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ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 �  Οι ραγδαίες αλλαγές στην αγορά εργασίας, όπως η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, 
η ψηφιοποίηση, οι κοινωνικές, δημογραφικές και περιβαλλοντικές αλλαγές, καθώς και 
οι παγκόσμιες προκλήσεις, απαιτούν κοινές δράσεις για τη βελτίωση της κατάρτισης 
εργαζομένων. Η ύπαρξη ενός ειδικευμένου εργατικού δυναμικού συνιστά ένα από τα κύρια 
πλεονεκτήματα του Ευρωπαϊκού κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου και ως εκ τούτου 
πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που 
τίθενται από τις εξελίξεις σχετικά με το μέλλον της εργασίας. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η 
διά βίου μάθηση επαναπροσδιορίστηκαν, από τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών κρατών και 
κυβερνήσεων, ως προτεραιότητα στο πλαίσιο της ανακοίνωσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων το Νοέμβριο του 2017. Η υποστήριξη της εκπαίδευσης ενηλίκων 
προσφέρει οφέλη για τους εργαζόμενους, τους εργοδότες και την κοινωνία συνολικά. 

 � Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί εθνικοί νόμοι, κανόνες και προσεγγίσεις για την οργάνωση και 
παροχή κατάρτισης στους εργαζομένους. Ορισμένες χώρες διαθέτουν ευρέως φάσματος και 
ισχυρές πολιτικές για την επαγγελματική κατάρτιση, οι οποίες είναι νομοθετικά κατοχυρωμένες, 
ενώ σ’ άλλες χώρες οι προβλέψεις για την κατάρτιση τίθενται μέσω συλλογικών συμβάσεων, 
σε διάφορα επίπεδα ή αποτελούν προϊόν απευθείας συμφωνίας μεταξύ εργαζομένων 
και εργοδοτών στο χώρο εργασίας. Οι ευκαιρίες πρόσβασης στην κατάρτιση μπορούν 
να εξαρτώνται και από το μέγεθος της επιχείρησης / του χώρου εργασίας. Η πρόσβαση 
στην αποτελεσματική κατάρτιση εργαζομένων πρέπει να διευκολύνεται, σεβόμενοι την 
ποικιλομορφία και την ευελιξία των συστημάτων, τα οποία διαφοροποιούνται με βάση τις 
διαφορετικές πρακτικές εργασιακών σχέσεων. 

 � Οι μηχανισμοί και τα επίπεδα χρηματοδότησης της κατάρτισης των εργαζομένων διαφέρουν 
σημαντικά ανά την Ευρώπη. Η διαφοροποίηση αυτή απεικονίζει τα διαφορετικά επίπεδα 
οικονομικής ανάπτυξης στα κράτη μέλη, καθώς επίσης και τις διαφορετικές επιλογές και 
ευθύνες των εμπλεκομένων. Ανεξαρτήτως του μοντέλου χρηματοδότησης, ένας σημαντικός 
παράγοντας επιτυχίας αποτελεί η εμπλοκή και η συνεργατική συμπεριφορά μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων, όταν πρόκειται για την διαχείριση της χρηματοδότησης, του χρόνου 
και ανθρώπινων πόρων. Τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν να 
βελτιωθούν περαιτέρω, διαμέσου της στοχευμένης οικονομικής υποστήριξης προς τα κράτη 
μέλη, ως κομμάτι των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού εξαμήνου.   

 � Η κατάρτιση εργαζομένων μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός καλού εργασιακού 
περιβάλλοντος, το οποίο διασφαλίζει την ευεξία των εργαζομένων στον εργασιακό τους χώρο, 
τους δίνει κίνητρα και τους καθιστά ικανούς να εξελιχθούν επαγγελματικά και να βελτιώσουν 
τις απολαβές τους. Με τη σειρά τους, οι εργοδότες επωφελούνται από τα ενισχυμένα κίνητρα 
και την παραγωγικότητα του εργατικού τους δυναμικού, αλλά και τις γενικότερες επιδόσεις 
της επιχείρησής τους. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον και διαμοιρασμένη 
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υπευθυνότητα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, προκειμένου να συνεισφέρουν στην 
αναβάθμιση και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, οι οποίες θα συμβάλλουν στη δημιουργία 
πετυχημένων επιχειρήσεων και επαρκώς καταρτισμένου εργατικού δυναμικού.   

 � Επειδή ακριβώς έχουν αναλάβει έναν ενεργό ρόλο και παράλληλα έχουν άμεση γνώση και 
εμπειρία τόσο της αγοράς εργασίας όσο και της αγοράς παροχής κατάρτισης, οι κοινωνικοί 
εταίροι βρίσκονται στην κατάλληλη θέση προκειμένου να ενισχύσουν τις διαφοροποιημένες 
επιλογές που προσφέρονται σχετικά με την κατάρτιση, στην κατεύθυνση της αναζήτησης της 
καλύτερης δυνατής επιλογής ως προς τις ανάγκες εργαζομένων και εργοδοτών στην αγορά 
εργασίας.  

 � Ο κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα σε κλαδικό 
επίπεδο, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διακυβέρνηση των συστημάτων κατάρτισης 
και τη δημιουργία ευκαιριών κατάρτισης, καθώς και στη βελτίωση της πρόβλεψης και της 
σχετικότητας της κατάρτισης των εργαζομένων. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων προκειμένου να ενισχύσουν τις μεταβάσεις και τις διάφορες διαδρομές 
σταδιοδρομίας μεταξύ των επαγγελματικών κλάδων. Η δημιουργία ταμείων χρηματοδότησης 
της κατάρτισης, υφίσταται σε αρκετά κράτη μέλη και μπορεί να διαδραματίσει έναν σημαντικό 
ρόλο.  

 � Η αμειβόμενη απουσία από την εργασία προκειμένου για την παρακολούθηση σχετικής με 
την εργασία κατάρτισης, καθώς και το δικαίωμα στην εκπαίδευση, αποτελούν καθιερωμένες 
πρακτικές σε κάποιες χώρες μέλη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι κοινωνικοί εταίροι αναλαμβάνουν 
το ρόλο να διευκολύνουν την αποτελεσματική πρόσβαση των εργαζόμενων στην κατάρτιση. 
Η συγκεκριμένη πρακτική μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για άλλες χώρες, ανάλογα με το 
εθνικό τους πλαίσιο. 

 � Η κατάρτιση του εργαζόμενου πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, αποτελεσματική και εξίσου 
σχετική τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για τον εργοδότη. Πρέπει να ανταποκρίνεται στην 
ανάγκη βελτίωσης των επαγγελματικών, προσωπικών και μεταφέρσιμων (οριζόντιων) 
δεξιοτήτων και να συνεισφέρει στην επαγγελματική ανέλιξη εντός του χώρου εργασίας 
αλλά και εντός του  σχετικού παραγωγικού κλάδου. Οι προσφερόμενες δράσεις κατάρτισης 
εργαζομένων πρέπει να ανταποκρίνονται στις νέες και αναδυόμενες εξελίξεις της αγοράς 
εργασίας και των επιχειρήσεων. Οι συγκεκριμένες δράσεις πρέπει να είναι προσαρμοσμένες 
και καινοτόμες σ’ ό,τι αφορά τις εκπαιδευτικές μεθόδους που ακολουθούν, λαμβάνοντας 
υπόψη την οργάνωση της εργασίας και εξασφαλίζοντας την διαδικτυακή τους υλοποίησή, 
όπου αυτό είναι απαραίτητο, και εντός ενός περιβάλλοντος που βασίζεται στην εργασία. 
Επιπροσθέτως, [οι δράσεις κατάρτισης] πρέπει να είναι προσβάσιμες και να επωφελούνται 
από κοινούς / αμοιβαίους πόρους στο εσωτερικό αλλά και μεταξύ των κλάδων.
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 � Οι προβλέψεις για την κατάρτιση πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο, ώστε να ενισχύεται 
και να υποστηρίζεται η κινητικότητα τόσο μεταξύ των κλάδων όσο και στο εσωτερικό των 
ίδιων των κλάδων. Η διασφάλιση των συγκεκριμένων μεταβάσεων είναι προς όφελος 
τόσο της απασχολησιμότητας των εργαζομένων όσο και της ικανότητας των εργοδοτών να 
προσελκύσουν νέο εργατικό δυναμικό.

 � Οι αλλαγές και μεταβάσεις στην αγορά εργασίας απαιτούν αποτελεσματική αναβάθμιση 
υφιστάμενων και απόκτηση νέων δεξιοτήτων στη βάση διαπιστωμένων αναγκών, οι οποίες 
καθορίζονται από τα εργαλεία πληροφόρησης της αγοράς εργασίας και τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων σ’ όλα τα αναγκαία επίπεδα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις τρέχουσες 
και τις μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες, οι οποίες καθορίζονται από τους εργοδότες και τα 
συνδικάτα σε όλους τους κλάδους και τα επαγγέλματα. Μία επιτυχής αντιστοίχιση μεταξύ 
προσφοράς κατάρτισης και αναγκών των επιχειρήσεων για αυξημένων δεξιοτήτων εργατικό 
δυναμικό, αποτελεί μια βασική προϋπόθεση για τους εργοδότες προκειμένου να προσφέρουν 
κατάρτιση και για τους εργαζόμενους να έχουν πρόσβαση στην κατάρτιση και παράλληλα να 
διατηρήσουν μια ποιοτική απασχόληση, ενώ η διαρκής ψηφιοποίηση, η αυτοματοποίηση 
και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν την καθημερινότητα της εργασίας.

 � Η κατάρτιση εργαζομένων πρέπει να γίνει αντιληπτή ως μια συνολική προσέγγιση, στο 
εσωτερικό της οποίας μπορεί να προκύψει η ανάγκη για στοχευμένες προσεγγίσεις σε 
ειδικές ομάδες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, και ως κομμάτι μιας γενικότερης προσέγγισης των 
ενεργών πολιτικών απασχόλησης, τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν αποτελεσματική και 
συστηματική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών πόρων για την κατάρτιση, 
η οποία θα υποστηρίζει την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των ατόμων χαμηλών 
δεξιοτήτων, των ανέργων, των κοινωνικοοικονομικά μη προνομιούχων ομάδων και 
ιδιαίτερα των μεταναστών και προσφύγων, διαμέσου της κατάρτισης εργαζομένων και της 
μαθητείας για ενήλικες. Επιπροσθέτως, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες κατάρτισης 
των παλαιότερων εργαζόμενων και των ΝΕΕΤs [δηλαδή των ατόμων που βρίσκονται εκτός 
εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης]. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω τα κράτη μέλη πρέπει 
να διασφαλίσουν την εφαρμογή της Σύστασης του Συμβουλίου της ΕΕ για τις «Διαδρομές 
Αναβάθμισης Δεξιοτήτων» με την αποτελεσματική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, όπου 
αυτή προβλέπεται  

 � Τα προγράμματα κατάρτισης τα οποία αναπτύσσονται με τη συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων, πρέπει να στοχεύουν στη μείωση τoυ έμφυλου χάσματος το οποίο εντοπίζεται σε 
κάποια επαγγέλματα, να υποστηρίζουν τις επαγγελματικές προοπτικές των γυναικών και 
να διασφαλίζουν ότι θα μπορούν να αναλάβουν ανώτερες και διευθυντικές θέσεις, στις οποίες 
αναλογικά υποεκπροσωπούνται. Είναι επίσης σημαντικό να ενθαρρυνθούν περισσότερες 
γυναίκες ώστε να σπουδάσουν στα αντικείμενα των STEM  [δηλ. Επιστήμη, Τεχνολογία, 
Μηχανική, Μαθηματικά].
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω βασικά σημεία, οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι 
διατυπώνουν τις ακόλουθες συστάσεις αναφορικά με το μέλλον των πολιτικών για την 
κατάρτιση εργαζομένων

Οι κοινωνικοί εταίροι της ΕΕ καλούν το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ να 

υποστηρίξει  επενδύσεις στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες, προκειμένου να επιτευχθεί 

προσαρμογή ως προς τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας. Επίσης, 

και το επόμενο πρόγραμμα Erasmus, πρέπει να ενισχύσει τον εκσυγχρονισμό και την 

μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων και των συστημάτων κατάρτισης

Τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να εργαστούν σε τριμερή και διμερή βάση 

προκειμένου να ενισχύσουν την πρόσβαση και τη συμμετοχή στην κατάρτιση εργαζομένων. Η 

συγκεκριμένη εξέλιξη πρέπει να αναπτυχθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να επωφελούνται όλοι οι 

εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις/ χώροι εργασίας ως μέρος μιας προοπτικής διά βίου μάθησης, 

η οποία προκύπτει από τις δυνητικές και τις πραγματικές ανάγκες ενός ποικιλόμορφου 

εργατικού δυναμικού του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των μικρών, μεσαίων και μεγάλων 

επιχειρήσεων και χώρων εργασίας. Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται και υλοποιείται η 

κατάρτιση στο χώρο εργασίας πρέπει να αποτελεί προϊόν συμφωνίας μεταξύ εργαζομένων και 

εργοδοτών διαμέσου ενός συνδυασμού συλλογικών και ατομικών κανόνων. Οι συγκεκριμένοι 

κανόνες θα πρέπει να περιλαμβάνουν ότι η κατάρτιση υλοποιείται κατά προτίμηση εντός του 

ωραρίου εργασίας ή όπου αυτό είναι απαραίτητο εκτός ωραρίου εργασίας (ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για κατάρτιση η οποία δεν σχετίζεται με μεμονωμένη επιχείρηση). Οι εργοδότες 

λαμβάνουν θετική στάση αναφορικά με την κατάρτιση εργαζομένων. Όταν ένας εργαζόμενος 

αιτείται ή δικαιούται να συμμετάσχει σε κατάρτιση, οι εργοδότες θα πρέπει να ενδιαφέρονται 

να συζητήσουν τα σχετικά αιτήματα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η συγκεκριμένη 

κατάρτιση ενισχύει την απασχολησιμότητα του εργαζόμενου με τρόπο που να σχετίζεται εκ 

παραλλήλου και με τα συμφέροντα της επιχείρησης. 

Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν 

την κατάρτιση εργαζομένων συνάδει με ευρείες κοινωνικές, εκπαιδευτικές και εργασιακές 

προκλήσεις, όπως η ανάγκη για τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν ότι όλοι οι Ευρωπαίοι 

πολίτες διαθέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο βασικών δεξιοτήτων όταν ολοκληρώνουν το σχολείο 

ή την ανάγκη να βελτιωθεί η χρήση δημοσίων πόρων που αφιερώνονται στην αναβάθμιση 

δεξιοτήτων ή την επανεκπαίδευση των ανέργων ως κομμάτι των ενεργών πολιτικών για την 

απασχόληση

1
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Οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι σε συνεννόηση με τις κυβερνήσεις, είναι στην καλύτερη θέση για 

να οργανώσουν τις προδιαγραφές για την υλοποίηση κατάρτισης, με τέτοιον τρόπο που θα 

αυξήσει την πρόσβαση των εργαζομένων και παράλληλα θα εστιάσει στην αποτελεσματική 

κατάρτιση η οποία θα βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα. Θεωρήσεις συγκεκριμένων 

μέτρων, συμφωνιών και εργαλείων [εκ μέρους των κοινωνικών εταίρων] πρέπει να υφίστανται 

στο κατάλληλο επίπεδο στα κράτη μέλη. 

Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συνεργαστούν ώστε να μεγιστοποιήσουν το ρόλο του 

κοινωνικού διαλόγου, στο να επιτευχτεί αποτελεσματική πρόσβαση στην κατάρτιση, μέσω 

της κατάλληλης θεσμικής ενδυνάμωσης και την οικονομικής υποστήριξης, ιδιαίτερα σε 

κλαδικό επίπεδο. Η αμοιβαία μάθηση μεταξύ κυβερνήσεων, κοινωνικών εταίρων και παρόχων 

εκπαίδευσης μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω σε εθνικό επίπεδο την αποτελεσματικότερη 

χρήση των διαθέσιμων πόρων για την κατάρτιση σε δεξιότητες. Η ποιοτική και αποτελεσματική 

κατάρτιση εργαζομένων, γίνεται αντιληπτή με τέτοιον τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις 

διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των εργοδοτών και των εργαζομένων, πιθανώς 

διαμέσου εκπαιδευτικών σχεδίων στο χώρο εργασίας, τα οποία αναπτύσσονται από τους 

κοινωνικούς εταίρους.   

Η κατάρτιση των εργαζομένων πρέπει να βασίζεται σε κατάλληλες αξιολογήσεις δεξιοτήτων, 

σχεδιασμένες βάσει των αναγκών των εργαζομένων, όπου απαιτείται, και των εργοδοτών, 

και θεμελιωμένες στην πρόβλεψη των αλλαγών και των εξελίξεων στην εργασία, στα 

εργασιακά καθήκοντα και τη βιομηχανία γενικότερα. Η συγκεκριμένη αποτίμηση πρέπει να 

αποτελεί μέρος του κύκλου ανάπτυξης ικανοτήτων του εργαζόμενου και να επαναξιολογείται 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το Ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων μπορεί να είναι χρήσιμο 

στην παρουσίαση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενός ατόμου. 

Τα κράτη μέλη, οι κοινωνικοί εταίροι, οι εκπαιδευτικοί φορείς και τα κέντρα κατάρτισης, καθώς 

και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές -ανάλογα με την περίπτωση- πρέπει να συνεργαστούν 

ώστε να βελτιώσουν τους μηχανισμούς αναγνώρισης δεδομένων αναφορικά με τις ανάγκες 

σε δεξιότητες και τη σύνδεσή μεταξύ αυτών [των δεδομένων] και της χρήσης τους αναφορικά 

με το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών συστημάτων και των προγραμμάτων κατάρτισης. Σε 

πολλές περιπτώσεις, ο πλέον κατάλληλος τρόπος για τη συγκέντρωση αξιόπιστων στοιχείων 

αναφορά με τις ανάγκες σε δεξιότητες, είναι σε κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο. Αντίστοιχη 

πρωτοβουλία υλοποιείται ήδη από το CEDEFOP και θα ήταν καλό να λειτουργήσει ως 

έμπνευση για περαιτέρω δράσεις. 
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Τα κράτη μέλη, οι κοινωνικοί εταίροι, οι εκπαιδευτικοί φορείς και τα κέντρα κατάρτισης 

πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές, οι οποίες θα 

διασφαλίζουν ότι οι ψηφιακές δεξιότητες θα διδάσκονται σ’ όλα τα επίπεδα, από τις βασικές 

ψηφιακές δεξιότητες μέχρι προχωρημένα επίπεδα δεξιοτήτων, με βάση τις κλαδικές και 

βιομηχανικές ανάγκες και σ’ όλους του εργαζομένους, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για 

χαμηλών, μεσαίων ή υψηλών δεξιοτήτων. Οι Ευρωπαϊκοί και οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι 

(διατομεακοί στη βιομηχανία και διακλαδικοί) μπορούν να παίξουν έναν υποστηρικτικό ρόλο 

για τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να διαμορφώσουν σχέδια δεξιοτήτων τα οποία θα 

περιλαμβάνουν υφιστάμενες και μελλοντικές αλλαγές

Τα κράτη μέλη, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιμετωπίσουν την κατάρτιση 

εργαζομένων, όχι ως κόστος, αλλά ως επένδυση. Ως εκ τούτου, η επαρκής οικονομική 

χρηματοδότηση από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένου και των κοινωνικών 

συνεισφορών, είναι βασικές για την αναβάθμιση και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, την 

καθοδήγηση και τη συμβουλευτική καριέρας, την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης μεταξύ 

εργαζομένων και επιχειρήσεων/ χώρων εργασίας, και των σχετικών δράσεων των κοινωνικών 

εταίρων, ειδικά σε κλαδικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εισάγουν εναλλακτικά 

χρηματοδοτικά μοντέλα που θα υποστηρίξουν την αμοιβαίου οφέλους κατάρτιση εργαζομένων 

μεταξύ επιχειρήσεων και κλάδων. Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν την 

τριμερή συνεργασία αναφορικά με την κατανομή των διαθέσιμων δημοσίων πόρων για την 

κατάρτιση εργαζομένων.   

Μια από τις βασικές προκλήσεις για την κατάρτιση εργαζομένων είναι και το κόστος εκ 

μέρους των εργοδοτών και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι λοιπόν αναγκαίο 

να διερευνηθούν οι επιδράσεις που θα μπορούσαν να έχουν διαφόρων ειδών κίνητρα 

(συμπεριλαμβανομένου και οικονομικών) προκειμένου να ενισχυθεί η προσφορά κατάρτισης 

από τους εργοδότες στους εργαζομένους και οι εργαζόμενοι με τη σειρά τους να επενδύσουν 

στην απασχολησιμότητά τους.   

Ένα πολύ σχετικό θέμα αναφορικά με την κατάρτιση εργαζομένων, είναι και η καταλληλότητα, 

ποιότητα και σχετικότητα της προσφερόμενης κατάρτισης. Οι κοινωνικοί εταίροι πολλές 

φορές διαδραματίζουν το ρόλο του παρόχου κατάρτισης, μαζί με πολλούς άλλους φορείς. 

Αποτελεί αναγκαιότητα η προσφορά της κατάρτισης να προσαρμόζεται στην οργάνωση της 

εργασίας, ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένο αριθμό προσωπικού, ώστε να 

ενισχυθεί περαιτέρω και να ενθαρρύνει την κατάρτιση εργαζομένων σ’ όλους τους κλάδους 

και τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους.  
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Μετάφραση:        Γεράσιμος Κάρουλας
         
Σχεδιασμός -
Σελιδοποίηση:     Έλλη Πετρίδη

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων των εργαζομένων μπορούν να παίξουν ενεργό ρόλο 

στην ενθάρρυνση των εργαζομένων να καταρτιστούν ή / και να επωφεληθούν από 

υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης και να προσφέρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες 

στους εργαζομένους προκειμένου να επωφεληθούν από μια πιθανή επικύρωση της μη 

τυπικής και άτυπης μάθησης. Οι οργανώσεις των εργαζομένων πρέπει να παράσχουν στους 

αντιπροσώπους τους τους απαραίτητους πόρους και κατάρτιση προκειμένου να μπορούν να 

εκπληρώσουν το ρόλο τους. Οι εργοδότες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η συμβουλευτική 

σταδιοδρομίας και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες για το ανθρώπινο δυναμικό είναι διαθέσιμες 

για όλους τους εργαζομένους και ότι κρατούν τους εργαζομένους ενήμερους αναφορικά με 

τις ευκαιρίες κατάρτισης.

Τα κράτη μέλη, οι κοινωνικοί εταίροι, οι εκπαιδευτικοί φορείς και οι πάροχοι κατάρτισης, 

πρέπει να σχεδιάσουν την κατάρτιση εργαζομένων βασιζόμενοι στην προσέγγιση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων η οποία θα είναι συμβατή με την επικύρωση και την πιστοποίηση 

δεξιοτήτων, όπως ορίζονται σε εθνικές πρακτικές και οι οποίες προσφέρουν πρόσβαση και 

βοήθεια προκειμένου να αποκτηθούν πρόσθετα και υψηλότερα προσόντα. Επιπροσθέτως, 

η μη τυπική και η άτυπη μάθηση, πρέπει να τύχουν καλύτερης αναγνώρισης ως μέρος της 

επαγγελματικής εξέλιξης και να επικυρώνονται ως μέρος της κατάρτισης εργαζομένων.

Ιούνιος 2018
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