εναλλακτικής προσέγγισης επίλυσης των προβλημάτων, με σαφή στόχο 

τη σύνθεση απόψεων και την ταυτόχρονη αποφυγή «ανέξοδων», ιδεολογικά φορτισμέ-

νων συζητήσεων που αναπαράγουν αδιέξοδα και ιδεοληψίες.

•	 Κοινωνική αποδοχή του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου.

Ο ενισχυτικός και διαμεσολαβητικός ρόλος της κυβέρνησης7 στον κοινωνικό διάλογο στο 

παραπάνω πλαίσιο θεωρείται εξέχουσας σημασίας, διότι εκτός από τη λειτουργία της ως ενός 

από τους τρεις εταίρους στον τριμερή κοινωνικό διάλογο, η κυβέρνηση διαδραματίζει κρίσιμο 

ρόλο στη θέσπιση του κατάλληλου θεσμικού περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία 

και τα θεμελιώδη δικαιώματα των κοινωνικών εταίρων, όπως είναι η ελευθερία του συνεταιρί-

ζεσθαι και το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Η κυβέρνηση θα πρέπει να προωθή-

σει ένα σύστημα λήψης αποφάσεων χωρίς αποκλεισμούς, μέσα από την εμπιστοσύνη και την 

αναγνώριση των κοινωνικών εταίρων ως θεσμικών «κοινωνικών παικτών» και να βεβαιωθεί 

ότι τα αποτελέσματα του κοινωνικού διαλόγου- είτε πρόκειται για συστάσεις, είτε για κοινωνι-

κές συμφωνίες- θα πρέπει να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες πολιτικές προς υλοποίηση και 

εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι ο πρωταρχικός ρόλος της κυβέρνησης είναι να προωθήσει τον 

κοινωνικό διάλογο και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του. Είναι αξιοσημείωτο ότι για να μπο-

ρέσει ο κοινωνικός διάλογος να ακμάσει, η κυβέρνηση οφείλει να λειτουργήσει συνεργατικά 

και κυρίως στο επίπεδο της εξουσίας εξουσιοδοτικά απέναντι στους κοινωνικούς εταίρους. Η 

στρατηγική αυτή ωστόσο, προυποθέτει υψηλό βαθμό δέσμευσης, αίσθημα κοινωνικής ευθύ-

νης καθώς και ισχυρή πολιτική βούληση. Είναι αυτονόητο πως για να καταστεί μια κυβέρνηση 

αξιόπιστη, στο πλαίσιο του ρόλου της ως εργοδότη στο δημόσιο τομέα, θα πρέπει να συμμε-

τέχει ενεργά στον κοινωνικό διάλογο προωθώντας όχι μόνο το διμερή κοινωνικό διάλογο στο 

δημόσιο τομέα, αλλά συμβάλλοντας με το παράδειγμά της στη δόμηση μιας ευρύτερης θετικής 

συλλογικής στάσης απέναντι στην αξία του κοινωνικού διαλόγου.

Επιπλέον, η εμπιστοσύνη μεταξύ των μερών είναι μια από τις πιο σημαντικές βάσεις για τον 

επιτυχή κοινωνικό διάλογο. Η ΔΟΕ (2013: 51) δίνει τα ακόλουθα παραδείγματα πιθανών μέ-

τρων ανάπτυξης εμπιστοσύνης:

•	 Βελτίωση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την προτεινόμε-

νη διαδικασία καθώς και των ορίων και αποτελεσμάτων της διαδικασίας. 

7.  Ishikawa (2003)
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•	 Εξασφάλιση της δέσμευσης στη διαδικασία στο υψηλότερο επίπεδο και διοργάνωση προ-
καταρκτικών συναντήσεων με υψηλού επιπέδου εκπροσώπους από όλα τα συμβαλλόμε-
να μέρη.

•	 Δημιουργία ισχυρής θεσμικής βάσης, με σαφείς κανόνες και εγγυήσεις για τη διαδικασία, 
τα αποτελέσματα και την ανεξαρτησία των μερών. Για παράδειγμα, ορισμένα μέρη μπορεί 
να επιθυμούν οι συζητήσεις να είναι ιδιωτικές, να χρειαστεί να επιτευχθεί συμφωνία εκ 
των προτέρων σχετικά με την εμπιστευτικότητα των συζητήσεων κ.ο.κ..

•	 Εξασφάλιση των υπηρεσιών ανεξάρτητου υποστηρικτικού παράγοντα (άτομο - ομάδα ερ-
γασίας) αποδεκτού από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να υπηρετήσει τις δια-
δικασίες με ουδέτερη και αμερόληπτη στάση. 

•	 Εξασφάλιση υπηρεσιών ανεξάρτητης γραμματείας.

•	 Ενθάρρυνση ακαδημαϊκών σπουδών, ερευνών και «δεξαμενών σκέψης» για θέματα κοι-
νωνικού διαλόγου και ανταλλαγής καλών πρακτικών.

•	 Διασφάλιση της κανονικότητας των συναντήσεων για καλύτερη γνωριμία μεταξύ των με-
ρών.

•	 Διασφάλιση της τήρησης και της αποτελεσματικής εφαρμογής των ειλημμένων αποφά-
σεων (π.χ. συμφωνίες).

Πέραν των παραπάνω συνθηκών ωστόσο, ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να λαμβάνει 
χώρα και σε διαφορετικά επίπεδα8: στο επίπεδο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, σε τομε-
ακό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο και τέλος σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. 

Ο κοινωνικός διάλογος σε επίπεδο επιχείρησης ή οργανισμού λαμβάνει χώρα μεταξύ των 
εκπροσώπων της διοίκησης και των εργαζομένων, κυρίως με τη μορφή της συλλογικής δια-
πραγμάτευσης. Οι διμερείς συμβουλευτικές επιτροπές και οι επιτροπές συλλογικών διαπραγ-
ματεύσεων αποτελούν πιθανές δομές στο επίπεδο της επιχείρησης.

Οι κύριοι παράγοντες τομεακού κοινωνικού διαλόγου είναι (εθνικές και / ή τοπικές) βιο-
μηχανικές εταιρείες και σωματεία, όπως, επίσης, και μερικές φορές τα κρατικά ιδρύματα. Δι-
μερή ή τριμερή τομεακά συμβούλια δεξιοτήτων αποτελούν παραδείγματα σε αυτό το επίπεδο. 
Έχουν ως στόχο να αντιστοιχίσουν τη ζήτηση των τομέων για δεξιότητες με την παροχή κατάρ-
τισης, να προβλέψουν τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και των δεξιοτήτων κα-
θώς και να αξιολογήσουν την ποιότητα και την καταλληλόλητα των προγραμμάτων κατάρτι-
σης. Ένα τέτοιο παράδειγμα από το πεδίο της κατάρτισης δείχνει τη σημασία του κοινωνικού 
διαλόγου σε τομεακό επίπεδο για τα καλής ποιότητας συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης. 

Σε εθνικό επίπεδο, ο κοινωνικός διάλογος είναι σε μεγάλο βαθμό τριμερής, καθώς διε-
ξάγεται από τους κοινωνικούς εταίρους και την κυβέρνηση. Ωστόσο, στα οικονομικά και κοι-
νωνικά συμβούλια καθώς και τις συναφείς επιτροπές, δομές και διαδικασίες, ενυπάρχουν και 

8.  Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) (2014), ΔΟΕ (2010), Ishikawa (2003) και Nübler (χ.χ.).
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οι διμερείς δομές. Μεταξύ των υπουργείων η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου αποτελεί 
κατά κανόνα αρμοδιότητα του υπουργείου εργασίας9, το οποίο θεσπίζει φόρα ή θεσμούς εθνι-
κού κοινωνικού διαλόγου. Οι λειτουργίες τέτοιων εθνικών διμερών και τριμερών φορέων εί-
ναι βασικά οι εξής: 

 – Υποστήριξη πρωτοβουλιών για τη διαμόρφωση θεσμικών πολιτικών

 – Συμμετοχικός προϋπολογισμός 

 – Συμβουλές στις κυβερνήσεις σχετικά με θέματα πολιτικής 

 – Διαβουλεύσεις για τη χάραξη πολιτικής 

 – Λήψη αποφάσεων ή σύσταση σχετικά με την ανάπτυξη θεσμικής πολιτικής 

 – Διαπραγμάτευση συμβάσεων ή συμφωνιών 

 – Εποπτεία εφαρμογής των συμφωνιών

Στο πιο υψηλό περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, ο κοινωνικός διάλογος είναι συνή-
θως τριμερής, αλλά οι διμερείς συμφωνίες στις χώρες καθίστανται όλο και πιο σημαντικές 
στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας. Παραδείγματα κοινωνικού διαλόγου σε 
διεθνές επίπεδο αποτελεί η Διεθνής Διάσκεψη Εργασίας ή οι Διεθνείς συμφωνίες-πλαίσιο. 
Αντίστοιχα, περιφερειακά παραδείγματα αποτελούν τα διμερή και τριμερή όργανα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης10. 

Πιο συγκεκριμένα, στον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο συμμετέχουν τόσο οι κοινωνικοί 
εταίροι όσο και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και, ενδεχομένως, το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ειδικότερα τα όργανα αυτά 
παρέχουν τη δυνατότητα για συζητήσεις σχετικά με διάφορους τομείς πολιτικής, όπως τη μα-
κροοικονομία, την απασχόληση, την κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση και κατάρτιση. Η 
εξαμηνιαία τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχό-
ληση αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο τριμερούς κοινωνικού διαλόγου στην Ε.Ε., αφού φέρ-
νει σε επαφή τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Προεδρία του Συμβουλίου και τις 
δύο επόμενες Προεδρίες, την Επιτροπή και τους κοινωνικούς εταίρους στο υψηλότερο επίπεδο 
(Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων, BUSINESSEUROPE, Ευρωπαϊκή Συνομοσπον-
δία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, κ.ά.). Επίσης, στη σύνοδο αυτή παρόντες είναι οι υπουρ-
γοί αυτών των τριών Προεδριών καθώς και ο αρμόδιος Επίτροπος για την απασχόληση και τις 
κοινωνικές υποθέσεις. Η σύνοδος κορυφής πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διεπαγγελματι-
κού διαλόγου. Ως εκ τούτου, η ατζέντα της περιλαμβάνει θέματα που επηρεάζουν όλους τους 
τομείς της οικονομίας καθώς και των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ορι-
σμένες περιπτώσεις, καθιερώθηκαν ειδικές συμβουλευτικές Επιτροπές για την υποστήρι-

9. Παραδοσιακά, το Υπουργείο Εργασίας έχει επίσης υπάρξει ο αποκλειστικός εκπρόσωπος της κυβέρ-
νησης στον εθνικό τριμερή κοινωνικό διάλογο. Σήμερα, λόγω της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμο-
γής, η ευρεία συμμετοχή από κρατικές υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση και η κατάρτιση ή το εμπόριο 
είναι επιθυμητή και αναμενόμενη.

10. Συντάχθηκε από: Ευρωπαϊκή Επιτροπή EC (2015), EC (2014) και Švigir (2010).
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ξη ειδικών πολιτικών της Ε.Ε. Μερικές από αυτές τις συμβουλευτικές επιτροπές έχουν τρι-
μερή δομή και, ως εκ τούτου, συγκεντρώνουν εκπροσώπους από τα κράτη μέλη και τους κοι-
νωνικούς εταίρους που διορίζονται σε εθνικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτόν, οι Ευρωπαίοι κοι-
νωνικοί εταίροι μπορούν να διαδραματίσουν έναν άτυπο συντονιστικό ρόλο. Παράδειγμα μιας 
τέτοιας συμβουλευτικής επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υπο-
θέσεων και Κοινωνικής Ένταξης είναι η επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Οι 
υπάρχουσες διμερείς δομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η διεπαγγελματική Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή κοινωνικού διαλόγου καθώς και, επί του παρόντος, περισσότερες από 40 ευρωπα-
ϊκές επιτροπές τομεακού κοινωνικού διαλόγου που καλύπτουν οικονομικούς τομείς, όπως 
η γεωργία, οι τράπεζες, το εμπόριο, η πολιτική αεροπορία, ο κατασκευαστικός κλάδος, η χημι-
κή βιομηχανία, η εκπαίδευση, τα νοσοκομεία και η υγειονομική περίθαλψη, τα ξενοδοχεία και 
τα εστιατόρια, οι μεταφορές και πολλά άλλα. 

Όταν αναφερόμαστε ωστόσο στον κοινωνικό διάλογο για την ΕΕΚ, είναι απαραίτητη μια σύ-
ντομη επεξήγηση της ορολογίας που χρησιμοποιείται. Στη διεθνή βιβλιογραφία, ο όρος ΕΕκ 
(Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) αποδίδεται ως μια σειρά από εμπειρίες μάθησης οι 
οποίες παρέχουν τις βασικές δεξιότητες εργασίας, τις στάσεις, τις γενικές γνώσεις και τις ικα-
νότητες με κριτήριο την εργασία και το επάγγελμα, στοιχεία τα οποία διευκολύνουν τη μετάβα-
ση από την εκπαίδευση στον κόσμο της απασχόλησης. Η μάθηση μπορεί να διεξαχθεί σε ιδι-
ωτικά και δημόσια ιδρύματα κατάρτισης, στους χώρους εργασίας και σε άτυπο πλαίσιο εκτός 
θεσμικά οργανωμένων περιοχών. 

Ο συχνά χρησιμοποιούμενος όρος μαθητεία περιγράφει ένα είδος της ΕΕΚ που αφορά στο 
συνδυασμό της σχολικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης κατά την απασχόληση σε μια επιχεί-
ρηση, όπου οι νέοι άνθρωποι ταυτόχρονα με το θεωρητικό σκέλος της μάθησης στο σχολείο 
αποκτούν τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις για τον κόσμο της εργασίας. Αρκετοί συγγραφείς 
χρησιμοποιούν τους ευρύτερους όρους ανάπτυξη δεξιοτήτων ή απλώς κατάρτιση, προκει-
μένου να καλυφθεί η πλήρης αλληλουχία της μάθησης ανάμεσα σε θεωρία και πράξη. 

Ο κοινωνικός διάλογος στο πλαίσιο αυτό αποτελεί πόρο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιείται 
και ταυτόχρονα να αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων κα-
τάρτισης. Όπως επισημαίνεται από οικονομικής πλευράς, είναι αδικαιολόγητο να μη συνδέου-
με τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τους οικονομικούς πόρους ή 
να μη χρησιμοποιούμε σχετικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που βρίσκονται στη διάθεσή μας. 
Οι κοινές προσπάθειες που έχουν συνετελεστεί σε ορισμένες χώρες (χώρες της Κεντρικής και 
Βόρειας Ευρώπης,) έχουν συχνά οδηγήσει σε ισχυρά συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης 
τα οποία βασίζονται στη συναίνεση της βιομηχανίας, στη δημιουργία καθορισμένων κύκλων 
μαθημάτων καθώς και σε προώθηση καλών ευκαιριών απασχόλησης, με ισχυρή συμμετοχή 
εταιρειών καθώς και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Η ΔΟΕ (2010: 23) θεωρεί τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων ως ένα από τα δομικά 
στοιχεία των ισχυρών στρατηγικών κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, διότι «μια ισχυ-
ρή εταιρική σχέση μεταξύ της κυβέρνησης, των εργοδοτών και των εργαζομένων αποτελεί 
βασικό χαρακτηριστικό ενός αποτελεσματικού και διαρκούς δεσμού μεταξύ του κόσμου της 
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μάθησης και του κόσμου της εργασίας». Ομοίως, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης (ETF) (2012: 21) αναφέρει: «Το βασικό επιχείρημα για τη συμμετοχή των κοινω-
νικών εταίρων στην πολιτική και την πρακτική ΕΕΚ είναι ότι υποστηρίζει την αποτελεσματική, 
σχετική και προσανατολισμένη στη ζήτηση ΕΕΚ. Ως εκπρόσωποι της αγοράς εργασίας είναι οι 
κύριοι δικαιούχοι ή «πελάτες» της ΕΕΚ. Η συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων προωθεί τη 
δημοκρατία σε διαφορετικά επίπεδα του συστήματος ΕΕΚ εφόσον έχει δοθεί στους ενδιαφε-
ρομένους πραγματική εξουσία.».

Η Σύμβαση Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΔΟΕ 1975 (Νο 142), η οποία επεξερ-
γάζεται αρχές (πρότυπα) που πρέπει να ακολουθούνται από τις χώρες μέλη, επισημαίνει ήδη 
το ρόλο του κοινωνικού διαλόγου ως κύριας προσέγγισης για τη χάραξη και εφαρμογή πολιτι-
κών κατάρτισης, προγραμμάτων και πρακτικών που συνδέονται με την απασχόληση. Στη στρα-
τηγική κατάρτισης που αναπτύχθηκε για τους G20, η ΔΟΕ επισημαίνει τα ακόλουθα οφέλη του 
κοινωνικού διαλόγου στον τομέα της κατάρτισης (ΔΟΕ, 2010: 23):

•	 Δημιουργία πρωτοβουλιών για επένδυση σε δεξιότητες και γνώσεις.

•	 Δημιουργία πρακτικών ευρείας δέσμευσης στην εκπαίδευση, κατάρτιση και καλλιέργεια 
νοοτροπίας που θα ευνοεί τη μάθηση.

•	 Υποστήριξη των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων των συστημάτων κατάρτισης και δια-
μόρφωση εθνικών στρατηγικών στο πεδίο ανάπτυξης δεξιοτήτων.

•	 Διαμόρφωση και ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας για τη συνεχή ανταλλαγή πληροφορι-
ών μεταξύ εργοδοτών, εργαζομένων και κυβερνήσεων που συμμετέχουν σε θέματα κα-
τάρτισης.

•	 Προώθηση της μάθησης στο χώρο εργασίας.

•	 Διασφάλιση της ίσης και αποδοτικής διανομής των οφελών από τη βελτιωμένη παραγω-
γικότητα μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Ο κοινωνικός διάλογος ωστόσο ως πρακτική δεν ωφελεί μόνο τα συστήματα ΕΕΚ με διάφο-
ρους τρόπους, αλλά «ο κοινωνικός διάλογος στην κατάρτιση έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει 
ένα ευρύ φάσμα οικονομικών μεταβλητών, μέσω διάφορων διαύλων, και σε μικροοικονομικό 
και σε μακροοικονομικό επίπεδο» (Nübler, χ.χ: 5). Κατά συνέπεια, μέσα από τη διαδικασία του 
κοινωνικού διαλόγου αναγνωρίζονται διάφορες οικονομικές τάσεις, οι οποίες εξυπηρετούν τα 
συμφέροντα των ιδιωτών, των επιχειρήσεων, των εργαζομένων αλλά και της κοινωνίας στο 
σύνολό της (Nübler, χ.χ: 24):

•	 Βελτιωμένη απόδοση κατανομής πόρων στον τομέα της κατάρτισης και της αγοράς εργα-
σίας: αποτελεσματικά συστήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων που βελτιώνουν την προσφορά 
επαρκώς εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού, ενισχύοντας τις τάσεις απασχόλησης στο 
πλαίσιο πιο διάφανων και υπεύθυνων αγορών εργασίας.

•	 Προώθηση των αποτελεσματικών, επιτυχημένων και βιώσιμων διαδικασιών μεταρρύθ-
μισης στο σύστημα ΕΕΚ: παροχή πληροφοριών στους φορείς χάραξης πολιτικής, με τρό-
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πο που να ενισχύσεται η ταχύτερη εφαρμογή των καλών πρακτικών και των ενδεδειγμέ-

νων πολιτικών.

•	 Σύνθεση και συμβιβασμός των αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των εργαζομέ-

νων, των επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων και άλλων ενδιαφερομένων στο σύστημα 

κατάρτισης, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

•	 Δημιουργία ισχυρού «κοινωνικού κεφαλαίου», με έμφαση στη βελτίωση της συνολικής 

λειτουργίας των συστημάτων εκπαίδευσης, των αγορών εργασίας και του πεδίου των ερ-

γασιακών σχέσεων.

•	 Ανάληψη θεσμικών πρωτοβουλιών, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης ανάμεσα 

σε εργατικό δυναμικό, εργοδότες, διοίκηση και κράτος, με εστίαση στην ενίσχυση της 

ποιότητας των οικονομικών συναλλαγών και την ενθάρρυνση των επενδύσεων στο αν-

θρώπινο κεφάλαιο. 

Με βάση τη διεθνή εμπειρία, οι διάφορες μορφές κοινωνικού διαλόγου στον τομέα της ΕΕΚ 

εν γένει μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες (Nübler, χ.χ: 4):

1. Συλλογικές διαπραγματεύσεις σε θέματα κατάρτισης 

Μέσω αυτής της ευρέως διαδεδομένης πρακτικής κοινωνικού διαλόγου, η συλλογική σύμ-

βαση αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό, 

περιφερειακό, τομεακό ή επιχειρησιακό επίπεδο. Στο σχετικό πλαίσιο, το οποίο καταρτίστηκε 

το 2015 για τη διάσκεψη των G20 για την προώθηση ποιοτικών κύκλων μαθητείας, τα συνδι-

κάτα καταγράφουν ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με την κατάρτιση και καλύπτονται συ-

χνά από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις (L20, 2015:3-4). Ειδικότερα προβλέπονται ρυθμί-

σεις οι οποίες αφορούν :

 – Στη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

 – Στη δημιουργία νέων θέσεων μαθητείας.

 – Στην αντιμετώπιση των αναγκών των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

 – Στην εξασφάλιση της απασχόλησης μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μαθητείας.

 – Στην αμοιβή μαθητείας (επίδομα κατάρτισης) καθώς και στους κατάλληλους μισθούς των 

νεοεισαχθέντων σε προγράμματα μαθητείας.

 – Στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης - κατάρτισης.

 – Στην πρόβλεψη, διαχείριση και δραστική αντιμετώπιση των αλλαγών μέσω της διαπραγ-

μάτευσης για θέματα όπως η εκπαίδευση, η αναδιοργάνωση των συστημάτων εργασίας, 

η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, η ανατροφοδόητηση των προγραμμάτων σπουδών, 

η παροχή κινήτρων.
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2. Διαβουλεύσεις στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατάρτιση 

Ένα παράδειγμα για αυτήν τη μορφή του κοινωνικού διαλόγου στον τομέα της κατάρτισης εί-
ναι η συμμετοχή των εργασιακών συμβουλίων και άλλων φορέων εργαζομένων στον καθο-
ρισμό των σχεδίων κατάρτισης και των στρατηγικών των εταιρειών. Οι συμπράξεις και γενι-
κότερα οι συνεργασίες μεταξύ των εταίρων που εμπλέκονται στην κατάρτιση αποτελούν χρή-
σιμες και επωφελείς πρακτικές οι οποίες αποσκοπούν στην κοινή διαχείριση των εκπαιδευτι-
κών κεφαλαίων, στην ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και προγραμμάτων σπουδών, στη 
σύναψη «συμφώνων» κατάρτισης, στο συντονισμό με τα Ινστιτούτα κατάρτισης και τις ευρύ-
τερες στρατηγικές στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αναμφίβολα, υπάρχουν διαφορετι-
κές και ετερόκλητες πολιτικές, οι οποίες καλούνται να στηρίξουν οικονομικά την ενδοεπιχει-
ρησιακή κατάρτιση, με στόχο την απόκτηση σημαντικών μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων και ικανο-
τήτων από τους εκπαιδευόμενους στο χώρο εργασίας. Ωστόσο, σημαντικός στόχος παραμέ-
νει η αποφυγή όλων εκείνων των προβλημάτων τα οποία προκαλούν εμπόδια όπως η απρο-
θυμία των εργοδοτών να χρηματοδοτήσουν την εκπαίδευση, την ίδια στιγμή που άλλες επιχει-
ρήσεις έχουν τη δυνατότητα να απασχολούν εκπαιδευόμενους υπαλλήλους άνευ αποδοχών. 

Ειδικότερα, τα σχέδια χρηματοδότησης καθιερώνονται καλύτερα μέσω του κοινωνικού δι-
αλόγου, σύμφωνα με τις αρχές και τις αρμοδιότητες που ορίζονται στη σύσταση της ΔΟΕ για 
την Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού, 2004 (Νο 195). Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν η 
κυβέρνηση είναι σαφώς ο βασικός επενδυτής (χρηματοδοτώντας άμεσα την κατάρτιση ή / και 
προωθώντας τη συγχρηματοδότηση, με τη δημιουργία κινήτρων για τους εργοδότες και τους 
ιδιώτες), η συνεισφορά των εργοδοτών είναι επίσης απαραίτητη τόσο για την παροχή σταθε-
ρής και διαρκούς χρηματοδότησης όσο και για τη διασφάλιση της συνάφειας της κατάρτισης. 
Τα έξοδα μισθοδοσίας ή οι εισφορές μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις με προγράμματα 
κατάρτισης να απαλλαχθούν από εισφορές ή να τεθούν σε κατηγορία με μειωμένο συντελε-
στή, κατ’ αναλογία προς την εκπαίδευση που παρέχουν. Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να 
παρέχουν επιχορηγήσεις σε ιδρύματα κατάρτισης ή να οργανώνονται σε συνεργατικούς σχη-
ματισμούς (clusters), αν είναι πάρα πολύ μικρές προκειμένου να παρέχουν εκπαίδευση μόνες 
τους (ILO, 2010: 32). Αν και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν συνεισφέρουν οικονομικά, 
θα πρέπει να συμμετέχουν στον καθορισμό των χρηματοδοτικών ρυθμίσεων και να εκπρο-
σωπούνται στη διαχείριση των ταμείων κατάρτισης. «Είναι ο ρόλος των συνδικαλιστικών ορ-
γανώσεων [...] να παρέχουν [...] πληροφορίες, να θέτουν προτεραιότητες στις δαπάνες, να 
διασφαλίζουν ότι τα ταμεία παρέχουν επίσης κίνητρα στις μικρές επιχειρήσεις προκειμένου να 
συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης» (Nübler , χ.χ.: 9). Αυτή η συνεργασία πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα σε όλα τα μέρη που προβλέπεται να επεν-
δύσουν στο συνδυασμό των κατάλληλων δεξιοτήτων στο σωστό χρόνο. Εξυπακούεται πως 
διαφορετικές δομές μπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως ως ένα θεσμικό πλαίσιο εντός 
του οποίου να αναπτυχθεί η κοινωνική εταιρική σχέση και ο διάλογος για την ΕΕΚ. Σχετικά 
παραδείγματα αποτελούν τα εθνικά συμβούλια ΕΕΚ, οι πολιτικές ή τεχνικές ομάδες εργασίας 
που συστάθηκαν από τις εθνικές αρχές ή τους ίδιους τους κοινωνικούς εταίρους, τα τομεακά 
συμβούλια ή τα συμβούλια δεξιοτήτων, οι τοπικές επιτροπές και τα συμβούλια για την απασχό-
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ληση, τα διοικητικά συμβούλια των ιδρυμάτων ΕΕΚ καθώς και οι συμβουλευτικοί φορείς, σε 
επίπεδο σχολείου.11

3. Διαπραγματεύσεις σχετικά με τον προσδιορισμό των δεξιοτήτων 

Σε γενικές γραμμές, η ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεί ένα έργο που αφορά σε όλους τους 
φορείς της αγοράς εργασίας. Μετά τη σύσταση της ΔΟΕ για την Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού το 2004 (Νο 195), η στρατηγική κατάρτισης της ΔΟΕ ορίζει κοινές ευθύνες για την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων (ΔΟΕ, 2010: 24). Ειδικότερα:

•	 Οι κυβερνήσεις κατέχουν την πρωταρχική ευθύνη για την εκπαίδευση, την κατάρτιση πριν 
από την απασχόληση, τις βασικές δεξιότητες και την κατάρτιση των ανέργων και των ατό-
μων με ειδικές ανάγκες.

•	 Οι κοινωνικοί εταίροι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω εκπαίδευση, τη 
μάθηση στο χώρο εργασίας και την κατάρτιση κατά την απασχόληση.

•	 Τα άτομα είναι αναγκαίο να επωφελούνται από την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις ευ-
καιρίες διά βίου μάθησης.

Στα συστήματα ΕΕΚ συμμετέχουν πολλοί φορείς. Συνεπώς, οι συμπράξεις στον τομέα της 
ΕΕΚ μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνουν τους παρόχους εκπαίδευσης, τους συλλόγους μαθη-
τών και εκπαιδευτικών, επιμελητήρια12 και άλλους φορείς που εμπλέκονται σε αυτό το σύνθε-
το εγχείρημα. Ωστόσο, για λόγους σαφήνειας και εστίασης, σε αυτήν τη μελέτη περιγράφονται 
οι ρόλοι των παραδοσιακών τριών εταίρων του κοινωνικού διαλόγου: της κυβέρνησης, των 
οργανώσεων των εργοδοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων.13

Ο ρόλος του κράτους πρώτα απ’ όλα αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει ότι εφαρμόζονται οι 
προϋποθέσεις για την επιτυχία των συστημάτων ΕΕΚ. Αυτό σημαίνει τη θέσπιση και εφαρμο-
γή ενός κατάλληλου θεσμικού περιβάλλοντος καθώς και την προώθηση του κοινωνικού δια-
λόγου και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του. Επιπλέον, η κυβέρνηση είναι βασικός επενδυ-
τής στον τομέα της κατάρτισης. Πέρα από αυτό, πρωταρχικός ρόλος της κυβέρνησης είναι αυ-
τός του διαμεσολαβητή και του ρυθμιστή. Διευκολύνει το συντονισμό μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων, διασφαλίζοντας ότι θα ενεργούν προς το γενικό συμφέρον. Πολύ σημαντικό είναι το 
ότι «οι κυβερνήσεις δεν θα πρέπει [ποτέ] να επιδιώκουν τη μικροδιαχείριση μαθητείας [και άλ-
λων μορφών ΕΕΚ]» (Steedman, 2012: 14).

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι εργοδότες είναι εξίσου σημαντικοί – αν όχι οι σημαντικότε-
ροι – συντελεστές σε κάθε σύστημα ΕΕΚ, και ειδικότερα στη μαθητεία. Η Steedman (2012, 
σελ.13) τονίζει ότι «η σωστή συμμετοχή του εργοδότη δεν εξασφαλίζεται μόνο μέσω της εκ-

11. ETF (2012).
12. Ακόμη και αν τα εμπορικά, βιομηχανικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια είναι συχνά πολύ αντιπροσω-

πευτικές και με επαρκείς πόρους οργανώσεις, που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις και τους εργοδό-
τες, δεν θεωρούνται κοινωνικοί εταίροι, όταν έχουν μια υποχρεωτική ασφάλιση.

13. ΔΟΕ (2010), L20 (2015) και Steedman (2012).
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προσώπησης εργοδοτών για τους επίσημους οργανισμούς που έχουν συσταθεί από την κυ-
βέρνηση ... [αλλά] ... χρειάζεται δέσμευση χρόνου και πόρων σε όλα τα επίπεδα της διαχείρι-
σης μαθητείας». Ως εκ τούτου, «οι ισχυρές περιφερειακές ή / και κλαδικές εργοδοτικές οργα-
νώσεις πρέπει να αναπτυχθούν παράλληλα με την παροχή της μαθητείας» (Steedman, 2012: 
22). Στην περίπτωση των κανονισμών της κατάρτισης στο χώρο εργασίας, οι εργοδότες δια-
δραματίζουν καίριο ρόλο στην παροχή ευκαιριών κατάρτισης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη μα-
θητεία, όπου το κύριο μέρος της μάθησης πραγματοποιείται σε επιχειρησιακό – εργασιακό πε-
ριβάλλον. Μέσω της συμβολής τους στην προετοιμασία και το σχεδιασμό των προγραμμάτων 
κατάρτισης, οι εργοδότες μπορούν να εξασφαλίσουν ότι το πρόγραμμα αναπτύσσει τις δεξιό-
τητες που απαιτούνται για την οργάνωση και λειτουργία της κατάρτισης εντός του χώρου εργα-
σίας, στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής οικονομίας. Επιπλέον, η συμμετοχή των εργοδοτών στη 
χρηματοδότηση της κατάρτισης - είτε πρόκειται για άμεση, είτε για έμμεση - αποτελεί παράγο-
ντα-κλειδί, δηλώνοντας ξεκάθαρα τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη διατήρηση και 
την αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ευελιξίας. Η Διεθνής Ορ-
γάνωση Εργοδοτών και η Συμβουλευτική Επιτροπή Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας του ΟΟΣΑ 
(BIAC) συνέταξαν ένα έγγραφο στρατηγικής αναφορικά με τη διά βίου μάθηση, για τη σύνοδο 
των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, το Μάρτιο 2010 (ΟΙΕ και BIAC, 2010). Σύμφωνα με αυτό, η 
συμβολή των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων - απευθείας ή μέσω των αντιπρο-
σωπευτικών τους οργανώσεων - περιλαμβάνει:

•	 Τη συμμετοχή σε αρμόδιους φορείς και την παροχή τεχνογνωσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα και κυβερνήσεις.

•	 Τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών κατάρτισης, των προ-
γραμμάτων, κ.λπ..

•	 Τη δημιουργία ευκαιριών εκπαίδευσης για τους εργαζομένους στην επιχείρηση, με στό-
χο την ανταπόκριση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας 
μέσα από τον εντοπισμό των αναγκών αυτών και τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τέλος, οι οργανώσεις των εργαζομένων εμπλέκονται μέσω των συνδικλιστικών τους 
οργάνων σε διάφορα επίπεδα και με μια σειρά από δραστηριότητες στη διακυβέρνηση των 
συστημάτων ΕΕΚ και της μαθητείας. Υπεύθυνες για την προστασία των συμφερόντων όλων, 
συμπεριλαμβανομένων των μαθητευομένων, οι οργανώσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην προσπάθεια να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των μαθητευομένων. Η διαπραγμάτευση 
των μισθών για τους μαθητευόμενους και άλλα θέματα που σχετίζονται με την κατάρτιση, εί-
ναι ένα άλλο πολύ σημαντικό καθήκον των συνδικάτων. Ο ρόλος τους είναι δύσκολος, αφού 
έχουν να διαπραγματευτούν «τα χαμηλότερα επίπεδα αμοιβών των μαθητευομένων σε σχέ-
ση με εκείνες των πλήρως ειδικευμένων εργαζόμενων, την ίδια στιγμή που επιμένουν για 
κατάρτιση υψηλής ποιότητας με κρίσιμα στοιχεία τις μεταβιβάσιμες γνώσεις και δεξιότητες» 
(Steedman, 2012: 22). Η συμμετοχή των συνδικάτων στο σχεδιασμό του περιεχομένου 
κατάρτισης είναι ζωτικής σημασίας. Επιπλέον, τα συνδικάτα θα πρέπει να εμπλέκονται στην 
από κοινού διαχείριση των πόρων κατάρτισης. Τέλος, μπορούν να ασκούν πίεση προς την 
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κατεύθυνση της πιστοποίησης που οι εθνικοί φορείς οφείλουν να παρέχουν μετά το πέρας της 
επιτυχούς ολοκλήρωσης της κατάρτισης και μαθητείας. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδι-
καλιστικών Οργανώσεων (ETUC) (Unionlearn, 2013: 5) καθώς και το Labour 20 (που εκπρο-
σωπεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε επίπεδο G20) (L20, 2015: 1-2) αναφέρονται στη 
συνδικαλιστική συμμετοχή στην ΕΕΚ και, ιδίως, στη μαθητεία, ως εξής:

•	 Διασφαλίζουν ότι τα προγράμματα κατάρτισης ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας και παράλληλα ωφελούν μαθητευόμενους και ασκούμενους.

•	 Συμβάλλουν στην ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων.

•	 Παρέχουν συμβουλές σχετικά με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τόσο σε ιδρύματα κα-
τάρτισης όσο και στο χώρο εργασίας.

•	 Παρακολουθούν την ποιότητα της κατάρτισης με βάση την εργασία και την άσκηση επαγ-
γελμάτων.

•	 Διαπραγματεύονται όρους και προϋποθέσεις για τους μαθητευόμενους (εργασιακά δικαι-
ώματα, παιδαγωγικές αρχές και ιδίως τους μισθούς τους).

•	 Παρέχουν κατευθύνσεις στους μαθητευόμενους μέσω των εκπροσώπων των συνδικα-
λιστικών οργανώσεων και των συμβουλίων εργασίας.

•	 Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν ρυθμίσεις χρηματοδότησης από κοινού με τους εργοδότες, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή της μαθητείας και κατάρτισης. 

Από τη μέχρι τώρα παρουσίαση και ανάλυση στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εμφανές ότι η συμ-
μετοχή των κοινωνικών εταίρων στην ανάπτυξη της πολιτικής και των πρακτικών της ΕΕΚ έχει 
μακρά παράδοση στην Ευρώπη και, σε σύγκριση με άλλες περιοχές, είναι ευρέως διαδεδο-
μένη. Έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε το 2003 από το CEDEFOP –το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης– δείχνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι σε όλες τις 
χώρες της έρευνας - Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, 
Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο - εμπλέκονται «σε κά-
ποιο βαθμό στη χάραξη πολιτικής της ΕΕΚ» και «σε διάφορες δραστηριότητες που αφορούν 
στην υλοποίηση των δράσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως σε τομεακό 
και τοπικό επίπεδο, διαμορφώνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα, νέα προσόντα και προγράμ-
ματα κατάρτισης κατά την απασχόληση» (Winterton 2007, p.294). Τα πορίσματα αυτά επιβε-
βαιώθηκαν από πρόσφατη μελέτη που ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδι-
καλιστικών Οργανώσεων. Είναι προφανές πως τόσο τα εργατικά σωματεία όσο και οι εργο-
δοτικές ενώσεις εμπλέκονται στενά σε διάφορα επίπεδα της διακυβέρνησης της EEK στα δέκα 
κράτη μέλη της Ε.Ε που συμμετείχαν στην έρευνα14 (Unionlearn 2013 : 5). 

14. Βουλγαρία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασί-
λειο.
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πίνακας 1. Τυπολογία των συστημάτων ΕΕΚ15

τρόπος ρύθμισης

αγοροκεντρικός ρυθμιζόμενος από το κράτος

Επίκεντρο

χώρος Εργασίας
Ιρλανδία, Ολλανδία,
Ηνωμένο Βασίλειο

Αυστρία, Δανία, Γερμανία,  
Ελβετία

χώρος  
Εκπαίδευσης

Ιταλία Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, 
Ισλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, 

Ισπανία, Ελλάδα

 Ωστόσο, τα εθνικά συστήματα ΕΕΚ και οι δομές του κοινωνικού διαλόγου έχουν αναπτυ-
χθεί υπό πολύ συγκεκριμένες και, ίσως, διαφορετικές συνθήκες και ιστορικά πλαίσια και ως 
εκ τούτου διαφέρουν σημαντικά. Ο Winterton (2007) μας δίνει μια τυπολογία η οποία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση της φύσης και της έκτασης του κοινωνικού διαλόγου πάνω 
στη χάραξη πολιτικής της ΕΕΚ και την εφαρμογή της. Σύμφωνα με την τυπολογία αυτήν, ο ίδιος 
διακρίνει δύο βασικές διαστάσεις των συστημάτων ΕΕΚ: α) το επίκεντρο της δημιουργίας δε-
ξιοτήτων (στο χώρο εργασίας ή τη σχολή) και β) τη ρύθμιση του συστήματος επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (κράτος ή αγορά). Ειδικότερα, ο Πίνακας 1, δείχνει τη διερευνητι-
κή κατανομή στις χώρες στις οποίες αφορά η έρευνα του CEDEFOP το 2003 σε αυτές τις δια-
στάσεις. Από αυτή την περιορισμένης ανάλυσης τυπολογία γίνεται κατανοητό ότι συστήματα τα 
οποία ρυθμίζονται από το κράτος, αλλά ταυτόχρονα επικεντρώνονται και στο χώρο εργασίας, 
τα βρίσκουμε στην Αυστρία, Δανία και Γερμανία, χώρες στις οποίες η μαθητεία ή το αποκαλού-
μενο «δυϊκό μοντέλο» είναι το πλέον διαδεδομένο (η Ελβετία επίσης ανήκει σε αυτήν την ομά-
δα). Αν και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε κατ’ εξοχήν σχολικά συστήματα ΕΕΚ είναι 
συνήθως πιο ήπια, τα συστήματα ΕΕΚ «δυϊκού μοντέλου» βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στον 
κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Στις αντίστοιχες χώρες, η συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό και την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕΚ είναι νομι-
κά καθορισμένη και οι κοινωνικές εταιρικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από ισχυρή εργοδοτική 
και συνδικαλιστική εκπροσώπηση μέσα από διάφορες επιτροπές και φορείς που είναι υπεύ-
θυνοι για όλες τις πτυχές της ΕΕΚ. Ο Winterton (2007: 296) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
«φύση της ρύθμισης του συστήματος ΕΕΚ και κυρίαρχη εστίασή της, είτε στην εκπαίδευση είτε 
στο χώρο εργασίας, είναι συγκυριακοί παράγοντες χρήσιμοι για την προώθηση ή τη μείωση 
της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων [στην ΕΕΚ]». Εν κατακλείδι, συστήματα ρυθμιζόμε-
να από το κράτος διευκολύνουν ένα σαφώς οριζόμενο ρόλο για τους κοινωνικούς εταίρους, 
ενώ συστήματα που ηγεμονεύει μονομερώς η αγορά συνδέονται με την άνιση και τη μη ισότιμη 
συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορεών. Ο κοινωνικός διάλογος σε συστήματα που εστιάζουν 
στο χώρο της εκπαίδευσης, όπως στην Ελλάδα, είναι αναπόφευκτα λιγότερο αναπτυγμένος σε 

15. Προσαρμοσμένο από τον Winterton (2007, σ.284).
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σχέση με τα συστήματα που εστιάζουν στο χώρο εργασίας, δεδομένου ότι η ΕΕΚ αποτελεί πε-
ριοχή όπου η ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων είναι ισχνή.

 

Ο Gonon (2014) ωστόσο σε κείμενό του αναλύοντας τον πυρήνα του «δυϊκού μοντέλου» 
υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος τρόπος διακυβέρνησης, ο οποίος περιλαμβάνει τις προοπτι-
κές διαφορετικών παραγόντων, είναι ο κύριος παράγοντας επιτυχίας: «Το σήμα των [δυϊκών] 
συστημάτων ΕΕΚ, δηλαδή, δεν συνδέεται τόσο πολύ με τη συγκεκριμένη επιφανειακή δομή 
μιας ΕΕΚ στο χώρο εργασίας, αλλά πολύ περισσότερο με την έννοια της κινητικότητας και της 
διακυβέρνησης στην εκπαίδευση και την ΕΕΚ». Η συμμετοχή του κοινωνικού εταίρου16 στην 
υλοποίηση των αποφάσεων ΕΕΚ, όπως η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και προσόντων 
είναι εκτεταμένη σε όλες τις χώρες με δυϊκό σύστημα ΕΕΚ. Στην αυστρία για παράδειγμα, οι 
κοινωνικοί εταίροι εκπροσωπούνται στις επιτροπές και τα γνωμοδοτικά συμβούλια σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο και είτε γνωμοδοτούν, είτε έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό προ-
γράμματος σπουδών και την ανάπτυξη νέων προσόντων (Winterton 2007: 288). Σε ομοσπον-
διακό επίπεδο, οι κοινωνικοί εταίροι συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση κανονισμών και 
διαταγμάτων για την κατάρτιση, συμβουλεύοντας το Υπουργείο Οικονομικών.

Παρομοίως, οι κοινωνικοί εταίροι στη δανία ασκούν άμεση επιρροή στον καθορισμό του 
γενικού πλαισίου κατάρτισης, συμμετέχοντας στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την Αρχική ΕΕΚ 
που προαναφέρθηκε, το οποίο παρέχει συστάσεις στον Υπουργό Παιδείας που καθορίζει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για κάθε πρόγραμμα ΕΕΚ. Περίπου 50 εμπορικές επιτροπές (με ίση 
εκπροσώπηση από εργοδότες και εργαζομένους) είναι υπεύθυνες για να καθορίζουν το λεπτο-
μερές περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στο γενικό πλαίσιο που 
παρέχεται από το Εθνικό Συμβούλιο (Unionlearn, 2013: 26). 

Στη Γερμανία, οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν στην εξέλιξη της ΕΕΚ σε εθνικό επίπεδο, 
εκπροσωπούμενοι από το BIBB (Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για την ΕΕΚ). Σε τομεακό επίπεδο, 
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι οργανώσεις εργοδοτών συμμετέχουν μέσω ειδικών 
εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι σε συνδυασμό με το BIBB, αποφασίζουν σχετικά με τις επαγ-
γελματικές δεξιότητες, τις γνώσεις και τα προσόντα που απαιτούνται για να αντεπεξέλθει κά-
ποιος σε μια επαγγελματική εξειδίκευση, στο συνολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις απαι-
τήσεις αξιολόγησης.17 Επίσης, οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν τυπικά σε εταιρικό επίπεδο 
στην επιλογή και την κατανομή εκπαιδευτικών θεμάτων. Τα συμβούλια εργαζομένων σε εται-
ρείες με πέντε ή περισσότερους υπαλλήλους μπορούν να ζητήσουν από τον εργοδότη να προ-
βεί σε διάγνωση και ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών.

Σε ό,τι αφορά στη μαθητεία, η χρηματοδότηση των παραδοσιακών συστημάτων αποτελεί 
κοινή υπόθεση. Οι εταιρείες υποδοχής χρηματοδοτούν τις εκπαιδευτικές δομές μέσα στην 
εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων των υλικοτεχνικών υποδομών και των μισθών των εκπαι-

16. Bliem κ.ά. (2014), Unionlearn (2013, σ.26, 28-29) και Winterton (2007, σ.288-289).
17. Unionlearn (2013, σ.28).
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δευτών) και καταβάλλουν αμοιβή στο μαθητευόμενο. Έτσι, αναλαμβάνουν ένα σημαντικό μέ-
ρος των δαπανών της επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της μαθητείας. Η κυβέρνηση 
χρηματοδοτεί τις επαγγελματικές σχολές μερικής απασχόλησης, χορηγώντας κεφάλαια για τις 
εταιρείες υποδοχής, αλλά και για τους μαθητευόμενους. 

Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει την εκτιμώμενη χρηματοδοτική συνεισφορά των εργοδοτών και 
στις τέσσερις χώρες όπου εφαρμόζεται το δυϊκό μοντέλο στην ΕΕΚ.

πίνακας 4. Η συνεισφορά των εργοδοτών στην ΕΕΚ: Εκτιμώμενο ποσοστό των προγραμ-
μάτων ανώτερης δευτεροβάθμιας ΕΕΚ στα οποία συνεισφέρουν οι εργοδότες με διάφορα 

στοιχεία της ΕΕΚ και με την ανταλλαγή μηχανισμών αυτών των δαπανών.18

Προγράμματα  
με συνεισφορά 

εργοδοτών

Οι εργοδότες συνεισφέρουν σε: Δαπάνες της  
παροχής ΕΕΚ που  
μοιράζονται από  

εταιρείες που δεν 
προσφέρουν ΕΕΚ  

(π.χ. μέσω φόρων)

Επίπεδα  
αναδιανομής  
δαπανών ΕΕΚ 
μέσα από τις 

εταιρείες

Εκπαιδευτικό  
εξοπλισμό και 

υλικό

Μισθοί  
εκπαιδευτών

Έξοδα ταξιδιού 
 για άτομο σε  

πρακτική άσκηση

AT 98% Ναι Ναι Ναι Όχι 1 Μ/Δ

DK 95% Ναι Ναι Όχι Ναι 2 Εθνικό

DE 71% Ναι Ναι Ναι Όχι 1 Μ/Δ

CH 100% Ναι Ναι Ναι Όχι 3 Μ/Δ

1.  Το μερίδιο του κόστους κατάρτισης για την παροχή της ΕΕΚ στη διττή προσέγγιση στη μά-
θηση εξαρτάται από τον εκάστοτε τομέα. Για παράδειγμα, στον τομέα των κατασκευών 
όλες οι εταιρείες μοιράζονται το κόστος της κατάρτισης. 

2.  Η χρηματική συνεισφορά καθορίζεται με βάση το συνολικό κόστος της πρακτικής άσκη-
σης.

3.  Ορισμένοι τομείς έχουν κεφάλαια για την ΕΕΚ, αλλά υπό κανονικές συνθήκες δεν υπάρ-
χουν εθνικοί κανονισμοί σχετικά με τις εισφορές των επιχειρήσεων οι οποίες δεν προ-
σλαμβάνουν εκπαιδευόμενους. 

Ένα κοινό μέσο χρηματοδότησης ΕΕΚ είναι τα συστήματα εισφοράς-επιχορήγησης, όπου οι 
κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν όχι μόνο στο μέτρο που οι εργοδότες συνεισφέρουν στα τα-
μεία μέσω των επιχορηγήσεων (εισφοράς και επιδομάτων σε σχέση με την εκπαίδευση), αλλά 
και στη διαχείριση των ταμείων, η οποία, σε ορισμένες χώρες, περιλαμβάνει τα συνδικάτα κα-
θώς και τις ενώσεις των εργοδοτών (Winterton, 2007: 295). 

Στη Γερμανία, για παράδειγμα, ένα καθεστώς εισφοράς (2,5 έως 2,8 επί του ποσοστού 
του μισθολογικού κόστους) λειτουργεί στον τομέα των κατασκευών και της γεωργίας και οι 

18. Ελαφρώς προσαρμοσμένο από το Hoeckel κ.ά. (2009: 56).
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κοινωνικοί εταίροι συνδιαχειρίζονται τα κεφάλαια αυτά, δίνοντας επιχορηγήσεις σε εταιρείες 
που προφέρουν εγκεκριμένη κατάρτιση καθώς και σε διεταιρικά κέντρα κατάρτισης (Winterton, 
2007: 289). 

Στη δανία, όλοι οι εργοδότες, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, είναι υπο-
χρεωμένοι, κατ’ αναλογία προς τον αριθμό των εργαζομένων τους με πλήρη απασχόληση, να 
συνεισφέρουν σε ένα ταμείο που ονομάζεται σύστημα αποζημίωσης των εργοδοτών (το 2012 
η ετήσια εισφορά ανά μισθωτό πλήρους απασχόλησης ήταν περίπου 400 ευρώ). Τα κεφάλαια 
αυτά στη συνέχεια διατίθενται στις εταιρείες υποδοχής που παρέχουν το μισθό του μαθητευο-
μένου, ο οποίος αποζημιώνεται για το χρονικό διάστημα που βρίσκεται στη σχολή. 

Στην αυστρία, τέλος, δεν υπάρχουν επίσημα υποχρεωτικά μακροοικονομικά κεφάλαια για 
τη χρηματοδότηση της κατάρτισης. Ωστόσο, οι εταιρείες που υλοποιούν προγράμματα κατάρ-
τισης υποστηρίζονται από μια σειρά μέτρων. Ορισμένα από τα μέσα αντλούνται μέσω των φό-
ρων που καταβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις εργασίας (μέσω ταμείων 
αποζημίωσης για λόγους αξιοπιστίας). Η διοίκηση χρηματοδοτείται μέσω των γραφείων μαθη-
τείας των οικονομικών επιμελητηρίων, από πόρους των οικονομικών επιμελητηρίων, τα οποία 
με τη σειρά τους ενισχύονται από τις υποχρεωτικές εισφορές των επιχειρήσεων προς αυτά.
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Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του κοινωνικού διαλόγου για 
την ΕΕΚ στην Ελλάδα, έτσι όπως αυτά διαφαίνονται μέσα από τη σχετική βιβλιογραφία και τις 
αναφορές των κοινωνικών εταίρων. Είναι σαφές πως η μορφή και το περιεχόμενο του κοινω-
νικού διαλόγου συνιστούν βασική προϋπόθεση ορθής και χρηστής λειτουργίας ενός ευνομoύ-
μενου δημοκρατικού πολιτεύματος στο σύγχρονο κόσμο. Η βασική αυτή παραδοχή δεν εδρά-
ζεται σε μία ρητορικού τύπου διαπίστωση, αλλά σε θεμελιακές αρχές των συνταγματικών και 
θεσμικών κειμένων, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (European Commission 
1998). Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην Ε.Ε, η αρχή του κοινωνικού διαλόγου κατοχυρώνεται 
από τα άρθρα 154 & 155 αντίστοιχα, γεγονός που συνδέεται ευθέως με τις θεσμικές μεταρ-
ρυθμίσεις στην Ελλάδα τόσο μεταπολιτευτικά όσο και με το Ν. 1264, ο οποίος ουσιαστικά 
εδραίωσε την κοινωνική συμμετοχή και την εκπροσώπηση των ομαδικών συμφερόντων στις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις στη δεκαετία του 1980 (Κουζής & Ρομπόλης, 2000). 

Είναι ευνόητο, λοιπόν, πως το κεκτημένο του κοινωνικού διαλόγου δεν αποδόθηκε ως πα-
ραχώρηση από πλευράς εξουσίας στις κοινωνικές ομάδες συμφερόντων. Αντίθετα, συνδέθη-
κε με κοινωνικούς αγώνες και καίρια, δομικά και θεμελιώδη ζητήματα του θεσμικού εκσυγ-
χρονισμού της ελληνικής κοινωνίας. Είναι, λοιπόν, περισσότερο από βέβαιο πως η ουσία και 
το περιεχόμενο του κοινωνικού διαλόγου αντανακλούν το επίπεδο, το βάθος και την ουσία 
της ποιότητας της ίδιας της δημοκρατίας (Finlay, 1998), διαπίστωση την οποία οφείλουμε να 
διατηρήσουμε ενεργή στο «συλλογικό σκέπτεσθαι» κάθε αναπτυγμένης και προοδευτικής κοι-
νωνίας. Για το λόγο αυτό, ο κοινωνικός διάλογος σχετίζεται ευθέως με τα ζητήματα των κοι-
νωνικών διεργασιών και διευθετήσεων που οι κοινωνικές συγκρούσεις και αντιφάσεις προ-
καλούν, με στρατηγικό και καταστατικό στόχο τη διαμόρφωση στέρεων όρων και συνθηκών 

κεφάλαιο  2

Ο κοινωνικός διάλογος για την ΕΕΚ στην Ελλάδα με βάση 
το υφιστάμενο θεσμικό, επιχειρησιακό και οργανωτικό πλαίσιο 
σε σχέση με τις μορφές μάθησης βασισμένης στην εργασία 
(work-based learning) και τη μαθητεία
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κοινωνικής συναίνεσης και κοινωνικής αποτελεσματικότητας. Είναι επομένως σαφές πως η 
αποτελεσματικότητα του κοινωνικού διαλόγου απαιτεί τη διαμόρφωση σαφών και αξιόπιστων 
διασικασίων διενέργειας των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με τρόπο που να δικαιώνεται 
στην πράξη η ισότιμη και ειλικρινής συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στις διαδικασίες 
διαβούλευσης και εκπροσώπησης (Halvorsen, 1998). Αναμφίβολα, λοιπόν, ο κοινωνικός διά-
λογος αφορά σε ένα ευρύ φάσμα διεργασιών, συμμετοχών και μορφών εκπροσώπησης, όσο 
ευρύ άλλωστε είναι και το φάσμα της ίδιας της δημοκρατικής λειτουργίας σε κάθε πολιτειακά 
υγιή κοινωνία. 

Ειδικότερα, όμως, στο πεδίο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) ενυ-
πάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και αρχές, τα οποία συνθέτουν την εικόνα και το προ-
φίλ του κοινωνικού διαλόγου. Από τα χαρακτηριστικά αυτά, είμαστε σε θέση να διακρίνουμε 
και να αναδείξουμε εκείνα τα σημαντικά και κρίσιμα στοιχεία τα οποία συνδέονται με τη δια-
μόρφωση, τη συγκρότηση και την προοπτική της ΕΕΚ στην Ελλάδα των τελευταίων τριών δε-
καετιών.

Ωστόσο, το επίπεδο και η λειτουργία του κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα αναφορικά με 
την ΕΕΚ δεν υφίστανται ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά, αλλά και τις παθογένειες, οι οποίες 
ακόμη και σήμερα ενδημούν στο συνολικότερο χώρο του κοινωνικού διαλόγου, με συνέπεια, 
οι πολιτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης να σχετίζονται άλλοτε ευθέως κι άλλο-
τε εμμέσως με τη γενικότερη εικόνα του κοινωνικού διαλόγου στο ευρύτερο πλαίσιο των πολι-
τικών της χώρας. Κι αυτό είναι αναγκαίο να επισημανθεί, γιατί μια ορθολογική ερμηνεία οφεί-
λει να λάβει υπόψη της όλα εκείνα τα δομικά μέρη που συνθέτουν το πλαίσιο μιας πλήρους και 
ενδελεχούς ανάλυσης του κοινωνικού διαλόγου στην ελληνική κοινωνία.

Είναι σαφές, λοιπόν, πως η μορφή και το περιεχόμενο του κοινωνικού διαλόγου σχετίζεται 
με τις διαχρονικές παθογένειες και υστερήσεις της ελληνικής κοινωνίας, η οποία ακόμη και 
σήμερα εμφανίζει σημαντικά ελλείμματα στα ζητήματα κοινωνικής εκπροσώπησης και συμμε-
τοχικότητας. Η διαπίστωση αυτή συνδέεται ευθέως με τις διαδικασίες συγκρότησης του δημό-
σιου χώρου, αλλά και του σύγχρονου νεοελληνικού κράτους, το οποίο εμφανίζεται να υστερεί 
σημαντικά σε θέματα ανάπτυξης και αποτελεσματικότητας θεσμών και διαδικασιών κοινωνι-
κού διαλόγου. Η υστέρηση αυτή είναι εμφανής άλλωστε και στο ευρύτερο πεδίο της συλλογι-
κής εκπροσώπησης καθώς και σε πολιτικές οι οποίες σχετίζονται με το ρόλο του ίδιου του κρά-
τους απέναντι στα οργανωμένα συμφέροντα και την «κοινωνία των πολιτών». 

Επιχειρώντας να ταξινομήσουμε και να συστηματοποιήσουμε ορισμένα βασικά χαρακτηρι-
στικά του κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα, θα μπορούσαμε να συμπυκνώσουμε βασικές 
όψεις και παραμέτρους που συνιστούν το προφίλ της υφιστάμενης κατάστασης. Ειδικότερα:

•	 Η ελληνική περίπτωση σε σχέση με τον κοινωνικό διάλογο εμφανίζει σημαντικές ιδι-
ομορφίες και ιδιαιτερότητες. Το γεγονός αυτό, εδράζεται στο ότι η έλλειψη διαλόγου 
στην Ελλάδα βασίστηκε στη διαχρονική καθυστέρηση και τη σχετικά πρόσφατη εμφάνιση 
θεσμών και διαδικασιών συλλογικών διαπραγματεύσεων στο πεδίο των εργασιακών 
σχέσεων. Ενδεικτική είναι η, για πολλές δεκαετίες, διατήρηση του Νόμου 3239/55 σχε-
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τικά με την επίλυση των διαφορών με τρόπο, ώστε ο κρατικός παρεμβατισμός να πρυτα-
νεύει και να περιορίζει αισθητά τη συλλογική αυτονομία (Κουζής & Ρομπόλης,2000) Η 
υπέρβαση του εν λόγω νομοθετικού πλαισίου υλοποιήθηκε μέσω της αναθεώρησης του 
Νόμου 1876/90, όπου κατοχυρώθηκαν θεσμικά οι διαδικασίες ελεύθερης διαπραγμά-
τευσης(Κουζής & Ρομπόλης, 2000).

•	 Σημαντική εξέλιξη στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα υπήρξε η δημι-
ουργία της οικονομικής και κοινωνικής Επιτροπής, η οποία θεσμοθετήθηκε με το 
Νόμο 2232/94 και στόχο τη διαμόρφωση και κατάθεση έγκυρης και έγκριτης γνώμης 
για σημαντικά ζητήματα του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος στη χώρα. Ενδει-
κτική είναι η αναφορά σε ανάλογη έκθεση της ΟΚΕ19 σχετικά με το ζήτημα του κοινωνι-
κού διαλόγου και τη γενεαλογία του στη μεταπολιτευτική Ελλάδα: «Ήδη από τη μεταπολί-
τευση και την κατοχύρωση του δικαιώματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων στο Σύ-
νταγμα του 1975, ξεκινά μία αργή και επίπονη διαδικασία ανάπτυξης ενός ανεξάρτητου 
διαλόγου μεταξύ των εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η διαδικασία αυτή 
οδήγησε σταδιακά στην εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης στις διμερείς σχέσεις των κοι-
νωνικών εταίρων και στη μερική απαγκίστρωσή τους από το κράτος. Η αλλαγή του κλίμα-
τος άρχισε να εκφράζεται ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’80. Η ουσιαστική έκφρα-
σή της, όμως, αποτυπώνεται στη δεκαετία του ’90 με την προώθηση ενός σύγχρονου θε-
σμικού πλαισίου για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις (Ν. 1876/1990). Παράλληλα, την 
ίδια δεκαετία νέοι θεσμοί και όργανα προώθησαν τον κοινωνικό διάλογο σε διάφορα επί-
πεδα, με κυρίαρχη τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε αυτά. Πρόκειται για την Οι-
κονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας 
(Ο.ΜΕ.Δ), το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας (Ε.Ι.Ε.) και το Ελληνικό Ινστιτούτο για την Υγιει-
νή και Ασφάλεια στην Εργασία (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)» (ΟΚΕ, 2002). Ουσιαστικά, μέσω του κει-
μένου αυτού, διαπιστώνεται η σαφής τάση συρρίκνωσης του παραδοσιακού και παρεμ-
βατικού ρόλου του ελληνικού κράτους, μέσα από την ενίσχυση του ρόλου των κοινωνι-
κών εταίρων στη διαμόρφωση πολιτικών στο πλαίσιο της αστικής κοινοβουλευτικής δη-
μοκρατίας. Παρόλα αυτά, το παράδοξο είναι πως στο πλαίσιο της υπάρχουσας κατάστα-
σης και παρά τα θεσμικά βήματα που έχουν συντελεστεί, η κρατική γραφειοκρατία, μέσω 
των δομών και υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης, εξακολουθεί να ρυθμίζει το νομοθε-
τικό σκέλος της κρατικής πολιτικής, γεγονός που υποδηλώνει πως το κράτος ακόμη και 
σήμερα παραμένει ο βασικός «συντελεστής και ρυθμιστής» του νομοθετικού και εκτε-

19.  Το Δεκέμβριο του 2002, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ), εξέδωσε Γνώμη 
Πρωτοβουλίας με θέμα «Ο κοινωνικός διάλογος στην Ελλάδα: αποτίμηση, τάσεις, προοπτικές». Με 
τον όρο «κοινωνικός διάλογος», η Γνώμη εξετάζει ειδικότερα την πορεία των συλλογικών διαπραγ-
ματεύσεων της θεσμοθετημένης διαβούλευσης και των άτυπων συνεννοήσεων ή διαβουλεύσεων 
σε τριμερή ή διμερή βάση. Ειδικότερα, στις 18 Δεκεμβρίου 2002, η Ο.Κ.Ε. της Ελλάδας (ΟΚΕ), που 
αποτελεί θεσμοθετημένο εθνικό όργανο κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των αντιπροσωπευτικότερων 
κοινωνικών φορέων της χώρας, εξέδωσε Γνώμη Πρωτοβουλίας (υπ’ αριθμ. 86/2002) βλέπε σχε-
τικά www.oke.gr.
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λεστικού παιχνιδιού, γεγονός που σηματοδοτεί την πρωτοκαθεδρία του στο σκηνικό της 
κοινωνικής διαβούλευσης. Είναι, λοιπόν, απόλυτα κατανοητό πως στην ελληνική περί-
πτωση, η ηγεμονία ενός κεντρικού και συγκεντρωτικού μοντέλου διοίκησης διαμορφώ-
νει το ασφυκτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να κινηθεί η κοινωνική διαβούλευση 
για τα θέματα της ΕΕΚ.

•	 Στο πλαίσιο του ευρύτερου κλίματος το οποίο περιγράφηκε παραπάνω, οι μέχρι σήμε-
ρα θεσμικές ενέργειες δεν διαφαίνεται να έχουν καταστήσει τον κοινωνικό διάλο-
γο αποτελεσματικό και ουσιαστικό στον επιθυμητό βαθμό. Αυτό συμβαίνει, γιατί οι 
οποιεσδήποτε προσπάθειες για διμερείς ή τριμερείς διαβουλεύσεις στο σύνολο των πε-
ριπτώσεων λαμβάνουν χώρα είτε την τελευταία στιγμή, πριν από μεταρρυθμιστικά εγ-
χειρήματα τα οποία αποδεικνύονται ιδιαίτερα κρίσιμα, είτε με τρόπο που να ακυρώνεται 
στην πράξη η ουσιαστική συμβολή των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία της διαβού-
λευσης. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως κανείς δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει το 
πώς και με ποιον τρόπο εισακούονται ή ενσωματώνονται τα πορίσματα του κοινωνικού 
διαλόγου στο νομοθετικό έργο, αφού δεν υπάρχει ένα αρμόδιο θεσμικό όργανο το οποίο 
να παρατηρεί και να αξιολογεί την πορεία και την εξέλιξη του κοινωνικού διαλόγου στη 
χώρα μας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα και με το κείμενο της Ο.Κ.Ε: «το εθνικό συμβουλευ-
τικό όργανο κοινωνικού διαλόγου, η Ο.Κ.Ε., δεν αξιοποιείται όπως θα έπρεπε, δεδομέ-
νου ότι λιγότερο από τα μισά νομοσχέδια οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής εστάλη-
σαν στην Επιτροπή για γνωμοδότηση κατά την περίοδο 1995-2001» (ΟΚΕ, 2012). Την 
ίδια στιγμή, επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι: «οι προτάσεις των κοινωνικών φορέων 
δεν εισακούονται στον επιθυμητό βαθμό, με αποτέλεσμα οι απόπειρες μεταρρυθμίσεων 
να οδηγούνται συχνά σε αδιέξοδο και να καταλήγουν σε ελλιπή ή ανεφάρμοστα νομοθε-
τήματα» (ΟΚΕ, 2012). Είναι σαφές, λοιπόν, πως η εφαρμογή του κοινωνικού διαλόγου 
στη χώρα μας εμφανίζει ένα σημαντικό έλλειμμα αποτελεσματικότητας και ουσιαστικής 
εφαρμογής, γεγονός που σκιάζει την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη στη δυναμική και τις 
προσδοκίες της προοπτικής του.

Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα του κοινωνικού διαλόγου σχετικά με την ΕΕΚ στην Ελλάδα, θα 
μπορούσαμε να αναζητήσουμε έμπρακτα αποτελέσματα στις προτάσεις της Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής, οι οποίες κατατέθηκαν από την εποχή που η Επιτροπή συστάθηκε μέχρι 
σήμερα. Ενδεικτικά, επισημαίνονται μερικές από τις βασικές αναφορές σε θέματα επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως αυτές καταγράφονται σε νομοσχέδια για τη διά 
βίου μάθηση, τις πολιτικές απασχόλησης ή την εκπαιδευτική πολιτική γενικότερα. Το Μάιο του 
1996, η ΟΚΕ διατύπωσε την πρώτη της γνώμη για το νομοσχέδιο «Μέτρα Πολιτικής για την 
απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση». Τον Ιούνιο του 1998, διατύ-
πωσε τη γνώμη πρωτοβουλίας για την «Επαγγελματική κατάρτιση». Το 2000, διατύπωσε γνώ-
μη για το ζήτημα της κατάρτισης στον αγροτικό τομέα. (Κerckhofs & Κουτρούκης, 2006). Τον 
Οκτώβριο του 2001, διατύπωσε γνώμη για το επιχειρησιακό «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και 
Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 2000-2006 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ», ενώ τον Ιούλιο του 2003, δια-
τύπωσε εξίσου γνώμη για το «Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
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Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ)». Επίσης, το Φεβρουάριο 2005, η ΟΚΕ διατύπωσε 
γνώμη για το νομοσχέδιο «Συστηματοποίηση της ΔΒΜ». Εκτενής αναφορά στην επαγγελματι-
κή κατάρτιση δόθηκε και στη γνώμη πρωτοβουλίας, η οποία εκφράστηκε τον Ιούνιο του 2009 
αναφορικά προς το ζήτημα των πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης και αντιμετώπισης της 
ανεργίας. Αντίστοιχα, τον Φεβρουάριο του 2011, διατυπώθηκε γνώμη της ΟΚΕ για την «ανά-
πτυξη της ΔΒΜ» (Κerckhofs & Κουτρούκης,2006). 

Από τις προαναφερθείσες επισημάνσεις, επιχειρώντας να υπογραμμίσουμε τη συμπύκνωση 
βασικών θέσεων και διεργασιών της ΟΚΕ αναφορικά προς τον κοινωνικό διάλογο για τα θέ-
ματα της ΕΕΚ, θα μπορούσαμε να εστιάσουμε στα εξής:

 – Εμφανίζονται διαχρονικά σημαντικές αγκυλώσεις και προβλήματα, στην αντιμετώπιση 
των οποίων οι κοινωνικοί εταίροι οφείλουν να έχουν ενεργό συμμετοχή και έμπρακτη 
παρουσία.

 – Υποδηλώνεται αισθητά η απουσία μιας ενιαίας εθνικής στρατηγικής για τη δημιουργία 
ενός θεσμικού και διαχειριστικού πλαισίου ανάπτυξης της διά βίου μάθησης (εντός της 
οποίας συμπεριλαμβάνονται και όλες οι μορφές και εκδοχές ΕΕΚ).

 – Παραμένει αδόμητο και χωρίς πολλές φορές ειρμό το πλαίσιο των διαδικασιών και πρα-
κτικών κατάρτισης. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί είτε μέσω των αλληλοεπικαλύψεων, είτε 
μέσω της έλλειψης συντονισμού και συνεννόησης στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής. 

 – Είναι εμφανής η έλλειψη ενός έγκριτου και αξιόπιστου εθνικού πλαισίου πιστοποίησης 
προσόντων στη βάση των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών καθώς και ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος αναγνώρισης - πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων. 

 – Κρίνεται εμφανής η ανεπάρκεια μιας σειράς εργαλείων διασφάλισης ποιότητας όλων 
των διαδικασιών οι οποίες συγκροτούν το πλαίσιο πιστοποίησης και αναγνώρισης των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων στο χώρο της αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης και 
γενικότερα στο πεδίο της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης, η ΟΚΕ διαπιστώνει το υπαρκτό έλλειμμα στην ενεργό 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις κοινωνικές διαβουλεύσεις για την ΕΕΚ, προτείνο-
ντας τον ενεργό ρόλο τους στον κοινωνικό διάλογο. Είναι χαρακτηριστικά τα εξής αποσπάσμα-
τα: «Παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχουν θεσπιστεί διάφορα όργανα και επιτροπές τριμε-
ρούς συμμετοχής, ο ρόλος των κοινωνικών φορέων παραμένει περιορισμένος και, κατά κανό-
να, στο επίπεδο διατύπωσης γνώμης, χωρίς να εμπλέκονται ουσιαστικά στη διαμόρφωση των 
πολιτικών και δράσεων κατάρτισης και ιδιαίτερα στα θέματα που αφορούν τις διαδικασίες πι-
στοποίησης των δομών κατάρτισης» (...) «Η απουσία, ακόμη, ενιαίας εθνικής πολιτικής επαγ-
γελματικής κατάρτισης αλλά και η έλλειψη σύνδεσης των υφιστάμενων μέτρων και πολιτικών, 
δεν επιτρέπουν την ουσιαστική ανάπτυξη ρυθμίσεων για την επαγγελματική κατάρτιση μέσω 
συλλογικών συμβάσεων, όπως συμβαίνει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες» (...)

«Η ΟΚΕ διαπιστώνει ότι δεν διασφαλίζεται η επαρκής και ισομερής συμμετοχή των κοινωνι-
κών εταίρων στους φορείς παροχής υπηρεσιών και στους φορείς διοίκησης. Βασική θέση της 
ΟΚΕ είναι ότι η ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην ανάπτυξη, στο σχεδιασμό, 



Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

48

στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση του εθνικού συστήματος δια βίου μάθησης και στους 
πυλώνες που το απαρτίζουν, αποτελεί αναγκαιότητα προς όφελος του εθνικού συστήματος 
δια βίου μάθησης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αντιπροσωπευτική πιστοποίηση. Επομένως, 
κρίνεται αναγκαία η αναβάθμιση της συμμετοχής και του ρόλου των κοινωνικών εταίρων σε 
επίπεδο φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης αλλά και φορέων διοίκησης (ΕΚΕΠΙΣ, 
ΟΠΠ, ΕΚΕΠ). Ειδικότερα δε, προτείνεται η πρόβλεψη ενός τριμερούς μοντέλου διοίκησης των 
οργανισμών (ΕΚΕΠΙΣ, ΟΠΠ, ΕΚΕΠ) για τη διασφάλιση και την ενίσχυση των αρχών της διαφά-
νειας και της αναλογικότητας» (ΟΚΕ, 2011) (...)«η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλεφθεί 
η συμμετοχή εκπροσώπων από όλους τους εργοδοτικούς φορείς (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ) στον 
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και όχι να εκπροσωπούνται όλοι από έναν κοινό εκπρό-
σωπο». (ΟΚΕ, 2011).

Είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε τον ελλειμματικό χαρακτήρα του κοινωνικού διαλόγου στη 
χώρα μας για τα θέματα της ΕΕΚ. Κι αυτό, σε μια κρίσιμη κοινωνική συγκυρία για τη χώρα μας, 
όπου εν μέσω οικονομικής και υφεσιακής κρίσης, παρατηρούμε τις άλλες αναπτυγμένες χώ-
ρες να προχωρούν ταχύτατα σε θέματα κοινωνικής συμμετοχής και διαβούλευσης αναφορικά 
προς τις πολιτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (Rychly, 2009). 
Είναι σαφές πως η πρόκληση για τη χώρα μας είναι πιο επίκαιρη και αναγκαία περισσότερο 
από ποτέ, αφού οι φορείς και οι οργανώσεις που συγκροτούν τη συντεταγμένη «κοινωνία 
των πολιτών», μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση, χάραξη και υλοποίη-
ση ενεργών πολιτικών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχο την προώθηση 
της ανάπτυξης και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημάνουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του κοινωνικού δια-
λόγου στην Ελλάδα, σε σχέση με το ρόλο των κοινωνικών εταίρων και τη συμμετοχή τους στο 
πεδίο της κοινωνικής διαβούλευσης για τα θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης. Προτού όμως αναφερθούμε στο ρόλο αυτό, είναι σημαντικό να επισημάνουμε το πλαίσιο 
της θεσμικής περιοχής όπου κινούνται οι κοινωνικοί εταίροι μέσα από τις κυριότερους φορείς, 
όργανα και επιτροπές στα οποία συμμετέχουν.

Ειδικότερα, η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για 
τα θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, προβλέπεται σε φορείς και οργανι-
σμούς όπως:

1.  ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑ-
ΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

2. ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΕΙΕΑΔ)

3.  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)

 σε επιτροπές και συμβούλια όπως:

•	 ΟΑΕΔ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) 

•	 ΟΑΕΔ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
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•	 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

•	 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑ-
ΤΑΡΤΙΣΗ (ACVT)

•	 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

•	 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

•	 UEAPME - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

•	 BUSINESSEUROPE – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

•	 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

•	 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

•	 ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

•	 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ-
ΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πως τα τελευταία χρόνια, ακόμη και ως συμβατική υποχρέωση 
της χώρας απέναντι στην Ε.Ε, διαμορφώθηκε ένα σχετικά διευρυμένο τυπικό θεσμικό πλαίσιο, 
αναφορικά προς τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο πεδίο της ΕΕΚ (Σπυρόπουλος, 
2000). Από την επισκόπηση του μεγαλύτερου μέρους των μελετών και των σχετικών πορι-
σμάτων για τη φύση και την πορεία του κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα, με έμφαση στα θέ-
ματα ΕΕΚ, διαπιστώνονται σημαντικά ελλείμματα και δυσλειτουργίες αναφορικά προς τη συμ-
μετοχή των κοινωνικών εταίρων στον κοινωνικό διάλογο. 

Πέρα από ερμηνείες που θα μπορούσαν να εδραιωθούν πάνω σε ιστορικά ζητήματα της χώ-
ρας ή σε θεωρίες που εξηγούν την ελληνική υπανάπτυξη (Κουζής & Ρομπόλης, 2000), είναι 
σημαντικό να σταθούμε στους σύγχρονους όρους διαμόρφωσης του κοινωνικού διαλόγου 
στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, όσο και αν ευσταθεί ερμηνευτικά ο ρόλος που διαδραμάτισαν 
διάφοροι κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες - οι οποίοι επέδρασαν καθοριστι-
κά στο ύφος και το περιεχόμενο της ελληνικής δημοκρατίας, στη μορφή και το περιεχόμενο της 
«κοινωνίας των πολιτών», στο ρόλο και τη φυσιογνωμία των κοινωνικών εταίρων - θα επιλέ-
ξουμε να αναδείξουμε σημεία που δε σχετίζονται με τη διαχρονική πολιτισμική παθογένεια της 
χώρας, αλλά με τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα σε επίπεδο εφαρμοσμένων πολιτικών, 
όπως αυτές αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό υποδηλώνει πως 
η προσέγγισή μας θα εστιάσει σε ζητήματα και εκφάνσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής πο-
λιτικής, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στα νευραλγικά ζητήματα 
της ΕΕΚ. Λαμβάνοντας υπόψη εμπειρικά δεδομένα, καταγραφές και θεωρητικές προσεγγίσεις, 
όπως παρουσιάζονται στη βασική βιβλιογραφία, θα αναδείξουμε ορισμένες από τις κύριες δι-
απιστώσεις σχετικά με τα στοιχεία και τη μορφή του κοινωνικού διαλόγου καθώς και το ρόλο 
των κοινωνικών εταίρων σε αυτόν. 

Ειδικότερα λοιπόν:

•	 Ο κοινωνικός διάλογος για τα θέματα της ΕΕΚ εμφανίζεται να διέπεται από μια άναρχη 
και αδόμητη λειτουργία. Αυτό γίνεται εμφανές από την αποσπασματικότητα με την οποία 
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λαμβάνουν χώρα οι διαβουλεύσεις και οι συνομιλίες ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φο-
ρείς, αφού, σε πολλές περιπτώσεις, οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται είτε να «νομιμοποι-
ήσουν» ήδη ειλημμένες αποφάσεις, είτε να επικυρώσουν με την παρουσία τους το πλαί-
σιο της συμμετοχικής διαδικασίας η οποία είναι θεσμικά προβλεπόμενη από τα επίσημα 
νομοθετικά κείμενα (Αρανίτου, 2012). Αυτό, σε πρακτικούς όρους, διαπιστώνεται από 
τους χρονικούς περιορισμούς μέσα στους οποίους οι κοινωνικοί εταίροι υποχρεώνονται 
να κινηθούν, την κατά περίπτωση εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων σχετικά με 
τη συμμετοχή τους, τη θεματολογία των συζητήσεων και των διαβουλεύσεων, την απο-
σιώπηση ή, πολλές φορές, την παντελή αγνόηση των παρατηρήσεων και των παρεμβά-
σεων των κοινωνικών εταίρων στο «τελικό προϊόν» του κοινωνικού διαλόγου. Εν κατα-
κλείδι, αυτό ουσιαστικά σηματοδοτεί τον προσχηματικό χαρακτήρα που ο κοινωνικός διά-
λογος πολλές φορές λαμβάνει, με συνέπεια την ευδοκίμηση ενός «αντιφατικού συνδρό-
μου», το οποίο αποδυναμώνει την κοινωνική του λειτουργία ενώ, ταυτόχρονα, ενισχύει 
την αναξιοπιστία, την απογοήτευση, την αναποτελεσματικότητα και, εν τέλει, τη θεσμική 
του αποτυχία (Αρανίτου, 2012).

•	 Η πολιτική που αφορά στα θέματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις διακρίνεται για το χαρακτήρα ενός περισσότερο προσωποκε-
ντρικού - «υπουργοκεντρικού» μοντέλου στρατηγικής και λιγότερο μιας πλατιάς συμμετο-
χικής διαδικασίας που λειτουργεί στη βάση της ισοτιμίας και της ειλικρινούς ανταλλαγής 
θέσεων. Συνέπεια της στρατηγικής αυτής είναι οι συντελούμενες διεργασίες να μην ενι-
σχύουν το «παραγόμενο αποτέλεσμα», προσδίδοντάς του προστιθέμενη αξία. Αποτέλε-
σμα των παραπάνω είναι η αναπαραγωγή της πελατειακής λογικής μιας διαχρονικής κοι-
νωνικής και πολιτισμικής παθολογίας. Αυτό γίνεται εμφανές ακόμη και από το ύφος ή το 
περιεχόμενο των προσωπικών στρατηγικών που ακολουθούνται στο πλαίσιο της εκπαι-
δευτικής πολιτικής, αφού οι διαφορές είναι εμφανείς όταν αλλάζει ο Υπουργός ή ακόμη 
και το επιτελείο των συμβούλων του, ενίοτε και στο πλαίσιο της ίδιας κυβερνητικής πο-
λιτικής. Η εικόνα αυτή πολλές φορές συνυφαίνεται και με την αλλαγή προσώπων ακόμη 
και σε επίπεδο συμβούλων ή χειριστών συγκεκριμένων τεχνικών ή πολιτικών θεμάτων 
Ως συνέπεια, αποδεικνύεται περίτρανα η έλλειψη ενός συστημικά ορθολογικού πλαισί-
ου σύνθεσης και διαμόρφωσης πολιτικών, το οποίο σε επίπεδο κοινωνικού διαλόγου να 
μπορεί να λειτουργεί αμερόληπτα και όσο το δυνατόν αντικειμενικά βάσει μιας πολιτικά 
και κοινωνικά αποδεκτής μεθοδολογίας διαβούλευσης.

•	 Η ποιότητα του κοινωνικού διαλόγου σε θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης επηρεάζεται έντονα από βασικά χαρακτηριστικά, όψεις και διαστάσεις της σχέ-
σης μεταξύ πολιτικής εξουσίας και κοινωνικών εταίρων στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίον τα οργανωμένα συμ-
φέροντα λειτούργησαν απέναντι στις δομές της κρατικής εξουσίας καθώς και να διερευ-
νήσουμε στοιχεία τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στον τρόπο διαμόρφωσης της σύγ-
χρονης φυσιογνωμίας των κοινωνικών εταίρων. 
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•	 Σε συνέχεια των προαναφερθέντων, ιδιαίτερα ισχνός και αδύναμος εμφανίζεται ο ρόλος 
της «κοινωνίας των πολιτών» στην ελληνική πραγματικότητα. (European Economic and 
Social Committee, 2003). Αν, έστω και οριακά και στη σύγχρονη εκδοχή του, επιχει-
ρήσουμε να προσδιορίσουμε το χώρο της «κοινωνίας των πολιτών» ως τον ενδιάμεσο 
χώρο μεταξύ κράτους και αγοράς (Μουζέλης & Παγουλάτος, 2003), θα μπορούσαμε 
εύκολα να διαπιστώσουμε, γιατί στην Ελλάδα ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων απο-
δεικνύεται περιορισμένος και «αναιμικός». Υπό αυτήν την έννοια, η μη ανάπτυξη αυτού 
του ενδιάμεσου χώρου αποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίον οι πολιτικές ηγεσίες στην 
Ελλάδα, παρά τη θεσμοθέτηση νόμων και διατάξεων, διαμόρφωναν τις πολιτικές, κυρίως 
με την ανοχή ή τη συμβατική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και όχι με την ουσιαστι-
κή και πρωταγωνιστική συμμετοχή τους. Αυτό, στην ελληνική περίπτωση, αποδεικνύεται 
εύκολα όχι μόνο από τη συμμετοχή σε επίπεδο διαλόγου, αλλά και από την ανάθεση 
πρωτοβουλιών και την παραχώρηση εξουσιών από μέρους του κράτους σε κοινωνικούς 
εταίρους. Για να αντιληφθούμε το υπαρκτό έλλειμμα στη χώρα μας, αρκεί μόνο να επι-
καλεστούμε παραδείγματα και καλές πρακτικές που ευδοκιμούν εδώ και δεκαετίες στις 
σκανδιναβικές χώρες ή σε χώρες της βόρειας Ευρώπης, όπου η συμμετοχή των κοινω-
νικών εταίρων σε ζητήματα ΕΕΚ θεμελιώνεται έμπρακτα μέσα από τις μορφές χρηματο-
δότησης, τη συνδιοίκηση ολόκληρων συγκροτημάτων ΕΕΚ, την αποκλειστική ευθύνη για 
τη διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων, των επαγγελματικών περιγραμμάτων, 
του καθορισμού των ειδικοτήτων, της διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, τις 
μορφές σύνδεσης της ΕΕΚ με την παραγωγή, την απασχόληση και την αγορά εργασίας 
(ΕTF, 2011). Είναι σαφές πως ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων δεν εξαντλείται μόνο 
στη συμβατική ή την εκ του νόμου επιβεβλημένη συμμετοχή στο πεδίο της κοινωνικής δι-
αβούλευσης, αλλά στην ουσιαστική ανάληψη πρωτοβουλιών σε σημαντικά πεδία κοινω-
νικής ευθύνης, διαδραματίζοντας έναν καίριο και πρωταγωνιστικό ρόλο στις κοινωνικές 
και οικονομικές εξελίξεις. 

Το ερώτημα, λοιπόν, που αναδεικνύεται, σχετίζεται με το κατά πόσο ενεργά αποτελεσματικός 
μπορεί να καταστεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο της κοινωνικής διαβούλευ-
σης και γενικότερα στο πεδίο του θεσμικού κοινωνικού διαλόγου για τα θέματα της ΕΕΚ. Ένα 
καίριας σημασίας ζήτημα, που κατά τη γνώμη μας κρίνεται σημαντικό τόσο στο πεδίο της έγκρι-
της βιβλιογραφίας όσο και στο πλαίσιο της εμπειρικής πραγματικότητας, σχετίζεται με το κατά 
πόσο ώριμος καθίσταται ο χώρος των κοινωνικών εταίρων απέναντι στις ευθύνες και τις προ-
κλήσεις ενός δημιουργικού και εποικοδομητικού κοινωνικού διαλόγου στο πλαίσιο της σύγ-
χρονης αστικής δημοκρατίας. Είναι σαφές πως το ζήτημα της κοινωνικής και πολιτικής διαπαι-
δαγώγησης αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης των πολιτικών που παράγονται 
και εφαρμόζονται. Υπό την έννοια αυτήν, οφείλουμε να μην αποδίδουμε μονομερώς τις ευθύ-
νες για την αποτυχία του κοινωνικού διαλόγου στην κρατική γραφειοκρατία, ολιγωρία ή ανελα-
στικότητα, αλλά να εντοπίζουμε λάθη ή παράλειψεις από οπουδήποτε αυτά και αν προέρχονται. 
Αυτό σημαίνει ότι στοιχεία της κοινωνικής παθογένειας που διέπουν τη λειτουργία και το ύφος 
των πολιτικών ηγεσιών, ενίοτε διαπερνούν «οριζόντια» και το χώρο των κοινωνικών εταίρων. 
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Είναι σαφές λοιπόν πως σημαντικός αριθμός κοινωνικών στάσεων, αντιλήψεων, στερεοτύ-
πων και συμπεριφορών εξακολουθεί να υφίσταται, μεταξύ άλλων, και μέσω μιας συλλογικά 
ασυνείδητης διαδικασίας, η οποία αναπαράγεται και ανακυκλώνεται συστημικά και συστηματι-
κά (Larsson, 1999). Με άλλα λόγια, είναι αναγκαίο η εσωτερική δυναμική του χώρου των κοι-
νωνικών εταίρων να αναλυθεί στην εσωτερική της ολότητα και όχι μόνο στην επιδερμική επι-
φάνεια της επίδρασης εξωγενών παραγόντων. Για το λόγο αυτό, ο ρόλος και η δράση των κοι-
νωνικών εταίρων στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου δε μπορεί να ιδωθούν ξεχωριστά από 
την ευρύτερη παθολογία της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της ελληνικής πραγματικότητας 
(Σωτηρόπουλος, 2007). Αντίθετα, οφείλουμε να εντάξουμε την ελληνική περίπτωση ερμηνευ-
τικά μέσα στο ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικό και οικονομικό της πλαίσιο, αποκωδικοποιώντας 
εμφανείς, αλλά και λιγότερο έκδηλες όψεις της λειτουργίας της, με σκοπό την ορθή και πληρέ-
στερα επωφελή ανάγνωσή της. Ταυτόχρονα όμως, οφείλουμε να σταθούμε κριτικά (και αυτο-
κριτικά) στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται αυτή «η εσωτερική δυναμική»: το πώς συ-
γκροτείται, με ποιο τρόπο αναπτύσσεται, ποιοί παράγοντες την επηρεάζουν, μέσω ποιών μη-
χανισμών σχηματίζεται ως η συνισταμένη διατήρησης ισορροπιών, σύνθεσης αντιτιθέμενων 
συμφερόντων ή διατήρησης συντεχνιακών προνομίων κ.ο.κ.. 

Το προαναφερθέν ερώτημα, αναμφίβολα, σχετίζεται με το υπαρκτό έλλειμμα του ίδιου του 
χώρου των κοινωνικών εταίρων σε καλές πρακτικές κοινωνικού διαλόγου για τα θέματα της 
ΕΕΚ, γεγονός που εδράζεται στην ελλιπή «κοινωνική διαπαιδαγώγηση» και την ανεπαρκή ανά-
πτυξη των θεσμών και των διαδικασιών κοινωνικής διαβούλευσης. Χωρίς αμφιβολία, ακόμη 
και αν σε ορισμένες περιπτώσεις διαμορφώθηκαν ευνοϊκές ρυθμίσεις στο χώρο του κοινω-
νικού διαλόγου, αυτές δεν κατόρθωσαν συγκυριακά να αξιοποιηθούν ως ιστορική ευκαιρία 
ακόμη και από τους ίδιους τους κοινωνικούς εταίρους, αποδεικνύοντας την αδυναμία συγκρό-
τησης μιας συνεπούς και ταυτόχρονα αρραγούς «κοινότητας συμφερόντων». Αξίζει, ωστό-
σο, να σημειωθεί πως αυτό δε βαραίνει αποκλειστικά τους κοινωνικούς εταίρους, αφού κατά 
κύριο λόγο δεν είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν –έμμεσα ή άμεσα– το πλαίσιο διαμόρφωσης 
των θεσμικών διαδικασιών. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο ζήτημα θίγεται κυρίως για να επι-
σημανθούν ζητήματα κουλτούρας και νοοτροπιών (European Economic and Social Committee, 
2003), τα οποία εμφιλοχωρούν και επιδρούν ανασταλτικά ακόμη και εκεί που, ενδεχομένως, 
μπορεί να εντοπίζονται καλές προθέσεις. Κι αυτό είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να καταστεί συ-
νείδηση η ανάγκη ανάπτυξης μιας ευρύτερης παιδείας για τα θέματα του κοινωνικού διαλόγου 
εντός του πεδίου των κοινωνικών εταίρων. 

Στο σημείο αυτό, όμως, οφείλουμε να κατανοήσουμε πως ο χώρος των κοινωνικών εταί-
ρων δεν είναι ενιαίος, αδιαίρετος και συμπαγής. Διέπεται από τις δικές του εσωτερικές αντι-
φάσεις, τις ιδεολογικές, πολιτικές και κομματικές αποχρώσεις τόσο στο πεδίο των εργαζομέ-
νων όσο και στο πεδίο των οργανώσεων των εργοδοτών (Hyman, 1992). Αυτό, βέβαια, δεν 
αποτελεί μια καινούργια διαπίστωση. Αποτελεί ένα κοινό και διαχρονικό δεδομένο πάνω στο 
οποίο οφείλουμε να εργαστούμε συστηματικά, αναζητώντας εκείνο το οριακό και minimum 
consensus το οποίο απαιτείται για την ευδοκίμηση ενός υγιούς κλίματος κοινωνικού διαλόγου 
στο χώρο της ΕΕΚ.
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Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως μέχρι σήμερα εντός του γενικότερου αρνη-
τικού πλαισίου μέσα στο οποίο διεξάγεται ο κοινωνικός διάλογος για θέματα ΕΕΚ, διαθέτου-
με αντιφατικές εικόνες και εμπειρίες. Για παράδειγμα, η περίπτωση του ΕΣΕΕΚΑ ή ο διάλογος 
για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων θα μπορούσαν να αναδειχθούν σε περιπτώσεις - μελέτης 
γύρω από το πόσο πλούσια και ενεργητική υπήρξε η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, την 
ίδια στιγμή που ένα ελάχιστο μέρος των επεξεργασιών εισακούσθηκε στη διαμόρφωση των 
τελικών αποφάσεων. Άλλο, ακόμη πιο προβληματικό χαρακτηριστικό παράδειγμα αναποτελε-
σματικότητας ενός κορυφαίου θεσμικού οργάνου διαλόγου στη χώρα μας -το οποίο ενσωμά-
τωνε και τα θέματα της ΕΕΚ- είναι η περίπτωση του «Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία». Θε-
σμική διαδικασία, η οποία, παρόλο που ξεκίνησε ακόμη και με τη συμμετοχή των πρωθυπουρ-
γών της χώρας, δεν κατόρθωσε να διαμορφώσει θέσεις ικανές να καταστούν κοινά αποδε-
κτές και να πραγματωθούν ως εθνικές πολιτικές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Απο-
τέλεσμα της περισσότερο από δύο δεκαετίες λειτουργίας του οργάνου αυτού υπήρξε η αποδο-
χή των πορισμάτων του από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, άλλοτε παραμονές συγκεκριμένων νο-
μοσχεδίων και άλλοτε με τη μερική συμμετοχή κομμάτων και συνδικαλιστικών οργανώσεων 
κ.ο.κ.. Αυτή ακριβώς η εικόνα ακυρώνει ουσιαστικά στην πράξη το ρόλο και την ουσία της πα-
ρέμβασης των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, αφού, με τον τρό-
πο αυτόν, η συμμετοχή τους κρίνεται εκ των προτέρων προσχηματική και αναποτελεσματική.

Στην περίπτωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας, ειδικά στο 
επίπεδο των κοινωνικών εταίρων, εμφανίζονται μερικές επιμέρους συστημικές αδυναμίες. Αν 
εξαιρέσουμε μεμονωμένες περιπτώσεις κλάδων, σε γενικές γραμμές, είναι εμφανής η απου-
σία προβλέψεων σχετικών με τη ΕΕΚ από τη βασική θεματολογία των συλλογικών διαπραγμα-
τεύσεων, παρά τις προβλεπόμενες θεσμικές και νομοθετικές ρυθμίσεις. Ειδικότερα, το περι-
εχόμενο των Σ.Σ.Ε είναι κυρίως οικονομικής φύσης, ενώ η πρόβλεψη κινήτρων και παροχών 
γύρω από την κατάρτιση εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχνή (Γαλατά, 2009).

Μια από αυτές σχετίζεται με τον αποσπασματικό χαρακτήρα της ίδιας της ΕΕΚ. Είναι κοινός 
τόπος πως τα επιμέρους υποσυστήματα της ΕΕΚ δεν επικοινωνούν μεταξύ τους και, το κυρι-
ότερο, δεν εντάσσονται σε μια δομική φόρμα λειτουργικότητας και συνεργασίας. Αυτό, πρα-
κτικά, σημαίνει πώς τόσο ο χώρος της επαγγελματικής εκπαίδευσης (τυπικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα) όσο και ο χώρος της αρχικής και της συνεχιζόμενης κατάρτισης (μη τυπική εκπαίδευση) 
συνεχίζουν - παρά τις επισημάνσεις και τις ερευνητικές διαπιστώσεις- να λειτουργούν αδό-
μητα και αποσπασματικά. H προβληματική αυτή κατάσταση είναι εμφανής από τις αλληλοε-
πικαλύψεις των ειδικοτήτων, την ασυνεννοησία στη χάραξη των αναλυτικών προγραμμάτων, 
την ακατανόητη σε πολλούς εμφάνιση και κατάργηση ειδικοτήτων, χωρίς προηγουμένως να 
έχουν ληφθεί υπόψη έρευνες εκπαιδευτικών αναγκών ή συστηματικές μελέτες αξιολόγησης 
των αναγκών αλλά και των δυνατοτήτων της αγοράς εργασίας. Υπό την έννοια αυτή, θα μπο-
ρούσε να χαρακτηρίσει κάποιος το χώρο της ΕΕΚ ως αταξινόμητο, κατακερματισμένο ή ασυ-
νάρτητο ως προς τη στρατηγική και τις επιδιώξεις του. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που 
επισημαίνεται η διαχρονική αδυναμία της χώρας μας στο πεδίο χάραξης μιας εθνικής στρατη-
γικής για την ΕΕΚ, τη στιγμή που στην Ελλάδα εμφανίζεται ένα σημαντικό έλλειμμα τόσο σε επί-
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πεδο παραγωγικής βάσης όσο και σε επίπεδο σύνδεσης της βάσης αυτής με την απασχόλη-
ση. Είναι εύλογο, λοιπόν, πως ο κατακερματισμός αλλά και η ασυνέχεια που εμφανίζει ο ίδιος 
ο χώρος της ΕΕΚ, αντανακλάται με σχεδόν ευθύ τρόπο στο χώρο των κοινωνικών εταίρων, 
οι οποίοι δρουν και ενεργούν στο αντίστοιχο πεδίο χωρίς διευρυμένες συναινέσεις, κοινές 
δράσεις και διεκδικήσεις. Επιπροσθέτως, η ετερογένεια αυτή λαμβάνει πολλές διαστάσεις και 
ποικίλες μορφές και εκδηλώνεται άλλοτε με συγκρούσεις συμφερόντων και εν τέλει θεσμική 
ασυνεννοησία. Παράλληλα, ενδημούν εντός του πεδίου αυτού πρακτικές όπως η εξυπηρέτη-
ση μικροσυντεχνιακών συμφερόντων, πελατειακές τακτικές, μακρόπνοες στρατηγικές, έλλει-
ψη εθνικού οράματος κ.ο.κ..

Ταυτόχρονα, υπάρχει και μια σειρά άλλων προβλημάτων που εντοπίζονται όχι μόνο στον Ελ-
λαδικό χώρο, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προβλήματα που σχετίζονται με τις διαδικα-
σίες: α) πρόσβασης στην κατάρτιση (κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής), β) εκσυγχρονισμού και 
επικαιροποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης, γ) διερεύνησης εναλλακτικών διαδρομών 
μάθησης και απόκτησης εμπειρίας, ικανών να οδηγούν σε πιστοποιημένα επαγγελματικά προ-
σόντα (Γαλατά, 2009).

Η προοπτική που ανοίγεται μπροστά μας, χωρίς αμφιβολία, μάς θέτει ευθύς εξ αρχής το εξής 
ερώτημα: Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο του διαλόγου 
για την ΕΕΚ; Με ποιους όρους και ποια μέσα θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια κοινή στρατηγι-
κή δράσης από την πλευρά των κοινωνικών εταίρων με στόχο την ευδοκίμηση ενεργών πολι-
τικών εκσυγχρονισμού και αναδιάταξης των δυνάμεων που δρουν στο πεδίο της ΕΕΚ;

Είναι σαφές πως η διαμόρφωση ενός «οδικού χάρτη» πολιτικής καθώς και η ανάπτυξη μιας 
κοινής στρατηγικής, με απόλυτη ταύτιση απόψεων και κοινές γραμμές αντίληψης, δεν είναι ιδι-
αίτερα εύκολη υπόθεση. Κι αυτό, γιατί στις διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικών και στρατηγι-
κών ενυπάρχουν σημαντικές ταξικές, πολιτισμικές, κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές δια-
φορές. Αυτές οι διαφορές ενδημούν και υπονομεύουν όλους τους θεσμικούς και κοινωνικούς 
χώρους, αφού αντανακλούν οργανωμένα και αντιτιθέμενα συμφέροντα. Ειδικότερα, εμπόδια 
ενυπάρχουν: 

α) σε επίπεδο κεντρικής γραφειοκρατίας, β) σε επίπεδο εργατικού συνδικαλιστικού κινήμα-
τος, γ) σε επίπεδο εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Είναι σαφές, λοιπόν, πως οφείλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας το δεδομένο αυτό, 
προκειμένου να επιχειρηματολογούμε πάνω σε συγκεκριμένες «υλικές» βάσεις και όχι σε 
αφηρημένο και θεωρητικό επίπεδο. Υπό την έννοια αυτήν, η επίγνωση των αντικειμενικών δυ-
σκολιών που ενυπάρχουν στο πεδίο όπου θα κληθεί να χαραχθεί μια πολιτική, μάς προφυλάσ-
σει από σφάλματα λογικής και από ιδεαλιστικές προσεγγίσεις, που δεν μπορούν ουσιαστικά να 
αποφέρουν πρακτικά και εφαρμόσιμα αποτελέσματα. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τους προ-
αναφερθέντες περιορισμούς και τις αντικειμενικές δεσμεύσεις, θα μπορούσαμε να διερευνή-
σουμε «κοινούς τόπους», πάνω στους οποίους να αναζητήσουμε τη διαμόρφωση καθώς και 
την ανάπτυξη ρεαλιστικών πολιτικών και διατηρήσιμων πρακτικών στο πεδίο του κοινωνικού 
διαλόγου για την ΕΕΚ. 
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Ειδικότερα, ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων, ιδιαιτέρως σε συνθήκες οικονομικής και 
δημοσιονομικής κρίσης, οφείλει να επαναπροσδιοριστεί τόσο μέσα από τη θεσμική του εν-
δυνάμωση όσο και μέσα από την ουσιαστική του συμμετοχή. Η ενδυνάμωση αυτή δε μπορεί 
να εξαντλείται μόνο σε επιμέρους ζητήματα νομικής πρόβλεψης, αλλά, κυρίως, σε ανάθεση 
σημαντικών πρωτοβουλιών, μέσω των οποίων να αναδεικνύεται η αναγνώριση της συμβολής 
τους, μέσα από την παροχή και εξουσιοδότηση διευρυμένων πεδίων ευθύνης καθώς και τη 
διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής. Αυτό, από πλευράς κοινωνικών εταίρων, προϋποθέτει 
τη διεκδίκηση και την ανάληψη της κοινωνικής, θεσμικής, ακόμη και νομικής ευθύνης για την 
ανάπτυξη σημαντικών πρωτοβουλιών. Είναι ωστόσο σημαντικό να επισημάνουμε πως ακόμη 
και στα κείμενα της ευρωπαϊκής στρατηγικής (ΕTF, 2011), το ζήτημα της ΕΕΚ αναφορικά προς 
το ρόλο των κοινωνικών εταίρων περιλαμβάνει 4 βασικές προτεραιότητες, που θα πρέπει να 
προωθηθούν. Ειδικότερα, αυτές αφορούν σε:

1.  Διάγνωση και πρόβλεψη αναγκών σε σχέση με τις δεξιότητες και τις ανάγκες σε προσό-
ντα. 

2.  Αναγνώριση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων.

3.  Πληροφόρηση, υποστήριξη και επαγγελματική καθοδήγηση των νέων αλλά και των ατό-
μων μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν ανάγκη επαγγελματικού αναπροσανατολισμού.

4.  Χρηματοδότηση - πηγές εξεύρεσης πόρων.

Οι προτεραιότητες αυτές, σε συνδυασμό με τη Διακήρυξη Κοπεγχάγης για την ΕΕΚ το 2002, 
επαναπροσδιόρισαν το πεδίο της στρατηγικής των εταίρων στην ανάδειξη: 

•	 της ευρωπαϊκής διάστασης ενός κοινού χώρου για τη Δ.Β.Μ και την ΕΕΚ, 

•	 τη διαφάνεια, τη διάχυση της πληροφορίας και της καθοδήγησης,

•	 την αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων και των προσόντων, 

•	 τη διασφάλιση της ποιότητας (ΕΤF, 2011).

Είναι σαφές πως ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε 
επίπεδο εθνικών πολιτικών είναι αναγκαίο να ιδωθεί περισσότερο δυναμικά, μακροπρόθεσμα 
και σε συνάρτηση με το διαχρονικό αίτημα της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνο-
χής. Αναφορικά προς την Ελλάδα μια τέτοια προοπτική προϋποθέτει:

◆ τη θεσμική αναγνώριση και νομική θωράκιση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στον 
κοινωνικό διάλογο για την ΕΕΚ,

◆ τη δημόσια αναγνώριση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων για τα θέματα ΕΕΚ με στόχο 
τη θεμελίωση της αναγκαιότητας της συμβολής τους στην κοινωνική συνείδηση,

◆ τη σαφή πολιτική και νομοθετική διασφάλιση του δεσμευτικού χαρακτήρα των πορισμά-
των της κοινωνικής διαβούλευσης στην οποία συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι,

◆ την απόλυτη διαφάνεια για τις θέσεις που οι κοινωνικοί εταίροι καταθέτουν για τα θέμα-
τα ΕΕΚ, 
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◆ την αξιολόγηση της απόκλισης μεταξύ των πολιτικών που εφαρμόζονται και των πορι-
σμάτων της κοινωνικής διαβούλευσης,

◆ την παροχή σημαντικών πεδίων κοινωνικής ευθύνης σε κοινωνικούς εταίρους, προκει-
μένου να αναλάβουν δράση και να αναπτύξουν τη δυναμική τους στο πεδίο της ΕΕΚ,

◆ την αναγνώριση των αρχών «της ευελιξίας» και της «διακριτικής ευχέρειας», προκειμέ-
νου να συνδράμουν στο πεδίο της ΕΕΚ μέσα από ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύ-
σεις,

◆ την παροχή σημαντικών κινήτρων για τη συστηματική ανάπτυξη δομών και φορέων οι 
οποίοι να δραστηριοποιούνται στο πεδίο της ΕΕΚ,

◆ την παροχή πόρων και κινήτρων για την ανάπτυξη δράσεων που σχετίζονται με διαδικα-
σίες: 

 – έρευνας αναγκών αγοράς εργασίας, 

 – επικαιροποίησης των ειδικοτήτων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων, 

 – αναγνώρισης και πιστοποίησης προσόντων μέσα από εναλλακτικές μαθησιακές δι-
αδρομές,

 – σύνδεσης όλων των μορφών και τύπων της εκπαίδευσης με την ΕΕΚ,

 – διασφάλισης της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης,

 – ενίσχυσης της διαφάνειας και της αξιοπιστίας,

 – αλλαγής των προτύπων και των στερεοτύπων και αύξησης της ελκυστικότητας της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,

 – σύνδεσης της κατάρτισης με την παραγωγική δομή και την απασχόληση.
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Στο κεφάλαιο αυτό, αποτυπώνονται οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων για το υπάρχον θεσμι-
κό και επιχειρησιακό πλαίσιο τόσο για την ΕΕΚ όσο και για τις μορφές μάθησης οι οποίες βασίζο-
νται στην εργασία και ιδίως τη μαθητεία (δυϊκό σύστημα), όπως αυτό προδιαγράφεται στο Νόμο 
4186/2013, με κεντρικό σημείο αναφοράς το ρόλο τους στον κοινωνικό διάλογο. Η ανάγκη δια-
μόρφωσης ενός λειτουργικού πλαισίου οργάνωσης και εφαρμογής της ΕΕΚ στην Ελλάδα, μεταξύ 
άλλων, απαιτεί και την επίτευξη εσωτερικών μεταρρυθμίσεων, που θα στοχεύουν σε ευρύτερη 
προσβασιμότητα και ευελιξία του «Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης με την Απασχόληση» (ΕΣΕΕΚΑ), έτσι όπως αυτό τουλάχιστον προβλέπεται 
στον Νόμο 3191/200320. Ταυτόχρονα, απαιτείται και η αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου ανα-

20. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου διέπουν τις κάθε είδους δραστηριότητες της δευτεροβάθμι-
ας επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες αναπτύσσο-
νται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και συνδέονται με τις πολιτικές απασχόλησης. 
Ως Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση 
(Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) ορίζεται το ολοκληρωμένο σύνολο των συμβατών μεταξύ τους λειτουργιών και μέ-
σων δια των οποίων, με συγκροτημένο και ενιαίο τρόπο, σχεδιάζεται και εφαρμόζεται η εθνική πολι-
τική για τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και 
για τη σύνδεση τους με την απασχόληση έτσι ώστε:

 α. να ικανοποιούνται οι προσωπικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόμων σε γνώσεις και δεξιότη-
τες, β. να καλύπτονται οι ανάγκες της αγοράς εργασίας με επαγγελματικά στελέχη των ζητούμενων 
ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, με τα κατάλληλα για το σκοπό αυτόν προσόντα (γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες). Οι στρατηγικοί στόχοι του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. είναι οι ακόλουθοι:

 α. Η δημιουργία και η συνεχής λειτουργία αξιόπιστου και αποτελεσματικού ενιαίου συστήματος για την 
έρευνα, καταγραφή και τεκμηρίωση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό 

κεφάλαιο  3
Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στον κοινωνικό 
διάλογο για την ΕΕΚ στην Ελλάδα
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γνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, από άποψη οριζοντίων και κάθετων μεταβάσεων, 
σε συστήματα επαγγελματικών προσόντων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Η περίπτωση της Ελλάδος, σε σχέση με την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου για το συ-
γκεκριμένο ζήτημα, αν και δεν είναι η μοναδική στον ευρωπαϊκό χώρο σε ό,τι αφορά στις 
γενικές διαπιστώσεις αναφορικά με τον τρόπο προσέγγισης της ΕΕΚ εν γένει, φαίνεται ότι 
διαγράφει -ιστορικά τουλάχιστον- μία περίοδο περιορισμένης ή καλύτερα οριοθετημένης ανά-
πτυξης. Η εν λόγω πορεία, θα λέγαμε ότι χαρακτηρίζεται από ρητορικές ενίοτε προσχηματικές, 
όχι πάντοτε ουσιαστικές και, επίσης, χωρίς την άμεση συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταί-
ρων. Η συζήτηση των εμπειρογνωμόνων με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, 
στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης εργασίας (18 Μαρτίου 2015) στην Αθήνα, με πρωτοβου-
λία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, καταδεικνύει την αδήριτη ανάγκη για διεύρυνση της συμμετοχικής βάσης 
του κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ. Όπως διαπιστώνεται από πολλούς εκπροσώπους των 
κοινωνικών εταίρων (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, 2015: 25-27), ο κοινωνικός διάλογος (ως ουσιαστική 
πρακτική και όχι ως ρητορική) στη χώρα μας έχει πρόσφατη σχετικά εμπειρία, αφού η θεσμική 
του εμφάνιση εντοπίζεται περίπου στη δεκαετία του 1990 και εξής. Άρα, η εμπειρία μας στον 
κοινωνικό διάλογο αριθμεί περίπου 20-25 χρόνια. Αυτό δε σημαίνει, ωστόσο, ότι δεν υφί-
στανται πρότερες μορφές κοινωνικού διαλόγου όπως, για παράδειγμα, αυτή που αφορά στο 
1ο Άρθρο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2014. Στη χώρα μας, είναι 
πολύ πρόσφατη η αντίληψη που προσεγγίζει τον κοινωνικό διάλογο ως μέσο ή, καλύτερα, ως 
μηχανισμό λήψης απόφασης μέσα από διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους φορείς που εκπρο-
σωπούν ενίοτε διαφορετικά συμφέροντα (όχι απλώς ως ταξικά υποκείμενα που εν δυνάμει ή 
πραγματικά συγκρούονται, αλλά ως κοινωνικές έννοιες ή, καλύτερα, ως κοινωνικές αναφο-
ρές στα ουσιώδη γνωρίσματά τους, που είναι κοινά για όλα τα ζητήματα στα οποία αναφέρεται 
ο μεταξύ τους διάλογος, και ως ταυτότητες των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων που 
διαπραγματεύονται και συνδιαλέγονται). Και όχι μόνο είναι πρόσφατη, αλλά η εν λόγω αντίλη-
ψη αφορά σε έναν πολύ περιορισμένο τομέα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας 

που αντιστοιχούν στα επαγγέλματα, τα οποία μπορούν να προέλθουν από την επαγγελματική εκπαί-
δευση και την επαγγελματική κατάρτιση. β. Η διαμόρφωση προδιαγραφών των ειδικοτήτων ή των 
εξειδικεύσεων και η αποτελεσματική σύζευξη τους με τα προγράμματα σπουδών της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. γ. Ο συντονισμός των προγραμμάτων σπουδών 
και των παρεχόμενων υπηρεσιών των Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. δ. Η 
διαμόρφωση ενιαίων κανόνων: 1. για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση της επαγγελματικής εκπαί-
δευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης (φορείς, προγράμματα, εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, υπο-
δομές και εξοπλισμός), 2. για τη διαδικασία καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότη-
τα ή εξειδίκευση, όπου αυτά απαιτούνται, και 3. για την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων, 
ανεξάρτητα του τρόπου απόκτησης τους. ε. Η διαμόρφωση και η συνεχής λειτουργία αποτελεσματικού 
και αποδοτικού συστήματος συμβουλευτικής και Επαγγελματικού προσανατολισμού και σύνδε-
σης με την αγορά Εργασίας, των καταρτιζομένων και των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης και της επαγγελματικής κατάρτισης. στ. Η προώθηση της κοινωνικής καταξίωσης των Συστημά-
των Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης.
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και όχι στο «όλον». Και εδώ ακριβώς τίθεται ένα πολύ βασικό ζήτημα για τους περισσότερους 
κοινωνικούς εταίρους. Τι εν τέλει αντιπροσωπεύουν οι κοινωνικοί εταίροι, οι οποίοι εμπλέκο-
νται σε έναν οργανωμένο κοινωνικό διάλογο; Ποιο πραγματικό κομμάτι της οικονομίας ή της 
κοινωνίας αντιπροσωπεύουν; Και κατ’ επέκταση, εφόσον είμαστε σε θέση να απαντήσουμε 
σε αυτά τα πρωτογενή ερωτήματα, ποια είναι τα όρια, το αντικείμενο και η αποτελεσματικότητα 
του κοινωνικού διαλόγου;

Οι περισσότεροι κοινωνικοί εταίροι (μεταξύ αυτών η ΓΣΕΒΕΕ, η ΓΣΕΕ, ο ΣΕΒ, ο ΣΕΤΕ, η 
ΕΣΕΕ) που εμπλέκονται στη διαδικασία διαμόρφωσης μίας σχετικής ρητορικής ή σε πολλές 
περιπτώσεις και άμεσης κριτικής στον τρόπο οργάνωσης του παρόντος θεσμικού, οργανωτι-
κού και επιχειρησιακού πλαισίου, κατανοούν, εν μέσω της τρέχουσας κοινωνικο-οικονομικής 
κρίσης, ότι σχετικές μεταρρυθμίσεις, αν και σε μεγάλο βαθμό προβλέπονται από σχετικούς 
Νόμους όπως ο 3879/201021 και, πολύ περισσότερο, ο πιο πρόσφατος 4186/201322, [ότι] 

21.  Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, μέσω της αναγνώρισης εναλ-
λακτικών εκπαιδευτικών διαδρομών, της δικτύωσης των φορέων δια βίου μάθησης και της διασφά-
λισης της διαφάνειας και της ποιότητας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διασύνδεση της δια βίου μάθη-
σης με την απασχόληση, η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας των ατόμων και γε-
νικότερα η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, ο Νόμος αυτός ενδιαφέρει ιδιαί-
τερα στην παρούσα συζήτηση, διότι αφορά σε σχετικές διατάξεις οι οποίες σχετίζονται με τα πρότυ-
πα και οι προδιαγραφές που αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλί-
κων (δομές, περιγράμματα, προγράμματα, εκπαιδευτές), στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, στις επεν-
δύσεις, προγράμματα ή επιμέρους δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, στην εφαρμογή προγραμμά-
των κατάρτισης που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα, εφόσον υπάρχουν, 
και στην αξιοποίηση εκπαιδευτών με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία, καθώς και στην σύνδεση των 
συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης με το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης και με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας (ειδικότητες, επαγγέλματα, προσόντα), με προσανατολι-
σμό κυρίως στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στην την παροχή 
κινήτρων και τη λήψη μέτρων με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής του συνόλου των ενηλίκων στα 
προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

22.  Ο συγκεκριμένος Νόμος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρούσα συζήτηση διότι αφορά άμεσα 
στη Μαθητεία αλλά και στα Επαγγελματικά περιγράμματα και Προγράμματα Σπουδών. Πιο συγκεκρι-
μένα, με το Νόμο αυτό το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό 
χώρο» διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του εργοδότη (φυσικό ή νο-
μικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με επιπρόσθετα κίνητρα πρόσληψης του Μαθητευό-
μενου μετά το πέρας της μαθητείας. Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται σε Εργαστήρια του 
Ο.Α.Ε.Δ. ή στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Επιπλέον, έκαστος εκπαιδευτικός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κα-
θώς και του Ο.Α.Ε.Δ. είναι αρμόδιος για την εκπαιδευτική, εργαστηριακή και τη μαθητεία στον εργα-
σιακό χώρο κατά ανώτατο όριο 25 μαθητών, ενώ «Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του «Δευ-
τεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών», της «Τάξη Μαθητείας» και του Προπαρασκευαστικού Προγράμμα-
τος Πιστοποίησης, του Επαγγελματικού Λυκείου καταρτίζονται από το Ι.Ε.Π. και περιλαμβάνουν: α) 
Σαφώς διατυπωμένα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, που αναλύονται σε γνώσεις, δεξιό-
τητες και ικανότητες ανά μάθημα, τομέα και ειδικότητα. β) Διδακτέα ύλη διαμορφωμένη σύμφωνα με 
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θα πρέπει να στηρίξουν θεσμικά και επιμέρους πρωτοβουλίες. Στόχο των προσπαθειών αυ-
τών συνιστά η εφαρμογή του συστήματος μαθητείας - όπως αυτό διαμορφώνεται στην Ελλάδα 
τις τελευταίες δεκαετίες κυρίως μέσω του ΟΑΕΔ - να είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη 
και να αποδώσει τα μέγιστα οφέλη στους εμπλεκόμενους, πρωτίστως στους καταρτιζόμενους.

Πριν αναλύσουμε, ωστόσο, πιο διεξοδικά τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων, θα πρέπει να 
τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι η μαθητεία, στην αυθεντική της μορφή (δυϊκό σύστημα), αφορά 
μια ειδική σχέση ταυτόχρονης εφαρμογής σχολικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και απασχό-
λησης - μάθησης μέσω πρακτικής εμπειρίας σε επιχείρηση ή σε οριοθετημένο εργασιακό πε-
ριβάλλον, για αρκετό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον δύο χρόνια), με σημαντική χρηματοδότη-
ση εκ μέρους των επιχειρήσεων ή των εργοδοτών και υλοποιούμενη μέσω ρητού συμβολαί-
ου εξασφάλισης της μάθησης, της αμειβόμενης εργασίας και της ασφαλιστικής κάλυψης των 
μαθητευομένων23. Η μαθητεία, σε κανονικές συνθήκες, παρότι περιλαμβάνει απασχόληση σε 

τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος. Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων εργα-
στηριακής εκπαίδευσης συνοδεύεται από παράρτημα, που περιγράφει τον απαιτούμενο εργαστηρια-
κό εξοπλισμό για την υλοποίησή τους. γ) Οδηγίες διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων και των διδα-
κτικών τεχνικών, των μεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγμένων εποπτικών μέσων. δ) Τράπεζα 
θεμάτων για την πιστοποίηση των προσόντων των αποφοίτων της Τάξης Μαθητείας».

23. Ως Μαθητεία –βάσει των υφιστάμενων θεσμικών διατάξεων οι οποίες ισχύουν αυτή τη στιγμή στην Ελ-
λάδα– ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση 
στην τάξη με την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Με αυτό τον 
τρόπο αποκτά ο μαθητής επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ώστε να κα-
ταστεί ευκολότερη στη συνέχεια η ένταξή του στην αγορά εργασίας. Πέραν αυτών ο ΟΑΕΔ δραστηριο-
ποιείται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη λειτουργία 51 Επαγγελματι-
κών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, 29 Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) μετα-λυκειακού επι-
πέδου και 30 Γραφείων Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΓΔΕΕ) με την αγορά εργασίας που 
μόλις ξεκίνησαν να λειτουργούν στις εκπαιδευτικές του δομές. Σύμφωνα με το Ν. 4186/2013 το σχο-
λικό έτος 2014-15 ξεκίνησε η λειτουργία ισάριθμων ΣΕΚ ΟΑΕΔ (Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης), 
ενώ από τον Ιανουάριο 2014 ιδρύθηκαν και λειτουργούν στον Ο.Α.Ε.Δ. Π.Σ.Ε.Κ. (Πειραματικές Σχο-
λές Επαγγελματικής Κατάρτισης) τριετούς φοίτησης, στις υπάρχουσες υποδομές των ΕΠΑ.Σ Καλαμα-
κίου και Ηρακλείου Κρήτης στον τομέα του τουρισμού. Ο ΟΑΕΔ είναι ο δημόσιος φορέας που εφαρμό-
ζει το σύστημα της Μαθητείας στη χώρα μας από το 1952. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ διαρκεί δύο έτη (τέσ-
σερα εξάμηνα). Οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε επιχει-
ρήσεις ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στις ίδιες ειδικότη-
τες. Κάθε χρόνο φοιτούν 10.000-11.000 μαθητές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Οι μαθητές που 
φοιτούν στις Σχολές του ΟΑΕΔ αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας 
ασκούμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της εθνικής οικονομίας σε πολλές τεχνικές ειδικότητες. 
Οι μαθητευόμενοι ασκούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, μεγάλες ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις, σε ΔΕΚΟ, Δήμους και στον δημόσιο τομέα. Το σύστημα on-the-job-training που εφαρ-
μόζει ο ΟΑΕΔ προβλέπει οι μαθητές σε σημαντικό ποσοστό μετά το τέλος των σπουδών τους να συνε-
χίζουν να απασχολούνται στις θέσεις πρακτικής άσκησης. Η αμοιβή των ασκούμενων μαθητών ανέρχε-
ται στο 75% του κατώτατου ημερομισθίου που ορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓ-
ΣΣΕ) και για τα τέσσερα εξάμηνα πρακτικής άσκησης, που αντιστοιχεί σε 17,12 € την ημέρα. Η πρακτική 
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πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, δεν παύει να αποτελεί ωστόσο μια εκπαιδευτική μεθοδο-
λογία, στοιχείο το οποίο φαίνεται να αγνοούν σε σημαντικό βαθμό αρκετοί από τους κοινωνι-
κούς εταίρους. Οι μαθητευόμενοι πηγαίνουν στην επιχείρηση, στο πλαίσιο των σπουδών τους, 
για να μάθουν. Η απασχόλησή τους, παρότι συνιστά κανονική εργασία (γι’ αυτό πρέπει να αμεί-
βεται και να ασφαλίζεται), διέπεται από εκπαιδευτικές προδιαγραφές, πρόγραμμα κατάρτισης 
και εκπαιδευτικούς στόχους. Πέρα από τα παραπάνω, ωστόσο, απαιτείται η συνεισφορά της 
αγοράς εργασίας (βιομηχανία, επιχειρήσεις) και η ελκυστικότητα των προγραμμάτων κατάρτι-
σης, ώστε να προσελκυστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι καταρτιζόμενοι, και να περιοριστεί 
το φαινόμενο της διαρροής από τη συμμετοχή. Αυτή είναι και η πρώτη διαπίστωση των κοινω-
νικών εταίρων σε σχέση με την ΕΕΚ και τη μαθητεία, ειδικότερα την Ελλάδα. 

Όπως διαπιστώνεται από τη διερεύνηση του υφιστάμενου πλαισίου και των απόψεων και 
θέσεων των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί η έλ-
λειψη αξιόπιστων και επίκαιρων δεδομένων για τις ανάγκες των τοπικών αγορών 
εργασίας σε ειδικότητες. Η εκτίμηση της κατάστασης αλλά και των προοπτικών των επαγ-
γελμάτων και των βασικών τομέων οικονομικής ανάπτυξης είναι προϋπόθεση για ένα βιώ-
σιμο ανασχεδιασμό των ειδικοτήτων μαθητείας. Επιπλέον, χρειάζεται επικαιροποίηση των 
προγραμμάτων σπουδών, σύμφωνα με τις ανάγκες των ταχύτατα εξελισσόμενων επαγ-
γελματικών κλάδων και, ειδικότερα, με βάση τις μελέτες επαγγελματικών περιγραμμάτων 
που έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα σε εργαζόμενους και εργοδότες. Απαιτείται, επίσης, δι-
αρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός των βασι-
κών θεσμικών διευθετήσεων του συστήματος μαθητείας, όπως το συμβόλαιο μαθητείας 
και οι μαθησιακές προδιαγραφές της πρακτικής άσκησης. Επιπλέον, είναι αναγκαία μια 
συστηματική προσπάθεια ανάδειξης και δημόσιας συζήτησης των πλεονεκτημάτων της μα-
θητείας, τέτοια που σταδιακά να πείθει την ελληνική κοινωνία ότι αποτελεί μια αξιοπρό-
σεκτη μορφωτική και επαγγελματική επιλογή. Ακόμη, διαπιστώνεται ότι χρειάζεται εξασφά-
λιση αυξημένων ευκαιριών πρόσβασης των αποφοίτων της μαθητείας στις ανώτερες 
βαθμίδες εκπαίδευσης και περαιτέρω απόκτηση εμπειρίας. Επιπροσθέτως, αρκετοί κοινω-
νικοί εταίροι καταλήγουν στο ότι απαιτείται και η υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού συστή-
ματος επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης. 

Πέραν των παραπάνω ωστόσο, πολλοί από τους εταίρους εκτιμούν ότι τη στιγμή που η ζή-
τηση για θέσεις μαθητείας εμφανίζεται αυξητική λόγω και των προβλέψεων του πρόσφατου 
Νόμου 4186/2013, οι επιχειρήσεις δε φαίνεται αντίστοιχα να προσφέρουν εύκολα, εν μέσω 

άσκηση των μαθητών επιδοτείται με 11 € για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης. Τα χρήματα καταβάλλο-
νται είτε στον εργοδότη είτε απευθείας στους μαθητές. Το έργο της «Πρακτικής Άσκησης των Μαθητών 
των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ» συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (πηγή: ΟΑΕΔ http://www.
oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=911&Itemid=675&lang=el. Ανακτήθη-
κε στις 17/5/2015).
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μεγάλης οικονομικής κρίσης, επαρκείς και ποιοτικές θέσεις μαθητείας στους καταρτιζόμενους. 
Είναι αναγκαία, επομένως, η διαμόρφωση ενός πλαισίου δράσης για τη γνωστοποίηση του 
συστήματος μαθητείας σε επιχειρήσεις και εργοδότες σε όλη την Ελλάδα. Ακόμη περισσότε-
ρο, χρειάζεται να οργανωθεί ένα διαρκές σύστημα πληροφόρησης - ευαισθητοποίησης των 
επιχειρήσεων σε θέματα μαθητείας και στη συνέχεια να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί μια μέ-
θοδος αξιολόγησης, επιλογής και ανάδειξης των καταλληλότερων επιχειρήσεων από εκείνες 
που θα ήθελαν και θα μπορούσαν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας σε νέους και νέες. 

Μέσα στο ευρύ αυτό πλαίσιο ανάπτυξης τόσο συγκεκριμένων θεσμικών παρεμβάσεων όσο 
και της τρέχουσας ρητορικής για το ρόλο και την προστιθέμενη αξία του κοινωνικού διαλόγου 
για θέματα ΕΕΚ με έμφαση στη μαθητεία και τις μορφές μάθησης εντός του χώρου εργασίας, 
διαμορφώνονται πέντε (5) βασικοί άξονες, γύρω από τους οποίους κατανέμονται και οι θέσεις 
των κοινωνικών εταίρων. Οι άξονες αυτοί, οι οποίοι αναλύονται διεξοδικότερα στο παρόν κε-
φάλαιο, είναι οι παρακάτω:

1. οργάνωση ενός λειτουργικού μοντέλου λήψης αποφάσεων για την ΕΕκ, ως μέρος 
του υφιστάμενου (θεσμικού) συστήματος λήψης αποφάσεων. Στόχος των διεργασιών αυ-
τών αποτελεί η ευρύτερη κατανόηση της δυναμικής της συνεργασίας ανάμεσα σε θεσμικούς 
και κοινωνικούς εταίρους, επιχειρήσεις και εργοδότες, επιμελητήρια και φορείς παροχής 
ΕΕΚ, προκειμένου για την καλή λειτουργία του συστήματος μαθητείας.

2. αναθεώρηση του τρόπου διακυβέρνησης και οικονομικής ενίσχυσης του συστήματος 
ΕΕκ και της μαθητείας, με ταυτόχρονη ενίσχυση του τομεακού, δια-τομεακού και κλασι-
κού κοινωνικού διαλόγου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

3. αναθεώρηση του υφιστάμενου θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου, παράλληλα με 
την επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών στην ΕΕκ. Στόχο των αλλαγών αυ-
τών θα αποτελέσει η αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ και η αντίστοιχη αύξηση της συμ-
μετοχής των νέων όλων των βαθμίδων κατάρτισης σε προγράμματα μαθητείας.

4. διασφάλιση της ποιότητας και πιστοποίηση των προγραμμάτων ΕΕκ και μαθητείας, 
με στόχο την ανάπτυξη έγκυρων και αξιόπιστων εργαλείων ποσοτικής και ποιοτικής αξιο-
λόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των καταρτιζομένων.

5. διαμόρφωση ενός αξιόπιστου πλαισίου εγκυροποίησης (δηλαδή αναγνώρισης, 
τεκμηρίωσης, αξιολόγησης και πιστοποίησης) των γνώσεων και δεξιοτήτων που 
αποκτώνται σε μη τυπικά ή άτυπα εκπαιδευτικά ή/και μαθησιακά περιβάλλοντα και αξι-
οποίηση (κατά περίπτωση) των υφιστάμενων ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως ECVET, 
EQAVET, EQF, EUROPASS.

Άξονας 1:  Οργάνωση ενός λειτουργικού μοντέλου λήψης αποφάσεων για την 
ΕΕΚ (building an agenda for a functional decision making process) 

Η ανάγκη οργάνωσης μορφών αποτελεσματικού κοινωνικού διαλόγου στο επίπεδο της λή-
ψης αποφάσεων για την ΕΕΚ δεν είναι νέο αίτημα των κοινωνικών εταίρων. Οι εκπρόσωποι 
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των θεσμικών κοινωνικών εταίρων, όπως ο ΣΕΒ, η ΓΣΕΕ, η ΓΣΕΒΕΕ, η ΕΣΕΕ και ο ΣΕΤΕ, οι 

οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις εμπλέκονται σε ad hoc διαδικασίες λήψης αποφάσεων από θε-

σμικά όργανα και φορείς, όπως το Υπουργείο Παιδείας ή ο ΕΟΠΠΕΠ, αναγνωρίζουν τις εγγε-

νείς παθογένειες που αφορούν στον ελλειμματικό, ενίοτε πολιτικά φορτισμένο και πολλάκις 

αδιαφανή τρόπο λήψης αποφάσεων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην ΕΕΚ. 

Η αναγνώριση των πλεονεκτημάτων ενός λειτουργικού μοντέλου κοινωνικού διαλόγου, 

που θα μπορούσε να υιοθετηθεί στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων σε αυτό το επίπεδο, φαίνεται 

να υπολείπεται της ανάγκης διασφάλισης πολιτικών θέσεων ή και παραδοσιακών ιδεολογη-

μάτων, ενίοτε επισφαλών για το κοινό όφελος. – Όπως παρατηρείται στις μέχρι σήμερα περι-

ορισμένες στον αριθμό σχετικές μελέτες στην Ελλάδα, ο διάλογος και η προετοιμασία των αλ-

λαγών εξαντλείται στη συμμετοχή των διαμορφωτών της πολιτικής (που συνήθως περιορίζο-

νται σε λίγα στελέχη των αρμόδιων υπουργικών γραφείων), των εκπροσώπων των ομάδων 

συμφερόντων που επηρεάζονται άμεσα από τις αλλαγές, και πολύ περιορισμένα, των στελε-

χών των επιτελικών φορέων της εκπαίδευσης (π.χ. το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο παλαιότερα ή 

το Ι.Ε.Π πιο πρόσφατα). 

Σε κάθε περίπτωση, το τελικό μίγμα πολιτικής, όπως επισημαίνεται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Κα-

ρατζογιάννης & Πανταζή, 2014), είναι η επιλογή του σωστού στόχου με ακατάλληλα μέσα ή 

η επιλογή του λάθος στόχου με τα κατάλληλα μέσα. Αυτή η ανορθόδοξη τάση διαμορφώνεται 

ουσιαστικά ερήμην των θέσεων και των προτάσεων των παραγωγικών φορέων καθώς και 

των φορέων που εκπροσωπούν μικρές ή μεγάλες οικονομικές μονάδες, που τροφοδοτούνται 

από τις εκροές του εκπαιδευτικού συστήματος και κυρίως της ΕΕΚ. 

Ποια θα μπορούσε ωστόσο να είναι η μορφή ενός λειτουργικού μοντέλου κοινωνικού δια-

λόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα; Πρέπει να σημειωθεί αρχικά, ότι ο σχετικός διάλογος στην Ελ-

λάδα και η προετοιμασία γίνεται ερήμην της κοινωνίας των πολιτών24, χωρίς δηλαδή τη συμ-

μετοχή των οργανωμένων κοινωνικών ομάδων, σε όλες τις φάσεις της παραγωγής πολιτικής. 

Υπό αυτούς τους όρους, η αποτυχία των όποιων εγχειρημάτων θεωρείται αναμενόμενη. Επι-

πλέον, η έννοια του κλειστού συστήματος25 δεν περιορίζεται μόνο στη διαδικασία παραγωγής 

πολιτικής, αλλά επεκτείνεται και στο ίδιο το αντικείμενο της μεταρρύθμισης. 

24.  Αναφερόμαστε εδώ σε εκείνον τον όρο ο οποίος δηλώνει όλες τις μορφές κοινωνικής δράσης ατό-
μων ή ομάδων, οι οποίες δεν απορρέουν από το κράτος και δεν αναλαμβάνονται από αυτό. Ο όρος 
οργανωμένη κοινωνία των πολιτών αναφέρεται στις οργανωτικές δομές, των οποίων τα μέλη εξυ-
πηρετούν, μέσω ενός δημοκρατικού διαλόγου, το γενικό συμφέρον και λειτουργούν ως μεσολα-
βητές μεταξύ των δημόσιων αρχών και των πολιτών.

25. ανοικτά είναι τα συστήματα που επικοινωνούν με το περιβάλλον με ανταλλαγή ύλης, ενέργειας ή 
πληροφορίας. Αντίθετα, κλειστά είναι τα συστήματα που δεν επηρεάζουν ή επηρεάζονται με κα-
νένα τρόπο από το περιβάλλον τους. Όλα τα φυσικά συστήματα είναι ανοικτά. Αυτό ισχύει επίσης 
για την πλειοψηφία των τεχνητών συστημάτων εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις (π.χ. πειράματα 
εργαστηρίου).
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Αυτό το οποίο απαιτείται περισσότερο ως αρχή παρά ως μεταβλητή στην ανάπτυξη ενός τέ-
τοιου λειτουργικού μοντέλου κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα - όπως επισημαί-
νουν οι εκπρόσωποι ορισμένων κοινωνικών εταίρων - δεν είναι τόσο η ανάπτυξη εμπιστοσύ-
νης ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη όσο η ανάπτυξη ενός συστήματος κοινών κωδίκων 
νοηματοδότησης. Το σύστημα αυτό θα διαπνέει τη συνεργασία των εκπροσώπων των εμπλε-
κομένων φορέων και θα διαμορφώνει ένα νέο «σχέδιο επικοινωνίας», που θα παρέχει στους 
συνδιαλεγόμενους τη δυνατότητα να παράγουν επιχειρήματα μέσω της χρήσης μίας κοινά απο-
δεκτής κοινωνικής γλώσσας (βλέπε σχετικά και Cassell & Bickmore, 2003). Η μη αποδοχή 
μίας κοινά αποδεκτής κοινωνικής γλώσσας στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ 
καθιστά ουσιαστικά το διάλογο επισφαλή και ενδεχομένως τον ακυρώνει πριν από την έναρξή 
του, κάνοντας τις όποιες διαδικασίες προσέγγισης των εμπλεκομένων μερών τυπικές, αλλά όχι 
ουσιαστικές. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανυπαρξίας μίας κοινά αποδεκτής κοινωνικής γλώσσας στο 
πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου αποτελεί ο τρόπος προσδιορισμού των τομέων και των ειδι-
κοτήτων στην ΕΕΚ. Είναι σαφές ότι το εκπαιδευτικό σύστημα και πολύ περισσότερο η επαγγελ-
ματική εκπαίδευση στην Ελλάδα (όπως άλλωστε και σε κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα), συνδέεται 
άρρηκτα με την οικονομία και τις ανάγκες της, την κοινωνία και τις αξίες της, όπως και τα επιμέ-
ρους τμήματα του εκπαιδευτικού συστήματος τελούν σε αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Αυτή η σα-
φής ωστόσο παραδοχή δεν οδήγησε στη διερεύνηση συγκεκριμένων μεταβλητών που θα καθι-
στούσαν πρόσφορη την παραγωγή μιας κοινά αποδεκτής κοινωνικής γλώσσας. Πιο συγκεκριμέ-
να, στο πλαίσιο αυτό και, ενώ εύκολα διατυπώνονται ερωτήματα και υποθέσεις για το πώς προσ-
διορίζονται οι τομείς και οι ειδικότητες, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, σε εθνικό και περιφερει-
ακό επίπεδο, η ανεπάρκεια των υφιστάμενων μηχανισμών διασύνδεσης του προσδιορισμού των 
αναγκών δεξιοτήτων σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση με την επαγγελματική εκπαί-
δευση και κατάρτιση, οδηγούν τα περιφερειακά και εθνικά συμβούλια που συνεδριάζουν, να ει-
σηγούνται χωρίς τεχνική στήριξη και τεκμηρίωση (μόνο έτσι, για παράδειγμα, μπορεί να ερμηνευ-
θεί η απόφαση κατανομής του 41% των μαθητών και μαθητριών των ΕΠΑ.Σ στην κομμωτική και 
την αισθητική τέχνη) (βλέπε σχετικά Καρατζογιάννης & Πανταζή, 2014: 80). 

Η ίδια ελλειμματική κουλτούρα παραγωγής τεκμηριωμένου κοινωνικού λόγου είτε χαρα-
κτηρίζει σχετικές αποφάσεις για τις υφιστάμενες δυνατότητες σε ανθρώπινο δυναμικό και τις 
τεχνικές υποδομές, είτε τη ζήτηση από την πλευρά των μαθητών. Αυτή ωστόσο διαμορφώ-
νεται από την προσφορά σε τοπικό επίπεδο, τον ελλιπή επαγγελματικό προσανατολισμό, το 
σαφή προσδιορισμό των κυρίαρχων επαγγελματικών προτύπων αλλά και το ευρύτερο αξιακό 
σύστημα, το οποίο θα έπρεπε να θεμελιώνεται εν μέρει και στον τρόπο οργάνωσης της ΕΕΚ, 
όπως όμως αυτός θα διαμορφωνόταν μέσα από την εφαρμογή ενός ανοικτού μοντέλου κοι-
νωνικού διαλόγου.

Το πώς μπορεί να συμβάλλει το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος στην αλλαγή του αξι-
ακού συστήματος, στην προκειμένη περίπτωση σε ό,τι αφορά στην κοινωνική απήχηση των τε-
χνικών και χειρωνακτικών επαγγελμάτων, δε συνδέεται, φυσικά, με την αισθητή προς το κα-
λύτερο δυνατότητα της ΕΕΚ να παρέχει σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες. Είναι συνυφασμέ-



Κεφάλάιο  3         Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΚ

65

νη με την αύξηση της ελκυστικότητάς της, μετρούμενης τόσο ποσοτικά με όρους προσέλευσης 
μαθητών προς αυτήν όσο και ποιοτικά με όρους ελέγχου και ολικής διασφάλισης της ποιότη-
τας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η αδυναμία ωστόσο εφαρμογής κάθε μεταρρυθμιστικής νομοθετικής απόπειρας, λόγω της 
«άρνησης» αναφορικά με τη διαμόρφωση μίας λεκτικής κοινωνικής και επικοινωνιακής κουλ-
τούρας με θετικό πρόσημο για την ΕΕΚ μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και η ελλιπής κρα-
τική υποστήριξη της ΕΕΚ, υποβάθμισε τη θέση της στο εκπαιδευτικό σύστημα και λειτούργησε 
ως τροχοπέδη στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. 

Η πρώτη επομένως παράμετρος διαμόρφωσης ενός λειτουργικού μοντέλου κοινωνικού δι-
αλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα - όπως τουλάχιστον φαίνεται να υποστηρίζεται από ορισμέ-
νους κοινωνικούς εταίρους - είναι η διαμόρφωση ενός ανοιχτού κυκλώματος επικοινωνίας 
και διάχυσης της πληροφορίας ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, με στόχο τη διαμόρφωση μίας 
κοινά αποδεκτής κοινωνικής γλώσσας. Σε αυτό, συνηγορεί και η αντίληψη ότι η ιστορική κατανό-
ηση και ανάδειξη των εκάστοτε κρίσιμων ζητημάτων που διακυβεύονται στο πεδίο της εκπαι-
δευτικής πολιτικής, και ιδίως της ΕΕΚ, συμβάλλει στον εμπλουτισμό του διαλόγου για την ανά-
πτυξη και τον εκσυγχρονισμό της. 

σχήμα 4. Η ανάπτυξη ενός ανοιχτού λειτουργικού μοντέλου λήψης αποφάσεων  
για τη μαθητεία στην Ελλάδα απαιτεί σύμφωνα με τους κοινωνικούς εταίρους το συνδυασμό  

παραμέτρων και μεταβλητών ως προϋποθέσεις διαμόρφωσης ενός στοχευμένου και δυναμικού 
κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ. 

Εφαρμογή αυτού του σχεδίου

Επιλογή ενός από αυτά τα σχέδια

Αξιολόγηση των εναλλακτικών 
σχεδίων δράσης για τη μαθητεία

Διαμόρφωση εναλλακτικών σχεδίων 
δράσης για τη μαθητεία

Αναγνώριση μιας κατάστασης που απαιτεί 
απόφαση (π.χ. μαθητεία)

δΙαΜορΦώσή τών προΫποΘΕσΕών ΓΙα 
«στοχΕύΜΕνο κοΙνώνΙκο δΙαλοΓο»

αναπτύΞή «ανοΙχτού λΕΙτούρΓΙκού ΜοντΕλού»  
λήΨήσ αποΦασΕών ΓΙα τήν ΕΕκ
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Μια δεύτερη παράμετρος διαμόρφωσης ενός λειτουργικού μοντέλου λήψης αποφάσεων για 
την ΕΕΚ στην Ελλάδα, όπως επισημαίνουν πολλοί κοινωνικοί εταίροι αλλά και θεσμικοί και πα-
ραγωγικοί φορείς (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2015), αφορά, επιπλέον, και στη διαμόρφωση ενός στοχευ-
μένου κοινωνικού διαλόγου, ο οποίος θα προσδιορίζεται από τις παρακάτω μεταβλητές:

α)  την αναγνώριση μιας κατάστασης που απαιτεί απόφαση σχετικά με κάποια δράση που 
πρέπει να αναληφθεί (π.χ. για αντιμετώπιση απειλής ή βελτίωση απόδοσης του υπάρχο-
ντος συστήματος μαθητείας),

β)  τη διαμόρφωση εναλλακτικών σχεδίων δράσης ικανών να οδηγήσουν στην εκπλήρωση 
ενός στόχου,

γ)  την αξιολόγησή των εναλλακτικών σχεδίων δράσης βάσει ορισμένων κριτηρίων που θα 
διαμορφωθούν από κοινού,

δ)  την επιλογή ενός σχεδίου δράσης (κατά τεκμήριο, εκείνου που ικανοποιεί στο μεγαλύτε-
ρο βαθμό τα κριτήρια αξιολόγησης),

ε) την εφαρμογή του επιλεγμένου σχεδίου δράσης.

Με βάση τα παραπάνω, ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση ενός λειτουργι-
κού μοντέλου κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ μπορεί να είναι καταλυτικός, στο βαθμό που 
θα ξεπεράσει τα σύνδρομα της πολιτικής ρητορικής και θα στοχεύσει στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Η διαμόρφωση ενός τέτοιου μοντέλου περιλαμβάνει τον προσδιορισμό:

1. Των ελεγχόμενων μεταβλητών του συστήματος (π.χ. αριθμό καταρτιζομένων, αριθμό 
δομών ΕΕΚ, αριθμό μαθητευομένων, ύψος παραγωγής κ.λπ.) καθώς και των περιβαλλο-
ντικών παραμέτρων που επηρεάζουν το σύστημα σε σχέση με το συγκεκριμένο πρόβλημα 
για το οποίο απαιτείται λήψη απόφασης (π.χ. ζήτηση προσόντων). 

2. Των σταθερών χαρακτηριστικών του συστήματος (π.χ. βασικές υλικοτεχνικές υπο-
δομές). 

3. Των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών και των σταθερών χαρακτηριστικών του συστήμα-
τος, που περιγράφουν τη λειτουργία του υπό τους περιορισμούς του περιβάλλοντος, των 
διαθέσιμων πόρων (οικονομικών και ανθρώπινων), της διάρθρωσης του συστήματος και 
της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας. 

4. Της αντικειμενικής συνάρτησης (objective function), δηλαδή μιας συνάρτησης των 
ελεγχόμενων μεταβλητών που περιγράφει την απόδοση του συστήματος (κέρδος, κό-
στος). Στα προβλήματα αποφάσεων επιζητείται ο προσδιορισμός των τιμών των ελεγχό-
μενων μεταβλητών, ώστε να βελτιστοποιείται η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης, δη-
λαδή να μεγιστοποιείται ή να ελαχιστοποιείται ανάλογα με την περίπτωση. 

Για να μετρηθεί η πρόοδος σε σχέση με την επίτευξη των στόχων του διαλόγου, μπορούν να 
φανούν χρήσιμες πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και στηρίζονται σε συναφείς δεί-
κτες και κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία παράλληλα παρέχουν τις προϋποθέσεις που πρέπει 
να τηρούνται κατά τη διάρκεια της προσπάθειας επίτευξης των στόχων του διαλόγου. 
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Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζεται από τον ΣΕΒ (Κυριαζής, 2015), το περιεχόμενο του 
κοινωνικού διαλόγου δεν πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει με τη διαπραγμάτευση των συλλο-
γικών συμβάσεων εργασίας, καθώς στη σημερινή συγκυρία οι κοινωνικοί εταίροι ενεργητικά 
και από κοινού μπορούν και πρέπει να συνδιαμορφώνουν πολιτικές που θα οδηγήσουν σε 
ένα νέο παραγωγικό πρότυπο  για τη χώρα, με στόχο την ανάκτηση των χαμένων θέσεων ερ-
γασίας αλλά και τη βελτίωση των εισοδημάτων. Αυτό προϋποθέτει την εμπέδωση μιας κουλ-
τούρας συνεννόησης και αλληλοσεβασμού, μια διάθεση για ισορροπημένους συμβιβασμούς 
και τολμηρές υπερβάσεις. 

Άξονας 2:  Αναθεώρηση του τρόπου διακυβέρνησης και οικονομικής ενίσχυ-
σης του συστήματος ΕΕΚ και της μαθητείας (revising the existing 
governance and funding model) 

Σύμφωνα με το Cedefop (2014α: 1), η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρί-
ση επέφερε σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανησυχητικά υψηλά ποσοστά ανεργί-
ας και υποαπασχόλησης. Και όμως, από τις έρευνες προκύπτει ότι, ακόμη και σήμερα, ένας 
στους τρεις εργοδότες αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πλήρωση των κενών θέσεων εργασί-
ας. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που διενεργήθη-
κε την άνοιξη του 2013, περίπου το 40% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυσκο-
λεύτηκε να βρει εργαζομένους με τις κατάλληλες δεξιότητες. Το 2010, σε έρευνα του Ευρω-
βαρόμετρου, το 33% των εργοδοτών είχε αναφέρει την έλλειψη υποψηφίων με τα κατάλλη-
λα προσόντα ως τη σημαντικότερη δυσκολία για την πλήρωση κενών θέσεων. Στην έρευνα 
της Manpower το 2013, επίσης διαπιστώνεται ότι σε 17 κράτη μέλη κατά μέσο όρο πάνω από 
25% των εργοδοτών αναφέρουν δυσκολίες στελέχωσης. Το 34% των εργοδοτών αυτών τις 
αποδίδει σε έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων, ενώ το 19% θεωρεί ότι οι υποψήφιοι δε διαθέτουν 
τις κατάλληλες εργασιακές δεξιότητες. Η παραπάνω κατάσταση δεν είναι καθόλου διαφορετι-
κή στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην παρούσα χρονική περίοδο. 

Για τη μείωση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων (52,4% για το 2014 σύμφωνα 
με τη Eurostat26), η χώρα μας αναζητά βοήθεια εκτός της επικράτειάς της καθώς διαπιστώνεται 
-εμπειρικά τουλάχιστον- ότι παρά την ύφεση, ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αυστρία, 
η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες, διατηρούν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα την ανεργία των νέων. 
Αυτό αποδίδεται εν μέρει στα προγράμματα μαθητείας που εφαρμόζουν ή στα δυϊκά συστή-
ματα εκπαίδευσης, τα οποία εμφανίζουν αυξανόμενο ενδιαφέρον. Το βασικό επιχείρημα των 
υποστηρικτών δυϊκών συστημάτων εκπαίδευσης είναι ότι τα προγράμματα μαθητείας, όπως 
και άλλες μορφές μάθησης με βάση την εργασία, θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθο-
δος μάθησης, καθώς παρέχουν στους νέους εξειδικευμένες αλλά και γενικές δεξιότητες, τις 
οποίες ζητούν οι εργοδότες, διευκολύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη μετάβαση από το σχολείο 

26.  Διαθέσιμο στο http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcod
e=tipslm80&language=en
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(ή άλλο περιβάλλον μάθησης) στην εργασία. Επιπλέον, ενισχύουν τη συνεργασία ανάμεσα σε 
κυβερνήσεις, κοινωνικούς εταίρους, εργοδότες και εκπαιδευτικά ιδρύματα, γεγονός που εξη-
γεί γιατί η αναβίωσή τους αποτελεί παγκόσμια τάση (βλέπε Cedefop, 2014β). 

Στην Ελλάδα, ωστόσο, η κατάσταση δεν παρουσιάζει κάποια βελτίωση και ένα από τα ζητή-
ματα τα οποία θέτουν ως προϋπόθεση οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων είναι τόσο η 
αναθεώρηση του τρόπου συνολικής διακυβέρνησης και διαχείρισης του πλαισίου οργάνωσης 
της μαθητείας όσο και ο τρόπος χρηματοδότησης και κατανομής πόρων για τη μαθητεία με τη 
σύμπραξη των εργοδοτών. Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, η χρόνια υποχρηματοδότηση27 του εκπαι-
δευτικού συστήματος στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο της ΕΕΚ, οι αυξανόμενες λειτουργι-
κές αδυναμίες, οι αστοχίες στην επιλογή των προσφερόμενων ειδικοτήτων και η ασυμβατό-
τητα του διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, σε κάποιες περιπτώσεις, έχουν ως αποτέλε-
σμα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής των αποφοίτων των επαγγελματικών λυκείων στις πανελ-
λήνιες εξετάσεις και αποθαρρυντικά αποτελέσματα σε αυτές. Σημαντικά είναι, επίσης, τα πο-
σοστά αποτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων των ΙΕΚ. Η ανάγκη ανάπτυξης 
ενός μοντέλου ή καλύτερα μίας μεθοδολογίας η οποία θα μπορούσε να συνίσταται στη σύν-
δεση της τοπικής αγοράς εργασίας με τα προγράμματα μαθητείας, είναι πάγια θέση εκπροσώ-
πων των κοινωνικών εταίρων όπως η ΓΣΕΒΕΕ και των υπεύθυνων δημόσιων φορέων όπως ο 
ΟΑΕΔ. Σε τοπικό επίπεδο, επειδή εκ του ορισμού της η μαθητεία πρέπει να είναι πιο κοντά στην 
αγορά από ότι άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, η ανάγκη η ίδια προωθεί συνεργασίες σε τοπι-
κό επίπεδο μεταξύ των φορέων. Αυτό το οποίο απουσιάζει, ωστόσο, σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, 
είναι ένα οργανωμένο πλαίσιο συνολικής διακυβέρνησης του συστήματος μαθητείας. Η γενι-
κή διαπίστωση των κοινωνικών εταίρων - όπως παρουσιάζεται τουλάχιστον σε αρκετά σημεία 
των στοιχείων που μελετήθηκαν - είναι ότι οι κοινωνικοί εταίροι στην Ελλάδα, αν και συμμετέ-
χουν ως συνομιλητές σε διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου, δε συμμετέχουν το ίδιο στις δια-
δικασίες λήψης αποφάσεων. Δεν υπάρχει, δηλαδή, μια θεσμική αναγνώριση του ρόλου τους, 
ανεξαρτήτως πολιτικής συγκυρίας ή πολιτικής εξουσίας.

Αυτό το οποίο τίθεται ως βάση για την αναθεώρηση του τρόπου διακυβέρνησης του συ-
στήματος μαθητείας αλλά και της ΕΕΚ εν γένει, είναι ότι απαιτείται ένας οδικός χάρτης για την 
ανάδειξη της γενικότερης συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων (και ιδίως των συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων) στη διαδικασία χάραξης πολιτικής. Τα παραδείγματα συνεκτικής και δυνα-
μικής συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στην πολιτική για την ΕΕΚ και για τη μαθητεία προ-
έρχονται από χώρες που ανήκουν στο επονομαζόμενο «καθεστώς κοινωνικής εταιρικής σχέ-

 
27. Η χρηματοδότηση της κατάρτισης εξαντλείται στους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε., 

στην κάλυψη της εθνικής συμμετοχής για την απορρόφησή τους και στις πρωτοβουλίες των κοινωνι-
κών εταίρων, χωρίς να υφίσταται ένα πλαίσιο τριμερούς συμμετοχής στη διαχείριση, ενώ η διάθεσή 
τους πολλές φορές εξαρτάται από την προσφορά και όχι από την κάλυψη πραγματικών αναγκών 
κατάρτισης. Παράλληλα, το σύστημα διαχείρισής τους καθορίζει την ουσία και τα αποτελέσματα των 
πολιτικών, όπου οι χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες απορρόφησής τους λειτουργούν 
ανασχετικά στην ποιότητα της κατάρτισης.
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σης» όπως Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Δανία. Εντούτοις, παρα-
τηρήθηκε ότι λόγω της κρίσης ακόμη και στις σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες χαρακτηρίζονται 
συνήθως από υψηλό επίπεδο τριμερούς προσέγγισης στη διαδικασία ανάπτυξης πολιτικής, η 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων έχει υποστεί πλήγμα (βλέπε σχετικά Eurofound 2013, 
Business Europe 2013 & 2014). 

Αν και ο προβληματισμός που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα και οι στόχοι που διατυπώνονται 
στο χώρο της απασχόλησης και στο χώρο της αρχικής και συνεχιζόμενης ΕΕΚ ακολουθούν τις 
τάσεις που επικρατούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή την προώθηση εκπαιδευτικών πολιτι-
κών οι οποίες, μεταξύ άλλων, αναπτύσσουν το ανθρώπινο δυναμικό, βελτιώνουν την απασχο-
λησιμότητα των νέων και καταπολεμούν τον κοινωνικό αποκλεισμό, πίσω από κάθε στόχο βρί-
σκεται κάποια σχετική οδηγία, μνημόνιο ή πρωτοβουλία οργάνων της ΕΕ και πίσω από τα πε-
ρισσότερα προτεινόμενα μέτρα βρίσκονται σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και ανά-
λογη χρηματοδότηση. Αυτό, επίσης, δεν αφήνει αρκετά περιθώρια στον τρόπο λήψης απόφα-
σης με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας (ΙΜΕ ΓΣΕ-
ΒΕΕ, 2015). Τα κενά και οι αλληλοεπικαλύψεις που διαπιστώθηκαν στο σύστημα επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την εφαρμογή του Α’ Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 
Απασχόληση και που οφείλονταν κυρίως στην έλλειψη συντονισμού των φορέων της και στην 
αναποτελεσματικότητα των δομών της, εκτιμάται ότι δε διορθώθηκαν σε μεγάλο βαθμό με τη 
δημιουργία του συντονιστικού οργάνου, του ΕΣΣΕΕΚΑ, το οποίο υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε 
για να λειτουργεί στη βάση της τριμερούς και ισότιμης εκπροσώπησης της πολιτείας, των ερ-
γοδοτών και των εργαζομένων. 

Εκτός από την ουσιαστική σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την κατάρτιση αλλά 
και των δύο με την απασχόληση, βασικός άξονας των θέσεων των κοινωνικών εταίρων σε 
ό,τι αφορά στην αναθεώρηση του τρόπου διακυβέρνησης, είναι και η εξασφάλιση συνοχής 
ανάμεσα σε όλα τα συστήματα παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς 
και η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησής τους. 

Οι περισσότεροι ωστόσο κοινωνικοί εταίροι παρατηρούν και κάτι επιπλέον. Ότι ο όρος μα-
θητεία έχει αρνητικό πρόσημο στην Ελλάδα και πρέπει ίσως ή να αντικατασταθεί ή να εξηγηθεί 
με όρους της αγοράς ή να αναπτυχθεί με τρόπο που θα τον κάνει περισσότερο ελκυστικό. Ίσως 
ο όρος «βιωματική διαδικασία ανάπτυξης ικανοτήτων» να αποτελεί μία περισσότερο προσιτή 
προσέγγιση, και αυτό διότι μέσα σε ένα συγκεκριμένο εργασιακό και επαγγελματικό πλαίσιο ο 
καταρτιζόμενος αναπτύσσει με βιωματικό τρόπο γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες. Η τοποθέτη-
ση αυτή δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα με τον όρο «μαθητεία» αλλά, κατά συνέπεια, και με τον 
τρόπο διαμόρφωσης μίας αναθεωρημένης στρατηγικής για αυτήν. 

Αυτό στο οποίο προσανατολίζονται ήδη οι θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι, σε συνεργασία με 
τους αρμόδιους κρατικούς φορείς (Δ/νση Απασχόλησης Υπ. Εργασίας, ΕΙΕΑΔ), είναι η δημι-
ουργία ενός μηχανισμού πρόβλεψης δεξιοτήτων. Είναι εύλογος ο προβληματισμός πολλών 
κοινωνικών εταίρων για το ποια θέση έχουν οι οργανώσεις τους απέναντι σε αυτούς τους μη-
χανισμούς και τα μοντέλα που έχουν παρουσιαστεί στον ευρωπαϊκό χώρο ή σε άλλες χώρες. 
Είναι δυνατή εφαρμογή ενός παρόμοιου μοντέλου στην Ελλάδα;
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Η πρόταση αρκετών από αυτούς (π.χ. ΓΣΕΕ) είναι η προώθηση ενός μοντέλου συνεργα-
τικής διακυβέρνησης. Μιας διαδικασίας και μιας μορφής διακυβέρνησης στην οποία οι συμ-
μετέχοντες (κοινωνικοί εταίροι, θεσμικοί φορείς, τα ενδιαφερόμενα μέρη), οι οποίοι εκπρο-
σωπούν διαφορετικά συμφέροντα, θα μπορούν, στην καλύτερη περίπτωση, να συμμετέχουν 
από κοινού στη λήψη πολιτικών αποφάσεων ή να διατυπώνουν συστάσεις για τη λήψη της 
τελικής απόφασης, πάντως όχι να αναλώνονται στη διατύπωση θεωρητικών τοποθετήσεων 
με τη μορφή ευχολογίων. Η διακυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικούς βαθμούς 
δημόσιας διαβούλευσης και συμμετοχής -που κλιμακώνονται από τη μη συμμετοχή, την ενημέ-
ρωση, τη διαβούλευση, τη συνεργασία και τη χειραφέτηση. Η συνεργατική διακυβέρνηση είναι 
η διακυβέρνηση που χαρακτηρίζεται από τη συνεργασία και την ενδυνάμωση. Υπό το πρίσμα 
αυτό, πάγια θέση των εκπροσώπων είναι ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να απαιτήσουν 
ένα θεσμικό λόγο και ρόλο πάνω σε αυτά τα θέματα, όπως συμβαίνει και σε άλλα Ευρωπαϊκά 
κράτη. Η πρόταση για τη δημιουργία ενός μοντέλου συνεργατικής διακυβέρνησης, όσο επι-
θυμητή και αν είναι, θα πρέπει να διέπεται από τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά (βλέπε 
σχετικά ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2015 και Voss, 2011):

•	 Ενίσχυση της σχέσης μεταξύ δια-τομεακού και τομεακού κοινωνικού διαλόγου, διότι και 
οι δύο θα πρέπει να θεωρηθούν ως μορφές κοινωνικού διαλόγου που υποστηρίζονται 
αμοιβαία.

•	 Αύξηση της «διαφάνειας» του τομεακού και δια-τομεακού κοινωνικού διαλόγου και βελ-
τίωση του τρόπου διάχυσης των αποτελεσμάτων του στην ευρύτερη τοπική κοινωνία.

•	 Βελτίωση της διαφάνειας των μηχανισμών και διαδικασιών για τη λήψη αποφάσεων στο 
πλαίσιο του εθνικού κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ.

•	 Ανάπτυξη ενός κοινού τρόπου κατανόησης του ρόλου και της ειδικής φύσης των διάφο-
ρων τύπων μαθητείας και μέσων εφαρμογής τους.

•	 Ανάπτυξη μηχανισμών για την αξιοποίηση των νέων χρηματοπιστωτικών εργαλείων, την 
προσέλκυση επενδύσεων και τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των χρηματο-οικονομικών πό-
ρων. 

•	 Ενίσχυση των υφιστάμενων δομών ή μηχανισμών κοινωνικού διαλόγου.

•	 Συνέχιση της υποστήριξης για την ανάπτυξη δράσεων SWOT που ενισχύουν την αμοιβαία 
μάθηση και την ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, σε σχέση 
όμως με τον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των ευκαιριών καθώς 
και των απειλών για τον εθνικό κοινωνικο διάλογο για την ΕΕΚ και τη μαθητεία.

•	 Κατανόηση και στήριξη μέσω του κοινωνικού διαλόγου των ιδιαίτερων αναγκών συγκε-
κριμένων κοινωνικών εταίρων, όπως, για παράδειγμα, στο δημόσιο τομέα ή στον τομέα 
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 

Η κύρια πρόκληση, ενδεχομένως, για τη διαμόρφωση ενός αναθεωρημένου κοινωνικού δι-
αλόγου βάσει ενός μοντέλου συνεργατικής διακυβέρνησης, είναι η «επιστροφή» στην ερμη-
νεία του εθνικού κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ ως μέσου για τη λήψη επωφελών για την 
κοινωνία αποφάσεων και όχι για την απλή ανάπτυξη συμφωνιών ή ρητορικών δηλώσεων. Θα 
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ήταν σημαντικό, ένα τέτοιο μοντέλο να επικεντρώνεται στην πρακτική εφαρμογή και όχι στην 
κατάρτιση θεωρητικών έγγραφων, όπως ο Νόμος 4186/2013. Επιπλέον, τα αποτελέσματα 
του κοινωνικού διαλόγου θα πρέπει να αφήνουν επαρκές περιθώριο ελιγμών για την εφαρμο-
γή τους σε εθνικό πλαίσιο.

Η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα δυστυχώς δεν αφήνει τα περιθώρια αυτά, με αποτέλε-
σμα ο όποιος κοινωνικός διάλογος να οδηγεί στην παραγωγή σύνθετων ή αφηρημένων κει-
μένων, χωρίς σαφή προσανατολισμό28. Είναι σημαντικό για την αξιοπιστία του κοινωνικού δι-
αλόγου τα παραγόμενα αποτελέσματα να περιέχουν μία προστιθέμενη αξία, δημιουργώντας 
δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εταίρους με δεσμευ-
τικό χαρακτήρα. Το περιεχόμενο του κοινωνικού διαλόγου θα πρέπει να ενισχύσει και να ανα-
πτύξει τον τομεακό και κλαδικό κοινωνικό διάλογο. Ο κλαδικός κοινωνικός διάλογος αποτελεί 
ουσιαστικό εργαλείο για τους κοινωνικούς εταίρους τόσο για την ανάπτυξη κοινών θέσεων για 
τον εκσυγχρονισμό των τομέων όσο και ως πηγή των πραγματικών καινοτομιών. Ταυτόχρο-
να, απαιτείται πολύ καλύτερος συντονισμός και κριτική παρέμβαση, γιατί ανάμεσα στα άλλα, 
αυτό το οποίο πρέπει να απαντηθεί άμεσα –μιας και απορρέει ως πρακτική από το νέο Νόμο 
4186/2013– είναι και ο τύπος των συμβάσεων εργασίας των καταρτιζομένων, ο τρόπος με 
τον οποίο θα απασχολούνται οι μαθητευόμενοι στο έτος μαθητείας, η πηγή της χρηματοδότη-
σης, το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνεται η χρηματοδότηση και, κυρίως, ο τρόπος με τον οποίο 
θα εισέρχονται στην αγορά εργασίας όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη μαθητεία.

Άξονας 3:  Αναθεώρηση του υφιστάμενου θεσμικού και οργανωτικού  
πλαισίου με ταυτόχρονη επικαιροποίηση των προγραμμάτων  
σπουδών στην ΕΕΚ (orientation towards a competence-based 
approach in curriculum development in VET)

Η διαπιστωμένη αναντιστοιχία δεξιοτήτων29 που, σε πολλές περιπτώσεις, αποτελεί –ενδε-
χομένως όχι αδικαιολόγητα– μία από τις γενεσιουργούς αιτίες της ανεργίας, ειδικά στους νέ-

28. Σύμφωνα με την ΟΚΕ (1998), η απουσία, ακόμη, ενιαίας εθνικής πολιτικής επαγγελματικής κατάρ-
τισης, αλλά και η έλλειψη σύνδεσης των υφιστάμενων μέτρων και πολιτικών, δεν επιτρέπουν την 
ουσιαστική ανάπτυξη ρυθμίσεων για την επαγγελματική κατάρτιση μέσω συλλογικών συμβάσεων, 
όπως συμβαίνει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αξίζει, για παράδειγμα, να επισημανθεί ότι στη Γαλ-
λία, το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες και την Ισπανία, η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ρυθμίζεται, 
κυρίως, με κλαδικές συλλογικές συμβάσεις μεταξύ των κοινωνικών συνομιλητών, οι οποίες προ-
βλέπουν υποχρεωτική συνεισφορά των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση του συστήματος και από 
κοινού διαχείρισή του από τους κοινωνικούς φορείς. Το μοντέλο αυτό που κυριαρχεί από το τέλος 
της δεκαετίας του 1980 στις παραπάνω χώρες, με πρωτοπόρο τη Γαλλία, που το εισήγαγε ήδη από 
το 1970, επεκτάθηκε το 1996 και στην Ιταλία, με τριμερή κοινωνική συμφωνία.

29. Ο όρος αναντιστοιχία δεξιοτήτων συχνά χρησιμοποιείται αδιακρίτως, για να δηλώσει ποικίλες 
μορφές αναντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Οι εργοδότες που δυ-
σκολεύονται να βρουν τον κατάλληλο άνθρωπο για τη θέση εργασίας που προσφέρουν, παρότι οι 



Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

72

ους, είναι σε μεγάλο βαθμό –αν και όχι πάντοτε με σαφή τρόπο διατυπωμένο– και το ζήτημα 
εκείνο γύρω από το οποίο περιστρέφονται οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων σε σχέση με την 
αναδιάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών στην ΕΕΚ και στη μαθητεία. Η αναντιστοιχία δε-
ξιοτήτων (CEDEFOP 2014α: 4) «είναι κυρίως απόρροια των διαρθρωτικών αγκυλώσεων της 
αγοράς εργασίας, επηρεάζεται όμως και από τις κυκλικές αποκλίσεις μεταξύ ζήτησης και προ-
σφοράς. Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης είναι μεν θεμελιώδους σημασίας, ωστόσο είναι 
ανάγκη να αντιμετωπιστούν όλες οι όψεις της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων. Ειδάλλως, δεν απο-
κλείεται απλώς να παραταθεί η κρίση της απασχόλησης, αφού δεν θα παρέχεται στα άτομα η 
δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες για τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσει η ανάκαμ-
ψη της οικονομίας». 

Οι αγορές εργασίας, ωστόσο, όπως διαπιστώνεται στη διεθνή βιβλιογραφία, παρουσιάζουν 
ατέλειες. Ως εκ τούτου, είναι αναπόφευκτο σε όλες τις οικονομίες να παρατηρείται μια κάποια 
ανισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων. Πρόκειται, όμως, και για εκείνη 
την «κατάσταση» η οποία προσανατολίζει εν πολλοίς και το σχετικό διάλογο για την ΕΕΚ –τόσο 
στα κράτη μέλη τα οποία πλήττονται ιδιαιτέρα από την ανεργία των νέων όπως η Ελλάδα όσο 
και στα ευρωπαϊκά όργανα– σε μία ρητορική, η οποία αξιώνει την αναδιάρθρωση του σχετι-
κού θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου και την ταυτόχρονη επικαιροποίηση των προγραμμά-
των σπουδών στην ΕΕΚ, με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα30. 

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ (2013), η αλλαγή στο πρότυπο εργασίας την περίοδο της κρίσης 
(2008 και μετά) ενσωματώνει τα δομικά και μορφικά χαρακτηριστικά της πολυεπίπεδης κρί-
σης, τις «κανονιστικές» μετατοπίσεις στο συσχετισμό των παραγωγικών δυνάμεων και τις 
«παθογένειες» των ακολουθούμενων πολιτικών (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ / ΑΔΕΔΥ, 2013). 

Με βάση τη σχετικά πρόσφατη μελέτη της Randstad (2012)31 με στοιχεία για την Ελλάδα, 
ο αριθμός των ατόμων με περισσότερα προσόντα από αυτά που απαιτεί η τρέχουσα εργασία 

απολαβές που προτείνουν είναι αυτές της αγοράς, αντιμετωπίζουν πρόβλημα εύρεσης των κατάλ-
ληλων δεξιοτήτων. Ωστόσο, αναντιστοιχία προσόντων ή δεξιοτήτων παρατηρείται και όταν ο 
εργαζόμενος δέχεται μια θέση στην οποία δεν αξιοποιεί αρκούντως τις γνώσεις και τις δεξιότητες 
που διαθέτει (βλέπε CEDEFOP, 2014α: 2).

30. Ως μαθησιακό αποτέλεσμα ορίζεται το προσδοκώμενο αποτέλεσμα της μάθησης, ανεξαρτήτως του 
τρόπου που αυτή έχει αποκτηθεί, (τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση, μη τυπική εκπαίδευση & κατάρ-
τιση, άτυπη μάθηση) και αναφέρεται σε γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και στάσεις τις οποίες ένας 
καταρτιζόμενος αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί, να αναλύει, να αξιολογεί, και είναι εν γένει 
ικανός να εφαρμόζει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας ή ενός ολόκληρου 
προγράμματος. Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που 
μπορεί να αποκτήσει κάποιος καταρτιζόμενος σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα αποδεικνύο-
ντας την εργασιακή του επάρκεια και αποτελεσματικότητα ως προς την κατοχή ενός προσόντος.

31. Η έρευνα για τη μελέτη αυτή διεξήχθη τηλεφωνικά σε εργαζόμενους ηλικίας 18-65 ετών, που 
εργάζονταν τουλάχιστον 24 ώρες την εβδομάδα σε μια αμειβόμενη εργασία (όχι αυτοαπασχο-
λούμενοι). Ελάχιστο μέγεθος δείγματος ήταν οι 400 συνεντεύξεις ανά χώρα. Η μελέτη αξιοποί-
ησε τη μέθοδο Survey Sampling International (SSI) panel για το σκοπό της δειγματοληψίας. Η 
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τους είναι υψηλότερος από ότι σε άλλα μέρη του κόσμου (68% έναντι 47% κατά μέσο όρο). 
Μόνο το 9% διαθέτουν λιγότερα προσόντα από αυτά που απαιτεί η τρέχουσα εργασία τους 
(με μέσο όρο 20%). Κατά συνέπεια, οι Έλληνες εργαζόμενοι βλέπουν περισσότερους συνα-
δέλφους τους να εργάζονται σε θέσεις κάτω από το επίπεδο εκπαίδευσής τους (52% έναντι 
43% κατά μέσο όρο). Ωστόσο, έξι στους δέκα εργαζόμενους δηλώνουν ότι έχουν μια δουλειά 
που ταιριάζει με τον τομέα των σπουδών τους. Επιπλέον, οι μισοί από τους Έλληνες εργοδό-
τες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση των κατάλληλων εργαζομένων. Μόνο τρεις στους 
δέκα εργοδότες δυσκολεύονται να βρουν υψηλά καταρτισμένους υπαλλήλους. Αυτό είναι λι-
γότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 48%. Ωστόσο, για το μέλλον, η έλλειψη υψηλής ει-
δίκευσης των εργαζομένων αναμένεται να φτάσει το 44% των Ελλήνων εργαζομένων (συ-
γκρινόμενη με τον παγκόσμιο μέσο όρο του 47%). Τέλος, στην Ελλάδα οι εργοδότες επενδύ-
ουν λιγότερο από το μέσο όρο σε (επιπλέον) εκπαίδευση και κατάρτιση (32% στην Ελλάδα 
έναντι 54% κατά μέσο όρο παγκοσμίως), ενώ λιγότεροι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι ο εργο-
δότης τους παρέχει επαρκείς ευκαιρίες σταδιοδρομίας (36% στην Ελλάδα έναντι 54% κατά 
μέσο όρο παγκοσμίως). 

Με βάση τα παραπάνω γενικά δεδομένα, η μελέτη των σχετικών κειμένων, που αφορούν 
στον κοινωνικό διάλογο για την ΕΕΚ στην Ελλάδα, δείχνει ότι το θεσμικό πλαίσιο ουσιαστι-
κά δεν είναι κατάλληλα δομημένο έτσι ώστε να γίνει αποδεκτό από τους κοινωνικούς εταί-
ρους. Το παρόν πλαίσιο δε φαίνεται να προοικονομεί την ενδεχόμενη αναντιστοιχία δεξιοτή-
των, που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της κρίσης, και, ως εκ τούτου, δεν προβλέπει τη 
σύσταση του πλαισίου οργάνωσης της ΕΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας 
ή τις κοινωνικές ανάγκες εν γένει. Το πλαίσιο ορίζεται από πάνω προς τα κάτω και έτσι εξ ορι-
σμού περιορίζει σημαντικά τον τρόπο οργάνωσης των προγραμμάτων σπουδών (προσδιορι-
σμός και επιλογή των ειδικοτήτων, καθορισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τρόπος επι-
λογής των εκπαιδευτών, κ.λπ.).

Είναι ευνόητο λοιπόν, σε σχέση με το νέο πλαίσιο, το οποίο έχει διαμορφωθεί με, κατά κοι-
νή ομολογία, απόλυτο τρόπο, ότι στο ρόλο της επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει να ληφθούν 
υπόψη τα εν λόγω νέα δεδομένα. Αυτό σημαίνει πως η δυναμική, την οποία οφείλει η επαγ-
γελματική κατάρτιση να αναπτύξει ως ισότιμη και κοινωνικά επωφελή δημόσια πολιτική, είναι 
αναγκαίο να αναπτυχθεί μέσα στις συγκεκριμένες ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές αλλά και 
πολιτισμικές συντεταγμένες, έτσι ώστε να προσδώσει μια σημαντική ώθηση στο εργατικό δυ-
ναμικό της χώρας, στη νέα γενιά και γενικότερα στην ανάπτυξη του οικονομικού και κοινωνι-
κού μας ιστού. Είναι σαφές πως μέσα σε ένα τέτοιο ασφυκτικό και κοινωνικά σκληρό εργασι-

έρευνα διεξήχθη μεταξύ 17 Ιουλίου και 15 Αυγούστου 2012 στις ακόλουθες χώρες: Αργεντινή, 
Αυστραλία, Βέλγιο, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή, Κίνα, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, 
Ελλάδα, Χονγκ Κονγκ, Ουγγαρία, Ινδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Λουξεμβούργο, Μαλαισία, Μεξικό, Νέα 
Ζηλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Σιγκαπούρη, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ολλανδία, 
Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ.
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ακό τοπίο οι καταρτιζόμενοι είναι αναγκασμένοι να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, να καινο-
τομήσουν και να απελευθερώσουν δημιουργικές δυνάμεις (βλέπε ΓΣΕΕ, 2013). 

σχήμα 5. Η επιτυχής εφαρμογή της μαθητείας στην Ελλάδα απαιτεί και την αναμόρφωση 

των προγραμμάτων σπουδών στην ΕΕΚ με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Η αίσθηση της κρίσης, όμως, είναι διάχυτη και απανταχού παρούσα. Και αυτό διαφαίνεται 
στο σημείο που οι ερωτήσεις περιστρέφονται γύρω από το ζήτημα της εύρεσης εργασίας. Οι 
απόφοιτοι των προγραμμάτων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης προβάλλουν την οικονο-
μική κρίση ως το σημαντικότερο εμπόδιο, ενώ ως εξίσου σοβαρά εμπόδια αναφέρουν την έλ-
λειψη γνωριμιών καθώς και την ανεπάρκεια των δημόσιων υπηρεσιών να υποστηρίξουν τους 
ανέργους σε σχέση με την απασχόληση. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι αναφέρονται και σε άλλους 
παράγοντες που δυσχεραίνουν την εύρεση εργασίας, όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενεια-
κή κατάσταση, η μη-ζήτηση της ειδικότητας καθώς και η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας. Η ελ-
λιπής πολιτική συμμετοχή και ειδικά η μη συμμετοχή των καταρτιζομένων σε πολιτικές παρα-
τάξεις και συλλογικές οργανώσεις (συνδικάτα, ΜΚΟ, οικολογικές κ.ά.) συμπληρώνει τα παρα-
πάνω, αφού η αίσθηση της ιδιώτευσης και της συνειδητής αποχής από τα συλλογικά δρώμε-
να αποτελούν μια σύγχρονη μορφή αλλοτρίωσης και αλλοίωσης της κοινωνικής συνείδησης.

προΓραΜΜατα 
καταρτΙσήσ ΒασΙσΜΕνα  

στα πΕρΙΕχοΜΕνα  
ΜαΘήσήσ

αναΘΕώρήσή τών 
προΓραΜΜατών 
σπούδών στήν 

ΕΕκ

προΓραΜΜατα 
καταρτΙσήσ ΒασΙσΜΕνα 

στα ΜαΘήσΙακα 
αποτΕλΕσΜατα

COMPETENCE-BASED CURRICULACONTENT-BASED CURRICULA

ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ 
Τα μαθησιακά αποτελέσματα  

ταυτίζονται κατά κύριο λόγο με τη  
μάθηση και τα επιτεύγματα του 
 καταρτιζόμενου (τι χρειάζεται  

ο καταρτιζόμενος)

ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ 
Οι μαθησιακοί στόχοι (ή διδακτικοί 
στόχοι) συνδέονται περισσότερο  

με τη διδασκαλία και τους  
στόχους/επιδιώξεις του διδάσκοντα  

(τι θέλει ο διδάσκων)

τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι ευρύτερα και 
 γενικότερα στη διατύπωσή τους. ορίζονται σε  

ανώτερο επίπεδο σε σχέση με το αντικείμενο, είτε μέσω 
εσωτερικών διαδικασιών του φορέα ή της δομής  

παροχής ΕΕκ ή από εξωτερικούς φορείς (π.χ. 
 κοινωνικοί εταίροι, ΕοππΕπ) και αφορούν όλο το  
πρόγραμμα σπουδών. ο διδάσκων προσαρμόζει τις  

δραστηριότητες κατάρτισης σε αυτά.

Σχετίζονται με τη μετάφραση του  
περιεχομένου του μαθήματος σε μετρήσιμα 

αποτελέσματα (δεν θα πρέπει να γίνεται  
σύγχυση με τη συνήθη πρακτική της απλής 

παράθεσης της ύλης του μαθήματος).
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Είναι σαφές πως το ζήτημα της επαγγελματικής κατάρτισης δε μπορεί να ιδωθεί αποσπασμα-
τικά και απομονωμένα από την ευρύτερη προβληματική σε σχέση με το ρόλο και την προοπτική 
της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα. Ειδικότερα, το ζήτημα της σύνδεσης με την απασχόληση είναι 
αναγκαίο να αποτελέσει ένα ευρύτερο ζήτημα επαναπροσδιορισμού της εκπαιδευτικής πολιτικής 
στην Ελλάδα, σε μια εποχή που τόσο οι αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης όσο και οι ραγδαίες με-
ταβολές στο οικονομικό και εργασιακό τοπίο διαμορφώνουν τους όρους μιας εντελώς διαφορε-
τικής κοινωνικής πραγματικότητας. Οι μεταβολές στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας, οι αλλα-
γές στα προσόντα και η δημιουργία υπερεθνικών πλαισίων προσόντων, οι τεχνολογικές εξελί-
ξεις και οι νέες ειδικότητες, οι αναπροσδιορισμοί των συμφερόντων στη διεθνή αγορά εργασί-
ας, οι μετατοπίσεις του συσχετισμού δυνάμεων ανάμεσα στον ευρωπαϊκό νότο και βορρά δημι-
ουργούν διαρκώς νέα δεδομένα και εξελίξεις, με βάση τα οποία οφείλουμε να σταθμίσουμε τις 
ανάγκες αλλά και την προοπτική μας σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο. Είναι ανα-
γκαίο, η στρατηγική για την επαγγελματική κατάρτιση (αρχική και συνεχιζόμενη) να επαναπροσδι-
οριστεί στο πλαίσιο μιας συνολικότερης προσέγγισης για τη διά βίου μάθηση, περιλαμβάνοντας 
όλες τις συνιστώσες που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική μας πολιτική. Στο σημείο αυτό, είναι 
αναγκαίο να επισημάνουμε βασικές διαστάσεις και παραμέτρους, οι οποίες καταλαμβάνουν ζωτι-
κό χώρο και είναι κρίσιμο να ληφθούν σοβαρά υπόψη σε ένα μελλοντικό σχέδιο αναπροσαρμο-
γής και επαναπροσδιορισμού της εκπαιδευτικής μας στρατηγικής.

Αυτό, ωστόσο, απαιτεί τη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα δώσουν τη δυνατό-
τητα σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους να εκφράσουν τις θέσεις τους αναφορικά με την ανα-
διάρθρωση των προγραμμάτων μαθητείας και ΕΕΚ εν γένει. Στη Δανία, για παράδειγμα, ο κοινω-
νικός διάλογος αποτελεί μέρος όλων των επιπέδων διαχείρισης των προγραμμάτων μαθητείας. 

Πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή, επομένως, οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι δομές παρο-
χής ΕΕΚ απαιτείται να διαμορφώνουν για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης χωριστά τα μαθησιακά 
αποτελέσματα στα οποία αυτό οδηγεί. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται η αναμόρφωση των έως 
τώρα προγραμμάτων σπουδών της ΕΕΚ στην Ελλάδα (Σχήμα 5), βάσει ενός σχεδίου διαρκούς 
και αδιάλειπτου δυναμικού και στοχευμένου διαλόγου. Η αναδιάρθρωση αυτή θα οδηγήσει 
στο σταδιακό προσανατολισμό της επαγγελματικής κατάρτισης σε σχέση με τη μάθηση για την 
απόκτηση τεχνογνωσίας, η οποία θα περιλαμβάνει πρακτικές ή επαγγελματικές και γενικές ή 
μεταβιβάσιμες ικανότητες/δεξιότητες. Αυτό σημαίνει ότι οι καταρτιζόμενοι δεν θα είναι «ικανοί 
να επεξηγούν…, να ορίζουν…, να διακρίνουν…, να σχεδιάζουν…, να επιλύουν…, να χρησιμο-
ποιούν…»32 κατά την εκτίμηση του διδάσκοντα (με βάση τους μαθησιακούς στόχους), αλλά θα 
είναι σε θέση να «αποκτούν την ικανότητα χρήσης…, σχεδίασης …, ανάπτυξης …, επίλυσης 
…»33 και κατά την δική τους εκτίμηση (με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα) (βλέπε σχετικά, 
Ζαρίφης, Φωτόπουλος, Αθανασούλη, 2013).

Θα πρέπει επομένως να γίνει κατανοητό ότι οι μαθησιακοί και διδακτικοί στόχοι διαφέρουν 
από τα μαθησιακά αποτελέσματα ως προς την αφετηρία και τον προσανατολισμό τους. Ο όρος 

32.  Χρήση ρημάτων (στόχοι).
33.  Χρήση ουσιαστικών (αποτελέσματα).
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μαθησιακά αποτελέσματα αποτελεί σημαντικό μέρος προσπαθειών που γίνονται σήμερα σε εθνι-
κό, περιφερειακό και τομεακό επίπεδο για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Γερμανία, Φινλανδία, Δανία, Ελβετία) έχουν ήδη ει-
σαγάγει συστήματα που βασίζονται στην απόδοση και αναφέρονται στα μαθησιακά αποτελέσμα-
τα. Η ίδια τάση παρατηρείται εδώ και κάποια χρόνια στην ανώτατη εκπαίδευση, όπου τα μαθησια-
κά αποτελέσματα θεωρούνται ουσιαστικά στοιχεία των τρεχουσών μεταρρυθμίσεων. Τέλος, πολ-
λές προσπάθειες για την ανάπτυξη και καθιέρωση κλαδικών ή τομεακών προσόντων (και πλαισί-
ων προσόντων) οικοδομούνται αξιοποιώντας τη λογική των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ (2014α: 257), το γεγονός ότι σε πλήθος ειδικοτήτων παρατηρού-
νται παρωχημένα προγράμματα σπουδών καθώς και αντίστοιχα εγχειρίδια και εξεταστέα ύλη, 
αποτελεί ένα ιδιαιτέρως σημαντικό ζήτημα. Τα τεχνικά επαγγέλματα, προκειμένου να προσφέ-
ρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, πρέπει απαραιτήτως να παρέχουν τεχνολογία αιχμής και, 
ακολουθώντας το ευρωπαϊκό και το διεθνές πλαίσιο, οφείλουν να διευρυνθούν, ώστε να πε-
ριλαμβάνουν πλέον και τις βασικές δεξιότητες. 

σχήμα 6. Για την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ και μαθητείας  
απαιτείται προσπάθεια σε τρία επίπεδα σε ό,τι αφορά στη διαδικασία ορισμού  

των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών 
βασισμένο στις (προσδοκώμενες) ικανότητες που θα αναπτύξουν  

οι καταρτιζόμενοι βάσει του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων

ορισμός των Μαθησιακών αποτελεσμάτων 
(Μ.α.) από τον εποπτεύοντα Φορέα ή οργανισμό

Προσαρμογή των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων για κάθε  

ειδικότητα στη δομή/πάροχο ΕΕΚ

Ανάλυση των Μ.Α. σε επιμέρους 
διαστάσεις (γνώσεις, δεξιότητες, 

ικανότητες) κοινές για κάθε ειδικότητα

Σύνταξη ερωτηματολογίου  
αυτοαξιολόγησης των  καταρτιζομένων  

στις παραπάνω διαστάσεις ανά ειδικότητα

Αποτίμηση της καταλληλότητας των Μ.Α. 
στην αρχή και στο τέλος κάθε ενότητας 

μαθημάτων (units)

Ποσοτική εκτίμηση της συμβολής των 
μαθημάτων/αντικειμένων στα Μ.Α. 

κάθε ειδικότητας

Προσαρμογή των απαντήσεων στο  
ερωτηματολόγιο σε κάθε ενότητα  

μαθημάτων/αντικειμένων (units) σε  
συγκεκριμένα Μ.Α. ανά ειδικότητα

Ανάλυση του προγράμματος 
ή του μαθήματος σε μέρη 

(ψηφίδες)

Γενική διατύπωση των στόχων 
του προγράμματος από τον 

διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες

Αναλυτική διατύπωση των μαθησιακών στόχων από  
τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες

Σύδεση των μαθησιακών στόχων 
με τα μαθησιακά αποτελέσματα

Προσαρμογή της διδακτικής 
μεθοδολογίας και των  

αντίστοιχων τεχνικών ώστε  
να υποστηρίζονται οι  

μαθησιακοί στόχοι και τα  
προσδοκώμενα μαθησιακά 

 αποτελέσματα

Προσαρμογή του τρόπου  
και των μέσων αξιολόγησης 

ώστε να υποστηρίζονται  
οι μαθησιακοί στόχοι  
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Τα μαθησιακά αποτελέσματα, επομένως, μπορούν να διαμορφώνονται για διάφορους σκο-
πούς, σε σχέση με μεμονωμένα μαθήματα, ενότητες, θεματικές ενότητες και προγράμματα. 
Μπορούν περαιτέρω να χρησιμοποιούνται από τις εθνικές αρχές για τον πλήρη ορισμό προ-
σόντων, ορισμένες φορές δε, δομημένων ή συνδεδεμένων με πλαίσια και συστήματα προσό-
ντων. Τέλος, οι διεθνείς φορείς ΕΕΚ μπορούν να χρησιμοποιούν τα μαθησιακά αποτελέσματα 
για σκοπούς διαφάνειας, συγκρισιμότητας, μεταφοράς πιστωτικών μονάδων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτό φυσικά απαιτεί κάποια προσπάθεια από μέ-
ρους όλων των εμπλεκομένων (Σχήματα 5 και 6).

Η έννοια είναι λοιπόν πολυδιάστατη και ο προσδιορισμός τους δεν είναι μία απλή υπόθεση, κα-
θώς περικλείει την ικανότητα των ατόμων να συνδυάζουν, κατά τρόπο αυτο-καθοδηγούμενο, σι-
ωπηρό ή ρητό και σε συγκεκριμένο περιβάλλον, τα διάφορα στοιχεία των γνώσεων και δεξιο-
τήτων που κατέχουν. Η απόκτηση ενός συγκεκριμένου επιπέδου ικανοτήτων μπορεί να θεωρη-
θεί ως η ικανότητα ενός ατόμου να χρησιμοποιεί και να συνδυάζει τις δικές του γνώσεις, δεξιό-
τητες και ευρύτερες ικανότητες, σύμφωνα με τις διάφορες απαιτήσεις που τίθενται σε συγκεκρι-
μένο περιβάλλον, κατάσταση ή πρόβλημα. Με άλλα λόγια, η ικανότητα ενός ατόμου να χειρίζεται 
την πολυπλοκότητα, τη μη προβλεψιμότητα και την αλλαγή, καθορίζει το επίπεδο ικανοτήτων του. 

Σύμφωνα με τις θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ (2014α), είναι κομβικής σημασίας τα προγράμματα 
σπουδών να έχουν διττό ρόλο και να εστιάζουν στη διασφάλιση της ποιότητας, χωρίς να απέ-
χουν από τη διδακτική αποστολή και τη λειτουργία τους ως πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης. 

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα είναι και η ανάπτυξη συστημάτων συμβουλευτικής και 
mentoring για την υποστήριξη ταυτόχρονα των καταρτιζομένων και των επιχειρήσεων. Οι πρα-
κτικές αυτές θα ενισχύσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και προσανατολίζονται οι εκ-
παιδευόμενοι, αφού η ανάγκη υποστήριξης, εμψύχωσης, καθοδήγησης και προσανατολισμού 
είναι καθοριστική, σε μια εποχή που τα πάντα αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς και διαδικασίες. Με 
τον τρόπο αυτόν, η πορεία των νέων μέσα στο σύστημα εκπαίδευσης - κατάρτισης θα διαθέ-
τει μεγαλύτερη ασφάλεια και ορθολογική προοπτική. Επίσης, οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να 
συνδεθούν με την ενίσχυση της πρακτικής άσκησης και, γενικότερα, με όλες τις καλές πρακτι-
κές που σε ξένες χώρες έχουν δώσει επωφελή και έμπρακτα αποτελέσματα.

Ένα κρίσιμο ωστόσο ερώτημα που τίθεται από μέρος των κοινωνικών εταίρων είναι: σε 
ποιο βαθμό οι βασικοί άξονες και τα κύρια μέσα των πολιτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης - η στροφή στα μαθησιακά αποτελέσματα, το Ευρωπαϊκό και τα εθνικά Πλαί-
σια Προσόντων, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας στην ΕΕΚ, το Σύστημα Συσ-
σώρευσης και Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Κατάρτισης ECVET)- συμβάλλουν σε μια, 
«έξωθεν και άνωθεν» βασισμένη στις αρχές της «διαφάνειας των προσόντων» και της «διευ-
κόλυνσης της κινητικότητας των εργαζομένων», μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημά-
των και της σχέσης τους με την αγορά εργασίας; Το ερώτημα, εάν αυτοί οι στόχοι και οι προτε-
ραιότητες ικανοποιούν ισότιμα και ισοδύναμα όλα τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και 
τις ανάγκες των αγορών εργασίας κάθε κράτους μέλους (ή εάν, αντιθέτως, κάποια χώρα έχει 
διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες), απωθείται ερευνητικά και καταργείται πρακτι-
κά, δεδομένου ότι οι πολιτικές αποφάσεις και οι επιχειρησιακές εφαρμογές κάθε χώρας πλοη-
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γούνται από την κατεύθυνση των χρηματοδοτήσεων, η οποία, με τη σειρά της, καθορίζεται αυ-
στηρά από συγκεκριμένα διευθυντικά όργανα και αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
μέσω των «στρατηγικών πλαισίων προγραμματισμού» και των «επιχειρησιακών προγραμμά-
των» (βλέπε σχετικά ΓΣΕΒΕΕ, 2014α: 285-286). 

Άξονας 4:  Διασφάλιση της ποιότητας και πιστοποίηση των προγραμμάτων ΕΕΚ 
και μαθητείας (quality assurance and accreditation of VET  
and apprenticeship programmes)

Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα, που αποτελεί και θέση πολλών κοινωνικών εταίρων (π.χ. 
ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ), είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος διαρκούς βελτίωσης, υποστήριξης, 
λειτουργίας και επικαιροποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων. Κι αυτό, γιατί τα επαγ-
γελματικά περιγράμματα αποτελούν τον πυρήνα των ειδικοτήτων, αφού σε αυτά εγκιβωτίζο-
νται οι απαιτούμενες γνώσεις, δεξιοτήτες και ικανοτήτες που απαιτούνται για την απόκτηση 
ενός επαγγελματικού προσόντος και την άσκηση ενός επαγγέλματος. Για τη ΓΣΕΕ (2014), το 
ζήτημα της ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας και ΕΕΚ εδράζεται σε σαφείς και ξεκά-
θαρες διαδικασίες προγραμματισμού, οργάνωσης, διεύθυνσης και αξιολόγησης της παροχής 
επαγγελματικής κατάρτισης, διαδικασίες που επιδιώκουν την πληρέστερη ικανοποίηση σαφών 
στόχων, τους οποίους η εκπαιδευτική πολιτική -σε άμεση σχέση με τις πολιτικές απασχόλη-
σης- οφείλει να θέτει με ευκρίνεια και καθαρότητα.34 Για τη ΓΣΕΕ, το ζήτημα της διασφάλισης 
της ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας και ΕΕΚ συνδέεται με μία δομική και ουσιαστική 
μεταρρυθμιστική πρόταση, που αφορά στην ενοποίηση της αρχικής με τη συνεχιζόμενη κατάρ-
τιση, έτσι ώστε τα δύο υποσυστήματα να συνδέονται σε επίπεδο διοίκησης, οργάνωσης και 
λειτουργίας και να διατέμνονται από κοινές διαδικασίες ποιότητας, αξιολόγησης και πιστοποί-
ησης. Κατά τη ΓΣΕΕ, η διαδικασία ενοποίησης των δύο υποσυστημάτων θα δημιουργήσει ένα 
ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο και, επιπλέον, θα διαμορφώσει κοινούς όρους και κοινές διαδικα-
σίες για ζητήματα όπως τα επαγγελματικά περιγράμματα, τα προγράμματα σπουδών, οι εκπαι-
δευτές και η επιμόρφωσή τους, η πιστοποίηση προσόντων, οι διαδικασίες υλοποίησης κ.ο.κ..

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΑΕΔ, επίσης, θεωρεί ότι τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει αφενός 
να επικαιροποιούνται, ώστε να αποτυπώνουν τις αλλαγές των επαγγελματικών ρόλων, όπως 
αυτές αντανακλώνται σε πιστοποιημένα –επίσης επικαιροποιημένα– επαγγελματικά περιγράμ-
ματα, και αφετέρου να προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες και δυνατότητες των κα-
ταρτιζομένων. 

34. Οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν εδώ και αρκετά χρόνια να προσελκύσουν περισσότερους σπου-
δαστές στην επαγγελματική εκπαίδευση και στα προγράμματα μαθητείας. Συμφώνησαν να θεσπίσουν, 
ώς το 2015, Εθνικά Πλαίσια Διασφάλισης Ποιότητας για τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης, τα οποία θα καλύπτουν και την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας. Επίσης, δεσμεύ-
τηκαν να αυξήσουν τον αριθμό των νέων που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας. Τα προγράμ-
ματα μαθητείας και οι λοιπές μορφές μάθησης στο χώρο εργασίας εντάσσονται στα συστήματα παρο-
χής εγγυήσεων στους νέους που προτείνουν οι χώρες για την ευκολότερη μετάβαση των νέων από τη 
μάθηση στην εργασία και για τη μείωση της ανεργίας των νέων (βλέπε CEDEFOP, 2014β: 3).
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Στο ίδιο πλαίσιο, η βασική θέση της ΓΣΕΕ (2014) σε σχέση με την ποιότητα των προγραμ-
μάτων μαθητείας συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη ενός περιγράμματος βασικών προϋποθέ-
σεων αναβάθμισης και ενός μεταρρυθμιστικού επαναπροσδιορισμού των συντεταγμένων που 
ορίζουν το πεδίο της ΕΕΚ. Από ένα τέτοιο περίγραμμα, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το ζή-
τημα της ανάπτυξης ενός σταθερού, έγκριτου και αξιόπιστου πλαισίου προσόντων και ενός δι-
αφανούς και έγκυρου συστήματος πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων, προσανα-
τολισμένων στην ενίσχυση της κινητικότητας της εργασίας προς όφελος των εργαζομένων. 

Ο ΣΕΒ (2014) θεωρεί ότι η ενίσχυση του ρόλου της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας πρέ-
πει να προωθείται μέσα από περισσότερο στοχευμένες τοποθετήσεις –με έμφαση σε μορφές 
μάθησης βασισμένες στην εργασία– σε φορείς, επιχειρήσεις και οργανισμούς, οι οποίοι οφεί-
λουν να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ποιότητας, αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας. 

Οι θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν απέχουν από τις θέσεις των υπόλοι-
πων κοινωνικών εταίρων. Ειδικότερα (ΓΣΕΒΕΕ, 2014), η ποιότητα συνδέεται άμεσα καί με την 
επιτυχημένη διδασκαλία στα προγράμματα σπουδών καί με τους εκπαιδευτές, οι οποίοι πρέπει 
να διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες αλλά, παράλληλα, και την ενδεδειγμένη 
νοοτροπία. Βασική προϋπόθεση αποτελεί, επίσης, η κατάλληλη ηγεσία στις δομές ΕΕΚ και ένας 
νέος τρόπος αντιμετώπισης της μάθησης – ο οποίος όμως δεν τυγχάνει πάντοτε άμεσης απο-
δοχής και εφαρμογής από τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτό, εν μέρει, επιβεβαι-
ώνεται και από σχετική έρευνα της ΓΣΕΕ (2014), η οποία έδειξε ότι η ικανοποίηση αυτών που 
βρήκαν εργασία ύστερα από τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα ΕΕΚ είναι για τη συνεχιζό-
μενη ΕΕΚ 58% και για την αρχική ΕΕΚ 35%. Η ικανοποίηση αυτών που παρέμειναν άνεργοι 
για τη συνεχιζόμενη ΕΕΚ είναι 47% και την αρχική ΕΕΚ 28%. Οι δείκτες, ωστόσο, της αρχικής 
ΕΕΚ που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα (όπως οι δείκτες απορρόφη-
σης, συνάφειας προγράμματος και εργασίας, αξιοποίησης γνώσεων στην εργασία) είναι μεγα-
λύτεροι στην αρχική κατάρτιση από τους αντίστοιχους δείκτες της συνεχιζόμενης, σύμφωνα με 
τη έρευνα της ΓΣΕΕ, ενώ οι δείκτες της συνεχιζόμενης εμφανίζονται να είναι υψηλότεροι στις 
ερωτήσεις για την ικανοποίηση και την αξιοποίηση (βλέπε σχετικά ΓΣΕΕ, 2014: 25). 

Πάγια θέση όλων των κοινωνικών εταίρων φαίνεται να είναι η βελτίωση της ποιότητας από 
το σχεδιασμό έως και την αξιολόγηση του συστήματος, μέσω ενός συμφωνημένου εθνικού 
πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας (όπως π.χ. το Π3 που στοχεύει στον αποτελεσματικό συ-
ντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την ενίσχυση του έργου τους με στόχο τη βελ-
τίωση της ποιότητας στη διά βίου μάθηση σε ευθυγράμμιση αφενός με την εθνική πολιτική και 
αφετέρου με την ευρωπαϊκή στρατηγική «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020»35). Η ανάπτυξη 
ενός συστήματος ποιότητας με στόχο την αξιοπιστία και ελκυστικότητα της ΕΕΚ αποτελεί εθνι-
κή και κοινωνική αναγκαιότητα για τη ΓΣΕΕ (2014). Ωστόσο, απαιτεί να πληρούνται, αρχικά, 
ορισμένα πολύ βασικά κριτήρια, η τήρηση των οποίων, πολλαπλασιάζει το εφικτό της διασφά-
λισης της ποιότητας του συστήματος. Συγκεκριμένα απαιτείται: 

35. Βλέπε σχετικά Π3 – Εθνικό Πλαίσιο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση (Υπουρ-
γείο Παιδείας, 2011).
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1. Υπαρκτός και, στο μέτρο του δυνατού, ξεκάθαρος προσανατολισμός του παραγωγικού μο-
ντέλου ανάπτυξης της οικονομίας, έτσι ώστε να τροφοδοτείται, αντίστοιχα, το σύστημα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τους αναπτυξιακούς και φθίνοντες κλά-
δους, σε επίπεδο μακροχρόνιας πρόβλεψης. 

2. Ανάπτυξη συστήματος διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε επαγγέλματα, ει-
δικότητες και, κυρίως, σε δεξιότητες (κλάδοι – περιφέρειες). 

3. Δυνατότητα ευελιξίας του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με 
στόχο την κάλυψη των αναγκών, προσφέροντας ειδικότητες που ζητά η αγορά εργασίας 
και εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, σύγχρονα προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικό υλικό 
και εργαστήρια. 

4. Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός του μητρώου των επαγγελματικών περιγραμ-
μάτων ως βάση αποτύπωσης των επαγγελμάτων και των ειδικοτήτων καθώς και μετατρο-
πής τους σε προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό. 

5. Δημιουργία και ανάπτυξη μητρώου εκπαιδευτών εξειδικευμένων και εκπαιδευμένων στις 
σύγχρονες αλλαγές που συντελούνται στο πεδίο τους. 

6. Ανάπτυξη και επέκταση σύγχρονων εξειδικευμένων εργαστηρίων -ιδιαίτερα για τα τεχνι-
κά επαγγέλματα- και αντίστοιχων εργαστηρίων πληροφορικής. 

Πέραν των παραπάνω ωστόσο, η ΓΣΕΕ (2014) τονίζει ότι ο θεσμός της μαθητείας έχει να 
διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στη διασύνδεση της θεωρίας με την πράξη όσο 
και στην προώθηση της απασχόλησης των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο, υπό προϋποθέσεις, έχει 
τη δυνατότητα να βοηθήσει πραγματικά στην ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και την 
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. 

Σε συνάρτηση ωστόσο με την επιτυχή εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ και μα-
θητείας θα πρέπει να ειδωθεί μέσα από το πρίσμα της ανάπτυξης ενός συμβατού με το Ευ-
ρωπαϊκό Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, καθώς επίσης και με την απόδοση πιστωτικών μο-
νάδων ECVET36. Σύμφωνα με τους Φωτόπουλο & Γούλα (2013), με τον τρόπο αυτό, αποδε-

36. Συνολικά το ECVET είναι ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει την τεκμηρίωση, την επαλήθευση, την ανα-
γνώριση και τη μεταφορά των μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία αποκτήθηκαν σε χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (μέσω της συσσώρευσης μονάδων), λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις απαιτήσεις και 
την οργάνωση των εθνικών τυπικών συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όσο 
και τα μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία ενδεχομένως να αποκτήθηκαν μέσω μη τυπικής εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης ή ακόμη και μέσω της άτυπης μάθησης (κυρίως σε περιβάλλοντα εργασίας). Το 
ECVET βάζει στο επίκεντρο τον ίδιο τον καταρτιζόμενο, διότι βασίζεται στην επαλήθευση (τεκμηρίω-
ση και αναγνώριση) των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απέκτησε ένα άτομο, που αποτε-
λεί και την αρχή για τη συσσώρευση και τη μεταφορά τους με τη χρήση πιστωτικών μονάδων. Αυτή 
η προσέγγιση (μέσα από τα μαθησιακά αποτελέσματα) θεωρήθηκε αναγκαία, επειδή τα συστήματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και οι μεμονωμένοι φορείς επαγγελματικής επιμόρφωσης, παρουσι-
άζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, σε σύγκριση με την κατάσταση στον τομέα της τριτοβάθμιας 
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σμεύονται δυνάμεις και διευκολύνονται οι ροές και οι μετακινήσεις στη σφαίρα της απασχό-
λησης, αφού θα μπορούν τα επιμέρους προσόντα σε εθνικό επίπεδο να μεταφράζονται σε 
μία κοινή και κατανοητή από όλους «ευρωπαϊκή γλώσσα». Ιδιαίτερα σημαντική στην υπόθε-
ση αυτή είναι η «ευελιξία» που εμφανίζεται στον τρόπο απόκτησης των γνώσεων, των ικα-
νοτήτων και των δεξιοτήτων των μαθητευομένων, αφού εξετάζεται η ουσία και η ποιότητα 
του μαθησιακού αποτελέσματος και όχι ο τρόπος με τον οποίο αυτό αποκτήθηκε: το αν δηλα-
δή προέρχεται από το τυπικό σύστημα εκπαίδευσης, από άτυπη και εμπειρική μάθηση ή από 
άλλο σύστημα μη τυπικής μάθησης. 

Ένα τελευταίο σημείο των θέσεων όλων των κοινωνικών εταίρων αφορά και στην ποιότη-
τα των εκπαιδευτών. Όπως τονίζεται, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές στην ΕΕΚ καλούνται 
να αξιολογούν κατά πόσον τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα -όσον αφορά στις 
βασικές δεξιότητες, όπως αυτά καθορίζονται στα προγράμματα σπουδών- επιτυγχάνονται 
από τους εκπαιδευόμενους· έργο ιδιαίτερα σύνθετο (βλέπε σχετικά ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2015). 
Για να εφαρμόσουν σωστά οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές στην ΕΕΚ νέες ή καινοτόμες 
μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης, χρειάζονται συστηματική αναβάθμιση των σχετι-
κών δεξιοτήτων τους, ενώ χρειάζεται, επίσης, στενή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών στα 
σχολεία και εκπαιδευτών που αναλαμβάνουν τη μαθητεία στις επιχειρήσεις. Η εισαγωγή του 
θεσμού της αξιολόγησης στο πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με διαδικασίες και κρι-
τήρια διαφανή που θα προσδιοριστούν κατόπιν διαβούλευσης με την εκπαιδευτική κοινότητα, 
μπορεί να συμβάλλει στον προσδιορισμό των αναγκών επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και 
εκπαιδευτών στην ΕΕΚ και στη βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου. Τέλος, τονίζεται και 
η θέση ότι η χαλάρωση των θεσμικών περιορισμών, αναφορικά με την υποχρέωση της κατ’ 
αποκλειστικότητα παροχής του εκπαιδευτικού έργου για τους εκπαιδευτές των μαθημάτων 
ειδικότητας, μπορεί να συμβάλλει στη σύνδεση των εκπαιδευτικών αυτής της κατηγορίας με 
την αγορά εργασίας και κατ’ επέκταση στην αναβάθμιση του περιεχομένου των σπουδών των 
δομών παροχής ΕΕΚ. 

Άξονας 5:  Διαμόρφωση ενός αξιόπιστου πλαισίου επικύρωσης ή εγκυροποίησης 
(δηλαδή αναγνώρισης, τεκμηρίωσης, αξιολόγησης και πιστοποίησης) 
των δεξιοτήτων που αποκτώνται με μη τυπικό ή άτυπο τρόπο στο 
χώρο εργασίας37 

Ο τελευταίος άξονας γύρω από τον οποίο οργανώνεται η ρητορική των κοινωνικών εταίρων 
σχετικά με τα ζητήματα της αναγνώρισης προσόντων, της πιστοποίησης αλλά και της ανάπτυ-

εκπαίδευσης στον οποίο ήδη ισχύει αντίστοιχο σύστημα με τη χρήση των ECTS (βλέπε σχετικά, Νό-
μος 3374/2005 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Διασφάλιση Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση-
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών Μονάδων, και Ζαρίφης, Φωτόπουλος, Αθανα-
σούλη, 2013).

37. A reliable validation framework for skills and competences acquired in non-formal or informal envi-
ronments or in the workplace.
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ξης επαγγελματικών περιγραμμάτων, αφορά κυρίως στην επικύρωση (ή εγκυροποίηση) δεξι-
οτήτων που αποκτώνται με μη τυπικό ή άτυπο τρόπο στο χώρο εργασίας. Αν και για τα συ-
γκεκριμένα ζητήματα δεν φαίνεται να υφίστανται κοινώς αποδεκτές θέσεις μεταξύ των εταί-
ρων, αλλά ένα είδος κατακερματισμένης ρητορικής, η οποία περιστρέφεται γύρω από τις βα-
σικές θέσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012) για την επικύρωση της μη τυ-
πικής και της άτυπης μάθησης -όπως αυτές διατυπώνονται στη Σύσταση της 20ης Δεκεμ-
βρίου 2012- είναι σαφές ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και σχετική ανησυχία μετα-
ξύ των κοινωνικών εταίρων σε ό,τι αφορά στον τρόπο οργάνωσης ενός Εθνικού Συστήμα-
τος Πιστοποίησης.

Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή  Ένωση, η επένδυση στα συστήματα εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης θεωρείται ένα ζήτημα μείζονος σημασίας καθώς και απαραίτητη προϋπό-
θεση για την ανάκαμψη της οικονομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση 
της πρόσβασης του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση της απασχο-
λησιμότητας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής (ΓΓΔΒΜ, 2013: 9). Αναμφίβολα, η 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ΕΕΚ εξαρτάται άμεσα από τη δημιουργία και την ανάπτυξη 
ενός συνεκτικού και ορθολογικά δομημένου συστήματος επικύρωσης και αναγνώρισης των 
εκροών της μη τυπικής και άτυπης μάθησης καθώς και των επαγγελματικών προσόντων που 
απορρέουν από αυτές. Τις τελευταίες δεκαετίες, Διεθνείς Οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ο ΟΟΣΑ, επικεντρώνουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον τους στη μά-
θηση που αποκτάται εκτός των τυπικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (βλέπε 
σχετικά Παπαδάκης, 2014). Με άλλα λόγια, στρέφουν την προσοχή τους στη μη τυπική και 
άτυπη μάθηση αναδεικνύοντας το ζήτημα της αναγνώρισης και της πιστοποίησης αυτών των 
δύο μορφών μάθησης, με συνέπεια να έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στον αριθμό των 
ενεργειών και των πολιτικών, σε σχέση με την παραδοσιακή τυπική εκπαίδευση (Cedefop, 
2013: 1). Το 2009, το Cedefop παρουσίασε την πρότασή του αναφορικά με την ανάπτυξη 
της πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης (Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμ-
μές) (Cedefop, 2009: 1). Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές δεν συνιστούν ex ante 
ένα πλαίσιο πολιτικής για την αξιολόγηση και την αναγνώριση αυτών των μορφών μάθησης, 
αλλά ένα πρακτικό εργαλείο που σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις κοινές ευρωπαϊκές αρχές για 
την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, όπως εγκρίθηκαν το έτος 2004 από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Cedefop, 2009: 1). 

Ξεκινώντας, ωστόσο, να κατανοούμε τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων στην Ελλάδα 
πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, είναι σχετικά δύσκολο να διακρίνουμε σαφή σχέση ή ανα-
λογία ανάμεσα στις υφιστάμενες εθνικές πολιτικές στην ΕΕΚ και τις κοινές ευρωπαϊκές αρ-
χές για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, πολύ περισσότερο, στο σύστη-
μα της μαθητείας και ειδικότερα στις μορφές μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων στο χώρο 
εργασίας. 

Στην κοινή αναφορά των ΓΣΕΕ, ΣΕΒ., ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ, τονίζεται ότι η πιστοποίηση θα πρέ-
πει, μεταξύ άλλων, να υλοποιείται: α. με την αξιολόγηση προηγούμενων εμπειριών μάθησης 
(με εξετάσεις, δοκιμασίες, παρατήρηση στην εργασία), β. με την επικύρωση (σύγκριση ανά-
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μεσα στα αποτελέσματα της αξιολόγησης και του πλαισίου αναφοράς), γ. με την αξιολόγη-
ση της παρακολούθησης ενός αρθρωτού εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο να δομεί-
ται σε μαθησιακές ενότητες (modules) κ.λπ. (Δημουλάς κ.ά. 2007: 49). Ειδικά ο πρώτος τρό-
πος πιστοποίησης (αξιολόγηση των προηγούμενων εμπειριών μάθησης) αποτελεί και βασική 
θέση κοινωνικών εταίρων όπως του ΣΕΒ και της ΓΣΕΒΕΕ. Ειδικά στην περίπτωση της ΓΣΕΒΕΕ 
(2014β), τονίζεται ότι στις μικρές επιχειρήσεις η κατάρτιση λαμβάνει συχνά τη μορφή της επί 
τω έργω βελτίωσης των ικανοτήτων ή τη μορφή της σύντομης, μη τυπικής κατάρτισης, όπως 
το mentoring (μη τυπικής καθοδήγησης).

Όμως, όπως τονίζεται, η αντίληψη του πλαισίου εργασίας ως πεδίου μάθησης απαιτεί κα-
τάλληλο σχεδιασμό προς την κατεύθυνση της συνθετότητας των καθηκόντων, της 
ομαδικής - συνεργατικής εργασίας, της αυτονομίας και της υπευθυνότητας στη λήψη 
αποφάσεων, σε συνδυασμό με συνθήκες που επιτάσσουν την ενίσχυση ή τη βελτίωση των 
δεξιοτήτων, κυρίως μέσω της εισαγωγής τεχνολογικών καινοτομιών, κλαδικών αλλαγών / 
αναδιαρθρώσεων και νέων οργανωτικών διαδικασιών. 

Το περιβάλλον μάθησης στην ουσία αποτελεί ένα σύστημα που καθορίζεται από πολλά και 
αλληλοεξαρτώμενα στοιχεία (βλέπε Σχήμα 7). Αρχικά, ένα τέτοιο περιβάλλον οριοθετείται σε 
γενικό πλαίσιο από κάποια χαρακτηριστικά που προωθούν τη μάθηση και παρουσιάζονται δι-
αγραμματικά παρακάτω. Με άλλα λόγια, το περιβάλλον μάθησης πρέπει να προωθεί τη μάθη-
ση, δηλαδή την απόκτηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων (skills), γνώσεων (knowledge) και συμπε-
ριφορών/στάσεων (behavior/attitude) του κάθε εργαζόμενου. Αυτό συνεπάγεται όχι μόνο 
τη μάθηση σε τυπικό επίπεδο αλλά κυρίως σε μη τυπικό (κατεξοχήν σχετικό με το περιβάλ-
λον μάθησης). Πιο συγκεκριμένα, η κατάρτιση στο χώρο εργασίας συντελεί στη μάθηση του 
ατόμου, μόνο μέσα από τη διεξαγωγή συγκεκριμένων πρακτικών και μεθόδων εργασίας. Η 
μάθηση αυτή αποτελεί τη διαβεβαίωση ότι η κατάρτιση είναι αποτελεσματική για την καλύτε-
ρη διεξαγωγή της εργασίας. Στην πράξη όμως αυτό που διαπιστώνουν οι ερευνητές είναι ότι 
εργασία και μάθηση βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση, αφού, όπως 
υποστηρίζουν και οι Stahl et.al, τυγχάνει να συμβαίνουν την ίδια στιγμή (Stahl et.al, 1993: 
55-56). Στον χώρο εργασίας, επομένως, η μάθηση δύναται να λαμβάνει καινούργια σημα-
σία, τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για τον ίδιο τον οργανισμό. Ο ίδιος ο οργανισμός, μέσω 
και των προγραμμάτων αλλά κυρίως μέσα από τον συγκερασμό των πρακτικών εργασίας και 
των ευκαιριών για μάθηση που δημιουργεί, οδηγεί στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και γε-
νικότερα αλλαγών στον τρόπο εργασίας. Μέσω των καινοτομικών λειτουργιών του οργανι-
σμού σε θέματα εργασίας, η βελτίωση της ικανότητας μάθησης δεν περιορίζεται μόνο στο 
άτομο, αλλά αφορά πλέον και στον ίδιο τον οργανισμό στο σύνολό του. Δύσκολα επομένως 
θα μπορούσε κάποιος να διαφωνήσει με την άποψη πως τα άτομα πρέπει να αναπτύσσουν 
βασικές δεξιότητες, να επιδιώκουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και ειδικό-
τερα οι ενήλικοι πρέπει να συνεχίσουν να εκπαιδεύονται, καθώς οι χαμηλές επιδόσεις τους 
στην εργασία, φθείρουν την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη. 
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σχήμα 7. Σύνδεση μάθησης και εργασίας στον χώρο εργασίας. 
Προσαρμογή από Stahl et.al. (1993: 58).

Ένα περιβάλλον μάθησης θα πρέπει να έχει στοιχεία από τους εξής κάτωθι «τύπους περι-
βάλλοντος», όπως αυτοί εμφανίζονται σε σχετική έρευνα:

1. Το περιβάλλον επικοινωνίας (communication environments), όπου οι ενδιαφερόμενοι 
παίρνουν μέρος ως ενεργά μέλη σε συζητήσεις με το να θέτουν στόχους, να λύνουν προ-
βλήματα, να χειρίζονται πληροφορίες και κριτήρια επιτυχίας.

2. Το περιβάλλον μετάδοσης πληροφοριών (information transmission environments), όπου 
γίνεται η παροχή και η αναγκαία ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών.

3. Το περιβάλλον λύσης προβλημάτων (problem-solving environments), όπου οι ενδιαφερό-
μενοι ασχολούνται με συγκεκριμένα προβλήματα και ειδικά σχέδια (projects).

4. Το περιβάλλον κατάρτισης (training environments), όπου μέσω συγκεκριμένων μεθόδων 
και πρακτικών οι ενδιαφερόμενοι βελτιώνουν συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες.

5. Το περιβάλλον της αξιολόγησης παρουσίασης (evaluative performance environments), 
όπου οι ενδιαφερόμενοι παρουσιάζουν κάτι μπροστά σε κοινό.

6. Το περιβάλλον της αποστήθισης και των τεστ (recitation and testing environments), όπου 
παρουσιάζουν την ικανότητά τους να λύνουν προβλήματα.

Ένα αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία και από τους έξι 
τύπους (Collins et.al., 1996: 389-390). Ένα περιβάλλον εργασίας που θεωρείται περιβάλλον 
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μάθησης οφείλει να προάγει αυτό που ορίζει, δηλαδή τη μάθηση. Η μάθηση συνίσταται από δε-
ξιότητες, γνώσεις και συμπεριφορές. Η μάθηση, σύμφωνα με τους ερευνητές, σημαίνει τη συ-
νεχή βελτίωση του ατόμου όσον αφορά στις δεξιότητες, τις γνώσεις και τη συμπεριφορά του, 
όπως αυτές ορίζονται από το χώρο εργασίας του.

Παρόλο που είναι κοινά αποδεκτό ότι η σύγχρονη κοινωνία είναι «κοινωνία της γνώσης», οι 
απαιτήσεις στο σύγχρονο εργασιακό χώρο δεν περιορίζονται μόνο στην απόκτηση των απαι-
τούμενων γνώσεων. Η μετάβαση από το παραδοσιακό στο σύγχρονο μοντέλο συνεχούς μά-
θησης στην εργασία προωθεί ολοένα και πιο νέες δεξιότητες για τους εργαζόμενους. Στόχος 
είναι φυσικά η ανάπτυξη της εργασίας, η επίτευξη της ποιότητας στα προϊόντα και η ανταπόκρι-
ση στις ανάγκες των τελικών αποδεκτών (πελάτες-καταναλωτές). Κύριο μέλημα για την ΕΕΚ 
επομένως αποτελεί η συνεχής και επιτυχής κατάρτιση των εργαζομένων στις νέες δεξιότητες 
που απαιτούνται. Το αποτέλεσμα εγγυάται την ευελιξία του εργαζομένου στα θέματα εργασίας 
για τα οποία είτε είναι άμεσα υπεύθυνος, είτε σε άλλα που καλείται να σχηματίσει και να εκφέ-
ρει την άποψή του. Σταδιακά, ο εργαζόμενος γίνεται γνώστης νέων καταστάσεων και μαθαί-
νει να σκέφτεται με συστηματικό τρόπο την προοπτική του στο ευρύτερο εργασιακό περιβάλ-
λον (Onstenk, 1992: 137-138).

Με βάση το δεδομένο αυτό, αλλά και τη διατυπωμένη σχέση των μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων με την οργανωμένη κατάρτιση, τονίζεται ότι οι μικρές και κυρίως οι πολύ μι-
κρές επιχειρήσεις όχι μόνο αναπτύσσουν μια προβληματική σχέση δικαιολογημένης υποβό-
σκουσας αμφισβήτησης έναντι των δομημένων μορφών κατάρτισης, αλλά και, λόγω κυρίως 
των δομικών τους χαρακτηριστικών και των περιορισμένων καινοτομικών προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν, δεν μπορούν εύκολα να αποτελέσουν, τουλάχιστον σε αυτοτελή μορφή, ένα 
ευνοϊκό πλαίσιο σχεδιασμένης ανάπτυξης άτυπων μορφών μάθησης. Για τη δημιουργία συν-
θηκών εξόδου από το φαύλο αυτό κύκλο, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται 
αφενός εξωτερική υποστήριξη, κυρίως συμβουλευτικού χαρακτήρα, και, αφετέρου, ευνοϊκό 
πλαίσιο ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλους οργανισμούς, σε 
τοπική κυρίως βάση, ώστε να δημιουργήσουν μια βασισμένη στη μάθηση διαδικασία καινοτο-
μίας, αλλαγής και βελτίωσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες κρίσης, προτείνονται συ-
γκεκριμένα μέτρα, ανάμεσα στα οποία τα κυριότερα αφορούν: α) στην αναβάθμιση του ρόλου 
των κοινωνικών εταίρων, ως προς την κεντρική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, β) στην 
ανάγκη μετεξέλιξης των εκπαιδευτικών φορέων των κοινωνικών εταίρων και τουλάχιστον 
της ΓΣΕΒΕΕ σε κέντρα σχεδιασμού και υποστήριξης της μάθησης, γ) στην ανάληψη οργανωτι-
κού και συντονιστικού ρόλου στο σχεδιασμό και στην παροχή ενεργειών μάθησης εκ μέρους 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων των επιχειρήσεων, δ) στην ανάγκη συνδυασμού της ομο-
σπονδιακής (κλαδικής ή τοπικής) δομής ως θεμελίου επί του οποίου θα ενισχυθεί ο ρόλος των 
επαγγελματικών οργανώσεων σε ενέργειες μάθησης, με την ενίσχυση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ 
για την υποστήριξη και το συντονισμό του όλου εγχειρήματος. 

Οι προσεγγίσεις άλλων κοινωνικών εταίρων ή επαγγελματικών / επιστημονικών φορέων, 
ωστόσο, είναι λιγότερο εστιασμένες και ίσως περισσότερο προσανατολισμένες στις κοινές 
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ευρωπαϊκές αρχές για την επικύρωση, αν και όχι πάντοτε με σαφή τρόπο. Σύμφωνα με το ΤΕΕ 
(2009) για παράδειγμα, υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις ως προς το τι εννοούμε με τους 
όρους αξιολόγηση, εγκυροποίηση και αναγνώριση. Η πιστοποίηση δηλαδή καλύπτει την αξιο-
λόγηση, την εγκυροποίηση και την αναγνώριση. Για τον ΕΟΠΠΕΠ, για να χαρακτηριστεί επιτυ-
χής ένας μηχανισμός επικύρωσης και πιστοποίησης, πρέπει να είναι ευρέως αποδεκτός ως 
κατάλληλος για την επίτευξη γενικών πολιτικών στόχων, όπως η συμμετοχή σε δράσεις διά 
βίου μάθησης, η απασχολησιμότητα και η κοινωνική ένταξη. Επίσης, η διαδικασία επικύρωσης 
θα πρέπει να ενσωματωθεί και να γίνει, σε επίπεδο πολιτικό, θεσμικό, διαχειριστικό και οικο-
νομικό, αναπόσπαστο μέρος των συστημάτων προσόντων. Οι θέσεις του ΕΟΠΠΕΠ, ωστόσο, 
παρουσιάζονται περισσότερο ως προϋποθέσεις του υπό κατάρτιση πλαισίου παρά ως αντικεί-
μενο κοινωνικού διαλόγου. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πλη-
ρούνται για την επιτυχή ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης των εκροών 
της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης είναι οι ακόλουθες:

 – Διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής. Διασφάλιση κοινωνικής συμφωνίας (κράτος, κοινω-
νικοί εταίροι, επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια, πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης, εκπαιδευτική κοινότητα) μέσα από τη συνεργασία ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη 
και τη δημόσια διαβούλευση. 

 – Διασφάλιση αυστηρού δημόσιου ελέγχου. 

 – Νομοθετική ρύθμιση για τη θεσμική κατοχύρωση του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης 
Εκροών μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης. 

 – Διασφάλιση ποιότητας, παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαδικασίας πιστοποίησης 
μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης για την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύ-
νης. 

 – Διασύνδεση της ανάπτυξης των διαδικασιών επικύρωσης της μη τυπικής εκπαίδευσης 
και άτυπης μάθησης με την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. 

 – Ολιστική προσέγγιση της μάθησης. 

 – Χρήση σαφών σημείων αναφοράς (π.χ. πρότυπα, επίπεδα προσόντων). 

 – Διασφάλιση της συνεκτικότητας των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της ανταπόκρι-
σής τους σε πρότυπα που είναι ταυτόσημα ή ισοδύναμα με τα πρότυπα των επαγγελμα-
τικών προσόντων, που αποκτώνται μέσω προγραμμάτων τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. εκ-
παιδευτικό πρότυπο, επαγγελματικό πρότυπο, πρότυπο αξιολόγησης, πρότυπο επικύρω-
σης, πρότυπο πιστοποίησης). 

 – Διασφάλιση θεσμικής συνέχειας (ως προς τους αρμόδιους φορείς κ.λπ.). 

 – Διασφάλιση επαρκών ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. 

 – Εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού που εμπλέκεται στο σχεδιασμό και την εφαρ-
μογή της διαδικασίας πιστοποίησης μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης.
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Το επακόλουθο ωστόσο μίας τέτοιας προσέγγισης από τον ΕΟΠΠΕΠ προδιαγράφει και το 
σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών της μη τυπικής εκπαίδευ-
σης και άτυπης μάθησης, το οποίο κατά τον Οργανισμό θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Τη διασφάλιση μηχανισμού διάγνωσης αναγκών σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες.

2. Την καταγραφή επαγγελμάτων, ειδικοτήτων και ειδικεύσεων που χρειάζεται η χώρα.

3. Την τεκμηρίωση των προς πιστοποίηση προσόντων.

4. Την πιστοποίηση και επικαιροποίηση των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων (επαγγελματι-
κά πρότυπα).

5. Την πιστοποίηση/έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης, οδηγών σπουδών κ.λπ. (εκπαιδευ-
τικά πρότυπα) βασισμένων στα επαγγελματικά πρότυπα.

6. Την ύπαρξη συμβουλευτικής για την πιστοποίηση.

7. Την πιστοποίηση προσόντων στο πεδίο της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης 

βάσει προτύπου αξιολόγησης, επικύρωσης και πιστοποίησης.

Αυτό το οποίο γίνεται εύκολα σαφές από τη μελέτη των θέσεων των κοινωνικών εταίρων 
και των αρμόδιων κρατικών φορέων (κυρίως ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΕΟΠΠΕΠ και ΓΣΕΕ), είναι ότι η Ελ-
λάδα θα πρέπει να αξιολογήσει ενεργητικά, μέσα από την ανάληψη δράσης για την προώθηση 
της δημιουργίας τόσο ενός έγκριτου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων όσο και ενός αξιόπιστου 
συστήματος αναγνώρισης, έγκρισης, κατοχύρωσης και επικύρωσης των προσόντων. Λόγω 
της κρισιμότητας του εγχειρήματος και με βάση το γεγονός ότι η Ελλάδα δε διαθέτει σημαντι-
κή εμπειρία σε θέματα πιστοποίησης προσόντων, χρειάζεται να προβούμε στην κατάθεση ορι-
σμένων βασικών επισημάνσεων, οι οποίες είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφω-
ση ενός σύγχρονου και ευρωπαϊκά προσανατολισμένου θεσμικού πλαισίου εφαρμογής (βλέ-
πε σχετικά Φωτόπουλος & Γούλας, 2013). Πάνω στο ζήτημα της πιστοποίησης των προσό-
ντων και της επικύρωσης των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσα από μη τυπικές ή άτυπες δι-
αδικασίες, τονίζεται επίσης πως η αναγνώριση της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθη-
σης δημιουργεί οικονομικά οφέλη, καθώς επιτρέπει στο ανθρώπινο κεφάλαιο να κατανέμε-
ται περισσότερο ορθολογικά (και επομένως περισσότερο παραγωγικά) στην οικονομία, δίνο-
ντας στα άτομα πρόσβαση σε θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν καλύτερα στα προσόντα τους. 
Επιπλέον, διευκολύνει την αναδιάρθρωση της οικονομικής δραστηριότητας με την αναγνώρι-
ση των ικανοτήτων των απολυμένων και τη δυνατότητα αξιοποίησης αυτών των ικανοτήτων 
σε άλλους τομείς της αγοράς εργασίας. Τέλος, παρέχει κίνητρα για την επένδυση στην κατάρ-
τιση (εφόσον προσδίδεται αξία στο προϊόν της), οδηγώντας κατά συνέπεια στην ενδυνάμωση 
του πλαισίου της διά βίου μάθησης. 

Πέραν των παραπάνω οικονομικών οφελών, η αναγνώριση της μη τυπικής εκπαίδευσης και 
άτυπης μάθησης δημιουργεί και κοινωνικά οφέλη, διότι αντιπροσωπεύει μια «δεύτερη ευκαι-
ρία» για τους νέους που διαρρέουν από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Tαυτόχρονα, ενι-
σχύει τις ευάλωτες ομάδες του εργατικού δυναμικού, απομειώνοντας το έλλειμμα ισότητας 
ανάμεσα: α) στις παλαιότερες και νέες γενεές εργαζομένων, αφού διαπιστωμένα οι μεγαλύτε-
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ρης ηλικίας εργαζόμενοι είχαν λιγότερες ευκαιρίες για μόρφωση όταν ήταν νέοι και β) στους 
«μη έχοντες» και «έχοντες» εκπαιδευτικά προσόντα, λόγω των διαχρονικών εκπαιδευτικών 
ανισοτήτων, οι οποίες αναπαράγονται συστημικά εδώ και δεκαετίες.

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η κοινώς αποδεκτή θέση ανάμεσα στους κοινωνικούς εταί-
ρους είναι πως ένα αξιόπιστο και ποιοτικό Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπι-
κής Εκπαίδευσης & Άτυπης Μάθησης μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα σε περισσότερους να 
αποκτήσουν προσόντα, πράγμα που όχι μόνο διευκολύνει στην εξεύρεση εργασίας αλλά δί-
νει, επιπρόσθετα, νέες προοπτικές εκπαίδευσης. Η πιστοποίηση, ωστόσο, οφείλει να πραγμα-
τοποιείται σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που διασφαλίζουν ότι το πιστοποιημένο προ-
σόν ανταποκρίνεται σε κοινά αποδεκτά πρότυπα, έχει προστιθέμενη αξία και παρέχει τη δυνα-
τότητα ισότιμης αντιμετώπισης στην αγορά εργασίας για όσους το επιθυμούν, ανεξάρτητα από 
τη διαδρομή μέσω της οποίας απέκτησαν το προσόν αυτό. Ωστόσο, στο πλαίσιο των επιφυλά-
ξεων που διατυπώνονται και σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ (2010), εκτιμάται ότι υπάρχει και ο κίν-
δυνος να αναπτυχθεί γύρω από την πιστοποίηση προσόντων μία κερδοσκοπική αγορά (φρο-
ντιστηριακού τύπου), που θα προκαλέσει αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης για κατάρτιση και πι-
στοποίηση, πληθωρισμό πιστοποιητικών και υποβάθμιση της μοναδιαίας τους αξίας καθώς 
και αύξηση του κόστους άσκησης των επαγγελμάτων, μέρος της οποίας ενδέχεται να μετα-
φερθεί στον καταναλωτή. 

Στην Ελλάδα, η εμπειρία σχετικά με την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε 
ένα δυναμικό, στοχευμένο και ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο για την ΕΕΚ και ειδικότερα για τη 
μαθητεία και τις μορφές μάθησης στο χώρο εργασίας, μάλλον θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
ως ελλιπής, υπό την έννοια του ότι, παρά τη θεσμικά προβλεπόμενη συμμετοχή τους, η πα-
ρουσία τους περιορίζεται στην άσκηση τυπικών συμβατικών ρόλων. Και αυτό, συμβαί-
νει, κυρίως, λόγω της επιλογής της κεντρικής διοίκησης του κράτους να συντηρεί τη δομή και 
το χαρακτήρα ενός συγκεντρωτικού συστήματος χάραξης και υλοποίησης των πολιτικών για 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Στην προέκταση της συλλογιστικής αυτής, η ενίσχυση της 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευδοκίμηση 
δομικών αλλαγών στο τοπίο της εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και αναγκαίων μεταρρυθμίσε-
ων που θα διαμορφώσουν όρους ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Για παράδειγμα, σε χώ-
ρες με ισχυρή παράδοση στην ΕΕΚ (π.χ. Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Δανία κ.λπ.), οι κοινωνι-
κοί εταίροι συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις και σε όλα τα επίπεδα με αποφασιστικό ρόλο: στο 
σχεδιασμό, στην εφαρμογή, στην πιστοποίηση, στη διασφάλιση της ποιότητας, στον εκσυγχρο-
νισμό των ειδικοτήτων, με τρόπο που διασφαλίζεται η απαιτούμενη συναίνεση και η αναγκαία 
σύμπραξη για την αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. 

Σύμφωνα με το CEDEFOP (2014β: 3-4), η ανάπτυξη προγραμμάτων μαθητείας εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν και οι εργοδότες ως προς την παρο-
χή της κατάρτισης εντός του χώρου εργασίας καθώς και τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό 
των σχετικών προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με σχολεία και, εάν χρειαστεί, με κέ-
ντρα κατάρτισης. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα εμπορικά επιμελητήρια διαχειρίζονται περί τις 
900.000 θέσεις μαθητείας, όμως οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που παρέχουν τέτοιου είδους 
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προγράμματα είναι ελάχιστες. Το 2010, κατάρτιση για μαθητευόμενους παρασχέθηκε στην 
Ε.Ε. κατά μέσο όρο από το 25% των επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους, με το 
ποσοστό αυτό να είναι σημαντικά χαμηλότερο σε πολλά κράτη μέλη. Η παροχή κατάρτισης υπό 
μορφή μαθητείας μπορεί, επίσης, να αυξήσει την ικανότητα μιας επιχείρησης για καινοτομία, 
ανάπτυξη και ανταγωνισμό. Για παράδειγμα, η κατάρτιση μαθητευόμενων από υψηλόβαθμους 
ειδικευμένους υπαλλήλους προάγει τη μάθηση μεταξύ γενεών και ανανεώνει τα μοντέλα μά-
θησης που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την ικανότητά 
τους να προσαρμόζονται σε μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και να καινοτομούν. 

Αν και παραδοσιακά συσχετίζονται με το δεύτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
προγράμματα μάθησης υπό μορφή μαθητείας θα μπορούσαν να παρέχονται και στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση. Ενδεικτικά και μόνο, σε πολλές χώρες, όπως η Πορτογαλία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η πρακτική άσκηση και η τοποθέτηση σε επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στις προϋπο-
θέσεις αποφοίτησης. Η Ρουμανία αυξάνει τις θέσεις πρακτικής άσκησης για σπουδαστές της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη Σουηδία, όλα τα προγράμματα ανώτερης επαγγελματικής εκ-
παίδευσης συνδυάζουν τη σχολική μάθηση με τη μάθηση στο χώρο εργασίας, ενώ η κατάρτιση 
στο χώρο εργασίας οφείλει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων σπουδών. 
Στις ανώτερες βαθμίδες της επαγγελματικής εκπαίδευσης, τουλάχιστον το 25% της περιόδου 
εκπαίδευσης πρέπει να συνδυάζει μάθηση στην εκπαιδευτική δομή και κατάρτιση στο χώρο 
εργασίας. Οι Κάτω Χώρες παρέχουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διετείς κύκλους σπουδών 
που οδηγούν στην απόκτηση προπαρασκευαστικού τίτλου38. 

Στην Ελλάδα, η μαθητεία εφαρμόστηκε μέχρι τώρα –με σχετική επιτυχία αλλά και με αρκε-
τά εμπόδια– στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΟΑΕΔ όπου συγκεκριμένα υιοθετήθηκε το 
δυϊκό μοντέλο. Η ανταπόκριση από το μαθητικό πληθυσμό μέχρι σήμερα ωστόσο ακολού-
θησε μια μάλλον φθίνουσα πορεία, απόρροια πολλών παραγόντων. Με τον πρόσφατο νόμο 
4186/2013, το ζήτημα της μαθητείας επανέρχεται δυναμικά. Εισάγεται τάξη μαθητείας στο 
επαγγελματικό λύκειο ως μεταδευτεροβάθμιος κύκλος σπουδών διάρκειας ενός έτους. Στην 
Τάξη Μαθητείας, η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου 
του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ.. Η Τάξη Μαθητείας, που εφαρμόζει το δυϊ-
κό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) του Ο.Α.Ε.Δ., περιλαμβάνει μαθητεία με εκπαίδευση στο 
χώρο εργασίας, Μάθημα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη 
σχολική μονάδα. Την ευθύνη υλοποίησης της Τάξης Μαθητείας, της τοποθέτησης σε χώρους 
εργασίας των φοιτούντων καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το ΕΠΑ.Λ. και ο Ο.Α.Ε.Δ 
(βλέπε σχετικά ΓΣΕΒΕΕ, 2014: 259). 

Αν και το παρόν θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο για τη μαθητεία δηλώνει τη συστημική βού-
ληση για αξιοποίηση μορφών μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων εκτός και πέραν του τυπι-
κού εκπαιδευτικού χώρου (αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο), οι υφιστάμενες ανεπάρκειες, 

38.  Οι προπαρασκευαστικοί τίτλοι χορηγούνται από προγράμματα πλήρους και μερικής φοίτησης ή 
εντός δυϊκών προγραμμάτων. Το ήμισυ περίπου των σπουδαστών συμμετέχει σε δυϊκό πρόγραμμα 
το οποίο συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση με εργασία.
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η φθίνουσα ελκυστικότητα τω προγραμμάτων ΕΕΚ, η ανεπαρκής σύνδεση της ΕΕΚ με την αγο-
ρά εργασίας, η έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στις βαθμίδες κατάρτισης, η ύπαρξη ενός αξιό-
πιστου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και ενός Εθνικού Πλαισίου Πιστοποίησης που θα το συ-
μπληρώνει και η ατελής ανάπτυξη ενός συστήματος συσσώρευσης, αναγνώρισης, μεταφο-
ράς πιστωτικών μονάδων (ECVET), αποτελούν μέρη ενός ευρύτερου ζητήματος, που συνδέ-
εται άμεσα με τον ελλειμματικό κοινωνικό διάλογο ανάμεσα στους εμπλεκόμενους κοινωνι-
κούς εταίρους. 

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ (2014: 276-277), στο πλαίσιο του ν. 4186/2013 δεν έχει ληφθεί 
καμιά ουσιαστική πρόνοια, ώστε η μαθητεία να εκπληρώσει με θετικό τρόπο την όποια εσωτε-
ρική δυναμική διαθέτει, συμβάλλοντας στη συμπλήρωση των σχολικών γνώσεων των μαθη-
τών με την απόκτηση εμπειρίας από τα συναφή επαγγέλματα και διευκολύνοντας τη μετάβαση 
από το σχολείο στην εργασία. Η πλημμελής θεσμοθέτηση και οι περιορισμοί που αυτή θέτει 
(π.χ. η ταύτιση της μαθητείας με μια σχετικά σύντομη πρακτική άσκηση που συντελείται μετά 
την ολοκλήρωση των σπουδών), η ανεπαρκής χρηματοδότηση των σχολικών και ιδίως των 
εργαστηριακών υποδομών, η έλλειψη σύγχρονων προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού, 
οι ανεπάρκειες του εκπαιδευτικού προσωπικού, πάνω από όλα, όμως, η έλλειψη εκ μέρους 
των επιχειρήσεων κάθε προετοιμασίας, μεθόδων και εργαλείων για την ενσωμάτωση της 
διάστασης των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων στη λειτουργία τους, εκθέτουν 
την εφαρμογή της μαθητείας -όπως σήμερα βιαστικά επιχειρείται- όχι απλώς σε πολλαπλούς 
κινδύνους αλλά, μάλλον, στη δυσάρεστη βεβαιότητα της επίτευξης αλλότριων -μη μαθησια-
κών- σκοπών. Αν προσθέσει κανείς τα επιβλητικά δεδομένα που εισάγει η συγκυρία της κρί-
σης και, κυρίως, την αδυναμία χρηματοδοτικής συμβολής των επιχειρήσεων, την επιθυμία 
των επιχειρήσεων για χαμηλό κόστος εργασίας και την πιεστική ανάγκη των νέων ανέργων 
για οποιαδήποτε εργασία -ακόμη και για μια κακοπληρωμένη ολιγόωρη απασχόληση τύπου 
σύντομης πρακτικής άσκησης- διαπιστώνει εύκολα από ποια φαινόμενα θα χαρακτηριστεί η 
εφαρμογή της μαθητείας στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Σημαντική πρόοδο στο ελλειμματικό αυτό πλαίσιο θα αποτελούσε η ανάπτυξη ενός ουσια-
στικού και ταυτόχρονα ποιοτικού κοινωνικού διαλόγου για τα θέματα κατάρτισης και απασχό-
λησης, μέσα από την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων για τη δημιουργία και τη 
λειτουργία ουσιαστικής πρακτικής άσκησης με στόχο την αποτελεσματικότερη μετάβαση στην 
απασχόληση. Η απάντηση στην κρίση και η αναδιάταξη των παραγωγικών δυνάμεων της χώ-
ρας προϋποθέτουν ένα νέο πλαίσιο για το σχεδιασμό πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού. Το 
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δίνει έμφαση όχι μόνο στην υποστήριξη των επιχειρήσεων και στην 
ενίσχυση ενός νέου επιχειρηματικού υποδείγματος μέσω καινοτομικών και διεθνώς ανταγω-
νιστικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, αλλά και στην ανάπτυξη νέων εργαλείων και κανό-
νων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και 
επαγγελματικής κατάρτισης, στην ενίσχυση «σχεδίων ανάπτυξης» των επιχειρήσεων και όχι 
μεμονωμένων δράσεων καθώς και στη δημιουργία νέων μηχανισμών υποστήριξης των επι-
χειρήσεων με γνώμονα τα επιχειρησιακά αποτελέσματα. 
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Αν και μέχρι τη στιγμή που αναλύονται οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων για τα παραπάνω 
θέματα φαίνεται ότι το νεοφιλελεύθερο κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο παρουσιάζεται ως το 
μόνο κυρίαρχο, αυτό δεν σημαίνει πως η κατάσταση σε ό,τι αφορά στην ΕΕΚ και τη μαθητεία τη 
χώρα μας δεν είναι αντιστρέψιμη. Είναι γεγονός ωστόσο πως στο πλαίσιο του νεοφιλελευθε-
ρισμού, τόσο στην τυπική εκπαίδευση όσο και στην ΕΕΚ αλλά κυρίως στα πανεπιστήμια, μπή-
καν νέοι ιδεότυποι, όπως «κοινωνία της γνώσης», «αριστεία», «ανταγωνιστικότητα», «απα-
σχολησιμότητα» (εν καιρώ τεράστιας ανεργίας των νέων),  μαζί με άλλους ιδεολογικούς μη-
χανισμούς και προτάγματα, τα οποία εστιάζουν «στο δέντρο αλλά αγνούν το δάσος». Αναμφί-
βολα, ο στόχος του υφιστάμενου ανεπαρκούς και ελλιπώς στοχευμένου κοινωνικού διαλόγου 
είναι να καταστούν όλα αυτά «συμβατά» με τη λειτουργία των «αγορών», χωρίς ωστόσο να δί-
νεται έμφαση αλλά και πειστικές απαντήσεις σε διαχρονικά ερωτήματα, ελλείμματα και παθο-
γένειες του ευρύτερου κοινωνικο - οικονομικού αλλά και εκπαιδευτικού οικοδομήματος. Αυτή 
η θέση, ωστόσο, δε μπορεί να είναι η μόνη κυρίαρχη σε περίοδο οικονομικής κρίσης και υψη-
λής ανεργίας. Αυτό σημαίνει ότι ο κοινωνικός διάλογος, που οφείλει να οργανωθεί υπό συν-
θήκες αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο πλαίσιο, ενδεχομένως, ανάπτυξης ενός κοινωνικού κεφα-
λαίου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, που θα αξιοποιεί τους πόρους γνώσης και ταυτότητας 
όλων των εμπλεκόμενων μερών, θα πρέπει να προσανατολιστεί προς την ανάπτυξη ενός πε-
ριγράμματος βασικών προϋποθέσεων αναβάθμισης και ενός μεταρρυθμιστικού επαναπροσ-
διορισμού των συντεταγμένων που ορίζουν το πεδίο της ΕΕΚ. Ένα τέτοιο περίγραμμα σαφώς 
και δε θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει το ζήτημα της ανάπτυξης ενός σταθερού, έγκριτου 
και αξιόπιστου πλαισίου προσόντων καθώς και ενός διαφανούς και έγκυρου συστήματος πι-
στοποίησης των επαγγελματικών προσόντων, με στόχο την ενίσχυση της κινητικότητας της ερ-
γασίας προς όφελος των εργαζομένων. Η διαδικασία αυτή, ωστόσο, θα πρέπει επίσης να πε-
ριλαμβάνει τα μέτρα εκείνα που αφορούν στην αναγνώριση, τη μεταφορά, τη συσσώρευση και 
την πιστοποίηση προσόντων με διαφάνεια και αντικειμενικότητα, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες 
κατάρτισης, πιστοποίησης και απασχόλησης σε όλους, με έμφαση σε όσους έχουν χαμηλά εκ-
παιδευτικά προσόντα και κινδυνεύουν ή πλήττονται άμεσα από την ανεργία, τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό. 

Επιπλέον, ο κοινωνικός διάλογος για τα προγράμματα μαθητείας θα πρέπει να συμπεριλά-
βει και τα εξής θέματα: 

1. το ρόλο του μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο οφείλει να εναλλάσσεται ανάμεσα στο 
χώρο εργασίας και το φορέα εκπαίδευσης ή κατάρτισης,

2. το κατά πόσο τα προγράμματα μαθητείας θα πρέπει να εντάσσονται στην τυπική (επίσημη) 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση39,

39. Με βάση τα ισχύοντα στην «Τάξη Μαθητείας», η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι 
απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ.. Η «Τάξη Μαθητείας», 
που εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) του Ο.Α.Ε.Δ. έχει διάρκεια ένα (1) έτος 
και περιλαμβάνει Μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, Μάθημα Ειδικότητας και Προπαρα-
σκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα αντίστοιχα. Την ευθύνη υλοποίησης της 
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3. τον τρόπο με τον οποίο, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης40, οι 
καταρτιζόμενοι θα αποκτούν ένα συγκεκριμένο προσόν συμβατό με κάποιο επαγγελματι-
κό πρότυπο καθώς και ένα επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό,

4. τον τρόπο με τον οποίον οι μαθητευόμενοι θα υπάγονται σε καθεστώς υπαλλήλου κατά τη 
διάρκεια της μαθητείας και θα αμείβονται για την εργασία τους,

5. τις συνθήκες υπό τις οποίες θα καταρτίζεται η σχετική σύμβαση ή επίσημη συμφωνία ανά-
μεσα στον εργοδότη και τον εκπαιδευόμενο αλλά και η σχετική σύμβαση με το εκπαιδευ-
τικό ίδρυμα41,

6. τον τρόπο με τον οποίο θα επικυρώνεται/εγκυροποιείται η προηγούμενη γνώση και εμπει-
ρία που αποκτήθηκε με μη τυπικό ή άτυπο τρόπο,

7. τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλίζονται οι όροι ποιότητας στην εφαρμογή ενός προ-
γράμματος μαθητείας περιλαμβάνοντας θεσμικές ρήτρες και ασφαλιστικές δικλείδες για 
την τήρηση βασικών παιδαγωγικών αρχών αλλά και την αποφυγή φαινομένων εκμετάλ-
λευσης, παραβίασης δικαιωμάτων και πρακτικών υποκατάστασης πραγματικών θέσεων 
εργασίας.

Οι επιμέρους μορφές μαθητείας ή μάθησης με εργασία στη χώρα μας χαρακτηρίζονται από 
θεσμικό κατακερματισμό και λειτουργική αποσπασματικότητα. Εκτός από το δυϊκό Σύστημα 
Μαθητείας των Σχολών του ΟΑΕΔ, οι ενέργειες πρακτικής άσκησης και απόκτησης εργασια-
κής εμπειρίας αποτελούν συνήθως αυτόνομα «προγράμματα» απασχόλησης, είτε «προσθή-
κες» προγραμμάτων κατάρτισης χωρίς μια συγκροτημένη βάση θεσμικών ρυθμίσεων και δι-
ευθετήσεων. Ενέργειες ή πρωτοβουλίες ή προγράμματα μάθησης στο χώρο εργασίας, στα 
οποία η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος είναι αμφισβητούμενη και η κοινωνική ασφάλιση 

«Τάξης Μαθητείας», της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχε-
τικά με αυτήν έχει το ΕΠΑ.Λ. σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ.. Η τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των 
φοιτούντων και παρακολούθησή τους θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου.

40. Τα προγράμματα σπουδών και μαθητείας ΕΕκ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απλοί κατά-
λογοι θεμάτων προς διδασκαλία. Αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα της διδασκα-
λίας και της μάθησης. Συμβάλλουν ουσιωδώς στη βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, ενθαρ-
ρύνουν τη συνέχιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης και προωθούν τη διά βίου μάθηση. Η ανάγκη 
για εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες, τόσο των 
εκπαιδευομένων όσο και της αγοράς εργασίας, θα πρέπει πλέον να θέσει τα προγράμματα σπουδών 
κατάρτισης σε νέα βάση.

41. Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό και οργανωτικό , το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργα-
σίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και 
του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με επιπρόσθετα κίνητρα 
πρόσληψης του Μαθητευόμενου μετά το πέρας της μαθητείας. Το εργαστηριακό μάθημα πραγματο-
ποιείται σε Εργαστήρια του Ο.Α.Ε.Δ. ή στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Έκαστος εκπαιδευτικός του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων καθώς και του Ο.Α.Ε.Δ. είναι αρμόδιος για την εκπαιδευτική, εργαστηριακή και τη 
μαθητεία στον εργασιακό χώρο κατά ανώτατο όριο 25 μαθητών.
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δεν είναι εγγυημένη, μπορεί να εκφυλιστούν σε συστήματα παροχής φθηνής εργασίας, χωρίς 
καμιά ευκαιρία απόκτησης δεξιοτήτων. 

Η χρησιμοποίηση του χώρου εργασίας ως χώρου μάθησης μπορεί να λειτουργήσει αποτε-
λεσματικά ως προς τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας με απα-
ραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, τη δημιουργία ενός ολιστικού και συγκροτημένου συστήμα-
τος μαθητείας, με επίκεντρο τη μάθηση και τα μαθησιακά αποτελέσματα, το οποίο θα λαμβάνει 
υπόψη του τις ανάγκες τόσο των καταρτιζομένων όσο και των εργοδοτών και θα διέπεται από 
προϋποθέσεις και διαδικασίες ικανές να διασφαλίσουν αμφίπλευρα την απαιτούμενη ποιότη-
τα και τα ζητούμενα αποτελέσματα.

Οι κοινωνικοί εταίροι τονίζουν στις θέσεις τους ότι το βασικό χαρακτηριστικό ανάπτυξης 
ενός επαρκούς και αποτελεσματικού συστήματος μαθητείας είναι:

•	 η αναγκαιότητα μιας στενής και διαρκούς συνεργασίας ανάμεσα στους δυο «πυλώ-
νες» του δυϊκού συστήματος, δηλαδή το εκπαιδευτικό σύστημα και τους εργοδότες, με 
τρόπο που να διασφαλίζεται η πλήρης και αρμονική συμπληρωματικότητα ή και συνέρ-
γεια μεταξύ τους, 

•	 η πρακτική άσκηση, που παρέχεται συνήθως μετά το τέλος της τυπικής εκπαιδευτικής 
διαδικασίας ως μια «επαφή με την πράξη» αποσκοπώντας στην κατανόηση και την εφαρ-
μογή των όσων οι ασκούμενοι έχουν διδαχθεί θεωρητικά,

•	 η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με στόχο την είσοδο ή επανένταξη στην αγορά ερ-
γασίας. 

Οι κοινωνικοί εταίροι διατυπώνουν, επιπλέον, τη θέση ότι οι πολιτικές για την αρχική κατάρ-
τιση πρέπει να συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας, μέσω μιας «αλυσίδας» ενεργειών, 
όπως μιας εθνικής στρατηγικής επαγγελματικού προσανατολισμού. Επιπροσθέτως, προ-
τάσσουν το αίτημα άμεσης σύνδεσης και συσχέτισης της αρχικής με τη συνεχιζόμενη επαγγελ-
ματική κατάρτιση, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις 
αναπτυξιακές πολιτικές και τις πολιτικές προώθησης της απασχόλησης. 

Επιπλέον, θεωρούν ως κρίσιμα ζητηματα, τα οποία είναι αναγκαίο να ιδωθούν σοβαρά και 
να προταχθούν ως μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα: α) τη θέσπιση ενός ευρύτερου συστήματος 
μαθητείας ως την πλέον αποτελεσματική διαδικασία προσαρμογής των γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων στις ανάγκες της παραγωγής και των επιχειρήσεων, β) τη δημιουργία ενός ενι-
αίου συστήματος επαγγελματικής πιστοποίησης, όπου με διαφάνεια και αξιοπιστία θα κατα-
τάσσονται και θα ταξινομούνται τα προσόντα στη βάση μια εθνικής ενιαίας κλίμακας που θα 
συναρτάται άμεσα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αναφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνονται, επίσης, και οι θέσεις ότι το Εθνικό Σύστημα Πιστοποίη-
σης, στο μέτρο που θα αναπτυχθεί, θα πρέπει να συντονίζεται και να υλοποιείται από ένα όργα-
νο επιτελικού σχεδιασμού (ΕΟΠΠΕΠ). Ταυτόχρονα, ωστόσο, θα πρέπει να αναπτυχθεί και ένα 
ενιαίο και διαρκές σύστημα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών καθώς και να δημιουργηθεί «Τρά-
πεζα Δεδομένων» όπου θα υπάρχουν τα τελευταία στοιχεία, καινοτομίες και εξελίξεις για θέ-
ματα απασχόλησης και κατάρτισης στην Ε.Ε. και διεθνώς, η οποία θα συντονίζει παράλληλα 
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τόσο τα υπάρχοντα ηλεκτρονικά δίκτυα πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για την επαγγελματι-
κή εκπαίδευση και κατάρτιση όσο και τη ροή της πληροφόρησης προς όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο. Είναι φανερό ότι πολλοί από τους ήδη υπάρχοντες φο-
ρείς και όργανα επαγγελματικής κατάρτισης καλύπτουν, τυπικά τουλάχιστον, μέρος των προ-
τεινόμενων πολιτικών και μέτρων. Γι’ αυτό, πρέπει να αναζητηθεί ο συντονισμός του έργου και 
των θεσμικών αρμοδιοτήτων τους, η αναβάθμιση και η αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, 
με αδιαπραγμάτευτο γνώμονα την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
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Στο κεφάλαιο αυτό αποτυπώνεται και αποτιμάται ποιοτικά η υπάρχουσα κατάσταση σε 
σχέση με τον κοινωνικό διάλογο σύμφωνα τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων (ΕΣΕΕ, 
ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ και ΣΕΤΕ) και εκπροσώπου του Υπουργείου Παιδείας, βάσει σχετικής 
έρευνας η οποία διεξήχθη ad hoc (με ερωτηματολόγιο). Βασικός σκοπός της έρευνας ήταν 
η παρουσίαση και ποιοτική αποτίμηση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων42 στο υπό διε-

42. Οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων αναλύονται με βάση το σκοπό και τα ερωτήματα της έρευνας με 
τη χρήση της Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου (βλέπε σχετικά Μπονίδης 2004, 2012). Το πα-
ράδειγμα δε που χρησιμοποιήθηκε, αποτελεί σύνθεση δύο επιμέρους φαινομενολογικών παραδειγ-
μάτων της Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου (Mayring 1983, 1985, 1988, 1993, 1994, 1996, 
2000α+β). Συγκεκριμένα, έχοντας ως αφετηρία τα αρχικά ερωτήματα και τον καθορισμό του υπό 
έρευνα υλικού, την περιγραφή των τυπικών χαρακτηριστικών του και τον προσδιορισμό της κατεύ-
θυνσης της ανάλυσής του, ακολουθήθηκε η παρακάτω πορεία κατά τις αναλύσεις:

 Α.  Αρχικά, καθορίστηκαν, βάσει του ερωτηματολογίου, οι θεματικοί άξονες των αναλύσεων και συ-
γκροτήθηκε το παραγωγικό σύστημα κατηγοριών. Βάσει του συστήματος αυτού αποδελτιώθηκαν, 
με μονάδα καταγραφής το «θέμα», οι αναφορές που εμπίπτουν σε αυτό καθώς και οι σχετικές με 
τη θεματική της έρευνας δηλώσεις που δεν είχαν προβλεφθεί ως κατηγορίες. Κατόπιν ταξινομήθη-
καν τα δελτία κατά κατηγορία, ελέγχθηκε η λειτουργικότητα του συστήματος κατηγοριών, δομήθη-
καν οι υποκατηγορίες και εντέλει συγκροτήθηκε το οριστικό επαγωγικό σύστημα των κατηγορι-
ών (Früh 1991, Μπονίδης 2012).

 Β.  Κατόπιν ακολούθησε η ανάλυση σε μακροεπίπεδο ως εξής (βλέπε σχετικά Μπονίδης 2004, 
2013): 

  1.  Βάσει του συστήματος των κατηγοριών περιγράφηκε, με το παράδειγμα της Δόμησης Περιεχο-
μένου (Mayring 1983, 1985, 1988, 1993, 1994, 1996, 2000α+β), το σχετικό με τη θεματική 

κεφάλαιο  4
 Αποτίμηση της ποιότητας του κοινωνικού διαλόγου 
για την ΕΕΚ: απόψεις και θέσεις των κοινωνικών 
εταίρων
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ρεύνηση πεδίο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) καθώς και ο προσ-
διορισμός του βασικού πλαισίου για την οργάνωση ενός θεματολογίου διαρκούς κοινωνι-
κού διαλόγου σε θέματα ΕΕΚ. Υπεύθυνος φορέας του έργου ήταν το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαί-
σιο σχετικού χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Σχέδιο κοινών δράσεων εθνικών κοινω-
νικών εταίρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της ενδυνάμωσης της αποτελε-
σματικής συμμετοχής τους στον κοινωνικό διάλογο». Στην εν λόγω έρευνα-μελέτη διατυ-
πώνεται, επίσης, το πλαίσιο των γενικών προτάσεων βελτίωσης, με έμφαση στο ρόλο των 
κοινωνικών εταίρων στον κοινωνικό διάλογο για την ΕΕΚ καθώς και βασικά σημεία σχετικά 
με το θεματολόγιο43 (πλαίσιο του θεματολογίου) του κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ, με 
έμφαση στις μορφές μάθησης που βασίζονται στην εργασία και στη μαθητεία στην Ελλάδα.

H χαρτογράφηση του πεδίου που αφορά στη δράση των κοινωνικών εταίρων στο χώρο της 
ΕΕΚ44 και η αποτίμηση του ρόλου τους σχετικά με την περισσότερο ή λιγότερο ενεργό συμμε-
τοχή τους στην ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα, οφείλει να λά-
βει υπόψη της ορισμένες προϋποθέσεις (υπαρκτά δεδομένα, όρια, δυνατότητες, προοπτικές, 
πιθανές ευκαιρίες). Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προσεγγίσουμε τον κοινωνικό διάλογο 
όχι αποσπασματικά, μηχανιστικά και με βάση τη γραφειοκρατική ρητορική ενός ακόμα θεσμι-
κού εργαλείου, το οποίο εκπορεύεται απρόσωπα από την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική. 
Αντίθετα, επιβάλλεται η ολιστική προσέγγιση της λειτουργίας του ως εργαλείου με στόχο την 
ωρίμανση και ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής - και όχι μόνο - προοπτικής της χώρας, ιδιαίτε-
ρα υπό το πρίσμα των κρίσιμων κοινωνικο - οικονομικών εξελίξεων της τελευταίας επταετί-
ας (2009-2015). Η παραδοχή αυτή προϋποθέτει την ανάπτυξη μιας στρατηγικής, η οποία θα 
λαμβάνει υπόψη της όλα εκείνα τα δεδομένα που μέχρι σήμερα προωθούνται - κυρίως μέσω 
της ενίσχυσης σχετικών ευρωπαϊκών πολιτικών - προκειμένου να διαμορφωθούν οι όροι μιας 
«ενιαίας συστημικής γλώσσας» στο χώρο της ΕΕΚ με έννοιες όπως: 

•	 πιστοποίηση προσόντων, 

•	 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, 

της έρευνας περιεχόμενο των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια συνολικά κατά κατηγορία με 
την πρακτική της παράφρασης. 

   2.  Από το σύνολο των απαντήσεων που παραφράστηκαν, επιλέχθηκαν τα Πρότυπα (Mayring 
1983, 1985, 1988, 1993, 1994, 1996, 2000α+β), τα χαρακτηριστικότερα παραδείγμα-
τα, με κριτήριο τη μεγάλη συχνότητα, την ιδιαίτερα ακραία διατύπωση, τα πρωτότυπα και ενδια-
φέροντα μηνύματα. Τα σημαντικότερα πρότυπα παρατίθενται με το μέγιστο δυνατό συγκείμενό 
τους, τουλάχιστον ένα σε κάθε βασική κατηγορία, με στόχο να τεκμηριώσουν κατά πρώτο λόγο 
τις παραφράσεις και κατά δεύτερο λόγο να προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης ανάγνωσης στο 
μελετητή του μετα-κειμένου. 

43. Παρουσιάζεται και αναλύεται διεξοδικά στο Κεφάλαιο 5 της έκδοσης αυτής.
44. Υλικό της έρευνας αποτέλεσε αποκλειστικά το σύνολο των απαντημένων ερωτήσεων στο ερωτηματο-

λόγιο το οποίο απεστάλη ηλεκτρονικά από τον συντονιστή του έργου (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στους πέντε (5) εκ-
προσώπους των κοινωνικών εταίρων (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ και ΣΕΤΕ) και στον εκπρόσωπο του 
Υπουργείου Παιδείας.
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•	 σπονδυλωτή διάρθρωση των προγραμμάτων κατάρτισης και μαθητείας, 

•	 δημιουργία συστήματος πιστωτικών μονάδων, 

•	 συσσώρευση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων, 

•	 πιστοποίηση και μεταφορά της συσσωρευμένης γνώσης από το ένα σύστημα στο 
άλλο, 

•	 εγκυροποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, ανεξάρτητα από το φορέα ή τον 
τρόπο απόκτησης της γνώσης αυτής, 

•	 αξιολόγηση και διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προγραμμάτων μαθη-
τείας, 

•	 επάρκεια των εκπαιδευτικών μέσων και διαδικασιών, 

•	 αξιοπιστία, διαφάνεια, και δημόσιος έλεγχος των πιστοποιήσεων, 

•	 συνεχής και ποιοτική ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στην ΕΕΚ.

Τα παραπάνω αποτελούν μερικά μόνο από τα δομικά στοιχεία ενός πλαισίου συλλογικής 
διαπραγμάτευσης το οποίο, ακόμη και σήμερα, παραμένει ασαφές για πολλούς από τους 
εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της εκπαιδευτι-
κής πολιτικής για την ΕΕΚ.

Με βάση την παραπάνω παραδοχή, στη διάρκεια της έρευνας ελήφθησαν πολύ σοβα-
ρά υπόψη τα εξής:

 – το εθνικό έλλειμμα κατανόησης της ευρωπαϊκής στρατηγικής και του σημείου στο 
οποίο βρίσκεται σήμερα η εθνική πολιτική για την ΕΕΚ σε σχέση με τις ευρωπαϊκές 
εξελίξεις, 

 – το υπαρκτό και σημαντικό έλλειμμα γνώσης, ενημέρωσης και πληροφόρησης για τα 
εργαλεία της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής σε σχέση με την ΕΕΚ,

 – ο αποσπασματικός και πολλές φορές αναποτελεσματικός χαρακτήρας των μέχρι σή-
μερα επιχειρούμενων ενεργειών και μεταρρυθμίσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, 
κατάρτισης, διά βίου μάθησης, 

 – η ανάγκη να αποτιμηθεί όσο το δυνατόν αξιόπιστα η υφιστάμενη κατάσταση, να χαρ-
τογραφηθεί, να αναλυθεί και να κατανοηθεί με επάρκεια, με τη μεθοδολογία της 
«έρευνας πεδίου»,

 – η ανάγκη να υπερβληθεί η, κατά κοινή ομολογία, απογοήτευση ή η δυσπιστία μεγά-
λου τμήματος των συμπολιτών μας για τα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα, ιδιαίτερα σήμε-
ρα που η χώρα ταλανίζεται από το δημοσιονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει,

 – οι δυσκολίες αλλά και η κοινή προσπάθεια που απαιτείται για τη δρομολόγηση θετι-
κών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, με στόχο την ανάληψη πρωτοβου-
λιών σύγκλισης και διαμόρφωσης κοινωνικά βιώσιμων πολιτικών στο πεδίο της ΕΕΚ.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται διεξοδικά οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων σχετικά με 
το ζήτημα της ποιότητας του κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα. Οι απόψεις τους ομαδο-
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ποιούνται σε επτά (7) κατηγορίες, έτσι όπως προέκυψαν από τη σχετική έρευνα45. Οι κα-
τηγορίες είναι οι εξής:

1. Παρεμβάσεις και προτεραιότητες πάνω σε υπαρκτά ζητήματα σε σχέση με τον κοινωνι-
κό διάλογο για την ΕΕΚ στην Ελλάδα.

2. Πρόσβαση και συμμέτοχη των κοινωνικών εταίρων σε διαδικασίες συλλογικής δια-
πραγμάτευσης και κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα.

3. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στον κοινωνικο διάλογο για την ΕΕΚ στην Ελλάδα.

4. Οργάνωση των διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης και κοινωνικού διαλόγου 
για την ΕΕΚ στην Ελλάδα.

5. Αποτίμηση των διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης και κοινωνικού διαλόγου 
για την ΕΕΚ στην Ελλάδα.

6. Αδυναμίες κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα.

45. Το εργαλείο το οποίο επιλέχθηκε για τη συλλογή των πληροφοριών στην παρούσα έρευνα είναι το 
ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε σε πέντε (5) εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων (ΕΣΕΕ, ΓΣΕ-
ΒΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ και ΣΕΤΕ) και ένα (1) φορέα (Υπουργείο Παιδείας). Η ερευνητική μέθοδος που χρησι-
μοποιήθηκε για τις αναλύσεις –με βάση τα ερωτήματα που θέτει και επιδιώκει να απαντήσει η έρευ-
να– είναι ένα παράδειγμα της Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου. Το συγκεκριμένο παράδειγ-
μα, αποτελεί σύνθεση των επιμέρους παραδειγμάτων της ποιοτικής ανάλυσης καθώς και της ερμη-
νευτικής μεθόδου. Συγκεκριμένα, έχοντας ως αφετηρία τα ερωτήματα –όπως αυτά αποτυπώνονται 
στο εργαλείο συλλογής των πληροφοριών– και τον καθορισμό του υπό έρευνα υλικού, την περιγρα-
φή των τυπικών χαρακτηριστικών του υλικού και τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης της ανάλυσης, 
ακολουθήθηκε η παρακάτω πορεία έρευνας:

 Α)  Αρχικά, καθορίστηκαν οι άξονες του ερευνητικού σχεδίου και συγκροτήθηκε το παραγωγικό σύ-
στημα κατηγοριών. Με βάση το παραγωγικό αυτό σύστημα, αποδελτιώθηκαν, βάσει της μονάδας 
καταγραφής, το «θέμα», οι αναφορές που εμπίπτουν σε αυτό καθώς και οι σχετικές με τη θεματι-
κή της έρευνας αναφορές που δεν προβλεπόταν σε αυτό. Κατόπιν, ταξινομήθηκαν τα δελτία κατά 
κατηγορία, ελέγχθηκε η λειτουργικότητα του συστήματος κατηγοριών και συγκροτήθηκε το οριστι-
κό επαγωγικό σύστημα των κατηγοριών.

 Β)  Στη δεύτερη φάση, ακολουθήθηκε η ανάλυση σε μακρο-επίπεδο, δηλαδή βάσει του συστήματος 
κατηγοριών, επιχειρήθηκε με το παράδειγμα της Δόμησης Περιεχομένου η περιγραφή του σχετι-
κού με τη θεματική της έρευνας περιεχομένου των απαντημένων ερωτηματολογίων συνολικά, με 
την πρακτική της παράφρασης κατά κατηγορία. 

 Γ)  Στην τρίτη φάση της ερευνητικής διαδικασίας, επιχειρήθηκε η ανάλυση σε μικρο-επίπεδο, καθώς 
από το σύνολο των παραθεμάτων που παραφράστηκαν, επιλέχθηκαν τα Πρότυπα, τα χαρακτηρι-
στικότερα παραδείγματα. Πρόκειται για αναφορές με μεγάλη συχνότητα, με ιδιαίτερα ακραία δια-
τύπωση αλλά και με ενδιαφέροντα μηνύματα. Τα σημαντικότερα πρότυπα παρατίθενται με το μέγι-
στο δυνατό συγκείμενό τους, τουλάχιστον ένα σε κάθε βασική κατηγορία, με στόχο να τεκμηριώ-
σουν κατά πρώτο λόγο τις παραφράσεις και κατά δεύτερο λόγο να παραχωρήσουν τη δυνατότητα 
εναλλακτικής ή κριτικής ανάγνωσης στο μελετητή του μετα-κειμένου.

 Τέλος, επιχειρήθηκε σε κάποιο βαθμό, η ερμηνεία –με την ερμηνευτική μέθοδο– των δεδομένων 
κατά κατηγορία.
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7. Προτάσεις για βελτίωση των διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης και κοινωνι-
κού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα.

Παρεμβάσεις και προτεραιότητες πάνω σε υπαρκτά ζητήματα σε σχέση με τον κοι-
νωνικό διάλογο για την ΕΕΚ στην Ελλάδα

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά στις παρεμβάσεις τις οποίες έχουν κάνει οι κοινωνι-
κοί εταίροι πάνω σε θέματα σχετικά με την ΕΕΚ σε θεσμικό ή μη θεσμικό επίπεδο, εθνικό 
ή/και ευρωπαϊκό και στις προτεραιότητες των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο της ΕΕΚ 
στην Ελλάδα (βλέπε τον σχετικό πίνακα στο τέλος του κεφαλαίου). 

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, η ΓσΕΒΕΕ έχει κάνει παρεμβάσεις για:

•	 ζητήματα μαθητείας, 

•	 τη διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET),

•	 Μορφές Μάθησης Βασισμένης στην Εργασία (Work Based Learning),

•	 τη διάρκεια σπουδών και φοίτησης στην ΕΕΚ αλλά και για θέματα που αφορούν στην 
ελκυστικότητα των προγραμμάτων σπουδών στην ΕΕΚ, 

•	 την αναντιστοιχία των δεξιοτήτων (skill mismatch), 

•	 τις πιστωτικές μονάδες ECVET, 

•	 την πρακτική άσκηση, 

•	 την χρηματοδότηση της ΕΕΚ, 

•	 τις βασικές ικανότητες για τη ΔΒΜ, 

•	 την κινητικότητα (mobility) στο πλαίσιο της ΕΕΚ (π.χ. μέσω της δράσης Leonardo),

•	  την καθοδήγηση και συμβουλευτική (επαγγελματικός προσανατολισμός),

•	 την επικύρωση (validation) δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν σε μη τυπικό ή άτυπο μαθη-
σιακό περιβάλλον,

•	 τη διαπερατότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθμίδων, 

•	 την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών στην ΕΕΚ, 

•	 το Ευρωπαϊκό (EQF) και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων,

•	 την εκπαίδευση και κατάρτιση στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, 

•	 τα επαγγελματικά περιγράμματα και τα προγράμματα ΕΕΚ, βάσει μαθησιακών αποτε-
λεσμάτων,

•	 τη σχέση γενικής και επαγγελματικής κατάρτισης, 

•	 τη σχέση αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης (ΣΕΚ), 

•	 το ρόλο της ΣΕΚ στην απασχόληση, 

•	 το εκπαιδευτικό προσωπικό της ΕΕΚ καθώς και για τη συμμετοχή ενηλίκων στη ΣΕΚ 

•	 και τη ΔΒΜ. 
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Σύμφωνα με το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ, λιγότερο σημαντικά θεωρούνται ζητήματα τα οποία 
αφορούν στο γλωσσάριο κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ, στη διάρκεια σπουδών/φοί-
τησης στην ΕΕΚ και στις πιστωτικές μονάδες ECVET. αρκετά σημαντικά είναι ζητήμα-
τα που αφορούν στην κινητικότητα (mobility) στο πλαίσιο της ΕΕΚ (π.χ. μέσω της δρά-
σης Leonardo), στη διαπερατότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθμίδων, στην ανάπτυξη 
και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (HRD & HRM), στην αναντιστοιχία δεξιοτήτων (skill 
mismatch), στο Ευρωπαϊκό (EQF) / Εθνικό πλαίσιο προσόντων, στις βασικές ικανότητες 
για τη ΔΒΜ, στην εκπαίδευση και κατάρτιση στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, 
στη διαδικασία της Κοπεγχάγης και στη διαδικασία της Μπρυζ. σημαντικά επίσης θεωρού-
νται τα ζητήματα εκείνα που σχετίζονται με τη μαθητεία, την καθοδήγηση και συμβουλευ-
τική (επαγγελματικός προσανατολισμός), την εγκυροποίηση (validation) δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν σε μη τυπικό ή άτυπο μαθησιακό περιβάλλον, την αξιολόγηση των προγραμ-
μάτων σπουδών στην ΕΕΚ, τις Μορφές Μάθησης Βασισμένης στην Εργασία (Work Based 
Learning), την ελκυστικότητα των προγραμμάτων σπουδών στην ΕΕΚ, την πρακτική άσκη-
ση, τα επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμματα ΕΕΚ βάσει μαθησιακών αποτελεσμά-
των, τη διερεύνηση αναγκών δεξιοτήτων / θεμάτων κατάρτισης ΕΕΚ, τις διαδικασίες κα-
θορισμού ειδικοτήτων ΕΕΚ, το εκπαιδευτικό προσωπικό ΕΕΚ, τους Φορείς/ Παρόχους ΕΕΚ 
και τη δημόσια ρύθμιση για την πιστοποίηση επιλεγμένων εκροών ΕΕΚ. 

πολύ σημαντικά θεωρούνται ζητήματα που αφορούν στη διασφάλιση ποιότητας στην 
ΕΕΚ, τη χρηματοδότηση της ΕΕΚ, την ισόρροπη επιμέλεια εισροών, διαδικασιών και εκρο-
ών ΕΕΚ, κάτι που αποτελεί και βασική προτεραιότητα για τη ΓσΕΒΕΕ στο πλαίσιο διασφά-
λισης της ποιότητας στη λειτουργία των φορέων ΕΕΚ και της διερεύνησης αναγκών δεξιο-
τήτων και θεμάτων κατάρτισης, με σκοπό την αποτελεσματική σύνδεση της κατάρτισης με 
την απασχόληση.

Στο ίδιο περίπου πλαίσιο, ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & 
Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) σημειώνει ότι έχουν γίνει παρόμοιες παρεμβάσεις και από την 
ΕσΕΕ για:

•	 ζητήματα Μαθητείας, 

•	 την αναντιστοιχία των δεξιοτήτων (skill mismatch), 

•	 την επικύρωση (validation) δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν σε μη τυπικό ή άτυπο μαθη-
σιακό περιβάλλον, 

•	 το Ευρωπαϊκό (EQF) και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων,

•	 τα επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμματα ΕΕΚ βάσει μαθησιακών αποτελε-
σμάτων.

Για την ΕΣΕΕ, από τα ζητήματα που αφορούν στην ΕΕΚ, λιγότερο σημαντικά είναι αυτά 
που σχετίζονται με την κινητικότητα (mobility) στο πλαίσιο της ΕΕΚ (π.χ. μέσω της δράσης 
Leonardo). αρκετά σημαντικά είναι τα ζητήματα που αφορούν στις Μορφές Μάθησης Βα-
σισμένης στην Εργασία (Work Based Learning), τη διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ, την 
ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (HRD & HRM), τη διάρκεια σπουδών/φοί-
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τησης στην ΕΕΚ, τις πιστωτικές μονάδες ECVET και την πρακτική άσκηση. σημαντικά εί-
ναι τα ζητήματα εκείνα που σχετίζονται με τη μαθητεία, την καθοδήγηση και συμβουλευτική 
(επαγγελματικός προσανατολισμός), την εγκυροποίηση (validation) δεξιοτήτων που απο-
κτήθηκαν σε μη τυπικό ή άτυπο μαθησιακό περιβάλλον, το γλωσσάριο κοινωνικού διαλό-
γου για την ΕΕΚ, τη διαπερατότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθμίδων, την αξιολόγηση 
των προγραμμάτων σπουδών στην ΕΕΚ, τη χρηματοδότηση της ΕΕΚ, τις βασικές ικανότητες 
για τη ΔΒΜ και την εκπαίδευση και κατάρτιση στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020. 
πολύ σημαντικά θεωρούνται ζητήματα που αφορούν στην ελκυστικότητα των προγραμ-
μάτων σπουδών στην ΕΕΚ, την αναντιστοιχία δεξιοτήτων (skill mismatch), το Ευρωπαϊκό 
(EQF) και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και τα επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμ-
ματα ΕΕΚ βάσει μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Έχουν καταγραφεί επίσης παρεμβάσεις από το σΕΒ για:

•	 ζητήματα μαθητείας, 

•	 την επικύρωση (validation) δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν σε μη τυπικό ή άτυπο μαθη-
σιακό περιβάλλον, 

•	 το Ευρωπαϊκό (EQF) / Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, 

•	 την Εκπαίδευση και Κατάρτιση στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, 

•	 τα Επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμματα ΕΕΚ βάσει μαθησιακών αποτελε-
σμάτων, 

•	 τις Μορφές Μάθησης Βασισμένης στην Εργασία (Work Based Learning), 

•	 την Ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (HRD & HRM, 

•	 την Αναντιστοιχία δεξιοτήτων (skill mismatch), 

•	 την Πρακτική άσκηση, 

•	 τη Χρηματοδότηση της ΕΕΚ, 

•	 τις Βασικές ικανότητες για τη ΔΒΜ, 

•	 τη Διαδικασία της Κοπεγχάγης και τη Διαδικασία της Μπρυζ. 

Σύμφωνα με το ΣΕΒ, από τα ζητήματα που αφορούν στην ΕΕΚ, αρκετά σημαντικά είναι 
εκείνα που σχετίζονται με την καθοδήγηση και συμβουλευτική (επαγγελματικός προσανα-
τολισμός), το γλωσσάριο κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ και τη διάρκεια σπουδών/φοί-
τησης στην ΕΕΚ. σημαντικά είναι ζητήματα που αφορούν στη μαθητεία, την εγκυροποίηση 
(validation) δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν σε μη τυπικό ή άτυπο μαθησιακό περιβάλλον, τη 
διαπερατότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθμίδων, τη διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ 
(EQAVET), την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών στην ΕΕΚ, την ελκυστικότητα των 
προγραμμάτων σπουδών στην ΕΕΚ, τις Πιστωτικές μονάδες ECVET και τη Χρηματοδότη-
ση της ΕΕΚ. πολύ σημαντικά θεωρούνται ζητήματα τα οποία αφορούν στην κινητικότη-
τα (mobility) στο πλαίσιο της ΕΕΚ (π.χ. μέσω της δράσης Leonardo), τις Μορφές Μάθησης 
Βασισμένης στην Εργασία (Work Based Learning), την αναντιστοιχία των δεξιοτήτων (skill 
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mismatch), την πρακτική άσκηση, το Ευρωπαϊκό (EQF) / Εθνικό πλαίσιο προσόντων, την 
εκπαίδευση και κατάρτιση στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020. προτεραιότητα για 
το ΣΕΒ σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του αποτελούν κυρίως ζητήματα διάγνωσης αναγκών 
σε δεξιότητες και σύνδεσης με την αγορά εργασίας, συνεργασίας εκπαιδευτικού συστήμα-
τος με την αγορά εργασίας, κινητικότητας (επαγγελματικής, γεωγραφικής, κ.ά.) και μάθη-
σης βασισμένης στην εργασία (μαθητεία/πρακτική άσκηση).

Παρόμοιες παρεμβάσεις έχουν γίνει διά του εκπροσώπου της και από τη ΓΣΕΕ, κυρίως 
για: 

•	 ζητήματα Μαθητείας, 

•	 τη διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET), 

•	 μορφές Μάθησης Βασισμένης στην Εργασία (Work Based Learning), 

•	 την ελκυστικότητα των προγραμμάτων σπουδών στην ΕΕΚ, 

•	 τις πιστωτικές μονάδες ECVET, 

•	 την πρακτική άσκηση,

•	 τη χρηματοδότηση της ΕΕΚ, 

•	 τις βασικές ικανότητες για τη ΔΒΜ,

•	 την κινητικότητα (mobility) στο πλαίσιο της ΕΕΚ (π.χ. μέσω της δράσης Leonardo),

•	 την καθοδήγηση και συμβουλευτική (επαγγελματικός προσανατολισμός),

•	 την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών στην ΕΕΚ, 

•	 το Ευρωπαϊκό (EQF) και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, 

•	 την εκπαίδευση και Κατάρτιση στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020,

•	 τα επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμματα ΕΕΚ βάσει μαθησιακών αποτελε-
σμάτων, 

•	 τη διάρκεια σπουδών/φοίτησης στην ΕΕΚ 

•	 το γλωσσάριο κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ. 

Σύμφωνα με το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, από τα ζητήματα που αφορούν στην ΕΕΚ, σημαντικά εί-
ναι τα ζητήματα εκείνα που σχετίζονται με την κινητικότητα (mobility) στο πλαίσιο της ΕΕΚ 
(π.χ. μέσω της δράσης Leonardo), το γλωσσάριο κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ, τη δι-
άρκεια σπουδών/φοίτησης στην ΕΕΚ, τη διαδικασία της Κοπεγχάγης και τη διαδικασία της 
Μπρυζ. πολύ σημαντικά θεωρούνται ζητήματα που αφορούν στη μαθητεία, την καθοδήγη-
ση και συμβουλευτική (επαγγελματικός προσανατολισμός), την εγκυροποίηση (validation) 
δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν σε μη τυπικό ή άτυπο μαθησιακό περιβάλλον, τη διαπερατό-
τητα μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθμίδων, τη διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ, την αξιολό-
γηση των προγραμμάτων σπουδών στην ΕΕΚ, τις Μορφές Μάθησης Βασισμένης στην Ερ-
γασία (Work Based Learning), την ελκυστικότητα των προγραμμάτων σπουδών στην ΕΕΚ, 
την ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (HRD & HRM), την αναντιστοιχία δεξι-
οτήτων (skill mismatch), τις πιστωτικές μονάδες ECVET, την πρακτική άσκηση, τη χρηματο-
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δότηση της ΕΕΚ, το Ευρωπαϊκό (EQF) και Εθνικό πλαίσιο προσόντων, τις βασικές ικανότη-
τες για τη ΔΒΜ, την εκπαίδευση και κατάρτιση στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, 
τα επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμματα ΕΕΚ βάσει μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

προτεραιότητα για τη ΓσΕΕ αποτελούν κυρίως ζητήματα μαθητείας, πρακτικής άσκη-
σης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και σχέσης τους με την εργασία, πιστοποίη-
σης προσόντων μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, χρηματοδότησης συστήμα-
τος ΕΕΚ και διασφάλισης ποιότητας.

Ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσε-
ων (ΙΝΣΕΤΕ) σημειώνει ότι δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία παρέμβαση σε θεσμικό ή 
μη θεσμικό επίπεδο για θέματα που αφορούν στην ΕΕΚ από το σΕτΕ. Από τα ζητήματα 
που αφορούν στην ΕΕΚ σημαντικά θεωρούνται εκείνα που σχετίζονται με την κινητικότη-
τα (mobility) στο πλαίσιο της ΕΕΚ (π.χ. μέσω της δράσης Leonardo), το γλωσσάριο κοινω-
νικού διαλόγου για την ΕΕΚ, την εγκυροποίηση (validation) δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν 
σε μη τυπικό ή άτυπο μαθησιακό περιβάλλον, τις Μορφές Μάθησης Βασισμένης στην Ερ-
γασία (Work Based Learning), τη διαπερατότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθμίδων, τις 
πιστωτικές μονάδες ECVET, την αναντιστοιχία δεξιοτήτων (skill mismatch), τη χρηματοδό-
τηση της ΕΕΚ, τις βασικές ικανότητες για τη ΔΒΜ, την εκπαίδευση και κατάρτιση στο πλαί-
σιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, τα επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμματα ΕΕΚ 
βάσει μαθησιακών αποτελεσμάτων, τη διαδικασία της Κοπεγχάγης και τη διαδικασία της 
Μπρυζ. πολύ σημαντικά, θεωρούνται ζητήματα που αφορούν στη μαθητεία, την καθο-
δήγηση και συμβουλευτική (επαγγελματικός προσανατολισμός), τη διασφάλιση ποιότητας 
στην ΕΕΚ, την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών στην ΕΕΚ, τη διάρκεια σπουδών/
φοίτησης στην ΕΕΚ, την ελκυστικότητα των προγραμμάτων σπουδών στην ΕΕΚ, την ανά-
πτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (HRD & HRM), την πρακτική άσκηση και το Ευ-
ρωπαϊκό (EQF) / Εθνικό πλαίσιο προσόντων. 

προτεραιότητα για το σΕτΕ αποτελούν κυρίως ζητήματα διαρκούς παρακολούθησης 
των αναγκών της αγοράς εργασίας για την επιλογή των ειδικοτήτων και τη διαμόρφωση 
των προγραμμάτων σπουδών και της πρακτικής εκπαίδευσης συνεκτιμώντας τον τρόπο 
λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Παιδείας (ύποπαΙδ) σημειώνει ότι 
έχουν επίσης γίνει από το ΥΠΟΠΑΙΔ παρεμβάσεις για ζητήματα μαθητείας, για τη διασφά-
λιση της ποιότητας στην ΕΕΚ, για μορφές μάθησης βασισμένης στην εργασία (Work Based 
Learning), για τη διάρκεια σπουδών/φοίτησης στην ΕΕΚ, την ελκυστικότητα των προγραμ-
μάτων σπουδών στην ΕΕΚ, την αναντιστοιχία των δεξιοτήτων (skill mismatch), τις πιστωτι-
κές μονάδες ECVET, την πρακτική άσκηση, τη χρηματοδότηση της ΕΕΚ και τις βασικές δεξι-
ότητες-ικανότητες κλειδιά. Σύμφωνα με το ύποπαΙδ, από τα ζητήματα που αφορούν στην 
ΕΕΚ, αρκετά σημαντικά είναι εκείνα τα οποία αφορούν την εγκυροποίηση (validation) δε-
ξιοτήτων που αποκτήθηκαν σε μη τυπικό ή άτυπο μαθησιακό περιβάλλον, την ελκυστικότη-
τα των προγραμμάτων σπουδών στην ΕΕΚ, την αναντιστοιχία δεξιοτήτων (skill mismatch) 
και τις πιστωτικές μονάδες ECVET. σημαντικά είναι επίσης τα ζητήματα που σχετίζονται 
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με τη μαθητεία και την κινητικότητα (mobility) στο πλαίσιο της ΕΕΚ (π.χ. μέσω της δράσης 
Leonardo), ενώ πολύ σημαντικά θεωρούνται τα ζητήματα που αφορούν στην καθοδήγηση 
και τη συμβουλευτική (επαγγελματικός προσανατολισμός), τη διασφάλιση ποιότητας στην 
ΕΕΚ, την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών στην ΕΕΚ, τις Μορφές Μάθησης Βασι-
σμένης στην Εργασία (Work Based Learning), τη διάρκεια σπουδών/φοίτησης στην ΕΕΚ, 
την πρακτική άσκηση, τη χρηματοδότηση της ΕΕΚ και βασικές δεξιότητες-ικανότητες κλει-
διά. προτεραιότητα για το Υπουργείο Πολιτισμού και Παιδείας αποτελούν κυρίως ζητήμα-
τα EQF/NQF, μαθητείας και πρακτικής άσκησης /WBL καθώς και επικύρωσης της εμπειρι-
κής γνώσης.

πίνακας 7. Οι βασικές προτεραιότητες των κοινωνικών εταίρων πάνω σε θέματα  
κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους.

ΒασΙκΕσ προτΕραΙοτήτΕσ τών κοΙνώνΙκών ΕταΙρών πανώ σΕ ΘΕΜατα κοΙνώνΙκού  
δΙαλοΓού ΓΙα τήν ΕΕκ στήν Ελλαδα

ΓσΕΒΕΕ ΓσΕΕ ΕσΕΕ σΕΒ σΕτΕ ύ.πο.παΙδ

1. Διασφάλιση 
ποιότητας στην 
ΕΕΚ.

2. Χρηματοδότηση 
της ΕΕΚ. 

3. Ισόρροπη 
επιμέλεια 
εισροών, 
διαδικασιών και 
εκροών ΕΕΚ, 
διερεύνηση 
αναγκών  
δεξιοτήτων 
και θεμάτων 
κατάρτισης.

4. Αποτελεσματική 
σύνδεση της 
κατάρτισης με 
την απασχόληση.

1. Μαθητεία και 
πρακτική  
άσκηση.

2. Πιστοποίηση 
προσόντων που 
αποκτήθηκαν 
μέσω μη τυπικής 
εκπαίδευσης ή 
άτυπης μάθησης.

3. Χρηματοδότηση 
του συστήματος 
ΕΕΚ. 

4. Διασφάλιση 
ποιότητας.

1. Αναντιστοιχία 
δεξιοτήτων.

2. Ελκυστικότητα 
των 
προγραμμάτων 
σπουδών στην 
ΕΕΚ. 

3. Ευρωπαϊκό 
(EQF) και 
Εθνικό πλαίσιο 
προσόντων. 

4. Επαγγελματικά 
περιγράμματα 
και προγράμματα 
ΕΕΚ βάσει 
μαθησιακών 
αποτελεσμάτων.

1. Διάγνωση 
αναγκών σε 
δεξιότητες.

2. Συνεργασία 
εκπαιδευτικού 
συστήματος 
με την αγορά 
εργασίας.

3. Κινητικότητα. 

4. Μάθηση 
βασισμένη στην 
εργασία.

1. Διαρκής 
παρακολούθηση 
των αναγκών 
της αγοράς 
εργασίας.

2. Επιλογή 
ειδικοτήτων.

3. Διαμόρφωση 
προγραμμάτων 
σπουδών.

4. Πρακτική 
εκπαίδευση.

1. Ευρωπαϊκό 
(EQF) και 
Εθνικό πλαίσιο 
προσόντων. 

2. Μαθητεία 
και πρακτική 
άσκηση.

3. Μάθηση 
βασισμένη στην 
εργασία. 

4. Επικύρωση 
της εμπειρικής 
γνώσης.

Πρόσβαση και συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε διαδικασίες συλλογικής δι-
απραγμάτευσης και κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ

Στην κατηγορία αυτή περιγράφεται από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων η γενι-
κή τους προσέγγισή πάνω στο ζήτημα του κοινωνικού διαλόγου (βλέπε το σχετικό πίνακα 
στο τέλος του κεφαλαίου), όσο και εκείνες οι διαδικασίες που αφορούν στον τρόπο πρό-
σβασης και συμμετοχής σε διαδικασίες συλλογικής διαπραγμάτευσης ή κοινωνικού διαλό-
γου για θέματα ΕΕΚ στην Ελλάδα. 

Όπως επισημαίνει ο εκπρόσωπος της ΓσΕΒΕΕ, κοινωνικός διάλογος είναι η διεργασία 
ανάπτυξης κουλτούρας σύνθεσης απόψεων και συνδιαμόρφωσης θέσεων, εξασφάλισης 
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προϋποθέσεων (κατάλληλων θεσμών μεθόδων κ.τ.λ.) και πρακτικής εφαρμογής διαδικα-
σιών συλλογικής και ισότιμης συζήτησης και διαβούλευσης μεταξύ εκπροσώπων εργαζο-
μένων, εργοδοτών και κράτους για τη διευθέτηση ζητημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 
Η ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει σε διαδικασίες συλλογικής διαπραγμάτευσης και κοινωνικού δια-
λόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΓσΕΒΕΕ, η ανακοίνωση 
για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή ή η έναρξη του κοινωνικού διαλόγου για την 
ΕΕΚ στην Ελλάδα γίνεται από κάποιον κρατικό θεσμικό φορέα (π.χ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, Υπουρ-
γείο) και από κάποιο(ν) επαγγελματικό σύνδεσμο, σωματείο, επιμελητήριο ή/και συνομο-
σπονδία, ενώ, συνήθως, η σύγκληση διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης ή οργά-
νου κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα γίνεται μέσω ανοιχτής κοινοποίησης σε 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και μέσω επιλεκτικής επικοινωνίας με εκπροσώπους 
συγκεκριμένων φορέων μόνο. Σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο, όπως επισημαίνει ο εκ-
πρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ, δεν υπάρχει ούτε κοινοποίηση για διαδικασία κοινωνικής διαβού-
λευσης ή, στην καλύτερη περίπτωση, η πρόσκληση για συζήτηση περιορίζεται μόνο στις 
κοινοβουλευτικές διαδικασίες (περίπτωση του νόμου 4186/2013) και, επομένως, απευ-
θύνεται στα κόμματα της βουλής και όχι στους κοινωνικούς εταίρους. Επίσης, συχνά υπάρ-
χει γενική πρόσκληση διατύπωσης γνώμης μέσω του opengov, χωρίς να υπάρχει ωστό-
σο ξεχωριστή πρόσκληση διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους. Ακόμη, σε βασικά όρ-
γανα διαρκούς κοινωνικού διαλόγου ή έστω οιονεί κοινωνικού διαλόγου (π.χ. επιτροπές 
παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ), δε συμμετέχουν όλοι οι 
φορείς εκπροσώπησης (π.χ. η ΓΣΕΒΕΕ δε συμμετέχει στην επιτροπή παρακολούθησης του 
Υ.ΠΟ.ΠΑΙΔ ή στο ΔΣ του ΕΣΥΔ κ.τ.λ.). Οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στον 
κοινωνικό διάλογο για την ΕΕΚ στην Ελλάδα επιλέγονται, σύμφωνα με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με 
βάση τη γνώση και την εμπειρία τους στο αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΕσΕΕ, κοινωνικός διάλογος είναι η διαδικασία κατά την 
οποία γίνεται ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών για διάφορα θέμα-
τα, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση κοινών θέσεων. Η ΕσΕΕ συμμετέχει σε διαδικασίες 
συλλογικής διαπραγμάτευσης/κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα. Ως θεσμι-
κός κοινωνικός εταίρος, συμμετέχει σε ικανό αριθμό διαδικασιών κοινωνικού διαλόγου. 
Ενδεικτικά, οι φορείς που οργανώνουν τις διαδικασίες αυτές είναι: ο ΕΟΠΠΕΠ, ο ΟΑΕΔ, 
το Υπ. Εργασίας και το Υπ. Παιδείας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΕΣΕΕ, η ανακοί-
νωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή ή η έναρξη του κοινωνικού διαλόγου 
για την ΕΕΚ στην Ελλάδα γίνεται από κάποιον κρατικό θεσμικό φορέα (π.χ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, 
Υπουργείο) και από κάποιο(ν) επαγγελματικό σύνδεσμο ή σωματείο, επιμελητήριο ή συνο-
μοσπονδία. Συνήθως, η σύγκληση διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης ή οργάνου 
κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα κοινοποιείται μέσω ανοιχτής κοινοποίησης 
σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μέσω απευθείας επικοινωνίας με τους εκπροσώ-
πους όλων των εμπλεκομένων φορέων και μέσω επιλεκτικής επικοινωνίας με εκπροσώ-
πους συγκεκριμένων φορέων μόνο. Οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στον 
κοινωνικό διάλογο για την ΕΕΚ στην Ελλάδα επιλέγονται με βάση τη γνώση/εμπειρία στο 
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αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης και με βάση την σχέση τους με το οργανισμό ή 
το φορέα που συγκαλεί τον κοινωνικό διάλογο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο σΕΒ συμμετέχει επίσης σε διαδικασίες συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα. Η ανακοίνωση για 
εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής ή έναρξης του κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ 
στην Ελλάδα γίνεται από κάποιον κρατικό θεσμικό φορέα (π.χ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, Υπουργείο). 
Συνήθως, η σύγκληση διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης ή οργάνου κοινωνικού 
διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα κοινοποιείται με απευθείας επικοινωνία με τους εκπρο-
σώπους όλων των εμπλεκομένων φορέων. Σύμφωνα με το ΣΕΒ, οι εκπρόσωποι των φο-
ρέων που συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο για την ΕΕΚ στην Ελλάδα επιλέγονται με 
βάση τη γνώση και την εμπειρία τους στο αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης και με 
βάση τη θέση τους στην ιεραρχία του φορέα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, η ΓσΕΕ επίσης συμμετέχει όταν προσκαλείται σε δι-
αδικασίες συλλογικής διαπραγμάτευσης και κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλά-
δα. Η ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή ή η έναρξη του κοινωνι-
κού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα γίνεται από κάποιον κρατικό θεσμικό φορέα (π.χ. 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, Υπουργείο). Συνήθως, η σύγκληση διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευ-
σης ή οργάνου κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα κοινοποιείται μέσω επιλε-
κτικής επικοινωνίας με εκπροσώπους συγκεκριμένων φορέων μόνο. Οι εκπρόσωποι των 
φορέων που συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο για την ΕΕΚ στην Ελλάδα επιλέγονται 
με βάση τη γνώση/εμπειρία στο αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Για τον εκπρόσωπο του σΕτΕ, κοινωνικός διάλογος είναι ο διάλογος μεταξύ των εκ-
προσώπων των κοινωνικών εταίρων και του κράτους (αναλόγως του αντικειμένου του 
διαλόγου) επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και η προσπάθεια μέσω αυτού να εξευ-
ρεθούν, κατόπιν αμοιβαίων υποχωρήσεων, κοινά σημεία επαφής – κοινά αποδεκτές λύ-
σεις. Ο σΕτΕ συμμετέχει σε διαδικασίες συλλογικής διαπραγμάτευσης/κοινωνικού διαλό-
γου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ΣΕΤΕ, η ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέ-
ροντος συμμετοχής ή η έναρξη του κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα γίνεται 
από κάποιον κρατικό θεσμικό φορέα (π.χ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, Υπουργείο). Συνήθως, η σύγκληση 
διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης ή οργάνου κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ 
στην Ελλάδα κοινοποιείται μέσω επιλεκτικής επικοινωνίας με εκπροσώπους συγκεκριμέ-
νων φορέων μόνο, ενώ οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στον κοινωνικό δι-
άλογο για την ΕΕΚ στην Ελλάδα επιλέγονται με βάση τη σχέση τους με τον οργανισμό ή το 
φορέα που συγκαλεί τον κοινωνικό διάλογο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ύπουργείου πολιτισμού και παιδείας, κοινωνι-
κός διάλογος είναι η διαδικασία διαλόγου ανάμεσα σε κράτος-εργοδότες-εργαζόμενους-
παρόχους ΕΕΚ για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και τη συμφωνία για την υιοθέ-
τηση μακρόπνοων μέτρων πολιτικής υπέρ της ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας. 
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Παιδείας συμμετέχει σε διαδικασίες συλλογικής διαπραγμά-
τευσης/κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα. Έχει καταθέσει και συγκεκριμένες 
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προτάσεις για τις πολιτικές που αφορούν στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, 
τη Μαθητεία ή/και τις Μορφές Μάθησης Βασισμένης στην Εργασία (Work Based Learning) 
και, συγκεκριμένα, για το εθνικό πλαίσιο προσόντων, τα επαγγελματικά περιγράμματα και 
το στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της Μαθητείας. Η ανακοίνωση για εκδήλωση εν-
διαφέροντος συμμετοχής ή η έναρξη του κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλά-
δα γίνεται από κάποιον κρατικό θεσμικό φορέα (π.χ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, Υπουργείο) και από κά-
ποιο(ν) επαγγελματικό σύνδεσμο/σωματείο/επιμελητήριο/συνομοσπονδία. Συνήθως, η 
σύγκληση διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης ή οργάνου κοινωνικού διαλόγου για 
την ΕΕΚ στην Ελλάδα κοινοποιείται μέσω ανοιχτής κοινοποίησης σε όλους τους εμπλεκό-
μενους φορείς, μέσω απευθείας επικοινωνίας με τους εκπροσώπους όλων των εμπλεκο-
μένων φορέων και μέσω επιλεκτικής επικοινωνίας με εκπροσώπους συγκεκριμένων φο-
ρέων μόνο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού και Παιδείας, οι εκπρόσωποι των φο-
ρέων που συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο για την ΕΕΚ στην Ελλάδα επιλέγονται με 
βάση τη γνώση ή την εμπειρία τους στο αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης, με βάση 
τη σχέση τους με τον οργανισμό ή τον φορέα που συγκαλεί τον κοινωνικό διάλογο και βά-
σει επιλογής τους από τα συλλογικά όργανα.

πίνακας 8. Οι βασικές προσεγγίσεις των κοινωνικών εταίρων στην έννοια του κοινω-
νικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους.

ΒασΙκΕσ προσΕΓΓΙσΕΙσ τών κοΙνώνΙκών ΕταΙρών στήν ΕννοΙα 
τού κοΙνώνΙκού δΙαλοΓού ΓΙα τήν ΕΕκ στήν Ελλαδα

ΓσΕΒΕΕ Διεργασία ανάπτυξης κουλτούρας σύνθεσης απόψεων και συνδιαμόρφωσης θέσε-
ων, εξασφάλισης προϋποθέσεων (κατάλληλων θεσμών μεθόδων κ.τ.λ.) και πρακτι-
κής εφαρμογής διαδικασιών συλλογικής και ισότιμης συζήτησης και διαβούλευσης 
μεταξύ εκπροσώπων εργαζομένων, εργοδοτών και κράτους για τη διευθέτηση ζη-
τημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

ΓσΕΕ Χωρίς απάντηση

ΕσΕΕ Διαδικασία κατά την οποία γίνεται ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ενδιαφερόμε-
νων μερών για διάφορα θέματα, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση κοινών θέσε-
ων.

σΕΒ Χωρίς απάντηση

σΕτΕ Ο διάλογος μεταξύ των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων και του κράτους 
(αναλόγως του αντικειμένου του διαλόγου) επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και 
η προσπάθεια μέσω αυτού να εξευρεθούν -κατόπιν αμοιβαίων υποχωρήσεων- κοι-
νά σημεία επαφής, κοινά αποδεκτές λύσεις. 

ύ.πο.παΙδ Διαδικασία διαλόγου μεταξύ κράτους-εργοδοτών-εργαζομένων-παρόχων ΕΕΚ για 
την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και τη συμφωνία για υιοθέτηση μακρόπνο-
ων μέτρων πολιτικής υπέρ της ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας.



Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

108

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στον κοινωνικό διάλογο για την ΕΕΚ 

Στην κατηγορία αυτή περιγράφονται οι βασικές προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πλη-
ροί ένας φορέας ώστε να μπορεί να συμμετέχει στον κοινωνικό διάλογο για την ΕΕΚ στην 
Ελλάδα (βλέπε τον σχετικό πίνακα στο τέλος του κεφαλαίου).

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΓσΕΒΕΕ, για να συμμετέχει στον κοινωνικό διάλογο για 
την ΕΕΚ στην Ελλάδα ένας φορέας, θα πρέπει να είναι θεσμικός κοινωνικός εταίρος. Σε παρό-
μοιο πλαίσιο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΕσΕΕ, για να συμμετέχει στον κοινωνικό διά-
λογο για την ΕΕΚ στην Ελλάδα ένας φορέας θα πρέπει να είναι θεσμικός κοινωνικός εταίρος, 
να έχει γνώση και εμπειρία πάνω στο αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης και να εκπρο-
σωπεί ενδιαφερόμενο μέρος που σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο. Το ίδιο ακριβώς ισχύει 
και για το σΕΒ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ενώ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΓσΕΕ, 
όπως και του σΕτΕ, για να συμμετέχει στον κοινωνικό διάλογο για την ΕΕΚ στην Ελλάδα ένας 
φορέας θα πρέπει να είναι θεσμικός κοινωνικός εταίρος. Τέλος, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο 
του ύ.πο.παΙδ, για να συμμετέχει στον κοινωνικό διάλογο για την ΕΕΚ στην Ελλάδα ένας φο-
ρέας θα πρέπει να έχει γνώση και εμπειρία πάνω στο αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευ-
σης, να έχει συμμετάσχει και στο παρελθόν σε αντίστοιχες συλλογικές διαπραγματεύσεις, να 
σχετίζεται θεσμικά ή θεματικά με τον οργανισμό ή τον φορέα που συγκαλεί τον κοινωνικό διά-
λογο και να έχει κουλτούρα συναινετικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων.

πίνακας 9. Οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων για τη συμμετοχή τους στον κοινωνικό διάλο-
γο για την ΕΕΚ στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους.46

σύΜΜΕτοχή τών κοΙνώνΙκών ΕταΙρών σΕ ΘΕσΜοΘΕτήΜΕνο ορΓανο  
κοΙνώνΙκού δΙαλοΓού ΓΙα τήν ΕΕκ στήν Ελλαδα46

ΓσΕΒΕΕ Συμμετέχει σε θεσμοθετημένο όργανο κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ.

ΓσΕΕ Δε συμμετέχει σε θεσμοθετημένο όργανο κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ. 

ΕσΕΕ Συμμετέχει σε θεσμοθετημένο όργανο κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ.

σΕΒ Συμμετέχει σε θεσμοθετημένο όργανο κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ.

σΕτΕ Δε συμμετέχει σε θεσμοθετημένο όργανο κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ.

ύ.πο.παΙδ Συμμετέχει σε θεσμοθετημένο όργανο κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ.

46. Η ερώτηση αφορά στις προϋποθέσεις συμμετοχής στον κοινωνικό διάλογο. Εκτιμάται από τους ερω-
τηθέντες ότι βασική προυπόθεση είναι η ιδιότητα του φορέα ως θεσμικού κοινωνικού εταίρου. Ωστό-
σο αυτό δεν έχει σχέση με το εάν υπάρχει ένα κεντρικό θεσμοθετημένο όργανο κοινωνικού διαλόγου 
για την ΕΕΚ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει, άρα, ουσιαστικά, κανείς δεν συμμετέχει σε κάτι τέτοιο. Υπάρ-
χουν διάφορες επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.τ.λ. Η επιτροπή μαθητείας του ΟΑΕΔ αποτελεί σημείο 
κοινωνικού διαλόγου, όπως και άλλες επιτροπές, αλλά δεν αποτελεί ή δεν ορίζεται ως «θεσμοθετη-
μένο όργανο κοινωνικού διαλόγου» λόγω του περιορισμένου χαρακτήρα και της ακόμη πιο περιορι-
σμένης αποφασιστικής αρμοδιότητας.
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Οργάνωση των διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης και κοινωνικού 
διαλόγου 

Η κατηγορία αυτή αφορά στον τρόπο διάρθρωσης των θεσμοθετημένων οργανωτικών 
δομών που σχετίζονται με τον κοινωνικό διάλογο για την ΕΕΚ στην Ελλάδα, καθώς και 
στον τρόπο διαμόρφωσης της ημερήσιας διάταξης των υπό συζήτηση θεμάτων, την τήρη-
ση πρακτικών και τη ρήτρα εμπιστευτικότητας των συνομιλιών στο πλαίσιο των διαδικα-
σιών συλλογικής διαπραγμάτευσης/κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ (βλέπε τον σχετικό 
πίνακα στο τέλος του κεφαλαίου). 

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΓσΕΒΕΕ, η οποία συμμετέχει σε θεσμοθετημένο όρ-
γανο κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ, παρότι δεν αφορά στο σύνολο της ΕΕΚ αλλά μόνο 
στη μαθητεία, υπάρχει ‘Τεχνική Επιτροπή’ του ΟΑΕΔ για τη μαθητεία στην οποία συμμε-
τέχουν οι εκπρόσωποι όλων των κοινωνικών εταίρων. Επίσης, τα Δ.Σ των φορέων στα 
οποία συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι (π.χ. Ο.Α.Ε.Δ, Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, ΕΙΕΑΔ κ.τ.λ.), θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι δομές κοινωνικού διαλόγου, χωρίς ωστόσο να αποτε-
λούν σημεία αναφοράς για τα θέματα ΕΕΚ. Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι τα θέ-
ματα ΕΕΚ αποτελούν εν γένει αρμοδιότητα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΔ, το οποίο δεν ακολουθεί κατά 
κανόνα πρακτικές διαλόγου και διαβούλευσης με τους κοινωνικούς φορείς εκπροσώ-
πησης εργαζομένων και εργοδοτών. Εξαίρεση αποτελεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π για τα θέματα του 
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και για άλλα θέματα. Το ίδιο που ισχύει για το Υ.ΠΟ.ΠΑΙΔ 
ισχύει και για το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (πλημμελείς διαδικασί-
ες κοινωνικής διαβούλευσης). Από την άλλη μεριά, δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελμα-
τικής κατάρτισης, που μέχρι πρότινος διεξάγονταν από το Υπουργείο Εργασίας, δημιουρ-
γούσαν σε κάποιες περιπτώσεις á la carte επιτροπές διαβούλευσης (π.χ. διάγνωση ανα-
γκών δεξιοτήτων). Επίσης, σύμφωνα με το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ, οι περισσότερες διαβουλευ-
τικές διαδικασίες συντελούνται όχι σε σταθερά όργανα συμμετοχής και διαλόγου, αλλά 
σε θεματικές τεχνικές επιτροπές. Οι διαδικασίες συλλογικής διαπραγμάτευσης/κοινωνι-
κού διαλόγου για την ΕΕΚ στις οποίες συμμετέχει η ΓΣΕΒΕΕ δεν έχουν συστηματικότη-
τα, άρα δε διεξάγονται σε τακτική βάση. Ο προεδρεύων κάποιου θεσμικού οργάνου, το 
οποίο έχει ηγετικό ρόλο στον κοινωνικό διάλογο, αλλά και η πλειοψηφία των συμμετεχό-
ντων έχουν δικαίωμα σύγκλησης των διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης/κοινω-
νικού διαλόγου για την ΕΕΚ. Οι διαδικασίες συλλογικής διαπραγμάτευσης/κοινωνικού δι-
αλόγου για την ΕΕΚ δεν έχουν μία σαφώς διαρθρωμένη οργανωτική δομή (π.χ. πρόεδρο, 
εκτελεστική επιτροπή, γενική συνέλευση, καταστατικό, αρμοδιότητες μελών, κ.λπ.). Τα θέ-
ματα προς συζήτηση στις συναντήσεις διαμορφώνονται συναινετικά, κατόπιν προηγούμε-
νης συνεννόησης των συμμετεχόντων στη συλλογική διαπραγμάτευσης/κοινωνικού δι-
αλόγου για την ΕΕΚ. Πριν από κάποια προγραμματισμένη συνάντηση, γίνεται προπαρα-
σκευαστική συνάντηση μεταξύ των συμμετεχόντων ή κάποιες άτυπες συνομιλίες. Άλλο-
τε λαμβάνονται αποφάσεις και άλλοτε όχι στη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, αφού 
στην ουσία δεν υπάρχει κάποιο καθορισμένο τυπικό. Όταν λαμβάνονται αποφάσεις στη 
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διάρκεια των εν λόγω συναντήσεων, αυτό γίνεται με συναίνεση μεταξύ των συμμετεχό-
ντων. Τέλος, δεν ισχύει ρήτρα εμπιστευτικότητας των συνομιλιών στο πλαίσιο των διαδι-
κασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης/κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στις οποίες συμ-
μετέχει η ΓΣΕΒΕΕ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, η ΕσΕΕ συμμετέχει σε ένα θεσμοθετημένο όργανο 
κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ, το οποίο είναι η Τεχνική Επιτροπή για θέματα μαθητείας 
(ΟΑΕΔ). Οι διαδικασίες συλλογικής διαπραγμάτευσης/κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ 
στις οποίες συμμετέχει λαμβάνουν χώρα τρεις φορές το χρόνο. Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, ο 
προεδρεύων κάποιου θεσμικού οργάνου, το οποίο έχει ηγετικό ρόλο στον κοινωνικό δι-
άλογο, έχει δικαίωμα σύγκλησης των διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης και κοι-
νωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ. Οι διαδικασίες συλλογικής διαπραγμάτευσης/κοινωνικού 
διαλόγου για την ΕΕΚ δεν έχουν μία σαφώς διαρθρωμένη οργανωτική δομή (π.χ. πρόε-
δρο, εκτελεστική επιτροπή, γενική συνέλευση, καταστατικό, αρμοδιότητες μελών, κ.λπ.). 
Τα θέματα προς συζήτηση στις συναντήσεις ορίζονται αποκλειστικά από αυτόν που κινεί 
τις διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου. Όμως, οποιοσδήποτε συμμετέχων μπορεί να θέσει 
ad hoc ένα θέμα προς συζήτηση στη διάρκεια της συνάντησης. Πριν από κάποια προγραμ-
ματισμένη συνάντηση, δε γίνεται προπαρασκευαστική συνάντηση μεταξύ των συμμετεχό-
ντων ή κάποιες άτυπες συνομιλίες. Στη διάρκεια των συναντήσεων αυτών δε λαμβάνο-
νται κατά κανόνα αποφάσεις. Σε περίπτωση που ληφθούν αποφάσεις, αυτό γίνεται με συ-
ναίνεση μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ δεν ισχύει ρήτρα εμπιστευτικότητας των συνο-
μιλιών στο πλαίσιο των διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης και κοινωνικού διαλό-
γου για την ΕΕΚ στις οποίες συμμετέχει.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο σΕΒ συμμετέχει επίσης σε θεσμοθετημένο όργανο 
κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ. Σύμφωνα με το ΣΕΒ, ο προεδρεύων κάποιου θεσμικού 
οργάνου, το οποίο έχει ηγετικό ρόλο στον κοινωνικό διάλογο, έχει δικαίωμα εκκίνησης 
των διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης και κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ που 
συμμετέχει. Τα θέματα προς συζήτηση ορίζονται αποκλειστικά από αυτόν που ενεργοποι-
εί τις διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου των συναντήσεων στις διαδικασίες συλλογικής 
διαπραγμάτευσης/κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στις οποίες συμμετέχουν. Πριν από 
κάποια προγραμματισμένη συνάντηση, δε γίνεται προπαρασκευαστική συνάντηση μεταξύ 
των συμμετεχόντων ή κάποιες άτυπες συνομιλίες και κατά περίπτωση λαμβάνονται απο-
φάσεις κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών. Επίσης, δεν ισχύει ρήτρα εμπιστευ-
τικότητας των συνομιλιών στο πλαίσιο των διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης/
κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στις οποίες συμμετέχουν.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, η ΓσΕΕ απαντά αρνητικά (ότι, δηλαδή, δε συμμετέχει 
σε θεσμοθετημένο όργανο κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ), στο βαθμό που δεν αντι-
λαμβάνεται ως θεσμοθετημένο όργανο την επιτροπή του ΟΑΕΔ. Οι περισσότερες διαδι-
κασίες συλλογικής διαπραγμάτευσης/κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ, όπου συμμετέ-
χει, είναι ad hoc, αποσπασματικές, ευκαιριακές (με βάση ένα γεγονός) καθώς και οι συ-
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ναντήσεις εργασίας. Οι διαδικασίες συλλογικής διαπραγμάτευσης/κοινωνικού διαλόγου 
για την ΕΕΚ, στις οποίες συμμετέχει η ΓΣΕΕ, λαμβάνουν χώρα όποτε προκύψει ανάγκη. 
Δεν υπάρχει τακτικότητα σε κανονική βάση. Δικαίωμα διενέργειας των διαδικασιών έχει 
το κράτος, αν πρόκειται για τριμερή διάλογο. Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, οι διαδικασίες συλ-
λογικής διαπραγμάτευσης/κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ δεν έχουν μία σαφώς διαρ-
θρωμένη οργανωτική δομή (π.χ. πρόεδρο, εκτελεστική επιτροπή, γενική συνέλευση, κα-
ταστατικό, αρμοδιότητες μελών, κ.λπ.). 

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο σΕτΕ, αν και δε συμμετέχει σε θεσμοθετημένο όρ-
γανο κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ, συμμετέχει στην ‘Ομάδα Εργασίας’ συμβουλευ-
τικού χαρακτήρα για την «Υποστήριξη υλοποίησης δράσεων Μαθητείας» στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ». Στις δι-
αδικασίες συλλογικής διαπραγμάτευσης/κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ, στις οποίες 
συμμετέχει ο ΣΕΤΕ, ο αριθμός των συνεδριάσεων δεν είναι σταθερός. Σύμφωνα με το 
ΣΕΤΕ, ο προεδρεύων κάποιου θεσμικού οργάνου, το οποίο έχει ηγετικό ρόλο στον κοι-
νωνικό διάλογο, έχει δικαίωμα εκκίνησης των διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευ-
σης και κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ, ενώ οι διαδικασίες δεν έχουν μία σαφώς διαρ-
θρωμένη οργανωτική δομή (π.χ. πρόεδρο, εκτελεστική επιτροπή, γενική συνέλευση, κα-
ταστατικό, αρμοδιότητες μελών, κ.λπ.). Τα θέματα προς συζήτηση στις συναντήσεις ορί-
ζονται αποκλειστικά από αυτόν που διενεργεί τις διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου στη 
συλλογική διαπραγμάτευση και κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ. Πριν από κάποια προ-
γραμματισμένη συνάντηση, δε γίνεται προπαρασκευαστική συνάντηση μεταξύ των συμ-
μετεχόντων ή κάποιες άτυπες συνομιλίες. Δε λαμβάνονται κατά κανόνα αποφάσεις στη 
διάρκεια των συναντήσεων αυτών. Δεν ισχύει ρήτρα εμπιστευτικότητας των συνομιλιών 
στο πλαίσιο των διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης/κοινωνικού διαλόγου για την 
ΕΕΚ στις οποίες συμμετέχουν.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ύ.πο.παΙδ, τα θέματα προς συζήτηση στις συνα-
ντήσεις ορίζονται αποκλειστικά από αυτόν που κινεί τις διαδικασίες κοινωνικού διαλό-
γου. Επίσης, οποιοσδήποτε συμμετέχων μπορεί να θέσει ad hoc ένα θέμα προς συζήτηση 
στη διάρκεια της συνάντησης. Πριν από κάποια προγραμματισμένη συνάντηση, δε γίνε-
ται προπαρασκευαστική συνάντηση μεταξύ των συμμετεχόντων ή κάποιες άτυπες συνο-
μιλίες. Ορισμένες φορές λαμβάνονται αποφάσεις στη διάρκεια των συναντήσεων αυτών. 
Όταν λαμβάνονται αποφάσεις, αυτό γίνεται με συναίνεση μεταξύ των συμμετεχόντων. 
Δεν ισχύει ρήτρα εμπιστευτικότητας των συνομιλιών στο πλαίσιο των διαδικασιών συλ-
λογικής διαπραγμάτευσης και κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στις οποίες συμμετέχουν. 
Το Υ.ΠΟ.ΠΑΙΔ πρόκειται να μετέχει στην εθνική συντονιστική επιτροπή για την μαθητεία.
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πίνακας 10. Οι βασικές θέσεις των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης  

των διαδικασιών στα θεσμοθετημένα όργανα συλλογικής διαπραγμάτευσης για την ΕΕΚ στην Ελλάδα, 
σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους.

ΒασΙκΕσ ΘΕσΕΙσ τών κοΙνώνΙκών ΕταΙρών σχΕτΙκα ΜΕ τον τροπο ορΓανώσήσ τών δΙαδΙκασΙών στα 
ΘΕσΜοΘΕτήΜΕνα ορΓανα σύλλοΓΙκήσ δΙαπραΓΜατΕύσήσ ΓΙα τήν ΕΕκ

ΓσΕΒΕΕ · Οι διαδικασίες συλλογικής διαπραγμάτευσης και κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ δεν έχουν μία σαφώς δι-
αρθρωμένη οργανωτική δομή, δεν έχουν συστηματικότητα, και δε διεξάγονται σε τακτική βάση. 

· Οι περισσότερες διαβουλευτικές διαδικασίες συντελούνται όχι σε σταθερά όργανα συμμετοχής και διαλόγου, 
αλλά σε θεματικές τεχνικές επιτροπές. 

· Πριν από κάποια προγραμματισμένη συνάντηση, δε γίνεται προπαρασκευαστική συνάντηση μεταξύ των συμ-
μετεχόντων ή κάποιες άτυπες συνομιλίες. 

· Δεν ισχύει ρήτρα εμπιστευτικότητας των συνομιλιών.

ΓσΕΕ · Οι διαδικασίες συλλογικής διαπραγμάτευσης και κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ λαμβάνουν χώρα όποτε 
προκύψει, είναι ad hoc, αποσπασματικές, ευκαιριακές (με βάση ένα γεγονός), ενώ σ΄αυτές περιλαμβάνονται 
και συναντήσεις εργασίας.

· Δεν υπάρχει τακτικότητα. 
· Δικαίωμα εκκίνησης των διαδικασιών έχει το κράτος, αν πρόκειται για τριμερή διάλογο. 
· Οι διαδικασίες δεν έχουν μία σαφώς διαρθρωμένη οργανωτική δομή (π.χ. πρόεδρο, εκτελεστική επιτροπή, 

γενική συνέλευση, καταστατικό, αρμοδιότητες μελών κ.λπ.). 

ΕσΕΕ · Ο προεδρεύων κάποιου θεσμικού οργάνου, το οποίο έχει ηγετικό ρόλο στον κοινωνικό διάλογο, έχει δικαίω-
μα σύγκλησης των διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης και κοινωνικού διαλόγου, ωστόσο οι διαδικα-
σίες δεν έχουν μία σαφώς διαρθρωμένη οργανωτική δομή. 

· Τα θέματα προς συζήτηση στις συναντήσεις ορίζονται αποκλειστικά από αυτόν ο οποίος διενεργεί τις διαδικα-
σίες κοινωνικού διαλόγου. Όμως, οποιοσδήποτε συμμετέχων μπορεί στη διάρκεια της συνάντησης να θέσει 
ad hoc ένα θέμα προς συζήτηση. 

· Πριν από κάποια προγραμματισμένη συνάντηση, δεν γίνεται προπαρασκευαστική συνάντηση ή κάποιες άτυ-
πες συνομιλίες ανάμεσα στους συμμετέχοντες.

· Στη διάρκεια των συναντήσεων κατά κανόνα δεν λαμβάνονται αποφάσεις. 
· Όταν λαμβάνονται αποφάσεις στη διάρκεια των συναντήσεων, αυτό γίνεται με συναίνεση μεταξύ των συμμε-

τεχόντων.
· Δεν ισχύει ρήτρα εμπιστευτικότητας των συνομιλιών.

σΕΒ · Ο προεδρεύων κάποιου θεσμικού οργάνου, το οποίο έχει ηγετικό ρόλο στον κοινωνικό διάλογο, έχει δικαίω-
μα σύγκλησης των διαδικασιών. 

· Τα θέματα προς συζήτηση ορίζονται αποκλειστικά από αυτόν που ενεργοποιεί τις διαδικασίες. 
· Πριν από κάποια προγραμματισμένη συνάντηση, δε γίνεται προπαρασκευαστική συνάντηση.
· Λαμβάνονται αποφάσεις κατά περίπτωση και όχι συστηματικά κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. 
· Δεν ισχύει ρήτρα εμπιστευτικότητας των συνομιλιών.

σΕτΕ · Τα θέματα προς συζήτηση στις συναντήσεις ορίζονται αποκλειστικά από αυτόν που κινεί τις διαδικασίες 
· Πριν από κάποια προγραμματισμένη συνάντηση, δε γίνεται προπαρασκευαστική συνάντηση. 
· Δε λαμβάνονται κατά κανόνα αποφάσεις στη διάρκεια των συναντήσεων. 
· Δεν ισχύει ρήτρα εμπιστευτικότητας των συνομιλιών.

ύ.πο.
παΙδ

· Τα θέματα προς συζήτηση ορίζονται αποκλειστικά από αυτόν που διενεργεί τις διαδικασίες 
· Οποιοσδήποτε συμμετέχων μπορεί στη διάρκεια της συνάντησης να θέσει ad hoc ένα θέμα προς συζήτηση. 
· Πριν από κάποια προγραμματισμένη συνάντηση, δε γίνεται προπαρασκευαστική συνάντηση. 
· Ορισμένες φορές λαμβάνονται αποφάσεις στη διάρκεια των συναντήσεων. 
· Όταν λαμβάνονται αποφάσεις στη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, αυτό γίνεται με συναίνεση μεταξύ των 

συμμετεχόντων. 
· Δεν ισχύει ρήτρα εμπιστευτικότητας των συνομιλιών.
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Αποτίμηση των διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης και κοινωνικού διαλόγου

Στην κατηγορία αυτή, καταγράφονται οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων αναφορι-
κά με: 

•	 τον τρόπο ελέγχου ή διασφάλισης της αντιπροσωπευτικότητας στις διαδικασίες συλ-
λογικής διαπραγμάτευσης και κοινωνικού διαλόγου στις οποίες συμμετέχουν,

•	 το εάν μεταφέρονται τα αποτελέσματα των συναντήσεων σε θεσμικά ή άλλα στρατη-
γικά κείμενα που αφορούν στην ΕΕΚ στην Ελλάδα, 

•	 το εάν υπάρχει δεσμευτικότητα των αποφάσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων 
(βλέπε το σχετικό πίνακα στο τέλος αυτής της ενότητας).

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΓσΕΒΕΕ, σε ορισμένες από τις επιτροπές, στις οποί-
ες συμμετέχει, υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη και τηρείται πρακτικό. Οπότε, οι συζη-
τήσεις ή αλλιώς τα αποτελέσματα των συναντήσεων του οργάνου που είναι υπεύθυνο για 
τον κοινωνικό διάλογο για την ΕΕΚ, μαγνητοφωνούνται και, στη συνέχεια, καταγράφονται 
σε πρακτικό. Επίσης, υπάρχει δεσμευτικότητα ανάμεσα στις αποφάσεις των κοινωνικών 
εταίρων, που σημαίνει ότι κάθε κοινωνικός εταίρος αναλαμβάνει τη δημόσια ευθύνη υπο-
στήριξης, τεκμηρίωσης και υλοποίησης της απόφασης που έχει ληφθεί, εφόσον συμφώ-
νησε με το περιεχόμενό της. Ωστόσο, οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις διαδικασίες δι-
αβούλευσης - και δεν ακολουθούνται από νομοθέτηση, άρα από υποχρεωτική και καθο-
λική εφαρμογή - δε δεσμεύουν με την αυστηρή έννοια του όρου και όσους δεν συμφώ-
νησαν με αυτήν. 

Αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται τα αποτελέσματα των συναντήσε-
ων σε θεσμικά ή άλλα στρατηγικά κείμενα που αφορούν στην ΕΕΚ στην Ελλάδα, σύμφω-
να με τη ΓΣΕΒΕΕ, μετά τη λήψη των αποφάσεων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων, 
το όργανο, μέσω του προέδρου του, τα κοινοποιεί στους θεσμούς και ο κάθε συμμετέχων 
αναλαμβάνει να τα κοινοποιήσει όπου θεωρεί χρήσιμο. 

Η αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων του διαλόγου στα κείμενα αυτά - ότι, δη-
λαδή, το περιεχόμενο των κειμένων είναι αντιπροσωπευτικό των αποφάσεων που ελή-
φθησαν στις συναντήσεις των κοινωνικών εταίρων - ελέγχεται και διασφαλίζεται μέσω 
της ενεργούς συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων που παίρνουν μέρος στον κοινωνικό 
διάλογο και στη συγγραφή των κειμένων αυτών και μέσω της γνωστοποίησης του περιε-
χομένου των κειμένων αυτών στους κοινωνικούς εταίρους πριν από τη δημοσίευσή τους 
για πιθανές διορθώσεις ή/και επισημάνσεις. 

Σε περίπτωση που παρατηρείται μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στο περιεχόμενο των κει-
μένων και τις αποφάσεις - ιδίως όταν αυτές έχουν τελεσίδικο χαρακτήρα- δεν υπάρχει 
εναλλακτική δυνατότητα παρέμβασης πέραν από τις ενέργειες αλλαγής της απόφασης. Σε 
άλλη περίπτωση, οι κοινωνικοί εταίροι διατυπώνουν δημόσια την άποψή τους - το σημείο 
στο οποίο διαφοροποιούνται- με επιστολές, υπομνήματα, συναντήσεις κ.ο.κ..

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΕσΕΕ, στις περιπτώσεις όπου συμμετέχει, τα αποτε-
λέσματα των συναντήσεων του οργάνου που είναι υπεύθυνο για τον κοινωνικό διάλογο 
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για την ΕΕΚ καταγράφονται. Υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη και τηρείται πρακτικό. Δεν 
υπάρχει δεσμευτικότητα των αποφάσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων (με την έννοια 
ότι κάθε κοινωνικός εταίρος δεν αναλαμβάνει τη δημόσια ευθύνη υποστήριξης, τεκμηρί-
ωσης και υλοποίησης της απόφασης που έχει ληφθεί, εφόσον συμφώνησε με το περιεχό-
μενό της). Αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται τα αποτελέσματα των συ-
ναντήσεων σε θεσμικά ή άλλα στρατηγικά κείμενα που αφορούν στην ΕΕΚ στην Ελλάδα, 
σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στο συγκεκριμένο όργανο κοινω-
νικού διαλόγου. Η αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων του διαλόγου στα κείμε-
να αυτά - ότι, δηλαδή, το περιεχόμενο των κειμένων αντιπροσωπεύει τις αποφάσεις που 
ελήφθησαν στις συναντήσεις των κοινωνικών εταίρων- δεν ελέγχεται και δεν διασφα-
λίζεται. Μπορεί να ελεγχθεί και να διασφαλιστεί, όμως, μέσα από τη γνωστοποίηση του 
περιεχομένου των κειμένων αυτών στους κοινωνικούς εταίρους πριν από τη δημοσίευ-
σή τους για πιθανές διορθώσεις ή/και επισημάνσεις. Σε περίπτωση σημαντικής απόκλι-
σης ανάμεσα στο περιεχόμενο των κειμένων και τις αποφάσεις, η εναλλακτική δυνατότη-
τα παρέμβασης των κοινωνικών εταίρων είναι η έκφραση των αντιρρήσεων εγγράφως.

Οι συζητήσεις των συναντήσεων του οργάνου κοινωνικού διαλόγου όπου συμμετέ-
χει ο σΕΒ, για την ΕΕΚ, δεν καταγράφονται σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του. Δεν υπάρ-
χει δεσμευτικότητα των αποφάσεων ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους (με την έννοια 
ότι κάθε κοινωνικός εταίρος δεν αναλαμβάνει τη δημόσια ευθύνη υποστήριξης, τεκμηρί-
ωσης και υλοποίησης της απόφασης που έχει ληφθεί, εφόσον συμφώνησε με το περιε-
χόμενό της). Επίσης, δεν υπάρχει πρόβλεψη στο συγκεκριμένο όργανο κοινωνικού δια-
λόγου να μεταφέρονται τα αποτελέσματα των συναντήσεων σε θεσμικά ή άλλα στρατηγι-
κά κείμενα που αφορούν στην ΕΕΚ στην Ελλάδα. Μετά τη λήψη των αποφάσεων και την 
καταγραφή των αποτελεσμάτων, ο κάθε συμμετέχων αναλαμβάνει να τα κοινοποιήσει, 
όπου εκείνος κρίνει σκόπιμο. Δεν ελέγχεται και δε διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικό-
τητα των αποτελεσμάτων του διαλόγου στα κείμενα αυτά (το ότι, δηλαδή, το περιεχόμενο 
των κειμένων αντιπροσωπεύει τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις συναντήσεις των κοι-
νωνικών εταίρων).

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΓσΕΕ, τα αποτελέσματα των συναντήσεων του ορ-
γάνου κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ όπου συμμετέχει δεν καταγράφονται, εφόσον 
οι συζητήσεις δεν καταγράφονται. Επίσης, δεν υπάρχει δεσμευτικότητα των αποφάσε-
ων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων (με την έννοια ότι κάθε κοινωνικός εταίρος δεν ανα-
λαμβάνει τη δημόσια ευθύνη υποστήριξης, τεκμηρίωσης και υλοποίησης της απόφασης 
που έχει ληφθεί, εφόσον συμφώνησε με το περιεχόμενό της). Αναφορικά με τον τρόπο 
με τον οποίο μεταφέρονται τα αποτελέσματα των συναντήσεων σε θεσμικά ή άλλα στρα-
τηγικά κείμενα που αφορούν στην ΕΕΚ στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, δεν υπάρχει 
τέτοια πρόβλεψη στο συγκεκριμένο όργανο κοινωνικού διαλόγου. Η αντιπροσωπευτικό-
τητα των αποτελεσμάτων του διαλόγου στα κείμενα αυτά – ότι, δηλαδή, το περιεχόμενο 
των κειμένων αντιπροσωπεύει τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις συναντήσεις των κοι-
νωνικών εταίρων - δεν ελέγχεται και δε διασφαλίζεται. Σε περίπτωση σημαντικής από-
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κλισης ανάμεσα στο περιεχόμενο των κειμένων και τις αποφάσεις συνήθως δεν υπάρ-
χει εναλλακτική δυνατότητα παρέμβασης με θεσμικό τρόπο. Σε περίπτωση απόκλισης ή 
διαφωνίας ο κάθε εταίρος μπορεί μονομερώς να προβεί σε ανακοίνωση/δημοσιοποίη-
ση των θέσεών του. 

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του σΕτΕ, τα αποτελέσματα των συναντήσεων του οργά-
νου κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ όπου συμμετέχει δεν καταγράφονται (αφού οι συ-
ζητήσεις δεν καταγράφονται). Επίσης, δεν υπάρχει δεσμευτικότητα των αποφάσεων ανά-
μεσα στους κοινωνικούς εταίρους (με την έννοια ότι κάθε κοινωνικός εταίρος δεν ανα-
λαμβάνει την δημόσια ευθύνη υποστήριξης, τεκμηρίωσης και υλοποίησης της απόφασης 
που έχει ληφθεί, εφόσον συμφώνησε με το περιεχόμενό της). Αναφορικά με τον τρόπο με 
τον οποίο μεταφέρονται τα αποτελέσματα των συναντήσεων σε θεσμικά ή άλλα στρατη-
γικά κείμενα που αφορούν στην ΕΕΚ στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ΣΕΤΕ, δεν υπάρχει τέ-
τοια πρόβλεψη στο συγκεκριμένο όργανο κοινωνικού διαλόγου. Η αντιπροσωπευτικότη-
τα των αποτελεσμάτων του διαλόγου στα κείμενα αυτά - ότι, δηλαδή, το περιεχόμενο των 
κειμένων αντιπροσωπεύει τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις συναντήσεις των κοινωνι-
κών εταίρων - δεν ελέγχεται και δεν διασφαλίζεται.

Όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίον αποτιμάται η συνάφεια των αποτελεσμάτων 
των συναντήσεων (στάθμιση των αποτελεσμάτων του κοινωνικού διαλόγου) σε σχέση 
με τις ανάγκες της ΕΕΚ στην Ελλάδα, ειδικά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, σύμφω-
να με τον εκπρόσωπο του ύ.πο.παΙδ, η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των συζητήσε-
ων αποτιμάται σε σχέση με υπάρχουσες πολιτικές σε άλλα θέματα, τα οποία επηρεάζουν 
την ΕΕΚ π.χ. πολιτικές απασχόλησης. Αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται 
τα αποτελέσματα των συναντήσεων σε θεσμικά ή άλλα στρατηγικά κείμενα που αφορούν 
στην ΕΕΚ στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού και Παιδείας, μετά τη λήψη 
των αποφάσεων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων, το όργανο, μέσω του προέδρου 
του, τα κοινοποιεί στους θεσμούς. Η αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων του δι-
αλόγου -ότι, δηλαδή, το περιεχόμενο των κειμένων αντιπροσωπεύει τις αποφάσεις που 
ελήφθησαν στις συναντήσεις των κοινωνικών εταίρων- στα κείμενα αυτά ελέγχεται και 
διασφαλίζεται μέσω της ενεργούς συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων που παίρνουν 
μέρος στον κοινωνικό διάλογο και στη συγγραφή των κειμένων αυτών και μέσω της γνω-
στοποίησης του περιεχομένου των εν λόγω κειμένων στους κοινωνικούς εταίρους πριν 
από τη δημοσίευσή τους για πιθανές διορθώσεις ή/και επισημάνσεις.
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πίνακας 11. Οι βασικές απόψεις των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τον τρόπο 
αποτίμησης των διαδικασιών στα θεσμοθετημένα όργανα συλλογικής διαπραγμάτευσης 

για την ΕΕΚ στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους.

αποτΙΜήσή απο τούσ κοΙνώνΙκούσ ΕταΙρούσ τών δΙαδΙκασΙών στα ΘΕσΜοΘΕτήΜΕνα ορΓανα σύλλοΓΙκήσ 
δΙαπραΓΜατΕύσήσ ΓΙα τήν ΕΕκ

ΓσΕΒΕΕ · Οι συζητήσεις μαγνητοφωνούνται. 
· Υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη και τηρείται πρακτικό. 
· Υπάρχει δεσμευτικότητα των αποφάσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων (με την έννοια ότι κάθε κοινωνικός εταί-

ρος αναλαμβάνει τη δημόσια ευθύνη υποστήριξης, τεκμηρίωσης και υλοποίησης της απόφασης που έχει ληφθεί, 
εφόσον συμφώνησε με το περιεχόμενό της.

· Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις διαδικασίες διαβούλευσης (και δεν ακολουθούνται από νομοθέτηση, άρα από 
υποχρεωτική και καθολική εφαρμογή) δε δεσμεύουν με την αυστηρή έννοια του όρου.

· Μετά τη λήψη των αποφάσεων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων, το όργανο, μέσω του προέδρου του, τα κοι-
νοποιεί στους θεσμούς. 

· Η αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων του διαλόγου στα σχετικά κείμενα ελέγχεται και διασφαλίζεται μέσω 
της ενεργούς συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στη συγγραφή των κειμένων αυτών και μέσω της γνωστοποίη-
σης του περιεχομένου των κειμένων αυτών στους κοινωνικούς εταίρους πριν από τη δημοσίευσή τους για πιθανές 
διορθώσεις ή/και επισημάνσεις. 

· Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ του περιεχομένου των κειμένων και των αποφάσεων δεν υπάρχει 
εναλλακτική δυνατότητα παρέμβασης.

ΓσΕΕ · Τα αποτελέσματα των συναντήσεων δεν καταγράφονται. 
· Δεν υπάρχει δεσμευτικότητα των αποφάσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. 
· Δεν υπάρχει πρόβλεψη μεταφοράς των αποτελεσμάτων των συναντήσεων σε θεσμικά ή άλλα στρατηγικά κείμενα. 
· Η αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων του διαλόγου δεν ελέγχεται και δε διασφαλίζεται. 
· Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ του περιεχομένου των κειμένων και των αποφάσεων συνήθως δεν 

υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα παρέμβασης με θεσμικό τρόπο. 
· Σε περίπτωση απόκλισης ή διαφωνίας, ο κάθε εταίρος μπορεί μονομερώς να προβεί σε ανακοίνωση/ δημοσιοποί-

ηση των θέσεών του.

ΕσΕΕ · Τα αποτελέσματα των συναντήσεων καταγράφονται. 
· Υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη και τηρείται πρακτικό. 
· Δεν υπάρχει δεσμευτικότητα των αποφάσεων 
· Δεν υπάρχει πρόβλεψη μεταφοράς των αποτελεσμάτων σε σχετικά θεσμικά κείμενα. 
· Η αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων του διαλόγου σε κείμενα δεν ελέγχεται και δε διασφαλίζεται. 
· Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ του περιεχομένου των κειμένων και των αποφάσεων, η εναλλακτική δυ-

νατότητα παρέμβασης των κοινωνικών εταίρων είναι η έκφραση/γνωστοποίηση των αντιρρήσεων μέσω επιστολής, 

σΕΒ · Οι συζητήσεις των συναντήσεων δεν καταγράφονται. 
· Δεν υπάρχει δεσμευτικότητα των αποφάσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. 
· Δεν υπάρχει πρόβλεψη μεταφοράς των αποτελεσμάτων των συναντήσεων σε θεσμικά ή άλλα στρατηγικά κείμενα. 
· Μετά τη λήψη των αποφάσεων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων, ο κάθε συμμετέχων αναλαμβάνει να τα κοι-

νοποιήσει, όπου θεωρεί χρήσιμο. 
· Δεν ελέγχεται και δε διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα.

σΕτΕ · Τα αποτελέσματα των συναντήσεων δεν καταγράφονται (αφού οι συζητήσεις δεν καταγράφονται). 
· Δεν υπάρχει δεσμευτικότητα των αποφάσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
· Δεν υπάρχει πρόβλεψη μεταφοράς των αποτελεσμάτων των συναντήσεων σε θεσμικά ή άλλα στρατηγικά κείμενα. 
· Η αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων του διαλόγου στα κείμενα αυτά δεν ελέγχεται και δε διασφαλίζεται.

ύ.πο.παΙδ · Η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των συζητήσεων αποτιμάται σε σχέση με υπάρχουσες πολιτικές σε άλλα θέματα, 
τα οποία επηρεάζουν την ΕΕΚ π.χ. πολιτικές απασχόλησης. 

· Μετά τη λήψη των αποφάσεων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων, το όργανο, μέσω του προέδρου του, τα κοι-
νοποιεί στους θεσμούς. 

· Η αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων του διαλόγου ελέγχεται και διασφαλίζεται μέσω της ενεργούς συμμε-
τοχής των κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο στη συγγραφή των κειμένων αυτών και 
μέσω της γνωστοποίησης του περιεχομένου των κειμένων αυτών στους κοινωνικούς εταίρους πριν από τη δημοσί-
ευσή τους για πιθανές διορθώσεις ή/και επισημάνσεις.
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Αδυναμίες κοινωνικού διαλόγου

Στην κατηγορία αυτή, αποτυπώνονται οι αδυναμίες των διαδικασιών συλλογικής διαπραγ-
μάτευσης και κοινωνικού διαλόγου στα θεσμοθετημένα όργανα για την ΕΕΚ όπου συμμετέ-
χουν οι κοινωνικοί εταίροι (βλέπε τον σχετικό πίνακα στο τέλος του κεφαλαίου).

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΓσΕΒΕΕ, οι βασικότερες αδυναμίες του κοινωνικού διαλό-
γου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα σήμερα συμπυκνώνονται στα εξή: 

•	 δεν υπάρχουν σταθερές δομές (θεσμοθετημένα σημεία μόνιμης αναφοράς) κοινωνικού 
διαλόγου (έλλειψη συστηματικότητας),

•	 δεν υπάρχει καθορισμένη ατζέντα κοινωνικού διαλόγου βάσει στρατηγικού προγραμμα-
τισμού για την ΕΕΚ,

•	 η διαβούλευση γίνεται κάθε φορά -όποτε γίνεται- επί κάποιου αποσπασματικού θέματος 
χωρίς σύνδεση, χωρίς συνέχεια και προοπτική,

•	 σε πολλές περιπτώσεις, ενώ υπάρχει διαβούλευση σε τριμερές επίπεδο, οι αποφάσεις 
από τη μεριά των κρατικών φορέων κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση,

•	 συχνά, έπειτα από κοινωνικό διάλογο, λαμβάνονται αποφάσεις που είτε δεν υλοποιού-
νται, είτε διαστρέφονται κατά την εφαρμογή τους. 

Επίσης, ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ τονίζει την αναγκαιότητα οι κοινωνικοί εταίροι να ανα-
πτύξουν περαιτέρω τη δική τους επιχειρησιακή ικανότητα ώστε να προσφέρουν τεκμηριωμέ-
νες προτάσεις και θέσεις καθώς και να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη δεσμευτικότητα κατά την 
υλοποίηση των συμφωνημένων αποφάσεων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΕσΕΕ, οι βασικότερες αδυναμίες του κοινωνικού διαλό-
γου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα σήμερα είναι η αποσπασματικότητα, καθώς δεν υπάρχει ένας κε-
ντρικός σχεδιασμός στον οποίο να συμπεριλαμβάνονται επιμέρους ζητήματα. Επιπροσθέτως, 
η κουλτούρα κοινωνικού διαλόγου όσον αφορά στις δημόσιες αρχές έχει προσχηματικό και 
όχι ουσιαστικό χαρακτήρα.

Για τον εκπρόσωπο του σΕΒ, οι βασικότερες αδυναμίες του κοινωνικού διαλόγου για την 
ΕΕΚ στην Ελλάδα σήμερα είναι ότι εμφανίζεται αποσπασματικός, πολλάκις ad hoc και χωρίς 
μηχανισμό παρακολούθησης της υλοποίησης των αποφάσεων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΓσΕΕ, οι βασικότερες αδυναμίες του κοινωνικού διαλόγου 
για την ΕΕΚ στην Ελλάδα σήμερα είναι:

•	 ο προσχηματικός τρόπος με τον οποίον αντιμετωπίζεται και διενεργείται,

•	 το ζήτημα των προειλημμένων αποφάσεων και η χρήση του κοινωνικού διαλόγου ως 
μέσο νομιμοποίησης αποφάσεων,

•	 η έλλειψη εμπιστοσύνης, κυρίως προς τη δημόσια διοίκηση,

•	 ο ανταγωνιστικός τρόπος αντιμετώπισης των ζητημάτων ανάμεσα στους εμπλεκόμενους 
κοινωνικούς εταίρους,

•	 η διάθεση πολύ λίγου χρόνου για τη διεξαγωγή του,

•	 η απουσία της διάθεσης ή «μη διάθεση» εκ μέρους του κράτους να εφαρμόσει ποιοτικές 
διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου.
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Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του σΕτΕ, οι βασικότερες αδυναμίες του κοινωνικού διαλό-
γου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα σήμερα είναι ότι δε γίνεται ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος 
πριν από τη λήψη των όποιων αποφάσεων. Ο διάλογος έχει τη μορφή της απλής επικύρωσης 
των αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ύ.πο.παΙδ, οι βασικότερες αδυναμίες του κοινωνικού δι-
αλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα σήμερα είναι:

•	 η έλλειψη καλής γνώσης των διακυβευμάτων,

•	 η πόλωση και η αδυναμία σύνθεσης διαφορετικών απόψεων και λήψης αποφάσεων,

•	 η έλλειψη διαμορφωμένης κουλτούρας ή παράδοσης κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ 
στην Ελλάδα (όπως χαρακτηριστικά σημειώνει: «Αυτό που φταίει είναι ότι δεν υπάρχει 
κουλτούρα διαλόγου και εξεύρεσης λύσεων επί πραγματικών προβλημάτων με αμοιβαί-
ους συμβιβασμούς προς όφελος του κοινωνικού συνόλου»).

πίνακας 12. Οι βασικές τοποθετήσεις των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τις αδυναμίες 
των διαδικασιών στα θεσμοθετημένα όργανα συλλογικής διαπραγμάτευσης για την ΕΕΚ στην 

Ελλάδα, σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους.

αδύναΜΙΕσ τών δΙαδΙκασΙών σύλλοΓΙκήσ δΙαπραΓΜατΕύσήσ  
στα ΘΕσΜοΘΕτήΜΕνα ορΓανα ΓΙα τήν ΕΕκ

ΓσΕΒΕΕ · Δεν υπάρχουν σταθερές δομές (θεσμοθετημένα σημεία μόνιμης αναφοράς) κοινωνικού διαλόγου, άρα 
δεν υπάρχει συστηματικότητα. 

· Δεν υπάρχει καθορισμένη ατζέντα κοινωνικού διαλόγου, βάσει στρατηγικού προγραμματισμού για την 
ΕΕΚ. Η διαβούλευση γίνεται κάθε φορά (όποτε γίνεται) επί κάποιου αποσπασματικού θέματος χωρίς 
σύνδεση, χωρίς συνέχεια και προοπτική. 

· Ενώ υπάρχει διαβούλευση σε τριμερές επίπεδο, οι αποφάσεις από τη μεριά των κρατικών φορέων κι-
νούνται σε διαφορετική κατεύθυνση. 

ΓσΕΕ · Προσχηματικός ο τρόπος που αντιμετωπίζεται και διενεργείται. 
· Χρησιμοποιείται ως μέσο νομιμοποίησης ειλημμένων αποφάσεων.
· Έλλειψη εμπιστοσύνης κυρίως προς τη δημόσια διοίκηση.
· Ανταγωνιστικός τρόπος αντιμετώπισης των ζητημάτων.
· Διάθεση πολύ λίγου χρόνου για τη διεξαγωγή του. 
· Έλλειψη χρόνου και διάθεσης για εφαρμογή ποιοτικών διαδικασιών κοινωνικού διαλόγου.

ΕσΕΕ · Αποσπασματικότητα.
· Δεν υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός στον οποίο να συμπεριλαμβάνονται επιμέρους ζητήματα. 
· Δεν υπάρχει κουλτούρα κοινωνικού διαλόγου.
· Όσον αφορά στις δημόσιες αρχές, ο κοινωνικός διάλογος έχει προσχηματικό και όχι ουσιαστικό χαρα-

κτήρα.

σΕΒ · Αποσπασματικότητα. 
· Πολλάκις ad hoc. 
· Χωρίς μηχανισμό παρακολούθησης της υλοποίησης των αποφάσεων.

σΕτΕ · Δεν γίνεται ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος πριν από τη λήψη των όποιων αποφάσεων. 
· Ο διάλογος έχει τη μορφή της απλής επικύρωσης των αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί.

ύ.πο.παΙδ · Έλλειψη καλής γνώσης των διακυβευμάτων. 
· Πόλωση. 
· Αδυναμία σύνθεσης διαφορετικών απόψεων. 
· Αδυναμία λήψης αποφάσεων. 
· Δεν υπάρχει διαμορφωμένη κουλτούρα ή παράδοση κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα.
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Προτάσεις για βελτίωση των διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης και κοινωνι-
κού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα 

Στην κατηγορία αυτή, αποτυπώνονται οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων αναφορικά με 
τα στοιχεία εκείνα που συνιστούν έναν υγιή κοινωνικό διάλογο για την ΕΕΚ ανάμεσα στους 
κοινωνικούς εταίρους στην Ελλάδα, κυρίως πάνω σε ζητήματα σχετικά με τη μαθητεία και τις 
μορφές μάθησης βασισμένης στην εργασία (work based learning) (βλέπε το σχετικό πίνακα 
στο τέλος του κεφαλαίου).

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΓσΕΒΕΕ, τα στοιχεία εκείνα που συνιστούν έναν υγιή κοι-
νωνικό διάλογο για την ΕΕΚ ανάμεσα στους εταίρους στην Ελλάδα είναι:
•	 η δέσμευση όλων των συμμετεχόντων σε αυτόν, 
•	 η άμεση και ισότιμη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και η εφαρμοσιμότητα 

των αποτελεσμάτων του. 

Συνεχίζοντας ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ σημειώνει ότι δεν υπάρχει διαμορφωμένη κουλτού-
ρα ή παράδοση κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα. Αναφορικά με το ζήτημα της μα-
θητείας -όπως αυτό αποτυπώνεται στον πρόσφατο νόμο 4186/2013- σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, 
επισημαίνεται πως η ίδια δε συμμετείχε στον κοινωνικό διάλογο για τη μαθητεία. Επίσης, η βάση/ 
το πλαίσιο ενός κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα σε σχέση με τη μαθητεία:

•	 θα πρέπει να είναι σαφές σε όλους τους εμπλεκομένους, 

•	 η θεματολογία του διαλόγου πρέπει να είναι ορισμένη με ακρίβεια και σχετική με το αντι-
κείμενο του διαλόγου,

•	 ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένες προτεραιότητες, οι οποίες 
ακολούθως πρέπει να είναι συμβατές με τις αντίστοιχες προτεραιότητες των κοινωνικών 
εταίρων που συμμετέχουν σε αυτόν.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΕσΕΕ, τα στοιχεία εκείνα που συνιστούν έναν υγιή κοινω-

νικό διάλογο ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους για την ΕΕΚ στην Ελλάδα είναι:
•	 η δέσμευση όλων των συμμετεχόντων σε αυτόν,
•	 η άμεση και ισότιμη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων,
•	 η εφαρμοσιμότητα των αποτελεσμάτων του. 

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος της ΕΣΕΕ επισημαίνει ότι δεν υπάρχει διαμορφωμένη κουλτού-
ρα ή παράδοση κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα, καθώς οι εκάστοτε διαδικα-
σίες κοινωνικού διαλόγου γίνονται από διαφορετικούς φορείς και με διαφορετικά πρότυπα η 
κάθε μία. Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, το ζήτημα της μαθητείας -όπως αποτυπώνεται στον πρόσφα-
το νόμο 4186/2013- ανακεφαλαιώνει τα σχετικά ζητήματα και ρυθμίζει ορισμένα που παρέ-
μεναν εκκρεμή. Όσον αφορά στη μαθητεία αυτή καθαυτή, η διάρκεια που θητεύει ο μαθητευ-
όμενος στην επιχείρηση (τελευταίο έτος σπουδών μόνο), θεωρείται ιδιαίτερα περιοριστική. 
Όσον αφορά στο ρόλο της ΕΣΕΕ στον κοινωνικό διάλογο που προηγήθηκε της διαμόρφωσης 
του συγκεκριμένου νόμου, δε συμμετείχε στον κοινωνικό διάλογο για τη μαθητεία. Η βάση, για 
τον εκπρόσωπο της ΕΣΕΕ, ενός κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα σε σχέση με τη 
μαθητεία επιβάλλεται να είναι ένα σαφές πλαίσιο διαλόγου για όλους τους εμπλεκομένους και 
μια θεματολογία ορισμένη με ακρίβεια και συνάφεια με το αντικείμενο του διαλόγου. 
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Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του σΕΒ, για να βελτιωθεί ο κοινωνικός διάλογος για την 
ΕΕΚ στην Ελλάδα σε σχέση με ζητήματα που αφορούν στη μαθητεία και σε μορφές μάθησης 
βασισμένης στην εργασία (work based learning), είναι σημαντική η χρηστή κατανομή αρμο-
διοτήτων, λειτουργικός συντονισμός των επιμέρους δράσεων και προγραμματισμός εφ` 
όλης της ύλης. Tα στοιχεία εκείνα, τα οποία συνιστούν έναν υγιή κοινωνικό διάλογο ανάμε-
σα στους κοινωνικούς εταίρους για την ΕΕΚ στην Ελλάδα, είναι η δέσμευση όλων των συμ-
μετεχόντων σε αυτόν, η άμεση και ισότιμη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και η 
εφαρμοσιμότητα των αποτελεσμάτων του. Σύμφωνα με το ΣΕΒ, δεν υπάρχει διαμορφωμέ-
νη κουλτούρα ή παράδοση κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα. Όσον αφορά στο 
ρόλο του στον κοινωνικό διάλογο που προηγήθηκε της διαμόρφωσης του συγκεκριμένου 
νόμου, σημειώνεται ότι ο ΣΕΒ δεν συμμετείχε στον κοινωνικό διάλογο για τη μαθητεία. Σύμ-
φωνα με το ΣΕΒ, το πλαίσιο του διαλόγου για τη μαθητεία:

•	 πρέπει να είναι σαφές σε όλους τους εμπλεκομένους,

•	 η θεματολογία να είναι ορισμένη με ακρίβεια και σχετική με το αντικείμενο του διαλόγου,

•	 ο κοινωνικός διάλογος να συνδέεται με συγκεκριμένες προτεραιότητες και συμβατές με 
τις προτεραιότητες των κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουν σε αυτόν.

Για να βελτιωθεί ο κοινωνικός διάλογος για την ΕΕΚ στην Ελλάδα σε σχέση με ζητήματα 
που αφορούν στη μαθητεία και σε μορφές μάθησης βασισμένης στην εργασία (work based 
learning), χρειάζεται τριμερής ισότιμος διάλογος, ενώ ο κοινωνικός διάλογος να ξεκινάει από 
την καταγραφή αναγκών, τα επόμενα στάδια να σχεδιάζονται βάσει των εντοπισμένων αυτών 
αναγκών και ο σχεδιασμός να μην εξυπηρετεί πελατειακές ανάγκες. 

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΓσΕΕ, τα στοιχεία εκείνα που συνιστούν έναν υγιή κοινωνικό 
διάλογο ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους για την ΕΕΚ στην Ελλάδα είναι η δέσμευση όλων 
των συμμετεχόντων σε αυτόν, η άμεση και ισότιμη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων 
καθώς και η εφαρμοσιμότητα των αποτελεσμάτων του. Ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ σημειώνει ότι 
δεν υπάρχει διαμορφωμένη κουλτούρα ή παράδοση κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελ-
λάδα. Αυτό, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ οφείλεται στις αντιτιθέμενες απόψεις μεταξύ των συμμετεχό-
ντων καθώς και στην έλλειψη εμπιστοσύνης. Για τη μαθητεία -όπως αποτυπώνεται στον πρόσφα-
το νόμο 4186/2013 - σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, αποτελεί θετικό στοιχείο η θεσμική μέριμνα για το 
εν λόγω ζήτημα. Αρνητικό στοιχείο είναι το περιεχόμενο του νόμου για την ουσία και την ποιότη-
τα του συστήματος μαθητείας. Όσον αφορά στο ρόλο της ΓΣΕΕ στον κοινωνικό διάλογο που προ-
ηγήθηκε της διαμόρφωσης του συγκεκριμένου νόμου, η ΓΣΕΕ δε συμμετείχε στον κοινωνικό δι-
άλογο για τη μαθητεία και όπως συμπληρώνει δε διενεργήθηκε κοινωνικός διάλογος για το θέμα 
αυτό. Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, το πλαίσιο του διαλόγου για τη μαθητεία πρέπει:

•	 να είναι σαφές σε όλους τους εμπλεκομένους,

•	 η θεματολογία του διαλόγου να είναι ορισμένη με ακρίβεια και σχετική με το αντικείμε-
νο του διαλόγου,

•	 ο κοινωνικός διάλογος να συνδέεται με συγκεκριμένες προτεραιότητες, οι οποίες να εί-
ναι συμβατές με τις προτεραιότητες των κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουν σε αυτόν.
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Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του σΕτΕ, τα στοιχεία εκείνα που συνιστούν έναν υγιή κοινω-
νικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για την ΕΕΚ στην Ελλάδα, είναι η δέσμευση όλων 
των συμμετεχόντων σε αυτόν και η εφαρμοσιμότητα των αποτελεσμάτων του. Σύμφωνα με το 
ΣΕΤΕ, δεν υπάρχει διαμορφωμένη κουλτούρα ή παράδοση κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ 
στην Ελλάδα. Σχετικά με το ζήτημα της μαθητείας -όπως αυτό αποτυπώνεται στον πρόσφατο νόμο 
4186/2013- ο εκπρόσωπος του ΣΕΤΕ σημειώνει ότι η μαθητεία είναι ένα αντικείμενο στο οποίο 
απαιτείται οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων να συνεκτιμούνται και να λαμβάνονται σοβαρά 
υπόψη. Και κάτι τέτοιο δεν συνέβη εν προκειμένω. Όσον αφορά στο ρόλο του ΣΕΤΕ στον κοι-
νωνικό διάλογο που προηγήθηκε της διαμόρφωσης του συγκεκριμένου νόμου, σημειώνεται ότι 
ο ΣΕΤΕ δε συμμετείχε στον κοινωνικό διάλογο για τη μαθητεία. Για τον εκπρόσωπο του ΣΕΤΕ, η 
βάση ενός κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα σε σχέση με τη μαθητεία θα πρέπει να 
είναι όσον αφορά στη θεματολογία ορισμένη με ακρίβεια και σχετική με το αντικείμενο του διαλό-
γου. Για να βελτιωθεί ο κοινωνικός διάλογος για την ΕΕΚ στην Ελλάδα σε σχέση με ζητήματα που 
αφορούν στη μαθητεία και σε μορφές μάθησης βασισμένης στην εργασία (work based learning), 
τα αποτελέσματα του κοινωνικού διαλόγου πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από το κράτος 
στη διαμόρφωση της πολιτικής του στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ύ.πο.παΙδ, τα στοιχεία εκείνα που συνιστούν έναν υγιή κοι-
νωνικό διάλογο ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους για την ΕΕΚ στην Ελλάδα είναι η δέσμευ-
ση όλων των συμμετεχόντων σε αυτόν και η εφαρμοσιμότητα των αποτελεσμάτων του. Σχετικά 
με το ζήτημα της μαθητείας -όπως αυτό αποτυπώνεται στον πρόσφατο νόμο 4186/2013- σύμ-
φωνα με το Υ.ΠΟ.ΠΑΙΔ, ο νόμος πρόκειται να αλλάξει λόγω προχειρότητας στις διαδικασίες λή-
ψης αποφάσεων και λόγω της εκ των άνω επιβολής χωρίς κοινωνικό διάλογο. Στην ουσία επρό-
κειτο για προσπάθεια επιβολής του γερμανικού μοντέλου μαθητείας χωρίς να υπάρχουν οι προϋ-
ποθέσεις και με εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση από κοινοτικά κονδύλια. Για την εκπρόσωπο του 
Υ.ΠΟ.ΠΑΙΔ, η μαθητεία προϋποθέτει παρακολούθηση από εκπαιδευτές, προσφορά θέσεων μα-
θητείας σε επιχειρήσεις σχετικές με την ειδικότητα και, στη συνέχεια, πιθανή απασχόληση. Όσον 
αφορά στο ρόλο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΔ στον κοινωνικό διάλογο που προηγήθηκε της διαμόρφωσης του 
συγκεκριμένου νόμου, η εκπρόσωπός του εκτιμά ότι ήταν υποβαθμισμένος. Εδικότερα, το πλαί-
σιο του διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα σε σχέση με τη μαθητεία πρέπει:

•	 να είναι σαφές σε όλους τους εμπλεκομένους,

•	 η θεματολογία του διαλόγου ορισμένη με ακρίβεια και σχετική με το αντικείμενο του δι-
αλόγου,

•	 ο κοινωνικός διάλογος να συνδέεται με συγκεκριμένες προτεραιότητες, συμβατές με τις 
προτεραιότητες των κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουν σε αυτόν. 

Για να βελτιωθεί ο κοινωνικός διάλογος για την ΕΕΚ στην Ελλάδα, σε σχέση με ζητήματα τα 
οποία αφορούν στη μαθητεία και σε μορφές μάθησης βασισμένης στην εργασία (work based 
learning), χρειάζεται ξεκάθαρη στόχευση, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, διαφάνεια στη λήψη 
αποφάσεων και αξιολόγηση της υλοποίησης των μέτρων.
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πίνακας 13. Οι βασικές τοποθετήσεις των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τις προτάσεις 
βελτίωσης των διαδικασιών στα θεσμοθετημένα όργανα συλλογικής διαπραγμάτευσης για 

την ΕΕΚ στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους.

προτασΕΙσ ΒΕλτΙώσήσ τών δΙαδΙκασΙών σύλλοΓΙκήσ δΙαπραΓΜατΕύσήσ 
στα ΘΕσΜοΘΕτήΜΕνα ορΓανα ΓΙα τήν ΕΕκ

ΓσΕΒΕΕ · Δέσμευση όλων των συμμετεχόντων στον κοινωνικό διάλογο.
· Άμεση και ισότιμη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων. 
· Εφαρμοσιμότητα των αποτελεσμάτων του κοινωνικού διαλόγου. 
· Το πλαίσιο πρέπει να είναι σαφές σε όλους τους εμπλεκομένους.
· Δε συμμετείχε στον κοινωνικό διάλογο για τη μαθητεία. 
· Η θεματολογία του διαλόγου πρέπει να είναι ορισμένη με ακρίβεια και σχετική με το αντικείμενο του διαλόγου. 
· Ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένες προτεραιότητες, συμβατές με τις προτεραιότη-

τες των κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουν σε αυτόν.
· Δεν υπάρχει διαμορφωμένη κουλτούρα ή παράδοση κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα. 

ΓσΕΕ · Δέσμευση όλων των συμμετεχόντων στον κοινωνικό διάλογο.
· Άμεση και ισότιμη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων. 
· Δεν υπάρχει διαμορφωμένη κουλτούρα ή παράδοση κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα. 
· Δε συμμετείχε στον κοινωνικό διάλογο για τη μαθητεία.
· Θετικό στοιχείο η ενασχόληση/θεσμοθέτηση για το θέμα της μαθητείας.
· Αρνητικό στοιχείο είναι το περιεχόμενο του νόμου για την ουσία και την ποιότητα του συστήματος μαθητεί-

ας.
· Το πλαίσιο του διαλόγου για τη μαθητεία πρέπει να είναι σαφές σε όλους τους εμπλεκομένους.
· Η θεματολογία του διαλόγου πρέπει να είναι ορισμένη με ακρίβεια και σχετική με το αντικείμενο του διαλό-

γου. 
· Ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένες προτεραιότητες, συμβατές με τις προτεραιότη-

τες των κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουν σε αυτόν.

ΕσΕΕ · Δέσμευση όλων των συμμετεχόντων στον κοινωνικό διάλογο.
· Άμεση και ισότιμη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων. 
· Δεν υπάρχει διαμορφωμένη κουλτούρα ή παράδοση κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα. 
· Οι εκάστοτε διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου γίνονται από διαφορετικούς φορείς με διαφορετικά πρότυ-

πα η κάθε μία. 
· Το ζήτημα της μαθητείας, όπως αυτό αποτυπώνεται στον πρόσφατο νόμο 4186/2013, ανακεφαλαιώνει τα 

σχετικά ζητήματα και ρυθμίζει ορισμένα τα οποία παρέμεναν εκκρεμή. 
· Η μαθητεία αυτή καθαυτή, η διάρκεια που θητεύει ο μαθητευόμενος στην επιχείρηση (τελευταίο έτος σπου-

δών μόνο), θεωρείται ιδιαίτερα περιοριστική. 
· Δε συμμετείχε στον κοινωνικό διάλογο για τη μαθητεία. 
· Σαφές πλαίσιο διαλόγου για όλους τους εμπλεκομένους.
· Η θεματολογία του διαλόγου πρέπει να είναι ορισμένη με ακρίβεια και σχετική με το αντικείμενο του διαλόγου.

σΕΒ · Συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε ένα σημείο/υπουργείο.
· Προγραμματισμός εφ` όλης της ύλης.
· Δέσμευση όλων των συμμετεχόντων στον κοινωνικό διάλογο.
· Άμεση και ισότιμη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων. 
· Ανάγκη διαμόρφωσης κουλτούρας κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα. 
· Δε συμμετείχε στον κοινωνικό διάλογο για τη μαθητεία.
· Το πλαίσιο του διαλόγου για τη μαθητεία πρέπει να είναι σαφές σε όλους τους εμπλεκομένους
· Η θεματολογία του διαλόγου πρέπει να είναι ορισμένη με ακρίβεια και σχετική με το αντικείμενο του διαλόγου.
· Ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένες προτεραιότητες, συμβατές με τις προτεραιό-

τητες των κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουν σε αυτόν. 
· Χρειάζεται τριμερής ισότιμος διάλογος. 
· Ο κοινωνικός διάλογος να ξεκινάει από την καταγραφή αναγκών, τα επόμενα στάδια να σχεδιάζονται βά-

σει των εντοπισμένων αναγκών, όπως προκύπτουν από το πρώτο στάδιο και γενικότερα ο σχεδιασμός 
να μην εξυπηρετεί πελατειακές σχέσεις.
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προτασΕΙσ ΒΕλτΙώσήσ τών δΙαδΙκασΙών σύλλοΓΙκήσ δΙαπραΓΜατΕύσήσ 
στα ΘΕσΜοΘΕτήΜΕνα ορΓανα ΓΙα τήν ΕΕκ

σΕτΕ · Άμεση και ισότιμη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων. 
· Ανάγκη διαμόρφωσης κουλτούρας κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα. 
· Δε συμμετείχε στον κοινωνικό διάλογο για τη μαθητεία.
· Η μαθητεία είναι ένα αντικείμενο στο οποίο απαιτείται οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων να συνεκτι-

μώνται και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Και κάτι τέτοιο δε συνέβη εν προκειμένω. 
· Η θεματολογία του διαλόγου πρέπει να είναι ορισμένη με ακρίβεια και σχετική με το αντικείμενο του δια-

λόγου.
· Τα αποτελέσματα του κοινωνικού διαλόγου πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από το κράτος στη δι-

αμόρφωση της πολιτικής του στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

ύ.πο.παΙδ · Δέσμευση όλων των συμμετεχόντων στον κοινωνικό διάλογο.
· Άμεση και ισότιμη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων. 
· Δεν υπάρχει διαμορφωμένη κουλτούρα ή παράδοση κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα. 
· Λανθασμένη η προσπάθεια επιβολής του γερμανικού μοντέλου μαθητείας χωρίς να υπάρχουν οι προϋ-

ποθέσεις και με εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση από κοινοτικά κονδύλια.
· Ο νόμος για τη μαθητεία πρόκειται να αλλάξει λόγω προχειρότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

και εκ των άνω επιβολής χωρίς κοινωνικό διάλογο.
· Στον κοινωνικό διάλογο που προηγήθηκε της διαμόρφωσης του συγκεκριμένου νόμου, το Υ.ΠΟ.ΠΑΙΔ 

είχε υποβαθμισμένο ρόλο.
· Η μαθητεία προϋποθέτει παρακολούθηση από εκπαιδευτές, προσφορά θέσεων μαθητείας σε επιχειρή-

σεις σχετικές με την ειδικότητα και στη συνέχεια πιθανή απασχόληση.
· Το πλαίσιο του διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα σε σχέση με τη μαθητεία πρέπει να είναι σαφές σε 

όλους τους εμπλεκομένους. 
· Η θεματολογία του διαλόγου πρέπει να είναι ορισμένη με ακρίβεια και σχετική με το αντικείμενο του δια-

λόγου.
· Ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένες προτεραιότητες, συμβατές με τις προτεραιό-

τητες των κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουν σε αυτόν. 
· Χρειάζεται ξεκάθαρη στόχευση, προτεραιότητες, διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και αξιολόγηση της 

υλοποίησης των μέτρων. 
· Ένα θεματολόγιο διαρκούς κοινωνικού διαλόγου για θέματα ΕΕΚ στην Ελλάδα πρέπει να περιλαμβάνει με 

σειρά σημαντικότητας τα εξής: 
- γλωσσάριο κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ, 
- χρηματοδότηση της ΕΕΚ, 
- διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ, 
- αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών στην ΕΕΚ, ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

(HRD & HRM), 
- καθοδήγηση και συμβουλευτική (επαγγελματικός προσανατολισμός), 
- αναντιστοιχία δεξιοτήτων (skill mismatch), 
- μορφές μάθησης βασισμένης στην εργασία (Work Based Learning), 
- πρακτική άσκηση, 
- μαθητεία, 
- ελκυστικότητα των προγραμμάτων σπουδών στην ΕΕΚ, 
- πιστωτικές μονάδες ECVET, 
- εγκυροποίηση (validation) δεξιοτήτων οι οποίες αποκτήθηκαν σε μη τυπικό ή άτυπο μαθησιακό περιβάλ-

λον, 
- διάρκεια σπουδών/φοίτησης στην ΕΕΚ, 
- διαπερατότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθμίδων, 
- κινητικότητα (mobility) στο πλαίσιο της ΕΕΚ (π.χ. μέσω της δράσης Leonardo, Εrasmus+).
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Συμπερασματικά, και με βάση τις παραπάνω συνολικές διαπιστώσεις, προκύπτουν τα παρα-
κάτω ζητήματα –κατά προτεραιότητα– τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ανάπτυ-
ξη ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα. Ειδι-
κότερα επισημαίνεται:

•	 Η ανάγκη καθορισμού μιας συγκεκριμένης αναλυτικής και πλήρους ατζέντας όλων των 
βασικών θεμάτων που σχετίζονται με την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και τις προοπτικές 
της ΕΕΚ (ολιστική και όχι αποσπασματική προσέγγιση). 

•	 Η προσπάθεια για επίτευξη μιας διυπουργικής προσέγγισης και πρακτικής, ώστε να ρυθ-
μιστούν με σαφήνεια οι αρμοδιότητες κάθε εταίρου (το ποιος θα κάνει τι και πότε). Πα-
ράλληλα, να εξασφαλιστεί ο συντονισμός και η συστηματική παρακολούθηση υλοποίη-
σης των αποφάσεων.

•	  Η ανάγκη συμμετοχής στο διάλογο όλων των ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων με-
ρών (κράτος, εμπειρογνώμονες σε θέματα σχεδιασμού πολιτικών, εκπαιδευτικοί, φορείς 
παροχής εκπαίδευσης, εκπρόσωποι αγοράς εργασίας και επιχειρήσεων) και οι αποφά-
σεις και δράσεις να επικοινωνηθούν στο κοινωνικό σύνολο (π.χ. αξιόπιστες αξιολογή-
σεις πολιτικών, δημόσιοι απολογισμοί δράσεων κ.τ.λ.).

•	  Η προσπάθεια για επίτευξη μιας σαφούς πολιτικής βούλησης για ορθολογισμό και σα-
φήνεια κινήσεων, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο άλλοι να διαβουλεύονται 
και άλλοι να αποφασίζουν, διαμορφώνοντας πλαίσιο και θεσμικά κείμενα με «παράλλη-
λες, αντιφατικές και ασύντακτες» διαδικασίες. 

•	 Ο νευραλγικός ρόλος των κοινωνικών εταίρων, αφού είναι αναγκαίο περισσότερο από 
ποτέ να συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις και αναλόγως των δυνατοτήτων τους, όχι 
μόνο με κριτήριο το ειδικό τους συμφέρον, αλλά με γνώμονα μια σαφή εθνική στρατη-
γική.
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Eίναι σαφές πως η προοπτική αναβάθμισης του κοινωνικού διαλόγου για τα θέματα ΕΕΚ 
οφείλει να περιλαμβάνει τόσο την επικαιροποίηση όσο και τον κριτικό αναστοχασμό μας πάνω 
στο θεματολόγιο του κοινωνικού διαλόγου. Αυτό σημαίνει, πως είναι σημαντικό να ανατρο-
φοδοτούμε διαρκώς την ατζέντα με τη θεματολογία πάνω στην οποία τόσο οι κοινωνικοί εταί-
ροι όσο και οι άλλοι σημαντικοί συντελεστές οφείλουν να τοποθετούνται και να αλληλοσυ-
μπράττουν, προκειμένου να συντίθεται η εποικοδομητική ώσμωση μιας δημιουργικής πορείας. 
Αναμφίβολα, αυτό, στην περίπτωση της χώρας μας, είναι το μεγάλο ζητούμενο, αφού, όπως 
προκύπτει και από τα εμπειρικά δεδομένα αλλά και από την ευρύτερη ανάλυση του πεδίου, ο 
κοινωνικός διάλογος σε πολλές περιπτώσεις αποκτά μια διεκπεραιωτική ή τυπική διαδικασία 
που δεν συνεισφέρει ουσιαστικά στην αναζήτηση κοινών και βιώσιμων λύσεων47. Υπό την έν-
νοια αυτή, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να αναστοχαζόμαστε διαρκώς και να πράττουμε δραστικά, 
με στόχο την εμβάθυνση, την ουσιαστική διενέργεια και λειτουργία του κοινωνικού διαλόγου 
σε όλα τα θέματα που αφορούν στην ΕΕΚ. Σε εκείνες τις περιπτώσεις που ο κοινωνικός διά-
λογος πραγματοποιείται με τρόπο ζωντανό και εποικοδομητικό, τα αποτελέσματα γίνονται άμε-

47. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να προβληματιστούμε περαιτέρω: Τι επιδιώκει κάθε μέρος από τον κοι-
νωνικό διάλογο; Ποια είναι η αντικειμενική λειτουργία του, δηλαδή, η λειτουργία του ανεξαρτήτως 
των ύστερων εκ μέρους μας αξιολογήσεων; Πάντα ο κοινωνικός διάλογος αναδεικνύει θέματα ή, 
μήπως, κάποιες φορές τα «κρύβει» ή τα παρουσιάζει ως διαφορετικά από ό,τι όντως είναι (προσχη-
ματικός κοινωνικός διάλογος); Επομένως, είναι κάθε κοινωνικός διάλογος «επιθυμητός και χρήσι-
μος»; Αρκεί να αξιολογούμε μόνο την «καλή πρόθεση» κοινωνικού διαλόγου; Πρέπει οι κοινωνικοί 
εταίροι να διακρίνουν με σαφή κριτήρια τον ορθοπρακτικό και ποιοτικό κοινωνικό διάλογο (και ποια 
είναι αυτά); 

κεφάλαιο  5
  Θεματολόγιο διαρκούς κοινωνικού διαλόγου και 
προτάσεις για την ενεργοποίηση της συμμετοχής 
των κοινωνικών εταίρων σε θέματα ΕΕΚ στην Ελλάδα
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σα ορατά και δρομολογούνται ευκολότερα διαδικασίες που μπορούν να προωθήσουν ρεαλι-
στικές και βιώσιμες πολιτικές. Ωστόσο, αυτή η δεύτερη εκδοχή δυστυχώς υστερεί και υπολεί-
πεται, ενώ, κατά κανόνα, ευδοκιμούν φαινόμενα όπως η θεσμική ασυνέχεια, η γραφειοκρατι-
κή κωλυσιεργία, η χαώδης εικόνα αμέτρητων θεωρητικών επεξεργασιών και εμπειριών πρα-
κτικής αναποτελεσματικότητας. 

Επιχειρώντας, λοιπόν, να σκιαγραφήσουμε το περίγραμμα ενός βασικού θεματολογίου για 
την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε επίπεδο κοινωνικού διαλόγου, αξίζει να θέ-
σουμε υπόψη μας ορισμένες μεθοδολογικές αρχές, οι οποίες κρίνεται σκόπιμο να παρατε-
θούν, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πεδίο ανάλυσής μας. 

Ειδικότερα, το θεματολόγιό μας:

◆ δεν προκύπτει από την εφαρμογή ενός αυστηρού επιστημολογικού μοντέλου προσέγγι-
σης του πεδίου, 

◆ δεν ενέχει αξιολογικές κρίσεις και ιεραρχήσεις αναφορικά προς την προτεραιότητα με 
την οποία τα θέματα παρουσιάζονται,

◆ δεν επιχειρεί να οδηγήσει σε ένα «κλειστό σχήμα» ερμηνείας της πραγματικότητας, οδη-
γώντας σε γενικεύσεις αντιπροσωπευτικού χαρακτήρα, με τη μέθοδο ενός στατιστικά 
επαρκούς μοντέλου.

Αντίθετα, η σκιαγράφηση του περιγράμματος του θεματολογίου βασίζεται σε παράγοντες και 
διαδικασίες όπως: 

α) η υποκειμενική αξιολόγηση επιμέρους όψεων της κοινωνικής εμπειρίας, 

β) η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων από πληροφορητές που εμπλέ-
κονται στο πεδίο (εμπειρογνώμονες, στελέχη σωματείων εργοδοτών και εργαζομένων, 
στελέχη σε θέσεις ευθύνης κ.ο.κ.),

γ) η ταξινόμηση πληροφοριών και διαστάσεων της εμπειρίας συγκεκριμένων φορέων και 
ενδιαφερομένων στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής (όπως, για παράδειγμα, της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ως υπερεθνικού συντελεστή στο πεδίο διαμόρφωσης εκπαιδευτικής 
πολιτικής, τη κυβέρνησης, εκπαιδευτικών και διοικητικών παραμέτρων, εκπαιδευομέ-
νων, γονέων, συνδικαλιστικών και εργοδοτικών ενώσεων, ερευνητικών φορέων κ.ά. 
εμπλεκομένων),

δ) η μελέτη και αξιοποίηση βασικών κειμένων πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση καθώς και της βασικής βιβλιογραφίας, 

ε) η διερεύνηση, αξιολόγηση και ανάδειξη βασικών διαστάσεων είτε από πρωτογενείς 
εμπειρίες συμμετοχικής παρατήρησης, είτε από προσλαμβάνουσες εμπειρίες οι οποίες 
προέρχονται από δευτερογενείς πηγές. 
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πίνακας 14. Προτεινόμενοι βασικοί άξονες ενός θεματολογίου διαρκούς  
κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ.

Άξονας 1ος Το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕΚ (δομή, λειτουργία, αποτίμηση)

Άξονας 2ος Το εννοιολογικό πλαίσιο (έννοιες, γλώσσα, ορισμοί)

Άξονας 3ος Η μαθητεία (οργάνωση, προγράμματα, λειτουργία) 

Άξονας 4ος Η έννοια της ποιότητας στην ΕΕΚ και στη μαθητεία (διασφάλιση, δείκτες, έλεγχος) 

Άξονας 5ος Η δημιουργία θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της μαθητείας

Η ανάδειξη ενός πλαισίου θεμάτων γύρω από τον κοινωνικό διάλογο διαμορφώνει βασι-
κές τάσεις και ροπές προς την κατεύθυνση μιας όσο το δυνατόν περισσότερο ορθολογικής και 
«αξιολογικά ουδέτερης» προσέγγισης του πεδίου, με στόχο τη διεύρυνση και την ανάπτυξη του 
κοινωνικού διαλόγου. Η ύπαρξη σταθερών αναφορών και συνεχούς λειτουργίας δομών (δι-
κτύων/σημείων) κοινωνικού διαλόγου, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ποιοτικού, αποτελεσμα-
τικού - που σημαίνει δεσμευτικού - και βιώσιμου κοινωνικού διαλόγου. Ας δούμε, αναλυτικό-
τερα, τους βασικούς άξονες ενός θεματολογίου το οποίο αποτελεί περισσότερο το κοινό έδα-
φος για τη δόμηση και ανάπτυξη ενός διαρκούς διαλόγου και λιγότερο το κλειστό ερμηνευτικό 
σχήμα μιας τυπολογικής ταξινόμησης (Πίνακας 14). 

Ειδικότερα:

•	 το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕκ: Στην Ελλάδα για δεκαετίες ολόκληρες ταλανιζόμαστε από 
συμπτώματα όπως η ύπαρξη, αλλά η μη εφαρμογή ή η ανενέργεια κατάλληλων και ορ-
θών θεσμικών/νομικών διατάξεων, είτε από τη συνεχή αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, 
με συνέπεια την ασυνέχεια, τον κατακερματισμό και την πολυνομία. Οι βασικές αυτές τά-
σεις δυσχεραίνουν την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης-κατάρτισης, με συνέπεια είτε την ανεπαρκή, είτε την ελ-
λιπή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, με αποκορύφωμα, τη διαρκή ασυνενοησία ανά-
μεσα στους εμπλεκόμενους φορείς. Η αρνητική αυτή εικόνα δυσχεραίνει τη θεμελίωση 
μιας σοβαρής μεταρρύθμισης, αφού οι νόμοι και οι διατάξεις είναι υπό διαρκή αβεβαιό-
τητα τόσο ως προς τη θεσμοθέτησή τους όσο και ως προς την εφαρμογή τους. Το παρά-
δοξο είναι πως τέτοιες τάσεις παρατηρούνται ακόμη και στο πλαίσιο ενδοκυβερνητικών 
αλλαγών, αφού οι αλλαγές και μόνο στα επιτελικά πρόσωπα των φορεών (γενικοί γραμ-
ματείς, πρόεδροι Δ.Σ. οργανισμών, εμπειρογνώμονες και ειδικοί σύμβουλοι κ.λπ.) επιφέ-
ρουν αλλαγές στρατηγικού προσανατολισμού, πολυγλωσσία και θεσμικό αποπροσανα-
τολισμό. Αναμφίβολα, το ζήτημα του θεσμικού πλαισίου είναι αναγκαίο να αποτελεί βα-
σικό θέμα στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, αφού ο εκσυγχρονισμός του, η συνέ-
χειά του, ο σεβασμός της εφαρμογής του, η διαρκής ανατροφοδότηση και η αξιολόγηση 
της σχέσης του με την πραγματικότητα, απαιτείται να απασχολούν διαρκώς τα εμπλεκό-
μενα μέρη. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίος, περισσότερο από ποτέ, ο σταθερός προσανα-
τολισμός του εθνικού θεσμικού πλαισίου προς το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, με τρόπο διαλε-
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κτικό (αμοιβαίας και ισότιμης αλληλεπίδρασης), ώστε να ικανοποιούνται αποτελεσματι-
κά οι κοινωνικές, εκπαιδευτικές και αναπυξιακές μας ανάγκες. Αυτό σημαίνει πως, ακό-
μη και στο πλαίσιο της εσωτερικής εθνικής πολιτικής, οφείλουμε να λαμβάνουμε σοβα-
ρά υπόψη το «ευρωπαϊκό κεκτημένο» με τρόπο δημιουργικό, ώστε να προωθείται η ευ-
ρωπαϊκή προοπτική της χώρας στο πεδίο της ανάπτυξης και της καινοτομίας και όχι η πα-
θητική ενσωμάτωση εργαλείων και μοντέλων πολιτικής, τα οποία ούτε εφαρμόζονται, 
ούτε προσφέρουν αποτελεσματικές υπηρεσίες στον τόπο. Επιπροσθέτως, η εν λόγω σύ-
σταση δε σημαίνει ότι η εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο ή αλλιώς τις δεσπόζου-
σες ευρωπαϊκές πολιτικές ΕΕΚ, συνιστά εκ προοιμίου μια ασφαλή οδό προόδου και βελ-
τίωσης. Πέρα από κάθε αμφιβολάι, χρειαζόμαστε μια πολιτική έλλογης και δημιουργικής 
προσαρμογής των δικών μας θεσμών και κοινωνικών πρακτικών στις καλές ενωσιακές 
και διεθνείς πρακτικές, εξίσου μακριά από τις αρνητικές ατομικιστικές νοοτροπίες και τις 
συστημικές παθογένειες του ελληνικού εκπαιδευτικού και γενικότερα πολιτικού και κοι-
νωνικού συστήματος, αλλά και από τις ακραίες νοεφιλελεύθερες ιδεοληψίες που αναπα-
ράγουν την ανισότητα, την κοινωνική εκμετάλλευση και μεροληπτούν διαρκώς υπέρ του 
κέρδους των λίγων.

•	 το εννοιολογικό πλαίσιο: Είναι σαφές πως πρέπει να δοθεί έμφαση σε ζητήματα ορι-
σμών και σε θέματα εννοιολογικών προσδιορισμών, με τρόπο που να διασφαλίζεται η 
συνεννόηση και ο κοινός τρόπος αντίληψης των εργαλείων και των πρακτικών στο χώρο 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης - κατάρτισης. Αυτό καθίσταται αναγκαίο, γιατί στο πλαί-
σιο του κοινωνικού διαλόγου επικρατεί, σε αρκετές περιπτώσεις, μια ευρύτερη ασάφεια 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα εμπλεκόμενα μέρη έννοιες και δια-
δικασίες όπως «η μαθητεία», «η πρακτική άσκηση», «τα προσόντα», «η διασφάλιση ποι-
ότητας», «η πιστοποίηση», «η διαπίστευση», «η αξιολόγηση», κ.ο.κ.. Για παράδειγμα, εί-
ναι χαρακτηριστική η σύγχυση που δημιουργείται ανάμεσα στην έννοια της μαθητείας και 
της πρακτικής άσκησης, αφού είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί το ότι η διαφορά μετα-
ξύ των δύο έγκειται στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται. Στη διάρκεια της αμιγούς πρα-
κτικής άσκησης ο εκπαιδευόμενος απέχει από το εκπαιδευτικό ίδρυμα και τις εκεί υπο-
χρεώσεις του, ενώ στη μαθητεία η φοίτηση στο εκπαιδευτικό ίδρυμα και η εκπαίδευση 
στον εργασιακό χώρο πραγματοποιούνται παράλληλα, με χρονικές εναλλαγές στη διάρ-
κεια της βδομάδας ή του μήνα48 κ.ο.κ. (ΙΟΒΕ, 2011:15). Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να χαρ-
τογραφηθεί επισταμένα, με ακρίβεια ετυμολογική και επιστημονική, όλη η γκάμα των εν-
νοιών, των εργαλείων και των ορισμών που προσδιορίζουν το πεδίο της ΕΕΚ, με στό-
χο τη δόμηση ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας και συνεννόησης. Ειδικότερα, επιβάλ-
λεται να διαμορφωθεί, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών, ένα σύγχρο-

48.  Όπως προκύπτει και από το πρόγραμμα μαθητείας που πρόσφατα οργάνωσε ο ΟΑΕΔ μαζί με το ελ-
ληνογερμανικό επιμελητήριο, η διάρκεια της εκπαίδευσης στον εργασιακό χώρο και η εκπαίδευση 
στη σχολή είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται σε ξεχωριστά συνεχόμενα χρονικά διαστήματα. Τού-
το κρίνεται απαραίτητο αν θέλουμε η μαθητεία να μπορεί να προσαρμοστεί στον τροπο λειτουργίας 
των τουριστικών επιχειρήσεων οι περιςςότερες από τις οποίες λειτουργούν εποχιακά.
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νο «Γλωσσάριο κοινωνικού διαλόγου» για την ΕΕΚ, με έμφαση στα ζητήματα της μαθη-
τείας, περιλαμβάνοντας όλη τη γκάμα των ορισμών και των εννοιών που περιβάλλουν το 
εν λόγω πεδίο. Η δημιουργία αυτού του «εννοιολογικού χάρτη» θα συμβάλλει αποφασι-
στικά στην αποφυγή των παρανοήσεων και των παρερμηνειών, αφού κατά κοινή ομολο-
γία στη χώρα μας (και όχι μόνο) ενδημεί μια γενικότερη υστέρηση σε ζητήματα εννοιο-
λογικού προσδιορισμού, σύμπτωμα το οποίο ερμηνεύεται μέσα από παράγοντες όπως:

 – Οι διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές προσεγγίσεις: Συχνά διαπιστώνουμε πως 
ανάλογα με το ιδεολογικό πρίσμα μέσα από το οποίο κάποιος προσεγγίζει το ζήτημα της 
απασχόλησης και το ζήτημα της εκπαίδευσης - κατάρτισης διαμορφώνονται εντελώς δια-
φορετικές θεωρήσεις και πολιτικές ερμηνείες. Είναι σαφές πως υπάρχουν σε πολλές πε-
ριπτώσεις ιδεολογικά κατάλοιπα και φορτισμένες προσεγγίσεις που εκφέρουν εκ διαμέ-
τρου αντίθετες απόψεις σχετικά με το κατά πόσο και σε ποιο βαθμό είναι αναγκαία η σύν-
δεση των επαγγελματικών σπουδών με την αγορά εργασίας ή κατά πόσο είναι ανεκτό να 
παρεισφρύουν χώρο της ΕΕΚ οι επιχειρήσεις κ.ο.κ.. Είναι αντιληπτό πως το χάσμα που 
χωρίζει τέτοιου είδους προσεγγίσεις αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες για την αδυναμία 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, την απουσία διαλόγου και την αναποτελεσματικότητα εύ-
ρεσης ενός κοινού τόπου συνεργασίας. 

 – Η ετερογένεια των προσεγγίσεων και των ορισμών: Σε πολλές περιπτώσεις έχει επι-
σημανθεί η απόσταση που υπάρχει σε ορισμούς και εννοιολογικές προσεγγίσεις ανάμε-
σα σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς (CEDEFOP, OECD, ΕC, Unesco, IMF, WB 
κ.ά.) ή σε σχολές επιστημονικής και εκπαιδευτικής σκέψης, ανάλογα με τις χώρες προέ-
λευσης (αγγλοσαξονικό μοντέλο, σκανδιναβικό κ.ο.κ.). Αναμφίβολα, η «πολυγλωσσία» 
και οι αντιφάσεις ανάμεσα σε προσεγγίσεις και ερμηνευτικά σχήματα διαμορφώνουν κλί-
μα σύγχυσης και αμφισημίας, που κάθε άλλο παρά διευκολύνει τον κοινωνικό διάλογο. 
Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να μελετηθεί και να κατανοηθεί ο υψηλός βαθμός ετερογένειας 
στις διάφορες θεωρήσεις και ερμηνείες πάνω σε θέματα ΕΕΚ. Αυτό θα συμβάλλει στην 
εξομάλυνση των διαφορών και θα λειάνει το έδαφος για συγκλίσεις, συνθέσεις και δια-
λεκτικές τομές στο επίπεδο του κοινωνικού διαλόγου τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρω-
παϊκό επίπεδο.

 – Η έλλειψη κουλτούρας συνδιαμόρφωσης πολιτικών και ανάληψης ευθύνης δεσμευ-
τικού κοινωνικού διαλόγου: Στην Ελλάδα ο κοινωνικός διάλογος σε θέματα παιδείας, 
εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν έχει προσδώσει μέχρι σήμερα τα αναμενόμενα απτά και 
εποικοδομητικά αποτελέσματα. Το ίδιο, ουσιαστικά, συμβαίνει και στο πεδίο της ΕΕΚ και 
της μαθητείας, αφού στοιχεία όπως ο κατακερματισμός, η αποσπασματικότητα, η ασυνέ-
χεια, ο κομματικός και συντεχνιακός λόγος, ηγεμονεύουν εδώ και δεκαετίες στο εσω-
τερικό της χώρας. Αναμφίβολα, λοιπόν, η έλλειψη κουλτούρας συνδιαμόρφωσης πολι-
τικών και ανάληψης ευθύνης δεσμευτικού κοινωνικού διαλόγου δεν προσφέρει καλές 
υπηρεσίες στην αναζήτηση κοινών συμφωνιών και στην εδραίωση ισχυρών συμβολαί-
ων μεταξύ κράτους, κοινωνικών εταίρων, εκπαιδευτικής και ευρύτερης επιστημονικής 
κοινότητας.
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 – Η τεχνοκρατική ανεπάρκεια: Ένα σημαντικό στοιχείο που δυσχεραίνει το έργο και τη 
λειτουργία του κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα είναι η έλλειψη τεχνοκρατικής επάρ-
κειας σε φορείς και οργανισμούς στο εσωτερικό της χώρας. Η διαπίστωση αυτή εδρά-
ζεται σε διαχρονικές παθογένειες που ενδημούν στον πυρήνα της ελληνικής διοικητι-
κής γραφειοκρατίας, η οποία χειρίζεται τα θέματα αυτά. Κατά συνέπεια, βλέπουμε, με 
επαναλαμβανόμενη σταθερότητα, φαινόμενα όπως η άγνοια των τελευταίων εξελίξε-
ων, η έλλειψη στοιχειώδους κατάρτισης σε θέματα βιβλιογραφίας ή διεθνούς εμπειρί-
ας, η ακαταλληλότητα προσώπων και στελεχών σε κρίσιμες θέσεις, η έλλειψη στρατη-
γικής και σταθερού προσανατολισμού της χώρας προς το κεκτημένο των ευρωπαϊκών 
εξελίξεων κ.ο.κ.. Δυστυχώς, το σύμπτωμα αυτό ερμηνεύεται και μέσα από τις θεωρί-
ες περί ελληνικής υπανάπτυξης της κεντρικής γραφειοκρατικής διοίκησης, αφού ακό-
μη και σήμερα ένα τμήμα των λειτουργών της προέρχεται από διαδικασίες και πρακτι-
κές επιλογής ενός παρωχημένου πελατειακού και πατερναλιστικού κράτους, το οποίο 
θα πρέπει η χώρα να αφήσει πίσω της το συντομότερο δυνατό. Είναι σαφές πως η 
νεότερη γενιά στελεχών της δημόσιας διοίκησης διαθέτει σαφώς περισσότερα προ-
σόντα και δεξιότητες και, κυρίως, μετά την εφαρμογή του μέτρου επιλογής προσωπι-
κού μέσω ΑΣΕΠ, μειώθηκε αισθητά η αναξιοκρατία και ο πελατειακός χαρακτήρας των 
προσλήψεων. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να γίνουν πολλά βήματα προς την ανάπτυξη του 
εργατικού δυναμικού στη δημόσια διοίκηση, με στόχο την εξάλειψη της ευνοιοκρατί-
ας, της πελατειακής κουλτούρας και της αναξιοκρατίας, πρακτικές που ευνόησαν κατά 
κόρον οι κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών στη σύγχρονη Ελλάδα. Είναι σαφές 
πως η κεντρική μηχανή, η οποία και θα χειρίζεται τα θέματα της ΕΕΚ, απαιτείται να δι-
αθέτει υψηλή τεχνογνωσία, εμπειρία και, κυρίως, παιδεία διαχείρισης ζητημάτων που 
προϋποθέτουν τον κοινωνικό και θεσμοθετημένο διάλογο. Ωστόσο, η τεχνοκρατική 
ανεπάρκεια, με την έννοια της τεκμηριωμένης και βασισμένης σε έγκυρα και αξιόπιστα 
δεδομένα πολιτικής πρότασης, είναι στοιχείο που απουσιάζει όχι μόνο από τους κρα-
τικούς λειτουργούς / υπαλλήλους, αλλά –σε κάποιο βαθμό- και από τους κοινωνικούς 
εταίρους και τα στελέχη τους.

•	 ή μαθητεία (apprenticeship): Το ζήτημα της ανάδειξης και αξιοποίησης των μορ-
φών μάθησης με βάση την εργασία (μάθηση-στην-επιχείρηση), με έμφαση στο δυϊκό 
σύστημα μαθητείας, αποτελεί ένα καίριο ζήτημα στο θεματολόγιο του κοινωνικού δια-
λόγου. Πιο συγκεκριμένα, επειδή ο θεσμός της μαθητείας αποτελεί στις μέρες μας, εν 
δυνάμει, ένα αποτελεσματικό εργαλείο ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας, μέσα 
από την εναλλαγή της θεωρητικής μάθησης στο σχολείο και της εμπειρικής μάθησης 
σε συγκεκριμένο χώρο εργασίας (work - based - learning), κατόπιν σύναψης ειδικού 
συμβολαίου ανάμεσα στο εκπαιδευτικό ίδρυμα και την επιχείρηση, είναι σημαντικό να 
εντρυφήσουμε στην ουσία του εργαλείου αυτού. Με άλλα λόγια, επειδή υφίσταται ένα 
σημαντικό έλλειμμα γύρω από την έννοια της μαθητείας και των ιδιαιτεροτήτων που τη 
συνοδεύουν, απαιτείται η δομική και ενδελεχής ένταξη του εργαλείου αυτού στη θεμα-
τολογία του κοινωνικού διαλόγου στο πλαίσιο των κοινωνικών εταίρων. Ταυτόχρονα, 
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απαιτείται όχι μόνο η τυπική ενασχόληση με το θέμα, αφού ως γνωστόν ο θεσμός της 
μαθητείας στην Ελλάδα μέσω ΟΑΕΔ χρονολoγείται -υπό εντελώς διαφορετικές συν-
θήκες και άλλα χαρακτηριστικά - ήδη από τη δεκαετία του 50, αλλά η συστηματική επε-
ξεργασία και προετοιμασία του θεσμού σε σχέση με τις ανάγκες της ελληνικής πραγμα-
τικότητας. Σημαντικά επίσης θέματα, τα οποία απαιτείται να ιδωθούν συστηματικά στο 
πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, αποτελούν: 

 – η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των προγραμμάτων Μαθη-
τείας,

 – η επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου, όπως τίθεται από την Ευρωπαϊκή Σύσταση για 
το Youth Guarantee (Εγγύηση για τη Νεολαία),

 – η αύξηση των θέσεων Μαθητείας και των κινήτρων αντίστοιχα στις επιχειρήσεις, 
προκειμένου να διαθέτουν περισσότερες θέσεις, 

 – η επίτευξη μέγιστης συνεργασίας και συνεργειών με την Επαγγελματική Εκπαίδευ-
ση (ΕΠΑΛ) και τη Διά Βίου Μάθηση,

 – η ανάπτυξη συνεργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθεί η με-
ταφορά τεχνογνωσίας και από άλλες δομές και μοντέλα που εφαρμόζουν με ιδιαί-
τερη επιτυχία το θεσμό της μαθητείας, στη βάση του «δυϊκού» συστήματος εκπαί-
δευσης.

Ταυτόχρονα, απαιτείται η ευαισθητοποίηση και ενσυναίσθηση από πλευράς κοινωνικών 
εταίρων πάνω σε θέματα τα οποία σχετίζονται με:

¡ τις αναγκαίες δραστικές παρεμβάσεις που θα αποσκοπούν στην παροχή ποιοτικά 
και ποσοτικά αναβαθμισμένων θέσεων μαθητείας,

¡ τις επιβεβλημένες συμπράξεις και συνεργασίες ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκό-
μενους Φορείς (Δημόσιους Φορείς, Επιχειρήσεις, Επιμελητήρια Κοινωνικών Εταί-
ρων, Φορείς διαμόρφωσης κοινωνικής πολιτικής, εκπαιδευτικές μονάδες κ.ά.), με 
στόχο το διάλογο, την εποικοδομητική συνεργασία, τη χάραξη και υλοποίηση κοι-
νών πολιτικών,

¡ την αναζήτηση συνεργασιών με τους θεσμικούς φορείς εκείνους (Υπουργεία - Ορ-
γανισμοί - Φορείς Κοινωνικών Εταίρων, Εργοδοτικές Οργανώσεις, Επιμελητήρια 
κ.λπ.), οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενεργήσουν αποτελεσματικά, αποφασιστικά και 
συνεργατικά, με στόχο το άνοιγμα ευκαιριών στους νέους,

¡ τις επιβεβλημένες συμπράξεις και ανταλλαγές εμπειριών και καλών πρακτικών με 
χώρες που κατέχουν σημαντικό κεφάλαιο γνώσης και εφαρμοσμένων πολιτικών 
στο πεδίο αυτό,

¡ τη διερεύνηση, αναγνώριση και επίγνωση των εξω-εκπαιδευτικών προϋποθέσε-
ων ευόδωσης και αποτελεσματικής λειτουργίας της μαθητείας. Για παράδειγμα, 
ενίσχυση και διευκόλυνση της επένδυσης των επιχειρήσεων στο ανθρώπινο δυ-
ναμικό σε τομείς με αναπτυξιακή δυναμική, αποφυγή φαινομένων υποκατάστα-
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σης σταθερής εργασίας, σύνδεση της ΕΕΚ με αναπτυξιακά πλάνα επιμέρους κλά-
δων καθώς και με χρηματοδότηση αναπτυξιακών σχεδίων ομάδων επιχειρήσεων, 
συνδυασμός συμπράξεων επιχειρήσεων ή υιοθέτησης καινοτομιών με ανάπτυξη 
νέων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

•	 ή έννοια της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση – κατάρτιση και τη μα-
θητεία: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενταχθεί το ζήτημα της ποιότητας στους βασι-
κούς άξονες της συζήτησης για την επαγγελματική εκπαίδευση - κατάριτιση. Αυτό προ-
ϋποθέτει πως ο διάλογος θα πρέπει να επεκταθεί σε βαθύτερα ζητήματα που συνδέο-
νται με τις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως οι παρεχόμενες ειδικότητες, τα 
επαγγελματικά περιγράμματα, τα προγράμματα σπουδών, το εκπαιδευτικό υλικό, η εκ-
παίδευση των εκπαιδευτών, ο εργαστηριακός εξοπλισμός, η πρακτική άσκηση, κ.ά49. 
Ουσιαστικά, το κρίσιμο ζήτημα αφορά στη δημιουργία μιας νηφάλιας και ουσιωδώς 
τεκμηριωμένης συζήτησης, πέραν από τους αριθμούς και το θετικισμό τους, με έμφα-
ση σε στοιχεία της «καθημερινότητας» της ΕΕΚ. Τι εννοούμε, όμως, με το νεολογισμό 
«καθημερινότητα της ΕΕΚ»; Εννοούμε, ουσιαστικά, όλα εκείνα τα «οριζόντια» βασικά 
προαπαιτούμενα που σχετίζονται με τη λειτουργία των δομών της ΕΕΚ, τις «εισροές» 
και τις «εκροές» τους, το βαθμό ικανοποίησης των μαθητευομένων από τις σπουδές 
τους, την εγκατάστασή τους στις δομές απασχόλησης, την αξιοποίησή τους στην αγο-
ρά εργασίας.

Παράλληλα, μιας και αναφερθήκαμε στο πολύ επίκαιρο και ενδιαφέρον ζήτημα της μαθη-
τείας, είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως η δόμηση ενός ποιοτικού Συστήματος Μαθη-
τείας προϋποθέτει σημεία τα οποία απαιτείται να συμπεριληφθούν στο θεματολόγιο ενός δι-
αρκούς κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ. Ειδικότερα, απαιτείται να αποτελούν αντικείμενα 
διαλόγου θέματα όπως:

 – η έμφαση στην πρακτική άσκηση και ό,τι αυτή περιλαμβάνει, αφού είναι σαφές πως η 
έννοια της μαθητείας δεν αφορά μονομερώς στην πρακτική άσκηση. Αντίθετα, αποτε-
λεί μια ευρύτερη συνδυαστική και εναλλασσόμενη σπουδή - θητεία δίπλα σε ειδικούς 
της θεωρίας και ειδικούς της πράξης,

 – η κάλυψη πολλών τομέων και επαγγελματικών ειδικοτήτων στις θέσεις της μαθητείας,

 – η χρηστή διοίκηση, ο ισότιμος και ο ισοβαρής επιμερισμός του κόστους της μαθητεί-
ας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς (κράτος-εργοδοτικοί φορείς-επιχειρήσεις),

49. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι η ποιότητα μπορεί να ειδωθεί και ως μια βασική οριζόντια 
διάσταση που θα πρέπει να χαρακτηρίζει τα επιμέρους θέματα μιας σύγχρονης ατζέντας κοινωνικού 
διαλόγου για την ΕΕΚ. Υπό αυτήν την έννοια, το ερώτημα είναι: Ποια είναι τα κρίσιμα θέματα κοινωνι-
κού διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα σήμερα και τα προσεχή έτη και πώς η διαβούλευση για αυτά 
θα εμπεριέχει και θα εφαρμόζει κριτήρια ποιότητας; Για παράδειγμα, τι σημαίνει σήμερα ποιοτικά 
επαγγελματικά περιγράμματα; Τι αλλαγές στη φιλοσοφία ανάπτυξης, στη μορφή, στο περιεχόμενο, 
στην έκταση κ.ο.κ. πρέπει να γίνουν ή άλλο παράδειγμα: εάν όχι, οι «επιταγές κατάρτισης», ποιες 
διαδικασίες και μέσα εξασφαλίζουν λειτουργικότητα και ουσιαστική ποιότητα στη ΣΕΚ κ.ο.κ.;
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 – η απόρριψη της μαθητείας ως μοντέλου φθηνής, αδήλωτης και υποαμειβόμενης ερ-
γασίας,

 – η απόρριψη της μαθητείας ως υποκατάστατου πραγματικών θέσεων εργασίας,

 – η θεσμική ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και την 
υλοποίηση των προγραμμάτων μαθητείας,

 – ο διαρκής έλεγχος δύο βασικών διαστάσεων ποιότητας: α) του θεωρητικού - εκπαι-
δευτικού σκέλους στο παιδαγωγικό περιβάλλον του εκπαιδευτικού ιδρύματος και β) 
της πρακτικής άσκησης μέσα στο χώρο της επιχείρησης,

 – η ενίσχυση της συμμετοχής των κοινωνικά ευπαθών ομάδων στα προγράμματα μα-
θητείας,

 – η πιστοποίηση και αναγνώριση της μαθητείας ως «διακριτού πριμοδοτούμενου» προ-
σόντος, ικανού να αναγνωρίζεται στο πλαίσιο του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων,

 – η τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στα συμβόλαια μαθητείας, έτσι ώστε να κατο-
χυρώνονται τα δικαιώματα των εκπαιδευομένων και να τηρούνται απαρέγκλιτα τα κα-
θήκοντα και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών (ασφαλιστικοί και εργασιακοί όροι),

 – η αλληλοσυμπλήρωση και η επικαιροποίηση των θεματικών αντικειμένων σε πρακτι-
κό και θεωρητικό επίπεδο μέσα από τη διαρκή εμπλοκή και συμμετοχή των κοινωνι-
κών εταίρων,

 – η διασφάλιση του υψηλού επιπέδου που οφείλει να κατέχει το εμπλεκόμενο προσωπι-
κό στα προγράμματα μαθητείας τόσο στο πρακτικό μέρος (υπεύθυνοι κατάρτισης στο 
χώρο της επιχείρησης) όσο και στο θεωρητικό μέρος (εκπαιδευτικό προσωπικό με 
υψηλά, πιστοποιημένα και αναγνωρισμένα προσόντα),

 – η ένταξη της μαθητείας ως δομικού υποσυστήματος στο εθνικό σύστημα εκπαίδευσης 
ικανού, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να οδηγήσει στη συνέχιση της εκ-
παίδευσης και κατάρτισης ή στην πρόσβαση σε δομές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

 – η υποστήριξη ιδιαίτερα των μικρών επιχειρήσεων για την αποδοτική συμμετοχή τους 
στο δυϊκό σύστημα μαθητείας μέσω της αξιοποίησης ενδιάμεσων δεικτών / μηχανι-
σμών διαμεσολάβησης, διευκόλυνσης στα διοικητικά – διαχειριστικά ζητήματα και ποι-
οτικής υποστήριξης στα εκπαιδευτικά – παιδαγωγικά θέματα.

•	 Η δημιουργία θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της μαθητείας: Είναι σημαντικό στο πλαί-
σιο των κοινωνικών εταίρων να αναπτυχθεί ένας συστηματικός διάλογος πάνω στο 
ζήτημα της δημιουργίας θέσεων εργασίας, μέσα από την αξιοποίηση των θέσεων μα-
θητείας. Αυτό επιβάλλεται να κατανοηθεί ως πρακτική και, κυρίως, να καταστεί μέρος 
μιας ρεαλιστικής προοπτικής - αφού είναι αναγκαίο να επαναπροσδιοριστεί το μοντέ-
λο πρόσληψης του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να προσδώσει στις θέσεις μα-
θητείας κύρος μέσα από έναν ουσιαστικό προσανατολισμό προς τη σφαίρα της απα-
σχόλησης.
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πίνακας 15. Προτεινόμενο θεματολόγιο δώδεκα βασικών θεμάτων διαρκούς κοινωνικού 
διαλόγου για την ΕΕΚ στην Ελλάδα.

αΞονΕσ πΕδΙα δρασήσ ΘΕΜατα δΙαρκούσ κοΙνώνΙκού δΙαλοΓού

Άξονας 1ος Το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕΚ (δομή, 
λειτουργία, αποτίμηση)

1. χρηματοδότηση 
2. κινητικότητα 
3. στενότερη διασύνδεση των μορφών ΕΕκ

Άξονας 2ος Το εννοιολογικό πλαίσιο (έννοιες, 
γλώσσα, ορισμοί)

4. ή ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων
5. ύψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία

Άξονας 3ος Η μαθητεία (οργάνωση, προγράμμα-
τα, λειτουργία) 

6. Ενίσχυση της αυτονομίας των δομών ΕΕκ
7. καινοτομία

Άξονας 4ος Η έννοια της ποιότητας στην ΕΕΚ και 
στη μαθητεία (διασφάλιση, δείκτες, 
έλεγχος)

8. Ελκυστικότητα της ΕΕκ
9. καθοδήγηση και συμβουλευτική 
10. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της 

παραγωγικότητας

Άξονας 5ος Η δημιουργία θέσεων εργασίας στο 
πλαίσιο της μαθητείας

11. «Άνοιγμα» της ΕΕκ στον κόσμο της εργασίας
12. Μετάβαση στην απασχόληση

Ειδικότερα, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μιας ενδελεχούς ανταλλαγής 
απόψεων θέματα διαλόγου όπως:

1. ή υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία: Τα προγράμματα μαθητείας συμβάλλουν 
ευθέως στην αύξηση εξειδικευμένου προσωπικού, με τρόπο που να ανταποκρίνεται 
στις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεων. Μέσα από τα προγράμματα μαθητείας, οι 
επιχειρήσεις καλύπτουν βασικές τους ανάγκες, την ίδια στιγμή που διαμορφώνουν 
δεξαμενές εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού με υψηλή τεχνογνωσία. Ωστόσο, 
είναι αναγκαίο να εντείνουν τις προσπάθειές τους διαδραματίζοντας ένα δυναμικό 
ρόλο στις κατευθύνσεις των επαγγελματικών περιγραμμάτων και των επαγγελματι-
κών δεξιοτήτων που απαιτούνται και συμβάλλοντας σθεναρά στη βελτίωση του ρό-
λου και του προσανατολισμού των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που παρέχουν τη βα-
σική κατάρτιση σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Αυτό προϋποθέτει την προσπάθεια 
εύρεσης περισσότερων διαύλων επικοινωνίας και στενότερη συνεργασία με τα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα, ώστε να ευθυγραμμιστεί η παρεχόμενη κατάρτιση με τις πραγ-
ματικές ανάγκες των θέσεων απασχόλησης. Είναι σαφές πως σε ένα δυναμικά με-
ταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, η κατάρτιση για την απόκτηση επαγγελματι-
κών προσόντων οφείλει να αναπροσαρμόζεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες της 
οικονομίας. Στην κατεύθυνση αυτή, τα συστήματα μαθητείας μπορούν να διαδραμα-
τίσουν σημαίνοντα ρόλο.

2. το ζήτημα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας: 
Τα προγράμματα μαθητείας είναι αναγκαίο να διασφαλίζουν και να συμβάλλουν απο-
φασιστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που τα παρέ-
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χουν. Είναι αναγκαίο να βρεθεί το απαιτούμενο «modus vivendi», προκειμένου οι 
επιχειρήσεις που εκπαιδεύουν οι ίδιες τους εργαζόμενούς τους, να μπορούν να το 
κάνουν με τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες αλλά και τις μελλο-
ντικές τους ανάγκες. Αυτό τους δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις 
άλλες επιχειρήσεις, αφού έτσι έχουν συνεχή και ευέλικτη πρόσβαση σε εξειδικευ-
μένο εργατικό δυναμικό που εκπαιδεύεται πάνω σε συγκεκριμένες δεξιότητες, ανά-
γκες και ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων που παρέχουν τις θέσεις μαθητείας. Υπό 
την έννοια αυτήν, η ευδοκίμηση μιας «ανταγωνιστικής» πολιτικής εξεύρεσης εξειδι-
κευμένου εργατικού δυναμικού στη βάση των αναγκών μιας επιχείρησης, συμβάλ-
λει ευθέως στην αύξηση του ρυθμού της παραγωγής και, ειδικότερα, στην αύξηση 
της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς της. Στο σημείο αυτό, ωστόσο, εί-
ναι σημαντικό να επισημανθεί πως στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις δεν ανταγωνίζονται 
για το «ελάχιστο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό», ώστε να έχουν ισχυρό κίνητρο 
να επενδύσουν στις δεξιότητες. Αντιθέτως: α) έχουν αναθέσει κατά κόρον στο δη-
μόσιο τομέα την αναπαραγωγή και μετάδοση των δεξιοτήτων στη νέα γενιά, απο-
φεύγοντας επισταμένα την ανάληψη του σχετικού κόστους και β) έχουν τη δυνατό-
τητα να αξιοποιούν (στις περισσότερες των περιπτώσεων, μιας ούτως ή άλλως μη 
εξειδικευμένης οικονομίας υπηρεσιών, όπως η ελληνική, με ελάχιστες ποιοτικές και 
τεχνολογικά προωθημένες θέσεις εργασίας) άτομα με «πλεονάζοντα προσόντα» σε 
σχέση με εκείνα που απαιτούν οι κενές θέσεις εργασίας. Αναμφίβολα, οι υπαρκτές 
περιπτώσεις αναντιστοιχίας προσφερόμενων και ζητούμενων δεξιοτήτων αντιμετω-
πίζονται σχετικά εύκολα μέσα στις συνθήκες της τεράστιας ανεργίας. Την ίδια στιγ-
μή όμως, η προαναφερόμενη «γενική εικόνα» δεν πρέπει να σκιάζει τις δυνατότητες 
οικονομικής μεγέθυνσης σε τεχνολογικά αναπτυγμένους τομείς ή σε πεδία συγκρι-
τικών πλεονεκτημάτων της χώρας (όπως πολιτισμός, φάρμακο, τουρισμός κ.τ.λ.).

3. το ζήτημα της καινοτομίας: Η αναζήτηση και εξεύρεση τρόπων εδραίωσης της και-
νοτομίας αποτελεί βασικό εχέγγυο και προαπαιτούμενο ανάπτυξης των επιχειρήσε-
ων στο πλαίσιο της μαθητείας. Η ώσμωση μεταξύ έμπειρων εργαζομένων και ενερ-
γητικών εκπαιδευομένων που βρίσκονται σε συνεχή εκμάθηση, δύναται να συμβάλ-
λει αποφασιστικά στη διαμόρφωση νέων τρόπων και νέων μεθόδων άσκησης των 
επαγγελματικών ρόλων μέσα στην επιχείρηση. Πολύ συχνά, οι μαθητευόμενοι αντι-
μετωπίζουν με κριτική ματιά το ρόλο και τη στάση των παλαιότερων εργαζομένων, 
με αποτέλεσμα να τους παρακινούν στην εξεύρεση λύσεων και εφαρμογών που 
οδηγούν στην καινοτομία και την αύξηση της παραγωγικότητας.

4. ή προσέλκυση και επαγγελματική αποκατάσταση των εκπαιδευομένων: Είναι 
σαφές πως απαιτείται η προσέλκυση εκπαιδευομένων μέσα από ένα κοινά αποδε-
κτό, έγκριτο, διαφανές, αξιοκρατικό και αξιόπιστο μοντέλο που να βασίζεται σε στέ-
ρεες διαδικασίες σχεδιασμού, επιλογής και ένταξης των εκπαιδευομένων στα συ-
στήματα μαθητείας. Είναι αναγκαία η παροχή ισχυρών κινήτρων, ώστε να λαμβάνε-
ται σοβαρά υπόψη η επιλογή ένταξης σε μία θέση μαθητείας. Η προσέλκυση των εκ-
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παιδευομένων δεν επιτρέπεται να αποτελεί «ψάρεμα σε θολά νερά», αλλά μια δι-
άφανη θεσμική διαδικασία που να ανοίγει αξιόπιστες επαγγελματικές προοπτικές 
στους/στις νέους/ες, με κοινό όφελος για όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδι-
κασία αυτή. Αναδύονται, ουσιαστικά, βασικά θέματα που είναι αναγκαίο να διευκρι-
νιστούν στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου και να αποτελέσουν τον κοινό τόπο 
μιας μεθοδολογίας που θα απαντά με καθαρότητα σε θέματα όπως:

 – πώς θα προσελκύσω τους εκπαιδευόμενους;

 – πώς θα επιλέξω τους καταλληλότερους εκπαιδευόμενους;

 – πώς θα πετύχω την ομαλή ένταξη των εκπαιδευομένων μέσα στο εργασιακό και 
εκπαιδευτικό περιβάλλον;

 – πώς θα πετύχω τη λειτουργική ένταξη των εκπαιδευομένων στην επιχείρηση;

 – πώς θα διαμορφώσω όρους σύνδεσης με το τυπικό σύστημα εκπαίδευσης και 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση;

 – πώς θα ενισχύσω την επαγγελματική κινητικότητα των εκπαιδευομένων με 
ασφάλεια και αξιοπρέπεια;

5. το ζήτημα της μετάβασης στην απασχόληση: Στην προέκταση του παραπάνω συλ-
λογισμού, οι κοινωνικοί εταίροι είναι αναγκαίο να δουν επισταμένα το ζήτημα της 
απασχόλησης, μέσα από την ανάλυση των τάσεων της αγοράς εργασίας σε σχέση 
με το πεδίο της ΕΕΚ. Αυτό προϋποθέτει τη δημιουργία ή την ανάπτυξη των ήδη υφι-
στάμενων παρατηρητηρίων κατάρτισης – απασχόλησης, με στόχο την ανατροφοδό-
τηση των «εισροών» και των «εκροών» του συστήματος, την παρακολούθηση της 
σταδιοδρομίας των αποφοίτων της ΕΕΚ, τη μελέτη των επαγγελματικών διαδρομών 
των αποφοίτων από τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης, την ενίσχυ-
ση των δομών συμβουλευτικής και επαγγελματικής καθοδήγησης, τη διαμόρφωση 
όρων υγιούς σύνδεσης της ΕΕΚ με τον επιχειρηματικό κόσμο και την αγορά εργασί-
ας.

6. το «άνοιγμα» της ΕΕκ στον κόσμο της εργασίας και η δέσμευση των εργο-
δοτών: Η ανάπτυξη προγραμμάτων μαθητείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
αποδοχή τους από τον κόσμο της εργασίας και, ειδικότερα, τον επιχειρηματικό κό-
σμο, ο οποίος απαιτείται να εμπλακεί σθεναρά στην αναβάθμιση του συστήματος. 
Ταυτόχρονα, νευραλγικό ζήτημα αποτελεί η ίδια η δέσμευση των εργοδοτών ως 
προς την παροχή της κατάρτισης εντός του χώρου εργασίας καθώς και η συμμε-
τοχή τους στο σχεδιασμό των σχετικών προγραμμάτων σπουδών, σε συνεργασία 
με εκπαιδευτικά ιδρύματα ή κέντρα κατάρτισης. Συνεργασία ικανή να διασφαλίσει 
τη λειτουργία ουσιαστικών προγραμμάτων μαθητείας που θα χαρακτηρίζονται από 
επάρκεια, ανάμεσα στα άλλα, ως προς τη διάρκειά τους και δεν θα αποτελούν εν 
τέλει φευγαλέες δράσεις ταχύρρυθμης πρακτικής άσκησης.

7. ή ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων: Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η ουσι-
αστική και ισότιμη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες κοινωνικού 
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διαλόγου για τα θέματα μαθητείας. Η πραγμάτωση της ουσιαστικής εμπλοκής των 
κοινωνικών εταίρων στα θέματα της μαθητείας δε μπορεί να είναι μόνο ένα κατ΄επί-
φαση ζήτημα, αλλά μια πραγματική θεσμική διαδικασία, η οποία να αφορά όχι μόνο 
τις τυπικές ρήτρες συμμετοχής σε επιτροπές και συμβούλια αλλά και την ουσιαστική 
δράση σε όλο το φάσμα σχεδιασμού, οργάνωσης, διεύθυνσης και ελέγχου - ανα-
τροφοδότησης του συστήματος. Η προοπτική αυτή, είναι αναγκαίο να αποτελέσει 
θεμελιακό ζήτημα του θεματολογίου του κοινωνικού διαλόγου, αφού πρόκειται για 
μακροπρόθεσμη στρατηγική που απαιτείται να αναπτυχθεί μεθοδικά και συστηματι-
κά.

8. ή ενίσχυση της αυτονομίας των δομών ΕΕκ: Είναι σαφές πως στο πλαίσιο ενός 
δυναμικά μεταβαλλόμενου εκπαιδευτικού και εργασιακού περιβάλλοντος είναι ανα-
γκαία η παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στον τρόπο λειτουργίας των δομών ΕΕΚ. 
Αναμφίβολα, ο χαρακτήρας, οι ιδιομορφίες και οι ιδιαίτερες ανάγκες των τοπικών 
και περιφερειακών αγορών εργασίας μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο οδη-
γό για τον καθορισμό των ειδικοτήτων, των προγραμμάτων σπουδών, των κατευ-
θύνσεων και του προσανατολισμού των «εκροών» των συστημάτων της ΕΕΚ. Αυτό 
σημαίνει πως απαιτείται μεγαλύτερος βαθμός αυτονομίας και διαφοροποίησης σε 
τοπική κλίμακα ή σε κλαδικό εύρος, γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη διαφο-
ροποιημένων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων αλλά και συμπράξεων με τις τοπικές 
επιχειρήσεις, τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς, τα κλαδικά επιμελητήρια κ.ο.κ.. 
Ουσιαστικά, η προοπτική αυτή αφορά στη διαμόρφωση ενός περισσότερο αποκε-
ντρωμένου μοντέλου ΕΕΚ, το οποίο οφείλει να προωθεί τη μαθητεία, στη βάση μιας 
ορθολογικά διαφοροποιημένης εκπαιδευτικής παρέμβασης σύμφωνα με τις πραγ-
ματικές ανάγκες των κλάδων, των τοπικών οικονομιών και της κατά τόπους αγοράς 
εργασίας.

9. ή στενότερη διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αρχική και 
τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση: Σημαντικό, επίσης, ζήτημα στην ατζέ-
ντα του κοινωνικού διαλόγου αποτελεί η διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης με την αρχική και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση. Η κρισιμότητα του θέματος αυτού 
έγκειται στη ανάγκη της αποφυγής των αλληλοεπικαλύψεων καθώς και της ασύντα-
κτης λειτουργίας του πεδίου της ΕΕΚ, αφού η χώρα υστερεί σε ζητήματα σχεδιασμού 
και μακρόπνοης στρατηγικής. Είναι αναγκαίο ο κοινωνικός διάλογος να εντάξει στο 
θεματολόγιό του την προοπτική της συνεργασίας και της αλληλοσυμπλήρωσης των 
επιμέρους υποσυστημάτων του, με τρόπο που να εξυπηρετούνται οι εθνικές ανά-
γκες που αφορούν στην ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση. Δε νοεί-
ται να μην αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης στον κοινωνικό διάλογο το ζήτημα του 
σχεδιασμού των ειδικοτήτων, των επιπέδων και των διαβαθμίσεων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης που το κάθε υποσύστημα οφείλει να παρέχει. Στο πλαίσιο της δια-
σύνδεσης αυτής, είναι κρίσιμο να καταστεί περισσότερο εμφανές και το ζήτημα της 
διαπερατότητας μεταξύ των διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων καθώς και το 
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θέμα της διασύνδεσης της τυπικής εκπαίδευσης με τη μη τυπική. Με τον τρόπο αυτό, 
ενθαρρύνεται ουσιαστικά και ο διάλογος για την εγκυροποίηση των δεξιοτήτων που 
αποκτούνται σε μη τυπικό εκπαιδευτικό περιβάλλον ή σε ένα άτυπο περιβάλλον μά-
θησης.

10. ή καθοδήγηση και συμβουλευτική (επαγγελματικός προσανατολισμός): Κρί-
σιμο, επίσης, θέμα αποτελεί και η λειτουργία ενός έγκριτου συστήματος συμβου-
λευτικής και καθοδήγησης στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών διαδρομών των νέων. Ο 
κοινωνικός διάλογος απαιτείται να ασχοληθεί επισταμένα με τον τρόπο με τον οποίο 
οι νέοι συστηματικά θα πληροφορούνται, θα ενημερώνονται αναλυτικά και εν τέ-
λει θα καθοδηγούνται, με υπεύθυνο τρόπο, σε επιλογές που θα τους διασφαλίζουν 
μια αξιόπιστη προοπτική στη βάση των κλίσεων και των προσδοκιών τους αλλά και 
με γνώμονα τις ανάγκες και τις δυνατότητες της πραγματικής οικονομίας. Υπό την 
έννοια αυτήν, απαιτείται το ζήτημα του επαγγελματικού προσανατολισμού να μην 
αφεθεί στην τύχη ή σε μια εφήμερη και επιδερμική αντιμετώπιση. Είναι κρίσιμο να 
αποτελέσει δομικό σκέλος του κοινωνικού διαλόγου για τα θέματα ΕΕΚ και μαθητεί-
ας.

11. ή κινητικότητα στο πλαίσιο της ΕΕκ: Η κινητικότητα των εκπαιδευομένων σε προ-
γράμματα ΕΕΚ και μαθητείας απαιτείται να ιδωθεί ως ένας σημαντικός πυλώνας 
στο πλαίσιο αναβάθμισης του κοινωνικού διαλόγου. Η οργανωμένη μετακίνηση των 
εκπαιδευομένων μέσω των προγραμμάτων Εrasmus plus, Leonardo κ.ά., μπορεί 
να συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση των σχέσεων και των εμπειριών, αφού 
μέσω αυτών διαμορφώνονται συνθήκες σύσφιξης των διακρατικών συμπράξεων 
και συνεργιών. Επιπροσθέτως, ενισχύεται η δημιουργία ευκαιριών για απασχόληση 
σε αγορές εργασίας της αλλοδαπής καθώς και η σφυρηλάτηση μιας κοινής μαθησι-
ακής κουλτούρας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προοπτικής.

12. ή χρηματοδότηση της ΕΕκ: Αναμφίβολα, το ζήτημα της χρηματοδότησης δε μπορεί 
παρά να αποτελεί καίριο θέμα ενός διαρκούς διαλόγου για την ΕΕΚ. Η εξεύρεση 
πόρων είτε από το εθνικό περιβάλλον, είτε από τα προγράμματα κοινοτικής στήριξης 
είναι αναγκαίο να αποτελεί προϊόν μιας συστηματικής και ορθολογικής συζήτησης, η 
οποία θα οδηγεί σε τεχνικές και κοινές πρακτικές διερεύνησης χρηματοδοτήσεων. 
Η ορθολογική υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης, η ανταγωνιστική διεκδίκηση 
πόρων, η επισταμένη και χρηστή διαχείριση των πηγών χρηματοδότησης, αποτε-
λούν δείκτες ποιότητας κάθε εγχειρήματος που σχετίζεται με την ΕΕΚ Στην Ελλάδα, 
όπως θα αναδείξουμε και παρακάτω, η περίπτωση του ΛΑΕΚ αποτελεί το βασικό 
πλαίσιο χρηματοδότησης της ΕΕΚ στο πλαίσιο των κοινωνικών εταίρων. Ωστόσο, σε 
καμία περίπτωση δε θα πρέπει να σταματήσει ο διάλογος για τον εκσυγχρονισμό, 
τη βελτίωση και την ενίσχυση των πόρων που αποσκοπούν στην πραγμάτωση των 
στόχων του συστήματος ΕΕΚ.

Τo ζήτημα τέλος της ενεργοποίησης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων σε θέ-
ματα ΕΕΚ στην Ελλάδα αποτελεί ένα ιδιαίτερα νευραλγικό εγχείρημα που αφορά σε ένα 
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ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων και πρακτικών. Στην Ελλάδα η ανάπτυξη, καθιέρωση αλλά 
και χρηματοδότηση της ΕΕΚ για συγκεκριμένους ιστορικούς, πολιτικούς, συνδικαλιστι-
κούς και οργανωτικούς λόγους, ρυθμίστηκε σε επίπεδο κεντρικό και όχι σε επίπεδο κλα-
δικό ή περιφερειακό. Αυτό ουσιαστικά επηρέασε σημαντικά τη μορφή, το περιεχόμενο και 
την ίδια την προοπτική της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων, 
αφού η ανάπτυξή της καθοριζόταν στο πλαίσιο των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβά-
σεων Εργασίας, μέσα από το εργαλείο της χρηματοδοτικής στήριξης του ΛΑΕΚ (Λογαρια-
σμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση).

Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η συμ-
μετοχή των κοινωνικών εταίρων σε θέματα ΕΕΚ καθιερώνεται και αποκρυσταλλώνεται σε 
συγκεκριμένες δράσεις, μέσω των οργανώσεων που συνυπογράφουν την ΕΓΣΣΕ (ΣΕΒ, 
ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΓΣΕΕ), προχωρώντας στη θεσμοθέτηση ενός Ειδικού Λογαριασμού 
(ΛΑΕΚ) που κλήθηκε να υποστηρίξει τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων επαγγελματι-
κής κατάρτισης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε εθνικό επίπεδο και ανεξάρ-
τητα πάντα από την κλαδική ή περιφερειακή διάσταση. Οι κοινωνικοί εταίροι, μέσα από 
έναν ειδικό πόρο/εισφορά, κατόρθωσαν, με τη συμβολή και των κρατικών μηχανισμών, 
να εισπράττουν την εισφορά υπέρ της επαγγελματικής κατάρτισης, αναπτύσσοντας ουσι-
αστικά τη λειτουργία του Λογαριασμού αυτού σε ένα διμερώς αυτοδιοικούμενο όργανο 
εντός του ΟΑΕΔ. (Cedefop, 2014: 35). Το ζήτημα της διευθέτησης της χρηματοδότησης 
της επαγγελματικής κατάρτισης μέσω του ΛΑΕΚ συνεχίζει να αποτελεί ένα κομβικό ση-
μείο-σταθμό στην προσπάθεια ανάδειξης των κοινωνικών εταίρων σε σημαντικούς συ-
ντελεστές στο πεδίο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (η οποία αναμφίβολα 
αποτελεί ένα βασικό πεδίο στο πλαίσιο της ΕΕΚ). Αναμφίβολα, το νέο νομοθετικό πλαί-
σιο διαμορφώνει καινούριους όρους και νέες απαιτήσεις για τη συμμετοχή των κοινωνι-
κών εταίρων στα θέματα της ΕΕΚ. Ουσιαστικά, παρά το ότι κατατάσσει στη μη τυπική εκ-
παίδευση οργανωμένες σπουδές του τυπικού εκπαίδευτικού συστήματος (όπως οι ΣΕΚ ή 
οι σχολές μαθητείας ΟΑΕΔ) ή συνεχίζει να θεωρεί μη τυπική εκπαίδευση την αρχική επαγ-
γελματική κατάρτιση των ΙΕΚ, μέσω του Νόμου 4186/2013 εμφανίζεται διακριτά ο ρό-
λος της μη τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή της εκπαίδευσης που παρέχεται σε οργανωμένο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, ανοίγοντας την προ-
οπτική (εάν και εφόσον μελλοντικά εκπληρωθούν μια σειρά από σοβαρά προαπαιτούμε-
να) για την παροχή ανάλογων πιστοποιήσεων, αναγνωρισμένων πια σε εθνικό επίπεδο. 
Ωστόσο, στο σημείο αυτό κρίνουμε ιδιαίτερα σημαντικό να δώσουμε περιληπτικά το περί-
γραμμα του νέου νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να κατανοήσουμε το εύρος συμμε-
τοχής των κοινωνικών εταίρων και κατόπιν να αναστοχαστούμε πάνω στο πώς θα μπο-
ρούσε να αναδιαμορφωθεί και να αναδιαταχθεί ο ρόλος και η δυναμική των κοινωνικών 
εταίρων στο πεδίο της ΕΕΚ και ειδικότερα στο ζήτημα της μαθητείας. Σύμφωνα λοιπόν με 
το Νόμο 4186/201350 :

50.  Βλ. αναλυτικά. Ν. 4186/2013 - ΦΕΚ 193/2013.
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•	 φορείς παροχής υπηρεσιών κατάρτισης: ως φορείς παροχής υπηρεσιών καθορίζονται:  51

«α) η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), η οποία παρέχει αρχική επαγγελματική 
κατάρτιση στους απόφοιτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, 

 β) το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το οποίο παρέχει αρχική επαγγελ-
ματική κατάρτιση στους απόφοιτους της τυπικής μη υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. καθώς και των Σ.Ε.Κ., 

 γ) το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, το οποίο παρέχει συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρ-
τιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικό προσανατολισμό και διά βίου συμ-
βουλευτική και 

 δ) το Κολλέγιο, το οποίο παρέχει μη τυπική εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου Θ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, στους αποφοίτους της τυ-
πικής μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»51.

•	 νομικό καθεστώς και εποπτεία φορέων παροχής κατάρτισης: οι ανωτέρω φορείς, μπο-
ρεί να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί. Οι ιδιωτικοί φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης αδειοδοτού-
νται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Θ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 
(Α΄ 222). Ειδικότερα όμως:

α)  η εποπτεία των φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης του 
εκπαιδευτικού πλαισίου ανήκει στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β)  η πιστοποίηση των «εισροών» τους ανήκει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στις υπηρεσίες του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των «εκροών» τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

•	 κανονισμός λειτουργίας φορέων παροχής κατάρτισης: ο κανονισμός λειτουργίας των 
ανωτέρω καταρτίζεται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων, κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και ρυθμίζει θέματα όπως: 

α) θέματα που αφορούν στην οργάνωση της σπουδαστικής ζωής (διακοπές και αργίες, 
φοίτηση στην πρακτική άσκηση ή μαθητεία, πειθαρχικά παραπτώματα κ.ά.), 

β) θέματα διασφάλισης της ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση, 
γ) θέματα διαφάνειας των διοικητικών και διδακτικών διαδικασιών και αποφάσεων, 
δ) διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, επαναξιολόγησης των δομών και αξιολόγησης των 

σπουδαστών, 
ε) καθήκοντα και υποχρεώσεις των εκπαιδευτών ιδιωτικών φορέων καθώς και τη διαδι-

κασία αξιολόγησής τους, 
στ) τα θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του προσωπικού των ιδιωτικών 

φορέων και διαδικασίες έκδοσης των τίτλων κατάρτισης των ιδιωτικών φορέων, 

51.  Ό.π. Ν. 4186/2013 - ΦΕΚ 193/2013.
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•	 παρεχόμενες ειδικότητες από φορείς κατάρτισης: σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθε-
τικό πλαίσιο:

«οι ειδικότητες που παρέχονται από δημόσιους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης καθορίζο-
νται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ οι δημόσιοι φορείς μη 
τυπικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παρέχουν ειδικότητες 
και οργανώνουν τμήματα σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνικής 
οικονομίας, τις προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, των Επιμελητηρίων και των Επιστημονικών 
Ενώσεων, τις προτάσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι-
ας και του Ο.Α.Ε.Δ., του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, των Υπουργείων 
Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου»52.

•	  επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμματα σπουδών: 5253

«για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών κάθε ειδικότητας λαμβάνονται υπόψη 
τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3369/2005 (Α΄171), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 30 του ν. 3879/2010 (Α΄163) και την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4115/2013 
(Α΄ 24), εφόσον υπάρχουν, ή με βάση τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα. Αξιο-
λογούνται δε και επανεκτιμώνται και, εάν κριθεί σκόπιμο, ανανεώνονται κάθε έξι, του-
λάχιστον, έτη. Τα προγράμματα σπουδών της αρχικής κατάρτισης αποτυπώνονται στους 
αντίστοιχους -ανά ομάδα προσανατολισμού επαγγελμάτων- τομέα ή ειδικότητα, οδηγούς 
σπουδών. Ο οδηγός σπουδών κάθε ειδικότητας περιλαμβάνει σαφές επαγγελματικό προ-
φίλ∙ μαθησιακά αποτελέσματα, που αναλύονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, 
κατά μάθημα και ειδικότητα∙ πιστωτικές μονάδες∙ αντιστοιχίσεις ειδικότητας και κατάταξης 
υποψηφίων∙ ωρολόγιο πρόγραμμα με διδακτέα ύλη, θεωρητικής ή εργαστηριακής ενότη-
τας, διαμορφωμένη σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθή-
ματος∙ προσόντα εκπαιδευτών∙ μεθόδους διδασκαλίας και εξοπλισμό∙ όπως και μέσα δι-
δασκαλίας. Τα προγράμματα σπουδών ανά ειδικότητα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτι-
σης διαμορφώνονται και εποπτεύονται, ως προς την εφαρμογή τους, από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.»53.

52. Ν. 4186/2013 - ΦΕΚ 193/2013
53. Ό.π.  Ν. 4186/2013
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•	 πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών: 

«η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Τα προγράμμα-
τα σπουδών της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης δύνανται να συνδέουν τα μαθησιακά 
αποτελέσματα με Πιστωτικές Μονάδες, σε εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 
και του European Credit System for Vocational and Education and Training – ECVET που 
περιγράφεται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 
Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C 155/02 της 8.7.2009), η απόδοση των οποίων επιτρέπει τόσο την 
αντιστοίχιση των αποκτούμενων προσόντων και την ισοτιμία των τίτλων σπουδών όσο και 
την κινητικότητα μεταξύ διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων και των διαφόρων χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

•	 καθορισμός προγραμμάτων σπουδών εξ αποστάσεων – νέες τεχνολογίες: 54

«οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς παροχής μη τυπικής εκπαίδευσης είναι δυνατόν να παρέ-
χουν προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως κατάρτισης. Στην αρμοδιότητα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. 
ανήκει η μέριμνα για τη χρήση νέων τεχνολογιών και την προώθηση του ψηφιακού περι-
βάλλοντος στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης κατάλ-
ληλου εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εγκεκριμένων προγραμμάτων 
σπουδών και η έγκριση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εγκεκριμένων 
προγραμμάτων σπουδών ή μέρους αυτού ή ενοτήτων αυτών, από τρίτους, δημόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης. Τα προγράμματα εξ αποστάσεως κατάρτισης 
εφόσον αφορούν στο σύνολο μιας ειδικότητας στους αποφοίτους τους απονέμεται Βεβαί-
ωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και τους παρέχεται δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασί-
ες Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή και λειτουργία της παροχής 
προγραμμάτων σπουδών εξ αποστάσεως κατάρτισης. Για τους σπουδαστές των δημόσι-
ων φορέων η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται 
για τη Μαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον οι μαθητές δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφα-
λισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το 
Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατρο-
φαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών που έπαθαν ατύχημα κατά 
την άσκηση στα Σ.Ε. των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης ή στα Σ.Ε. των ΕΠΑ.Λ. ή στα 
Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Ι.Ε.Κ. ή στα εργαστήρια Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων ή στα 
Ε.Κ.Φ.Ε. ή στους χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται 
από άμεση ή έμμεση ασφάλιση. Η Μαθητεία ή και η Πρακτική Άσκηση τόσο στους ιδιωτι-
κούς όσο και στους φορείς του Δημοσίου είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς 
ή / και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις»54.

54. Ό.π. Ν. 4186/2013
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•	 «τάξη μαθητείας»:55

η «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον 
Ο.Α.Ε.Δ., εξαιρουμένης της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων που 
εφαρμόζεται από τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Την 
ευθύνη τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων καθώς και όλα τα σχετικά με 
αυτή έχουν τα Ε.Π.Α.Λ. και ο Ο.Α.Ε.Δ. από κοινού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παι-
δείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορί-
ζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση και λειτουργία της «Τάξης Μαθητείας». 
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Αιγαίου 
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση και λειτουργία της «Τάξης Μαθη-
τείας» της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων. Το Δημόσιο καλύπτει 
τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών, που 
έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα Σ.Ε. των Επαγγελματικών Λυκείων, στα Εργαστη-
ριακά Κέντρα, στα εργαστήρια Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, στα Ε.Κ.Φ.Ε. ή στους χώ-
ρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση 
ασφάλιση. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμά-
των, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας, ρυθμίζονται ο τρόπος κά-
λυψης των δαπανών καθώς και οι προϋποθέσεις και τα θέματα που αφορούν στην εφαρ-
μογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται η συμμετοχή 
του Δημοσίου στις εισφορές και τις αποζημιώσεις των μαθητών και των εργοδοτών κατά 
τη διάρκεια της Μαθητείας. Η «Τάξη Μαθητείας» είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από 
εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις»55

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω βασικές όψεις του Νόμου 4186/2013 σχετικά με την 
ΕΕΚ, αξίζει να σημειωθεί πως υπήρξε σημαντική κινητικότητα την περίοδο που ψηφίστηκε τόσο 
σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης όσο και σε επίπεδο δημοσιότητας. Αυτό άλλωστε ερμη-
νεύεται από το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για τα θέματα της ΕΕΚ, σε μια περίοδο έντονης 
κοινωνικής απογοήτευσης, λόγω τόσο της υψηλής ανεργίας -ιδίως των νέων (18-24)- όσο 
και της υπαγωγής της χώρας σε συνθήκες ύφεσης και αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας. 
Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί πως η ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου αποτέλεσε το προϊόν 
μιας συνοπτικότατης διαδικασίας όπου η δημόσια διαβούλευση διήρκεσε μόνο ελάχιστες μέ-
ρες, παρά τις προσκλήσεις για συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Σύμφωνα με τους Σταύ-
ρου & Ιωαννίδου (2013) «πρακτικά μόνον πέντε μέρες και επιπλέον έλαβε χώρα σε μια επο-
χή, κατά την οποία η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών βρίσκεται σε θερινές διακοπές - μεταξύ 
της 12ης και 19ης Αυγούστου. Δεδομένης της χρονικής στιγμής και της διάρκειας της διαβού-
λευσης δεν μπορεί να γίνει σοβαρά λόγος για ουσιαστική δημόσια συζήτηση, παρά μάλλον για 
παράκαμψή της» (Σταύρου & Ιωαννίδου, 2013: 17). «Όσον αφορά στη συμμετοχή άλλων κοι-
νωνικών φορέων, είναι μεν αληθές ότι είχαν προσκληθεί, μεταξύ άλλων, και εκπρόσωποι των 

55. Ό.π. Ν. 4186/2013
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κοινωνικών εταίρων, αλλά οι συζητήσεις έλαβαν χώρα σε πολύ μεγάλες ομάδες, δεν είχαν δι-
άρθρωση και ειρμό κι έτσι δεν ήταν ούτε εποικοδομητικές ούτε και παραγωγικές. Οι συμμετέ-
χοντες δεν ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα των συζητήσεων και δεν είχαν καμία δυνατό-
τητα να τοποθετηθούν σχετικά κατόπιν. Αυτό αφήνει χώρο για υπόνοιες ότι η συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων λειτούργησε ίσως ως άλλοθι» (Σταύρου & Ιωαννίδου, 2013:18).

Σε άλλο σημείο, ο Νόμος 4186/2013 αναφέρει αναλυτικά στοιχεία παραθέτοντας σωρεία 
λεπτομερειών για αναλυτικά προγράμματα, εξετάσεις, μετάβαση σε άλλους τομείς της εκπαί-
δευσης, επαγγελματικά προσόντα, αντιστοιχίσεις σε διάφορα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου 
Προσόντων, την ίδια στιγμή που ο νόμος αυτός κατήργησε 52 ειδικότητες, επιφέροντας ση-
μαντική αναστάτωση σε συνδικαλιστικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, ορίζεται το Ιν-
στιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υπεύθυνο για τα νέα προγράμματα σπουδών, χωρίς να 
προβλέπεται ωστόσο η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Επιπροσθέτως, προκύπτει για 
πρώτη φορά στα εκπαιδευτικά χρονικά η καθιέρωση της προσθήκης ενός τέταρτου έτους κα-
τάρτισης (Μαθητείας), στο οποίο οι απόφοιτοι των τριετών Επαγγελματικών Λυκείων θα μπο-
ρούν να εγγράφονται οικειοθελώς. Το μοντέλο αυτό προσιδιάζει -χωρίς αμφιβολία δε συνδέ-
εται με το κεκτημένο της μαθητείας όπως το γνωρίζουμε σε χώρες του εξωτερικού, σύμφωνα 
με το πρότυπο του work based learning- με το μοντέλο «της γνωστής από παλιά σχολικής εκ-
παίδευσης και μιας όχι επακριβώς προσδιορισμένης ενδο-επιχειρησιακής κατάρτισης» (Σταύ-
ρου & Ιωαννίδου, 2013: 19), αφού διαγράφεται αμφίβολο το πώς θα συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα αυτό οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Με βάση λοιπόν το περίγραμμα του θεσμικού πλαισίου που ο Νόμος 4186/2013 έχει δι-
αμορφώσει, αντιλαμβανόμαστε τόσο το συγκεντρωτικό χαρακτήρα του κράτους όσο και τον 
ισχνό και περιφερειακό ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο ζήτημα της ΕΕΚ και, ειδικότερα, 
στο ζήτημα της μαθητείας. Χωρίς αμφιβολία, το πεδίο της μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως 
οριοθετείται και διαμορφώνεται στο πλαίσιο του νέου νόμου, δεν αναπτύσσει το ρόλο και 
το πεδίο δράσης των κοινωνικών εταίρων. Αντίθετα, φαίνεται να ενισχύει μια κρατικίστικη 
αντίληψη η οποία διαπερνά όλα τα στάδια και τις φάσεις: από το σχεδιασμό και τη λειτουρ-
γία μέχρι το ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο που περιβάλλει το πεδίο της ΕΕΚ. Εν κατακλείδι, 
η προαναφερθείσα παράθεση βασικών και αυτούσιων χωρίων του νέου νομοθετικού πλαι-
σίου, αυτό ακριβώς επιχειρεί να αναδείξει· το γραφειοκρατικό σχεδιασμό, την ελλιπή σχέση 
με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, την ανεπαρκή σχέση με τα ευρωπαϊκά εργαλεία 
και τις πολιτικές, τη μη ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Ωστόσο, αν εξαιρέ-
σουμε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπου η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων διακρίνεται 
σε κάποιες επιτροπές διαμόρφωσης των επαγγελματικών ειδικοτήτων ή σε διάφορες άλλες 
επιτροπές γνωμοδότησης ή συμβουλευτικής φύσης, εκτιμάται πως δεν προβλέπεται μια ου-
σιαστική συμμετοχή σε επίπεδο οργανωτικής, διοικητικής, επιστημονικής ή εκπαιδευτικής 
φύσης. Υπό την έννοια αυτή, έπειτα από τόσα χρόνια ενεργητικής παρουσίας των οργανώ-
σεων εκπροσώπησης εργαζομένων και εργοδοτών γύρω από τα θέματα της ΕΕΚ, θα περί-
μενε κάποιος να έχει κατοχυρωθεί η βαθιά και ουσιαστική ενδυνάμωση του ρόλου των κοι-
νωνικών εταίρων. 
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πίνακας 16. Προτεινόμενα πεδία ενεργοποίησης των κοινωνικών εταίρων σε σχέση με 
τον κοινωνικό διάλογο για την ΕΕΚ στην Ελλάδα.

αΞονΕσ πΕδΙα δρασήσ
ΘΕΜατα δΙαρκούσ 

 κοΙνώνΙκού δΙαλοΓού

πΕδΙα ΕνΕρΓοποΙήσήσ τών κοΙνώνΙ-
κών ΕταΙρών σΕ σχΕσή ΜΕ τον κοΙ-

νώνΙκο δΙαλοΓο ΓΙα τήν ΕΕκ

Άξονας 1ος Το θεσμικό 
πλαίσιο της 
ΕΕΚ (δομή, 
λειτουργία, 
αποτίμηση)

1. χρηματοδότηση 
2. κινητικότητα 
3. στενότερη διασύνδεση 

των μορφών ΕΕκ (αρχική 
και συνεχιζόμενη)

- εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου 
και ισότιμη συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων

- ο σχεδιασμός του συστήματος ΕΕΚ
- κινητικότητα εργαζομένων και εκπαιδευο-

μένων
- εκσυγχρονισμός συστήματος χρηματοδό-

τησης και αναζήτηση νέων εναλλακτικών
- σύνδεση της μη τυπικής εκπαίδευσης και 

άτυπης μάθησης με το τυπικό εκπαιδευτι-
κό σύστημα

- εγκυροποίηση και πιστοποίηση των προ-
σόντων

Άξονας 2ος Το εννοιολογικό 
πλαίσιο (έννοιες, 
γλώσσα, 
ορισμοί)

4. Ενεργός συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων 
σε όλες τις μορφές 
διαβούλευσης για την 
ΕΕκ

5. ύψηλή εξειδίκευση και 
τεχνογνωσία

- «οδικός χάρτης» ΕΕΚ - μαθητείας, κίνητρα, 
εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικό-
τητα 

- προτάσεις βελτίωσης του συστήματος μα-
θητείας μέσα από τον κοινωνικό διάλογο

- πλατύς, εξαντλητικός και ειλικρινής δημό-
σιος και κοινωνικός διάλογος

Άξονας 3ος Η μαθητεία 
(οργάνωση, 
προγράμματα, 
λειτουργία) 

6. Ενίσχυση της αυτονομίας 
των δομών ΕΕκ

7. καινοτομία

- ελκυστικότητα της ΕΕΚ και υπέρβαση των 
αρνητικών στερεοτύπων

- οργάνωση και διαμόρφωση των προδια-
γραφών

- συντονισμός
- υλοποίηση των σχετικών δράσεων
- διαρκής επιμόρφωση σε θέματα ΕΕΚ -μα-

θητείας

Άξονας 4ος Η έννοια της 
ποιότητας 
στην ΕΕΚ και 
στη μαθητεία 
(διασφάλιση, 
δείκτες, έλεγχος)

8. Ελκυστικότητα της ΕΕκ
9. καθοδήγηση και 

συμβουλευτική 
10. Βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και 
της παραγωγικότητας

- διασφάλιση της ποιότητας και ανατροφο-
δότηση του συστήματος

- αξιόπιστο και έγκριτο σύστημα συμβουλευ-
τικής και επαγγελματικού προσανατολισμού

- προώθηση των καλών πρακτικών μαθητεί-
ας και δημιουργική αφομοίωση της ευρω-
παϊκής και της διεθνούς εμπειρίας

Άξονας 5ος Η δημιουργία 
θέσεων 
εργασίας στο 
πλαίσιο της 
μαθητείας

11. «Άνοιγμα» της ΕΕκ στον 
κόσμο της εργασίας

12. Μετάβαση στην 
απασχόληση

- διαρκής διάγνωση αναγκών της οικονο-
μίας και ευθεία σύνδεση της μαθητείας με 
την απασχόληση

- μητρώα επιχειρήσεων μαθητείας, κίνητρα 
και κοινωνική ευθύνη των εργοδοτών

- σύνδεση της ΕΕΚ και του θεσμού της μα-
θητείας με το διαχρονικό αίτημα παραγω-
γικής ανασυγκρότησης της χώρας
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Είναι σαφές πως η παρουσία των κοινωνικών εταίρων θα μπορούσε να είναι περισσότερο 
εμφανής και ουσιαστική σε πεδία όπως:

•	 ο σχεδιασμός του συστήματος ΕΕκ: Η αρχιτεκτονική κάθε θεσμικού εγχειρήματος 
προϋποθέτει την εκπόνηση ενός βασικού σχεδίου, που να προβλέπει με ακρίβεια την πο-
ρεία ανάπτυξης και υλοποίησής του. Υπό την έννοια αυτή, οι κοινωνικοί εταίροι απαιτεί-
ται όχι να παρίστανται ως απλοί θεατές ή απλοί θεσμικοί συντελεστές που επικυρώνουν 
αρχιτεκτονικές εκ των άνω, αλλά ως βασικοί πρωταγωνιστές με σαφείς δεσμεύσεις και 
αναλήψεις ρόλων. Αυτό σημαίνει πως ο κοινωνικός διάλογος θα πρέπει να αρχίζει από 
τη στιγμή που σχεδιάζεται ένα σύστημα ή επιχειρείται μια μεταρρύθμιση και να συνεχίζει 
σε όλες τις φάσεις υλοποίησης και εφαρμογής. Στο πεδίο γενικότερα της ΕΕΚ και ειδικό-
τερα της μαθητείας οι κοινωνικοί εταίροι είναι αναγκαίο να αποτελούν συν-διαμορφωτές 
κατέχοντας ισότιμη θέση με τους κυβερνητικούς εταίρους και αναλαμβάνοντας τη ευθύ-
νη που τους αναλογεί για ολόκληρη την αρχιτεκτονική του εγχειρήματος. Ωστόσο, είναι 
ευνόητο πως μια τέτοια ουσιώδης εμπλοκή δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο θέμα τεχνο-
κρατικής επάρκειας από πλευράς κοινωνικών εταίρων, αλλά ένα ζήτημα υψίστης πολιτι-
κής επιλογής.

•	 ή οργάνωση και διαμόρφωση των προδιαγραφών: Οι κοινωνικοί εταίροι απαιτείται 
να πρωτοστατήσουν σε διαδικασίες και λειτουργίες οργανωτικής φύσης αναλαμβάνο-
ντας θέσεις και συγκεκριμένους ρόλους στο πεδίο της ΕΕΚ και ειδικότερα στο ζήτημα της 
μαθητείας. Αυτό σημαίνει πως η συμμετοχή τους δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στο επί-
πεδο χάραξης πολιτικών, ούτε στο επίπεδο ρητορικών επιδόσεων. Aντίθετα, οφείλουν 
να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες διαμόρφωσης των προδιαγραφών, των οργανογραμ-
μάτων, των επιμέρους λειτουργιών διοίκησης και συντονισμού.

•	 ή υλοποίηση των σχετικών δράσεων: Ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα είναι ότι η θεσμο-
θέτηση ανάληψης συγκεκριμένων θέσεων ευθύνης από εκπροσώπους των κοινωνικών 
εταίρων απαιτείται να ενισχυθεί, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή στην εφαρμογή και 
την υλοποίηση των όσων αποφασίζονται. Πρακτικές όπως η διαφάνεια, η κοινωνική λο-
γοδοσία, η εναλλαγή θητειών σε θέσεις διοικητικής ευθύνης, η κατοχή της απαιτούμενης 
τεχνοκρατικής επάρκειας, η κοινωνική και ηθική δέσμευση απέναντι στην πολιτεία απο-
τελούν προαπαιτούμενα, που είναι απαραίτητο να ενταχθούν δομικά σε κάθε προσπάθεια 
στελέχωσης και θεσμικής συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στα θέματα και τις διαδι-
κασίες που αφορούν στην ΕΕΚ και το θεσμό της μαθητείας.

•	 ο συντονισμός: Οι κοινωνικοί εταίροι απαιτείται να συμμετέχουν στο συντονισμό των 
δράσεων, αποδεικνύοντας έμπρακτα την επιχειρησιακή τους ικανότητα και αποτελεσμα-
τικότητα. Υπό την έννοια αυτή, καμία δράση ή καμία σύμπραξη δε μπορεί να αφήνεται μο-
νομερώς στην ευθύνη των κρατικών μηχανισμών, οι οποίοι, στην περίπτωση της Ελλά-
δας, διακρίνονται για την ασυνέχεια και την έλλειψη υλοποίησης μιας σαφούς εθνικής 
στρατηγικής για την ΕΕΚ και τις δράσεις μαθητείας. Αναμφιβόλως, η ανάληψη επιτελικών 
ρόλων και διοικητικών ευθυνών, εκτός από διεκδίκηση και άσκηση δικαιώματος, απαι-
τείται να αποτελούν υποχρέωση και επιδιωκόμενο σκοπό των ίδιων των κοινωνικών 
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εταίρων στο πεδίο της ΕΕΚ, με σαφή στόχο την πλήρη και ολική συνευθύνη στην προ-
σπάθεια υλοποίησης ενός κρίσιμου θεσμικού εγχειρήματος όπως αυτού της μαθητείας.

•	 ή διασφάλιση της ποιότητας και η ανατροφοδότηση του συστήματος: Είναι σαφές 
πως το ζήτημα της ποιότητας αφορά στην ουσία κάθε εγχειρήματος και είναι αυτό που εν 
τέλει κρίνει την αποτελεσματικότητα, τη βιωσιμότητα και την επωφελή λειτουργία κάθε 
συλλογικής προσπάθειας. Οι κοινωνικοί εταίροι οφείλουν να ενεργοποιηθούν προς την 
κατεύθυνση της καινοτομίας, της απόκτησης και μετάδοσης υψηλής τεχνογνωσίας, της 
αναζήτησης συμπράξεων και συνεργειών. Ταυτόχρονα, οφείλουν να κινητοποιηθούν 
προς τη δημιουργία δικτύων ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας και να αυτενερ-
γούν, με τρόπο που η δράση τους να υπερβαίνει κάθε γραφειοκρατικό εμπόδιο, ελαχιστο-
ποιώντας κάθε πιθανότητα παθητικής στάσης απέναντι στη διοικητικά ράθυμη και νωχε-
λική κρατική μηχανή. Η διασφάλιση της ποιότητας οφείλει να αφορά σε μια «οριζόντια» 
στρατηγική που να διαπερνά όλα τα στάδια και τις φάσεις λειτουργίας του πεδίου της ΕΕΚ. 
Ταυτόχρονα, οφείλει να αναφέρεται σε νευραλγικούς τομείς όπως: 

¡ η διαμόρφωση των ειδικοτήτων, 

¡ τα επαγγελματικά περιγράμματα, 

¡ τα προγράμματα σπουδών, 

¡ τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός τους, 

¡ η δομή και η λειτουργία της πρακτικής άσκησης,

¡ η εκπαίδευση και τα προσόντα των εκπαιδευτών, 

¡ η διδακτική μεθοδολογία,

¡ οι μέθοδοι αξιολόγησης των εκπαιδευομένων, των εκπαιδευτών, των δομών, και 
των προγραμμάτων, 

¡ η διαμόρφωση των εκπαιδευτικών υλικών και των εγχειριδίων μελέτης,

¡ η εφαρμογή των όρων μαθητείας από τις επιχειρήσεις και τα εκπαιδευτικά κέντρα,

¡ η πρακτική άσκηση στο χώρο εργασίας,

¡ η παρακολούθηση των αποφοίτων της ΕΕΚ στην απασχόληση κ.ά..

Το ζήτημα της ποιότητας εδράζεται στην ουσία και τη φύση της ίδιας της μαθησιακής διαδι-
κασίας (θεωρητικής - πρακτικής). Η επιδίωξη της διασφάλισης της ποιότητας προϋποθέτει την 
προσέγγιση της μάθησης ως ολιστικού εγχειρήματος, ώστε να αποφευχθεί η πολυδιάσπαση 
και ο «τεμαχισμός» των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτά ένα άτομο (Φωτόπουλος & 
Γούλας, 2013:99). Αυτό σημαίνει πως, ανεξάρτητα από τη δομή και τη λογική της συνεκτικής 
ενότητας που τα επαγγελματικά προσόντα οφείλουν να έχουν, είναι σημαντικό να μπορούμε 
να αξιολογούμε και να ελέγχουμε διαρκώς τα επιμέρους μέρη που συνθέτουν το όλο. Υπό την 
έννοια αυτή, οι επιμέρους ψηφίδες των μαθησιακών αποτελεσμάτων δε θα πρέπει να αντιμε-
τωπίζονται μονομερώς ως τυπικό άθροισμα πιστωτικών μονάδων, που αντιστοιχούν μηχανι-
στικά σε «αυτοτελείς θεματικές ενότητες», αλλά να λογίζονται διαλεκτικά σε ένα «συγκροτημέ-
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νο όλο», που, σε τελική ανάλυση, να συνιστά κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μερών 
του. Υπό την έννοια αυτήν, η ουσία της ποιότητας στην ΕΕΚ (άρα και στη μαθητεία), προϋπο-
θέτει, εκτός από τη συνάρθρωση επιμέρους γνώσεων - δεξιοτήτων - ικανοτήτων σε ένα προ-
σόν, τη βαθύτερη προσέγγιση του επαγγελματικού περιγράμματος, η οποία εδράζεται σε στά-
σεις, αντιλήψεις, ακόμη και αξίες που εμπεριέχονται στον πυρήνα ενός επαγγελματικού προ-
σόντος. Για το λόγο αυτό, μέσω του ΕQF, απαιτείται να αντιμετωπιστεί η μάθηση στην ολιστική 
της διάσταση, αφού, εκτός από το γνωστικό σκέλος, εντάσσει στη δυναμική της τις δεξιότητες 
και τις ικανότητες που έχουν αποκτηθεί καθόλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου, εφόδια 
που βρίσκονται πολλές φορές έξω από τις τυπικές εκπαιδευτικές διαδρομές και αποκτώνται 
μόνο μέσω της διαπροσωπικής επαφής και της μαθητείας δίπλα σε έναν έμπειρο εργαζόμενο. 
Η αξιολόγηση των παραμέτρων αυτών είναι αναγκαίο να συμβάλλει στη διαρκή ανατροφοδό-
τηση του συστήματος και την περαιτέρω ενίσχυσή του, με στόχο τη συνεχή βελτίωση τόσο των 
εισροών του όσο και των παραγόμενων αποτελεσμάτων του.

•	 ή εγκυροποίηση και πιστοποίηση των προσόντων: Μία σημαντική παράμετρος, που 
είναι αναγκαίο να ιδωθεί σοβαρά από τους κοινωνικούς εταίρους, είναι ο ρόλος τους 
στη διαδικασία της αναγνώρισης και της πιστοποίησης προσόντων. Είναι σαφές πως στο 
πλαίσιο μιας διαρκώς μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας (Φωτόπουλος, 2014: 200), οι 
δομές των προσόντων επαναπροσδιορίζονται με ταχύτατους ρυθμούς και εντάσεις, γεγο-
νός που επιβάλλει την επικαιροποίηση των διαδικασιών πιστοποίησης και αναγνώρισης 
των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζομένων. Με δεδομένη την 
πορεία ανάπτυξης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων σε σχέση με το αντίστοιχο Ευρω-
παϊκό, είναι αναγκαία η ενεργός ανάμιξη των κοινωνικών εταίρων, όχι μόνο σε επίπεδο 
συμβουλευτικής, παροχής τεχνογνωσίας, αλλά και σε θέματα εφαρμογής και υλοποίη-
σης. Με αυτόν τον τρόπο, θα επέλθει η ζητούμενη ισορροπία ανάμεσα στη συγκεντρωτική 
προοπτική, όπου τα πάντα λειτουργούν υπό τη δικαιοδοσία του κρατικού μηχανισμού και 
στο πλήρες άνοιγμα της πιστοποίησης προσόντων στην ελεύθερη αγορά, τακτική μέσα 
από την οποία ενίοτε και, κυρίως, όταν ο έλεγχος δεν είναι επαρκής, εξυπηρετούνται 
άνομα συμφέροντα. Αυτό είναι αναγκαίο για την αποφυγή τόσο μιας συγκεντρωτικής λο-
γικής, όπου όλα αφήνονται στη δικαιοδοσία του κρατικού μηχανισμού (με εμφανή και συ-
μπτώματα διαφθοράς), όσο και την επιβολή μιας ανεξέλεγκτης αγοράς και βιομηχανίας 
πιστοποίησης των προσόντων από κερδοσκόπους και επιχειρηματίες, που επενδύουν σε 
άνομα συμφέροντα. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται ο συντεταγμένος και νευραλγικός ρόλος 
των κοινωνικών εταίρων, σε μια εποχή που ο ρόλος της πιστοποίησης προσόντων θα 
κληθεί να αναβαθμίσει αποφασιστικά την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, θα ενδυναμώσει το ρόλο του εργατικού δυναμικού, δίνοντας 
ώθηση στην αξιοποίηση όλου του μορφωτικού κεφαλαίου που οι εργαζόμενοι διαθέτουν 
καθώς και των «εμπειρικών αποσκευών» που έχουν αποκτήσει στη διάρκεια της επαγ-
γελματικής τους διαδρομής56. Υπό την έννοια αυτή, οι κοινωνικοί εταίροι είναι σε θέση 

56.  Ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο όπου εκ των πραγμάτων καταργούνται ακόμη και τα πιο στοιχειώδη 
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και καλούνται να εγγυηθούν την αμεροληψία, τη διαφάνεια, την κοινωνική λογοδοσία, 
την κοινωνική αντιπροσωπευτικότητα που απαιτείται να διαθέτει ένα σύγχρονο και αξιό-
πιστο σύστημα αναγνώρισης και πιστοποίησης προσόντων. Ταυτόχρονα, διαμέσου των 
κοινωνικών εταίρων διασφαλίζεται η ουσία της διαδικασίας πιστοποίησης, αφού μέσω 
των κλαδικών και τομεακών χώρων τους οποίους εκπροσωπούν -τόσο σε επίπεδο μι-
σθωτής εργασίας όσο και σε επίπεδο εργοδοσίας μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, 
επιχειρήσεων εμπορίου κ.λπ.- οι οργανωμένοι φορείς κατέχουν ένα ευρύ πεδίο γνώσης 
και εμπειρίας, το οποίο είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί από την πολιτεία προς όφελος της 
αγοράς εργασίας και της κοινωνίας συνολικότερα. Αναμφίβολα, λοιπόν, η συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων και οι συνέργειές τους με άλλους φορείς (π.χ. εκπαιδευτική - 
επιστημονική κοινότητα) αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να συμβάλουν 
από κοινού στη συνδιαμόρφωση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, ενώ κρίνεται χρή-
σιμη η ad hoc συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στα επιμέρους επίπεδα, ανάλο-
γα πάντα με το ειδικό βάρος που αυτά απαιτούν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, πέρα από 
τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού, απαιτείται η 
συμμετοχή σε επιμέρους ρυθμίσεις και εξειδικεύσεις κατά περίπτωση, κάτι στο το οποίο 
αναφερθήκαμε παραπάνω. Επιπροσθέτως, με τον τρόπο αυτόν, οι κοινωνικοί εταίροι θα 
συμβάλλουν ευθέως στην άμβλυνση των ανισοτήτων που εμφανίζονται στην απόκτηση 
και κατανομή των προσόντων, αφού η ανισοκατανομή αυτή οφείλεται στις ήδη υπάρχου-
σες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες που διαχρονικά ενδημούν τόσο στις δομές 
των εκπαιδευτικών συστημάτων όσο και των συστημάτων απασχόλησης. Είναι επιβεβλη-
μένο, λοιπόν, οι κοινωνικοί εταίροι να εντείνουν τη συμμετοχή τους προς την κατεύθυν-
ση της διεύρυνσης των ευκαιριών για τους μη έχοντες υψηλά ή ελάχιστα επαγγελματικά 
προσόντα (unskilled – low skilled people), ώστε αυτά να μπορούν να αποκτηθούν, να 
αναγνωριστούν και να πιστοποιηθούν ανεξάρτητα από «κλειστές» και γραφειοκρατικές 
διαδικασίες που αναπαράγουν συστηματικά τον εκπαιδευτικό, επαγγελματικό και κατ’ 
επέκταση κοινωνικό αποκλεισμό (Φωτόπουλος & Γούλας, 2013: 94-95). Mε τον τρόπο 
αυτόν, ενισχύεται η κινητικότητα της απασχόλησης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοχής 
και, παράλληλα, προωθείται η επικοινωνία, η συνεργασία και η συνοχή στο εσωτερικό 
της Ε.Ε. Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία να αμβλυνθούν μια σειρά από κοινωνικές ανισό-
τητες στο πεδίο της εκπαίδευσης και της απασχόλησης, αφού διανοίγονται εναλλακτικές 
ευκαιρίες αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που διευκολύνουν την ανοδι-
κή επαγγελματική και κοινωνική κινητικότητα των εργαζομένων και κυρίως των νέων και 
ανειδίκευτων εργαζομένων.

•	 ή κινητικότητα εργαζομένων και εκπαιδευομένων: Στην προέκταση του παραπάνω 
συλλογισμού, ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων αναμφίβολα μπορεί να καταστεί ιδιαίτε-

εργασιακά δικαιώματα, οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται να επιδιώξουν επισταμένα την τυπική / θε-
σμική αναγνώριση των προσόντων που θα αποκτηθουν από διαδικασίες πιστοποίησης μη τυπικής 
εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης.
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ρα επωφελής στο ζήτημα της κινητικότητας των εργαζομένων. Με δεδομένο το γεγονός 
των ανακατατάξεων που εμφανίζονται στις ροές και τις μετακινήσεις του εργατικού δυνα-
μικού από τις χώρες του Νότου προς τις χώρες του Βορρά στο πλαίσιο της Ε.Ε, οι κοινω-
νικοί εταίροι μπορούν να εγγυηθούν την αξιοπιστία των διαδικασιών μετακίνησης καθώς 
και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των προσώπων που μετακινούνται. Είναι σαφές 
πως μια τέτοια πρωτοβουλία και ανάληψη ρόλων ξεπερνά κατά πολύ τα εθνικά σύνορα 
και τις μεμονωμένες εθνικές πολιτικές. Αντίθετα, προϋποθέτει τη διακρατική συνεργασία 
και τη δημιουργία ισχυρών δικτύων, έτσι ώστε να κατοχυρώνονται και να ακολουθούνται 
οι ίδιες διαδικασίες σε όλα τα εθνικά συστήματα. Είναι σαφές πως το ιδεώδες μιας ενιαί-
ας αγοράς και μιας Ενωμένης Ευρώπης περνά μέσα από τη σφυρηλάτηση κοινών διαδι-
κασιών αναγνώρισης των προσόντων των υποκειμένων που επιλέγουν το δρόμο της γε-
ωγραφικής και, ταυτόχρονα, επαγγελματικής και κοινωνικής κινητικότητας. Αυτό, χωρίς 
δεύτερη σκέψη, απαιτεί πραγματικές και ουσιώδεις προσπάθειες σύγκλισης σε επίπεδο 
επαγγελματικών περιγραμμάτων, προγραμμάτων σπουδών, εκπαίδευσης - κατάρτισης, 
διαδικασιών αναγνώρισης, συσσώρευσης και μεταφοράς προσόντων. Προσπάθειες σύ-
γκλισης, ικανές να διευκολύνουν την επαγγελματική κινητικότητα ή τη «διαφάνεια των 
προσόντων», που αφορά στην έγκυρη πληροφόρηση των εργοδοτών, μέσα από την αξι-
οποίηση της πολυμορφίας και την ενδυνάμωση διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα σε δια-
φορετικές παραδόσεις και όχι με ακούσια τυποποίηση ως διεργασία επιβεβλημένη έξω-
θεν και αντίστοιχη ομογενοποίηση των μεθόδων και των μέσων εκπαίδευσης. Τον ίδιο 
προσανατολισμό, ωστόσο, απαιτούν και οι διαδικασίες κινητικότητας των εκπαιδευομέ-
νων στο πεδίο της ΕΕΚ, όπως αυτή λαμβάνει χώρα μέσα από τα προγράμματα και τις δρά-
σεις της μαθητείας ή της πρακτικής άσκησης για την απόκτηση εμπειρίας ή μέσω άλλων 
εργαλείων, όπως είναι το ECVET (European Transfer System of VET) στο ευρύτερο πεδίο 
της ΕΕΚ, κ.ο.κ.. Στο σημείο αυτό, ωστόσο, αξίζει να διευκρινιστεί πως το ECVET αποτε-
λεί ένα σύστημα για τη συγκέντρωση και τη μεταφορά πιστωτικών μονάδων πάνω στις 
οποίες αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της μάθησης (learning outcomes) των ατόμων 
που προέρχονται από διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα και κυρίως από διαφορετικά 
συστήματα αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Έρχεται, επίσης, ως 
ανάγκη αναγνώρισης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι εκπαιδευό-
μενοι και οι σπουδαστές της κατάρτισης κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε άλλες 
χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό την περαιτέρω 
ενίσχυση της κινητικότητας των μαθητευομένων. Το εργαλείο αυτό επικαλείται τη λογική 
και το πρότυπο του Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων που εφαρμόζεται στην 
τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECTS), χωρίς όμως να ακολουθεί το ίδιο ακαδημαϊκό πρότυ-
πο πάνω στο οποίο στηρίζεται το περιεχόμενο της εκπαίδευσης (πρόγραμμα σπουδών, 
ακαδημαϊκές μονάδες, χρονική διάρκεια φοίτησης κ.λπ.). Αντίθετα, το ECVET προτείνει 
ως βάση σύγκρισης (εξαιτίας της ποικιλομορφίας των συστημάτων κατάρτισης στις δι-
αφορετικές χώρες αλλά και στο εσωτερικό τους) την εφαρμογή ενός συστήματος αντι-
στοίχισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ανεξαρτήτως του τρόπου απόκτησής τους, 
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με κοινή βάση αναφοράς την ψηφίδα (unit) των μαθησιακών αποτελεσμάτων (σύνολο 
γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων) και την παροχή και αναγνώριση πιστωτικών μο-
νάδων (credits). Θεωρούμε, λοιπόν, ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών 
Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση θα πρέπει να οριοθετηθεί απο-
κλειστικά ως εργαλείο διευκόλυνσης της μετακίνησης των μαθητευομένων από χώρα σε 
χώρα και σε αυτό οι κοινωνικοί εταίροι οφείλουν να εμπλακούν αποφασιστικά. Τα θέματα 
ρύθμισης της μετακίνησης των μαθητευομένων από ένα μαθησιακό περιβάλλον σε ένα 
άλλο στο εσωτερικό των κρατών μελών θα πρέπει ρυθμίζονται από τις εθνικές αρχές με 
τη στενή συνεργασία των κοινωνικών εταίρων, σύμφωνα με διαδικασίες και μεθόδους 
που θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συστηματικού διαλόγου μεταξύ του κράτους, 
των εργοδοτών και των συνδικάτων στη χώρα μας. Με άλλα λόγια, οι κοινωνικοί εταί-
ροι οφείλουν να προωθήσουν ενεργά τη διαμόρφωση ενός κοινού τρόπου δόμησης της 
μαθησιακής, εμπειρικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ανάπτυξης του εργατικού δυ-
ναμικού στο ευρωπαϊκό πεδίο, με σκοπό την ευέλικτη μεταφορά και αξιοποίησή του σε 
διαφορετικά εργασιακά, πολιτισμικά και κοινωνικά περιβάλλοντα. 

Προτάσεις βελτίωσης του συστήματος

Η διαμόρφωση προτάσεων σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τεχνοκρατικό θέσφατο ή πρό-
ταγμα επιστημονικής πανάκειας και αυθεντίας. Απεναντίας, συμβάλλει στην περαιτέρω ανά-
πτυξη ενός κριτικού διαλόγου και προβληματισμού, με σαφή και δομημένα χαρακτηριστικά και 
στόχο τη διαμόρφωση μιας συλλογικής προοπτικής στο ευαίσθητο πεδίο της ΕΕΚ. Η επιδίω-
ξη αυτή κρίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, αν αναλογιστούμε πως βρισκόμαστε σε μια περίο-
δο που τόσο η ανεργία των νέων όσο και το γενικότερο κλίμα της ύφεσης και της οικονομικής 
κρίσης επιτάσσουν την άμεση ενεργοποίηση και την ανάληψη συλλογικής δράσης. Ταυτόχρο-
να, συνεισφέρει στην αναζήτηση ενός εποικοδομητικού προτάγματος, ικανού να συμπυκνώνει 
όλες τις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στο πεδίο της ΕΕΚ, ενσωματώνοντας την ευρωπαϊ-
κή εμπειρία και επιπροσθέτως τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Ως προς το ζήτημα 
της μαθητείας, ας δούμε συντεταγμένα και συμπυκνωμένα τους βασικούς άξονες της προβλη-
ματικής που αναπτύχθηκε στη μελέτη αυτή, καταλήγοντας σε ορισμένες γενικές αλλά και πιο 
εξειδικευμένες επισημάνσεις. 

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΓΣΕΒΕΕ (2014: 260-262), ο στόχος του νέου νόμου, 
όπως αποτυπώνεται στην αιτιολογική έκθεση, είναι η ενίσχυση της σύνδεσης της επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Η μαθητεία -όπως εννοιολογικά 
και θεσμικά προσδιορίζεται- αποτελεί, ουσιαστικά, ένα από τα βασικά εργαλεία για την επίτευ-
ξη του στόχου αυτού. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί πως στην παρούσα συγκυρία το χρη-
ματοδοτικό πλαίσιο που ενυπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πρόσφορο πεδίο για την 
ανάπτυξη και ευδοκίμηση πολιτικών και εργαλείων που συνδέουν την ΕΕΚ με την απασχόλη-
ση. Ταυτόχρονα, η διαθεσιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει το θεσμό της μαθητεί-
ας εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Γερμανία αναζητά εργατικό δυναμικό, προκει-
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μένου να καλύψει τις ολοένα και μεγαλύτερες δικές της ανάγκες, σε μια περίοδο που το ανα-
πτυξιακό χάσμα ανάμεσα στις χώρες του Βορρά και του Νότου όχι μόνο διαφαίνεται, αλλά δι-
ευρύνεται διαρκώς. Αυτό είναι άλλωστε εμφανές και από το ότι οι νέες δεξαμενές του δυνα-
μικού αυτού αφορούν ήδη σε έξι χώρες της περιφέρειας της Ε.Ε. με τις οποίες η Γερμανία έχει 
συνάψει διακρατικές συμφωνίες για άνοιγμα θέσεων μαθητείας στις επιχειρήσεις της, στοχεύ-
οντας στην ενίσχυση της κινητικότητας και της «στρατολόγησης» (recruitment) εργατικού δυ-
ναμικού.

Το νέο αυτό δυναμικό, χωρίς αυταπάτες, αποδεικνύεται φθηνότερο, όχι κατ’ ανάγκη ή κυρί-
ως από την άποψη του άμεσου μισθολογικού κόστους, όσο και κυρίως από την άποψη του κό-
στους των επενδύσεων που προηγούνται έως την παραγωγική τους εκμετάλλευση, το οποίο 
αναλαμβάνουν μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. οι χώρες προέλευσης. Ωστόσο, ανε-
ξάρτητα από εξωτερικά κίνητρα, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η πρόθεση για χρηματοδοτική 
ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας, με τον όρο να πληρούνται βασικά προαπαιτούμενα και 
προϋποθέσεις στο πλαίσιο της αξιοπιστίας, της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης.

Τα ευρωπαϊκά επιτυχημένα μοντέλα μαθητείας θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρότυπο, 
δεδομένου ότι, σε επίπεδο μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δυϊκό σύστημα μαθητείας 
έχει καταγραφεί ως επιτυχημένο, προσδίδοντας θετικά αποτελέσματα τόσο ως προς τη σύν-
δεση της ΕΕΚ με την αγορά εργασίας όσο και ως προς την επιτυχή επαγγελματική αποκατάστα-
ση και την αξιοπρεπή διαβίωση των υποκειμένων που επιλέγουν τις τεχνικές και επαγγελμα-
τικές σπουδές. Απαραίτητη, ωστόσο, κρίνεται όχι η εξ’ ολοκλήρου ενσωμάτωση και εφαρμο-
γή του μοντέλου αυτού στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά η προσαρμογή και η δημιουργική 
αφομοίωση εκείνων των στοιχείων που μπορούν να ανατρέψουν τις επί δεκαετίες παθογένει-
ες του ελληνικού παραδείγματος. Στο σημείο αυτό, αξίζει να επισημανθεί πως η αποσπασμα-
τική υιοθέτηση επιτυχημένων εκπαιδευτικών μοντέλων έχει αποδειχθεί, κατά κοινή ομολογία, 
αποτυχημένη και, για το λόγο αυτό, θα πρέπει το πλαίσιο εφαρμογής να περιλαμβάνει όλες τις 
παράπλευρες παραμέτρους, προσαρμοσμένες και τροποποιημένες σύμφωνα με τις ιδιαιτερό-
τητες και τα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Η επιτυχία του νέου εγχειρήματος ενίσχυ-
σης της μαθητείας στη χώρα μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα αντανακλαστικά των επι-
χειρήσεων και τη διάθεση που θα επιδείξουν προκειμένου να αναλάβουν μαθητευόμενους κα-
θώς και από το πόσο οι ελληνικές πολιτικές ηγεσίες είναι αποφασισμένες να ενισχύσουν τις 
επαγγελματικές σπουδές ως μια αξιόπιστη εκπαιδευτική επιλογή, που θα συμβάλει αποφασι-
στικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση και αναδιάρθρωση της χώρας, με στρατηγικό στόχο 
την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. 

Η διεύρυνση του θεσμού της μαθητείας, προκειμένου να λειτουργήσει -συμπεριλαμβανο-
μένων των ΙΕΚ- θα χρειαστεί ετησίως περί τις 60.000 θέσεις, γεγονός που φαντάζει μάλ-
λον ακατόρθωτο, αν ληφθεί υπόψη η δομή των ελληνικών επιχειρήσεων, η έλλειψη μαθησι-
ακής κουλτούρας αλλά, κυρίως, η οικονομική κρίση που περιορίζει δραστικά και τον αριθμό 
των επιχειρήσεων αλλά και τις δυνατότητές τους για επένδυση σε νέο ανθρώπινο δυναμικό. 
Άλλωστε, η μέχρι σήμερα εμπειρία της χώρας στο θεσμό της μαθητείας καταδεικνύει σημαντι-
κά προβλήματα στην εξεύρεση επιχειρήσεων που προσφέρουν θέσεις εργασίας, γεγονός που 
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φανερώνει την έλλειψη βούλησης από τη μία πλευρά και κινήτρων από την άλλη για την προ-
ώθηση ενός τέτοιου εργαλείου πολιτικής. 

Ο χαλαρός ελεγκτικός μηχανισμός των επιχειρήσεων αλλά και η έλλειψη αυστηρών κριτη-
ρίων επιλογής τους δημιούργησε αλλεπάλληλες περιπτώσεις εκμετάλλευσης των μαθητευο-
μένων, με καθήκοντα εκτός ειδικότητας και άσχετες με το αντικείμενο εκπαίδευσης εργασί-
ες. Ένα πρόγραμμα μαθητείας, προκείμενου να λειτουργήσει σωστά, θα πρέπει να προβλέπει 
την εκπλήρωση ορισμένων ελάχιστων όρων από την πλευρά των επιχειρήσεων που επιθυ-
μούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Επιπροσθέτως, η επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση 
να προσφέρει τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τα προγράμματα παραγωγής ή υπηρεσιών, 
βάσει των οποίων οι προβλεπόμενες γνώσεις και δεξιότητες δύνανται να μεταδοθούν στους 
ασκούμενους. Επιπλέον, ο εργοδότης ή οι τυχόν υπεύθυνοι που έχουν οιριστεί για την κατάρ-
τιση, πρέπει να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις καθώς και επαγγελματική παιδαγωγική κατάρ-
τιση. Ανεξάρτητα από τις προδιαγραφές και υποχρεώσεις που θα πρέπει να πληρούν οι επιχει-
ρήσεις, γεγονός είναι ότι στην Ελλάδα η αδυναμία εξεύρεσης θέσεων μαθητείας εστιάζεται κυ-
ρίως στην έλλειψη κινήτρων από πλευράς των επιχειρήσεων. Η επένδυση που καλούνται να 
πραγματοποιήσουν οι εργοδότες σε έναν μαθητευόμενο, προσφέροντας χρόνο, τεχνογνωσία 
και προσπάθεια δε φαίνεται να έχει το αντίστοιχο αντίκρισμα. 

Η διάρκεια (ένα έτος) της μαθητείας στην Ελλάδα –και στην πρόσφατη θεσμική μεταρρύθμι-
ση– δεν επαρκεί, ώστε ο εργοδότης να επωφελείται από τη γνώση και την τεχνογνωσία που 
απέκτησε ο μαθητευόμενος. Αντίστοιχα προγράμματα μαθητείας σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη δι-
αρκούν τουλάχιστον δύο έτη, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις μαθησιακές της απαιτήσεις. 
Με τον τρόπο αυτόν, ο μαθητευόμενος, εφόσον λάβει την απαραίτητη κατάρτιση, αφενός έχει 
το χρονικό περιθώριο να ανταποδώσει -τρόπον τινά- το κόστος που κατέβαλαν οι επιχειρήσεις 
κατά το πρώτο διάστημα της μαθητείας του, αφετέρου έχει την ευκαιρία να αποδείξει την επάρ-
κειά του, προσδοκώντας έτσι, βάσιμα, τη συνέχιση της απασχόλησής του στην ίδια θέση με 
την ιδιότητα πλέον του εργαζόμενου. Επιπρόσθετα, η δομή των ελληνικών επιχειρήσεων, που 
είναι κυρίως οικογενειακές και αυτοαπασχολούμενοι, δύσκολα θα προσφέρει τις γνώσεις και 
την τεχνογνωσία της στον τομέα που δραστηριοποιείται. Είναι λογική απόρροια ότι ο σημερι-
νός μαθητευόμενος αποτελεί τον αυριανό ανταγωνιστή, οπότε με πολύ φειδώ οι εκπαιδευτές 
εργοδότες θα μοιραστούν επαγγελματικά μυστικά και εμπειρικές γνώσεις. Σε κάθε περίπτω-
ση, είναι σαφές ότι η εξεύρεση θέσεων μαθητείας, η ποιότητα των παρεχόμενων γνώσεων 
και δεξιοτήτων και των προδιαγραφών των επιχειρήσεων υποδοχής, είναι ζητήματα που απαι-
τούν σοβαρό σχεδιασμό και πολύπλευρη αντιμετώπιση. Διαφορετικά, η νέα θεσμική πρωτο-
βουλία δε θα καταφέρει να επιφέρει σοβαρές βελτιώσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση.

Είναι λοιπόν, αναγκαίο να δούμε επισταμένα τα βασικά και διαχρονικά προβλήματα της ελ-
ληνικής παθογένειας, προκειμένου να απαντήσουμε με σύγχρονο και ορθολογικά τεκμηριω-
μένο τρόπο, απαλλαγμένο από προκαταλήψεις, χρόνιες ιδεοληψίες και αγκυλώσεις και, κυ-
ρίως, απαλλαγμένο από ακατέργαστες πληροφορίες, τις οποίες είμαστε έτοιμοι να εφαρμό-
σουμε χωρίς ίχνος κριτικής και ορθολογικής ενσωμάτωσης στο δικό μας εκπαιδευτικό σύ-
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στημα. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη μας τη γενικότερη δυσθυμία και απογοήτευση που προκα-
λούν φαινόμενα όπως η κρίση χρέους και η δημοσιονομική καχεξία, η ανεργία των νέων και 
η «μετανάστευση των εγκεφάλων», ο ευτελισμός των πτυχίων και των διπλωμάτων, ο ασύ-
νταχτος και ασυνάρτητος χώρος των συστημάτων εκπαίδευσης - κατάρτισης αλλά και της ίδιας 
της αγοράς εργασίας, συνειδητοποιούμε ευθέως το περίγραμμα μιας ιδιαζόντως απεχθούς 
και προβληματικής εικόνας, η οποία περιβάλλει τον κοινωνικό και οικονομικό βίο της χώρας. 
Η συνειδητοποίηση της δυσχερούς αυτής κατάστασης επιτάσσει να αντιληφθούμε πως η ελ-
ληνική κοινωνία, δια της οδυνηρής οδού της κρίσης και της παρατεταμένης ύφεσης - δυστυ-
χώς - δε διαθέτει άλλη επιλογή από το να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να απαντήσει «επι-
θετικά» στα αρνητικά φαινόμενα που αναπαράγονται ως φαύλος κύκλος της αναπτυξιακής μας 
καχεξίας εδώ και δεκαετίες.

Παρά λοιπόν τα μεγάλα και διαχρονικά προβλήματα, οφείλουμε να δούμε την εκπαίδευση 
και την κατάρτιση σε όλες τις διαστάσεις και τις εκδοχές ως επένδυση που θα αποφέρει σημα-
ντικά οφέλη και επιτεύγματα στο βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον 
της χώρας. Αναφορικά τώρα προς το πεδίο της ΕΕΚ, είναι αναγκαίο αυτή να καταστεί μια αξι-
όπιστη και ελκυστική επιλογή, η οποία θα συνεισφέρει στο άνοιγμα ευκαιριών προς την απα-
σχόληση και το σημαντικότερο προς την ενίσχυση της ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού. 
Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να αποτελεί μια ρητορική ευχή ή προσδοκία. Είναι αναγκαίο να με-
τουσιωθεί σε έμπρακτη προοπτική και στρατηγική, η οποία να αποτυπώνεται σε πραγματικούς 
όρους ανάπτυξης και βελτίωσης της ζωής των νέων μας. Ειδικότερα, σχετικά με το ζήτημα του 
κοινωνικού διαλόγου τα παρακάτω θέματα χρήζουν άμεσης προτεραιότητας:

•	 Ελκυστικότητα της ΕΕκ - υπέρβαση των αρνητικών στερεοτύπων

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η οποιαδήποτε αναφορά στο ζήτημα της μαθητείας απαιτεί-
ται να συνδεθεί με το ευρύτερο θέμα της ΕΕΚ να αναδειχθεί το συνολικότερο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν οι τεχνικές και επαγγελματικές σπουδές στη χώρα μας. Οι κοινωνικοί εταίροι 
οφείλουν να εστιάσουν στην αλλαγή του αρνητικού στερεότυπου που συνοδεύει τις επαγγελ-
ματικές σπουδές. Κι αυτό, γιατί σε μια χώρα όπως η Ελλάδα όπου στην επαγγελματική εκπαί-
δευση φοιτά ένα ποσοστό λιγότερο από 25 % των μαθητών, υπάρχουν τομείς και ειδικότητες 
όπου η σχολική διαρροή ξεπερνά ακόμη και το 40%. Ταυτόχρονα, εξίσου απογοητευτικά είναι 
και τα αποτελέσματα από τη μετάβαση των νέων στην απασχόληση από τα προγράμματα αρχι-
κής και συνεχιζόμενης κατάρτισης (χαμηλός βαθμός ένταξης στην απασχόληση, χαμηλός βαθ-
μός συγκράτησης της απασχόλησης, υψηλός βαθμός ετεροπασχόλησης κ.ά.) (Φωτόπουλος, 
2013: 14). Είναι ανάγκη λοιπόν να ανοίξει μια πλατιά συζήτηση για την υπέρβαση των αρνητι-
κών στερεοτύπων που συνοδεύουν τις επαγγελματικές σπουδές και, ταυτόχρονα, να διαμορ-
φωθεί ένα σχέδιο ενίσχυσης της ελκυστικότητας της ΕΕΚ, μέσα από την ενίσχυση των υποδο-
μών, την αναμόρφωση και επικαιροποίηση των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών, 
την επιστημονική και παιδαγωγική ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού της ΕΕΚ, την πα-
ροχή κινήτρων για συνέχιση σπουδών σε δομές και προγράμματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, τη στέρεα αναγνώριση της ΕΕΚ μέσα στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, τη 
σύνδεσή της με το διαχρονικό αίτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, τη σύνδε-
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σή της με τα ερευνητικά, τεχνολογικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας καθώς και με τα 
επιμελητήρια και τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων.

•	 πλατύς, εξαντλητικός και ειλικρινής δημόσιος και κοινωνικός διάλογος

Είναι αναγκαίο να κατανοηθεί ο θεσμός της μαθητείας ως εκπαιδευτική πρακτική και εργα-
λείο εφαρμοσμένης πολιτικής, σε όλες τις ρεαλιστικές του διαστάσεις και τις εκδοχές. Αυτό 
κρίνεται σκόπιμο, γιατί ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας κατέχει μια συγκεχυμέ-
νη εικόνα για το τι ακριβώς εστί η μαθητεία, με συνέπεια την πρόκληση παραφιλολογίας ή σο-
βαρών παρανοήσεων, που δυσχεραίνουν κάθε απόπειρα γνήσιου και ειλικρινούς διαλόγου. 
Ωστόσο, είναι σαφές πως δεν υπάρχει ένα απόλυτα αποδεκτό μοντέλο μαθητείας σε όλη την 
ευρωπαϊκή επικράτεια. Ούτε έχουν προκύψει τα ίδια αποτελέσματα στις χώρες που εφαρμό-
στηκε ο θεσμός αυτός. Ταυτόχρονα, στην Ελλάδα η μαθητεία έχει εφαρμοστεί με έναν εντε-
λώς διαφορετικό τρόπο, με συνέπεια το ευρωπαϊκό κεκτημένο να μην αντιστοιχεί στην ελληνι-
κή εμπειρία. Είναι, λοιπόν, αναγκαίο να αποσαφηνιστούν όλες οι διαστάσεις του εγχειρήματος 
αυτού και κυρίως να επικοινωνηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι παράμετροι και οι ιδι-
αιτερότητες που το συνοδεύουν. Με άλλα λόγια, είναι ουσιωδώς επιβεβλημένη η διάχυση του 
διαλόγου αυτού στην εκπαιδευτική κοινότητα, στο μαθητικό πληθυσμό, στους γονείς, στον επι-
χειρηματικό κόσμο, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, προκειμένου να ευδοκιμήσει μια ρεαλιστι-
κή και επωφελής προοπτική, ικανή να υποστηρίξει τη στέρεα σύνδεση της ΕΕΚ με την απασχό-
ληση. Με άλλα λόγια, κρίνεται αναγκαίο να αναδειχθεί ο θεσμός της μαθητείας, μέσα από το 
δημόσιο διάλογο, την πλατιά ενημέρωση, ακόμη και την καλοπροαίρετη αντιπαράθεση ως μια 
αξιοπρόσεκτη και αξιόπιστη εκπαιδευτική και επαγγελματική επιλογή, που αποσκοπεί στη δη-
μόσια και κοινωνική αναγνώριση της μαθητείας ως μιας εξίσου «σοβαρής εναλλακτικής» για 
όσους επιλέξουν την άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Ο κοινωνικός διάλογος επιβάλ-
λεται να είναι συνεχής, συντεταγμένος, εξαντλητικός και κυρίως ουσιαστικός.

•	 «οδικός χάρτης ΕΕκ - μαθητείας, κίνητρα, εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητι-
κότητα

Για την κατανόηση και τη δημιουργική αφομοίωση του θεσμού της μαθητείας, κρίνεται ανα-
γκαίο να διαμορφωθεί ένας ακριβής οδικός χάρτης (road map) που να περιγράφει με σαφή-
νεια και καθαρότητα τη διαδρομή και τα στάδια που απαιτείται να ακολουθηθούν από το αρχι-
κό στάδιο (αίτηση) της μαθητείας μέχρι και την εγκατάσταση στην απασχόληση (δυνητική πρό-
σληψη). Με τον τρόπο αυτό, θα ξεδιαλύνει το ομιχλώδες πέπλο που περιβάλλει την επιλογή 
μιας θέσης μαθητείας και θα γνωρίζουν οι νέοι τις προβλεπόμενες διαδικασίες επιλογής μιας 
τέτοιας προοπτικής. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν ισχυρά κίνητρα προς τους νέ-
ους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να ευδοκιμήσει η επιλογή τους και να μεταφραστεί σε 
όρους μιας αξιοπρεπούς επαγγελματικής διαδρομής, ενισχύοντας τις τάσεις ανοδικής εκπαι-
δευτικής και επαγγελματικής κινητικότητας. Τέτοια κίνητρα μπορεί να είναι η μοριοδότηση για 
συνέχιση σπουδών ή για πρόσληψη σε επιχειρήσεις, η απόδοση προσόντων εμπειρίας, οι ευ-
καιρίες πρόσβασης σε ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης ή άλλες δομές απασχόλησης για πε-
ραιτέρω απόκτηση εμπειρίας, η παροχή πιστωτικών μονάδων VET που μπορούν να συσσω-
ρευθούν και να μεταφερθούν σε άλλες εκπαιδευτικές διαδρομές (σύνδεση μη τυπικής εκπαί-
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δευσης και άτυπης μάθησης με το σύστημα της τυπικής εκπαίδευσης κ.ο.κ). Ταυτόχρονα, επι-
βάλλεται η σύνδεση του θεσμού της μαθητείας με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσό-
ντων, προσδίδοντας στους νέους ευκαιρίες αναγνώρισης και μεταφοράς των γνώσεων, δεξι-
οτήτων και ικανοτήτων που έχουν πιστοποιήσει, με στόχο την ενδυνάμωση της επαγγελματι-
κής και εκπαιδευτικής τους τροχιάς. Στην πορεία αυτή, κρίνεται σκόπιμη η εμπλοκή όλων των 
εργαλείων της σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως το ECVET, το EQAVET, το ESCO, το 
Europass, κι αυτό, γιατί η κινητικότητα είναι αναγκαίο να αποκτήσει θετικό πρόσημο και να κα-
ταστεί ανοδική (upward mobility) προς όφελος των κοινωνικά ασθενέστερων και των κοινω-
νικά ευπαθών ομάδων. Για να συμβεί όμως αυτό, είναι αναγκαία η βελτίωση της ελκυστικότη-
τας της ΕΕΚ και του θεσμού της μαθητείας, με πολύ σαφή και άμεσα ορατά αποτελέσματα στη 
ζωή των νέων ανθρώπων.

•	 διαρκής διάγνωση αναγκών της οικονομίας και ευθεία σύνδεση της μαθητείας με 
την απασχόληση

Θεμελιώδες προαπαιτούμενο για τη χάραξη μιας ρεαλιστικής πολιτικής στο χώρο της ΕΕΚ 
και του θεσμού της μαθητείας αποτελεί η διάγνωση των αναγκών της οικονομίας σε εθνικό, 
περιφερειακό, τοπικό και κλαδικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να εκτιμηθεί με ορθό και όσο το 
δυνατόν απόλυτα ακριβή τρόπο η αντικειμενική κατάσταση του τοπίου της αγοράς εργασίας, 
προκειμένου να ιεραρχηθούν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των κλάδων, των τομέων και 
των ειδικοτήτων πάνω στους οποίους να σχεδιαστούν και να προσφερθούν οι θέσεις μα-
θητείας. Αυτό θα συμβάλλει αποφασιστικά στη χαρτογράφηση των αναγκών της ελληνικής 
αγοράς εργασίας, δεδομένο που κρίνεται αναγκαίο για τον ορθό σχεδιασμό της προφοράς 
θέσεων μαθητείας σε συγκεκριμένους κλάδους και ειδικότητες της οικονομίας. Αυτό που είναι 
σημαντικό να αναδειχθεί στον κοινωνικό διάλογο είναι η ανάγκη επικαιροποίησης όλων των 
στοιχείων που συνθέτουν το πλαίσιο των επαγγελμάτων της ΕΕΚ (επαγγελματικά περιγράμμα-
τα - προγράμματα σπουδών - εκπαιδευτικά υλικά - εργαστήρια και τομείς εφαρμογών - αξιολό-
γηση δεξιοτήτων - πιστοποίηση προσόντων κ.ά.), με στόχο την ευθυγράμμιση με τις τάσεις της 
παραγωγής και της αγοράς εργασίας. Στο σημείο αυτό, αξίζει να καταστεί σαφές και ξεκάθαρο 
πως ο θεσμός της μαθητείας αφορά κατά κύριο λόγο στην ΕΕΚ και όχι στη γενική παιδεία ή 
άλλες θετικές - τεχνολογικές και ανθρωπιστικές - κοινωνικές σπουδές στο πεδίο της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης, χώρους, δηλαδή, όπου παραδοσιακά υπάρχει λιγότερο ή περισσότερο 
μεγαλύτερος βαθμός ακαδημαϊκής ελευθερίας, σχετικής ευελιξίας ή «επαγγελματικού σχετι-
κισμού». Αυτό υποδηλώνει ευθαρσώς πως ο θεσμός της μαθητείας αφορά εξ’ ολοκλήρου μια 
επιλογή που οφείλει να οδηγεί χωρίς περιστροφές στην πρόσβαση στην απασχόληση και, για 
το λόγο αυτό, η αγορά εργασίας οφείλει να λαμβάνεται υπόψη περισσότερο από κάθε άλλον 
παράγοντα. Υπό την έννοια αυτή, η διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας, η ιεράρχηση 
των αναγκών, οι ιδιομορφίες των τοπικών αγορών εργασίας κ.ά. απαιτείται να «συνομιλούν» 
στενά με τις προσφερόμενες ειδικότητες καθώς και τις προτεινόμενες θέσεις μαθητείας. Με 
τον τρόπο αυτό, θα υπάρξει μια στέρεη σχέση σύνδεσης μαθητείας και απασχόλησης, με συ-
νέπεια το κοινό όφελος τόσο για τους ίδιους τους μαθητευόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις 
και κατ΄επέκταση για την ίδια την οικονομία.
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•	 Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου και ισότιμη συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων

Πρέπει να προωθηθεί ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου στη βάση της ισότιμης συμ-
μετοχής των κοινωνικών εταίρων και όλων των εμπλεκόμενων μερών, στοχεύοντας στη δη-
μιουργία ενός συστήματος μαθητείας με κύρια χαρακτηριστικά την ενσωμάτωση της ευρωπα-
ϊκής εμπειρίας, την ανάδειξη της καινοτομίας, την ενίσχυση της αξιοπιστίας, την προβολή και 
την τήρηση των δεσμεύσεων που τα νομικά συμβόλαια μαθητείας οφείλουν να εμπεριέχουν 
σε κάθε θέση μαθητείας που μια επιχείρηση παρέχει. Αυτό είναι αναγκαίο, προκειμένου να 
μην καταχωρηθεί στη συνείδηση της κοινωνίας ο θεσμός της μαθητείας ως ένα εργαλείο εκ-
μετάλλευσης του εργατικού δυναμικού ή ως μια ακόμη πρακτική ευτελισμού του μισθολογικού 
κόστους εργασίας. Η θωράκιση του θεσμικού πλαισίου, μέσα από την τήρηση της νομοθεσίας 
και την επιβολή αυστηρών κανόνων, είναι επιβεβλημένη για την αποφυγή κάθε είδους εκφυ-
λιστικών συμπτωμάτων, που όχι μόνο αποδυναμώνουν τις όποιες καλές προθέσεις αλλά κυ-
ρίως στρέφουν την κοινή γνώμη εναντίον οποιασδήποτε μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στο 
χώρο της ΕΕΚ.

•	 αξιόπιστο και έγκριτο σύστημα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολι-
σμού

Πρέπει επειγόντως να αναπτυχθεί ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα συμβουλευτικής 
και επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλα τα επίπεδα και τις εκδοχές της ΕΕΚ, με στό-
χο την ενσωμάτωση νέων μεθόδων υποστήριξης της καθοδήγησης των νέων στις επαγγελ-
ματικές τους επιλογές και τις προοπτικές σταδιοδρομίας. Με τον τρόπο αυτόν, η συμβουλευ-
τική μπορεί να καταστεί ένας ενεργητικός παράγοντας ενίσχυσης της αυτογνωσίας των νέων, 
απελευθερώνοντας δυνάμεις, σπάζοντας, ταυτόχρονα, τα δεσμά των παραδοσιακών στερεό-
τυπων περί επιλογής επαγγελμάτων και διαδρομών εργασίας. Είναι σαφές πως σε μια επο-
χή που η ταχύτητα της γνώσης και της εναλλαγής των δεδομένων της εργασίας είναι υψηλή, 
οι παραδοσιακές νόρμες δεν αρκούν για να απαντήσουν με αποτελεσματικότητα στις ανάγκες 
της νέας εποχής. Οι νέοι, λαμβάνοντας υπόψη τους τα δεδομένα της αντικειμενικής πραγμα-
τικότητας, τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και τις απειλές του συστήματος της αγοράς εργασίας, 
είναι αναγκαίο να μάθουν να εντάσσουν ορθολογικά τον εαυτό τους μέσα σε αυτό το πλαίσιο 
και να επιλέγουν με γνώμονα την ατομική τους ευθύνη αλλά και την προοπτική της προσωπι-
κής τους αυτοπραγμάτωσης. Υπό την έννοια αυτή, η δομική ανάπτυξη και ενίσχυση εντός συ-
στήματος επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής είναι σε θέση να συμβάλλει 
αποφασιστικά στην ορθή πλοήγηση των νέων μέσα στον επαγγελματικό στίβο και τις ευκαιρί-
ες απασχόλησης, επιτυγχάνοντας την επιθυμητή σύζευξη ανάμεσα στο ατομικό τους συμφέ-
ρον και το συλλογικό όφελος.

•	 Μητρώα επιχειρήσεων μαθητείας, κίνητρα και κοινωνική ευθύνη των εργοδοτών

Είναι ανάγκη να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο και έγκριτο μητρώο επιχειρήσεων με κοινές 
και κοινά αποδεκτές προδιαγραφές, προκειμένου να λειτουργεί ως δεξαμενή επιλογής επιχει-
ρήσεων στις οποίες θα παρέχονται κίνητρα για να συμμετέχουν στα προγράμματα μαθητείας. 
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Στο πλαίσιο της παροχής κινήτρων εν δυνάμει προβλέπονται μέτρα φοροαπαλλαγών ή άλλα 
μέτρα επιδότησης του κόστους της μαθητείας ή του εργατικού κόστους, έπειτα από προσλή-
ψεις μαθητευόμενων. Είναι αναγκαίο οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν να ελέγχονται από 
τους κρατικούς μηχανισμούς για θέματα φοροδιαφυγής, τήρησης της εργατικής νομοθεσίας, 
καλής πίστης στο τραπεζικό σύστημα κ.ά.. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις επιβάλλεται να αξιολο-
γούνται ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και την άσκηση των καθηκόντων 
τους και, ακολούθως, είτε να επιβραβεύεται η συνέπεια και η αποτελεσματικότητά τους, είτε, 
σε περίπτωση αθέτησης εφαρμογής των όρων συμμετοχής, να τους αφαιρείται η δυνατότητα 
συμμετοχής στο πρόγραμμα μαθητείας. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να δίνονται κίνητρα στις επι-
χειρήσεις, ώστε να επιμορφώνουν τα στελέχη τους στα θέματα μαθητείας μέσα από τη δημι-
ουργία εξειδικευμένων ρόλων σε πρακτικές mentoring, καθοδήγησης και εποπτείας των μα-
θητευομένων. Με τον τρόπο αυτό, θα σφυρηλατείται, όσον αυτό είναι δυνατόν, ένα ασφαλές 
πλαίσιο μέσα στους κόλπους των επιχειρήσεων, που θα συμβάλλει στο να θεωρείται φιλό-
ξενος και δημιουργικός ο χώρος της εμπειρικής μάθησης μέσα στο εργασιακό περιβάλλον.

•	 προώθηση των καλών πρακτικών μαθητείας και δημιουργική αφομοίωση της ευρω-
παϊκής και της διεθνούς εμπειρίας

Πρέπει να προωθηθεί η επισταμένη μελέτη των καλών πρακτικών που ευδοκιμούν στην ευ-
ρωπαϊκή περιοχή και, στη συνέχεια, να προταχθεί η δημιουργική αφομοίωση των στοιχείων 
εκείνων που είναι σε θέση να εφαρμοστούν στην ελληνική πραγματικότητα. Για παράδειγμα, 
σύμφωνα με την τρέχουσα πραγματικότητα, σε κορυφαία θέση βρίσκεται το δυικό σύστημα 
που εφαρμόζεται στη Γερμανία εδώ και δεκαετίες. Είναι σαφές πως ως σύστημα δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί εξ ολοκλήρου στη χώρα μας. Κι αυτό, για λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς, πο-
λιτισμικούς, εκπαιδευτικούς, ιστορικούς, που στην παρούσα ανάλυση δεν ενδείκνυται να ανα-
πτύξουμε. Ταυτόχρονα, όμως, από το μοντέλο αυτό μπορούμε να δανειστούμε συγκεκριμένα 
στοιχεία που, κάτω από ειδικές προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να δώσουν επωφελή και εποι-
κοδομητικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τους Σταύρου & Ιωαννίδου (2013: 8-12), θεμελιώ-
δη στοιχεία που αποτελούν βασικά προαπαιτούμενα μιας τέτοιας δάνειας μεταφοράς στοιχεί-
ων από το δυικό σύστημα είναι: 

α)  η αρχή της συναίνεσης (μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων – 
συναίνεση - μακρόπνοος σχεδιασμός 

β)  η ευθύνη των κοινωνικών εταίρων (στη βάση ενός «κορπορατιστικού» μοντέλου σχεδι-
ασμού και ανάπτυξης του συστήματος),

γ)  η διασύνδεση με την οικονομία (ευθύς συσχετισμός με τις ανάγκες του κόσμου της εργα-
σίας - η επαγγελματική εκπαίδευση - κατάρτιση σε συνάρτηση με την αγορά εργασίας). 

•	 διαρκής επιμόρφωση σε θέματα ΕΕκ -μαθητείας

Πρέπει να ενισχυθεί η επιμόρφωση πάνω σε θέματα μαθητείας σε όλο το εκπαιδευτικό προ-
σωπικό (θεωρητικό - πρακτικό σκέλος) που σχετίζεται με το πεδίο. Αυτό κρίνεται αναγκαίο 
προκειμένου οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές ΕΕΚ να ενημερώνονται διαρκώς πάνω στις 
νέες παιδαγωγικές εξελίξεις και τις τεχνολογικές καινοτομίες. Η διαρκής μαθησιακή εμπλοκή 
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μέσα από συνέργειες, διακρατικά projects, σεμινάρια και «study visits» συμβάλλει σθεναρά 
στη δημιουργία κοινών αντιλήψεων και στάσεων για την υποστήριξη και την καλλιέργεια των 
προγραμμάτων μαθητείας στο πλαίσιο της ΕΕΚ. Ταυτόχρονα, η επιμόρφωση ενισχύει τα προ-
σόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού της ΕΕΚ , συμβάλλει στην επαγγελματική τους ανάπτυ-
ξη, διαμορφώνει κατάλληλες συνθήκες αναβάθμισης του κοινωνικού τους status στο πλαίσιο 
της εκπαιδευτικής κοινότητας, καταξιώνει την εικόνα του θεσμού της μαθητείας στη συνείδη-
ση της εκπαιδευτικής κοινότητας και, εν τέλει, συνεισφέρει προσδίδοντας προστιθέμενη αξία 
στην επιλογή των τεχνικών και επαγγελματικών σπουδών.

•	 Εκσυγχρονισμός συστήματος χρηματοδότησης - αναζήτηση νέων εναλλακτικών 
στρατηγικών

Είναι επείγουσα ανάγκη να εκσυγχρονιστεί και να ενισχυθεί το μοντέλο χρηματοδότησης 
των δράσεων που σχετίζονται με τα προγράμματα μαθητείας έτσι, ώστε το προσδοκώμενο κό-
στος να επιμερίζεται ορθολογικά και δίκαια σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Είναι σαφές 
πως, επειδή υπάρχουν διάφορα μοντέλα χρηματοδότησης ανά τον κόσμο, οφείλουμε να ανα-
ζητήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να διαμορφωθεί μια κοινά αποδεκτή λύση χρη-
ματοδότησης. Για παράδειγμα, απαιτείται μέριμνα, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τόσο το άμε-
σα κόστη, που περιλαμβάνουν δαπάνες όπως η αμοιβή του μαθητευόμενου, η παροχή και συ-
ντήρηση των απαιτούμενων υλικών υποδομών, ο εργαστηριακός εξοπλισμός της επιχείρησης 
κ.λπ., όσο και τα έμμεσα κόστη, όπως οι κρατικές επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές, οι δαπάνες 
για απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού για την εκπαίδευση και το mentoring προς τους 
εκπαιδευόμενους. Είναι σαφές πώς, λόγω της δεινής δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία 
έχει περιέλθει το ελληνικό κράτος τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να αναζητηθεί ένα μεικτό και 
κοινωνικά αποδεκτό μοντέλο συγχρηματοδότησης του θεσμού της μαθητείας, όπου η χρημα-
τοδότηση θα υποστηρίζεται από πολλές και εναλλακτικές χρηματοδοτικές πηγές (π.χ. ευρω-
παϊκοί πόροι - πόροι από κοινωνικούς εταίρους μέσω ειδικής εισφοράς, επιμελητήρια, Ο.Τ.Α 
κ.λπ.), παρέχοντας κίνητρα και σε χρηματοδότες που, έχοντας τη δυνατότητα συνεισφοράς, θα 
τους παρέχονται αντισταθμιστικά οφέλη μέσω εργαλείων όπως οι φοροαπαλλαγές ή η άντλη-
ση χαμηλότοκων επενδυτικών - παραγωγικών δανείων με ευνοϊκούς όρους κ.λπ.. Είναι εφι-
κτή, επίσης, η διερεύνηση άλλων πηγών χρηματοδότησης από ιδιωτικούς φορείς ή επιχειρή-
σεις -όπου αυτό κρίνεται εφικτό- με έμφαση πάντα στη θωράκιση του δημόσιου και κοινωνι-
κού συμφέροντος και την ενίσχυση των κοινωνικά ασθενέστερων. Σημαντικό, επίσης, είναι να 
ληφθούν υπόψη και οι γεωγραφικές ή περιφερειακές διαστάσεις στο ζήτημα της χρηματοδό-
τησης της μαθητείας, αφού αναμφίβολα επηρεάζουν αισθητά το επίπεδο των ανισοτήτων και 
των ευκαιριών μάθησης που έχουν οι νέοι στη διάθεσή τους (π.χ. νησιωτική Ελλάδα, απομα-
κρυσμένες περιοχές, υποβαθμισμένες συνοικίες εντός των μεγάλων αστικών κέντρων κ.λπ.).

•	 σύνδεση της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης με το τυπικό εκπαιδευτι-
κό σύστημα

Σε συνέχεια προηγούμενης αναφοράς σχετικά με την ελκυστικότητα της ΕΕΚ και την ενίσχυ-
ση των δράσεων μαθητείας στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, επιλέγουμε να αναδείξου-
με το ζήτημα της σύνδεσης της τυπικής εκπαίδευσης με τις μορφές μη τυπικής εκπαίδευσης 



Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

160

και άτυπης μάθησης. Είναι σαφές πως απαιτείται μια ριζική αναθεώρηση της εκπαίδευσης ως 
ολιστικού προτάγματος, που θα περιλαμβάνει όλες τις εκδοχές και όλες τις μορφές της. Υπό 
την έννοια αυτή, οι κοινωνικοί εταίροι οφείλουν να καταστήσουν σαφές πως απαιτείται η δο-
μική σύνδεση της ΕΕΚ και της μαθητείας με τις υπόλοιπες δομές και τα προγράμματα που εμπί-
πτουν στη δικαιοδοσία του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η κατοχύρωση μιας σοβαρής 
και στέρεας εκπαιδευτικής και επαγγελματικής προοπτικής, με όρους ανοδικής κινητικότητας, 
θα μπορέσει να κινητοποιήσει τους νέους στο να υπερβούν το αρνητικό στερεότυπο που συ-
νοδεύει τις τεχνικές και επαγγελματικές σπουδές. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, προκειμένου 
να μη δίνεται η αίσθηση πως η εκπαιδευτική διαδρομή κάποιου τελειώνει μέσα στο «τέλμα» 
της ΕΕΚ, αλλά να αποδεικνύεται στην πράξη πως η επιλογή αυτή, εκτός από άμεση πρόσβαση 
στην απασχόληση, ανοίγει νέους δρόμους και προοπτικές κύρους, αυτοπραγμάτωσης και κοι-
νωνικής καταξίωσης.

•	 σύνδεση της ΕΕκ και του θεσμού της μαθητείας με το διαχρονικό αίτημα παραγωγι-
κής ανασυγκρότησης της χώρας

Σε συνέχεια του παραπάνω συλλογισμού, καταθέτουμε την άποψη πως η ΕΕΚ και ο θεσμός 
της μαθητείας είναι αναγκαίο να συνδεθούν στενά με το διαρκές αίτημα της ελληνικής κοινω-
νίας για την παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Το αίτημα 
αυτό γίνεται ουσιαστικά επίκαιρο περισσότερο από ποτέ, αν λάβουμε υπόψη το υφεσιακό κλί-
μα που επικρατεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Όσο αναγκαίο είναι να ενισχυθεί ο παρα-
γωγικός ιστός της χώρας μέσα από την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την 
ενίσχυση του τομέα των υπηρεσιών στον τουρισμό, το εμπόριο, την εστίαση, το «νέο επιχει-
ρείν» στον πρωτογενή τομέα και την πράσινη επιχειρηματικότητα, τις παραγωγικές επενδύσεις 
στις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας, την καινοτομία στις νέες τεχνολογίες και την εφαρ-
μοσμένη έρευνα, άλλο τόσο σημαντικό είναι να αναπτυχθεί η ΕΕΚ και τα προγράμματα μαθητεί-
ας στην κατεύθυνση υποστήριξης και των δομικών αυτών επιλογών. Υπό την έννοια αυτή, δεν 
νοείται σύστημα ΕΕκ και μαθητείας χωρίς να συνομιλεί ευθέως με το παραγωγικό σχέ-
διο της χώρας και αυτό, οι κοινωνικοί εταίροι οφείλουν όχι μόνο να το υπενθυμίζουν σε επί-
πεδο ρητορικής αλλά και να το επιδιώκουν με όλα τα μέσα και τις δυνάμεις τους.
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 των εθνικών κοινωνικών εταίρων 

ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ

Kοινωνικός διάλογος σε ζητήματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

με έμφαση στην εφαρμογή του δυικού 
μοντέλου μαθητείας.

Νοέμβριος 2015
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Εισαγωγή 

Κείμενο Πολιτικής των εθνικών κοινωνικών 
εταίρων ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ για τον 

κοινωνικό διάλογο σε ζητήματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, με έμφαση στην 

εφαρμογή του δυικού μοντέλου μαθητείας.

1. O κοινωνικός διάλογος  ανάμεσα σε εργοδότες 
και εργαζόμενους αποτελεί κεντρικό χαρακτη-
ριστικό του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου 
και θεσμό διαβούλευσης αναγνωρισμένο από 
τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τις 
επικυρωμένες από τη χώρα Διεθνείς Συμβάσεις 
Εργασίας. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσης σαν 
αυτή που βιώνουμε, η διεθνής εμπειρία έχει 
καταδείξει ότι ο κοινωνικός διάλογος μπορεί 
να συμβάλει στη διατύπωση δημιουργικών και 
καινοτόμων απαντήσεων και να προωθήσει 
μια περισσότερο ισόρροπη και χωρίς διακρί-
σεις ανάκαμψη. 

2. Οι  εθνικοί κοινωνικοί εταίροι, οι οποίοι υπο-
γράφουν την Εθνική Γενική ΣΣΕ, με προσήλω-
ση και σεβασμό στο θεσμό του κοινωνικού 
διαλόγου και στις υφιστάμενες δομές του, 
κατέβαλλαν διαχρονικά προσπάθειες για την 
αποτελεσματική του λειτουργία. Οι προσπά-
θειες αυτές εντατικοποιηθήκαν ιδιαίτερα κατά 
την κρίσιμη τελευταία πενταετία, όπου δια-
μορφώθηκε ένα εξαιρετικά δυσχερές τοπίο 
για τους θεσμούς διαβούλευσης και γενικότε-
ρα για τις εργασιακές σχέσεις. Κατά την ίδια 
περίοδο, οι πολλαπλές παρεμβάσεις του κρά-
τους στο σύστημα συλλογικών διαπραγματεύ-
σεων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η παρέμβαση 
στο περιεχόμενο και τον καθολικό χαρακτήρα 
της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ, η αποδυνάμωση του 
κλαδικού επιπέδου διαπραγμάτευσης και των 
θεσμών επέκτασης των αποτελεσμάτων του 
(επέκταση), αποτελούν απτά παραδείγματα 
των δραματικών αλλαγών που υπέστη το πε-
ριβάλλον του κοινωνικού διαλόγου στην Ελ-
λάδα. Ως εκ τούτου η αποκατάσταση του κλί-
ματος εμπιστοσύνης που έχει πληγεί σοβαρά 

αλλά και του κύρους του κοινωνικού διαλόγου 
αποτελεί προτεραιότητα. 

3. Η ποιοτική αναβάθμιση του τριμερούς κοινω-
νικού διαλόγου συνδέεται αναπόσπαστα με 
το σεβασμό της συλλογικής αυτονομίας και 
του πεδίου παρέμβασης των εθνικών κοινωνι-
κών εταίρων, κρίσιμη πτυχή του οποίου είναι 
η αποκατάσταση της καθολικότητας και του 
περιεχομένου της Εθνικής Γενική ΣΣΕ.

4. Το παρόν Κείμενο Πολιτικής αποτελεί προϊόν 
συμφωνίας των πέντε εθνικών κοινωνικών 
εταίρων που εκπροσωπούν τους εργαζόμε-
νους (ΓΣΕΕ) και τους εργοδότες (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, 
ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) στην Ελλάδα και εκπονήθηκε στο 
πλαίσιο του έργου «Σχέδιο κοινών δράσεων 
των εθνικών κοινωνικών εταίρων για την απο-
κατάσταση της εμπιστοσύνης και της ενδυνά-
μωσης της αποτελεσματικής συμμετοχής τους 
στον κοινωνικό διάλογο1 » . Η  δέσμευση των 
εθνικών κοινωνικών εταίρων για τις κοινές αυ-
τές δράσεις αποτυπώθηκε στην Εθνική Γενική 
ΣΣΕ του έτους 2014 (άρθρο 1). 

1 Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007-2013, 
του Υπουργείου Εργασίας, με συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς 
και εθνικούς πόρους. Το συντονισμό του έργου εκ μέρους όλων των 
κοινωνικών εταίρων ανέλαβε το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ.  Τα επιμέρους πεδία των 
Κοινών Δράσεων, όπως υλοποιήθηκαν σε επιμέρους Υποέργα είναι τα 
ακόλουθα:
1. Υποέργο 1 «Αποτύπωση της παρούσας κατάστασης και διερεύνηση 
της αποτελεσματικότητας των δομών κοινωνικού διαλόγου», 
Συντονιστής Εταίρος : Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας  του ΣΕΒ
2. Υποέργο 2 «Ενίσχυση των διαδικασιών και της αποτελεσματικότητας 
του κλαδικού επιπέδου διαπραγμάτευσης», Συντονιστής εταίρος: ΙΝΕΜΥ 
ΕΣΕΕ 
3. Υποέργο 3 «Κοινωνικός διάλογος σε ζητήματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης», Συντονιστής εταίρος: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
4. Υποέργο 4 «Ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου με στόχο την 
καταπολέμηση των απαγορευμένων από το νόμο διακρίσεων στην 
αγορά εργασίας», Συντονιστής εταίρος : ΙΝΕ ΓΣΕΕ
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12Βασική θέση για την αναβάθμιση του κοινω-
νικού διαλόγου σε θέματα ΕΕΚ στην Ελλάδα 
αποτελεί η δημιουργία και ενεργοποίηση ενός 
κεντρικού οργάνου διαβούλευσης και κοινω-
νικού διαλόγου για την ΕΕΚ, τη συνεχιζόμενη 
επαγγελματική κατάρτιση και τη διά βίου μά-
θηση υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας 
και σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία 
και άλλους κρατικούς φορείς.

13 Παράλληλα, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο για το 
ρόλο και την προστιθέμενη αξία του κοινωνι-
κού διαλόγου για θέματα ΕΕΚ με έμφαση στη 
μαθητεία και τις μορφές μάθησης εντός του 
χώρου εργασίας, διαμορφώνονται πέντε βα-
σικοί άξονες ενδιαφέροντος γύρω από τους 
οποίους αναπτύσσονται οι θέσεις των κοινωνι-
κών εταίρων. Οι άξονες αυτοί είναι οι παρακά-
τω:

 l Οργάνωση ενός λειτουργικού μοντέλου λήψης 
αποφάσεων για την ΕΕΚ ως μέρος τους υφιστά-
μενου (θεσμικού) συστήματος λήψης αποφά-
σεων με στόχο την ευρύτερη κατανόηση της 
δυναμικής της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων 
αρχών, κοινωνικών εταίρων, επιχειρήσεων και 
φορέων παροχής ΕΕΚ.

 l  Αναθεώρηση του τρόπου διακυβέρνησης και 
οικονομικής ενίσχυσης του συστήματος ΕΕΚ 
και της μαθητείας με ταυτόχρονη ενίσχυση 
του τομεακού, δια-τομεακού και κλασικού κοι-
νωνικού διαλόγου σε τοπικό και εθνικό επίπε-
δο.  

 l  Αναθεώρηση του υφιστάμενου θεσμικού και 
οργανωτικού πλαισίου με ταυτόχρονη επικαι-
ροποίηση των προγραμμάτων σπουδών στην 
ΕΕΚ με στόχους την βελτίωση της ελκυστικό-
τητας της ΕΕΚ, την αύξηση της συμμετοχής 
των νέων όλων των βαθμίδων κατάρτισης σε 
προγράμματα μαθητείας και την αποτελεσμα-
τικότερη σύνδεση της ΕΕΚ με τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας και τις προσπάθειες κλαδικά 
στοχευμένης παραγωγικής ανασυγκρότησης 
της ελληνικής οικονομίας.

 l  Διασφάλιση της ποιότητας, και πιστοποίηση 
των προγραμμάτων ΕΕΚ και μαθητείας με στό-
χο την ανάπτυξη έγκυρων και αξιόπιστων ερ-
γαλείων ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης 
των μαθησιακών αποτελεσμάτων των καταρ-
τιζόμενων.

 l  Διαμόρφωση ενός αξιόπιστου πλαισίου εγκυ-
ροποίησης (δηλαδή αναγνώρισης, τεκμηρίω-
σης, αξιολόγησης και πιστοποίησης) των γνώ-
σεων και δεξιοτήτων οι οποίες αποκτώνται σε 
μη τυπικά ή άτυπα εκπαιδευτικά ή/και μαθη-
σιακά πλαίσια, και αξιοποίηση (κατά περίπτω-
ση) των υφιστάμενων Ευρωπαϊκών εργαλείων 
όπως ECVET, EQAVET, EQF, EUROPASS.

14Ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η ουσια-
στική και ισότιμη συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων στις διαδικασίες διαβούλευσης και 
θεσμοθέτησης  της μαθητείας. Η πραγμάτωση 
της ουσιαστικής συμβολής των κοινωνικών 
εταίρων στα θέματα της μαθητείας δεν μπορεί 
να είναι μόνο ένα κατ΄ επίφαση ζήτημα, αλλά 
μια πραγματική θεσμική διαδικασία η οποία 
να αφορά όχι μόνο τις τυπικές ρήτρες συμμε-
τοχής σε επιτροπές και συμβούλια αλλά την 
ουσιαστική δράση σε όλο το φάσμα σχεδια-
σμού, οργάνωσης, διεύθυνσης, υλοποίησης, 
ελέγχου και  ανατροφοδότησης του συστή-
ματος. Η προοπτική αυτή είναι αναγκαίο να 
αποτελέσει κύριο ζήτημα του θεματολογίου 
του κοινωνικού διαλόγου, αφού πρόκειται για 
μακροπρόθεσμη στρατηγική η οποία απαιτεί-
ται να αναπτυχθεί μεθοδικά και συστηματι-
κά. Καθοριστικός παράγοντας ουσιαστικής 
συμμετοχής και συμβολής των κοινωνικών 
εταίρων στην περίπτωση της μαθητείας είναι 
ο σχεδιασμός επαρκούς χρονικής διάρκειας 
προγραμμάτων μαθητείας δυϊκού τύπου τα 
οποία, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των 
σπουδαστών θα προσαρμόζονται άμεσα στις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και  εξελί-
ξεις της αγοράς εργασίας προκειμένου και η 

Προτάσεις για την αναβάθμιση του κοινωνικού 
διαλόγου στην ΕΕΚ 
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επιχείρηση να ωφελείται μακροπρόθεσμα, και 
ο πρακτικά ασκούμενος να αυξάνει την πιθα-
νότητα συστηματικής απόκτησης δεξιοτήτων 
και επαγγελματικής αποκατάστασης. 

Σε αυτό το πλαίσιο επισημαίνεται ότι κοινή 
άποψη των εθνικών κοινωνικών εταίρων είναι 
πως το μοντέλο των σχολών μαθητείας του 
ΟΑΕΔ αποτελεί καταρχάς καλή πρακτική που 
πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί. Ειδικό-
τερα δε οι κανονιστικές ρυθμίσεις που διέπουν 
το εν λόγω σύστημα όπως η επαρκής συνολική 
χρονική διάρκεια, η εναλλαγή εκπαίδευσης και 
απασχόλησης σε επιχείρηση στη βάση κλαδι-
κών χαρακτηριστικών, η  σύμβαση ανάμεσα 
στον μαθητευόμενο, την επιχείρηση και τη 
σχολή του ΟΑΕΔ, η αποζημίωση (μισθός/ ημε-
ρομίσθιο) των μαθητευομένων η οποία συν-
δέεται με τον κατώτατο μισθό, η ασφαλιστική 
κάλυψη των μαθητευομένων κ.ό.κ. το καθι-
στούν παράδειγμα ποιοτικής και αποτελεσμα-
τικής μορφής επαγγελματικής εκπαίδευσης 
(δεδομένων βεβαίως κάποιων βελτιώσεων και 
αναβαθμίσεων που πρέπει να γίνουν σε επι-
μέρους σημεία όπως ο καλύτερος σχεδιασμός 
και επιμέλεια των αναμενόμενων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων από την απασχόληση, ενισχυ-
μένα κίνητρα για συμμετοχή περισσότερων 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, συμμετοχή 
ενδιάμεσων φορέων των κοινωνικών εταιρών 
για την υποστήριξη ιδίως των πολύ μικρών επι-
χειρήσεων σε διαχειριστικά, λειτουργικά και 
επιστημονικά ζητήματα της εφαρμογής).

15 Επιπλέον, οι κοινωνικοί εταίροι προτείνουν τη 
δημιουργία και λειτουργία από τους ίδιους ενός 
μηχανισμού παρακολούθησης του θεσμικού 
και νομοθετικού έργου για τα θέματα ΕΕΚ στη 
βάση ενός κοινού θεματολογίου κοινωνικού 
διαλόγου το οποίο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά 
και κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω θεματικές:

 l  Στενότερη διασύνδεση της επαγγελματικής εκ-
παίδευσης με την αρχική και τη συνεχιζόμενη 
επαγγελματική κατάρτιση

 l Καλύτερη σύνδεση της ΕΕΚ με τη δομή απα-
σχόλησης και τις τοπικές αγορές εργασίας

 l Αποκέντρωση και ενίσχυση της αυτονομίας 
των δομών ΕΕΚ

 l Χρηματοδότηση της ΕΕΚ 
 l Καθοδήγηση και συμβουλευτική (επαγγελμα-

τικός προσανατολισμός)
 l Προσέλκυση και επαγγελματική αποκατάστα-

ση των εκπαιδευομένων στην ΕΕΚ
 l Προσέλκυση, ευαισθητοποίηση, προετοιμασία 

και υποστήριξη επιχειρήσεων για τη συμμε-
τοχή τους σε δράσεις μαθητείας / πρακτικής 
άσκησης

 l Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των δομών, 
εργαστηρίων πρακτικής άσκησης, εξοπλισμού 
των σχολών της ΕΕΚ

 l Επιμόρφωση και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 
προσωπικού της ΕΕΚ

 l Διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας σε δε-
ξιότητες και επαγγέλματα 

 l Επανεξέταση της διαδικασία επιλογής ειδικο-
τήτων ΕΕΚ σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους

 l  Διασφάλιση της ποιότητας, 
 l  Παρακολούθηση και ανατροφοδότηση του συ-

στήματος ΕΕΚ σε θέματα όπως η διαμόρφωση 
των ειδικοτήτων, τα επαγγελματικά περιγράμ-
ματα, τα προγράμματα σπουδών, τα εργαστή-
ρια, η δομή και η λειτουργία της πρακτικής 
άσκησης, η διδακτική μεθοδολογία, η διαμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών υλικών και οι μέ-
θοδοι αξιολόγησης των εκπαιδευομένων, των 
εκπαιδευτών, των δομών και των προγραμμά-
των. 
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την απασχόληση, ιδίως των νέων.

Το Ινστιτούτο Μικρών 
Επιχειρήσεων 
της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία υλοποίησης 
μελετών και ερευνών και αποτελεί 
τον επιστημονικό σύμβουλο 
της ΓΣΕΒΕΕ.

Στο πλαίσιο των βασικών του 
δραστηριοτήτων μελετά, αξιολογεί 
και εκπονεί προτάσεις πολιτικής 
για θέματα οικονομικής ανάπτυξης, 
χρηματοδότησης επιχειρήσεων, 
φορολογίας, απασχόλησης, 
κοινωνικής ασφάλισης, ανταγωνισμού 
και αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
του ανθρώπινου δυναμικού των 
μικρών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί 
προγράμματα εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης με σκοπό 
την ενίσχυση των δεξιοτήτων 
του ανθρώπινου δυναμικού 
των επιχειρήσεων, αλλά και δράσεις 
συμβουλευτικής υποστήριξης 
των επιχειρήσεων, οι οποίες 
ενισχύουν την επιχειρηματικότητα 
και την καινοτομία και προωθούν 
την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη 
βιώσιμων και ανταγωνιστικών 
επιχειρήσεων.

Το γενικό πλαίσιο διαμόρφωσης του κοινωνικού διαλόγου που αφορά στην ΕΕΚ: βασικές 
αρχές, χαρακτηριστικά και διεθνής εμπειρία 

 � Ο κοινωνικός διάλογος για την ΕΕΚ στην Ελλάδα με βάση το υφιστάμενο θεσμικό, 
επιχειρησιακό και οργανωτικό πλαίσιο σε σχέση με τις μορφές μάθησης βασισμένης 
στην εργασία (work-based learning) και τη μαθητεία

 � Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στον κοινωνικό διάλογο για την ΕΕΚ στην Ελλάδα
 � Αποτίμηση της ποιότητας του κοινωνικού διαλόγου για την ΕΕΚ: απόψεις και θέσεις των 

κοινωνικών εταίρων
 � Θεματολόγιο διαρκούς κοινωνικού διαλόγου και προτάσεις για την ενεργοποίηση της 

συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων σε θέματα ΕΕΚ στην Ελλάδα ο 
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o κοινωνικός διάλογος
για την επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση στην Ελλάδα

ο κοινωνικός διάλογος
για την επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση στην Ελλάδα
διερεύνηση του ρόλου και των προτάσεων  
πολιτικής των κοινωνικών εταίρων

Γιώργος Ζαρίφης | Νίκος Φωτόπουλος | Lea Zanola | Χαρά Μανάβη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Προσανατολισμός στον Άνθρωπο

διερεύνηση του ρόλου και των προτάσεων  
πολιτικής των κοινωνικών εταίρων


