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Στο κείμενο του CEDEFOP «Διακυβέρνηση των συστημάτων πρόβλε-

ψης και σύζευξης δεξιοτήτων στην Ε.Ε. Επιτελική Σύνοψη. Πρώτη 

έκθεση χαρτογράφησης για την Ελλάδα» (σελ. 6-10) αναφέρονται γενι-

κές παρατηρήσεις για την ανάγκη της διάγνωσης αναγκών στην Ελλάδα, 

βασικοί στόχοι της μελέτης, το γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο ανάλυσης 

της διακυβέρνησης δεξιοτήτων που χρησιμοποιεί το CEDEFOP και κά-

ποια πρώτα ευρήματα στις κατηγορίες Θεμέλια, Διαδικασίες και Βιω-

σιμότητα. Στο τμήμα αυτό επισημαίνεται, μεταξύ άλλων (σ. 6), ότι «το 

σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης [της Ελλάδας] δεν είναι επαρκώς 

ευθυγραμμισμένο με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας». Η διατύπωση 
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αυτή κινδυνεύει να παρεξηγηθεί επιτρέποντας την παρανόηση ότι ο βασι-

κός στόχος της εκπαίδευσης εν γένει είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

της αγοράς εργασίας. Χωρίς καμιά «διδακτική» ή σχολαστική πρόθεση 

υπογραμμίζουμε την πεποίθησή μας ότι οι στόχοι της εκπαίδευσης και 

όλων των υποσυστημάτων της είναι πολύ ευρύτεροι από την ικανοποίη-

ση των αναγκών της αγοράς εργασίας και αφορούν, εκτός της μετάδοσης 

επαγγελματικών δεξιοτήτων, τη ανάπτυξη γνώσεων και χαρακτηριστικών 

που ευνοούν την αυτόνομη σκέψη και δράση, την άσκηση των επιστη-

μών, την πολιτιστική καλλιέργεια, την περιβαλλοντική ευαισθησία, την 

ιστορική γνώση και πολλές άλλες αναγκαίες ιδιότητες του σύγχρονου 

ανθρώπου. 

Το γεγονός ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) στην Ελ-

λάδα (καθώς και σε πολλές άλλες χώρες) δεν έχει το απαραίτητο κύρος, 

-όπως συνεχίζει το κείμενο- δεν συνδέεται απαραιτήτως, ούτε φυσικά 

αποδεικνύει επαγωγικά, ότι [η ΕΕΚ] ικανοποιεί πλημμελώς τις ανάγκες 

της αγοράς εργασίας. Επιπλέον, η αντιστοιχία μεταξύ της προσφοράς εκ 

μέρους των ατόμων και της ζήτησης εκ μέρους των επιχειρήσεων (ει-

δικών επαγγελματικών και οριζοντίων) δεξιοτήτων αφορά ένα σύστημα 

σχέσεων δύο μερών. Η τυχόν αναντιστοιχία μεταξύ τους δεν βαρύνει 

πάντοτε και μονομερώς την εκπαίδευση, αλλά πιθανόν αφορά την αδυ-

ναμία της οικονομίας και της δομής απασχόλησης να απορροφήσει με 

παραγωγικό τρόπο υψηλού επιπέδου δεξιότητες που ενίοτε παράγει το 

εκπαιδευτικό σύστημα. 

Επίσης, σε άλλο σημείο υπογραμμίζεται: «πρόσφατες έρευνες τονίζουν 

ωστόσο την αύξηση δεικτών που αποτυπώνουν την έλλειψη σύζευξης 

μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης δεξιοτήτων, κάτι που συνδέε-

ται εν μέρει με τη δυσκολία να παρέχει αποκλειστικά η πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση στους απόφοιτους δεξιότητες συναρτημένες με τις ανάγκες 

της αγοράς εργασίας». Στην περίπτωση της Ελλάδας όπου δυστυχώς οι 

περισσότερες προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης στις μέρες μας είναι 

έντασης εργασίας (χαμηλής ειδίκευσης) και όχι έντασης γνώσεων, ενδε-

χόμενη συνέπεια αυτής της συλλογιστικής θα ήταν η παραγνώριση της 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και η (μαζική) υιοθέτηση επαγγελματικά 

προσανατολισμένων μεταλυκειακών σπουδών κατάρτισης με αποκλει-

στικό κριτήριο την προσδοκία για σχετικά συντομότερη ανεύρεση εργα-

σίας.
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Στο τμήμα που παρουσιάζονται τα βασικά ευρήματα και ειδικότερα τα 

«Θεμέλια» του μηχανισμού επισημαίνεται ότι «χρειάζεται ενίσχυση της 

απόδοσής του [μηχανισμού], με την υποστήριξη ενός πιο διευρυμένου 

κύκλου ενδιαφερόμενων μερών που θα αφορά σε ένα μεγάλο εύρος τε-

λικών χρηστών» […] «υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί με τους οποίους 

πρέπει να δημιουργηθούν δεσμοί, ώστε ο Μηχανισμός να ανταποκριθεί 

στους στόχους του. Για παράδειγμα, η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή του 

νέου συστήματος μαθητείας ή/και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελ-

λάδος (ΚΕΕΕ), συντονιστής πιλοτικών προγραμμάτων της μαθητείας, θα 

μπορούσαν να ενσωματωθούν περαιτέρω στον Μηχανισμό, δοθέντος 

του ενδιαφέροντος που συγκεντρώνει η μαθητεία ως ένα ιδιαίτερα απο-

τελεσματικό μέσο σύζευξης της προσφοράς και της ζήτησης δεξιοτήτων. 

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Εσωτερικών - Διεύθυνση Μεταναστευτικής 

Πολιτικής και ο Τρίτος Τομέας εν γένει (π.χ. ΜΚΟ), θα μπορούσαν να δι-

αδραματίσουν έναν περαιτέρω ρόλο στη διασύνδεση του συστήματος 

με τη μεταναστευτική πολιτική». Χωρίς να εκφράζουμε κάποια αντίρρη-

ση στην πιθανή διεύρυνση της Επιτροπής Συντονισμού ή του Επιχειρη-

σιακού Δικτύου σημειώνουμε ότι από την ψήφιση του σχετικού νόμου 

4368/2016 μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί συντεταγμένα κανένα 

μέλος του επιχειρησιακού δικτύου, εκτός φυσικά του ΕΙΕΑΔ, οπότε θεω-

ρούμε ότι προτεραιότητα έχει ο προγραμματισμός δράσεων και η άμεση 

λειτουργία των θεσμοθετημένων οργάνων και στην πορεία θα προκύ-

ψουν ποικίλες ανάγκες και ευκαιρίες για θεσμικές και επιχειρησιακές βελ-

τιώσεις.

Οι επισημάνσεις στην ενότητα «Διαδικασίες» και «Βιωσιμότητα» (σ.9-10) 

μάς βρίσκουν σύμφωνους.

Στο κεφάλαιο 2 (σ. 11-12), περιγράφονται οι γενικοί στόχοι της μελέτης, 

οι προτεραιότητες καθώς και τα σημεία έμφασης για την Ελλάδα, όπως 

καταγράφηκαν από τη συζήτηση της ερευνητικής ομάδας του CEDEFOP 

με την εθνική συντονιστική επιτροπή και από τα συμπληρωμένα scoping 

exercises. Το πλαίσιο ανάλυσης (σ. 14) και η τυπολογία των στοιχείων 

παρακολούθησης και αξιολόγησης του συστήματος διακυβέρνησης του 

μηχανισμού δεξιοτήτων (σ.15) μάς βρίσκουν σύμφωνους και αναμένου-

με να συμβάλλουμε ακόμα πιο συγκεκριμένα στην περαιτέρω ανάλυση 

της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα.
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Στο κεφάλαιο 3 (σ.17-21) παρουσιάζεται μια ιστορική περιγραφή του 

εθνικού πλαισίου αναφορικά με την ανάπτυξη του συστήματος διάγνω-

σης δεξιοτήτων. Εκτιμούμε ότι κάποιες από τις αναφορές που αφορούν 

στη διαχρονική εξέλιξη της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στην 

Ελλάδα των τελευταίων ετών θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη τους 

και άλλες βιβλιογραφικές πηγές και εναλλακτικές προσεγγίσεις ώστε να 

προκύπτει μια πιο ολοκληρωμένη και αντικειμενική εικόνα της περιόδου 

της κρίσης εντός της οποίας επιχειρήθηκε και επιχειρείται η οικοδόμη-

ση του μηχανισμού διάγνωσης δεξιοτήτων. Για παράδειγμα δεν τεκμη-

ριώνεται βιβλιογραφικά, ούτε ισχύει πρακτικά, η εκτίμηση ότι οι φορείς 

εκπροσώπησης εργαζομένων και εργοδοτών στην Ελλάδα δεν έχουν 

κατορθώσει να πετύχουν πνεύμα συνεννόησης και συγκεκριμένες συ-

μπράξεις στα θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή 

της διάγνωσης δεξιοτήτων (σ.17). Αντιθέτως, οι εν λόγω φορείς τις τε-

λευταίες δύο δεκαετίες έχουν συνεργαστεί συστηματικά σε δράσεις ΕΕΚ, 

έχουν υλοποιήσει ειδική κοινή δράση για θέματα ΕΕΚ σε συνεργασία με 

το ILO (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2015), αλλά και προσφάτως έχουν συμπράξει στη 

δόμηση του μηχανισμού διάγνωσης. Επίσης, θεωρούμε ανακριβή, στα 

όρια του λάθους, και πλημμελώς στηριγμένη την εκτίμηση (σ.20) ότι τα 

συνδικάτα του δημόσιου τομέα, τα ρυθμισμένα επαγγέλματα, οι μεγάλες 

επιχειρήσεις και οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων (δηλ. ένα πολύ μεγά-

λο τμήμα της ελληνικής οικονομικής και παραγωγικής κοινότητας) έχει 

αντισταθεί (!) στη δημιουργία ενός κεντρικά συντονιζόμενου συστήματος 

δεξιοτήτων. Πότε και πως έγινε κάτι τέτοιο; Πότε επιχειρήθηκε, από ποια 

κυβέρνηση ή δημόσια αρχή, και όλοι οι προαναφερόμενοι πρόβαλλαν 

αντίσταση; Αρκεί κάποιος να μελετήσει την ιστορία του Εθνικού Συστή-

ματος Σύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την 

Απασχόληση (Ν. 3191/2003 – ΦΕΚ 25 Α΄/7.11.2003) για να επικυρώσει 

τον αντίθετο ισχυρισμό.

Επιπλέον, κάποια δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, όπως 

ο μεγάλος αριθμός και η δεσπόζουσα θέση των μικρών επιχειρήσεων 

και το μεγάλο ποσοστό αυτοαπασχολουμένων «ενοχοποιούνται», μεταξύ 

άλλων, ως εμπόδια για την ανάπτυξη μια εθνικής πολιτικής δεξιοτήτων (!) 

(σ.18). Η διαπίστωση αυτή δεν τεκμηριώνεται και σε κάθε περίπτωση δεν 

μας βρίσκει σύμφωνους.
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Στη συνέχεια περιλαμβάνεται η εκτίμηση ότι η οικονομική κρίση στην Ελ-

λάδα πυροδότησε τη συζήτηση περί καλύτερης σύνδεση εκπαίδευσης 

- κατάρτισης και αγοράς εργασίας καθώς και περί βελτίωσης της αποτε-

λεσματικότητας της ΕΕΚ. Οι συζητήσεις αυτές, κατά τη γνώμη μας, δεν 

σταμάτησαν ποτέ να γίνονται στην Ελλάδα όλες τις τελευταίες δεκαετίες 

και η όποια αναζωογόνησή τους οφείλεται σε συγκεκριμένες κατευθύν-

σεις και πρωτοβουλίες των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών (π.χ. 

Ευρωπαϊκή συμμαχία για τη μαθητεία, Ευρωπαϊκή συνεργασία στην ΕΕΚ, 

Ατζέντα για τις δεξιότητες, Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων) και όχι στην 

οικονομική κρίση. Επιπλέον, η σύνδεση του ανανεωμένου ενδιαφέροντος 

για την ΕΕΚ και την ανάπτυξη δεξιοτήτων με την κρίση και την αυξημένη 

ανεργία συνδέεται με τη δημοφιλή υπόθεση, η οποία κατά τη γνώμη μας 

απαιτεί καλύτερο ερευνητικό έλεγχο, ότι υπάρχει αντίστροφη συσχέτιση 

μεταξύ ποσοστών συμμετοχής στην ΕΕΚ και ποσοστών νεανικής ανεργί-

ας. Στην Ελλάδα, εντούτοις, την τελευταία επταετία τουλάχιστον, όπως 

έχει γίνει πλέον φανερό, η ανεργία οφείλεται κατά μείζονα λόγο στην 

έλλειψη θέσεων εργασίας (εξαιτίας της αποεπένδυσης, της μείωσης των 

εισοδημάτων, της μείωσης της καταναλωτικής ζήτησης συνεπώς και της 

παραγωγής κοκ) και όχι στην ασυμμετρία προσφερόμενων και ζητούμε-

νων δεξιοτήτων.

Στο κεφάλαιο 4 αναφέρονται μακροοικονομικά δεδομένα που συνδέονται 

με το σύστημα διάγνωσης δεξιοτήτων. Ειδικά για τις σχέσεις και τις θεσμι-

κές ρυθμίσεις της εργασίας αναδεικνύεται η υποχώρηση του κοινωνικού 

διαλόγου ιδίως σε τριμερές επίπεδο, η μετατόπιση του περιεχομένου και 

του επιπέδου των διαπραγματεύσεων από το κεντρικό στο κλαδικό και το 

επιχειρησιακό επίπεδο και η λήψη σειράς έκτακτων μέτρων απορρύθμι-

σης προστατευτικών ρυθμίσεων της εργασίας με συνέπεια τη συρρίκνω-

ση του αριθμού των δυνάμενων προς διαπραγμάτευση εργαζομένων. Οι 

εξελίξεις αυτές εκτιμούμε ότι αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά το σύ-

στημα διάγνωσης δεξιοτήτων στο βαθμό που όπως σημειώνει η μελέτη 

(σ.25) το σύστημα διακυβέρνησης δεξιοτήτων σε κάθε χώρα αντανακλά 

το επίπεδο των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη φύση του κοινω-

νικού διαλόγου. Εντούτοις -και από τη σκοπιά της συγκριτικής ανάλυσης, 

ιδίως μάλλον σε σχέση με τις «νέες» χώρες μέλη της Ε.Ε. της ανατολικής 

Ευρώπης- η μελέτη εκτιμά ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια σχετικά ρυθμι-

σμένη αγορά εργασίας και ένα ισχυρό σύστημα κοινωνικού διαλόγου εν 
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λειτουργία. Η άποψη των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων όπως 

εκφράστηκε σε πρόσφατο (Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας ΣΕΒ, 2015) 

έργο αναφορικά με την ποιότητα του κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα 

δεν επιβεβαιώνει αυτή την εκτίμηση.

Στη συνέχεια του κεφαλαίου 4 γίνονται αναφορές σε δεδομένα σχετι-

κά με την προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων και αναδεικνύονται πλευρές 

των δυνατών και κυρίως των αδύνατων σημείων του ελληνικού συστή-

ματος ανάπτυξης δεξιοτήτων. Στην υποενότητα 4.7 περί αναντιστοιχίας 

δεξιοτήτων αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα αποτελεί μια γνή-

σια περίπτωση όπου οι εργοδότες αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες 

να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας παρά την αυξημένη ανεργία». Ο 

ισχυρισμός αυτός βασίζεται σε μια ερευνητική πηγή (Manpower talent 

shortage survey) της οποίας δεν στάθηκε δυνατόν να βρούμε τις αναλυ-

τικές μεθοδολογικές προδιαγραφές όπως, το ποιοι ρωτήθηκαν, με ποιες 

ερωτήσεις, εάν ήταν αντιπροσωπευτικό το δείγμα εργοδοτών για την πε-

ρίπτωση της Ελλάδας κοκ. Μάλιστα, ερευνητικό ενδιαφέρον θα παρουσί-

αζε το γιατί στην ίδια διαχρονική ετήσια έρευνα της Manpower φαίνεται 

το ποσοστό αυτό να έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2012 (34%) μέχρι 

το 2015 (59%) ενώ την ίδια περίοδο στην Ελλάδα δεν έχουν συντελεστεί 

ούτε μεγάλες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα ούτε σημαντικοί κλα-

δικοί παραγωγικοί μετασχηματισμοί στην οικονομία.  Σε ένα διαφορετι-

κό πάντως ερευνητικό πλαίσιο, κατά την ίδια περίοδο (2015) στη γενική 

έρευνα εργοδοτών που διεξήγαγαν από κοινού οι ελληνικές εργοδοτικές 

οργανώσεις (ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ), στη βάση του μηχανισμού δι-

άγνωσης δεξιοτήτων, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα εργοδοτών (τυχαία 

στρωματοποιημένη δειγματοληψία, 1602 τηλεφωνικά ερωτηματολόγια 

πανελλαδικά και 185 προσωπικές συνεντεύξεις στην Αττική) (ΙΜΕ ΓΣΕ-

ΒΕΕ & ΕΤΑΜ Α.Ε., 2015) δεν προέκυψε σημαντικός αριθμός κενών θέ-

σεων εργασίας, ούτε τεκμηριώθηκε ότι η μη κάλυψη των κενών θέσεων 

οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων.

Στο κεφάλαιο 5 όπου περιγράφονται το θεσμικό πλαίσιο, οι συμμετέχο-

ντες φορείς και οι αρμοδιότητες – ευθύνες καθενός, οι πηγές χρηματο-

δότησης του συστήματος, οι συμφωνίες συνεργασίας με φορείς παροχής 

πρωτογενών δεδομένων και οι μηχανισμοί ανατροφοδότησης δεν σημει-

ώνουμε επιπρόσθετες παρατηρήσεις και προτάσεις. Το ίδιο ισχύει και για 

τα κεφάλαια 6 και 7. Αναφορικά, τέλος, με το κεφάλαιο 8: Συμπεράσματα 

έχουν ήδη αναφερθεί σε άλλα σημεία παρατηρήσεις που μπορούν να 

ληφθούν υπόψη.



7

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

CEDEFOP (2017) (αδημοσίευτο κείμενο εργασίας) Governance of EU 

skills anticipation and matching systems. Background report for Greece

CEDEFOP (2017) (αδημοσίευτο κείμενο εργασίας) Διακυβέρνηση των συ-

στημάτων πρόβλεψης και σύζευξης δεξιοτήτων στην Ε.Ε. Επιτελική Σύ-

νοψη. Πρώτη έκθεση χαρτογράφησης για την Ελλάδα»

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΕΤΑΜ Α.Ε. (2015) Γενική έρευνα εργοδοτών 2015 της 

πράξης «Δράσεις των κοινωνικών εταίρων για την αναγνώριση και πρό-

γνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διά-

γνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού 2007-2013»

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ 

ΕΣΕΕ, ΙΝΣΕΤΕ και ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2015) Κείμενο Πολιτικής των εθνικών κοινω-

νικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ για τον κοινωνικό διάλογο 

σε ζητήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με έμφαση στην 

εφαρμογή του δυικού μοντέλου μαθητείας. Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας ΣΕΒ σε συνεργασία με ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ-

ΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΝΣΕΤΕ και ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2015) Κείμενο πολιτικής με θέμα την 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου. 

Αθήνα: Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας ΣΕΒ

Λιντζέρης Π. (2017), «Γραπτή τοποθέτηση του εκπροσώπου της ΓΣΕΒΕΕ 
στην Εθνική Συντονιστική Επιτροπή του Mηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών 
της Αγοράς Εργασίαςς», Κείμενα Γνώμης  ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Ιούνιος, σσ. 8



Το έργο «Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 

5001290, υλοποιείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού  Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων


