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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

  Η δια βίου μάθηση στον εργασιακό βίο ενός ανθρώπου είναι απαραίτητη . Ο αντίκτυπος  με 

την ταυτόχρονη  πράσινη και ψηφιακή μετάβαση , τις τεχνολογικές εξελίξεις θα είναι 

σημαντικός στην αγορά εργασίας που θα ζητά εργαζόμενους με νέες δεξιότητες. 

   Η ΕΕ αναπτύσσει εργαλεία όπως η ταξινόμηση ESCO και το ΕΠΕΠ ώστε να είναι εφικτή η 

αντιστοίχηση προσόντων και δεξιοτήτων με την  αγορά εργασίας και να διευκολύνεται  η 

κινητικότητα των εργαζομένων εντός της Ευρώπης .Επίσης θέτει στόχους και δράσεις στο 

θεματολόγιο δεξιοτήτων ζητώντας από τα κράτη μέλη να τα υιοθετήσουν. Ενισχύει την 

συνεργασία των ΔΥΑ μέσω του Δικτύου-ΔΥΑ ώστε να ανταλλάσουν γνώσεις και καλές 

πρακτικές. 

  Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια διαδικασία προσαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών στα 

εθνικά της συστήματα . Η ουσιαστικότερη αλλαγή είναι η προσπάθεια να συνδέσει  την 

ΔΒΜ με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με την συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον 

σχεδιασμό των προγραμμάτων. 

  Ο ΟΑΕΔ συμμετέχει στον εθνικό στόχο  για την δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων 

εργασίας . Αναβαθμίζει  τις σχολές που διαθέτει και  τις υπηρεσίες συμβουλευτικής , ιδρύει 

τα Πρότυπα ΕΠΑΣ για ειδικότητες στον τουριστικό τομέα . Με συνεργασίες με ελληνικά 

πανεπιστήμια και διεθνείς εκπαιδευτικούς φορείς υλοποιεί  προγράμματα κατάρτισης σε 

κλάδους ψηφιακής τεχνολογίας και πράσινης ανάπτυξης . 
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ABSTRACT 

 

  Lifelong learning in the working life of a human is essential. The simultaneous green and 

digital transition as well as technological developments will have a profound impact on the 

labour market that will require workers with new skills. 

  The EU is developing tools such as ESCO classification and EQF to allow matching skills 

and qualifications with the labour marker so that worker mobility within Europe is facilitated. 

It also sets goals and actions on the Skills Agenda by calling on the Member States to adopt 

them. It enhances RES cooperation though the PES-network to exchange knowledge and 

good practices. 

  Greece is in a process of adapting European policies to its national systems. The most 

substantial change is the attempt to link the lifelong learning with labour market needs with 

the involvement of the social partners in the design of the programmes. 

 The Manpower Employment Organization in Greece participates in the national objective of 

the creation of new permanent jobs. It upgrades the schools that it has and the consultancy 

services, establishes the Model Vocational schools apprenticeship in the tourism sector. Also 

in partnership with Greek universities and international educational institutions the 

Organization implements training programmes in digital technology and green development 

sectors. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

  Η δια βίου μάθηση είναι μια διαχρονική , εξελικτική διαδικασία μια συνεχής προσπάθεια 

στη ζωή ενός ατόμου . 

  Δια βίου μάθηση (ΔΒΜ) θεωρείται κάθε μορφή μάθησης σε όλη την διάρκεια ζωής ενός 

ατόμου και έχει στόχο την προσωπική του ολοκλήρωση , την κοινωνική ένταξη ,την ενεργό 

συμμετοχή και την ευκολία προσαρμογής σε νέες συνθήκες εργασίας και στην 

απασχολησιμότητα ( Σιπητάνου 2014 ,  Εισαγωγή σελ.xvi ) . 

  Στη σύγχρονη εποχή οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στην αγορά εργασίας με τις 

τεχνολογικές καινοτομίες , την ψηφιακή και την πράσινη οικονομία είναι συνεχείς . Ο 

εργαζόμενος , ο άνεργος που επιθυμεί να μπει στην αγορά εργασίας θα πρέπει να είναι 

προτεραιότητα του η συμμετοχή  σε προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης .Το ίδιο 

και οι επιχειρήσεις , οι υπηρεσίες απασχόλησης , οι κρατικοί φορείς θα πρέπει να  παρέχουν 

τη σύγχρονη μάθηση με κατάλληλα μέσα για την βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων 

του εργατικού δυναμικού . 

  Το πόσο ανταγωνιστική θα είναι μια εθνική οικονομία  εξαρτάται από την ικανότητα της 

κοινωνίας ,των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν 

την πρόσβαση στη δια βίου μάθηση . 

 

 

 

 

 



 
 

 
2 

 

Διάγραμμα Ι :  Ανθεκτικότητα και κινητικότητα: Οι δύο πυλώνες της απασχολησιμότητας 

του ανθρώπινου δυναμικού και ο ρόλος της επανακατάρτισης και της αναβάθμισης 

δεξιοτήτων 
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ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
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ειδικοτήτων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Η Δια βίου μάθηση στη ΕΕ 

 

1.1 Εισαγωγή  

 

  Ήδη από την Συνθήκη του Παρισιού της ίδρυσης  της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα 

και Χάλυβα,  υπήρχε πρόβλεψη , με παροχή επιδομάτων , για την εκπαίδευση και 

επανακάρτιση των εργατών που με τις νέες συνθήκες θα βρισκόντουσαν άνεργοι  και θα 

έπρεπε να αλλάξουν επάγγελμα  για να εργαστούν .  (Σιπητάτου ,2014 σελ.84)  

  Το  2017 στη σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ το Συμβούλιο , η Επιτροπή και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της ΕΕ διακήρυξαν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων . Αποτελείται από είκοσι βασικές αρχές για μια δίκαιη Ευρώπη χωρίς 

αποκλεισμούς και γεμάτη ευκαιρίες . 

  Η πρώτη αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων αναφέρεται στο δικαίωμα 

κάθε ανθρώπου στη δια βίου μάθηση , στην κατάρτιση και στην εκπαίδευση που θα του 

δώσουν τις δεξιότητες ώστε να συμμετέχει στην κοινωνία και να διαχειριστεί τις αλλαγές 

που προκύπτουν στην αγορά εργασίας .  

  Η τέταρτη αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων αναφέρεται στο 

δικαίωμα κάθε ανθρώπου στη εξατομικευμένη και έγκαιρη βοήθεια ώστε οι προοπτικές που 

έχει για απασχόληση να βελτιωθούν με την υποστήριξη στην αναζήτηση εργασίας και στο 

δικαίωμα να μεταφέρει τα δικαιώματα κατάρτισης και κοινωνικής προστασίας κατά την 

αλλαγή επαγγέλματος . 

 Η πολιτική της ΔΒΜ στην ΕΕ έχει επικεντρωθεί σε πολιτικές απασχόλησης (Πρόκου 

2020,σελ. 138) 
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1.2 Πολιτικές  ΔΒΜ στην Ευρώπη 

 

  Τα συστήματα εκπαίδευσης και ΔΒΜ αναπτύχθηκαν διαφορετικά σε κάθε  χώρα της ΕΕ 

ανάλογα με τον πολιτισμό ,την παράδοση , την οικονομική , πολιτική κατάσταση . Τρία είναι 

τα πιο βασικά μοντέλα στην Ευρώπη , το μοντέλο που βασίζεται στην εθελοντική 

συνεργασία των κοινωνικών εταίρων , το τυποποιημένο μοντέλο  συνεργασίας των 

κοινωνικών εταίρων  και το « κρατικίστικο » μοντέλο (Πρόκου 2020,σελ. 48-54) . 

   Βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής πολιτικής για την δια βίου μάθηση είναι η αναγνώριση 

των δεξιοτήτων  , η μεγαλύτερη διαφάνεια και ο τρόπος μεταφοράς των προσόντων (Πρόκου 

2020,σελ. 48).  Η ΕΕ για τον σκοπό αυτό έχει θεσμοθετήσει εργαλεία όπως η ταξινόμηση 

ESCO , το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο  Επαγγελματικών Προσόντων και οργανισμούς όπως το 

Ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης . 

     Ευρωπαϊκές δεξιότητες , ικανότητες , προσόντα και επαγγέλματα -  European Skills ,         

Competences , Qualifications and Occupations ( ESCO)   

 Η ESCO είναι η ταξινόμηση των δεξιοτήτων  , ικανοτήτων  , προσόντων και επαγγελμάτων  

στην ΕΕ . Είναι έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διευθύνεται από τη Γενική Διεύθυνση 

Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και  Κοινωνικής Ένταξης . Σκοπός της ESCO είναι 

η διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων. Προσδιορίζει και κατατάσσει σε 

κατηγορίες προσόντα , δεξιότητες, ικανότητες, και επαγγέλματα που έχουν σχέση με την 

εκπαίδευση , την κατάρτιση και με την αγορά εργασίας .  

 Η ESCO επιτρέπει σε διαφορετικές διαδικτυακές πλατφόρμες και ενδιαφερόμενους φορείς  

οι δεξιότητες , οι ικανότητες , τα  προσόντα και τα επαγγέλματα να είναι κατανοητά από 

ηλεκτρονικά συστήματα στην ΕΕ . Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η αντιστοίχιση θέσεων 

εργασίας και δεξιοτήτων , όπως επίσης σε άτομα , που επιθυμούν να επανακαταρτιστούν , 

προτάσεις για εκπαίδευση. 



 
 

 
5 

 

  Είναι μεταφρασμένη σε όλες οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ συν τα ισλανδικά, τα νορβηγικά 

και τα αραβικά συνολικά σε 27 γλώσσες . Περιγράφει 13845 δεξιότητες και 2942 

επαγγέλματα .1 

 «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο  Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) - European Qualifications 

Framework (EQF)»  

Το 2008 η ΕΕ δημιούργησε το ΕΠΕΠ με σκοπό την διευκόλυνση της κινητικότητας των 

εργαζομένων και την ενίσχυση της δια βίου μάθησης και το 2017 προχώρησε στην 

αναθεώρηση του . Το ΕΠΕΠ είναι ένα πλαίσιο με 8 επίπεδα , χαμηλότερο το επίπεδο 1 και 

με υψηλότερο το επίπεδο 8 . Ανάλογα με το μαθησιακό αποτέλεσμα κατατάσσονται τα 

προσόντα κάθε ατόμου στα διαφορετικά επίπεδα . 

Τα κράτη μέλη και ακόμη άλλες 11 χώρες δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν το ΕΠΕΠ στα 

εθνικά τους συστήματα .2 Με αυτό τον τρόπο συνδέονται τα εθνικά συστήματα προσόντων 

και γίνεται  δυνατή η σύγκριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ διαφορετικών 

κρατών ώστε η Ευρώπη να σχηματιστεί σε μια κοινή περιοχή εκπαίδευσης και ταυτόχρονα 

κοινή αγορά εργασίας (Πρόκου 2021 , σελ.123) 

 

«Ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης – Centre Européen 

pour le Développement de la Formation Professionnelle (CEDEFOP )»     

Το Cedefop είναι οργανισμός της ΕΕ. Ιδρύθηκε το 1975 και από το 1995 έχει την έδρα του 

στην Ελλάδα , στη Θεσσαλονίκη . Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη για την ανάπτυξη στρατηγικών για τη δια βίου μάθηση . 

Ενημερώνει για τις εξελίξεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση  , τις θέσεις 

εργασίας και τις τάσεις της αγοράς εργασίας . 

Επίσης το  Cedefop συμβάλλει με μελέτες , αναλύσεις , έρευνες στην ανάπτυξη σωστών 

πολιτικών για την παροχή των κατάλληλων δεξιοτήτων στις χώρες της ΕΕ. Το ένα τρίτο του 

εργατικού δυναμικού στην ΕΕ , περίπου 75 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χαμηλά ή καθόλου 

προσόντα . Το 15% των νέων , ένα υψηλό ποσοστό , εγκαταλείπει  το σχολείο χωρίς κανένα 

προσόν. Όσοι έχουν χαμηλά προσόντα διατρέχουν τρεις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να είναι 

άνεργοι από εκείνους  με υψηλά προσόντα.  

 Η απασχόληση προϋποθέτει  δεξιότητες του εργατικού δυναμικού .  Στις  επιχειρήσεις έχουν 

ανάγκη  άτομα καταρτισμένα , με κατάλληλες δεξιότητες και οι πολίτες χρειάζονται 

δεξιότητες και  προσόντα για να βρουν δουλειά.   

 
1 https://ec.europa.eu/esco 
2 https://europa.eu/europass/el/european-qualifications-framework-eqf 



 
 

 
6 

 

To Cedefop έχει εστιάσει σε επτά έργα για την δια βίου μάθηση 

1. Την εκπαίδευση ενηλίκων και κυρίως την μάθηση που θα βοηθήσει τα άτομα να 

βρουν δουλειά ή να βελτιώσουν την καριέρα τους 

2. Την μαθητεία στην εργασιακή μάθηση ως εργαλείο για την καταπολέμηση της 

ανεργίας των νέων  

3. Τα οφέλη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επίπεδο ατομικό , 

κοινωνικών ομάδων , χωρών και ΕΕ 

4. Την πρόωρη  εγκατάλειψη από την εκπαίδευση και την κατάρτιση , τις επιπτώσεις 

στην απασχόληση και στην προσπάθεια μείωσης των ποσοστών εγκατάλειψης  

5. Την δια βίου συμβουλευτική και καθοδήγηση που πρέπει να έχουν οι μαθητές και οι 

εργαζόμενοι 

6. Την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών κάνοντας προτάσεις για 

την κατάρτιση και τις δεξιότητες τους 

7. Την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στα κράτη μέλη της μάθησης 

εκτός των επίσημων φορέων εκπαίδευσης . 

    Επίσης  η γερμανική προεδρία κάλεσε το  Cedefop να συμβάλει στην διαμόρφωση της 

Δήλωσης του Όσναμπρουκ τον Νοέμβριο του 2020 για την μετάβαση της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία . 

 Οι υπουργοί αρμόδιοι για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των κρατών μελών 

της ΕΕ ,των υποψήφιων χωρών , την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών , του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου , Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ενέκριναν την δήλωση του Όσναμπρουκ τον Νοέμβριο 2020 , για την μετάβαση 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία . 

Καθορίζονται 4 δράσεις για την πενταετία  2021 έως 2025 για τη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας στις νέες οικονομίες : 

1. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισης να είναι ευέλικτη , ποιοτική χωρίς 

αποκλεισμούς με προώθηση  της ανθεκτικότητας και της αριστείας 

2. Να δοθεί έμφαση στη σημασία της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

της ψηφιοποίησης και στη διαμόρφωση νέας αντίληψης για τη διά βίου μάθηση  

3. Να προωθηθεί η  βιωσιμότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης  
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4. Να αναπτυχτεί  ένας Ευρωπαϊκός Χώρος  επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και ένας  Διεθνής . 3 

 

1.3 Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Δεξιοτήτων  

   Δεξιότητα είναι η ικανότητα με την οποία κάποιος εκτελεί τα καθήκοντά του σε μια 

δεδομένη εργασία .Υπάρχουν  επαγγέλματα με χαμηλές, μέτριες και υψηλές δεξιότητες, 

ανάλογα με την  πολυπλοκότητα , τις απαιτήσεις που έχει σε εκπαίδευση και κατάρτιση. 

  Η σύγχρονη εποχή είναι εποχή αλλαγών και μεταβάσεων .  

  Η πράσινη μετάβαση της ΕΕ σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία . H Ευρωπαϊκή Πράσινη 

Συμφωνία βάζει στόχο την μετατροπή της ΕΕ στην πρώτη  κλιματικά ουδέτερη ήπειρο ως το 

2050 , με πρώτο βήμα έως το 2030 να έχουν μειωθεί οι εκπομπές ρύπων τουλάχιστον κατά 

55% .  

  Η ψηφιακή μετάβαση αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη σημασία για τους ανθρώπους , τις 

επιχειρήσεις και την οικονομία . Με στοιχεία του 2019 , 75 εκατομμύρια ενηλίκων πολιτών 

στην ΕΕ δεν διέθεταν ψηφιακές δεξιότητες ούτε σε βασικό επίπεδο , κυρίως άνθρωποι 

μεγαλύτερης ηλικίας , άνεργοι και με χαμηλό μορφωτικό  επίπεδο . Παράλληλα η γνώση 

τουλάχιστον βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων είναι προϋπόθεση για περισσότερες από το 90% 

των θέσεων εργασίας . Η πρόοδος , που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια , είναι 

περιορισμένη παρά την αυξημένη καθοδήγηση και στήριξη της ΕΕ . Τα χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα στα κράτη μέλη , για την απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των 

ενηλίκων είναι λίγα .4 

  Η μετάβαση στην 4η βιομηχανική επανάσταση με την ανάπτυξη της τεχνητής  νοημοσύνης 

και της ρομποτικής εκτός της απειλής κάποιων  θέσεων εργασίας κυρίως χαμηλής ειδίκευσης 

είναι ευκαιρία για δημιουργία νέων θέσεων και ανάπτυξη επιχειρήσεων (Φωτάκης ,Σαλίμης 

2018, σελ.17).  

 
3 OSNABRÜCK DECLARATION 2020 
4 Δράσεις της ΕΕ για τη βελτίωση των χαμηλού επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2021 
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  Η ΕΕ χρειάζεται μια μεγάλη αλλαγή στον τομέα των δεξιοτήτων ώστε οι πολίτες της να 

μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις μεταβάσεις . Οι δεξιότητες είναι ο μόνος δρόμος 

για την απασχολησιμότητα , για αυτό θα πρέπει να βρεθούν τρόποι για την βέλτιστη 

αντιστοίχηση μεταξύ των αναγκών στην αγορά εργασίας και στις δεξιότητες των πολιτών . 

Από την μια μεριά έχουμε άτομα που εργάζονται σε θέσεις εργασίας που δεν αντιστοιχούν 

στα προσόντα τους και από την άλλη πολλούς εργοδότες που δεν μπορούν να βρουν 

υπαλλήλους με τις δεξιότητες που ζητούν . Ακόμη πολύ λίγα άτομα διαθέτουν τις 

ενδεδειγμένες δεξιότητες για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση . 

Σε αυτά τα ζητήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων  

προσπαθεί να βρει τις κατάλληλες λύσεις καθορίζοντας  τις πολιτικές προτεραιότητες και τις 

ενέργειες που πρέπει η ΕΕ και τα κράτη μέλη να πάρουν στο θέμα των δεξιοτήτων . 

Στο  Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων  περιλαμβάνονται δράσεις και συγκεκριμένοι 

στόχοι . Οι  στόχοι  που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επόμενη πενταετία , έως το 

2025, είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι . 120 εκατομμύρια ενήλικες , κάθε χρόνο , να συμμετέχουν 

σε προγράμματα μάθησης ( 32% αύξηση ) , 14 εκατομμύρια ενήλικες χαμηλών προσόντων 

κάθε χρόνο , να  συμμετέχουν σε  προγράμματα  μάθησης ( 67% αύξηση ) , 2 εκατομμύρια 

άνεργοι  να έχουν συμμετάσχει πρόσφατα  σε προγράμματα μάθησης ( 82% αύξηση ) και οι 

ενήλικες με βασικές ψηφιακές δεξιότητες να φτάσουν στο 70% ( 25% αύξηση ). 
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Πίνακας 1.1 Στόχοι έως το 2025 Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων 

 

Πηγή :   Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2021 

Δώδεκα δράσεις περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για την επίτευξη των 

ανωτέρω στόχων και είναι οι ακόλουθες : 

1. «Σύμφωνο για τις δεξιότητες»  

ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ 

2025 

ΤΡΕΧΟΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

(ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 

ΕΤΟΣ) 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΑΥΞΗΣΗ 

Συμμετοχή ενηλίκων ηλικίας 

25-64 ετών στη μάθηση κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων 12 

μηνών (σε %) 

50% 38% (2016) +32% 

Συμμετοχή ενηλίκων με χαμηλή 

ειδίκευση 25-64 στη μάθηση 

κατά τους τελευταίους 12 μήνες 

(σε %) 

30% 18% (2016) +67% 

Ποσοστό ανέργων ενηλίκων 

ηλικίας 25-64 ετών με 

πρόσφατη μαθησιακή εμπειρία 

(σε %) 

20% 11% (2019) +82% 

Ποσοστό ενηλίκων ηλικίας 16-

74 ετών που έχουν τουλάχιστον 

βασικές ψηφιακές δεξιότητες 

(σε %) 

70% 56% (2019) 
 

+25% 
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Θα έρθουν σε επαφή κοινωνικοί εταίροι , επιχειρήσεις και παράγοντες που συμμερίζονται 

την αναγκαιότητα της αναβάθμισης των δεξιοτήτων μέσω της επανειδίκευσης του 

εργατικού δυναμικού στην ΕΕ .Θα υπογράψουν ένα Χάρτη που θα καθορίζει τις βασικές 

αρχές  για καλύτερες και περισσότερες ευκαιρίες κατάρτισης  

2. «Ενίσχυση της πληροφόρησης σχετικά με τις δεξιότητες»  

Το πρώτο βήμα στην  απόκτηση αναγκαίων δεξιοτήτων είναι οι αξιόπιστες πληροφορίες 

σχετικά με τις απαιτούμενες δεξιότητες , σε διαδικτυακή μορφή και «σε πραγματικό 

χρόνο» . Η ΕΕ θα στηρίξει την δημιουργία ενός διαδικτυακού  εργαλείου όπου θα 

δημοσιεύονται οι πληροφορίες και θα έχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος . Επιπλέον θα 

ενθαρρύνει το δίκτυο των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης να εντοπίζει έγκαιρα 

ελλείψεις και τάσεις σχετικά με τις δεξιότητες και τις θέσεις απασχόλησης με 

αυξανόμενες ευκαιρίες , για την αξιοποίηση της κινητικότητας των εργαζομένων εντός 

της ΕΕ και των μεταναστών από τρίτες χώρες . 

3.  «Στήριξη της ΕΕ για τη λήψη στρατηγικών εθνικών δράσεων αναβάθμισης των 

δεξιοτήτων»  

  Όλα τα κράτη μέλη θα εκπονήσουν εθνικές στρατηγικές για τις δεξιότητες και η 

Επιτροπή θα υποστηρίξει την θέσπιση και την εφαρμογή τους .Θα πρέπει να δοθεί έμφαση 

σε εγκάρσιες και επιχειρηματικές δεξιότητες , όπως και σε δεξιότητες απαραίτητες για την 

ψηφιακή και πράσινη μετάβαση. Το Δίκτυο ΔΥΑ με την στήριξη της επιτροπής θα 

πραγματοποιήσει δραστηριότητες μάθησης κυρίως για δεξιότητες που ζητούνται στην 

αγορά εργασίας ,ταυτόχρονα με συμβουλευτική και καθοδήγηση για εργαζόμενους , 

εργαζομένους με μειωμένο ωράριο εργασίας , άνεργους και ευάλωτες ομάδες ατόμων . 

 

4. «Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα» 

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ)  θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί , να 

αναβαθμιστεί ώστε να δώσει τις  κατάλληλες δεξιότητες για την ψηφιακή και την πράσινη 

μετάβαση , για όλους τους εκπαιδευόμενους. Για τους νέους που θέλουν να εισέλθουν 

στην αγορά εργασίας και για τους ενήλικες που χρειάζονται επανεκπαίδευση και 

αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους .  

5. «Ανάπτυξη της πρωτοβουλίας για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και της αναβάθμισης των 

δεξιοτήτων των επιστημόνων»  
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Η Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα πανεπιστήμια θα συμμετάσχουν στην 

πρωτοβουλία για  διακρατικές συνεργασίες σε όλη την Ευρώπη μεταξύ ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus (2021-2027) και 

Ορίζων Ευρώπη . Επίσης για τους ερευνητές θα αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 

βασικών δεξιοτήτων.  

6.  «Δεξιότητες που στηρίζουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση»  

Για την υποστήριξη της απόκτησης δεξιοτήτων για την πράσινη μετάβαση η Επιτροπή θα 

καταρτίσει ταξινόμηση και σύστημα στατιστικής παρακολούθησης των εξελίξεων αυτών 

των δεξιοτήτων . Επίσης ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων για την εκπαίδευση που θα 

αφορά την κλιματική αλλαγή , καθαρές μορφές ενέργειας , βιώσιμη ανάπτυξη . Θα 

συμβάλλει να ενσωματωθούν στα προγράμματα σπουδών στα σχολεία ,στα πανεπιστήμια 

, στην ΕΕΚ  κλιματικά και περιβαλλοντικά ζητήματα . 

Για τις ψηφιακές δεξιότητες η Επιτροπή θα αναπτύξει σχέδιο δράσης για την ψηφιακή 

εκπαίδευση  σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης . 

7. «Αύξηση των αποφοίτων στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της 

μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) και ενίσχυση των εγκάρσιων δεξιοτήτων»  

Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει νέους ανθρώπους, και ιδίως τις γυναίκες, να ακολουθήσουν 

σπουδές στις θετικές επιστήμες και να ενισχύσει τους επιχειρηματίες στην απόκτηση 

εγκάρσιων δεξιοτήτων. 

8. «Δεξιότητες για ολόκληρη τη ζωή»  

Η Επιτροπή θα υποστηρίξει την δια βίου μάθηση  των ενηλίκων ακόμη και όσων είναι σε 

μεγαλύτερη ηλικία με συστήματα μάθησης  μέσω διαδικτύου και με εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση . Εκτός από θέματα απασχολησιμότητας  να αποκτηθούν δεξιότητες που 

σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη με στοιχειώδεις γνώσεις σε θέματα οικονομίας, 

περιβάλλοντος και υγείας.  

9. «Πρωτοβουλία για τους ατομικούς λογαριασμούς μάθησης»  

Η Επιτροπή θα διερευνήσει κατά πόσον φορητά και ελεγμένα δικαιώματα κατάρτισης θα 

μπορούσαν να συμβάλλουν  στην τόνωση της δια βίου μάθησης . Θα αξιολογηθούν 

παράγοντες και υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως υπηρεσίες καθοδήγησης και  διαφάνειας 

στην ποιότητα της εκπαίδευσης  

10. «Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα μικροδιαπιστευτήρια»  

Η Επιτροπή σε συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης και κοινωνικούς εταίρους θα 

αναπτύξει ένα  ευρωπαϊκό πρότυπο που θα καθορίζει τις απαιτήσεις ποιότητας και 
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διαφάνειας σε μικρής διάρκειας κύκλους κατάρτισης ώστε να αναγνωρίζεται αυτού του 

τύπου η κατάρτιση που συχνά πραγματοποιείται διαδικτυακά σε όλη την ΕΕ. 

11.  «Νέα πλατφόρμα Europass» 

Η δράση για την ανανέωση της πλατφόρμας «Europass» έχει ήδη πραγματοποιηθεί από 

την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή . Βοηθάει στη συγγραφή βιογραφικού σημειώματος σε 29 

γλώσσες , προσφέροντας καθοδήγηση και διαδικτυακά εργαλεία. Βασίζεται στο ΕΠΕΠ 

για την κατανόηση των προσόντων στην ΕΕ . Παρέχει προτάσεις θέσεων εργασίας και 

ευκαιριών για σπουδές . Ακόμη δίνει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις που επικρατούν 

στην αγορά εργασίας σχετικά με το θέμα των δεξιοτήτων . 

12. «Βελτίωση του ευνοϊκού πλαισίου για την αποδέσμευση επενδύσεων» 

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ ενισχύθηκε ώστε τα κράτη μέλη και οι ιδιωτικοί φορείς να 

επενδύσουν σε δεξιότητες.  Η Επιτροπή θα αξιολογήσει νέους μηχανισμούς 

χρηματοδότησης .5 

 

 1.4 Δίκτυο των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (PES 

network)     

   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με την απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ τον 

Μάιο 2014 δημιουργούν το  Δίκτυο  των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης  . 

Αποτελείται από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης των χωρών της ΕΕ ,της Νορβηγίας 

και της Ισλανδίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή . Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο όπου 

κάθε χώρα και η Επιτροπή έχει 2 μέλη . Στην αρχική απόφαση είχε χρονική διάρκεια μέχρι 

31 Δεκεμβρίου 2020 που τροποποιήθηκε με την απόφαση  2020/1782/ 25.11.2020 έως το 

2027 . 

   Σκοπός του δικτύου είναι η συνεργασία μεταξύ των ΔΥΑ , η ανταλλαγή απόψεων , ο 

προσδιορισμός των καλών πρακτικών  ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους στην 

αντιμετώπιση των μεταβάσεων στην αγορά εργασίας για τους πολίτες . 

  Στόχος του  δικτύου ΔΥΑ είναι να βοηθήσει την ΔΥΑ στην επίτευξη των βασικών 

ευρωπαϊκών στόχων για την απασχόληση και στην αντιμετώπιση των συχνών μεταβάσεων  

της αγοράς εργασίας για τους πολίτες . 

 
5 Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και 

ανθεκτικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1.7.2020 
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 Στην επτάχρονη αυτή πορεία το Δίκτυο σημείωσε μεγάλη επιτυχία αποφέροντας σημαντικά 

οφέλη τόσο για την  ΔΥΑ όσο και για τους πολίτες που εξυπηρετούνται και ως προς τη 

βελτίωση της λειτουργίας των εθνικών και ευρωπαϊκών αγορών εργασίας. 

   Η αποστολή του Δικτύου είναι να ενδυναμώσει, να εκπαιδεύσει και να βελτιώσει τα μέλη 

της, ώστε να προωθήσουν τον εκσυγχρονισμό των επιμέρους ΔΥΑ . Αυτό επιτυγχάνεται με 

την όσο το δυνατόν καλύτερη χρήση της τεχνολογίας και των δεδομένων με στόχο να 

επιτρέψει στα εθνικά ΔΥΑ να εκπληρώσουν καλύτερα το ρόλο τους ως βασικοί παράγοντες 

στο οικοσύστημα των υπηρεσιών απασχόλησης. 

  Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΔΥΑ ελπίζει να παίξει βασικό ρόλο στη επίτευξη των στόχων της 

Ευρώπης για την απασχόληση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων (στόχος για το 2030 - ποσοστό απασχόλησης 78%). Επίσης ευελπιστεί να 

συμβάλλει στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και στους στόχους της 

Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης  έχει ως στρατηγική για τα επόμενα 

χρόνια οι συνεργασίες με άλλους παράγοντες της αγοράς εργασίας  να παραμείνουν ψηλά 

στην ατζέντα του. 

  Οι άνθρωποι του Δικτύου πιστεύουν ότι υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες για τα εθνικά 

ΔΥΑ να επωφεληθούν από την ανταλλαγή γνώσεων , την αμοιβαία μάθηση και την 

τεχνογνωσία που παρέχει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΔΥΑ. 

  Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και ανεβάζει ψηλά τον πήχη των 

απαιτήσεων για τις ΔΥΑ .Oι εξελίξεις στην τεχνολογία προσφέρουν   ευκαιρίες στην αγορά 

εργασίας που απαιτούν νέες δεξιότητες  , αυτό   όμως μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 

μείωση ή και την εξαφάνιση κάποιων μορφών εργασίας.  

Οι αλλαγές που γίνονται στην αγορά εργασίας έχουν ως αποτέλεσμα να μειώνονται οι 

σταθερές εργασιακές σχέσεις κατά την διάρκεια μιας εργασιακής ζωής με αποτέλεσμα να 

φθείρεται η σταθερή απασχόληση και να δημιουργούνται άτυπες μορφές απασχόλησης. 

Αυτές οι αλλαγές στον κόσμο της εργασίας είναι συνδεδεμένες με την οικονομική ανάπτυξη 

και έχουν αντίκτυπο στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες οι οποίες είναι μακριά από την αγορά 

εργασίας. 

  Οι ΔΥΑ παίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των πολιτών για την διαχείριση των 

κινδύνων της αγοράς εργασίας μέσω θετικών μεταβάσεων. Για να διαχειριστούν αυτές τις 

μεταβάσεις έχουν αναπτύξει ένα καθοδηγητικό ρόλο ώστε να υποστηρίξουν τους ανθρώπους 

που ζητούν βοήθεια για εύρεση εργασίας . Στόχος  τους είναι να επιδιώξουν καλύτερα 

αποτελέσματα από τον αντίκτυπο των παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας. 
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  Κάθε ΔΥΑ λειτουργεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο εθνικό θεσμικό πλαίσιο φυσικά με τις 

ιδιαιτερότητές τους, όμως όλες είναι δεσμευμένες να εκσυγχρονίσουν τις υπηρεσίες τους και 

να πετύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους πολίτες τους. Οι υπηρεσίες 

απασχόλησης επιτρέπουν στη ΔΥΑ και τους συνεργάτες τους να λειτουργούν ως μονάδα και  

τους παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη για την αντιμετώπιση των ατομικών συνθηκών. 

  Πολλοί οργανισμοί παρέχουν εξειδικευμένη υποστήριξη σε άτομα με πολυσύνθετες 

ανάγκες ώστε να ενταχθούν πιο ομαλά στην αγορά εργασίας . Έτσι όσοι αναζητούν εργασία 

υποστηρίζονται στο να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και οι εργοδότες να αποκτήσουν 

άτομα με τις κατάλληλες δεξιότητες. 

   Οι  πολιτικοοικονομικές , κοινωνικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές εξελίξεις είναι 

προκλήσεις και ευκαιρίες για το Δίκτυο ΔΥΑ για να αναπτύξουν νέες αγορές που οι 

εργοδότες θα έχουν μια αναθεωρημένη προσέγγιση. 

  Τα  ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν αναγνωρίσει την αξία του Δικτύου ΔΥΑ ως ειδικού 

στην αγορά εργασίας και ανανέωσαν την πρόταση εντολής του έως το 2027. Έτσι το Δίκτυο 

καθορίζει νέα στρατηγική και εστιάζει σε ενέργειες που είναι απαραίτητες για την 

αντιμετώπιση ενός μεταβαλλόμενου και αβέβαιου περιβάλλοντος στην αγορά εργασίας, 

ιδιαίτερα με την  αναστάτωση που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19. 

  Για να πετύχει τους στόχους της αναθεωρημένης εντολής το Δίκτυο θα πρέπει να δώσει 

προτεραιότητα σε δράσεις που να υποστηρίζουν τις εθνικές ΔΥΑ ώστε να αρθούν οι 

διακρίσεις στην αγορά εργασίας. Η προώθηση ισότητας των φύλων, η υποστήριξη των 

ατόμων με αναπηρία, η υποστήριξη των μεταναστών , των μακροχρόνια ανέργων είναι 

σημαντικοί στόχοι για το Δίκτυο. Μεγάλη σημασία δίνεται στη συνεργασία  μεταξύ των 

ΔΥΑ και άλλων ενδιαφερομένων  παραγόντων της αγοράς εργασίας για την καλύτερη 

υποστήριξη και την ένταξη των ατόμων που αναζητούν εργασία. 

  Το Δίκτυο θέλει να  είναι ο φορέας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας ΔΥΑ και 

αυτό θα επιτρέψει στις εθνικές ΔΥΑ να εκπληρώσουν τον ρόλο τους ως τους βασικούς 

παράγοντες των υπηρεσιών απασχόλησης έχοντας ως στόχο να βελτιωθεί η λειτουργία της 

αγοράς εργασίας και να αποτελέσουν «γέφυρα» μεταξύ των ατόμων που αναζητούν εργασία 

και των εργοδοτών. Το Δίκτυο παρέχει επίσης την ευκαιρία στις εθνικές ΔΥΑ να 

αξιοποιήσουν τον ρόλο τους ως πηγή εμπειριών και δεδομένων στην πολιτική απασχόλησης 

στην ΕΕ. 

  Το Δίκτυο  υποστηρίζει την ΔΥΑ ώστε να βελτιώσει και να  εκσυγχρονίσει   τις  υπηρεσίες 

που προσφέρει και αυτό θα το πετύχει με την ενίσχυση και την ενθάρρυνση της συνεργασίας 
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μεταξύ των ΔΥΑ . Αυτό θα περιλαμβάνει την περαιτέρω εξέλιξη των υπηρεσιών ώστε να 

είναι επιτυχής η μετάβαση και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της αγοράς εργασίας, με 

αυτόν τον τρόπο ώστε : 

1. να ενισχυθεί η λειτουργία της αγοράς εργασίας 

2. να αναληφθούν δράσεις που θα προωθούν την ισότητα των φύλων και την ένταξη των  

ατόμων από ευάλωτες ομάδες 

3. να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες από την αγορά εργασίας ώστε να προβλεφθούν οι 

απαιτήσεις 

4. να προετοιμασθεί το εργατικό δυναμικό για ενεργό συμμετοχή στην αγορά εργασίας 

και να αναπτυχθούν δεξιότητες μέσω της κατάρτισης και της καθοδήγησης 

5. να βοηθηθούν όσοι αναζητούν εργασία αλλά και οι εργοδότες ώστε να 

αντιμετωπιστούν οι κρίσεις στην αγορά εργασίας.  

  Στόχοι και σκοποί του δικτύου ΔΥΑ : 

• Μείωση της ανεργίας για όλες τις ηλικίες , φύλα και ευπαθείς ομάδες 

• Να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των ΔΥΑ ώστε να προωθηθούν 

οι πολιτικές απασχόλησης και οι κοινωνικές πολιτικές στην ΕΕ 

• Να προωθήσει και να ανταλλάξει τις καλύτερες πρακτικές για την υποστήριξη στην 

αγορά εργασίας των ευάλωτων ομάδων 

• Να υποστηρίξει τη συνεργασία σε περιφερειακά, εθνικά και διεθνή έργα 

• Να αυξήσει την επιρροή των ΔΥΑ μέσω της συγκέντρωσης πόρων. 

 

  Το Δίκτυο ενθαρρύνει την   ΔΥΑ να προσαρμόσει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες απασχόλησης .Επομένως υποστηρίζει τόσο την κοινωνική ένταξη 

όσο και την ανάπτυξη απαιτήσεων για δεξιότητες στην αγορά εργασίας .  

  Το Δίκτυο εντοπίζει και δίνει πληροφορίες ώστε να παρθούν πρωτοβουλίες για βελτίωση 

των υπηρεσιών για να απορροφήσουν τον αντίκτυπο από την σύγχυση που προκαλεί η 

παγκοσμιοποίηση, η αυτοματοποίηση της εργασίας και η διακύμανση της ζήτησης. Έτσι ο 

ρόλος του Δικτύου είναι να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών ώστε να 

διαμορφωθούν οι κατευθυντήριες γραμμές.6   

   Ιδιαίτερα καθοριστικός θα είναι ο ρόλος των ΔΥΑ στην πράσινη μετάβαση . Σημαντικό 

βήμα είναι η κατανόηση των αλλαγών και ο εντοπισμός των «πράσινων» επαγγελμάτων , 

 
   6   https://op.europa.eu/webpub/empl/pes-network-strategy  

 

https://op.europa.eu/webpub/empl/pes-network-strategy
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επαγγελμάτων που συνδέονται με τον οικολογικό τομέα . Σε τομείς όπως το κλίμα, οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας , η περιβαλλοντική μηχανική υπάρχει έλλειμμα δεξιοτήτων στο 

ανθρώπινο δυναμικό .Είναι απαραίτητη η συνεργασία με εργοδοτικούς , εκπαιδευτικούς και 

τοπικούς φορείς για τον εντοπισμό τους . Οι ΔΥΑ με υπηρεσίες συμβουλευτικής για τις 

δυνατότητες που παρουσιάζονται, εστιάζοντας στην εκπαίδευση ,την κατάρτιση και την 

επανακατάρτιση και προσαρμόζοντας τις δεξιότητες των εργαζομένων η μετάβαση αυτή θα 

είναι εφικτή και ευκαιρία για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας .7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   7  Greening of the labour market – impacts for the Public Employment Services Small scale study June       

2021 European Commission 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η δια βίου μάθηση στην Ελλάδα 

2.1 Εισαγωγή  

   Με την προοπτική ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ , ξεκίνησαν φορείς να υλοποιούν 

προγράμματα , στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της χώρας , κυρίως για θέματα σχετικά με την 

δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση . Στη δεκαετία του 1980 η Γενική 

Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης οργάνωνε προγράμματα επιμόρφωσης για αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου  και προγράμματα αλφαβητισμού των ενηλίκων . Στη δεκαετία του 1990 

πολλοί φορείς υλοποιούσαν προγράμματα κατάρτισης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 

ανέργους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πτυχιούχους ΑΕΙ. Τα περισσότερα 

προγράμματα υλοποιηθήκαν με πόρους της ΕΕ . 

   Το 1992 θεσμοθετούνται τα ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) και το 1996 τα 

κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης ( ΚΕΚ) . Τα ΚΕΚ που στην πλειοψηφία τους ήταν 

ιδιωτικά , λάμβαναν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με σκοπό να καταπολεμήσουν την ανεργία 

συμβάλλοντας σε μια προσπάθεια σύνδεσης της πολιτικής απασχόλησης με την πολιτική της 

δια βίου  μάθησης . Στην δεκαετία του 2000 ιδρύονται τα Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και τα 

Κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων .Το 2010 θεσμοθετείται πλαίσιο για την δια βίου μάθηση με 

τον νόμο 3879/2010. Το 2013 ξεκινά το σύστημα επιταγών κατάρτισης . Οι άνεργοι 

επιδοτούνταν για την κατάρτιση που τους παρείχαν πιστοποιημένοι πάροχοι .  Στις 

περισσότερες περιπτώσεις η κατάρτιση ήταν χρηματοδοτούμενη από ευρωπαϊκά 

προγράμματα ( Πρόκου 2020, σελ 87-104). 
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2.2 Πάροχοι δια βίου μάθησης 

    Οι μορφές μάθησης χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες τυπική , μη τυπική και άτυπη . 

    Η τυπική εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που παρέχεται στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα 

της πρωτοβάθμιας , δευτεροβάθμιας και  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οδηγεί στην 

απόκτηση αναγνωρισμένων πιστοποιητικών . 

    Μη τυπική μάθηση είναι η εκπαίδευση που παρέχεται εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού 

συστήματος , σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο . Οι απόφοιτοι αποκτούν αναγνωρισμένα 

πιστοποιητικά σε εθνικό επίπεδο . Περιλαμβάνει την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση , τη 

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

   Άτυπη μάθηση θεωρούνται  οι μαθησιακές δραστηριότητες που αποκτούνται σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής του ανθρώπου , εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, , στο 

πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου ή επαγγελματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων. 8 

 Η δια βίου μάθηση παρέχεται σε: 

1. Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας  ( ΣΔΕ ) θεσμοθετήθηκαν το 1997 , για άτομα άνω των 18 

που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση . Λειτουργούν 76 ΣΔΕ , τα 12 

σε καταστήματα κράτησης τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό 

Ταμείο ( ΕΚΤ ) και το ελληνικό Δημόσιο . Παρέχεται συμβουλευτική ψυχολογία σε 

ατομικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο και συμβουλευτική προσανατολισμού σε 

θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας των εκπαιδευομένων (Πρόκου 2020 , σελ.173-

175). 

2.  Ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) για άτομα που είναι απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης . Σκοπός είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης  

 
8 http://www.gsae.edu.gr/  Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, 
Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας  
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3.  Επαγγελματικές Σχολές  Κατάρτισης (ΕΣΚ) και Επαγγελματικές σχολές  (ΕΠΑΣ) 

μαθητείας του ΟΑΕΔ  για απόφοιτους  γυμνασίου. Η φοίτηση διαρκεί δύο χρόνια και 

περιλαμβάνει  εκτός από την μάθηση και πρακτική άσκηση . 

4. Κολλέγια ,  αποτελούν εκπαιδευτικούς φορείς μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης . 

Παρέχουν προγράμματα σπουδών για τα οποία είναι υποχρεωμένα να έχουν συνάψει 

συμφωνίες πιστοποίησης με ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα , αναγνωρισμένα από 

τις αρμόδιες αρχές . Οι σπουδές που παρέχονται οδηγούν σε πτυχίο τριετούς διάρκειας  

5. Κέντρα δια βίου μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο 

 Στα ΚΔΒΜ υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και γενικής εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Τα ΚΔΒΜ απευθύνονται σε ενήλικες . Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι στο 

πλαίσιο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης επικαιροποιεί και αναβαθμίζει 

γνώσεις που ήδη έχουν αποκτηθεί και παρέχονται δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικής 

μάθησης.  Προσφέρονται  προγράμματα με στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη των 

βασικών ικανοτήτων διά βίου μάθησης . Οι βασικές ικανότητες καθορίζονται από την  

2006/962/ΕΚ σύσταση της ΕΕ και είναι  επικοινωνία στη μητρική και σε ξένη γλώσσα , 

ικανότητες στα μαθηματικά , την επιστήμη και την τεχνολογία , ψηφιακές δεξιότητες , 

ικανότητες διαχείρισης της μάθησης , κοινωνικές ικανότητες , επιχειρηματικότητα και 

πολιτιστικές γνώσεις . Ακόμη παρέχονται  προγράμματα επαγγελματικού 

προσανατολισμού και επαγγελματικής συμβουλευτικής (Πρόκου 2020 , σελ.183-187). 

Τα Κ.Δ.Β.Μ. είναι βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων και μπορούν να συσταθούν από 

φυσικά ,νομικά πρόσωπα ,ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ . Η αδειοδότηση γίνεται από την 

ΓΓΔΒΜ και απαιτείται επικαιροποίηση κάθε δύο χρόνια . 

6. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης των ΑΕΙ πραγματοποιούν προγράμματα   

μη τυπικής εκπαίδευσης σε αποφοίτους ανώτατων ιδρυμάτων για τις εξελίξεις στην 

επιστήμη , την τεχνολογία , την έρευνα αλλά και προγράμματα που απευθύνονται στον 

γενικό πληθυσμό με πιστοποίηση των προσόντων που αποκτούνται (Πρόκου 2020 ,σελ 

178-180 ). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

ΠΗΓΗ :CEDEFOP 2020  
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2.3 Δεξιότητες στην Ελλάδα 

   Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης  Δεξιοτήτων (European Skills Index -ESI) του CEDEFOP 

παρουσιάζει την απόδοση των συστημάτων δεξιοτήτων των ευρωπαϊκών χωρών . Έχει τρείς 

κατηγορίες  ανάπτυξη ,  ενεργοποίηση  και  αντιστοίχιση δεξιοτήτων . Το 2020 , ο ESI με 

δεδομένα από 31 χώρες, τα κράτη μέλη της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Νορβηγία, την 

Ισλανδία και την Ελβετία κατατάσσει την Ελλάδα στην 30η θέση. Συγκεκριμένα βρίσκεται 

στην 26η θέση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων , σε δεξιότητες που  αναπτύσσονται σε 

εκπαιδευτικές δομές .  Στην 27η στην ενεργοποίηση δεξιοτήτων , για συμμετοχή στην αγορά 

εργασίας . Στην τελευταία 31η στην αντιστοίχηση των δεξιοτήτων , άτομα με προσόντα 

εργάζονται σε θέσεις που απαιτούν λιγότερα. 

 

Διάγραμμα 2.2 Αναντιστοιχία δεξιοτήτων στις χώρες της Ε.Ε 

 

 

ΠΗΓΗ : CEDEFOP(2020) 

 

 

Ειδικότερα για τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών σύμφωνα με τον δείκτη Ψηφιακής 

Οικονομίας & Κοινωνίας  ( DESI ) , σε σύνολο 28 κρατών η Ελλάδα βρίσκεται στην 25η 

θέση . Βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων διαθέτει το 30% του πληθυσμού , 

προχωρημένο επίπεδο το 20% .Ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο διαθέτει το 20% του ελληνικού 

πληθυσμού και το 30% δεν διαθέτει καμία ψηφιακή δεξιότητα . 
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Διάγραμμα 2.3 : «Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας & Κοινωνίας (DESI) – Επίδοση κρατών 

μελών σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο» 

 

ΠΗΓΗ:  European Commission 2020 

  Στη χώρα μας είναι αποδεκτή η ανάγκη για ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων ως προς 

τις οποίες η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης 

δεν υπάρχει όμως η ίδια αντίληψη ως προς την ανάπτυξη και των υπολοίπων δεξιοτήτων. 

   Σε σχέση με τις θέσεις εργασίας υψηλών δεξιοτήτων  η Ελλάδα υπολείπεται έναντι των 

άλλων χωρών της Ευρωζώνης με ποσοστό 32% έναντι 44%. Οι θέσεις εργασίας μετρίων 

δεξιοτήτων στην Ελλάδα είναι στο 61% της συνολικής απασχόλησης έναντι 47%, ενώ στις 

θέσεις εργασίας χαμηλών δεξιοτήτων στην Ελλάδα είναι στο 7% και στις χώρες της 

Ευρωζώνης στο 9%. 

  Στη δεκαετία 2011-2020 στην Ελλάδα η απασχόληση σε επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων 

κινήθηκε σε χαμηλούς ρυθμούς από το 30% στο 32%, όταν την ίδια  περίοδο ο μέσος όρος 

στις χώρες της Ευρωζώνης από το 40% αυξήθηκε στο 44%. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία βλέπουμε ότι στην  Ελλάδα  στους περισσότερους κλάδους 

απασχόλησης εργάζονται αναλογικά λιγότερα άτομα σε θέσεις με υψηλές δεξιότητες από το 

μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης εκτός από δύο κλάδους , αυτούς της εκπαίδευσης και 

της υγείας. 
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  Στην  ελληνική οικονομία υπάρχουν κλάδοι που παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση σε 

θέσεις εργασίας υψηλών δεξιοτήτων ,όπως ο κλάδος της Δημόσιας Διοίκησης, Άμυνας και 

Κοινωνικής  Ασφάλισης με ποσοστό 33% ενώ στην Ευρωζώνη είναι άνω του 60%, 

καταλύματα και εστίαση μόλις στο 11%, χοντρικό και λιανικό εμπόριο η αναλογία θέσεων 

υψηλών δεξιοτήτων είναι στο 13% έναντι 29% της Ευρωζώνης. Δύο μόνο κλάδοι 

λειτουργούν αναλογικά με περισσότερες θέσεις εργασίας υψηλών δεξιοτήτων στην Ελλάδα 

από ότι στην Ευρώπη . Στην Εκπαίδευση το ποσοστό στη χώρα μας είναι 89% έναντι 80% 

της Ευρωζώνης και στον κλάδο της Υγείας 73% έναντι 63% της Ευρωζώνης. 

   Αυτό που έχει ανάγκη η χώρα είναι να εμπλουτιστούν όλοι οι κλάδοι παραγωγής με 

δραστηριότητες και επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων. Όλοι οι κλάδοι της ελληνικής 

οικονομίας πρέπει να αναδιαρθρωθούν ώστε να παρέχουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και πιο 

αναβαθμισμένο προϊόν και υπηρεσίες .  

  Μπορούμε να πούμε ότι οι υστερήσεις της Ελλάδας σε δεξιότητες να οφείλεται στο ότι οι 

ελληνικές επιχειρήσεις δεν δημιουργούν θέσεις υψηλών δεξιοτήτων και στην αδυναμία της 

εκπαίδευσης να παρέχει σύγχρονες γνώσεις ενώ ένα ικανό μέρος  του εργατικού δυναμικού 

διαθέτει υψηλά προσόντα και δεξιότητες  . 9 

 Οι ανωτέρω δείκτες δηλώνουν τα προβλήματα στο τομέα της δια βίου μάθησης στην 

Ελλάδα όπως  την έλλειψη σύνδεσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τις πραγματικές 

ανάγκες της αγοράς εργασίας . Για το λόγο αυτό το  2016 θεσμοθετήθηκε ο Μηχανισμός 

Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας. Την επιστημονική ευθύνη έχει το  Εθνικό 

Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού  ( ΕΙΕΑΔ ) οργανισμός που εποπτεύεται 

από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τα δεδομένα αντλούνται από ένα 

δίκτυο φορέων , το Υπουργείο Εργασίας , το Υπουργείο Παιδείας ,το Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού, την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τον ΟΑΕΔ, ο ΕΟΠΠΕΠ, τις 

Περιφέρειες της χώρας, τους κοινωνικοί εταίροι και άλλους φορείς όπως  το πληροφοριακό 

σύστημα Εργάνη , η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος  , ερευνητικά κέντρα και 

πανεπιστήμια.     

Το ΕΙΕΑΔ συντονίζει , συγκεντρώνει τα δεδομένα που οι φορείς συμβάλουν με εισροές στον 

Μηχανισμό και οπτικοποιεί αναλύσεις και δεδομένα για την προσφορά και ζήτηση 

 
9 Δεξιότητες: Μύθοι και πραγματικότητα Σταύρος Γαβρόγλου και  Βάιος Κώτσιος Οκτώβριος 2021 
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επαγγελμάτων και δεξιοτήτων , για κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας σε τοπικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Οι φορείς μπορούν να αξιοποιούν τα αποτελέσματα . 

         Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων  (ΕΠΠ)   

    Με την σύσταση 2008/C111/01 στις 23 Απριλίου 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 

Συμβούλιο πρότεινε στα κράτη-μέλη να διασυνδεθούν τα εθνικά συστήματα πιστοποίησης 

και να υπάρχει αντιστοίχηση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων  . 

Στην Ελλάδα ο Εθνικός Οργανισμός  Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) είναι φορέας που εποπτεύεται από το υπουργείο Παιδείας και 

θρησκευμάτων και είναι  υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του ΕΠΠ και με την 

αντιστοίχηση του με το Ευρωπαϊκό  .Το ΕΠΠ αποτελείται από οκτώ επίπεδα μάθησης 

ανάλογα με τις γνώσεις , τα μαθησιακά αποτελέσματα και τις ικανότητες . 
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Πίνακας 2.1 Το Ελληνικό πλαίσιο προσόντων 

 

 

 

ΠΗΓΗ: ΕΟΠΠΕΠ 
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2.4  Μεταρρύθμιση ΔΒΜ - Νόμος 4763/2020 

   Σε έρευνα κοινής γνώμης ,  του CEDEFOP το 2019 στις χώρες  της ΕΕ  , οι ερωτηθέντες 

στην Ελλάδα απάντησαν κατά 92% ότι η κυβέρνηση πρέπει να έχει προτεραιότητα την 

εκπαίδευση ενηλίκων. Μόλις όμως το 53% απάντησε πως  η ποιότητα της εκπαίδευσης 

ενηλίκων θεωρεί ότι είναι καλή ή αρκετά καλή ,όμως από όσους συμμετείχαν σε πρόγραμμα 

κατάρτισης τον τελευταίο χρόνο  , απάντησαν κατά 94% πως θεωρούν την ποιότητα καλή ή 

αρκετά καλή. Θεωρούν ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες κατάρτισης το 66% , αλλά η 

συμμετοχή το 2019 έφτασε μόλις το 4,5%. Η έλλειψη συμμετοχής οφείλεται κυρίως στην 

έλλειψη χρόνου , σε οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις και σε οικονομικούς λόγους , 

το 85% θεωρεί ότι η συμμετοχή προσφέρει ευκαιρίες για εργασία , επαγγελματικής εξέλιξης 

και καλύτερες αποδοχές . Το 79% όσων ρωτήθηκαν θεωρεί ότι η ανεργία μπορεί να μειωθεί 

με την εκπαίδευση και την κατάρτιση .  

  Ο νέος νόμος 4763/2020 για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 

και Διά Βίου Μάθησης   , έχει κύριο στόχο την σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και της ΔΒΜ με την αγορά εργασίας . Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση , προσπαθεί να 

διορθώσει προβλήματα που παρατηρούνται όπως αλληλοεπικαλύψεις των δημόσιων φορέων 

κατάρτισης , έλλειψη σχεδιασμού , υλοποίηση προγραμμάτων που δεν αντιστοιχούν με 

θέσεις εργασίας και δεν ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα . 

  Στο νέο νόμο οι αλλαγές που προκύπτουν κυρίως είναι στα ΙΕΚ  , που αναβαθμίζονται , η 

ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων , η δημιουργία ενός νέου εναλλακτικού 

επιπέδου σπουδών μετά το Γυμνάσιο με τις ΣΕΚ  και  αλλαγές  στα Κ.Δ.Β.Μ. 
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Πίνακας 2.2 Δείκτες και στόχοι για την ΕΕΚ και την απασχόληση 

 

ΑΛΛΟΙ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ 

ΔΕΙΚΤΕΣ  

Εξέλιξη την 

τελευταία 

5ετία  

 

 

   Πρόσφατα 

στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 

στόχος (3ετία) 

 2015-2016 2016- 2017 2017-2018 2018- 2019 2019- 2020 2020- 2021 2023-2024 

Ποσοστό μαθητών που 

παρακολουθούν την 

επαγγελματική 

εκπαίδευση (% επί του 

συνόλου των μαθητών 

των Λυκείων) 

30,82 27,43 27,27 29,45 31,21 33,76 35,00 

Νεοεγγραφέντες στην 

αρχική επαγγελματική 

κατάρτιση (ΙΕΚ)  

33.898 35,113 40.290 39.002 40.312  45.000 

Εγγραφέντες στο 

Μεταλυκειακό έτος-

Τάξη Μαθητείας 

(κατ΄έτος) 

- 1.118 3.089 3.697 3.244  4.200 

Ποσοστό πρόσφατα 

αποφοίτων Ε.Ε.Κ. (1-3 

έτη) ηλικίας 20-34 ετών 

που απασχολούνται 

37,50 40,70 48,40 50,50 50,90  58,00 

Ποσοστό ενηλίκων 

ηλικίας 25-64 ετών (στο 

σύνολο του ενεργού 

πληθυσμού) που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα Ε.Ε.Κ. τις 

τελευταίες 4 εβδομάδες 

3,2 

(2014) 

   3,90  6,00 

 

 ΠΗΓΗ :Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
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• Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.)  

 Συγκροτείται  ΚΕΕ στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία αποτελείται από  

εννέα μέλη ,  με σκοπό να  υποστηρίζει επιστημονικά τη Γενική Γραμματεία 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας καθώς και 

το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης . Η Κ.Ε.Ε. μπορεί 

να συνεργάζεται με επιμελητήρια, ιδρύματα, επιστημονικούς φορείς .Επίσης  να καλεί 

εκπροσώπους φορέων ή εμπειρογνώμονες ή υπηρεσιακούς παράγοντες για την παροχή 

πληροφοριών . Σκοπό έχει  την επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση στα θέματα που 

αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ  καθώς και των προγραμμάτων της ΔΒΜ. 

 

• Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.).                                              

  Σε κάθε περιφέρεια της χώρας θα συσταθούν Σ.Σ.Π.Α.Ε. και θα  αποτελούνται από 

δώδεκα μέλη με εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων . Αποστολή τους θα είναι να 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής της Ελλάδας αναγνωρίζοντας  τις 

ιδιαιτερότητες της και να προτείνουν ειδικότητες , τομείς , ειδικά μαθήματα στα ΕΠΑ.Λ , 

στις  ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., στις δημόσιες Ε.Σ.Κ. και στα ΙΕΚ . Οι προτάσεις 

θα στέλνονται στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) που αποστολή του θα είναι η υποβολή εισηγήσεων προς τον  Υπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων για την διαμόρφωση και τον σχεδιασμό της εθνικής 

στρατηγικής της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης . 

 

 

• Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ) 

Τα Π.ΕΠΑ.Λ ξεκίνησαν την λειτουργία τους τον Σεπτέμβριο 2021 και για την φετινή 

χρονιά μόλις  έξι ,  σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας . Θα εφαρμοστούν νέες μέθοδοι 

,τροποποιημένα προγράμματα σπουδών και σταδιακά , μια σειρά μεταρρυθμίσεων που 

στόχος είναι να ανταποκριθούν στις ανάγκες για επαγγελματικά προσόντα . Σε κάθε 

Π.ΕΠΑ.Λ θα δημιουργηθούν Κέντρα Επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς ώστε να 

είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που παρουσιάζονται.  
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• Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) 

Δημιουργούνται οι ΕΣΚ για απόφοιτους Γυμνασίου που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τη 

γενική εκπαίδευση .  Οι σχολές αυτές που μαζί με τις ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ θα 

προσφέρουν πτυχίο επιπέδου 3 που δεν  υπήρχε  στο εκπαιδευτικό μας σύστημα αλλά  

προβλέπεται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων . Θα προσφέρουν ειδικότητες που 

αναζητά η αγορά εργασίας . Θα μπορούν να ιδρύονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς 

φορείς, επιμελητήρια και Οργανώσεις Εργοδοτών ή Εργαζομένων. 

 

• Αναβάθμιση των ΙΕΚ 

Στα δημόσια ΙΕΚ δίνεται μεγαλύτερη αυτονομία ώστε να δημιουργούν συνεργασίες με 

φορείς τις αγοράς ,κοινωνικούς εταίρους και φορείς της εκπαίδευσης .Θα μπορούν να 

λειτουργούν αγγλόφωνα τμήματα. Σε κάθε ΙΕΚ θα λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) με ειδικευμένο προσωπικό που θα ενημερώνει 

τους σπουδαστές . 

 

• «Διαπερατότητα» 

Στο νέο νόμο προβλέπεται η «διαπερατότητα» των επιλογών στη μάθηση και σύνδεση 

των δρόμων της εκπαίδευσης . Περιορισμός των εμποδίων μεταξύ επιπέδων 

επαγγελματικής κατάρτισης και νέα σχέση μεταξύ της επαγγελματικής και ανώτατης 

εκπαίδευσης . Ένας απόφοιτος ΙΕΚ που επιθυμεί την συνέχιση των σπουδών του σε 

συναφές με το πτυχίο του , τμήμα ΑΕΙ , μπορεί να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις , 

θέτοντας τους όρους το ΑΕΙ. 

 

• Κέντρα δια βίου μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) 

    Θα συσταθεί Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ για την επικύρωση και 

την πιστοποίηση των προγραμμάτων κάθε ΚΔΒΜ .Ακόμη για υποστηριχθούν και να 

παρακολουθούνται τα προγράμματα θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, 

Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας , όπου θα ενταχθούν υποχρεωτικά όλα τα ΚΔΒΜ. 
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2.5  Εθνικό Σχέδιο  Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας -  «Ελλάδα 2.0» 

  Η πολιτική της ΕΕ έχει επιδράσει σε μεγάλο βαθμό στην πολιτική της Ελλάδας για την δια 

βίου μάθηση (Πρόκου 2020,σελ.188).Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης ( 1989 -2006) 

ενίσχυσαν με σημαντικούς πόρους , δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας , την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού . Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) με το Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και ΔΒΜ» 

είχε στόχο την αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε σε όλες τις 

περιφέρειες να σημειωθεί αύξηση της απασχόλησης .Στο ΕΣΠΑ (2014-2020) με το στόχο 

«Επένδυση στην εκπαίδευση ,την απόκτηση δεξιοτήτων και τη ΔΒΜ» υλοποιούνται  δράσεις 

για την βελτίωση της εκπαίδευση , της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού 

δυναμικού και την σύνδεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την αγορά εργασίας . Η 

ΕΕ με τα Διαρθρωτικά Ταμεία για την οικονομική και κοινωνική συνοχή,  έχει συμβάλλει 

θετικά στην βελτίωση της ΔΒΜ στην Ελλάδα.  Παρά την θετική συμβολή δεν έλειψαν πολλά 

προβλήματα και δυσλειτουργίες με την οργάνωση , την σπατάλη πόρων , την αξιολόγηση 

των προγραμμάτων (Σιπητάνου 2014, σελ.267-293). 

Δημιουργήθηκαν πολλές ιδιωτικές δομές μάθησης με ενδιαφέρον κυρίως για την 

απορρόφηση κονδυλίων παρά για την διάδοση της γνώσης (Σταμέλος 2010 ,σελ.232).Με 

τελευταίο παράδειγμα τον Απρίλιο 2020 που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας 

πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για 180.342 επιστήμονες .Θα υλοποιούνταν από 

πιστοποιημένα ΚΔΒΜ και ο στόχος ήταν η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των 

καταρτιζόμενων , οι οποίοι  θα λάμβαναν επιταγή κατάρτισης 10. Το πρόγραμμα τελικά 

ακυρώθηκε καθώς ορισμένα κέντρα δεν πληρούσαν ούτε τις ελάχιστες σύγχρονες  

προδιαγραφές ποιότητας ( Γούλας , Καραλής , 2021,σελ.5).  

 Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε εμπειρογνώμονες (Κόκκος 2021,σελ.229-230) για το 

ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων στην 

Ελλάδα αυτά εντοπίζονται κυρίως στο θεσμικό πλαίσιο , την εθνική στρατηγική και στο 

σχεδιασμό των προγραμμάτων . Ακολουθούν η έλλειψη ποιότητας και έλλειψη εκπαιδευτών 

με επαρκή κατάρτιση. Ελάχιστοι αναφέρονται σε προβλήματα στο εκπαιδευτικό υλικό και 

στο επίπεδο των μαθησιακών αποτελεσμάτων . 

 
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόγραμμα στήριξης επιστημόνων Επιτελική δομή ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
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  Το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης της Ελλάδας το 2010 χρεοκόπησε με τις γνωστές 

επιπτώσεις  τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Μετά από τα χρόνια των 

μνημονίων και της υγειονομικής κρίσης , ήρθε η ώρα να μεταβεί η ελληνική οικονομία σε 

ένα νέο παραγωγικό πρότυπο , το οποίο θα εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα όχι με 

μειώσεις  μισθών αλλά μέσω υψηλότερης παραγωγικότητας και προστιθέμενης αξίας. 

  Το «Ελλάδα 2.0» είναι ένα σχέδιο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων με χρηματοδότηση από 

ευρωπαϊκούς πόρους 30,5 δις ευρώ ενισχύσεις και δάνεια. Έχει διάρκεια έξι χρόνια έως το 

2027 και σκοπό έχει όχι μόνο την ανάκαμψη της οικονομίας μετά την πανδημία αλλά να 

αλλάξει την ελληνική οικονομία 11. 

    Είναι δομημένο σε τέσσερις πυλώνες ο πρώτος αφορά την   πράσινη μετάβαση , ο 

δεύτερος την  ψηφιακή μετάβαση , ο τρίτος την  απασχόληση, δεξιότητες , κοινωνική συνοχή 

και ο τέταρτος  ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας . Ένας από τους 

στόχους  είναι η δημιουργία 180.000 έως 200.000 μόνιμων νέων θέσεων εργασίας. Για το 

λόγο αυτό  για την κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού προβλέπονται 

μεταρρυθμίσεις και σημαντικές δράσεις   .  

  Στον άξονα 3.2 αναφέρεται  νέα στρατηγική για την ΔΒΜ και εθνικό σύστημα αναβάθμισης 

δεξιοτήτων . Η νέα στρατηγική στοχεύει στην αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό της 

λειτουργίας αναβάθμισης δεξιοτήτων και διασφαλίζει την σύνδεση κατάρτισης και αγορά 

εργασίας.  Προβλέπεται συνεχής αξιολόγηση των παρόχων και σύνδεση της αμοιβής τους 

και της αμοιβής των καταρτιζόμενων με την απόκτηση πιστοποιητικού δεξιοτήτων από 

τρίτους φορείς. Επίσης θα συσταθεί Εθνικό Συμβούλιο για τις δεξιότητες με πρόγραμμα 

κατάρτισης του εργατικού δυναμικού σε ψηφιακές , πράσινες και ήπιες δεξιότητες (soft 

skills)12 . Μέσα από ένα σύστημα ανάλυσης που θα εξετάζει τις ανάγκες και τα κενά κάθε 

ομάδας του εργατικού δυναμικού. (Ελλάδα 2.0 , σελ 179-180). 

Με στόχο  την διαμόρφωση εκπαιδευόμενων με υψηλές δεξιότητες ώστε να διευκολύνεται η 

απασχόληση τους σε νέες  καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας προβλέπεται επένδυση στην 

ενίσχυση του εργαστηριακού εξοπλισμού σε όλες τις σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης . 

Καθώς η πιστοποίηση των προσόντων είναι σημαντικός παράγοντας στην εύρεση εργασίας 

σχεδιάζετε ψηφιοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ και πλατφόρμα ψηφιακών εξετάσεων ώστε να 

διασφαλιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό η εγκυρότητα των πιστοποιήσεων . Θα αναπτυχθούν 200 

 
11 Ελλάδα 2.0 Εθνικό Σχέδιο  Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2.04.2021 
 
12 Δεξιότητες που αφορούν την προσωπικότητα και τις συμπεριφορές ενός ατόμου  
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επαγγελματικά προφίλ σε τομείς ενέργειας  ,πράσινης και ψηφιακής οικονομίας και ανάλογη 

πιστοποίηση τους . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

 

3.1Εισαγωγή 

    Ο ΟΑΕΔ είναι ο δημόσιος φορέας απασχόλησης στην Ελλάδα και έχει σημαντικό ρόλο 

στην κατάρτιση των νέων και επανακατάρτιση ανέργων και εργαζομένων . 

    Καθώς οι τομείς  διαχείρισης της σταδιοδρομίας και της απασχόλησης διαρκώς αλλάζουν  

ο ΟΑΕΔ βρίσκεται σε περίοδο ψηφιακού μετασχηματισμού με πολλές υπηρεσίες του να 

παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω των e-services_ΟΑΕΔ , της «ΟΑΕΔapp»  της  ηλεκτρονικής  

εφαρμογή για κινητές συσκευές , της πλατφόρμας ψηφιακών ραντεβού «myOAEDlive». Για 

την αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού έχει συνάψει συνεργασίες με Κέντρα 

Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίων , με την UNICEF ,με το Ελληνο-

Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, για προγράμματα κατάρτισης με τις Google, Cisco και 

Amazon.  

  Μέσω του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» οι ευκαιρίες που δύνονται στον ΟΑΕΔ είναι πολλές 

καθώς η χρηματοδότηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και  πολιτικών κατάρτισης θα 

είναι ιδιαίτερα μεγάλες . 
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  3.2 Πρόγραμμα Αμοιβαίας Βοήθειας του Δικτύου ΔΥΑ  

   Το ευρωπαϊκό Δικτύου ΔΥΑ ενθαρρύνει την συνεργασία των ΔΥΑ για την ανταλλαγή 

γνώσεων και πρακτικών . 

   Στον ΟΑΕΔ σημαντική ήταν η προσφορά του Δικτύου στον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

του προγράμματος για τον  επαναπροσδιορισμός του επιχειρησιακού μοντέλου που 

ολοκληρώθηκε το 2019 και ειδικά με τις ΔΥΑ Γαλλίας και Γερμανίας . 

  Με πιο πρόσφατο παράδειγμα , τον Μάρτιο 2020 και με διάρκεια σχεδόν ένα χρόνο 

πραγματοποιήθηκε ένα έργο αμοιβαίας βοήθειας για την υποστήριξη της ελληνικής  ΔΥΑ  

στο πλαίσιο του Προγράμματος Αμοιβαίας Βοήθειας (Mutual Assistant Project - MAP) με 

την αντίστοιχη Εσθονική ΔΥΑ (Eesti Töötukassa) , με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας 

και βελτίωση της σύνδεσης των επιχειρήσεων που αναζητούν εργαζομένους με όσους 

αναζητούν εργασία . Επίσης παρουσιάστηκε το Εσθονικό μοντέλο της ΔΥΑ και συζητήθηκε 

η πιθανή εφαρμογή του στην Ελλάδα καθώς και σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης 

των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ . Η  Εσθονική ΔΥΑ έχει αναπτύξει ένα σύστημα αντιστοίχησης 

προσόντων και δεξιοτήτων με θέσεις εργασίας και παρέχει εξατομικευμένη προσέγγιση σε 

εργοδότες και αναζητούντες εργασία με πολύ καλά αποτελέσματα . Το σύστημα αυτό έχει 

σχεδιασμό που μοιάζει με τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας και 

εξετάζεται η δυνατότητα να ενσωματωθεί  στα συστήματα του ΟΑΕΔ με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του στην αγορά εργασίας . 

 

3.3 Σχολές του ΟΑΕΔ 

  Ο ΟΑΕΔ έχει στην αρμοδιότητα του επαγγελματικές σχολές  σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός 

τους είναι να εφοδιάσει τους μαθητευόμενους με γνώσεις και εργασιακή εμπειρία ώστε να 

έχουν μια ομαλή μετάβαση  στην αγορά εργασίας . Η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την 

αγορά εργασίας δεν είναι εύκολη διαδικασία . Με χρηματοδότηση , μέσω του Erasmus+, 

υλοποιούνται  προγράμματα με φορείς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για ανταλλαγή γνώσεων 

και καλών πρακτικών για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση . Επίσης ιδρύονται νέα 

τμήματα με ειδικότητες με ζήτηση στην αγορά εργασίας , με ένα πρόσφατο παράδειγμα του 

«μηχανοσυνθέτη αεροσκαφών» . Ένα ακόμη ζήτημα είναι οι εκπαιδευτικοί που στην 
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πλειοψηφία τους είναι ωρομίσθιοι.  Προσλαμβάνονται με σύμβαση 8 περίπου μηνών για 

κάθε διδακτικό έτος  με 20 ώρες το ανώτατο όριο διδακτικών ωρών την εβδομάδα .Το 2015 

λειτούργησε ηλεκτρονικό σύστημα προσλήψεων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με κριτήρια 

αξιολόγησης αντίστοιχα με του υπουργείου Παιδείας. 

• ΕΠΑΣ μαθητείας λειτουργούν από το 1952 , είναι σχολές αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης διετούς φοίτησης και μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι 

Γυμνασίου και ηλικίας 16 έως 23 ετών. Εφαρμόζεται το σύστημα της «μαθητείας» 

δηλαδή οι μαθητές το απόγευμα πραγματοποιούν τα μαθήματά τους στη σχολή ενώ το 

πρωί εξάωρη αμειβόμενη μαθητεία σε εργασιακό χώρο , με τον τρόπο αυτό  αποκτούν 

επαγγελματική εμπειρία που θα τους βοηθήσει στην αναζήτηση εργασίας .  

Λειτουργούν 50 ΕΠΑΣ , τα 30 έχουν  γραφεία διασύνδεσης με την αγορά εργασίας .Οι 

απόφοιτοι παίρνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας  Επιπέδου 3 . 

 

• Πειραματικά ΕΠΑ.Σ. μαθητείας  

 

Λειτουργούν από τον Νοέμβριο 2021 σε επτά πόλεις της Ελλάδας στον τομέα του 

τουρισμού . Είναι αποτέλεσμα μνημονίου συνεργασίας του ΟΑΕΔ με το Ινστιτούτο 

του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και το Ελληνογερμανικό 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο . Μπορούν να φοιτήσουν ενήλικες 

απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου με επάρκεια μιας  ξένης γλώσσας επιπέδου Β2.Οι 

σπουδές είναι δύο χρόνια , το σύστημα της «μαθητείας» έχει το θεωρητικό 

,εργαστηριακό μέρος από Νοέμβριο έως Απρίλιο στις σχολές και σε επιχειρήσεις από 

Μάιο έως Οκτώβριο. Με την αποφοίτησή τους έχουν την δυνατότητα, συμμετέχοντας 

σε εξετάσεις ,να λάβουν πιστοποίηση  από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο . 

 

• Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ  

Τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ. Είναι 30 σε όλη την Ελλάδα και προσφέρουν στους 

καταρτιζόμενους αρχική επαγγελματική κατάρτιση σε  41 ειδικότητες . Την εποπτεία 

έχει η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης . Η φοίτηση διαρκεί δύο χρόνια 

θεωρία και εργαστήρια  και   ένα   εξάμηνο  πρακτική  άσκηση . Οι    απόφοιτοι μετά  

από εξετάσεις πιστοποίησης παίρνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας  

Επιπέδου 5 . 
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• Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του ΟΑΕΔ  

Ο ΟΑΕΔ έχει  έξι  ΚΕΚ  που υλοποιούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

σε συνεργασία με Επαγγελματικούς Φορείς , τοπικούς Συνεταιρισμούς πρωτογενούς 

τομέα , Εργατικά Κέντρα ,  Δήμους , Πανεπιστήμια και Οργανισμούς του δημόσιου 

και του ιδιωτικού τομέα. Η φοίτηση διαρκεί από 25 έως 295 ώρες θεωρία και 

εργαστηριακά μαθήματα .Στόχος είναι η αναβάθμιση της επαγγελματικής 

κατάρτισης και η προώθηση των ανέργων στην απασχόληση. Επίσης προγράμματα 

κατάρτισης υλοποιούνται σε Καταστήματα Κράτησης σε συνεργασία με το Τμήμα 

Πρόληψης Παραβατικότητας και Μετασωφρονιστικής Μέριμνας του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης. 

 

 3.4 Δια βίου καθοδήγηση και προσανατολισμός 

   Επαγγελματικός προσανατολισμός είναι η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε άτομα 

κάθε ηλικίας , με σκοπό την υποβοήθησή τους στην εξεύρεση απασχόλησης ανάλογης με τις 

ικανότητες ,τις δεξιότητες ,  τις αξίες και την προσωπικότητα τους . Σε μια εποχή αλλαγών 

είναι καθοριστικός ο  ρόλος του ΟΑΕΔ στην παροχή συμβουλευτικών δράσεων προς τους 

αναζητούντες εργασία, στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης 

των ανέργων , ώστε να ενταχθούν  στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα να ικανοποιούνται 

οι ανάγκες των εργοδοτών με την κάλυψη των θέσεων από κατάλληλους εργαζόμενους . 

   Σε κάθε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ υπηρετούν εργασιακοί 

σύμβουλοι αναζητούντων εργασία που είναι υπεύθυνοι για την διεξαγωγή ατομικών 

συνεντεύξεων και την κατάρτιση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης καθώς και εργασιακοί 

σύμβουλοι εργοδοτών που έχουν ως στόχο την προσέγγιση και την υποστήριξη των 

επιχειρήσεων. Επίσης, στον ΟΑΕΔ υπηρετούν εξειδικευμένοι σύμβουλοι στην 

συμβουλευτική  επαγγελματικού προσανατολισμού και επαναπροσανατολισμού, αναζήτησης 

εργασίας και ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών . 

  Από τον Απρίλιο 2021 είναι σε εξέλιξη και για όλο το 2022 ένα έργο αναβάθμισης των 

συμβουλευτικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ με την συνεισφορά της Γενικής Διεύθυνσης 
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Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων ( DG Reform) της Επιτροπής , που βοηθά τα 

κράτη μέλη της ΕΕ σε μεταρρυθμίσεις για την δημιουργία θέσεων εργασίας και την βιώσιμη 

ανάπτυξη . 

 3.5 Προγράμματα κατάρτισης  

 Τα προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΔ έχουν σκοπό τη βελτίωση των προοπτικών 

απασχόλησης των ανέργων ή των ομάδων-στόχων. Περιλαμβάνουν διδασκαλία στην 

αίθουσα ή διαδικτυακά και ορισμένες φορές πρακτική άσκηση . Τα προγράμματα αυτά 

λειτούργησαν κυρίως σαν «επίδομα ανεργίας» χωρίς να υπάρχει μια ολοκληρωμένη 

στρατηγική. Η διάγνωση σε ελλείψεις δεξιοτήτων σε επιχειρήσεις ήταν ελλιπής , τα Ατομικά 

Σχέδια Δράσης των ανέργων δεν αξιοποιούνταν ώστε η παροχή κατάρτισης να είναι 

στοχευμένη και στην πρακτική άσκηση τα  ΚΔΒΜ δυσκολεύονταν να βρουν τις κατάλληλες 

επιχειρήσεις (Κόκκος 2021 , σελ.120) .  Επιπλέον «εμπόδιο» στην κατάρτιση ήταν ότι ο 

άνεργος που συμμετείχε σε πρόγραμμα έχανε την ιδιότητα του άνεργου και την καταβολή 

του επιδόματος ανεργίας . Σήμερα αυτό έχει περιοριστεί και για να μην διακοπεί η ιδιότητα 

του ανέργου και το επίδομα , πρέπει να είναι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον 4 μήνες , να 

το δηλώσει στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εντός συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου και να μην 

έχει συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης τα τελευταία δύο χρόνια . 

  Αξιολόγηση των προγραμμάτων κατάρτισης δεν γίνεται , εκτός από το  πεδίο της 

συμμετοχής . Υπάρχει πρόβλεψη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δίκτυο 

ΔΥΑ για την δημιουργία συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των ενεργητικών 

πολιτικών του  ΟΑΕΔ . 

 

  Ένα νέο μοντέλο ενεργητικών πολιτικών είναι το πιλοτικό Ελευσίνας που ξεκίνησε τον 

Νοέμβριο 2018.  Αφορά άνεργους ηλικίας άνω των  45 ετών κατοίκους των Δήμων 

Ελευσίνας , Μάνδρας και Ασπρόπυργου . Ξεκίνησε με έρευνα για τις ανάγκες της περιοχής 

και με στοιχεία από το ΕΙΕΑΑ και την ταξινόμηση ESCO επιλέχτηκαν 10 ειδικότητες .Με 

την βοήθεια των εργασιακών συμβούλων , οι συμμετέχοντες επέλεγαν μια από τις 

ειδικότητες και αν διέθεταν τα προσόντα τοποθετούνταν σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας , 

αν χρειάζονταν εργασιακή εμπειρία σε  επιδοτούμενες θέσεις για την απόκτηση της , αν 

έπρεπε να καταρτιστούν και σε ποιο επίπεδο παρακολουθούσαν πρόγραμμα κατάρτισης , 

ακολουθούσε πρακτική άσκηση , πιστοποίηση των γνώσεων και τοποθέτηση σε θέσεις 

εργασίας. (Κόκκος 2021 , σελ.120). 
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  Τα στοχευμένα προγράμματα που γίνονται με συνεργασία με τοπικούς και κλαδικούς 

φορείς είναι πιο αποτελεσματικά και πιο κοντά  στις ανάγκες κάθε τοπικής οικονομίας .  

 Μετά από αίτημα του συνεταιρισμού κροκοπαραγωγών Κοζάνης σχεδιάστηκε και 

υλοποιήθηκε πρόγραμμα κατάρτισης 150 εργαζομένων σε θέματα καλλιέργειας και 

τυποποίησης του κρόκου . Αν και υλοποιήθηκε από το ΚΕΚ Ιωαννίνων , η κατάρτιση έγινε 

σε χώρο του συνεταιρισμού γιατί η ευκολία στην πρόσβαση είναι σημαντικός παράγοντας 

στην επιτυχία ενός προγράμματος .Ένα ακόμη στοχευμένο πρόγραμμα για ανάπτυξη 

δεξιοτήτων σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες υλοποιείται  σε συνεργασία με τον Δήμο 

Ασπροπύργου.  Αφορά  κατάρτιση 30 ανέργων κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής στην 

αναβάθμιση των δεξιοτήτων εργατών μετάλλου . Μετά την θεωρητική κατάρτιση , το 

πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση, πιστοποίηση και  εργασία για ένα έτος , για 

τουλάχιστον το 80% όσων συμμετέχουν , σε επιχειρήσεις της περιοχής. Ο Δήμος θα 

συνδράμει στην ανεύρεση και υπόδειξη των κατάλληλων επιχειρήσεων   που επιθυμούν την 

συμμετοχή τους για την πρακτική άσκηση και την πρόσληψη των  συμμετεχόντων . 

 

   Για την βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων γίνονται συνεργασίες με Κέντρα 

Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης των ΑΕΙ. 

• πρόγραμμα σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Οικονομικού Πανεπιστημίου  Αθηνών 

στον τομέα του τουρισμού  

Ο ΟΑΕΔ στην προσπάθειά του για την αποτελεσματικότερη στήριξη των ανέργων και 

των εποχικά απασχολούμενων μέσα από την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, 

συνεργάζεται με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο σε  ένα  Πιλοτικού Προγράμματος εξ 

Αποστάσεως Κατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας το ΚΕΔΙΒΙΜ αναλαμβάνει 

την πιλοτική εφαρμογή του, σε έναν από τους ανταγωνιστικότερους κλάδους της 

ελληνικής οικονομίας, όπως είναι ο τουριστικός. 

• πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων «Καινοτόμες Μέθοδοι στον Αγροτικό Τομέα» με το 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας   

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους που είναι απόφοιτοι γεωπονικής ή άτομα με 

γνώσεις πληροφορικής που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν νέες , καινοτόμους τρόπους 

στην αγροτική παραγωγή . Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για μεθόδους καλλιέργειας 

φιλικούς στο περιβάλλον και  οικονομικά βιώσιμους ,για τα νέα τεχνολογικά εργαλεία και 
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τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες στην αγροτική παραγωγή .Θα υλοποιηθεί με 

τηλεκπαίδευση . 

Προγράμματα  του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τις εταιρίες  Google , Amazon Web Services και 

Cisco . Ο ΟΑΕΔ και οι ανωτέρω εταιρίες είναι μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές 

Δεξιότητες και την Απασχόληση , ενός συνασπισμού με στόχο την εφαρμογή των πολιτικών 

της ΕΕ για τις ψηφιακές δεξιότητες με την δημιουργία δράσεων για την αναβάθμιση τους 

στην ελληνική κοινωνία .  Τα προγράμματα προσφέρονται δωρεάν στο πλαίσιο της 

κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών και παρέχεται πιστοποίηση σε όσους τα ολοκληρώσουν 

επιτυχώς . 

• πρόγραμμα κατάρτισης ΟΑΕΔ με την Google Ελλάδας  

Το 2020 υλοποιήθηκε πρόγραμμα κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκετινγκ σε 3000 άνεργους  

νέους έως 29 ετών . Η ικανοποίηση όσων συμμετείχαν για το περιεχόμενο , τους 

εκπαιδευτές και την ποιότητα της κατάρτισης ήταν πάνω από 95%.  

Ακολούθησε πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ 

σε 5000 άνεργους  νέους ηλικίας έως 29 ετών. Για έξι μήνες θα εργαστούν σε εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται με κάποιο τρόπο στο χώρο του ψηφιακού  μάρκετινγκ (digital 

marketing) ώστε να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία .Ο ΟΑΕΔ θα καλύψει  το 

μισθολογικό κόστος και την ασφάλιση .Το πρόγραμμα  συγχρηματοδοτείται από την 

Ελλάδα και την Ε.Ε. 

  Ακόμη ένα πρόγραμμα  σε συνεργασία με την Google, πρόκειται να υλοποιηθεί τον 

Δεκέμβριο 2021 για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή  . 

Απευθύνεται σε 4000 άνεργους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με γνώσεις 

Αγγλικών. Οι 3000 θα είναι έως 29 ετών και 1000 άτομα από 30 έως 45 ετών . Το 

πρόγραμμα διάρκειας δύο εβδομάδων , θα διεξαχθεί με σύγχρονη τηλεκπαίδευση οι 

συμμετέχοντες θα  γνωρίσουν τις βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας , πως μια 

επιχειρηματική ιδέα μετατρέπεται σε επιχειρηματικό πλάνο και υλοποιείται σε μια 

βιώσιμη επιτυχημένη επιχείρηση. 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι σχεδιάζεται από τον ΟΑΕΔ πρόγραμμα επιχορήγησης νέων 

επιχειρήσεων ,15000 ευρώ για ένα έτος , ώστε να βοηθηθούν οι άνεργοι στο ξεκίνημα της 

δικής τους επιχείρησης . 
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• πρόγραμμα κατάρτισης ΟΑΕΔ με την Amazon Web Services  

Το πρόγραμμα «AWS Cloud Practitioner Essentials»  σύγχρονης διαδικτυακής 

κατάρτισης απευθύνεται σε 1.000 ανέργους ηλικίας 18 έως 60 ετών απόφοιτους 

τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ειδικότητα πληροφορικής και στοχεύει στην 

ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους . 

• πρόγραμμα κατάρτισης ΟΑΕΔ με την  Cisco στην κυβερνοασφάλεια 

Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της Cisco το πρόγραμμα παρέχει κατάρτιση στην 

ελληνική γλώσσα σε 3000 ενήλικες απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με γνώσεις 

υπολογιστών που ενδιαφέρονται να εργαστούν στο τομέα της  κυβερνοασφάλειας ,σε ένα 

τομέα της πληροφορικής με ζήτηση και κενές θέσεις στην αγορά εργασίας . Το 

πρόγραμμα θα είναι « Εισαγωγή στην  κυβερνοασφάλεια» αλλά είναι μια αφετηρία για 

όσους επιθυμούν να συνεχίσουν . 

Πρόγραμμα για άνεργους έως 29 ετών με χαμηλές δεξιότητες 

 Οι νέοι με χαμηλή ειδίκευση και χωρίς επαγγελματική εμπειρία έχουν τα μεγαλύτερα 

ποσοστά ανεργίας και δεν παρουσιάζεται μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την ΕΕ . 

Θεωρείται μια δύσκολη , προς ένταξη στην αγορά εργασίας , ομάδα ανέργων και σχεδιάζεται 

ένα πιλοτικό πρόγραμμα που θα συνδυάζει κατάρτιση και απασχόληση .Η κατάρτιση θα γίνει 

σε θέματα που έχουν ζήτηση σε διάφορους τομείς της οικονομίας και προέκυψαν μετά από 

μελέτη στοιχείων από τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας , την 

Εργάνη και μελέτες φορέων ώστε η εργασιακή ένταξη να είναι εφικτή. 

Προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης  

 

 Το 1994 θεσπίζεται η εργοδοτική εισφορά 0,45% υπέρ του Λογαριασμού Απασχόλησης και 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ) που τώρα αποτελούν πόρους του Ενιαίου 

Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ). Στο πλαίσιο μείωσης 

των εργοδοτικών εισφορών , η  εισφορά έγινε το 2013 0,24% και το 2020 0,06%.  Η εισφορά 

είναι ανταποδοτική χωρίζεται σε δύο κατηγορίες ΕΛΕΚΠ 0,24% που επιστρέφει στις 

επιχειρήσεις όταν υλοποιούν  προγράμματα κατάρτισης των εργαζομένων τους , τα οποία 

μπορούν να γίνουν εντός της επιχείρησης αν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες ή σε 

πιστοποιημένα ΚΔΒΜ και ΕΛΕΚΠ 1-49 για μικρές επιχειρήσεις που είναι δύσκολο να 

οργανώσουν προγράμματα , οι εργαζόμενοι συμμετέχουν μέσω των  συλλόγων τους σε 

προγράμματα που υλοποιούν φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών .  
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Προγράμματα σε περιοχές απολιγνιτοποίησης  

 

  Μια ιδιαίτερη , πιο ολοκληρωμένη,  δράση θα υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ στις 

περιφερειακές ενότητες    Κοζάνης , Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης . Στις περιοχές 

αυτές λειτουργούσαν εργοστάσια λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας .Η 

διαδικασία αυτή είναι ρυπογόνος καθώς  επικίνδυνοι ρύποι μεταφέρονται στην ατμόσφαιρα , 

το έδαφος και τα νερά της περιοχής που λειτουργούν . Η ευρωπαϊκή κλιματική και 

ενεργειακή πολιτική οδηγεί στο κλείσιμο αυτών των εργοστασίων .  

Πρώτα ανατέθηκε μελέτη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για τις επιπτώσεις της 

απολιγνιτοποίησης στο εργατικό δυναμικό της περιοχής . Η εκτίμηση είναι  ότι θα χαθούν  , 

άμεσα και έμμεσα , 7.725 θέσεις εργασίας , ενώ ένα μεγάλο ποσοστό θα επιθυμούσε 

κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε «πράσινα» επαγγέλματα . Για τα επόμενα δύο χρόνια θα 

υλοποιηθούν προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων που 

εργάστηκαν σε τομείς σχετικούς με την εξόρυξη λιγνίτη , μετεγκατάστασης λόγω εργασίας 

ανέργων , εργασιακής εμπειρίας και πρόγραμμα που θα συνδυάζει συμβουλευτική , 

κατάρτιση και εργασία  . Αφορά 3.000 άνεργους των συγκεκριμένων περιοχών , ηλικίας 18 

έως 64 ετών . Μετά την κατάρτιση θα υπάρχει 4 μήνες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις των 

περιοχών με δραστηριότητα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας , σε μονάδες παραγωγής και 

τυποποίησης αγροτικών προϊόντων  , στον τουριστικό κλάδο.  

 

 

    Πρόγραμμα «MATCHING» 

  Το δίκτυο EURES (EURopean Employment Services) των ευρωπαϊκών υπηρεσιών 

απασχόλησης δημιουργήθηκε το 1994 στην ΕΕ για να διευκολύνει την κινητικότητα των 

εργαζομένων μέσα στην Ευρώπη. Κάθε ΔΥΑ έχει εθνικά γραφεία συντονισμού. Στην 

Ελλάδα ο ΟΑΕΔ έχει συμβούλους EURES σε όλη τη χώρα που ενημερώνουν ,παρέχουν 

συμβουλευτικές υπηρεσίες  και βοηθούν όσους θέλουν να βρουν εργασία σε χώρες μέλη της 

ΕΕ , Ελβετία , Νορβηγία ,Λιχτενστάιν και Ισλανδία . 
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Στον νέο κανονισμό EURES το 2016 (589/2016/ΕΕ) προβλέπεται η υιοθέτηση της 

ταξινόμησης ESCO σε όλα τα κράτη μέλη μέσω της κοινής πλατφόρμας που χρησιμοποιείται 

από το δίκτυο EURES. Ο ΟΑΕΔ έχει την ευθύνη αυτής της ενέργειας που είναι πολύ 

σημαντική για τη αντιστοίχηση θέσεων εργασίας και προσόντων και εκπροσωπεί την Ελλάδα 

στην ομάδα εργασίας για την ESCO .Ο Οργανισμός υπέβαλε πρόταση , η οποία εγκρίθηκε 

για το έργο «MATCHING-Mapping Arrangements and Transcoding CHange IN Greece» και 

έλαβε χρηματοδότηση ώστε  η ESCO να εγκατασταθεί μέσα στο 2021 στα προγράμματα του 

EURES και του ΟΑΕΔ και αργότερα όλων των φορέων που εμπλέκονται στην ταξινόμηση 

επαγγελμάτων και δεξιοτήτων . Το έργο προβλέπει επίσης την εκπαίδευση των συμβούλων 

EURES και του προσωπικού του ΟΑΕΔ στην λειτουργία της ταξινόμηση ESCO . 

 

  3.6 «Ελλάδα 2.0» και ΟΑΕΔ 

   Στο σχέδιο προβλέπονται αλλαγές σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας . Ο 

ΟΑΕΔ θα έχει έναν σημαντικό ρόλο καθώς προβλέπεται χρηματοδότηση 2 δις ευρώ σε όλες 

τις δράσεις και τις πολιτικές του . Έχουν σχεδιαστεί δράσεις για ποιοτική και 

αποτελεσματική κατάρτιση και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.  

  Στον άξονα 3.1 που αφορά την απασχόληση προβλέπεται μεταρρύθμιση των ενεργητικών 

και παθητικών πολιτικών απασχόλησης . Μειώνει τους λόγους που απέτρεπαν τον 

επιδοτούμενο άνεργο στο να συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης . 

Επένδυση ώστε να προσδιοριστεί εκ νέου ο ρόλος των ΚΠΑ στη σύζευξη της προσφοράς και 

ζήτησης εργασίας ,  βελτίωση της συμβουλευτικής και της προσέγγισης των ανέργων 

(Ελλάδα 2.0 , σελ 178-179).  

  Στον άξονα 3.2 που αφορά τον εκσυγχρονισμό της ΔΒΜ προβλέπονται μεταρρυθμίσεις σε 

όλες τις επαγγελματικές σχολές του ΟΑΕΔ. Για τις ΕΠΑΣ μαθητείας περιλαμβάνει 

εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών , με συμβολή των κοινωνικών εταίρων ώστε να 

είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας , σύστημα ελέγχου και παρατήρηση 

της προόδου των μαθητών στην αγορά εργασίας.  

Στις μαθησιακές διαδικασίες θα ενσωματωθούν νέα εργαλεία και μέθοδοι . Στα ΙΕΚ και στα 

ΚΕΚ η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών , βελτίωση 

των ελέγχων ποιότητας τους και προώθηση των συνεργασιών με παρόχους κατάρτισης . 
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Αλλαγές προβλέπονται και στο ΛΑΕΚ με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του  

(Ελλάδα 2.0 , σελ 180-181) . Για την αναβάθμιση των επαγγελματικών σχολών το σχέδιο 

περιλαμβάνει επένδυση για την βελτίωση του εργαστηριακού εξοπλισμού τους ώστε να είναι 

δυνατή η απόκτηση υψηλών δεξιοτήτων (Ελλάδα 2.0 , σελ 182).  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

  Οι αλλαγές στην αγορά εργασίας που συνοδεύουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση 

είναι σημαντικές .Τα τεχνολογικά επιτεύγματα του ανθρώπου με την τεχνική νοημοσύνη και 

την ρομποτική σίγουρα μας εντυπωσιάζουν αλλά δημιουργούν νέες ειδικότητες και ζήτηση 

για άτομα με προσόντα ώστε να μπορούν να εργαστούν σε αυτούς τους τομείς .Ταυτόχρονα 

η αβεβαιότητα , η επισφαλής εργασία και η ανεργία σε κάποιους κλάδους μπορεί να 

αναστραφεί και η μόνη λύση είναι η απόκτηση δεξιοτήτων .  Η απασχολησιμότητα , η 

δυνατότητα εύρεσης εργασίας ενός ατόμου βασίζεται , πλέον στις δεξιότητες. Στην 

απόκτηση δεξιοτήτων μέσω  της κατάρτισης και της συνεχούς επανακατάρτισης . 

  Η ΕΕ με πολιτικές πρωτοβουλίες , βοηθά τα κράτη μέλη στην εποχή των μεταβάσεων 

υιοθετώντας εργαλεία που διευκολύνουν την κινητικότητα εργαζόμενων ενισχύοντας την 

κατάρτιση και την δια βίου μάθηση για όλους χωρίς αποκλεισμούς .  

  Η Ελλάδα μετά από αρκετά χρόνια οικονομικής κρίσης , με ένα πολύπλοκο σύστημα ΔΒΜ 

προσπαθεί να διαμορφώσει τις πολιτικές της σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες και να 

συνδέσει  την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας . 

  Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζοντας εργαλεία και πολιτικές της ΕΕ και του Δικτύου ΔΥΑ  και νέα 

προγράμματα κατάρτισης που να έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας προσπαθεί να μειώσει 

την ανεργία που είναι σε μεγάλα ποσοστά στη χώρα.   

  Το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» είναι ευκαιρία για τον ΟΑΕΔ και ολόκληρη την Ελλάδα να πετύχει 

την βιώσιμη ανάπτυξη για όλους . 

   Η ΔΒΜ είναι μια επίπονη διαδικασία .Η αναβάθμιση ή απόκτηση νέων δεξιοτήτων δεν 

είναι εύκολη υπόθεση , όσοι συμμετέχουν χρειάζονται οικονομική , οικογενειακή και 

κοινωνική στήριξη .  
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