
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ  
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» 

 
 
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
 

 
ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και 
Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ  

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 

ΕΙΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» 

 

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ 

Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  

και Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

«Η Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα»: Πολιτική, Νόµος και 
Εφαρµογή». 

Εισηγητής: Ευθύµιος Μπάκας, Γενικός Γραµµατέας ∆ια Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 

«Προσδιορισµός των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας». 

Εισηγήτρια: Άννα Ωρολογά, Προϊσταµένη του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης 
Α.Ε.  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ 



ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» - «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»  

 

«Γεφύρωση της εκπαίδευσης µε την απασχόληση: Η συµβολή των 
Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων στην Αναβάθµιση του Ανθρώπινου 
∆υναµικού στην Ελλάδα». (ΕΚΕΠΙΣ). 

Εισηγητής: Κωνσταντίνος ∆ηµουλάς, Λέκτορας του Παντείου Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 

«Πιστοποίηση Γνώσεων, ∆εξιοτήτων και Ικανοτήτων». 

Εισηγητής: Λουκάς Ζαχείλας, Ανώτερος Εµπειρογνώµονας του CEDEFOP. 

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (WORKSHOPS) 

(Ι) «Προσδιορισµός των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας». 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Άννα Ωρολογά (ΠΑΕΠ Α.Ε.). 

Α. Μοντέλα, Μέθοδοι και προσεγγίσεις για τον προσδιορισµό των 
αναγκών της αγοράς εργασίας. 

Εισηγητής: Εκπρόσωπος της ΠΑΕΠ Α.Ε. 

Β. Σύζευξη δεξιοτήτων µε τις προοπτικές κατάρτισης και Απασχόλησης. 

Εισηγητής: Εκπρόσωπος της ΠΑΕΠ Α.Ε.  

Γ. Απασχόληση και επαγγέλµατα: Μια συστηµική διερεύνηση. 

Εισηγητής: Αθηνά Μπελεγρή-Ροµπόλη, Επίκουρος Καθηγήτρια Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  

(ΙΙ) «Επαγγελµατικά Περιγράµµατα (ΕΚΕΠΙΣ)» 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κωνσταντίνος ∆ηµουλάς (ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ.) 

Α. Πιστοποίηση των Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων: Το παρόν 
σύστηµα. 

Εισηγητής: Βιβή Μπάσδρα, Προϊσταµένη ΕΚΕΠΙΣ. 

Β. Περιεχόµενο του Επαγγελµατικού Περιγράµµατος: Συνοπτική 
παρουσίαση ενός παραδείγµατος.  

Εισηγητής: Θανάσης Βασίλαινας, Προϊστάµενος ΕΚΕΠΙΣ. 

Γ. Επαγγελµατικά Περιγράµµατα και Ανάγκες Κατάρτισης. 

Εισηγητής: ∆έσποινα Μαυρή, Προϊσταµένη ΕΚΕΠΙΣ. 

∆. Καλές Πρακτικές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Σύνδεση 
Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων µε την Κατάρτιση στην Ελλάδα. 

Εισηγητής: Στάθης Καρατζογιάννης, Εµπειρογνώµονας.  
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(ΙΙΙ) «Πιστοποίηση Γνώσεων, ∆εξιοτήτων και Ικανοτήτων». 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Λουκάς Ζαχείλας (CEDEFOP) 

Α. Μεθοδολογία – προσέγγιση για τη δηµιουργία ενός εθνικού 
συστήµατος πιστοποίησης δεξιοτήτων, επαγγελµατικών προσόντων ή 
µερικών προσόντων (modules) 

Εισηγητής: Παρασκευή – Βίβιαν Γαλατά, ∆ιδάκτωρ Εργατικού και Κοινωνικού 
∆ικαίου. 

Β. Πρακτικές ∆ιασφάλισης Ποιότητος στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση – Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για τη ∆ιασφάλιση Ποιότητος. 

Εισηγητής: Βασίλης Καραβίτης, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σε EQAVET. 

ΓΕΥΜΑ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ. 

(Ι) Παρουσίαση Συµπερασµάτων Πρωινών Εργαστηρίων  

Rapporteurs: Άννα Ωρολογά (ΠΑΕΠ Α.Ε.) 

  Κωνσταντίνος ∆ηµουλάς (ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ) 

  Λουκάς Ζαχείλας (CEDEFOP) 

(ΙΙ) Συζήτηση Εκπροσώπων Φορέων Πολιτικής στο Πεδίο της ∆ια Βίου 
Μάθησης και της Απασχόλησης 

Συµµετέχοντες:  

Βασίλης Κουλαϊδής, Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

Ευθύµιος Μπάκας, Γενικός Γραµµατέας ∆ια Βίου Μάθησης. 

Θεόδωρος Ν. Τσέκος, Γενικός Γραµµατέας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων 
Πόρων. 

Ιφιγένεια Ορφανού, Ειδική Γραµµατέας Ευρωπαϊκών Πόρων Υπουργείου 
Παιδείας. 

Ηλίας Κικίλιας, ∆ιοικητής ΟΑΕ∆. 

Άγγελος Ευστράτογλου, Πρόεδρος ΕΚΕΠΙΣ. 

Κωνσταντίνος Καλτσάς, Πρόεδρος ΕΟΠΠ.  
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∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ε.Π.: ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΣΕΚΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
«Η Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα»:  

Πολιτική, Νόµος και Εφαρµογή» 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Θ. ΤΣΕΚΟΣ): Κυρίες και κύριοι, νοµίζω ότι συµπληρώσαµε ένα 

ηµίωρο, να µην το πούµε ακαδηµαϊκό, ούτε διαχειριστικό, µπορούµε να 

ξεκινήσουµε σε κάθε περίπτωση.  

Να σας ευχαριστήσω όλους που βρίσκεστε εδώ γι’ αυτή την 

κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Παρακολούθησης των δύο Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων, του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή µε επικεφαλής τον κ. Philip Busz που η σηµερινή του επίσκεψη εδώ 

είναι η πρώτη επίσηµη στη συνεργασία µας και τον καλωσορίζουµε διπλά.  

Η σηµερινή συνάντηση η οποία είναι πρωτότυπη όπως θα έχετε 

αντιληφθεί διατρέχοντας και το πρόγραµµα, ήταν µια ιδέα η οποία γεννήθηκε 

στη διάρκεια της περσινής Επιτροπής Παρακολούθησης και υποστηρίχθηκε 

ένθερµα και από τις τρεις πλευρές θα έλεγα, δηλαδή και από τα δύο ελληνικά 

Υπουργεία και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δίνει την ευκαιρία να γίνει 

µια συζήτηση ουσίας, να µην είναι µια κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

όπως είναι αυτές που γνωρίζουµε όπου, αν θέλετε η συζήτηση µένει σε 

διαχειριστικά και τεχνικά κατά βάση ζητήµατα, αλλά να είναι µια ευκαιρία να 

γίνει µια συζήτηση επί της ουσίας και σε βάθος για το πώς δύο σηµαντικές 

δηµόσιες πολιτικές, όπως είναι αυτή της Κατάρτισης και της ∆ια Βίου 

Μάθησης και εκείνη της Απασχόλησης, συνδέονται και συµπράττουν και για 

το ποιες είναι οι απαραίτητες συνέργειες για να µεγιστοποιηθεί η απόδοση και 

των δύο αυτών πολιτικών στην κοινή τους συνισταµένη. 
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Αυτή είναι η γενική φιλοσοφία της συνάντησης και αυτή ήταν και 

η αιτία για την οποία οργανώθηκε µε τον τρόπο που οργανώθηκε, µε µια 

εναρκτήρια ολοµέλεια και εν συνεχεία σε επιµέρους Εργαστήρια, όπου θα 

δοθεί η δυνατότητα µε βάση συγκεκριµένες εναρκτήριε εισηγήσεις σε όλους 

τους µετόχους, να πάρουν µέρος σε µια συζήτηση ουσίας και σε βάθος για να 

µπορέσουµε στο τέλος της ηµέρας και ενδεχοµένως και στις συζητήσεις που 

θ’ ακολουθήσουν εν συνεχεία, στις ζυµώσεις που θ’ ακολουθήσουν, να 

έχουµε ουσιαστικά αποτελέσµατα για το σχεδιασµό αποτελεσµατικής 

πολιτικής.  

Από δική µου πλευρά µε αυτές τις πρώτες σκέψεις θα ήθελα να 

σας ευχαριστήσω και πάλι για την εδώ παρουσία σας και να παρακαλέσω τη 

συνάδελφο, την κα Ορφανού να δώσει την οπτική του άλλου Υπουργείου και 

του άλλου Επιχειρησιακού στο σηµερινό event. 

Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Σας καλωσορίζω κι εγώ, διευκρινίζω τεχνικά ότι ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής Παρακολούθησης, ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου 

Παιδείας, ο κ. Κουλαϊδής, δυστυχώς δε µπορεί να παρευρεθεί λόγω µιας 

επείγουσας συνάντησης και θα παρευρεθεί το απόγευµα, στα Συµπεράσµατα 

οπότε ως Αναπληρώτρια Πρόεδρος προεδρεύω εγώ της Επιτροπής.  

Θεωρούµε ότι αυτή η πρώτη κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

έχει και έναν σηµαίνοντα χαρακτήρα κι ένα αν θέλετε και συµβολικό 

χαρακτήρα, διότι αναδεικνύει τη σηµασία των συνεργειών και των 

συνεργασιών σε πεδία πολιτικής. 

Ο νέος νόµος για τη ∆ια Βίου Μάθηση απετέλεσε ένα βήµα 

µπροστά στο να εδραιωθούν τέτοιες συνέργειες πολιτικών οι οποίες 

ασκούνται από δύο Υπουργεία, η εκπαιδευτική αν θέλετε διάσταση στη ∆ια 

Βίου Μάθηση αλλά και η διάσταση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 

εκπροσωπούνται από δυο διαφορετικά Υπουργεία, αλλά η πολιτική είναι µία 

ενιαία και διαµορφώνεται σε συνέργεια. 

Θεωρούµε επίσης ότι αυτή η κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

έχει επιπλέον σηµαίνονται χαρακτήρα διότι αναδεικνύει τη σηµασία στην 

εφαρµογή ενός νόµου να κατατίθενται απόψεις και να λαµβάνονται υπ' όψιν 

απόψεις όλων των εµπλεκοµένων φορέων, έτσι ώστε να συνδιαµορφωθεί ο 

τρόπος εφαρµογής του νόµου, ν’ αναδειχθούν δυσκολίες, εµπόδια αλλά και 
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ευκαιρίες έτσι ώστε στη διαµόρφωση των ειδικότερων κανονιστικών πράξεων 

αλλά και των δηµόσιων πολιτικών, να είµαστε πιο ρεαλιστές πιο ουσιαστικοί 

και πιο αποτελεσµατικοί.  

Είναι η αρχή στην εφαρµογή ενός νόµου και, επιτρέψτε µου να 

κάνω κι ένα σχόλιο, επειδή στη χώρα µας είχαµε ένα µικρό θέµα, µια µικρή 

δυσκολία στις εφαρµογές των νόµων, µπορεί να είχαµε πολύ ωραίος νόµους 

και πολύ καλογραµµένους νόµους, αλλά είχαµε ένα θέµα εφαρµογής. Νοµίζω 

ότι έχει έρθει η εποχή που η βαρύτητα πια πρέπει να δίνεται στον τρόπο 

σχεδιασµού, στον επιχειρησιακό σχεδιασµό, αλλά και στην εµβάθυνση σ’ έναν 

ουσιαστικότερο πολιτικό σχεδιασµό της εφαρµογής των νόµων. Με αυτή την 

κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης γίνεται µπροστά. 

Θα θέλαµε να δώσουµε το λόγο στον κ. Philip Busz αφού τον 

καλωσορίσουµε, για ένα µικρό σχόλιο, µια µικρή εισαγωγική τοποθέτηση.  

P. BUSZ: Σας ευχαριστώ πολύ. Καληµέρα σε όλους. Αγαπητοί Γενικοί 

Γραµµατείς, Ειδικοί Γραµµατείς, διακεκριµένοι συµµετέχοντες, πριν να κάνω 

την εναρκτήρια οµιλία µου, θα ήθελα εν συντοµία να συστηθώ. 

Η νέα µου ιδιότητα από την 1η Ιανουαρίου, είναι η εξής: Είµαι 

επικεφαλής µιας Μονάδας υπεύθυνης και για τη χώρα σας µεταξύ άλλων. 

Μέχρι το τέλος του 2010 ήµουν υπεύθυνος για άλλες χώρες, µεταξύ των 

οποίων ήταν και η Βουλγαρία, µια γειτονική σας χώρα. Στη Βουλγαρία είχαµε 

πολύ αποτελεσµατική συνεργασία και η πρόοδος που πετύχαµε ήταν πολύ 

σηµαντική.  

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι επικεφαλής των διαφόρων 

Μονάδων αλλάζουν αρκετά τακτικά, αλλά παρ’ όλα αυτά υπάρχει µια µόνιµη 

δοµή. Η µόνιµη δοµή εκπροσωπείται από τους συναδέλφους µου εδώ που 

βρίσκονται στην πρώτη σειρά. Συνεπώς αυτή η µόνιµη δοµή διασφαλίζει τη 

συνέχεια των έργων και των Προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Αυτή η µόνιµη δοµή µπορεί να σας προσφέρει πολλές και χρήσιµες 

συµβουλές όποτε τις χρειαστείτε. 

Εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να σας 

καλωσορίσω, να καλωσορίσω επίσης την πρωτοβουλία σας να οργανώσετε 

αυτή την κοινή συνάντηση των Επιτροπών Παρακολούθησης των 

∆ιεπιχειρησιακών Προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται και από την 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ σηµαντικό να παρευρίσκονται εκπρόσωποι 

των δύο πλευρών, δηλαδή των πλευρών της Παιδείας και της Απασχόλησης. 

Έτσι θα δηµιουργηθούν οι απαραίτητες συνέργειες µεταξύ των 

δύο αυτών πλευρών αλλά και µεταξύ των δύο Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων. Και έτσι θα διασφαλιστεί και η συµπλήρωση των 

αποτελεσµάτων. Θα επιτρέψει τη διεξαγωγή χρήσιµων συζητήσεων, την 

εφαρµογή αποτελεσµατικών παρεµβάσεων και συνεπώς θα διασφαλίσει ένα 

πάρα πολύ καλό αποτέλεσµα.  

Στο ελληνικό πλαίσιο έχουµε δύο βασικούς στόχους που πρέπει 

να επιτευχθούν ταυτοχρόνως. Από τη µία πλευρά είναι η εφαρµογή 

παρεµβάσεων και στη συνέχεια η χρηµατοδοτική κάλυψη των προγραµµάτων 

και από την άλλη πλευρά είναι η ποιότητα των πράξεων που πρέπει βεβαίως 

να εντάσσονται στη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 και να συνάδουν 

και µε τις πρωτοβουλίες της στρατηγικής αυτής.  

Κατανοώντας ότι οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 20-20» θα 

είναι ουσιαστικά το αντικείµενο συζήτησης των επόµενων συναντήσεων, εµείς 

πιστεύουµε ότι δε χρειάζεται να περιµένουµε προκειµένου να επικεντρωθούµε 

στους βασικούς αυτούς στόχους αλλά και στις παρεµβάσεις που πρέπει να 

γίνουν.  

Ένας απ’ αυτούς τους στόχους είναι ο συνδυασµός των 

δεξιοτήτων που παρέχονται από την εκπαίδευση και ο συνδυασµός αυτών µε 

την απασχόληση. Είναι η εφαρµογή της στρατηγικής για τη ∆ια Βίου Μάθηση, 

η ανανέωση των δεξιοτήτων και η πιστοποίηση αυτών. 

Πιστεύω ότι οι σηµερινές συζητήσεις θα είναι πάρα πολύ 

χρήσιµες και θα διασφαλίσουµε µια πιο στοχευµένη παρέµβαση αυτών των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και µια πιο αποτελεσµατική επέµβαση και 

εφαρµογή αυτών. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κ. Busz. Πριν περάσουµε στην κυρίως 

ηµερήσια διάταξη και στον πρώτο οµιλητή ο οποίος όπως θα έχετε δει στο 

πρόγραµµα είναι ο συνάδελφος, ο κ. Ευθύµιος Μπάκας, θα ήθελα να δώσω 

το λόγο στην κα Ορφανού για κάποιες διευκρινίσεις.  

Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Θα ήθελα να κάνω µια διευκρίνιση σχετικά µε ένα αίτηµα που 

µας κατατέθηκε από την ΟΛΜΕ. Ήθελα απλώς να ενηµερώσω ότι το αίτηµά 
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σας σχετικά µε την ΟΛΤΕ θα εξεταστεί µε πολλή προσοχή, θα συζητηθεί µε 

την υπόλοιπη πολιτική ηγεσία και σε πάρα πολύ σύντοµο χρόνο θα σας 

διατυπώσουµε τη θέση µας. 

  ∆υστυχώς δεν υπήρξε ο χρόνος να κάνουµε την εξέταση που 

απαιτείται στο θέµα. Αλλά φυσικά και θα το εξετάσουµε ενδελεχώς.  

  Ο εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ κ. Κοτσυφάκης θέλει το λόγο.  

Θ. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ: Καληµέρα σας. Νοµίζω ότι το σηµερινό, περισσότερο από 

Επιτροπή Παρακολούθησης είναι µια ηµερίδα. Νοµίζω αυτό το χαρακτήρα 

έχει, διαβάζοντας το Πρόγραµµα. Επιτροπή Παρακολούθησης σηµαίνει ότι 

αποφασίζουµε και κάτι ή συζητάµε κάτι για την εξέλιξη του Προγράµµατος. 

Περισσότερο το χαρακτήρα ηµερίδας έχει. Λείπει ο διάλογος, η συζήτηση. ∆εν 

υπάρχει πουθενά στο πρόγραµµα χρόνος για συζήτηση.  

  Εµείς είµαστε από τους φορείς που έχουµε αποκλεισθεί από 

αυτό το διάλογο, ακόµα και όταν ψηφιζόταν το νοµοσχέδιο. Εµείς θα 

καταθέσουµε εδώ σήµερα τις προτάσεις για το νόµο αυτό που ψηφίστηκε. 

Επίσης το ζήτηµα της Επιτροπής που ανέφερε ήδη η κα Ορφανού αποτελεί 

για την Οµοσπονδία -θα ενηµερώσουµε και τον ευρωπαϊκό εκπρόσωπο- αιτία 

µη συµµετοχής. Ευχαριστώ. 

Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Να διευκρινίσουµε ότι ναι µεν δε λαµβάνονται αποφάσεις, αλλά 

τα Στρογγυλά Τραπέζια είναι τόπος συζήτησης, εξ ου και αναφέρεται ότι θα 

υπάρξουν συµπεράσµατα. Στα Στρογγυλά Τραπέζια θα κατατεθούν όλες οι 

απόψεις, θα καταγραφούν και θα παρουσιαστούν στην τελευταία συνεδρία, 

γιατί είναι θεµατικές, για να µπορέσουµε να το διευθετήσουµε. 

  Άρα αυτή η Επιτροπή είναι τόπος διαλόγου, κατάθεσης 

απόψεων τις οποίες µετά πρέπει ακριβώς να επεξεργαστούµε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Απλώς διευκρινιστικά κι εγώ, το γεγονός ότι αυτού του τύπου η 

συνάντηση ενδύθηκε µε το µανδύα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, 

δείχνει ακριβώς ότι δεν πρόκειται για µια ηµερίδα απλώς τοποθετήσεων, αλλά 

ακόµα και αν δε ληφθούν συγκεκριµένες αποφάσεις, είναι ένα θεσµικό 

οργανωµένο βήµα διαλόγου επί της πολιτικής και αυτή η δυνατότητα δίνεται, 

τουλάχιστον αυτός είναι ο σχεδιασµός, στα επιµέρους Εργαστήρια, να γίνει 

µια συζήτηση σε βάθος µε τοποθετήσεις επάνω σε µια εισήγηση από όλους 

τους συµµετέχοντες.  
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  Αυτός είναι ο σχεδιασµός. Εκεί θα γίνει ουσιαστική συζήτηση, 

θεµατική. Στο τέλος θα έχουµε ένα κλείσιµο συµπερασµάτων από τα 

Εργαστήρια. Κατ’ ουσίαν δηλαδή οι rapporteurs των Εργαστηρίων θα 

µεταφέρουν τα Συµπεράσµατα, όλες τις απόψεις οι οποίες θ’ ακουστούν και 

θα καταγραφούν στην Ολοµέλεια.  

  Ο κ. Γιάκας θέλει το λόγο.  

Κ. ΓΙΑΚΑΣ: Θέλω να συµφωνήσω απόλυτα µε τους δυο Προεδρεύοντες από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πω το εξής: Εµείς από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έχουµε διαπιστώσει ότι στις Επιτροπές Παρακολούθησης που 

γίνονται όλα αυτά τα χρόνια δε γίνεται πραγµατικά διάλογος. Τι συµβαίνει: Η 

∆ιαχειριστική Αρχή παρουσιάζει την πορεία του Προγράµµατος, ενηµερώνει 

τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για το πώς πάει το Πρόγραµµα, τα 

προβλήµατα, µια ατζέντα η οποία είναι κλασική κάθε φορά.  

  Σε συνεννόηση µε την ελληνική πολιτική ηγεσία των 

Προγραµµάτων του ΕΚΤ, ζητήσαµε να υπάρχει µια δεύτερη Επιτροπή 

Παρακολούθησης κάθε χρόνο που δε θα είναι η κλασική Επιτροπή 

Παρακολούθησης, θα είναι µια Επιτροπή Παρακολούθησης στην οποία θα 

γίνεται συζήτηση κάθε φορά ενός συγκεκριµένου θέµατος σε βάθος, από τα 

µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης. Όχι όµως απλά για να συζητάµε, αλλά 

αυτό δηµιουργεί µια δυναµική για µελλοντικές αποφάσεις στα πλαίσια του 

Προγράµµατος επί της στρατηγικής, όχι επί άλλων θεµάτων. Επί της 

στρατηγικής και των πολιτικών των Προγραµµάτων. 

  Άρα θα ήθελα πραγµατικά να την ονοµάζουµε Επιτροπή 

Παρακολούθησης, µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι παρόντα και 

θα συµµετάσχουν και πρέπει να υπάρξει και διάλογος, δεν ξέρω πώς έχει 

οργανωθεί η διαδικασία σήµερα, αλλά προφανώς σε κάποια στιγµή θα 

υπάρξει διάλογος και πρέπει να δοθεί ο λόγος στα µέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης, διότι αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που έχουν συµφωνήσει 

να γίνονται αυτές οι Επιτροπές Παρακολούθησης.  

  Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κ. Γιάκα. Νοµίζω ότι µπορούµε να 

περάσουµε στην εισήγηση.  
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Ε. ΜΠΑΚΑΣ: Καληµέρα σε όλους. Για να κλείσω σε 30 δευτερόλεπτα το θέµα 

που προέκυψε, διαδικασίας, συµµετοχικότητας κτλ., θα κάνω την εξής 

παρατήρηση: Αυτή ή κυβέρνηση έχει δείξει ότι σε καµία περίπτωση δεν έχει 

αρνηθεί το διάλογο. Υιοθέτησε από την πρώτη στιγµή που ήρθε καινοτοµία 

στο διάλογο ώστε να δίνει βήµα στους πολίτες, στους συνδικαλιστές, 

υιοθέτηση ακόµη και καινούργια µέσα, καινοτοµικά όπως είναι το OpenGove, 

η ηλεκτρονική διακυβέρνηση κτλ.  Άρα ποτέ δε δίστασε.  

  Σε ό,τι αφορά το συγκεκριµένο νόµο και τα θέµατα που θα 

συζητήσουµε σήµερα, θα θυµίσω ότι ένα χρόνο πριν, σήµερα 

συµπληρώνουµε ένα χρόνο, ξεκίνησε ο διάλογος που διήρκεσε τουλάχιστον 

επί 8µηνο. Σχηµατίστηκαν οµάδες εµπειρογνωµόνων για να συζητήσουν την 

κάθε διάσταση της ∆ια Βίου Μάθησης, µετά οι Νοµοτεχνικές Επιτροπές του 

Υπουργείου και της Γενικής Γραµµατείας, πάλι συζήτηση ανοιχτή, ένθεση στο 

διάλογο, κρέµασµα στο OpenGov του προσχεδίου του νόµου, συνεχίστηκε η 

συζήτηση, στη Βουλή συνεχίσαµε, άρα σε καµία περίπτωση δεν αποκλείσαµε 

κανέναν και καµία από τη διαδικασία. 

Και πολύ περισσότερο, κάτι που το βλέπετε στην πράξη τους 

τελευταίους µήνες, είναι ότι ακόµη κι όταν γίνει ένας νόµος και διαπιστώσουµε 

στη συνέχεια ότι υπάρχει ωφέλιµη εισδοχή σχολίων, παρατηρήσεων, είµαστε 

διατεθειµένοι ακόµα και να κάνουµε προσαρµογές. Αυτό για να κλείσουµε το 

θέµα της διαδικασίας.  

Και βέβαια, για να το κάνουµε πράξη ακόµη µια φορά, εγώ 

τουλάχιστον είµαι διατεθειµένος κ. Κοτσιφάκη να δεχθώ ερωτήσεις στο τέλος 

της παρουσίασής µου. Μπαίνω λοιπόν στην παρουσίαση. 

Κυρίες και κύριοι, αγαπητέ µέλη της Επιτροπής, κύριε 

επικεφαλής της Μονάδας της Υπεύθυνης για την Ελλάδα, του Κοινωνικού 

Ταµείου Phillip Busz σε καλωσορίζουµε στην Ελλάδα. Προσδοκούµε και 

ξέρουµε ότι θα έχουµε τη συνεργασία σου και τη στήριξή σου για να πάµε 

µπροστά τα θέµατα του Ταµείου για να προωθήσουµε την Απασχόληση, να 

προωθήσουµε τη ∆ια Βίου Μάθηση.  

Θα µιλήσω για το νόµο. Ο νόµος αυτός ο οποίος ψηφίστηκε το 

Σεπτέµβρη του 2010 και προσπάθησε, ήρθε να βάλει µια τάξη σ’ ένα πεδίο 

χαοτικό που δεν είναι µόνο στο Υπουργείο Παιδείας στα θέµατα της 
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εκπαίδευσης και του Εργασίας, αλλά, το ξέρετε, ξεφεύγει σε όλα τα πεδία. 

Σχολές έχει το Υπουργείο Τουρισµού, κατάρτιση κάνει το ∆ηµόσιο, το ΕΚ∆Α, 

κάνει το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και ούτω καθ' εξής. 

Άρα η ∆ια Βίου Μάθηση, η εκπαίδευση ενηλίκων δεν είναι κάτι 

που αφορά µόνο δυο Υπουργεία. Και πολύ περισσότερο αφορά τους πολίτες 

στο σύνολό τους, ακόµη και για παροχή µάθησης που παίρνουν και από 

άτυπες µορφές. Γι’ αυτό λοιπόν ήρθε να γίνει ένας καινούργιος νόµος και γι’ 

αυτό θα σας κάνω µια σύντοµη δεκάλεπτη εισαγωγική οµιλία, να τον 

υπενθυµίσω για όσους δεν τον ξέρουν. 

Αυτό το χαοτικό πεδίο λοιπόν, ήρθε να υλοποιηθεί µε µια 

καινούργια κυβερνητική πολιτική έχοντας ένα όραµα, µια στρατηγική: Το 

πρώτο είναι η ποιοτική και ολοκληρωµένη ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναµικού της χώρας. Γιατί αυτό: ∆ια Βίου Μάθηση, εκπαίδευση γενικότερα, 

προγράµµατα κατάρτισης υπάρχουν τα 30 τελευταία χρόνια ή αν θέλετε και 

100 χρόνια, πάντα ο Έλληνας έκανε πράγµατα λόγω πολιτισµού σε ό,τι 

αφορά τη µάθησή του. 

∆υστυχώς όµως η χώρα µας έφτασε σ’ αυτή την κρίση σήµερα. 

Γιατί συνέβη αυτό: Γιατί δεν υπήρχε εκείνη η ποιοτική διασύνδεση στην 

παροχή της εκπαίδευσης και στη διασύνδεσή της. Άρα λοιπόν, πώς θα γίνει 

αυτή η ποιοτική και ολοκληρωµένη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού; Με 

την άµεση σύνδεση της ∆ια Βίου Μάθησης µε την Απασχόληση και επιπλέον, 

λόγω των συνθηκών, της επαγγελµατικής επανένταξης όσων τη χρειάζονται 

σήµερα στην αγορά εργασίας. 

Και δεύτερον, ο δεύτερος κλάδος, τοµέας, πυλώνα της ∆ια Βίου 

Μάθησης, της ενδυνάµωσης τη προσωπικότητας, της θέσης και του ρόλου 

του πολίτη σε µια σύγχρονη και δυναµική κοινωνία των πολιτών. 

Άρα από τη µία έχουµε την αγορά εργασίας, την οικονοµία, την 

ανάπτυξη και από την άλλη τον πολίτη αυτόν καθεαυτόν. Και όλα αυτά γιατί: 

Προκειµένου να οδηγηθούµε σε µια νέα ανάπτυξη. Αυτό που έχει οικονοµική 

και κοινωνική. Τα έχει ανάγκη και τα δύο η χώρα µας.  

Έχουµε αρχές: Είναι ανθρωποκεντρική. Με κέντρο τον 

άνθρωπο, όχι πολιτικές για εργοδότες, για άλλες στοχεύσεις. Είναι ενεργή. 

Κάθε πολίτης µπορεί να συµµετέχει. Είναι συνεχής. ∆εν είναι υποχρεωτική 
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διαδικασία, ξεκινά από το σχολείο, από το Νηπιαγωγείο και τελειώνει µέχρι ν’ 

αναληφθούµε στους ουρανούς. 

Είναι καθολική. ∆εν αποκλείει κανέναν, καµία κοινωνική οµάδα, 

κανένα άτοµο. Υποστηρίζει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και 

υποστηρίζει την κοινωνική συνοχή και ένταξη. Στοχεύει δε στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας, των κοινωνικών δεξιοτήτων, της κριτικής σκέψης του πολίτη 

καθώς και την ανάπτυξη της ιδιότητας του ενεργού και ενηµερωµένου πολίτη. 

Το επαναλαµβάνουµε γιατί είναι εξίσου σηµαντικό. 

Έχει στόχους. Έχουµε πρώτον, στόχους ποσοτικούς. Σε 

µέτρηση που έγινε το 2008, η συµµετοχή των πολιτών σε δράσεις ∆ια Βίου 

Μάθησης, πέρα από την κριτική που µπορεί να δεχθεί µια τέτοια µέτρηση, έχει 

µετρηθεί ωστόσο στο 2,9%. Ο στόχος µας είναι το 2013, στο τέλος αυτού του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος, να έχουµε φτάσει τουλάχιστον στο 6% 

συµµετοχής των πολιτών σε δράσεις ∆ια Βίου Μάθησης. 

∆εύτερος ποσοτικός στόχος είναι ο διπλασιασµός της 

συµµετοχής στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων. Η γενική εκπαίδευση ενηλίκων, 

θα θυµίσω, είναι όλη αυτή η γενική εκπαίδευση µε σεµινάρια, επιµόρφωση, η 

πιο χαλαρή αν θέλετε, µη τυπική εκπαίδευση η οποία µπορεί να παρασχεθεί 

στον πολίτη όχι µέσα από συγκεκριµένες δοµές.  

Και τρίτον, είναι η αύξηση της συµµετοχής στην επαγγελµατική 

κατάρτιση και ιδιαίτερα στη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση, 

τουλάχιστον κατά 50%.  

Έχουµε ποιοτικούς στόχους: Ναι µεν να συνδέσουµε την 

απασχόληση και την ανάπτυξη, να εξορθολογίσουµε αυτό το πεδίο που µέχρι 

σήµερα ήταν χαοτικό, διασπαρµένο αν θέλετε σε πολλά Υπουργεία και δοµές, 

άρα ν’ αναµορφώσουµε αυτό το πεδίο, να σχεδιάσουµε –και το κάναµε µε το 

νόµο- ένα νέο διοικητικό µοντέλο, συνεργατικό αν θέλετε, όχι ιεραρχικό 

απαραίτητα αλλά ένα συνεργατικό µοντέλο που φτιάχνει πολλά Υπουργεία, 

πολλές δοµές, πολλούς φορείς, να θεσµοθετήσουµε πρότυπα και µέσα, 

δηλαδή πώς κάνουµε τις δουλειές µας, πώς συνεργαζόµαστε από το κράτος 

µέχρι τον τελευταίο ∆ήµο, µέχρι το τελευταίο Μουσείο, πώς θα υιοθετήσουµε 

πρότυπα και µέσα για την ποιοτική αναβάθµιση της ∆ια Βίου Μάθησης µε 
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συνεχή αξιολόγηση και µέτρηση, πώς θ’ αναγνωρίσουµε και θα 

πιστοποιήσουµε τις γνώσεις σε δεξιότητες και ικανότητες. 

Είναι όλα αυτά που µέχρι σήµερα δε µετρήθηκαν ποτέ, δεν 

πιστοποιήθηκαν ποτέ. Που έρχεται ναι δώσει τα οφέλη και στους πολίτες και 

στην αγορά. 

Τέλος, πολύ σηµαντικό και το επαναλαµβάνουµε σα στόχευση 

γιατί είναι και εδώ µας και το Κοινωνικό Ταµείο σήµερα, ο εξορθολογισµός 

των δηµόσιων δαπανών, εθνικών και µη, εθνική είναι και η ευρωπαϊκή 

χρηµατοδότηση, µέσα από έναν προγραµµατισµό των δράσεων και 

αποδοτική κατανοµή. Το πώς γίνεται αυτό θα το δούµε στη συνέχεια µε το 

Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης. 

Ερχόµαστε τώρα στις συγκεκριµένες δράσεις, πώς από το 

όραµα, τους στόχους, φτάνουµε στις δράσεις σε κάθε στρατηγικό πλαίσιο που 

αποτελεί τη ∆ια Βίου Μάθηση.  

Ξεκινάµε λοιπόν από τις ανάγκες αυτές καθαυτές των ενηλίκων, 

τις εκπαιδευτικές και µαθησιακές. Εκείνο που χρειαζόµαστε και κάνουµε µέσα 

από το νόµο, είναι η συστηµατοποίηση και ο συντονισµός της διερεύνησης 

αναγκών.  

Υπάρχει η ΠΑΕΠ, στη συνέχεια έχουµε παρουσίαση των 

στρατηγικών της, της Σχεδίου ∆ράσης, έχουµε διαφοροποίηση των αναγκών 

ανά την Ελλάδα, έχουµε ένα νέο "Καλλικράτη", ένα νέο αυτοδιοικητικό χάρτη 

όπου βάσει του νόµου δίνεται εκεί η αρµοδιότητα διερεύνησης των 

περιφερειακών αναγκών, άρα ερχόµαστε να το συστηµατοποιήσουµε αφ’ ενός 

για να είναι σύστοιχες µε την αγορά εργασίας και τις ανάγκες αλλά παράλληλα 

να προσβλέπουν προς την κοινωνική συνοχή, στις προσωπικές ανάγκες των 

πολιτών.  

Σε ό,τι αφορά το γενικότερο πεδίο το πολλαπλό των φορέων 

που υπήρχε και τη διασπορά, ένα νέο σύστηµα διοίκησης και παροχής 

υπηρεσιών ∆ια Βίου, µε καινούργιες δραστηριότητες, αφ’ ενός αποκέντρωση 

σε ∆ήµους και Περιφέρειες, αφ’ ετέρου προγραµµατισµό µέσα από το Εθνικό 

Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης το οποίο θα σας ενηµερώσω σήµερα για 

όσους δεν το ξέρουν, ότι αύριο παρουσιάζεται για πρώτη φορά το πρώτο 
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Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης από τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον 

κ. Γιώργο Παπανδρέου στο Υπουργείο Παιδείας αύριο στις 10 η ώρα. 

Προγραµµατισµένη συνεργασία µε στόχους και µέτρηση των 

αποτελεσµάτων µέσα από προγραµµατικές συµβάσεις µε τους ∆ήµους και µε 

συστηµατική στήριξη του Εθνικού ∆ικτύου ∆ια Βίου Μάθησης στο οποίο θα 

συµµετέχουν όλοι. 

Σε ό,τι αφορά την Επαγγελµατική Κατάρτιση και τη Γενική 

Εκπαίδευση Ενηλίκων, το περιεχόµενο δηλαδή, θέλουµε ισότιµα να 

προωθήσουµε και τους δύο πυλώνες, να πετύχουµε αφ’ ενός και την 

απασχολησιµότητα, την αύξηση της απασχόλησης αλλά και την «πολιτειο-

ποιότητα» -συγχωρήστε µου τον όρο, είναι το “citizen-ship” που λέµε στ’ 

αγγλικά.  

Η ποιότητα του συστήµατος είναι ο τέταρτος στόχος-δράση, µε 

θεσµοθέτηση προτύπων και µέσων, το οποίο θα προσβλέπει µέσα από 

µετρήσεις, από συστήµατα ηλεκτρονικά και µη το πώς όλο αυτό θα πάει 

µπροστά, τη στόχευσή της σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες µέσα από τη 

διασφάλιση της πρόσβασης σε ειδικά κοινά πολιτών ευπαθών οµάδων, µε 

εξίσου διευκόλυνση πρόσβασης και στους δυο πυλώνες. 

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση και την αναγνώριση, 

προσδοκούµε στη δηµιουργία ενός συνεκτικού Εθνικού Πλαισίου Αξιολόγησης 

και Αναγνώρισης όλων των αποτελεσµάτων των εκροών της ∆ια Βίου 

Μάθησης, ειδικότερα δε σε ό,τι αφορά τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική 

κατάρτιση, καθώς ακούµε όλη αυτή την κριτική για χρόνια, για προγράµµατα, 

για χαµένα χρήµατα που δεν έπιασαν τόπο, που δεν παρακολουθήσαµε, πού 

πήγαν..  

Εκεί λοιπόν έχουµε µια πολύ καλή και στενή συνεργασία µε το 

Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων θα έχει το πλαίσιό του σε ό,τι αφορά την εφαρµογή 

παιδαγωγικών µεθόδων και ποιότητα στα Προγράµµατα αυτά.  

Επόµενο είναι τα προσόντα, όλες αυτές οι γνώσεις, οι δεξιότητες 

και ικανότητες. ∆ηµιουργείται Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων να τα βάλει όλα 

αυτά σε µια τάξη, να συνδέσει τα προγράµµατα και τις εκροές των 

προγραµµάτων αυτών µε συγκεκριµένα επίπεδα, ήδη δηµιουργήθηκε 
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καινούργιος Οργανισµός, Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων, 

καινούργιο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καινούργιο πλαίσιο αναγνώρισης της όλης 

διαδικασίας.  

Σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή του ενήλικου πληθυσµού της χώρας 

στη ∆ια Βίου Μάθηση αλλά και τη στάση της, θεσµοθετούµε κίνητρα 

συµµετοχής και µέτρων προβολής και ενηµέρωσης όλων των δράσεων ∆ια 

Βίου Μάθησης. Σε έρευνα που κάναµε πρόσφατα είδαµε ότι η θέληση του 

ελληνικού λαού να συµµετάσχει σε τέτοια προγράµµατα είτε για προσωπική 

ανάπτυξη αλλά πολύ περισσότερο, και αυτό βαίνει συνέχεια αναπτυσσόµενο, 

λόγω των συνθηκών, στο χώρο της εργασίας, η συµµετοχή ώστε να παίρνει 

καινούργιες δεξιότητες ή ικανότητες είναι πολύ µεγάλη. 

Εκεί διαπιστώνουµε κάποια προβληµατάκια, «δεν έχω το χρόνο, 

δεν είµαι ενήµερος», άρα λοιπόν κι εκεί παρεµβαίνουµε ώστε να 

διευκολύνουµε τον πολίτη.  

Τέλος, σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα και συνεισφορά της ∆ια 

Βίου Μάθησης στην απασχολησιµότητα και την ανάπτυξη υπήρχε το 

ΕΣΣΕΕΚΑ, δε θα µείνω στην κριτική που ασκήθηκε για το πόσο δούλεψε ή 

όχι, πάντως βάσει του νόµου προβλέπεται ο µετασχηµατισµός του κι η 

ανάπτυξη και του ΕΣΣΕΕΚΑ και βέβαια και της γενικής εκπαίδευσης.  

Αυτή ήταν η πολιτική. Αυτή την πολιτική ήρθε να τη µετουσιώσει 

σε νόµο, να την καλύψει θεσµικά ο καινούργιος νόµος. Τι προβλέπει λοιπόν, τι 

σκοπό έχει: Την αναγνώριση εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδροµών, τη 

δικτύωση των φορέων και τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ποιότητας µε 

σκοπό αυτά που θέλαµε προηγουµένως, τη σύνδεση µε την απασχόληση, τη 

διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης προσωπικότητας για τα άτοµα και 

γενικότερα την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. 

Έχει δέκα ρυθµίσεις αυτός ο νόµος: Έχει εργαλεία και µέσα για 

την ανάπτυξη κανονιστικά, διοικητικά, οικονοµικά. Κάποιες στιγµές δεχτήκαµε 

κριτική από Νοµοπαρασκευαστικές Επιτροπές ότι αυτός είναι ένας νόµος 

∆ιοίκησης, δηλαδή είναι ένα διοικητικό εργαλείο. Ναι, αυτό χρειαζόµαστε. 

Πολυνοµία έχουµε. Πρέπει να βάζουµε τα πράγµατα σε µια τάξη και αυτό 

θελήσαµε να κάνουµε.  
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Νοµοθεσίες υπήρχαν, νόµοι, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 

πάρα πολλές. Ήρθε λοιπόν αυτό το πλαίσιο να επικαιροποιήσει και να 

συµπληρώσει. Κατήργησε όπου έπρεπε αλλά πολύ περισσότερο κράτησε τα 

σωστά στοιχεία. Ήρθε να προωθήσει την επαγγελµατική κατάρτιση και τη 

γενική εκπαίδευση νοµικά, νοµοθετικά ως ισότιµους πυλώνες.. 

Σχηµατοποιεί ένα νέο σύστηµα διοίκησης ∆ια Βίου Μάθησης 

από το κέντρο, το κράτος δηλαδή, το οποίο θα έχει το σχεδιαστικό και 

επιτελικό ρόλο της εποπτείας στις Περιφέρειες και τους ∆ήµους, όπου εκεί 

στις Περιφέρειες πάει η επαγγελµατική κατάρτιση, η λειτουργία των δοµών 

επαγγελµατική κατάρτισης, η διερεύνηση των αναγκών των ενηλίκων, στους 

δε ∆ήµους πηγαίνει η γενική εκπαίδευση ενηλίκων, οι γενικότερες 

επιµορφωτικές ανάγκες των πολιτών. 

Ερχόµαστε να σχηµατοποιήσουµε µε το νόµο το Εθνικό ∆ίκτυο 

∆ια Βίου Μάθησης, όπου όλοι οι φορείς οι οποίοι παρέχουν µάθηση ή 

µπορούν να παράσχουν προς τους πολίτες, από το τοπικό Μουσείο, έναν 

Σύλλογο, µια Μη Κυβερνητική Οργάνωση µέχρι το Πανεπιστήµιο, το ΙΕΚ, το 

ΚΕΚ, όλοι αυτοί να σχηµατίσουν ένα εθνικό δίκτυο προκειµένου να πετύχουµε 

τις απαραίτητες συνέργειες και αποδοτικότητα των πόρων χωρίς 

αλληλοκαλύψεις και µε περισσότερη ενηµέρωση και συνεργασία.  

Νοµοθετεί θεσµικά, κατοχυρώνει το Εθνικό Πρόγραµµα της ∆ια 

Βίου Μάθησης, διασφαλίζει τον ενιαίο σχεδιασµό και προγραµµατισµό. 

Υπάρχει σε περιφερειακό επίπεδο το αναπτυξιακό σχέδιο της Περιφέρειας και 

το Περιφερειακό Συµβούλιο Ανάπτυξης.  

Από το Περιφερειακό Σχέδιο Ανάπτυξης, γίνεται αφ’ ενός η 

διερεύνηση των αναγκών σε ειδικότητες, σε ανάγκη µάθησης και κατάρτισης, 

σχηµατοποιείται το περιφερειακό πλαίσιο, σχέδιο, Πρόγραµµα µάλλον ∆ια 

Βίου Μάθησης, αυτό συγκεντρώνεται στη Γενική Γραµµατεία, όλα αυτά τα 

περιφερειακά προγράµµατα, θα σας τονίσω ότι υπάρχουν και παράλληλα τα 

τοπικά Προγράµµατα ∆ια Βίου Μάθησης σε επίπεδο ∆ήµου, άρα ξεκινάει από 

κάτω µια διαδικασία σχεδιασµού, προγραµµατισµού όπου παρέχει όλη αυτή 

τη ζήτηση για Προγράµµατα ∆ια Βίου Μάθησης προς το κέντρο. 

Εκεί λοιπόν όλα αυτά έρχονται να αποτελέσουν ένα ενιαίο 

Εθνικό Πρόγραµµα, να διαβουλευθούν, να στηριχτούν οι ∆ήµοι και οι 
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Περιφέρειες ώστε να τα κάνουν. Άρα λοιπόν έχουµε αυτό το αµφίδροµο του 

σχεδιασµού, από το περιφερειακό στο κέντρο και από το κέντρο πίσω προς 

την Περιφέρεια και στο ∆ήµο. 

Θα πρέπει να πω βέβαια ότι για το φετινό Πρόγραµµα, αυτό που 

θα παρουσιαστεί αύριο, το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης, εξ ανάγκης 

µιας και ο "Καλλικράτης" είναι κάτι εντελώς καινούργιο, οι ∆ήµοι και οι 

Περιφέρειες ακόµη δε στέκονται στα πόδια τους, αυτό θα γίνει σύντοµα όµως, 

είναι το Εθνικό Πρόγραµµα που περιέχει τις δράσεις οι οποίες προβλέπονται 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Υπουργείου Εργασίας, το επιχειρησιακό 

του πεδίο, στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Εσωτερικών, του Αγροτικής 

Ανάπτυξης, θα παρουσιαστούν αύριο και βέβαια πόροι που υπάρχουν ήδη 

στον τακτικό προϋπολογισµό. ∆εν υπάρχουν ακόµη δράσεις από 

προϋπολογισµούς ∆ήµων και Περιφερειών. 

Υπάρχουν τα συλλογικά όργανα, θεσµοθετούνται συλλογικά 

όργανα αρχής γενοµένης από τη Σύνοδο ∆ια Βίου Μάθησης και Σύνδεση µε 

την Απασχόληση. Το δεύτερο όργανο είναι το Συµβούλιο της ∆ια Βίου 

Μάθησης και της Σύνδεσης µε την Απασχόληση και το τρίτο είναι το 

Συµβούλιο της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Θα πρέπει να πω ότι στην τελευταία επίσκεψη που είχαµε κάνει 

και στην πρώτη παρουσίαση του νόµου στις Βρυξέλλες, ένα από τα σχόλια 

της Επιτροπής ήταν «πολλά όργανα έχετε βρε παιδί µου». Το λάβαµε υπ' 

όψιν µας, το µελετήσαµε, κάναµε τη πρώτη συνεδρίαση του Συµβουλίου ∆ια 

Βίου Μάθησης και Σύνδεσης µε την Απασχόληση και αναπόφευκτα βλέπαµε 

ότι η συζήτηση περνούσε αν θέλετε και στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων και 

στην ανάγκη συγκερασµού αυτών των Προγραµµάτων. 

Και ναι, προτιθέµεθα και αυτό το δίνω ως απόδειξη αυτού που 

είπα προηγουµένως ότι ο διάλογος, η διαβούλευση είναι κάτι διαρκές. Και 

σκεφτόµαστε µε επόµενη τροπολογία ακριβώς να συγχωνεύσουµε αυτά τα 

δύο όργανα.  

Σε ό,τι αφορά τα προσόντα, θεσµοθετείται µέσα από το νόµο και 

το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, θα εξειδικευθεί βέβαια αργότερα, και ο Εθνικός 

Οργανισµός, δηµιουργείται ένας νέος Οργανισµό, ο Εθνικός Οργανισµός 

Πιστοποίησης Προσόντων. Μπορεί να φαίνεται σαν η εξέλιξη του Οργανισµού 
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Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αλλά βασικά δεν έχει καµία 

σχέση το ένα µε το άλλο. 

Θεσµοθετούµε τα µητρώα των φορέων της ∆ια Βίου Μάθησης 

και σε ό,τι αφορά τους φορείς, αυτούς που θα συµµετέχουν στο Εθνικό 

∆ίκτυο, και πολύ περισσότερο µητρώο για τους πολίτες, για τα άτοµα, γι’ 

αυτούς που συµµετείχαν και θα συµµετέχουν στα Προγράµµατα της ∆ια Βίου 

Μάθησης. Κι όταν λέω ∆ια Βίου δεν εννοώ αποκλειστικά µέσα από το 

Υπουργείο Παιδείας, σε όλο το πλαίσιο.  

Ακουγόταν η κριτική τα περασµένα χρόνια ότι τόση κατάρτιση 

έγινε και κανείς αυτή τη στιγµή δεν είναι κάπου καταγεγραµµένος να φαίνεται 

ότι έχει  κάνει, πολλές φορές ο ίδιος πολίτης συµµετείχε σε πολλά 

Προγράµµατα χωρίς να υπάρχει έλεγχος κτλ. Έρχεται να µπει µια τάξη. Και 

βέβαια, χωρίς να παραβιάζουµε αν θέλετε προσωπικά δεδοµένα, όλα αυτά θα 

είναι εθελοντικά.  

Τα ατοµικά κίνητρα, κίνητρα προς τους πολίτες: Μέσα από 

µαθησιακό χρόνο, λογαριασµούς µαθησιακού χρόνου ή λογαριασµούς 

κοινούς µε τους εργοδότες.. υπάρχει ένα πλαίσιο, βέβαια αυτή τη στιγµή η 

αγορά εργασίας έχει πολύ περισσότερα προβλήµατα ώστε οι εργοδότες να 

συζητήσουν τέτοια πράγµατα, αλλά είναι στις προθέσεις µας πολύ σύντοµα 

όλα αυτά να τα κάνουµε πράξη.  

Τέλος, η διασφάλιση της ποιότητας του όλου συστήµατος όπως 

σας είπα. Με συνεχιζόµενη εκπαίδευση αυτών που συµµετέχουν στις δράσεις 

∆ια Βίου Μάθηση, µε αξιολόγηση των εκπαιδευτών, µε συστήµατα 

παρακολούθησης και αξιολόγηση των Προγραµµάτων της 

αποτελεσµατικότητας του Εθνικού ∆ικτύου κι αν αυτό θα γίνεται µέσα από τη 

Γενική Γραµµατεία. 

Νωρίτερα, σε ό,τι αφορά τους συµµετέχοντες είτε είναι δοµές είτε 

είναι εκπαιδευτές, το ΕΚΕΠΙΣ, το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών, µε το 

νέο ρου ρόλο τον διευρυµένο θα φροντίζει να πιστοποιεί και ήδη λειτουργεί 

όλη αυτή τη νέα πολιτική.  

Θα µιλήσω λίγο για τους φορείς ∆ιοίκησης. Υπάρχει µια αλλαγή 

στο µοντέλο αυτό της ∆ιοίκησης και της ∆ιαχείρισης µε µεταφορά αν θέλετε ή 

µε σύζευξη θα έλεγα καλύτερα, του κέντρου µε την Περιφέρεια. Μ’ ένα 
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αποκεντρωµένο και ευέλικτο Εθνικό ∆ίκτυο που θα διασφαλίζει παράλληλα 

την ποιότητα σε όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Υπάρχουν οι φορείς ∆ιοίκησης, είναι η Γενική Γραµµατεία ∆ια 

Βίου Μάθησης, το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών και ∆ια Βίου, ο 

Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων, το Εθνικό Κέντρο 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού το οποίο διαχέει τις δραστηριότητές του 

και πέρα από το Υπουργείο Παιδείας, έχει να κάνει και µε την τυπική µάθηση, 

µε το σχολικό προσανατολισµό, έχει να κάνει και µε το Υπουργείο Εργασίας. 

Είναι το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

το οποίο υπάγεται βέβαια στο Υπουργείο Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης.  

Όπως βλέπετε δεν υπάρχει αυτό το ιεραρχικό σύστηµα, υπάρχει 

αυτή η συνεργασία , αυτό το συνεργατικό πλαίσιο. Και βέβαια οι Υπηρεσιακές 

Μονάδες των Περιφερειών και των ∆ήµων. Με τον "Καλλικράτη" νέες 

Μονάδες προβλέπονται οπότε όλο αυτό έρχεται να κάνει ένα πλέγµα 

∆ιοίκησης σε όλη την Ελλάδα, το κέντρο και την Περιφέρεια. 

Έρχεται να συστηµατοποιήσει τους µη καταγεγραµµένους, τα 

διάσπαρτα δίκτυα παροχής της µάθησης, τους φορείς, αρχής γενοµένης από 

τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ιδιωτικά και δηµόσια, τα ΚΕΚ, τα 

Κέντρα Μεταλυκειακής Κατάρτισης, το ΙΒΕ και τα Εθνικά Ιδρύµατα Νεότητας, 

τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης, Φορείς Άτυπης Μάθησης, Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις. Μια πανσπερµία, ο καθένας όµως ήταν µόνος του. 

Ερχόµαστε όλα αυτά να τα βάλουµε κάτω από ένα δίκτυο. 

Αυτό το δίκτυο όπου έχει σαν αρχές τη δικτύωσή του, τον 

προγραµµατισµό του µε σκοπό τη συνέργεια, τη συµβασιοποίηση, για να 

πάρεις έστω και µια δραχµή θα πρέπει να υπάρχει ποιότητα, να υπάρχει 

σύµβαση. Και την αξιολόγηση. Αν αυτά δεν καλύπτονται, και αυτές είναι οι 

αρχές του δηµόσιου management πλέον, τίποτε δε θα µπορέσει να γίνει, ή 

τουλάχιστον να χρηµατοδοτείται.  

Συµµετέχουν όπως είπα όλοι αυτοί οι φορείς µε το πλέγµα που 

είπα, µε τις ροές προς τα πάνω στο σχηµατισµό του Εθνικού Προγράµµατος 

∆ια Βίου Μάθησης, υπάρχουν διάφορα πρότυπα και µέσα εκτός από το 

Εθνικό Προγράµµατα, υπάρχει το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, τα Μητρώα, το 
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Ευρωδιαβατήριο, τα µέτρα διασφάλισης ποιότητας. Σε όλο αυτό, ο καθένας θα 

έχει ένα λόγο και µια ευθύνη ταυτόχρονα.  

Σας µίλησα εισαγωγικά ήδη για το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου 

Μάθησης, ήδη παρουσιάζεται αύριο το πρώτο που έχει να κάνει µε την τριετία 

2011-2013, προβλέπεται Επιτροπή Παρακολούθησης για την εφαρµογή 

αυτού του Προγράµµατος, τη διαδικασία του προγραµµατισµού την 

περιέγραψα προηγουµένως, πώς από κάτω προς τα πάνω κι από πάνω 

προς τα κάτω αυτό σχηµατοποιείται, αναθεωρείται, ανανεώνεται κάθε χρόνο. 

Είναι κάτι δυναµικό, δε σηµαίνει ότι το κάναµε τώρα, θα το 

ξαναδούµε το 2013, κάθε χρόνο, µπορεί και νωρίτερα να έχουµε 

µετασχηµατισµούς, αναθεωρήσεις, αναστοχεύσεις και ούτω καθ' εξής. Το είπα 

ήδη, να µη σας ταλαιπωρώ.  

Σε ό,τι αφορά την εφαρµογή της ∆ια Βίου Μάθησης στον 

"Καλλικράτη", στόχος είναι η διαφάνεια, ο κοινωνικός διάλογος, η συµµετοχή 

όλων των κοινωνικών φορέων. Μίλησα για τα όργανα, για τα τρία όργανα, 

µίλησα για το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης και της Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης µε την Απασχόληση. Υπάρχει µια ανάθεση εποπτείας, από κει 

και πέρα πρέπει να διαχειριστούµε όλα αυτά τα συστήµατα µε σύνεση και να 

τα σπρώξουµε ν’ αναπτυχθούν.  

∆ε χρειάζεται να σας πω για τις νέες αρµοδιότητες. Μίλησα ήδη 

για το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών και ∆ια Βίου Μάθησης του 

ΕΚΕΠΙΣ, έχει την αρµοδιότητα πιστοποίησης των εισροών, αρχικής και 

συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και της γενικής εκπαίδευσης 

ενηλίκων, την πιστοποίηση δοµών επαγγελµατικών περιγραµµάτων, 

προγραµµάτων και εκπαιδευτών. 

Όλα αυτά, όλες οι εισροές της ∆ια Βίου Μάθησης σ’ έναν φορέα, 

κι ένας άλλος φορέας σε ό,τι αφορά τις εκροές. Με βάση την ανάπτυξη και την 

εφαρµογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, συγκροτεί αυτή τη στιγµή ένα 

σύστηµα αναγνώρισης, µε σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση στις 

διαδικασίες ∆ια Βίου Μάθησης και να υποστηρίξει όλη τη σχέση της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

Για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, µε βάση ευρωπαϊκές 

κατευθύνσεις, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, αλλά προσαρµοσµένο στις 
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ελληνικές ανάγκες και δυνατότητες, έχει ξεκινήσει ήδη ο διάλογος εδώ και ένα 

χρόνο, ξεκινήσαµε από την Αθήνα, γίνονται και ηµερίδες σε όλη την 

Περιφέρεια και σε κλάδους, στον αγροτικό κλάδο, στον τουριστικό, στον 

εµπορικό, ήδη ο Οργανισµός, ο νεοσυσταθείς Οργανισµός προχωράει και 

στην τεχνική εφαρµογή των παραπάνω. 

Μίλησα για τα κίνητρα ∆ια Βίου Μάθησης, µιλάω περισσότερο 

για ατοµικούς εκπαιδευτικούς λογαριασµός και ατοµικούς λογαριασµούς 

µαθησιακού χρόνου και µια και αναφέρθηκε προηγουµένως ότι νόµοι στην 

Ελλάδα έχουν γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά δεν υπήρχε εκείνη η 

αναγκαία τεχνοκρατική αντίληψη για το πώς τους εφαρµόζουµε.  

Άρα ίσως θα έπρεπε να βγει ένας νόµος για την εφαρµογή, νόµο 

για το νόµο όχι. Εκείνο που θα έπρεπε να γίνει κι εµείς τουλάχιστον το κάναµε 

σαν καινοτοµία, ήταν να κάνουµε πρόγραµµα εφαρµογής. Και το 

θεσµοθετήσαµε αλλά και το κάναµε υπό τύπον project plan να σας δώσω να 

καταλάβετε.  

Τι προβλέπει αυτό: Πήραµε το νόµο, όπου ο νόµος, πέρα από 

τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα και τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και 

υπουργικές αποφάσεις που ήθελε για την εφαρµογή του, σχεδόν 60 στον 

αριθµό, µπορεί να διαγνώσει κάποιος από πίσω του και πολλά projects που 

θα έπρεπε να γίνουν για να εξειδικεύουν αυτές τις δράσεις, για να βάλει το νέο 

πλαίσιο. Μετρήσαµε λοιπόν 95 διαφορετικούς στόχους, 95 διαφορετικά 

υποέργα. 

Το πρώτο ήταν λοιπόν να το χωρίσουµε σε οµάδες, να 

οµαδοποιήσουµε. Έχουµε λοιπόν το Υποπρόγραµµα 1 που είναι «Ενέργειες 

για τη σύσταση των φορέων και των συλλογικών οργάνων», διοικητικό κυρίως 

έργο. Το δεύτερο είναι «Ενέργειες για τη βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας 

των φορέων του Εθνικού ∆ικτύου», οι φορείς µας από τα Υπουργεία, τις 

Γραµµατείες, τους Οργανισµούς δεν ήταν σε θέση να τα βγάλουν πέρα. 

Αρκεί να σας πω ότι µόνο η Γενική Γραµµατεία η δική µου, 

προέρχεται από το 1985, όταν πρωτοέγινε και είχε στόχο, όλα αυτά τα χρόνια 

παρέµεινε στη λαϊκή επιµόρφωση, στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων. καµία 

σχέση µε τα υπόλοιπα. Το φέρνω σαν παράδειγµα, ότι χρειάζεται µια 

διοικητική αναδιοργάνωση και εµπλουτισµός σε προσωπικό ή η σύσταση ενός 
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Οργανισµού από το µηδέν όπως ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης 

Προσόντων.  

Η τρίτη υποοµάδα ήταν η «Ανάπτυξη των λειτουργιών του 

Εθνικού ∆ικτύου». Τι κάνουν όλοι αυτοί και πώς θα το κάνουν όλοι αυτοί οι 

οποίοι θα συµµετέχουν στο Εθνικό ∆ίκτυο σε πανελλήνιο επίπεδο. Τα 

πρότυπα και τα µέσα, τι θα τους δώσουµε, τι εργαλεία θα τους δώσουµε, 

τεχνικά και ποιοτικά για να φέρουν εις πέρας το έργο τους.  

Ένα άλλο µεγάλο υποπρόγραµµα ήταν η «Εφαρµογή στις 

Περιφέρειες και τους ∆ήµους». Καλώς ή κακώς οι ∆ήµοι και οι Περιφέρειες 

είναι καινούργιοι, είναι αυτές που είναι, θα πρέπει να τους στηρίξουµε. Άρα 

υπάρχει µια σειρά έργων και δράσεων για την εφαρµογή τους. Θα υπάρχει 

ένα µεταβατικό στάδιο µε τη συνεργασία, µε τη σύναψη προγραµµατικών 

συµβάσεων. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Τέλος, η εφαρµογή της εφαρµογής. 

Θα κλείσω εδώ, δε θα µπω σε λεπτοµέρειες. Ευχαριστώ που µε 

ακούσατε και είµαι στη διάθεσή σας να δεχθώ ερωτήσεις.  

Α. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ: Είµαι Γενική ∆ιευθύντρια στο Υπουργείο Υγείας και 

παρακολούθησα µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό το Πρόγραµµα της ∆ια 

Βίου Μάθησης που έχετε σχεδιάσει. 

  Ήθελα να σας ρωτήσω, µου γεννήθηκε µια απορία: Ακούσαµε 

όλα αυτά τα υποπρογράµµατα πως τα έχετε πολύ ωραία..  

Ε. ΜΠΑΚΑΣ: Είναι εφαρµογής, έτσι; Αφορούν εµάς..  

Α. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι. ∆εν άκουσα όµως χρονοδιάγραµµα. Φαντάζοµαι 

θα έχετε, απλά να το µνηµονεύσουµε.  

Ε. ΜΠΑΚΑΣ: Αν κοιτάξτε γι’ αυτές τις 95 δράσεις θα δείτε ότι δίπλα υπάρχουν 

και στοχεύσεις χρονικές. Και ακόµη και το πότε γίνεται το κάθε τι. Ξεκινήσαµε 

το τελευταίο δίµηνο του περασµένου χρόνου και θα περάσουµε και όλο το 

2011 για την εφαρµογή του. Αυτά που σας δείχνω είναι ενδεικτικά, είναι ένα 

πακέτο 150 σελίδων, έτσι; 

  Και βέβαια όλο αυτό αναθεωρείται γιατί µας το είχαν πει στις 

Βρυξέλλες, ο κ. Φραγκούλης µας το είχε πει τότε. «Όλο αυτό το τιτάνιο έργο, 

πώς θα το βγάλετε µ’ αυτό τον κρατικό µηχανισµό;» Το βρίσκουµε στην 

πράξη κ. Φραγκούλη. Εκείνο που κάνουµε, είναι να ζητάµε συµµαχίες.  
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  Είναι σήµερα µαζί µας εδώ σύµβουλοι του Πρωθυπουργού 

όπου όταν µε επισκέφθηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα τους είπα ακριβώς 

αυτό: Βοηθήστε να τρέχουν Προεδρικά ∆ιατάγµατα όπου µπορείτε, δηλαδή ο 

καθένας να κάνει το κοµµάτι του ώστε να µπορέσουµε να προχωρήσουµε.  

  Η Γενική Γραµµατέας Ισότητας έχει το λόγο.  

Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ: Πράγµατι ήταν εντυπωσιακό, σας ευχαριστούµε πολύ για 

την παρουσίαση αλλά και για τη δουλειά που έχει γίνει πίσω. Απλώς µια 

τεχνική ερώτηση θα ήθελα: Φτιάξατε έναν καινούργιο Οργανισµό, τον ΕΟΠ για 

την πιστοποίηση των προσόντων. Επειδή το κλίµα είναι µείωση των 

Οργανισµών και όχι αύξηση, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί δεν 

επεκτείνατε το ΕΚΕΠΙΣ και στην πιστοποίηση των προσόντων και όχι µόνο 

των δοµών. Τεχνικό το θέµα.  

Ε. ΜΠΑΚΑΣ: Πρώτον, δεν κάναµε καινούργιο Οργανισµό, είπα ότι 

καταργήσαµε έναν Οργανισµό, καταργήσαµε τον Οργανισµό Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για να κάνουµε έναν άλλον. Βέβαια διευκρίνισα 

ότι δε σηµαίνει ότι ο ένας είναι απόρροια του άλλου, καµία σχέση οι 

αρµοδιότητες του ενός µε τον άλλον, κι αν ο ένας δούλευε µε 300 ο νόµος 

προβλέπει για τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης 70 άτοµα, 60 συν 10, 

δηλαδή 60 στελέχη και 10 επιστηµονικό προσωπικό.  

Είναι απαράβατος ο κανόνας κατ' αρχήν Ραγκούση, δε 

µπορούµε να προσλάβουµε κόσµο. Θα µου πείτε, τι θα κάνουµε.. Θα το 

προσπαθήσουµε.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κ. Μπάκα. Προχωρούµε στην πρώτη από τις 

θεµατικές παρεµβάσεις. 

  Όπως θα έχετε δει στο πρόγραµµα, οι θεµατικές παρεµβάσεις 

αντιστοιχούν στα Εργαστήρια τα οποία θα επακολουθήσουν, άρα λοιπόν τα 

όσα εισαγωγικά θα παρουσιαστούν εδώ, είναι τροφή για σκέψη και για 

προβληµατισµό που θα επιτρέψει τη συζήτηση µε εξειδικευµένες βέβαια 

επιµέρους παρεµβάσεις αλλά και διάλογο στα Εργαστήρια.  

  Η πρώτη από αυτές τις θεµατικές ενότητες, αφορά το 

ολοκληρωµένο σύστηµα διάγνωσης αναγκών στην αγορά εργασίας και το 

ρόλο του ειδικού φορέα ο οποίος λειτουργεί στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων 
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του Υπουργείου Εργασίας που είναι το Παρατηρητήριο Απασχόλησης, στο 

νέο πλαίσιο µετεξέλιξης του Οργανισµού, στα πλαίσια δηλαδή της νέας 

στρατηγικής ανάπτυξης του Οργανισµού. 

  Εισηγήτρια εκ µέρους του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης, θα 

είναι η κα Άννα Ωρολογά, την οποία παρακαλώ να λάβει το λόγο.  
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι  

«Προσδιορισµός των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας» 

Α. ΩΡΟΛΟΓΑ: Κύριοι Γενικοί Γραµµατείς, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι, ο ρόλος που έχω σήµερα εδώ συµπίπτει 

µε µια δύσκολη συγκυρία κατά την οποία αναλαµβάνω το Παρατηρητήριο 

Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας. 

Για όσους είναι αρκετά παλαιοί σ’ αυτό το χώρο, θυµούνται την 

προϊστορία του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας το οποίο ιδρύθηκε το 1993 και 

το οποίο απετέλεσε τον πρώτο φορέα κατά κάποιον τρόπο, σύγκλησης 

κοινωνικού διαλόγου και υποστήριξης των πολιτικών του Υπουργείου 

Εργασίας.  

Σήµερα η συγκυρία είναι κάτι ανάλογο. ∆ηλαδή καλούµαστε να 

υποστηρίξουµε τον Οργανισµό ο οποίος έχει έρθει εν τω µεταξύ σε διάφορες 

φάσεις διαφόρων νοµικών καθεστώτων και να δούµε το ρόλο του ο οποίος 

είναι αρκετά κοµβικός σε σχέση µε το ρόλο του ο οποίος είναι αρκετά 

κοµβικός σε σχέση µε όσα προηγήθηκαν που ανέφερε πολύ 

εµπεριστατωµένα ο κ. Μπάκας, ο Γενικός Γραµµατέας, όσον αφορά το 

κρίσιµο θέµα της ∆ια Βίου Μάθησης, την οποία εµείς από πλευράς 

Υπουργείου Εργασίας θεωρούµε ως µία πτυχή των ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης. Και εκεί θα εστιάσουµε.  

Η ΠΑΕΠ όντως είναι κατά κάποιον τρόπο η εξέλιξη, ο απόγονος 

του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας. Έχοντας µία πολύ µεγάλη ιστορία πίσω 

του, έρχεται δυστυχώς να παρουσιαστεί σήµερα στην αρχή µιας νέας εξέλιξης 

που όλοι ευελπιστούµε ότι θα επαναφέρει τον Οργανισµό στις δυνατότητες όχι 

µόνο να υποστηρίζει το σύνολο των κοινωνικών πολιτικών του Υπουργείου 

Εργασίας, αλλά και να ανταποκρίνεται µε επιτυχία σε όλες τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τη συµµετοχή του σα µέρος υλοποίησης, σα Φορέας 

Υλοποίησης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων άλλων εκτός του Υπουργείου 

Εργασίας.  

Η µετεξέλιξη αυτή ορίζεται σα µετάβαση σ’ ένα νέο καθεστώς, 

θα προχωρήσει δηλαδή ο Οργανισµός σε µια µετάπτωση νοµικού 

καθεστώτος, έτσι ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να απαλλαγεί από βάρη 

του παρελθόντος, ν’ αξιοποιηθεί του υπάρχον ανθρώπινο δυναµικό το οποίο 
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είναι αξιολογότατο και έχει σωρεύσει µεγάλη εµπειρία σε όλα αυτά τα χρόνια 

που λειτουργεί ο Οργανισµός, και πριν δηλαδή από το 2000 που ήταν η 

ηµεροµηνία ίδρυσης του Παρατηρητηρίου και να ενισχυθεί ο θεσµικός του 

ρόλος.  

Στην πραγµατικότητα, πάρα πολλά χρόνια από την ιστορία του, 

έχει µείνει εκτός διαδικασιών, ας το πούµε έτσι, εκτός ουσιαστικής δράσης 

τόσο των πεπραγµένων στο Υπουργείο Εργασίας όσο και συναφών φορέων 

µε τρόπο που τον εµπόδισε το Φορέα, ν’ ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που 

απέρρεαν κυρίως από το ΕΣΣΕΕΚΑ το οποίο είναι µια πάρα πολύ παλαιά 

ιστορία και η οποία µεταφέρεται και αυτή αργά-αργά ώστε να καταλήξει σ’ ένα 

συγκροτηµένο θεσµικό πλαίσιο όπως το παρουσίασε προηγουµένως ο 

Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας. 

Η σύνδεσή µας µε το Υπουργείο Εργασίας, οφείλει να είναι 

άµεση, στενή, αδιάλειπτη και χωρίς διακοπές. Να είναι δηλαδή η ο 

υποστηρικτής των κοινών πολιτικών που αποφασίζονται στο Υπουργείο 

Εργασίας, να είναι ο Φορέας ο οποίος θα προτείνει, ο οποίος θα δίνει τη 

δυνατότητα να δοκιµάσει νέα µέτρα, να βλέπει την αποτελεσµατικότητά τους, 

να προτείνει νέα µίγµατα και ουσιαστικά ν’ αξιολογεί πλαίσια πολιτικής µέσα 

στα οποία θα κινηθεί η πολιτική ηγεσία για να διαγράψει µε καλύτερη 

στόχευση και µεγαλύτερη δυνατότητα επιτυχίας, επιτυχούς υλοποίησης, 

µέτρων και προγραµµάτων για την αγορά εργασίας.  

Η αγορά εργασίας στο διάστηµα το οποίο διανύουµε, δεν είναι η 

ίδια αγορά εργασίας την οποία την έχουµε ζήσει 20 χρόνια πριν. Παρά τις 

δυσκολίες του παρελθόντος υπήρχε µια συνέχεια, κατά κάποιον τρόπο µία 

αντίληψη του πού εκινείτο η αγορά και κατά κάποιον τρόπο ο σχεδιασµός των 

πολιτικών ήταν συναφής περίπου µε τις ανάγκες έτσι όπως διαγράφονταν σε 

βάθος χρόνου.  

Εδώ και περίπου µια επταετία, τα δεδοµένα έχουν αλλάξει 

ριζικά. Οι αλλαγές γίνονται ταχύτατες και η αρνητική συγκυρία την οποία όλοι 

βιώνουµε, καθιστά ακόµα πιο δύσκολο το έργο µίας διάγνωσης αναγκών 

αγοράς εργασίας έτσι όπως έχουµε µάθει να λέµε όλοι τη φράση που 

αποτελεί το σύνδεσµο µεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου 

Εργασίας.  
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Στην πραγµατικότητα η σύνδεση αυτή έχει πάρα πολύ µεγάλη 

σηµασία την εποχή αυτή που µιλάµε, γιατί κάθε παράµετρος που ανέφερε 

προηγουµένως ο Γενικός Γραµµατέας έχει άµεση πλέον επίπτωση στο 

εργατικό δυναµικό της χώρας, είτε αυτό αποτελείται από ανέργους, είτε αυτό 

αποτελείται από εργαζοµένους είτε αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι 

απασχολούνται µε κάποιες µορφές εργασίας χωρίς µόνιµη απασχόληση, 

ακόµα όµως και εκείνων που έχουν µόνιµη απασχόληση και που κινδυνεύουν 

από στιγµή σε στιγµή να µείνουν χωρίς εργασία . 

Ειδικά δηλαδή στη σηµερινή συγκυρία, η αγορά εργασίας δε 

χρειάζεται µόνο µία απλή διάγνωση αναγκών, χρειάζεται µία συνεχή σάρωση 

και σε όλα τα επίπεδα. Και περιφερειακό επίπεδο και τοπικό επίπεδο και 

εθνικό επίπεδο και κλαδικό επίπεδο. Οπότε στη νέα φάση που εισέρχεται ο 

Οργανισµός και µε τη βοήθεια των συναδέλφων µου που γνωρίζω πάρα πολύ 

καλά και έχω απόλυτη εµπιστοσύνη στις ικανότητές τους, θα προσπαθήσουµε 

να δώσουµε αυτό ακριβώς. 

Όσον αφορά τη διάσταση της ∆ια Βίου Μάθησης, οποιαδήποτε 

εισροή είναι χρήσιµη για ν’ αποτελέσει το πρωτόλειο του σχεδιασµού των 

προγραµµάτων κατάρτισης, όχι έτσι όπως τα έχουµε συνηθίσει, αλλά µ’ ένα 

follow up, µ’ ένα σύστηµα παρακολούθησης του αποτελέσµατος σε 

συνδυασµό µε δράσεις που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, όπως είναι η 

πιστοποιητικό προσόντων, το µητρώο και όλες αυτές οι συνιστώσες που 

συγκροτούν το ολοκληρωµένο σύστηµα του Υπουργείου Παιδείας.  

Από την πλευρά µας βέβαια ενεργούν ως Υπουργείο Εργασίας, 

που σηµαίνει ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία πάνε προς το Παιδείας ή θα 

πάνε προς το Παιδείας, τα οποία θέλουµε να είναι σε µια συνεχή ροή και τα 

οποία θα βασίζονται σε µια άλλη σύλληψη πολύ πιο, ας το πούµε έτσι, 

εκσυγχρονισµένη µε τα δεδοµένα, θ’ αποτελούν και µια εξαιρετική βάση 

δεδοµένων για τις πολιτικές του δικού µας Υπουργείου.  

Αυτό που είπα στην αρχή ότι η ∆ια Βίου Μάθηση και κατάρτιση 

αποτελούν ενεργητικές πολιτικές, είναι η σκέψη ότι κάθε όπλο, κάθε εργαλείο 

στο οπλοστάσιο του Υπουργείου Εργασίας το οποίο θα µπορεί να είναι 

αποτελεσµατικό για τη µείωση της ανεργίας καθίσταται για µας ως 

Οργανισµός τουλάχιστον πρώτη προτεραιότητα. 
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Ακολουθούµε τις πολιτικές εντολές και θα πρέπει να υλοποιούµε 

σε κάθε βήµα την εντολή του «δώστε µας στοιχεία και εργαλεία για να 

προχωρήσουµε τις πολιτικές». Η αγορά εργασίας δεν έχει την πολυτέλεια να 

περιµένει µακρόπνοες, ας το πούµε έτσι στρατηγικές, όπου στο τέλος της 

διαδροµής θα υπάρχει παραδοτέο. Πρέπει τα παραδοτέα µας να είναι πολύ 

γρήγορα, πάρα πολύ απτά, συγκεκριµένα και να έχουν ως αποτέλεσµα µια 

αιχµή δόρατος που θα καταλήγει σ’ ένα µέτρο.  

Αυτή η συγκυρία κατά την οποία µπαίνει το Παρατηρητήριο σε 

µια νέα τροχιά, είναι πάρα πολύ ευνοϊκή για εµάς. Αισθανόµαστε ότι έχουµε 

ξεκάθαρα την πολιτική βούληση να ξεκινήσει κάτι τέτοιο, αισθανόµαστε ότι 

έχουµε τη στήριξη της Υπουργού, της κας Λούκας Κατσέλη η οποία είναι 

100% µέσα στο πνεύµα αυτό, αισθανόµαστε ότι έχουµε τη στήριξη του 

Γενικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων κ. Τσέκου που 

βρίσκεται αυτή τη στιγµή µαζί µας και οπωσδήποτε, όπως ανέφερε και ο κ. 

Μπάκας, στις στρατηγικές συµµαχίες θα βοηθήσουµε όσο το δυνατόν ώστε το 

Παιδείας να βοηθηθεί από εµάς, από την πλευρά µας, στο ρόλο που έχει για 

την εκτέλεση των έργων της ∆ια Βίου Μάθησης.  

Στην ουσία, τεχνικά είµαστε µε δύο κατά κάποιον τρόπο πλευρές 

µας, µέσα στη ∆ια Βίου Μάθηση. Το ένα είναι ότι µετέχουµε στο Εθνικό 

Συµβούλιο ∆ια Βίου Μάθησης σύµφωνα µε το νέο νόµο του Σεπτεµβρίου και 

ουσιαστικά έχουµε την υποχρέωση απέναντι στις δράσεις του παλαιού 

ΕΣΣΕΕΚΑ µέσα και από τις συστηµικές του δικού µας Υπουργείου, δηλαδή 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

Αυτό µας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουµε τα έργα µας µέσα 

σε µια νέα φιλοσοφία. Έχουµε µία προεργασία από το παρελθόν, έχουµε 

δηλαδή ήδη υλοποιήσει έργα τα οποία δεν έχουν βγει στην επιφάνεια, δεν τα 

ξέρει όχι ο απλός κόσµος, δεν τα ξέρουν συνάδελφοι και δεν τα ξέρουν οι 

υπηρεσιακοί παράγοντες που θα µπορούσαν να τ’ αξιοποιήσουν. 

Έχει γίνει µεγάλη δουλειά µέσα στο Παρατηρητήριο χωρίς αυτό 

να έχει βγει, δυστυχώς προς τα έξω. Τώρα µπαίνουµε σε µια φάση όπου 

αλλάζει η φιλοσοφία, θέλουµε όλα αυτά τα πράγµατα να µπουν σε µια ενιαία 

στρατηγική, να µην είναι διασκορπισµένα και η στόχευσή τους να είναι ενιαία. 

Αυτό αντανακλά και τη φιλοσοφία του Παρατηρητηρίου της νέας δοµής που 
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θα προκύψει µετά τη µετάπτωση, της ενοποίησης όλων των εσωτερικών µας 

δυνάµεων. 

Επειδή ακριβώς λοιπόν έχουµε την υποχρέωση ν’ 

ανταποκριθούµε άµεσα και πρέπει να καλύψουµε αρκετό χρόνο που έχει 

χαθεί στο µεταξύ, θα πρέπει να δούµε όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία θα 

εκπονηθούν για να βοηθήσουν τις πολιτικές της ∆ια Βίου Μάθησης, µέσα σ’ 

ένα ολοκληρωµένο σύστηµα.  

Αυτό το οποίο θέλουµε είναι κατ' αρχήν να φτιάξουµε ένα 

σύστηµα το οποίο θα έχει συνεχή τροφοδότηση και δε θα είναι µελέτες ή 

έρευνες οι οποίες κατά τακτά χρονικά διαστήµατα και ad hoc θα µας δίνουν 

κάποια αποτελέσµατα τα οποία εν µέρει µπορούν να γίνουν αξιοποιήσιµα και 

µε τη χρονοκαθυστέρηση που θα µεσολαβεί µεταξύ της αποτύπωσης και της 

δηµοσίευσης των στοιχείων. 

Επειδή έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά στο Παρατηρητήριο από 

τους συναδέλφους και επειδή υπάρχει η εµπειρία, µπορώ να διαβεβαιώσω 

τους παρισταµένους αλλά και την πολιτική ηγεσία των δυο Υπουργείων που 

βρίσκεται εδώ καθώς και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι 

θα βάλουµε τα δυνατά µας ν’ ανταποκριθούµε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σ’ 

αυτό.  

∆ηλαδή να επανασχεδιάσουµε γιατί ήδη είχε σχεδιαστεί στο 

παρελθόν χωρίς να καταστεί ποτέ δυνατή η υλοποίησή του, ένα 

ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα το οποίο θ’ αναφέρεται στη διάγνωση 

όχι µόνο των αναγκών της αγοράς εργασίας για τις ειδικότητες και τις 

ειδικεύσεις, αλλά των αναγκών της αγοράς εργασίας όσον αφορά και την 

ανεργία και την απασχόληση. Φυσικά αυτά τα δύο συνδέονται, απλώς τεχνικά 

µπορεί να είναι δυο κοµµάτια. 

Μας ενδιαφέρει µια συνεχής τακτική σάρωση, όπως είπα και 

προηγουµένως, µια καταγραφή, µια εικόνα όλων των παραµέτρων της 

αγοράς εργασίας. Γι’ αυτό το λόγο το σύνολο των δράσεων που συνιστούν 

την ολοκληρωµένη στρατηγική, θα είναι εκτός από το ΟΠΣ, δηλαδή ένα 

ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, θα είναι και στο σύνολο των 

µεθοδολογικών εργαλείων που χρειάζονται προκειµένου να 

συστηµατικοποιηθούν οι έρευνες πεδίου και οι πρόσθετες στοχευµένες 
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µελέτες που θα γίνονται προκειµένου να γεµίζει αυτό το σύστηµα και να 

διαχέονται τα στοιχεία τα οποία µε την κατάλληλη επεξεργασία θα παίρνουν 

και την κατάλληλη µορφή ανάλογα τον αποδέκτη στον οποίο θα πηγαίνουν. 

Το δίκτυο των εταίρων το οποίο το έχουµε µέσα στις 

προτεραιότητές µας για τα έργα µας, αποτελεί για µας σηµαντική 

προτεραιότητα και πυλώνα, θα έλεγα, στις δράσεις µας γιατί πρώτα-πρώτα 

συνιστά το ίδιο µια συνέχεια της φιλοσοφίας του Οργανισµού µας, δεύτερον 

γιατί συµβάλλει στην κατά κάποιον τρόπο περαιτέρω επεξεργασία από την 

πλευρά του δικού µας Υπουργείου, των απόψεων των κοινωνικών εταίρων, 

όσον αφορά τα έργα αυτά, η οποία θα µεταβιβάζεται στο Συµβούλιο της ∆ια 

Βίου Μάθησης ακριβώς όπως και το Συµβούλιο της ∆ια Βίου Μάθησης θα 

ενσωµατώνει τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων για την αγορά εργασίας.  

Κατά τη γνώµη µου αυτή η συµµετοχή η οποία φαίνεται να είναι 

αµφίδροµη, θα καταστήσει πρώτα - πρώτα τους κοινωνικούς εταίρους πολύ 

σοβαρούς συνυπεύθυνους στην ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών, θ’ 

αναβαθµίσει το ρόλο του κοινωνικού διαλόγου ο οποίος είχε κατά κάποιον 

τρόπο µπει σε µια λογική απλής ανταλλαγής απόψεων, όχι τόσο 

τεκµηριωµένων θέσεων και θα δώσει αποτελέσµατα που θα µπορούν να 

γίνουν πολιτικές, γιατί αυτό είναι το ζητούµενο. 

Υπάρχει πάρα πολλή εισροή η οποία όµως αν δεν 

κωδικοποιείται και αν δεν ταξινοµείται κατάλληλα, δε µπορεί να δώσει και το 

πραγµατικό αποτέλεσµα. Οι έρευνες πεδίου που θ’ αποτελέσουν στην ουσία 

είτε γίνονται ad hoc για να επιβεβαιώσουµε τις τάσεις είτε γίνονται σε εθνικό 

επίπεδο είτε γίνονται στοχευµένες ή σε κλαδικό επίπεδο, θα είναι έρευνες 

πεδίου οι οποίες θα µας βοηθήσουν να δηµιουργήσουµε µια µόνιµη δεξαµενή 

πρωτογενών στοιχείων.  

Το έλλειµµα των πρωτογενών στοιχείων στο Υπουργείο 

Εργασίας είναι πάρα πολύ γνωστό, όχι µόνο σ’ εµάς ως Υπουργείο Εργασίας, 

αλλά και πιστεύω σε όλους τους φορείς οι οποίοι βρίσκονται στον ευρύτερο 

χώρο των κοινωνικών και οικονοµικών πολιτικών. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό 

πέρα από τις δευτερογενείς πηγές ή τα στοιχεία που παίρνουµε από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή είτε από άλλες πηγές είτε από ∆ιεθνείς 

Οργανισµούς όπως ο ΟΟΣΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι χρήσιµο να 

σκεφτόµαστε ότι αυτό το έλλειµµα καµιά φορά δηµιουργεί ένα τεράστιο κενό 
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διότι η περαιτέρω επεξεργασία δευτερογενών πηγών, έρχεται πάντα ως 

καθυστερηµένη πληροφόρηση, την έχουν ήδη πάρει πριν από µας άλλοι και 

ήδη έχει διοχετευθεί.  

Στην ουσία, η Ελλάδα πάσχει σα χώρα από πρωτογενή 

στοιχεία. ∆εν έχουµε µηχανισµούς τέτοιους και εµείς και άλλα Υπουργεία, απ’ 

ό,τι έχω συζητήσει, µηχανισµούς τέτοιους που να µας δίνουν την 

πληροφόρηση από το τοπικό επίπεδο µέχρι το κεντρικό στο τι πραγµατικά 

συµβαίνει, είτε αυτό αποτελεί αντικείµενο των επιχειρήσεων είτε αφορά 

εργασιακές σχέσεις, είτε αφορά ακόµα ανεργία-απασχόληση. 

Και θυµάµαι σε παλαιότερα έργα της δικής µου της ∆ιεύθυνσης 

των Ενεργητικών Πολιτικών στο Παρατηρητήριο, όταν προσκαλούσα το ΚΕΠΕ 

από το Υπουργείο Οικονοµικών και την Ελληνική Στατιστική Αρχή, πόσο 

πρόθυµα όχι µόνο έρχονταν και παρακολουθούσαν, αλλά µας έλεγαν κάθε 

φορά ότι θα ήθελαν να συµµετέχουν σε περαιτέρω έργα µας µελετητικά, 

στατιστικά, ερευνητικά, τα οποία θα προήγαγαν το σκοπό της άντλησης 

πρωτογενών στοιχείων από την αγορά. 

Γι’ αυτό το λόγο θέλουµε κιόλας το ολοκληρωµένο 

πληροφοριακό σύστηµα να έχει συγκροτηµένες απολήξεις στις καλλικρατικές 

δοµές. Είναι µια τεράστια ευκαιρία ν’ αξιοποιήσουµε τις νέες δοµές του 

"Καλλικράτη" και οι απολήξεις µας να φτάνουν τουλάχιστον µέχρι τις 

Περιφέρειες, αν όχι και µέχρι τους ∆ήµους. Οι Περιφέρειες θα έχουν 

∆ιευθύνσεις Απασχόλησης που είναι πάρα πολύ σηµαντικό επειδή την 

Αυτοδιοίκηση τη θεωρούµε, κι εγώ προσωπικά λόγω της εµπειρίας µου πολλά 

χρόνια σ’ εκείνο το χώρο, τη θεωρούµε στρατηγικό σύµµαχο. 

Θεωρούµε ότι οι Φορείς Αυτοδιοίκησης είναι δίπλα µας, και είναι 

δίπλα µας, το έχουν αποδείξει µέχρι τώρα, ακόµα και στο διάστηµα το οποίο 

περιστασιακά είχαµε επαφή. Είναι εκεί κοντά µας, δεν έχουν φύγει και το 

εκτιµούµε πάρα πολύ αυτό. Μπορούµε ν’ αξιοποιήσουµε λοιπόν τον 

"Καλλικράτη" µε απολήξεις τέτοιες του συστήµατός µας ώστε η οποιαδήποτε 

πληροφόρηση να φτάνει σ’ εµάς και ν’ αντανακλά την πραγµατικότητα της 

τοπικής αγοράς.  

Η δυνατότητα του να βλέπει κανείς τις τοπικές αγορές στην 

Ελλάδα έχει πολύ µεγαλύτερη σηµασία από άλλα κράτη µέλη που έχουν πολύ 

 31



ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» - «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»  

 

πιο οργανωµένες δοµές στις Περιφέρειές τους τουλάχιστον, γιατί σ’ εµάς ο 

κατακερµατισµός αυτός θολώνει την εικόνα και ως προς τα σηµεία κατά τα 

οποία οι ιδιαιτερότητες της αγοράς αλλοιώνουν τ’ αποτελέσµατα.  

Έχουµε ιδιοµορφίες στην ελληνική αγορά εργασίας, έχουµε 

ιδιοµορφίες στο εργατικό δυναµικό, έχουµε ουσιαστικά µια δυσκινησία και 

αυτό το matching προσφοράς και ζήτησης το οποίο το λέµε τεχνικά ή 

επιστηµονικά και το περνάµε ακόµα και όταν τα στοιχεία ταιριάζουν σ’ ένα 

µοντέλο, στην πραγµατικότητα σπάνια γίνεται στην πράξη και φανταζόµαστε 

πόσο πολύ µπορούν να λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο αυτά τα matching 

όταν πραγµατικά υπάρχει εκείνος που ζητάει το εργατικό δυναµικό και το 

εργατικό δυναµικό το οποίο ζητάει εκείνη τη δουλειά τη συγκεκριµένη. 

Φανταστείτε ότι το εργατικό δυναµικό στην Ελλάδα δεν είναι 

ευέλικτο και ότι στην πραγµατικότητα τα προσόντα του ούτε κατά 1% δεν είναι 

πιστοποιηµένα, πόσο µάλλον σε διεθνή πρότυπα και δεδοµένα. Ούτε είναι 

ανοιχτή η αγορά µας προς το ευρωπαϊκό εργατικό δυναµικό. Εάν επέλθει 

κάποια εισροή εργατικού δυναµικού, πέρα από το άνοιγµα των κλειστών 

επαγγελµάτων, φανταστείτε το χάος µε την πιστοποίηση τεχνιτών από το 

εξωτερικό και την έλλειψη πιστοποίησης προσόντων δικών µας ανθρώπων, 

εργαζοµένων και τι µπλέξιµο επιφέρει αυτό στα ασφαλιστικά τους, στα 

δικαιώµατα των αποδοχών τους, στον τρόπο µε τον οποίο εργάζονται, κόβουν 

αποδείξεις κτλ. 

Κάθε τι που αφορά έναν κεντρικό σχεδιασµό, έχει 

ανυπολόγιστες συνέπειες σ’ ένα τοπικό επίπεδο και κάθε τι που γίνεται στο 

τοπικό επίπεδο και δε φτάνει στο κέντρο, θολώνει πάρα πολύ την εικόνα για 

την οποιαδήποτε προσπάθεια σχεδιασµού και άσκησης πολιτικής.  

Γι’ αυτό το λόγο, η πρόθεσή µας είναι να ενταχθούµε στο 

ηλεκτρονικό δίκτυο που θα συνδέει σηµαντικούς φορείς άντλησης 

πρωτογενών δεδοµένων, όπως είναι το ΙΚΑ, ο ΟΑΕ∆, το ΣΕΠΕ, στο πλαίσιο 

των υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης, του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης, µε την έννοια ότι αυτοί οι φορείς µε τους οποίους δεν 

είχαµε ποτέ καµία σχέση ούτε οργανική ούτε θεσµική ούτε σχέση εργασίας, το 

Παρατηρητήριο δε δούλεψε ποτέ ας πούµε µε Υπηρεσίες του ΙΚΑ για να 

διασταυρώσει πρωτογενή στοιχεία του ΙΚΑ τα οποία θα ήταν πάρα πολύ 

σηµαντικά για τις δικές µας µελέτες ή τις έρευνες, ποτέ δε συνεργαστήκαµε µε 
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το ΣΕΠΕ για να κάνουµε από κοινού µια έρευνα που θα αφορά το εργατικό 

δυναµικό και για το οποίο θα αντλούσαµε στοιχεία τα οποία καταγράφει το 

ΣΕΠΕ. 

Με τον ΟΑΕ∆, παρ’ ότι υπήρχε µια φάση που ήµασταν 

θυγατρικός τους Οργανισµός, οι συγκυρίες δεν επέτρεψαν την πραγµατική 

αξιοποίηση των δοµών του ΟΑΕ∆. Τώρα η συγκυρία είναι εντελώς το 

αντίθετο, είναι πάρα πολύ ευνοϊκή, υποστηρικτική. Οφείλω να ευχαριστήσω 

παρ’ ό,τι δεν είναι εδώ, ακόµα τουλάχιστον, το ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆ αλλά θα το 

κάνω δηµόσια, για την όλη υποστήριξη που παρείχε στο σκεπτικό της 

µετάβασης του Οργανισµού και τις εξαιρετικές συµβουλές που µου έχει δώσει, 

στη βάση µιας καλής συνεργασίας που είχαµε στο παρελθόν. 

Εδώ θα µου επιτρέψετε να µην κάνω κατάχρηση του χρόνου και 

να διευκολύνω και το ακροατήριο στο βαθµό που δε µπόρεσε να κάνει τις 

ερωτήσεις στο Γενικό Γραµµατέα, τον κ. Μπάκα, ώστε εάν συµφωνεί το 

Προεδρείο, µε τις ερωτήσεις που θα κάνετε σ’ εµένα, όσοι δεν πρόλαβαν να 

ρωτήσουν και τον κ. Μπάκα σε θέµατα σχετικά µε το σύστηµα της ∆ια Βίου 

Μάθησης, να το κάνουν τώρα. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να ευχαριστήσουµε την κα Ωρολογά, την νέα επικεφαλής της 

ΠΑΕΠ γι’ αυτή τη συνοπτική παρουσίαση και όπως η ίδια διευκρίνισε, 

µπορούµε να απευθύνουµε κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις, µε το 

δεδοµένου ότι θα επακολουθήσει το Εργαστήριο όπου θα υπάρχει δυνατότητα 

διαλόγου επί της ουσίας.  

  Ο κ. Χρονόπουλος από την Α∆Ε∆Υ έχει το λόγο.  

Θ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Ειδική Γραµµατέα να σας θυµίσω ότι πρέπει να 

λυθεί η εκκρεµότητα της θεσµικής συµµετοχής στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης. ∆εν το θέσατε πριν. Σας έχουµε στείλει έγγραφο, είχαµε 

πει στον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Κουλαϊδή, από τον Ιούνιο ξεχάστηκε, 

µε έγγραφο είχαµε δώσει να το λύσετε το θέµα εκεί της θεσµικής συµµετοχής. 

Γιατί δε βγήκαν οι υπουργικές αποφάσεις που ορίσανε νέα δεδοµένα στην 

Επιτροπή Παρακολούθησης, να λυθεί και το θέµα της Α∆Ε∆Υ.  

  Κυρία Ωρολογά, θα συµφωνήσω µαζί σας, είπατε ότι το 

Παρατηρητήριο δεν πέτυχε στο στόχο του µέχρι τώρα, όπως το είπατε εσείς. 

Τι σας κάνει αισιόδοξη ότι θα µπορέσει ν’ ανταποκριθεί έγκαιρα στη µεγάλη 
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ανάγκη τώρα που όλο το σύστηµα αυτό της ∆ια Βίου Μάθησης όπως το 

παρουσίασε ο Γενικός Γραµµατέας, βασίζεται στη διάγνωση όχι µόνο των 

αναγκών αλλά και των τάσεων; 

  Γιατί εγώ δεν κατανοώ αυτό τον όρο «σάρωση», θέλει 

συζήτηση, κάπου αλλού θα το παρουσιάσετε µ’ έναν καλύτερο τρόπο. Άρα 

είναι µια επιτακτική ανάγκη γιατί εγώ θα ρωτήσω αύριο στο Συµβούλιο της ∆ια 

Βίου Μάθησης που θα έχουµε το Γενικό Γραµµατέα που θα παρουσιάσει το 

σχέδιο εφαρµογής, πέρα από το εθνικό σχέδιο θα δώσει το σχέδιο της 

εφαρµογής. 

  Θα του πω, αφού η διάγνωση αναγκών είναι στο µελετητικό 

στάδιο, πώς εδώ έρχονται οι εφαρµογές για ν’ απαντήσουν στην ουσία των 

ζητηµάτων; Και συµπυκνώνω την ερώτηση: Τι χρονοδιάγραµµα έχετε µιας 

αποτελεσµατικότητας σαρωτικής αυτού του συστήµατος που ν’ απαντάει; Και 

µια επισήµανση: Είπατε ότι ο κοινωνικός διάλογος οι κοινωνικοί εταίροι µέσα 

στο Συµβούλιο της ∆ια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης µε την Απασχόληση, θα 

βάζουν τον προβληµατισµό και θα γίνεται η µίξη. Είναι µερικό.  

  Κατά την άποψή µου αυτό πρέπει να γίνεται σε όλα τα επίπεδα. 

Στο τοπικό, στο περιφερειακό, στο κλαδικό και εκεί να γίνεται στο τοπικό 

επάνω. Άρα η αξιοποίηση των κοινωνικών εταίρων µε ευθύνες και µε 

συγκεκριµένες προτάσεις πρέπει να γίνεται σε όλο για να ενισχυθεί αυτό το 

σύστηµα. ∆εν το είχαµε πετύχει µέχρι τώρα. Τώρα πρέπει να γίνει. Αυτό έτσι, 

για το σχεδιασµό σας.  

  Η ερώτησή µου είναι σε πόσο γρήγορο χρόνο θα το δείτε αυτό 

για ν’ απαντάει και να είναι και έγκυρος ο σχεδιασµός του προγράµµατος 

εφαρµογής που θα µας παρουσιάσει αύριο, για να ξέρω αν θα το ψηφίσουµε 

ή θα έχουµε αρνητικούς προσδιορισµούς. Ευχαριστώ.  

Α. ΩΡΟΛΟΓΑ: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, µου δίνει τη δυνατότητα να 

επεκταθώ και σε πράγµατα που δεν είπα προηγουµένως.  

Όντως είναι πάρα πολύ σωστή η επισήµανση, κι εγώ θα την είχα 

αυτή την απορία η αλήθεια είναι, αν καθόµουν εκεί κάτω και δεν ήµουν εδώ. 

Το κοµµάτι του σχεδιασµού της ∆ια Βίου Μάθησης το αφήνω στον αρµόδιο 

Γενικό Γραµµατέα. Θα σας πω για τη δική µας κατάσταση.  
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Είναι δύο πράγµατα που µε κάνουν αισιόδοξη ότι αυτή τη φορά 

θα το πετύχουµε και µε γρήγορους ρυθµούς. Το ένα είναι το επιστηµονικό 

δυναµικό που διαθέτει το Παρατηρητήριο. Το δεύτερο είναι η πολύ µεγάλη 

στήριξη που έχουµε από όλα τα επίπεδα του Υπουργείου µας, διαχειριστικά, 

διοικητικά και πολιτικά.  

Το δυναµικό του Παρατηρητηρίου προϋπήρχε. Οι συγκυρίες δεν 

είχαν βοηθήσει µέχρι τώρα. Το προσωπικό έχει αυτή τη στιγµή τη δυνατότητα 

να βγάλει προς τα έξω τη δυναµική του, τις ικανότητές του και µην ξεχνάµε ότι 

ανέφερα πριν ένα σηµαντικό όγκο έργου το οποίο έχει ήδη γίνει. ∆υστυχώς οι 

αρµόδιοι που θα έπρεπε να είχαν γνώση αυτού του έργου, δεν έχουν διότι το 

έργο δεν είχε δηµοσιοποιηθεί ποτέ.  

Αυτό πάµε να διορθώσουµε. Τα έργα τα οποία έγιναν 

αποτελούν τη µαγιά της εµπειρίας για το πόσο γρήγορα θα τρέξουν οι 

ανειληµµένες υποχρεώσεις µας από δω και στο εξής: Ρωτώντας µε για 

χρονοδιάγραµµα, έχουµε κάποια έργα σε εξελικτική διαδικασία µε τη 

∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού µας Προγράµµατος, έχουν σχεδιαστεί 

ήδη έργα συµπληρωµατικά ως προς τον κύριο αυτό κορµό που ανέφερα πριν 

ότι θα είναι και το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα της on going 

τροφοδότησης, της συνεχούς τροφοδότησης, οι έρευνες πεδίου, τα 

µεθοδολογικά εργαλεία, το δίκτυο των εταίρων και στοχευµένες µελέτες που 

θα τις κάνουµε σε συνεννόηση µε την πολιτική ηγεσία. 

Οι κοινωνικοί εταίροι µέσω του δικτύου θα τροφοδοτήσουν πάρα 

πολύ τις δικές µας επιµέρους στοχεύσεις και ουσιαστικά θα σας πω από την 

εµπειρία µου κάτι το οποίο κι εσείς σαν εκπρόσωπος ενός µεγάλου 

συνδικαλιστικού φορέα το ξέρετε κι εσείς: Ότι όταν κανείς είναι σε θέση να 

διαγνώσει το πρόβληµα, είναι σε θέση να δώσει και τη λύση. το πρόβληµα εάν 

δε διαγνωσθεί εγκαίρως, αποπροσανατολίζει όσον αφορά υλοποίηση λύσεων, 

δράσεων, έργων κτλ.  

Αυτή τη στιγµή ξέρουµε πάρα πολύ καλά ποιο είναι το 

πρόβληµα οπότε έχουµε και τη λύση. Και επαναλαµβάνω, στη βάση της πάρα 

πολύ καλής συνεργασίας που έχουµε µε τον κορµό του Υπουργείου Εργασίας 

µε τον οποίο ουσιαστικά θα δουλέψουµε και πιο στενά µαζί. Εξάλλου η 

µετάπτωση του νοµικού καθεστώτος του Παρατηρητηρίου έχει σα γνώµονα 
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την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του Οργανισµού προς όφελος του 

Υπουργείου και κατ’ επέκταση προς όφελος της αγοράς εργασίας.  

Χρονοδιαγραµµατικά πιστεύουµε ότι µέχρι το τέλος του χρόνου 

θα έχουµε ολοκληρώσει στην ουσία τα 3/4 των έργων µας τα οποία είναι σε 

διαδικασία εξελικτική µέσα από το επιχειρησιακό σχέδιο και που είναι ο 

κορµός για τα επόµενα, δηλαδή τα προαπαιτούµενα τα οποία είναι τα 

µεθοδολογικά εργαλεία, το δίκτυο των εταίρων, ο σχεδιασµός του 

ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος και ουσιαστικά εαπό τις αρχές 

του 2012 θα έχουµε τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου που θ’ 

αποτελέσει το πρώτο γέµισµα του πληροφοριακού συστήµατος.  

Έχω απόλυτη εµπιστοσύνη επίσης και στους υπηρεσιακούς 

παράγοντες που έχουν δεσµευτεί ότι θα µας στηρίξουν και εδώ θα επισηµάνω 

και την πολύ µεγάλη σηµασία των λόγων που είπε πριν ο Γενικός Γραµµατέας 

της ∆ια Βίου Μάθησης, ότι τη στιγµή που πάµε να κάνουµε κάτι στη χώρα µας 

σε µια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία ο καθένας από εκεί που είναι, έχει πολύ 

µεγάλη σηµασία να προχωρούν γρήγορα οι νοµικές διαδικασίες.  

∆ηλαδή ανέφερε Προεδρικά ∆ιατάγµατα για τα δικά του τα 

θέµατα στο Υπουργείο Παιδείας, θ’ αναφέρω κι εγώ τις δικές µας πιο 

δευτερεύουσες βέβαια από Προεδρικό ∆ιάταγµα, διαδικασίες όµως νοµικές οι 

οποίες θα πρέπει να τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα προκειµένου να έχουµε 

άµεσα αποτελέσµατα.  

Ε. ΜΠΑΚΑΣ: Θέλω µια παρέµβαση να κάνω προς την κα Ωρολογά. Αφορά 

τις περιφέρειες. Έχουν αν θέλετε την ευθύνη της διάγνωσης των αναγκών και 

τη σύνδεσή τους µε την αγορά εργασίας, όπως έχουν παράλληλα και την 

ευθύνη διαχείρισης των ΙΕΚ, της επαγγελµατικής κατάρτισης.  

  Τι µπορούµε να κάνουµε µαζί, να σας βοηθήσουµε, τεχνικά 

µιλάω, ώστε το συντοµότερο –είναι Φεβρουάριος, πώς µπορούµε Ιούνιο-

Ιούλιο το αργότερο, µε σκοπό να µπει σ’ εφαρµογή τουλάχιστον το 

Σεπτέµβρη, να έχουµε ένα συγκεκριµένο οικονοµετρικό µοντέλο, ξέρω ότι 

έχετε πολλά, αλλά να έχουµε µια πλατφόρµα έρευνας που θα τη διαθέσουµε 

στις Περιφέρειες και να µπορούν από το Σεπτέµβρη να κάνουν αυτή την on 

going εφαρµογή της έρευνας. 
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 Μην περιµένουµε ούτε το τέλος του χρόνου ούτε την επόµενη χρονιά. 

Εδώ και τώρα. Συστήµατα υπάρχουν, µοντέλα υπάρχουν οικονοµετρικά, να 

καθίσουµε κάτω µαζί, να καλέσουµε και τους Περιφερειάρχες, την Ένωση 

Περιφερειών και να το κάνουµε. Μην περιµένουµε να µας έρθουν, θα πάµε 

εµείς προς αυτούς. Γι’ αυτό θέλω ίσως και αυτή την εβδοµάδα να έχουµε µια 

συνεργασία.  

Α. ΩΡΟΛΟΓΑ: Βεβαίως.  

Ε. ΜΠΑΚΑΣ: Κι επειδή αυτό αφορά τις Περιφέρειες και αφορά την 

επαγγελµατική κατάρτιση, µην ξεχνάµε ότι υπάρχει και γενική εκπαίδευση 

ενηλίκων. Αυτό αφορά έρευνες σε τοπικό επίπεδο. Θα ζητήσουµε σ’ αυτό την 

τεχνογνωσία σας.  

Α. ΩΡΟΛΟΓΑ: Όχι µόνο συµφωνώ αλλά επαυξάνω κιόλας.  

Π. ΜΑΪΣΤΡΟΣ: Να συµπληρώσω λιγάκι το ερώτηµα του κ. Μπάκα: Επειδή η 

επόµενη προκήρυξη των προγραµµάτων για τα Κέντρα Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας καλό θα ήταν να γίνει βελτιωµένα σε 

σχέση µε αυτό που γινόταν µέχρι τώρα, αξιοποιώντας και αυτήν ακριβώς την 

πρόταση που έκανε ο κ. Μπάκας, θα µπορούσε µε αυτό το χρονοδιάγραµµα 

πριν προκηρυχθούν τα Προγράµµατα Κατάρτισης από το Υπουργείο 

Εργασίας της επόµενης φάσης που είναι θέµα του Υπουργείου Εργασίας, να 

υπάρξει έστω ένα µεταβατικό σύστηµα 13 Περιφέρειες να µπορέσει να κάνει 

κάτι καλύτερο ενόψει του ολοκληρωµένου σχεδιασµού που ετοιµάζεται; 

Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Μισό λεπτάκι να διευκρινίσουµε διότι είναι κι ένα θέµα 

διαδικαστικό: Ο κ. Μαϊστρος είναι εκπρόσωπος της ΚΕ∆ΚΕ και είχε 

συµµετάσχει ενεργά στη διαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου, του κειµένου 

του νόµου, εξ ουσιαστικά και έλαβε το λόγο, απλώς γιατί αιφνιδιαστήκατε 

ίσως..  

Α. ΩΡΟΛΟΓΑ: Ο κ. Μαϊστρος, όχι µόνο είναι για µας τους πιο παλιούς ο 

«πατέρας» του ΕΣΣΕΕΚΑ, είναι και πατέρα πάρα πολλών θεσµών που 

λειτουργούν επιτυχώς. Εγώ προσωπικά τον θεωρώ και µέντορά µου διότι τον 

ξέρω από το 1985 και ήταν εκείνος ο οποίος µε τη συµβολή τη δική του 

ανταποκρίθηκα στην Προγραµµατική Σύµβαση του Αµβρακικού ως στέλεχος 

του ΚΕΠΕ το 1985. Οπότε χαίροµαι που είναι εδώ µαζί µας και µάλιστα δεν 

τον έβλεπα πίσω από τους υπολογιστές.. 
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Όντως, για να επανέλθω και σε αυτό που είπε ο κ. Μαϊστρος και 

σ’ αυτό που είπε ο κ. Μπάκας, εµείς µπορούµε ν’ ανταποκριθούµε, είναι 

εξαιρετική ευκαιρία να σπρώξουµε ακόµα πιο γρήγορα τη διαδικασία αυτή, η 

κα Καµινιώτη στην οµιλία της θ’ αναφερθεί στις προσπάθειες που έχουµε 

κάνει για τη συγκρότηση ενός εικονοµετρικού µοντέλου, τέλος πάντων 

µαθηµατικού στατιστικού µοντέλου. 

Επίσης να πω στον κ. Μπάκα και στον κ. Μαϊστρο, ότι στο 

σχεδιασµό µε την Υπουργό έχουµε π ει να κάνουµε µια πιλοτική εφαρµογή 

στην Κρήτη για να δούµε πώς θα µπορούσε το σύστηµα να δουλέψει οπότε 

νοµίζω ότι είναι εξαιρετική ευκαιρία αυτή να το βάλουµε µπροστά και πριν 

προκηρυχθούν τα σχετικά προγράµµατα που είπε ο κ. Μαϊστρος και 

προκειµένου να έχουµε µια άµεση διευθέτηση των διαδικασιών, τουλάχιστον 

να δούµε τι έχουµε µπροστά µας και πώς µπορούµε να το λύσουµε. 

Σ’ αυτό θα χρειαστούµε και την υποστήριξη του κ. Τσέκου που 

θα τον παρακαλούσα να µας διευκολύνει όσο το δυνατόν.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, επειδή δε βλέπω να υπάρχει άλλη ερώτηση, να 

ευχαριστήσουµε την κα Ωρολογά.  
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ 

«Γεφύρωση της εκπαίδευσης µε την απασχόληση: Η Συµβολή των 
Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων στην Αναβάθµιση του Ανθρώπινου 

∆υναµικού στην Ελλάδα» (ΕΚΕΠΙΣ) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να περάσουµε στη 2η θεµατική ενότητα η οποία συνδέεται µε τη 

σχέση ανάµεσα στα επαγγελµατικά περιγράµµατα και την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναµικού στη χώρα µας. Συνδέει δηλαδή τη διαδικασία 

διαµόρφωσης συγκεκριµένων τυποποιηµένων εργασιακών προφίλ και τον 

τρόπο µε τον οποίο αυτά τα εργασιακά προφίλ θ’ αξιοποιηθούν για την 

κατάρτιση και τη γενικότερη ανάπτυξη των ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης. 

  Για το θέµα αυτό, θα µας µιλήσει εισαγωγικά ο κ. Κωνσταντίνος 

∆ηµουλάς, Λέκτορας του Παντείου Πανεπιστηµίου.  

Κ. ∆ΗΜΟΥΛΑΣ: Θα ήθελα, αν και υπάρχει αρκετή καθυστέρηση στο 

πρόγραµµα, εισαγωγικά να σας πω ότι θα προσπαθήσω να είµαι όσο γίνεται 

συντοµότερος, αν και είναι κάτι αρκετά δύσκολο µε το θέµα που έχω αναλάβω 

να παρουσιάσω. Ο σκοπός µου δεν είναι να δώσω απαντήσεις, αλλά 

περισσότερο να θέσω κάποια ερωτήµατα, µάλλον να προκαλέσω µε την 

εισήγησή µου τη γέννηση κάποιων ερωτηµάτων ή και αντιρρήσεων για ν’ 

ανοίξει ο διάλογος και στο workshop και µετά το workshop στην Ολοµέλεια 

που θα υπάρχει στην 3η φάση της σηµερινής συνεδρίας. 

Προκαταρκτικά θα ήθελα να σας πω ότι επέλεξα αυτό το θέµα 

της γεφύρωσης, του ρόλου που µπορούν να διαδραµατίσουν τα 

περιγράµµατα στη γεφύρωση µεταξύ της εκπαίδευσης και της απασχόλησης, 

δεν αναφέροµαι στην αγορά εργασίας ούτε αναφέροµαι στο σύστηµα 

απασχόλησης και στο σύστηµα εκπαίδευσης διότι και οι δύο αυτές έννοιες 

προσανατολίζουν σε µια συγκεκριµένη αντίληψη για τη σχέση που πρέπει να 

υπάρχει µεταξύ αυτών των δύο εννοιών. 

Προσωπικά αποφεύγω τη χρήση της έννοιας της αγοράς 

εργασίας παρ’ όλο που ειπώθηκε και λέγεται πάρα πολλές φορές στα φόρα 

και στις συζητήσεις που γίνονται για τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την 

απασχόληση, ιδιαίτερα για τη χώρα µας µε δεδοµένο ότι το 1/3 περίπου του 

εργατικού µας δυναµικού είναι αυταπασχολούµενοι.  
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Αν περιορίζουµε τις αναφορές µας στην έννοια της αγοράς 

εργασίας εκ των πραγµάτων, χωρίς να το θέλουµε αποκλείουµε τη µεγάλη 

κατηγορία των αυταπασχολουµένων όπως επίσης αποκλείουµε και τη µεγάλη 

κατηγορία των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο που δεν είναι µέρος της αγοράς 

εργασίας.  

Μ’ αυτή την έννοια, θα αναφερθώ σ’ αυτή τη σχέση που υπάρχει 

µεταξύ της εκπαίδευσης και της απασχόλησης και τα οποία ρόλο που 

διαδραµατίζουν τα επαγγελµατικά περιγράµµατα στο να γεφυρωθεί αυτή η 

σχέση, δηλαδή να γίνει µια όσο το δυνατόν πιο οµαλή σχέση, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει ότι απαντάει σε όλα τα προβλήµατα που κατά διαστήµατα τίθενται 

γύρω από αυτή τη σχέση. 

Κατά τη γνώµη µου, υπάρχουν δυο βασικές κατηγορίες 

τρεχόντων προβληµάτων που αναφέρονται σ’ αυτή τη σχέση, δυο βασικές 

κατηγορίες που επικρατούν τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια και 

ακούγονται στις συζητήσεις γι’ αυτή τη σχέση.  

Η µία µεγάλη κατηγορία προβληµάτων αναφέρεται σ’ αυτό που 

θα λέγαµε «προβλήµατα πληροφόρησης» της µιας κατηγορίας µε την άλλη 

κατηγορία. Είναι µια κατηγορία προβληµάτων που προέρχεται, για όσους είναι 

οικονοµολόγοι, από τα κλασικά οικονοµικά και θα έλεγα ότι εδώ θα πρέπει να 

διακρίνουµε δύο υποκατηγορίες: Τα προβλήµατα πληροφόρησης που 

υπάρχουν στο µακροεπίπεδο και τα προβλήµατα πληροφόρησης που 

υπάρχουν στο µικροεπίπεδο.  

Και στις δυο κατηγορίες αυτής της ανάλυσης, λίγο ως πολύ τα 

ερωτήµατα που τίθενται και καλούµαστε να δώσουµε απαντήσεις, 

αναφέρονται στα τρία υποερωτήµατα που έχω στη διαφάνεια και τα οποία 

υποερωτήµατα εξειδικεύονται διαφορετικά σ’ αυτά τα δύο επίπεδα ανάλυσης.  

Όταν αναφερόµαστε στο µακροεπίπεδο, συνήθως 

αναρωτιόµαστε αν έχουµε έγκυρη πληροφόρηση ή λανθασµένη 

πληροφόρηση για τις τωρινές και τις µελλοντικές ανάγκες της απασχόλησης 

σε επαγγέλµατα και αναφερόµαστε σ’ αυτή την περίπτωση γενικώς στα 

επαγγέλµατα και όχι στο περιεχόµενο αυτών των επαγγελµάτων, 

αναρωτιόµαστε αν είναι έγκυρη ή λανθασµένη η πληροφόρησή µας όσον 

αφορά τις ανάγκες σε γνώσεις και δεξιότητες.  
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Και η τρίτη κατηγορία αναφέρεται στο αν οι φορείς της 

απασχόλησης γνωρίζουν το περιεχόµενο των γνώσεων των δεξιοτήτων, των 

ικανοτήτων ή αν θέλετε των προσόντων που προσφέρει η εκπαίδευση και η 

οποία θα πρέπει να λαµβάνεται υπ' όψιν για να υπάρξει αυτή η περιβόητη 

αντιστοίχιση µεταξύ της εκπαίδευσης και της απασχόλησης.  

Αυτές οι τρεις κατηγορίες ερωτηµάτων τίθενται µε διαφορετικό 

τρόπο όταν αναφερόµαστε στο µικροεπίπεδο. Όταν αναφερόµαστε στο 

µακροεπίπεδο, συνήθως αυτά τα ερωτήµατα αναφέρονται σε θεσµικές, σε 

δοµικές σχέσεις και αφορούν τα συστήµατα, όταν αναφερόµαστε όµως στο 

µικροεπίπεδο, το µυαλό όλων µας πάει σε γνώµες που εκφράζουν οι 

εργοδότες ότι ο εργαζόµενος δεν είναι ο κατάλληλος, δε διαθέτει τα κατάλληλα 

προσόντα ούτε τις κατάλληλες γνώσεις, δεν έχει την ειδικότητα που 

χρειάζοµαι κτλ.  

Τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για ν’ απαντηθούν τα ίδια 

ερωτήµατα στα δύο διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης είναι διαφορετικά και θα 

πρέπει κατά τη γνώµη µου να τα διακρίνουµε και να µη δηµιουργείται µια 

σύγχυση σ’ αυτά τα δύο επίπεδα ανάλυσης και στον τρόπο που τίθενται τα 

ερωτήµατα και συνεπώς στις απαντήσεις που µπορούν να δοθούν στον 

τρόπο που τίθενται αυτά τα ερωτήµατα.  

Είναι άλλο το ζήτηµα, κοντολογίς της αντιστοίχησης ή των 

ελλείψεων που έχει σε πληροφόρηση ή σε εργατικό δυναµικό µια πολύ 

συγκεκριµένη επιχείρηση σε µια συγκεκριµένη περιοχή και είναι διαφορετικό 

το ερώτηµα όταν αφορά το εθνικό σύστηµα ή αφορά το επίπεδο της 

περιφερειακής πολιτικής.  

Στην πρώτη περίπτωση θα µπορούσε κάλλιστα ο εργοδότης να 

µη γνωρίζει ότι υπάρχουν εργαζόµενοι που κατέχουν τις συγκεκριµένες 

γνώσεις και δεξιότητες σε µια διαφορετική κοντινή περιοχή και σ’ αυτή την 

περίπτωση η απάντηση δε θα ήταν περισσότερη εκπαίδευση, αλλά µία 

πολιτική κινήτρων για µετακίνηση των εργαζοµένων που διαθέτουν τα 

προσόντα από τη µία περιοχή στην άλλη, ενώ όταν αναφερόµαστε στο 

θεσµικό επίπεδο, ίσως τα ερωτήµατα να είναι πολύ πιο σύνθετα και να 

απαιτούν άλλου είδους αναλύσεις.  
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Η δεύτερη κατηγορία απόψεων ως προς τα προβλήµατα που 

υπάρχουν, αναφέρεται στα θεσµικά εµπόδια και στις ασυγχρονίες που 

υπάρχουν µεταξύ της εκπαίδευσης και της απασχόλησης.  

Τα θεσµικά εµπόδια και οι ασυγχρονίες, επικεντρώνουν την 

κριτική στα προβλήµατα που εµφανίζεται αυτή η σχέση, αφ’ ενός στα 

ανελαστικά προγράµµατα εκπαίδευσης, είναι κάτι που ακούµε πάρα πολύ 

συχνά τα τελευταία χρόνια, κωδικοποιείται αυτό το πρόβληµα στο ότι δεν 

ακούν τα συστήµατα εκπαίδευσης τις ανάγκες της αγοράς, δεν ακούν τα 

µηνύµατα της αγοράς και άρα η εκπαίδευση θα πρέπει να προσαρµοστεί σ’ 

αυτά τα αιτήµατα, να βρει έναν τρόπο να ακούσει αυτά τα αιτήµατα και αυτά 

τα µηνύµατα. 

Το άλλο πρόβληµα που εστιάζει σ’ αυτή την κατηγορία των 

εµποδίων είναι αυτό που αναφέρεται στις ρυθµίσεις των επαγγελµατιών και 

στην ανελαστικότητα που προσφέρουν αυτές οι ρυθµίσεις µιας και η 

εκπαίδευση αναφέρεται κυρίως σε διαδικασίες input και όχι σε διαδικασίες 

output. Κατά τη γνώµη µου, το ερώτηµα που τίθεται γύρω από αυτά τα 

ζητήµατα και πολλές φορές θεωρούµε ότι απαντώντας στα προηγούµενα 

ζητήµατα, είναι αν η εκπαίδευση ανταποκριθεί στα αιτήµατα της αγοράς θα 

ξεπεραστούν τα εµπόδια και θα µειωθεί η ανεργία. 

Θεωρούµε δηλαδή ότι αν αντιµετωπισθούν τα προηγούµενα 

ζητήµατα, οι προηγούµενες ελλείψεις, µ’ έναν µαγικό λίγο ως πολύ τρόπο, θα 

µειωθεί σηµαντικά η ανεργία, διότι θεωρούµε ότι αυτό είναι το κυρίως 

πρόβληµα.  

Νοµίζω ότι αυτό δεν είναι το κυρίως πρόβληµα, υπάρχει σίγουρα 

ένα πρόβληµα διασύνδεσης µεταξύ της εκπαίδευσης και της απασχόλησης, 

αλλά αυτή η διασύνδεση είναι αρκετά σύνθετη και δυναµική και θα πρέπει να 

τη δούµε σε αυτή τη συνθετότητα και τη δυναµικότητά της και όχι να 

περιοριστούµε µόνο σ’ αυτά τα 4 ζητήµατα, που αν ήταν έτσι τα πράγµατα θα 

είχαν απαντηθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό και δε θα συζητούσαµε ξανά και ξανά 

τα ίδια ερωτήµατα 15, ίσως 20 χρόνια τώρα στη χώρα µας.  

Θα ήθελα να διατυπώσω ακριβώς αυτές τις δυο κρίσιµες 

διαπιστώσεις. Η µία διαπίστωση που θα πρέπει να λαµβάνουµε υπ' όψιν µας 
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σ’ αυτή τη σχέση ότι η εκπαίδευση δεν είναι το αίτιο της ανεργίας, τουλάχιστον 

στο µακροεπίπεδο, αλλά είναι µια παράµετρος που επηρεάζει την ανεργία.  

Αυτό το βλέπουµε από τις στατιστικές αναλύσεις, όταν κάνουµε 

συσχετίσεις µεταξύ του επιπέδου ανεργίας και του εκπαιδευτικού επιπέδου, 

του µορφωτικού επιπέδου των διαφόρων κατηγοριών εργαζοµένων, είναι µια 

προσφιλής µέθοδος που εφαρµόζεται και από τον ΟΟΣΑ και έχει υιοθετηθεί 

από τις περισσότερες κυβερνήσεις αλλά αυτή η ανάλυση εστιάζει στις 

παραµέτρους που επηρεάζουν την ανεργία διότι αναφέρεται στην προσφορά 

εργασίας και όχι στα αίτια της ανεργίας που είναι κάτι το πολύ ευρύτερο και 

µάλλον θα έπρεπε ν’ απαντηθεί από οικονοµικές αναλύσεις.  

Η δεύτερη διαπίστωση είναι ότι αυτή η σχέση µεταξύ 

εκπαίδευσης και απασχόλησης δεν είναι γραµµική σχέση, είναι µια αρκετά 

σύνθετη σχέση, µια δυναµική σχέση αλληλεξάρτησης –αλληλεξάρτηση 

σηµαίνει ότι δεν υποβάλλεται η εκπαίδευση και η προτεραιότητές της στα 

αιτήµατα της απασχόλησης ούτε και το αντίστροφο βέβαια και η εκπαίδευση 

µπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη της απασχόλησης, και επηρεάζεται 

ταυτόχρονα από αυτήν, όπως το ίδιο συµβαίνει και µε το σύστηµα της 

απασχόλησης και επιπλέον η συνθετότητα αναφέρεται σε πολλές 

παραµέτρους που διαµορφώνουν αυτή τη σχέση και δεν είναι µόνο η 

ανταγωνιστικότητα, δεν είναι µόνο η ανεργία, είναι η αποδοτικότητα, είναι η 

παραγωγικότητα και πάνω απ’ όλα είναι η ποιότητα της ζωής µας που πολλές 

φορές το ξεχνάµε αυτό.  

Να περάσω τώρα στο κυρίως θέµα της εισήγησης που είναι τα 

επαγγελµατικά περιγράµµατα. Τα επαγγελµατικά περιγράµµατα κατά τη 

γνώµη µου απαντούν στις δυο κατηγορίες ερωτηµάτων ή δυσκολιών που 

συνδέονται µε τη σχέση της εκπαίδευσης και της απασχόλησης χωρίς να 

επιλύουν το πρόβληµα της ανεργίας. Συµβάλλουν όµως συνολικά στην 

αντιµετώπισή τους.  

Κατ' αρχήν τα επαγγελµατικά περιγράµµατα συµβάλλουν στην 

άρση των εµποδίων πληροφόρησης και των θεσµικών εµποδίων µεταξύ 

αυτής της σχέσης όπως ανέφερα και στο µικροεπίπεδο και στο µακροεπίπεδο 

και δεύτερον, επιδρούν µε τον τρόπο που συγκροτούνται στην εργασιακή 

ειρήνη, στους τρόπους οργάνωσης της εργασίας, στην αποδοτικότητα και την 

 43



ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» - «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»  

 

παραγωγικότητα της εργασίας. ∆εν αντιµετωπίζουν βέβαια το πρόβληµα της 

απασχόλησης. 

Τώρα, τι είναι επαγγελµατικό περίγραµµα: Έχουµε συζητήσει 

πάρα πολλές φορές στη χώρα µας για την ανάγκη διαµόρφωσης 

επαγγελµατικών περιγραµµάτων, δεν έχουµε καταλήξει σ’ αυτή την έννοια µε 

έναν ενιαίο τρόπο, δεν έχουµε συµφωνήσει ως προς το περιεχόµενο της 

έννοιας των επαγγελµατικών περιγραµµάτων, πολλές φορές χρησιµοποιούµε 

αυτή την έννοια αποδίδοντάς της διαφορετικό περιεχόµενο.  

Αναφερόµαστε στα επαγγελµατικά περιγράµµατα και 

περιγράφουµε πολλές φορές το περίγραµµα θέσεων εργασίας, άλλες φορές 

αναφερόµαστε στα επαγγελµατικά περιγράµµατα και αναφερόµαστε σε µία 

συνοπτική περιγραφή του περιεχοµένου της απασχόλησης των 

επαγγελµατιών όπως υπάρχει κάτι που έχουµε συνηθίσει ν’ αποκαλούµε 

«επαγγελµατικές µονογραφίες» και χρησιµοποιούνται κυρίως για λόγους 

πληροφόρησης και επαγγελµατικού προσανατολισµού, άλλες φορές πάλι 

αναφερόµαστε στα επαγγελµατικά περιγράµµατα και κυρίως αυτή η αναφορά 

είναι από τους φορείς εκπροσώπησης των εργαζοµένων και εργοδοτών που 

υπογράφουν τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και αναφέρονται σε αυτά µε 

αναφορά κυρίως στο περιεχόµενό τους, σ’ αυτό που προβλέπουν δηλαδή οι 

συλλογικές συµβάσεις και τα θεσµικά κείµενα, τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα ή οι 

υπουργικές αποφάσεις που ρυθµίζουν το περιεχόµενο της εργασίας όπως 

έχει συµφωνηθεί και συνδέεται αυτό µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα και τα 

επαγγελµατικά καθήκοντα. 

Και τέλος, άλλες φορές όταν αναφερόµαστε στα επαγγελµατικά 

περιγράµµατα αναφερόµαστε στα προσόντα που έχουν µεµονωµένα τα άτοµα 

και στο ατοµικό περίγραµµα του κάθε εργαζόµενου. Νοµίζω ότι µε το έργο 

ανάπτυξης των επαγγελµατικών περιγραµµάτων που υλοποιήθηκε την 

προηγούµενη πενταετία από το ΕΚΕΠΙΣ, ξεκαθάρισε ως ένα βαθµό αυτό το 

πλαίσιο και θεσµικά, χωρίς να σηµαίνει αυτό ότι έχει ξεκαθαρίσει αυτό το 

πλαίσιο και στις καθηµερινές συζητήσεις και προβληµατισµούς που τίθενται 

όταν εξετάζουµε τα επαγγελµατικά περιγράµµατα. 

Άρα, τα επαγγελµατικά περιγράµµατα αναφέρονται όπως θα τα 

παρουσιάσω στη συνέχεια στα επαγγέλµατα και όχι σε µεµονωµένες θέσεις 

εργασίας, αναφέρονται σε όλη την ιεραρχία του επαγγέλµατος και στο 
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επάγγελµα και στις ειδικότητες και στις ειδικεύσεις, αλλά όχι σε µεµονωµένες 

εφαρµογές, σε µεµονωµένες επαγγελµατικές εφαρµογές και αναφέρονται στο 

δοµικό περιεχόµενο του επαγγέλµατος και στα περιβάλλοντα άσκησης των 

αρµοδιοτήτων του και όχι στα προσωπικά χαρακτηριστικά των µεµονωµένων 

εργαζοµένων. 

Έχουν δηλαδή αυτό που ανέφερα και στην αρχή, ένα δοµικό 

περιεχόµενο που αναφέρεται στη σχέση µεταξύ εκπαίδευσης και 

απασχόλησης. ∆εν είναι µία απλή έννοια, είναι µια αρκετά σύνθετη έννοια που 

νοµίζω όµως ότι η αποσαφήνισή της θα διευκολύνει πάρα πολύ τη συζήτηση 

και το διάλογο για το ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν τα επαγγελµατικά 

περιγράµµατα στη διασύνδεση της εκπαίδευσης µε την απασχόληση. 

Βέβαια το ίδιο ερώτηµα υπάρχει και για τα επαγγέλµατα, τα ίδια 

προβλήµατα υπάρχουν και για τα επαγγέλµατα και την οριοθέτηση της 

έννοιας των επαγγελµατιών. Θα σας παρουσιάσω στη συνέχεια τρία 

αποσπάσµατα από τρία κείµενα τα οποία θα τα δείτε και στον οδηγό 

ανάπτυξης των επαγγελµατικών περιγραµµάτων που είχαµε κατασκευάσει για 

το ΕΚΕΠΙΣ, οι φορείς των εργαζοµένων και των εργοδοτών όταν αναπτύχθηκε 

το έργο των επαγγελµατικών περιγραµµάτων. 

Το πρώτο απόσπασµα που βλέπετε αυτή τη στιγµή είναι από το 

Χάρολντ Βιλντένσκι, είναι ένας επιφανής Αµερικανός Κοινωνιολόγος της 

σχολής του Σικάγου Κοινωνιολογίας, που ήταν µια προοδευτική σχολή και όχι 

της σχολής του Σικάγου της Οικονοµίας που έχει ταυτιστεί µε τα κλασικά 

οικονοµικά και τη φιλελεύθερη αντίληψη της οικονοµίας.  

Ήταν µαθητής του Πάρσονς και µελετώντας τα επαγγέλµατα 

έδωσε αυτό τον ορισµό, θεώρησε δηλαδή ότι τα επαγγέλµατα αυτό που 

συνήθως αναφερόµαστε ως απασχόληση, για να µπορέσουν ν’ ασκήσουν 

επαγγελµατική εξουσία, θα πρέπει να στηριχθούν σε µια τεχνική βάση, να 

αιτιολογήσουν µία αποκλειστική αρµοδιότητα για την άσκηση 

δραστηριοτήτων, να συνδέσουν τις δεξιότητές τους µε κριτήρια κατάρτισης και 

να πείσουν το ευρύ κοινό ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν είναι µοναδικές και 

πρέπει να παρέχονται σ’ ένα πλαίσιο εµπιστοσύνης µεταξύ των 

επαγγελµατιών και αυτών που λαµβάνουν αυτές τις υπηρεσίες. Είναι ένας 

κλασικός κοινωνιολογικός ορισµός.  
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Ένας άλλος ορισµός που έχει χρησιµοποιηθεί στις µελέτες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Οργανισµών του όπως είναι το CEDEFOP, 

είναι αυτός του Frankier που συνδέει τα επαγγέλµατα µε το παραγωγικό 

σύστηµα, µε το κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα και µε τον τρόπο οργάνωσης 

της εργασίας, όχι µε µεµονωµένες επιχειρήσεις αλλά µε το παραγωγικό 

σύστηµα συνολικά αλλά και µε το κοινωνικό σύστηµα, µε τις κοινωνικές 

σχέσεις που διαµορφώνονται και τέλος υπάρχει και µια αναφορά του Parsons, 

φαντάζοµαι ότι έχετε ακούσει όλοι τ’ όνοµά σας αν όχι από τις σπουδές σας 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση από τις σπουδές στο Λύκειο.  

Ένα επάγγελµα είναι µια ειδική λειτουργία που εξελίσσεται µε τις 

αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας και την κατανοµή των καθηκόντων 

µεταξύ των διαφορετικών επαγγελµάτων. Άρα, όταν αναφερόµαστε στα 

επαγγελµατικά περιγράµµατα θα πρέπει να λάβουµε υπ' όψιν µας όλη την 

προηγούµενη συνθετότητα, ν’ αναφερόµαστε στα επαγγέλµατα και όχι σε 

µεµονωµένες περιπτώσεις επαγγελµατικών εφαρµογών όπως έγινε κατ’ 

επανάληψη σε πάρα πολλές περιπτώσεις κατά το παρελθόν και επίσης να 

συνδέουµε αυτό το περιεχόµενο των επαγγελµάτων µε το παραγωγικό και το 

κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα.  

Αυτό κατά τη γνώµη µου επιχειρήθηκε να γίνει στο έργο των 

επαγγελµατικών περιγραµµάτων που αναπτύχθηκε από το ΕΚΕΠΙΣ το οποίο 

δοµήθηκε σε πέντε βασικές ενότητες τις οποίες απλώς σας τις δείχνω, δε θα 

επιµείνω σ’ αυτές τις ενότητες, αναφέρονται στον τίτλο, στην ανάλυση του 

επαγγέλµατος και τις ειδικότητες, στις γνώσεις και δεξιότητες που θα πρέπει 

να υπάρχουν στο κάθε επάγγελµα και στο επίπεδο των ειδικοτήτων και στο 

επίπεδο των βασικών επαγγελµατιών, τις διαδροµές εκπαίδευσης, 

εναλλακτικές διαδροµές εκπαίδευσης που µπορεί κάποιος ν’ ακολουθήσει και 

να αποκτήσει αυτές τις γνώσεις και τις δεξιότητες και τους ενδεικτικούς 

τρόπους αξιολόγησής τους.  

Επίσης, για ν’ αναπτυχθεί το έργο των επαγγελµατικών 

περιγραµµάτων δόθηκε επιτέλους ένας επίσηµος ορισµός των 

επαγγελµατικών περιγραµµάτων. Αυτός ο ορισµός που υπάρχει στη 

συγκεκριµένη Υπουργική Απόφαση όταν επέτρεψε την ανάπτυξη των 

επαγγελµατικών περιγραµµάτων περιλαµβάνει τρία βασικά στοιχεία 

αναφορικά µε το περιεχόµενο των επαγγελµατικών περιγραµµάτων. 
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Το ένα στοιχείο αναφέρεται στα αντικείµενα εργασίας των 

επαγγελµάτων, δηλαδή ένα επαγγελµατικό περίγραµµα περιλαµβάνει 

συγκεκριµένα αντικείµενα εργασίας, περιλαµβάνει επαγγελµατικές λειτουργίες 

µε την έννοια των operations, όχι των functions που θα πρέπει να εκτελέσει 

κάποιος για ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτών των επαγγελµατικών 

εργασιών και τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα πρέπει να 

κατέχονται από τον επαγγελµατία για να µπορέσει ν’ ανταποκριθεί στις 

λειτουργίες και οι λειτουργίες ν' ανταποκριθούν στ’ αντικείµενα της εργασίας.  

Είναι τρία βασικά συστατικά στοιχεία που όπως είπα και πριν, 

αναφέρονται και στον τεχνικό και στον κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας.  

Υπάρχουν βέβαια κάποια κρίσιµα διακυβεύµατα. Ένα 

διακύβευµα που θα πρέπει ν’ αντιµετωπισθεί είναι το ποιος ορίζει το 

αντικείµενο εργασίας που µε βάση τον ορισµό του αντικειµένου εργασίας θα 

προσδιορίσουµε και το περιεχόµενο των επαγγελµατικών λειτουργιών αλλά 

και των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα πρέπει να έχει κάποιος για ν’ 

ανταποκριθεί σ’ αυτές τις λειτουργίες. 

Θα πρέπει να ορισθεί αυτό από την πολιτεία; Από τον ερευνητή 

επιστήµονα στο πλαίσιο ενός ορθολογικού σχεδιασµού; Από τους εργοδότες, 

τους επαγγελµατίες, τους πελάτες; 

Η απάντηση που θα δώσουµε σ’ αυτά τα ερωτήµατα, 

υποκρύπτει διαφορετικά συµφέροντα και ο τρόπος που θ’ απαντήσουµε, 

διαφορετικό τρόπο σύνθεσης των συµφερόντων των stake holders που 

εµπλέκονται στην άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, στην 

απασχόληση και την αγορά εργασίας. 

Στο έργο «Ανάπτυξη των επαγγελµατικών περιγραµµάτων», η 

απάντηση δόθηκε κυρίως από τους εργοδότες και τα Συνδικάτα, τους 

ερευνητές επιστήµονες και τους επαγγελµατίες που συµµετείχαν τόσο στον 

προσδιορισµό του περιεχοµένου των επαγγελµατιών και των επαγγελµατικών 

περιγραµµάτων, τόσο στις οµάδες εργασίας που υλοποίησαν το έργο όσο και 

στις διαδικασίες πιστοποίησης και αναγνώρισης του περιεχοµένου των 

επαγγελµατικών περιγραµµάτων. 

Ο ρόλος της πολιτείας στο συγκεκριµένο έργο ήταν ν’ 

αναγνωρίσει και να επικυρώσει το έργο και τη συµφωνία που 
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πραγµατοποίησαν οι φορείς των εργαζοµένων, των εργοδοτών, οι 

επαγγελµατίες ερευνητές και οι επαγγελµατίες των επαγγελµάτων που 

συµµετείχαν σ’ αυτό το έργο.  

Πελάτες του συστήµατος δε συµµετείχαν στην πρώτη φάση 

αλλά κατά τη γνώµη µου θα έπρεπε να συµµετέχουν και ο ρόλος τους είναι 

σηµαντικός στην επικαιροποίηση, στην αξιολόγηση και στην ενδεχόµενη 

αναθεώρηση του περιεχοµένου των επαγγελµατικών περιγραµµάτων, µετά 

βεβαίως την εφαρµογής τους ώστε να δούµε µέσω της εφαρµογής τους στην 

πράξη τα ενδεχόµενα προβλήµατα που υπάρχουν σ’ αυτό το σύστηµα.  

Τα επαγγελµατικά περιγράµµατα χωρίστηκαν σε τρεις βασικές 

κατηγορίες ανάλυσης. Αυτή η ανάλυση αναφέρεται στις επαγγελµατικές 

λειτουργίες που θα πρέπει να επιτελεί κάποιος για να επιτελέσει τα 

αντικείµενα εργασίας που ανταποκρίνονται στο περιεχόµενο του 

επαγγέλµατος. Αναφερόµαστε στις κύριες επαγγελµατικές λειτουργίες οι 

οποίες διακρίνονται σε βασικές και δευτερεύουσες, σε επιµέρους 

επαγγελµατικές λειτουργίες και σε επαγγελµατικές εργασίες.  

Είναι τρία επίπεδα ανάλυσης που αναλύουν το αντικείµενο 

εργασίας σ’ αυτά τα επίπεδα ανάλυσης και επιτρέπουν τον προσδιορισµό των 

γνώσεων των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σ’ αυτά τα τρία επίπεδα 

ανάλυσης έτσι ώστε να υπάρξει µια ευελιξία στη µετάβαση από τις ειδικότητες 

και τις ειδικεύσεις στα επαγγέλµατα ή και σε παρεµφερή επαγγέλµατα των 

εργαζοµένων αν αυτό είναι απαραίτητο. 

Μ’ αυτό τον τρόπο, επιτρέπεται να έχουµε, δεν ξέρω αν φαίνεται 

η προβολή σ’ αυτό το σχήµα, µάλλον δε φαίνεται εξαιτίας της ασυµβατότητας 

των power points, αυτού που έχω κατασκευάσει τη διαφάνεια και του power 

point που χρησιµοποιούµε εδώ, αλλά στην πρώτη κατηγορία έχουµε τις 

βασικές, τις κύριες επαγγελµατικές λειτουργίες, στο δεύτερο επίπεδο είναι οι 

επιµέρους επαγγελµατικές λειτουργίες και στο τρίτο επίπεδο είναι 

επαγγελµατικές εργασίες. 

Στο τελευταίο επίπεδο είναι οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι 

ικανότητες. Στο επαγγελµατικό περίγραµµα αναλύθηκαν οι γνώσεις, 

ακολουθήθηκε µια διαδικασία ανάπτυξης, στην αρχή από το γενικό επίπεδο 
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προς το επιµέρους, στην επαγγελµατική εργασίας και στη συνέχεια µια 

διαδικασία σύνθεσης για να περάσουµε στην κύρια εργασία ξανά.  

Προσδιορίστηκαν δηλαδή τα αντικείµενα εργασίας, 

προσδιορίστηκαν οι κύριες επαγγελµατικές λειτουργίες που πρέπει να 

επιτελεσθούν για ν’ ανταποκριθεί κάποιος ή κάποια στο αντικείµενο εργασίας, 

σε κάθε αντικείµενο εργασίας, οι κύριες επαγγελµατικές λειτουργίες 

αναλύθηκαν σε δυο-τρεις επιµέρους επαγγελµατικές λειτουργίες η κάθε µία 

και η κάθε επιµέρους επαγγελµατική λειτουργία σε επαγγελµατικές εργασίες.  

Στο επίπεδο της επαγγελµατικής εργασίας προσδιορίστηκαν οι 

γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που θα πρέπει να έχει κάποιος για ν’ 

ανταποκριθεί στο περιεχόµενό τους. ορίστηκαν επίσης στο πλαίσιο αυτό του 

έργου, έγινε µια διάκριση και µια αποσαφήνιση της έννοιας του βασικού 

επαγγέλµατος, της ειδικότητας και της ειδίκευσης.  

Ως κριτήριο για να µην υπάρχει σύγχυση, καθαρά στο τεχνικό 

επίπεδο, ορίστηκε ότι για να υπάρχει ένα βασικό επάγγελµα, θα πρέπει να 

επιτελεί το επάγγελµα τουλάχιστον δύο κύριες επαγγελµατικές λειτουργίες, για 

να υπάρχει µια ειδικότητα θα πρέπει να έχουµε µια πρόσθετη επαγγελµατική 

λειτουργία και µία ειδίκευση µπορεί να είναι είτε πρόσθετη στην 

επαγγελµατική ειδικότητα, είτε µέρος της ειδικότητας ή του βασικού 

επαγγέλµατος. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο υπήρξε και µια διαδικασία ταξινόµησης του 

περιεχοµένου των επαγγελµατικών περιγραµµάτων για να ξεχωρίσουµε και 

να γνωρίζουµε αν αναφερόµαστε σε βασικό επάγγελµα, αν αναφερόµαστε σε 

ειδικότητες, αν αναφερόµαστε σε ειδικεύσεις και σε ορισµένες περιπτώσεις 

των 202 περιγραµµάτων, ακόµα και σε επαγγελµατικές εφαρµογές.  

Ορίστηκαν τα κριτήρια και το εύρος εφαρµογής που θα πρέπει 

να υπάρχει στην άσκηση αυτών των επαγγελµατικών λειτουργιών και 

προσδιορίστηκαν οι γενικές γνώσεις, οι βασικές επαγγελµατικές γνώσεις και οι 

ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις στο επίπεδο της κάθε επαγγελµατικής 

εργασίας που θα πρέπει να υπάρχουν για ν’ ανταποκριθεί κάποιος στην 

άσκηση των επαγγελµατικών λειτουργιών του επαγγέλµατος.  

Ορίστηκαν επίσης οι ικανότητες και οι δεξιότητες και οι 

επαγγελµατικές διαδροµές. Σ’ αυτό το σχήµα φαίνεται όλη η πολυπλοκότητα 
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του περιεχοµένου των επαγγελµατικών περιγραµµάτων. Έχουµε ειδικεύσεις, 

επαγγέλµατα, ειδικότητες, τα οποία αναλύονται σε βασικές, σε επιµέρους και 

επαγγελµατικές λειτουργίες και σε επαγγελµατικές εργασίες, για κάθε 

επαγγελµατική εργασία, για κάθε επιµέρους επαγγελµατική λειτουργία και για 

κάθε κύρια επαγγελµατική λειτουργία ορίστηκαν οι βασικές, οι γενικές και οι 

ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις ή δεξιότητες και οι ικανότητες που θα πρέπει 

να υπάρχουν για ν’ ανταποκριθεί κάποιος σ’ αυτές τις λειτουργίες. 

Προσδιορίστηκαν οι διαφορετικές επαγγελµατικές διαδροµές 

που µπορεί ν’ ακολουθήσει κάποιος για ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 

επαγγελµατικής λειτουργίας όπως τίθενται από τη συνθετότητα του 

περιεχοµένου των γνώσεων των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων και 

προσδιορίστηκαν µε βάση το συνδυασµό της αρχικής εκπαίδευσης, της 

συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής κατάρτισης και της 

επαγγελµατικής εµπειρίας, διαφορετικοί συνδυασµοί επαγγελµατικών 

διαδροµών και αυτό δίνει µια ευελιξία στο σύστηµα. 

Ορίστηκε το επίπεδο των επαγγελµατικών προσόντων και των 

δεξιοτήτων µε βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελµατικών προσόντων το 

οποίο θεσπίστηκε και ως εθνικό πλαίσιο επαγγελµατικών προσόντων και άρα 

υπάρχει αυτή η αντιστοίχιση. Ταυτόχρονα ορίστηκε το επίπεδο των 

επαγγελµατικών προσόντων µε βάση την ταξινόµηση της UNICEF στο 

International Standard Classification System of Education, που είναι ένα 

σύστηµα µε βάση τα inputs και το EQF, είναι ένα σύστηµα ταξινόµησης µε 

βάση τα outputs και έτσι συνδύασαν τα επαγγελµατικά περιγράµµατα και τους 

δύο τρόπους ταξινόµησης των επαγγελµατικών προσόντων επιτρέποντας τη 

µετάβαση από το ένα σύστηµα και το αντίστροφο. 

Με βάση αυτή την πολυπλοκότητα της ανάλυσης και το σύνθετο 

χαρακτήρα τους, νοµίζω ότι διαµορφώνουν δέκα βασικά υποστυλώµατα για τη 

γεφύρωση της σχέσης µεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης και θα 

τελειώσω µ’ αυτό.  

 Το πρώτο υποστύλωµα αναφέρεται στη σαφή και αναγνωρισµένη 

επαγγελµατική ταυτότητα που παρέχουν τα επαγγελµατικά 

περιγράµµατα στους επαγγελµατίες και κατά τη γνώµη µου είναι ίσως 

µία σηµαντική προστιθέµενη αξία διότι µ’ αυτή την επαγγελµατική 

ταυτότητα συµβάλλει στην αναβάθµιση του περιεχοµένου των 
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επαγγελµάτων, αποδίδει κύρος στα επαγγέλµατα, τα συνδέει µε την 

απασχόληση αλλά και µε την εκπαίδευση και τονώνει την 

αυτοπεποίθηση των επαγγελµατιών όταν γνωρίζουν ότι το περιεχόµενο 

των αντικειµένων της εργασίας τους συνδέεται µε συγκεκριµένες και 

αναγνωρισµένες διαδικασίες.  

 Ρυθµίζουν τα επαγγελµατικά περιγράµµατα τη σχέση µεταξύ 

εκπαίδευσης και απασχόλησης κυρίως στο επίπεδο των 

επαγγελµατικών αγορών εργασίας αλλά όχι µόνο στο επίπεδο των 

επαγγελµατικών αγορών εργασίας.  

 Παρέχουν µια ευελιξία στο πλαίσιο αυτής της ρύθµισης. Υ 

 Υποστηρίζουν την επαγγελµατική κινητικότητα διότι προσδιορίζουν τις 

γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές διαδροµές σε 

λεπτοµερειακό επίπεδο ανάλυσης, στο επίπεδο των επαγγελµατικών 

λειτουργιών και όχι απλώς στο επίπεδο των επαγγελµάτων.  

 Επιτρέπουν την έγκυρη επαγγελµατική πληροφόρηση στους νέους 

επαγγελµατίες ή στους µελλοντικές επαγγελµατίες. Είναι 

 Επιτρέπουν τον επικεντρωµένο επαγγελµατικό προσανατολισµό διότι 

οι επαγγελµατίες που ασκούν τον επαγγελµατικό προσανατολισµό 

έχουν µια µεγάλη βάση δεδοµένων για το περιεχόµενο των 

επαγγελµάτων και τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα πρέπει να 

έχουν για ν’ ανταποκριθούν οι µελλοντικοί υποψήφιοι επαγγελµατίες 

στις απαιτήσεις αυτών των επαγγελµάτων και έτσι ο επαγγελµατικός 

προσανατολισµός τουλάχιστον γι’ αυτά τα επαγγέλµατα που 

αναφέρονται που αναφέρονται τα επαγγελµατικά περιγράµµατα και τις 

ειδικεύσεις τους, µπορεί να είναι επικεντρωµένος και όχι γενικός. 

 Υποστηρίζουν τη συµπληρωµατική σχέση µεταξύ αρχικής και 

συνεχιζόµενης εκπαίδευσης ή αν θέλετε ∆ια Βίου Εκπαίδευσης, 

διευκολύνουν το σχεδιασµό και την εφαρµογή ευέλικτων 

προγραµµάτων εκπαίδευσης µε το επίπεδο ανάλυσης στις 

επαγγελµατικές εργασίες και τον προσδιορισµό των γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων σ’ αυτό το επίπεδο ανάλυσης, αλλά 

ταυτόχρονα και µε τον προσδιορισµό εναλλακτικών διαδροµών 

απόκτησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων στο 
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επίπεδο ανάλυσης της επαγγελµατικής εργασίας και της 

επαγγελµατικής λειτουργίας.  

 Υποστηρίζουν την κατάταξη των επαγγελµατικών προσόντων στα 

επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελµατικών Προσόντων και 

µάλιστα αυτό έγινε, όπως σας ανέφερα, µε βάση την κατάταξη του 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελµατικών Προσόντων, προηγήθηκαν 

δηλαδή της θέσπισης του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελµατικών 

Προσόντων.  

 ∆ιευκολύνουν την πιστοποίηση και την αναγνώριση των 

επαγγελµατικών προσόντων µε βάση τα πρότυπα της σπονδυλωτής 

εκπαίδευσης, ακριβώς επειδή προβλέπουν διαφορετικές διαδροµές 

απόκτησης των επαγγελµατικών προσόντων στο επίπεδο ανάλυσης 

των επαγγελµατικών λειτουργιών και των επαγγελµατικών εργασιών 

και ελπίζω εδώ να γίνει µια συζήτηση στο workshop που αναφέρεται 

στην πιστοποίηση. 

 Τέλος, διευκολύνουν στο ξεπέρασµα των αντιθέσεων µεταξύ των 

αντιλήψεων που εστιάζουν στις εισροές και των αντιλήψεων που 

εστιάζουν στις εκροές µεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης.  

∆έκα κρίσιµα υποστυλώµατα που προσφέρει το περιεχόµενο 

των επαγγελµατικών περιγραµµάτων για τη γεφύρωση της σχέσης µεταξύ 

εκπαίδευσης και απασχόλησης, χωρίς να εξαντλούν βέβαια τις άλλες 

παραµέτρους που επηρεάζουν αυτή τη γεφύρωση και τέλος, αυτά τα 

υποστυλώµατα νοµίζω ότι θα πρέπει να έχουν και µια γέφυρα. 

Ποια είναι αυτή η γέφυρα; Κατά τη γνώµη µου είναι το ότι τα 

επαγγελµατικά περιγράµµατα διασφαλίζουν µε τον τρόπο που έχουν γίνει 

µέχρι τώρα, τη συµφωνία των κοινωνικών εταίρων και του κράτους στο 

περιεχόµενο, την εξέλιξη, τις προδιαγραφές, τους κανόνες άσκησης των 

επαγγελµατικών λειτουργιών και έτσι επιτρέπουν ευελιξία, επιτρέπουν την 

επαγγελµατική και την εκπαιδευτική κινητικότητα στο πλαίσια της ∆ια Βίου 

Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα δίνουν αυτή τη δυνατότητα µε ένα ρυθµισµένο 

πλαίσιο το οποίο έχει τη συναίνεση των φορέων της αγοράς εργασίας και της 

απασχόλησης, αντιµετωπίζοντας προβλήµατα τριβών και αντιπαραθέσεων 

που πολλές φορές µέχρι σήµερα έχουν ακυρώσει στην πράξη πολιτικές που 
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έχουν σχεδιαστεί κυρίως από το Υπουργείο Απασχόλησης και από το 

Υπουργείο Παιδείας ακριβώς επειδή δεν είχαν τη συναίνεση των φορέων της 

απασχόλησης. 

Σας ευχαριστώ και είµαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις ή 

παρατηρήσεις, είτε τώρα είτε µετά το workshop.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να ευχαριστήσουµε τον κ. ∆ηµουλά. Ενηµερωτικά, είµαστε ήδη 

έξω από το χρονοδιάγραµµά µας και επειδή έχουµε µια αρκετά σύνθετη 

διαδικασία, θα πρέπει να κάνουµε κάποιες προσπάθειες να 

παρακολουθήσουµε λίγο το χρονικό σχεδιασµό.  

  Εάν λοιπόν υπάρχουν κάποιες αυστηρέ διευκρινιστικές 

ερωτήσεις που χρειάζεται να γίνουν σ’ αυτή τη φάση παρακαλώ να γίνουν, αν 

όχι να κλείσουµε αυτό τον πρώτο κύκλο τοποθετήσεων, παρεµβάσεων.  

  ∆ε βλέπω να υπάρχει κάτι. Θα ευχαριστήσω τον κ. ∆ηµουλά και 

πάλι και θα καλέσω στο βήµα τον κ. Λουκά Ζαχείλα, Ανώτερο 

Εµπειρογνώµονα του CEDEFOP, του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την 

Επαγγελµατική Κατάρτιση, ο οποίος θα µας παρουσιάσει την ευρωπαϊκή 

πρακτική σε σχέση µε την πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.  
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 

«Πιστοποίηση Γνώσεων, ∆εξιοτήτων και Ικανοτήτων» 

Λ. ΖΑΧΕΙΛΑΣ: Να σας ευχαριστήσω κι εγώ µε τη σειρά µου για την 

πρόσκληση. Εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.  

Η συγκεκριµένη παρουσίαση έχει σκοπό αφ’ ενός µεν αν κάνει 

µια εισαγωγή για το θεµατικό εργαστήριο που θ’ ακολουθήσει, αλλά πιστεύω 

και να γλιτώσει λίγο χρόνο, επειδή νοµίζω έχουµε ξεφύγει αρκετά από τον 

προγραµµατισµό. Θα προσπαθήσω λοιπόν να επιταχύνω ή να µη συνεχίσω 

θέµατα τα οποία έχουν ήδη παρουσιαστεί µε κάποιον τρόπο από τους 

προηγουµένους οµιλητές.  

Η παρουσίαση δοµείται µε τον ακόλουθο τρόπο: Θα γίνει πρώτα 

µια παρουσίαση των ευρωπαϊκών πολιτικών και προτεραιοτήτων που 

υπάρχουν ουσιαστικά στο χώρο της ∆ια Βίου Μάθησης και τελικά οδηγούν 

στις προτεραιότητες που καθορίζουν τους όρους πιστοποίησης, γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων, θα γίνει µια προσπάθεια επαναπροσδιορισµού 

κάποιων εννοιών που φαίνεται ότι έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια και 

καθορίζουν πάλι σηµαντικά τον τρόπο που βλέπουµε την πιστοποίηση και 

τέλος, θα κλείσω την παρουσίαση µε κάποιες από τις προκλήσεις του 

µέλλοντος και θέµατα τα οποία θα έχουµε τη δυνατότητα να δούµε πιο 

αναλυτικά στη διάρκεια του θεµατικού εργαστηρίου.  

Όπως ήδη ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

η εµβληµατική πρωτοβουλία-ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, 

είναι ουσιαστικά ένα από τα κείµενα εκείνα τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο 

µέσα στο οποίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο κινούµαστε και στη συνέχεια τα κράτη 

µέλη καλούνται να υλοποιήσουν ακολουθώντας τις συγκεκριµένες 

παραµέτρους που εξαρτώνται από τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους 

µέλους. 

Υπάρχουν λοιπόν κάποια κείµενα πάνω στα οποία βασίζονται 

όλες οι συγκεκριµένες πολιτικές, αλλά σε όλα αυτά τα κείµενα και ειδικά στο 

κείµενο που αφορά την ατζέντα για τις νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, 

είναι εµφανής η έµφαση στην ανάγκη για νέες δεξιότητες, έτσι ώστε να 

µπορέσουµε να δώσουµε στους εισερχόµενους στο χώρο της µάθησης αλλά 
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και σε αυτούς που ακολουθούν µια διαδροµή επανεκπαίδευσης, 

επανακατάρτισης, τις δυνατότητες ν’ ανταποκριθούν στις προκλήσεις που 

γίνονται όλο και πιο απαιτητικές.  

Οι κατευθύνσεις και οι αρχές καλύπτουν ουσιαστικά δυο 

επίπεδα, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο των κρατών 

µελών. Βλέπουµε λοιπόν ότι στο επίπεδο της συνεργασίας που υπάρχει στο 

χώρο της ∆ια Βίου Μάθησης και προκειµένου να είναι αντιστοιχήσουµε αυτές 

τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις προς τις επιταγές των σηµερινών προκλήσεων, 

κατευθυνόµαστε σε µια προοπτική ευέλικτων δοµών µάθησης οι οποίες 

παράλληλα επιτρέπουν την αναγνώριση, την αποδοχή κάθε είδους 

προσόντων και επιπλέον καλούν για την ανάγκη επίλυσης ενός προβλήµατος 

πανσπερµίας ορολογιών και όρων που χρησιµοποιούµε. 

Γι’ αυτό επιγραµµατικά αναφέρω ότι αυτό το ESKO είναι 

ουσιαστικά µια καινούργια, µια σηµαντική προσπάθεια που γίνεται σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο να δηµιουργηθεί µε απλό τρόπο µια κοινή γλώσσα που 

θα είναι κατανοητή τόσο από το χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης, όσο 

και από το χώρο της εργασίας.  

Επιπλέον, τα κράτη µέλη καλούνται τώρα σε εθνικό πλαίσιο και 

προκειµένου ν’ ανταποκριθούν σ’ αυτές τις κοινά αποφασισµένες πολιτικές 

∆ια Βίου Μάθησης, να προχωρήσουν µε υλοποιήσιµες διαδικασίες. Αυτό που 

προτείνεται, είναι να δοθεί έµφαση στα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων, είναι αυτό 

που ήδη αναφέρθηκε και περιλαµβάνεται στον πρόσφατο νόµο. 

Επίσης, να δοθεί πάλι ιδιαίτερο βάρος στην αναγνώριση από τα 

προσόντα που αποκτούνται από κάθε είδους µάθηση και φυσικά και ο 

προηγούµενος οµιλητής έδωσε ιδιαίτερη έµφαση σ’ αυτό το σηµείο, ν’ 

αναπτυχθούν ιδιαίτερα οι σχέσεις ανάµεσα στην εκπαίδευση, την κατάρτιση 

και την εργασία. ∆εν ξεχνώ και τους κοινωνικούς εταίρους οι οποίοι ήταν µέσα 

στο κείµενο της διαφάνειας.  

Στο συγκεκριµένο διάγραµµα που βλέπετε, είναι ουσιαστικά ένας 

τρόπος να παρουσιάσουµε αυτά που αναφέρθηκαν και προηγουµένως ή να 

δείξουµε πόσο περίπλοκο είναι το όλο σύστηµα µέσα στο οποίο ουσιαστικά 

εργαζόµαστε. Στην πραγµατικότητα έχουµε 4 διαφορετικές περιοχές ή 4 
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διαφορετικούς χώρους: Αριστερά την εκπαίδευση και την κατάρτιση, δεξιά την 

αγορά εργασίας, επάνω τα συστήµατα, κάτω τα άτοµα. 

Αυτές οι 4 παράµετροι, είναι ουσιαστικά αυτές που καθορίζουν 

τους όρους του παιχνιδιού. Και στο κέντρο ακριβώς, εµφανίζεται η κοινή 

γλώσσα, η προσπάθεια να δηµιουργηθεί µια κοινή γλώσσα που θα είναι 

κατανοητή από όλους και τα µαθησιακά αποτελέσµατα που θ’ αποτελέσουν 

και βασικό κοµµάτι της παρουσίασης και συνδέονται µε το Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Προσόντων. 

Όλα τα υπόλοιπα, τα προσόντα που αποκτώνται µε διάφορες 

διαδροµές, η εµπειρία, η ανάγκη για δηµιουργία προτύπων, προγραµµάτων, 

διαδικασιών πιστοποίησης, όλα αυτά ακριβώς περιλαµβάνονται σε 

διαφορετικά τµήµατα ακριβώς αυτού του διαγράµµατος.  

Αλλά, είναι σηµαντικό να κάνουµε µια στάση ακριβώς στην 

ορολογία. ∆ηλαδή χρησιµοποιούµε συνεχώς τον όρο «προσόντα». Και εδώ 

να τονίσω ότι ο τρόπος που χρησιµοποιούµε την ορολογία, είναι ουσιαστικά 

το αποτέλεσµα ενός συµβιβασµού στον οποίο από κοινού καταλήγουν τα 

κράτη µέλη και οι κοινωνικοί εταίροι. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση λοιπόν, ο όρος που αφορά το 

προσόν που µε πιο απλό τρόπο θα µπορούσαµε να το πούµε «διπλώµατα, 

πτυχία, πιστοποιητικά, ο ορισµός λοιπόν που µας λέει ότι είναι το επίσηµο 

αποτέλεσµα µιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης τον οποίο 

ουσιαστικά διαπιστώνει ένας αρµόδιος Φορέας και που αφορά µαθησιακά 

αποτελέσµατα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένα πρότυπα, είναι η 

ορολογία που από κοινού αποφασίστηκε προκειµένου να δηµιουργηθεί η 

σύσταση για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, για το EQF. 

Υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί ορισµοί. Αυτό που όµως, 

και όπως θα δούµε και στη συνέχεια, οι όροι που χρησιµοποιούµε είναι εκείνοι 

που κρίθηκαν ως καταλληλότεροι προκειµένου ν’ αποτυπώσουν τις 

δυνατότητες να προχωρήσουµε µε λιγότερες δυσκολίες. Τα προσόντα λοιπόν 

είναι µια έννοια πολύ παλιά αλλά η οποία έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ τα 

τελευταία χρόνια.  

Αυτό που συνήθως αναφέρουµε σε πολλές από τις 

παρουσιάσεις στο CEDEFOP είναι ότι ουσιαστικά µε τα προσόντα, στην 
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πραγµατικότητα έχουµε δηµιουργήσει ένα µαύρο κουτί. Και θα εξηγήσω τι 

εννοώ µε αυτό. Στην πραγµατικότητα τα προσόντα έχουν φέρει µε τις 

διαφορετικές διασυνδέσεις που έχουν δηµιουργηθεί –υπενθυµίζω, σύµφωνα 

µε τον ορισµό υπεισέρχονται οι έννοιες της αξιολόγησης, της επικύρωσης, 

των αρµόδιων φορέων, των προτύπων. 

∆ιαπιστώσαµε λοιπόν ότι όσο περισσότερο εστιάζουµε σε κάθε 

ένα από αυτά τα κοµµάτια που απαρτίζουν τον όρο των προσόντων, είναι 

ουσιαστικά σα να ρίχνουµε φως σ’ ένα µαύρο κουτί το οποίο όλο και 

περισσότερο φωτίζεται. Και αυτή είναι µια συνεχής διαδικασία. Τα προσόντα 

λοιπόν χρησιµοποιούνται από πολλές διαφορετικές κατηγορίες.  

Χρησιµοποιούνται από τους πολίτες γιατί τους δείχνουν το 

status, το επαγγελµατικό επίπεδο ή το κοινωνικό ή το προσωπικό επίπεδο 

που βρίσκονται πολλές φορές, χρησιµοποιούνται από τους εργοδότες αλλά 

και χρησιµοποιούνται και από τους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις 

περισσότερες φορές σα µια δήλωση ποιότητας.  

Παράλληλα, όπως ήδη ανέφερε και ο κ. ∆ηµουλάς, αλλάζουν µε 

πολύ σηµαντικό τρόπο τη σχέση εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την αγορά 

εργασίας και φυσικά δίνουν έµφαση σε αυτό που θα επιµείνω περισσότερο, 

τα µαθησιακά αποτελέσµατα.  

Τα µαθησιακά αποτελέσµατα είναι ουσιαστικά πίσω από όλα τα 

ευρωπαϊκά εργαλεία που έχουν έρθει και έχουν δηµιουργηθεί σα µια πρόταση 

προκειµένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες τόσο σε εθνικό όσο και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήµερα µπορούµε να πούµε ότι έχουµε το Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Προσόντων και τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων, έχουµε το σύστηµα 

Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το 

Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και το Ευρωδιαβατήριο (Europass).  

Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των εργαλείων είναι ότι 

στον πυρήνα τους, υπάρχουν τα µαθησιακά αποτελέσµατα. Είναι αυτό πάλι 

που αναφέρθηκε, ουσιαστικά η στροφή από το input στα outputs, δηλαδή στο 

τι µπορεί κάποιος ν’ αποδείξει ότι µπορεί να κάνει µε την ολοκλήρωση µιας 

µαθησιακής διαδικασίας.  

Θα δείξω µια διαφάνεια η οποία χρησιµοποιήθηκε και από την 

Υπουργό στην ηµερίδα που έγινε η παρουσίαση του Εθνικού Πλαισίου 
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Προσόντων, γιατί πολλές φορές ένας τρόπος να δούµε πολύπλοκες έννοιες 

είναι να δούµε µ’ ένα απλοποιηµένο παράδειγµα, ακριβώς αυτά τα µαθησιακά 

αποτελέσµατα, δηλαδή τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, 

χρησιµοποιώντας έναν πολύ γνωστό ποδοσφαιριστή, το Μέσι. 

Μ’ έναν απλό λοιπόν τρόπο, γνώση είναι να γνωρίζω, να ξέρω 

ότι αν χτυπήσω πλάγια τη µπάλα θα πάρει φάλτσο, δεξιότητα είναι να µπορώ 

να το κάνω αυτό το πράγµα, να µπορώ να χτυπήσω τη µπάλα και να πάρει 

φάλτσο, αλλά ικανότητα είναι να µπορώ να το κάνω και να έχει και 

συγκεκριµένα επιτυχηµένα αποτελέσµατα.  

Αυτός είναι ένας τρόπος που, όπως είπαµε, χρησιµοποιήθηκε 

αρκετά επιτυχηµένα για να παρουσιάσει ακριβώς κάποιους όρους που φυσικά 

κρύβουν αρκετή πολυπλοκότητα. Σχετικά λοιπόν µε τα ευρωπαϊκά εργαλεία, 

µε τα µαθησιακά αποτελέσµατα και προκειµένου να φτάσουµε στο θέµα της 

πιστοποίησης και στην ανάγκη της πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων, θα πρέπει να σταθούµε στον πυρήνα ή στο πλαίσιο πάνω στο 

οποίο χτίζεται αυτή η πιστοποίηση.  

Αυτό το πλαίσιο, είναι το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και τα 

Εθνικά Πλαίσια Προσόντων. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, το 

EQF: Είναι ένας µεταφραστικός πίνακας, προσπαθεί να µεταφράσει πολύ 

απλά προσόντα που υπάρχουν σε µια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

κάποια άλλη. Από την άλλη, είναι και ένα εργαλείο που ουσιαστικά ταξινοµεί 

τα υπάρχοντα προσόντα µε µορφή πτυχίων, διπλωµάτων και πιστοποιητικών. 

Στόχοι: ∆υο πολύ βαριές έννοιες που τις λέµε συνεχώς, αλλά 

που πιστεύω και στην πράξη ισχύουν και θα έχουν αποτέλεσµα. Τι θέλουµε; 

Με το EQF να ενισχύσουµε την κινητικότητα και τη ∆ια Βίου Μάθηση. Αν 

φύγουµε πίσω από τους τίτλους τι σηµαίνει αυτό: Να διευκολύνουµε τους 

εργαζοµένους να δείχνουν τι είναι ικανοί να κάνουν, όχι µόνο ανάµεσα σε 

χώρες αλλά και στην ίδια τους τη χώρα και µε την παράµετρο της ∆ια Βίου 

Μάθησης, ουσιαστικά να µετακινήσουµε τα εµπόδια που υπάρχουν. 

Εµπόδια που ειδικά στην Ελλάδα, στο σύστηµα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, υπάρχουν πολλά. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πλαίσιο Προσόντων, 

στην πραγµατικότητα έχει µια πολύ µικρή ιστορία 6 χρόνων, αλλά µπορούµε 

να πούµε ότι είναι µια επιτυχηµένη ιστορία. Είναι ουσιαστικά 8 επίπεδα στα 
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οποία κατατάσσονται κάθε είδους προσόντα και το βασικό σηµείο είναι ότι σ’ 

αυτή την κατηγοριοποίηση δεν είναι αποδεκτές µόνο οι τυπικές µορφές 

µάθησης, αλλά και κάθε άλλης µορφής µάθηση. ∆ηλαδή οι µη τυπικές και 

άτυπες µορφές.  

∆ηλαδή µπορούµε ουσιαστικά υπό συγκεκριµένες 

προϋποθέσεις διασφάλισης ποιότητας, ν’ αναγνωρίσουµε κάποιες 

συγκεκριµένες µορφές µάθησης που προέρχονται από εµπειρία ή από 

κάποιες άλλες δραστηριότητές µας.  

Το κλειδί ακριβώς για να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστηµα είναι η 

επικύρωση των µαθησιακών αποτελεσµάτων. Να µπορέσουµε δηλαδή να 

διασφαλίσουµε ότι αυτές οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, πραγµατικά 

καλύπτουν τις προδιαγραφές ή τα κριτήρια που υπάρχουν για τη 

συγκεκριµένη περίπτωση προσόντος. Το επόµενο στάδιο της επικύρωσης 

είναι η πιστοποίηση, αλλά γι’ αυτό θα υπάρχει µια διαφάνεια στη συνέχεια.  

Αν θυµάστε τη διαφάνεια που είχαµε δείξει συστήµατα, άτοµα, 

αγορά εργασίας και εκπαίδευση και κατάρτιση, εξειδικεύοντας στη 

συγκεκριµένη περίπτωση και µεταφερόµενοι περισσότερο στον τρόπο που 

θέλουµε να γεφυρώσουµε, όπως ανέφερε και ο κ. ∆ηµουλάς, την εκπαίδευση 

και την κατάρτιση µε τις ανάγκες και απαιτήσεις σε δεξιότητες, βλέπουµε ότι ο 

κορµός, βασίζεται και πάλι στο EQF, δηλαδή τα µαθησιακά αποτελέσµατα και 

στον κοινό τρόπο χρήσης ορολογίας αλλά στο δεξιό και στο αριστερό κοµµάτι 

της διαφάνειας βλέπουµε έννοιες κλειδιά: Την ανάγκη ύπαρξης προτύπων 

(standards) και στο αριστερό κοµµάτι, τις προϋποθέσεις για να υπάρχει η 

πρόσβαση από την εκπαίδευση και κατάρτιση στην αγορά εργασίας. 

Και κάθε κοµµάτι, κάθε κουτί από αυτά που αναφέρονται, 

φυσικά κρύβει αρκετές άλλες παραµέτρους που µπορούµε να συζητήσουµε 

φυσικά στη διάρκεια του θεµατικού εργαστηρίου. 

Μια άλλη αρκετά συνηθισµένη διαφάνεια που προσπαθούµε να 

χρησιµοποιήσουµε για να δείξουµε στην πραγµατικότητα ποιες είναι οι 

προκλήσεις του µέλλοντος γιατί περνάω πλέον στο θέµα που θα έχει να κάνει 

µε τις προκλήσεις ειδικά στο θέµα της πιστοποίησης, είναι αυτό που λέµε το 

παγόβουνο της µάθησης. Ουσιαστικά το συντριπτικά µεγαλύτερο κοµµάτι της 

µάθησης, είναι το κοµµάτι του παγόβουνου που είναι κάτω από το νερό. 
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Η πρόκληση του µέλλοντος είναι να µπορέσουµε να 

επικυρώσουµε, αναγνωρίσουµε υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις και να 

δώσουµε σαν εφόδιο στον κάθε πολίτη, το σύνολο των δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων που έχει και έχει αποκτήσει µέσα στη διαδροµή της ζωής του.  

Ο πιο περίπλοκος τρόπος να το δείξουµε αυτό, δεν έχω σκοπό 

να µπω σε µεγάλη ανάλυση, αλλά προέρχεται πάλι από µια κοινή έκδοση του 

CEDEFOP µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία δείχνει τις διαδροµές 

µάθησης. Θα ήθελα απλώς να δώσετε προσοχή στο κέντρο περίπου και λίγο 

προς τα πάνω της διαφάνειας, εκεί που λέει «πρότυπα και αναµενόµενα 

µαθησιακά αποτελέσµατα» και δεξιά «πιστοποίηση». 

Στο πάνω κοµµάτι, βλέπουµε µια τυπική µαθησιακή διαδροµή. 

Σ’ ένα σχολείο, σ’ ένα ΙΕΚ, σ’ ένα Πανεπιστήµιο. Μαθαίνουµε σ’ ένα 

πρόγραµµα, αξιολογούµαστε µε βάση κάποια πρότυπα, επικυρώνουµε αυτά 

τα µαθησιακά αποτελέσµατα και παίρνουµε ένα δίπλωµα, ένα πτυχίο. Το 

κάτω, το πιο περίπλοκο κοµµάτι µε τις δυο γραµµές, είναι το κάτω κοµµάτι του 

παγόβουνου. 

Αντίστοιχες διαδροµές θα πρέπει ουσιαστικά να δίνουν τη 

δυνατότητα ακριβώς στην επικύρωση και πιστοποίηση αυτού του 

συγκεκριµένου κοµµατιού µαθησιακών αποτελεσµάτων.  

Και θα κλείσω απλώς µε µερικές ιδέες από µελέτες που γίνονται 

στο CEDEFOP και οι οποίες ουσιαστικά τροφοδοτούν τη δουλειά της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και των εθνικών συστηµάτων προκειµένου να 

προχωρήσουν στην κατεύθυνση υλοποίησης των στόχων της ∆ια Βίου 

Μάθησης. 

Σε µια αρκετά πρόσφατη µελέτη για τη διασφάλιση της 

ποιότητας και την πιστοποίηση, αυτό που προσπαθήσαµε να περιγράψουµε 

είναι ν’ αναλύσουµε τον όρο της πιστοποίησης και ουσιαστικά να τη δούµε 

σαν τρία διαφορετικά επιµέρους κοµµάτια τα οποία θα έπρεπε υποχρεωτικά 

να συνυπάρχουν προκειµένου να καταλήξουµε στην πιστοποίηση. 

Αξιολόγηση, δηλαδή να εκτιµήσουµε αν το άτοµο έχει αποκτήσει αυτά τα 

µαθησιακά αποτελέσµατα σε σχέση µε τα standards, να επιβεβαιώσουµε 

µέσω της επικύρωσης ότι είναι συµβατά αυτά τα µαθησιακά αποτελέσµατα µε 
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τα ισχύοντα πρότυπα και τέλος, να δώσουµε µια επίσηµη υπόσταση σ’ αυτά 

τα µαθησιακά αποτελέσµατα.  

Με τη µελέτη εξετάστηκαν 9 διαφορετικές χώρες και ουσιαστικά 

στο θέµα της διασφάλισης της ποιότητας που είναι ένα ιδιαίτερα κρίσιµο 

σηµείο και θα έχουµε τη δυνατότητα να το αναλύσουµε στο θεµατικό 

εργαστήριο, είδαµε ότι στην πραγµατικότητα υπάρχουν τρία διαφορετικά 

µοντέλα τα οποία ανταποκρίνονται σε µεγάλο βαθµό σε µοντέλα που 

µπορούν να καλύψουν και πολλές άλλες πτυχές της ευρωπαϊκής 

συνεργασίας. 

Υπάρχουν χώρες µε ιδιαίτερα ισχυρό κανονιστικό µοντέλο, 

δηλαδή υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο που καθορίζει όλες τις λεπτοµέρειες, 

τις περισσότερες φορές σε κεντρικό επίπεδο, υπάρχει µοντέλο συνεργασίας 

ανάµεσα στους διαφόρους φορείς και υπάρχει και το µοντέλο το 

αυτορυθµιζόµενο που είναι πολύ ανεξάρτητο. ∆ηλαδή λειτουργεί µε όρους 

αρκετά ανεξάρτητους και ουσιαστικά αντικατοπτρίζει το άλλο άκρο του 

φάσµατος που ξεκινάει από το κανονιστικό µοντέλο. 

Επίσης µια µελέτη για τα πρότυπα, για τα standards, µας έδειξε 

ότι στην πραγµατικότητα στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών η µελέτη 

αυτή κάλυψε και τις 32 χώρες. Η έννοια του standard που σαν ορισµός 

ακριβώς για χρήση σε όλα τα ευρωπαϊκά εργαλεία είναι οι νόρµες και 

προδιαγραφές που ρυθµίζουν την απονοµή προσόντων, µπορούµε να την 

κατηγοριοποιήσουµε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις: Σε πρότυπα 

αξιολόγησης, σε επαγγελµατικά πρότυπα και εκπαιδευτικά πρότυπα.  

Αυτές οι διαφορετικές διαφοροποιήσεις στην πραγµατικότητα 

κρύβουν ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι της καθηµερινής δουλειάς των εθνικών 

συστηµάτων όταν ειδικά έχουν να κάνουν µε τις πραγµατικές διαδικασίες 

αξιολόγησης, επικύρωσης και πιστοποίησης. 

Τέλος, να πούµε ότι µόλις έχουµε ξεκινήσει µια ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα, ειδικά γι’ αυτό το κοµµάτι που αφορά την πιστοποίηση, µια 

µελέτη που αφορά την αξιολόγηση των µαθησιακών αποτελεσµάτων. Η 

µελέτη αυτή έχει σκοπό ουσιαστικά να χαρτογραφήσει και να αναλύσει στις 32 

ευρωπαϊκές χώρες, τις ισχύουσες µεθοδολογίες και πρακτικές αξιολόγησης, 

έτσι ώστε να δούµε πώς έχει αλλάξει στην πραγµατικότητα η πιστοποίηση µε 
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βάση αυτή τη στροφή που όλο και περισσότερο λέµε, προς τα µαθησιακά 

αποτελέσµατα.  

Κλείνω απλώς αναφέροντας ότι το κοµµάτι κάτω από το 

παγόβουνο, το κοµµάτι που κρύβεται από τη θάλασσα, είναι εκείνο που 

φαίνεται τα επόµενα χρόνια όλο και περισσότερο θ’ αναδειχθεί σαν ένα από 

τα θέµατα προτεραιότητας. Ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση µπορούµε να 

πούµε ότι σε µεγάλο βαθµό υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που έχουν κάνει 

πολύ σηµαντικά βήµατα. 

Υπάρχουν κάποια καλά παραδείγµατα, αλλά από την άλλη είναι 

το σηµείο στο οποίο φαίνεται ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και θα χρειαστεί 

και περισσότερος χρόνος. Ήδη έχουν προταθεί κάποιες Ευρωπαϊκές Αρχές 

για την επικύρωση µιας τυπικής και άτυπης µάθησης, και θα δείτε ότι αυτές οι 

Αρχές, δε θέλω να σας κουράσω, δίνουν ιδιαίτερη έµφαση σε θέµατα 

ποιότητας, σεβασµού προσωπικής ζωής, ισότητας, διαδικασίες σεβασµού των 

νοµίµων δικαιωµάτων και φυσικά επάρκεια αυτών που θα κάνουν τις 

διαδικασίες αξιολόγησης.  

Σας ευχαριστώ για µια ακόµα φορά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να ευχαριστήσουµε κι εµείς τον κ. Ζαχείλα. ∆εν ξέρω αν 

υπάρχει κάποια επείγουσα ερώτηση, θα παρακαλούσα να µην υπάρχει, 

ούτως ή άλλως θα έχουµε την ευκαιρία να κάνουµε τη συζήτηση που 

απαιτείται στο Εργαστήρι. 

  Τροποποιούµε το πρόγραµµα ως εξής: Το διάλειµµα το οποίο 

επρόκειτο να γίνει 11.30 µε 12 θα γίνεις τις 12.30 µε 1 παρά τέταρτο, ένα 

τέταρτο µόνο παρακαλώ αυστηρά, εν συνεχεία τα τρία Εργαστήρια θα 

λειτουργήσουν στον Α’ όροφο, είναι στον ηµιώροφο όσοι ανέβετε από τις 

σκάλες, θα επιλέξετε τα Εργαστήριά σας µε βάση τις προτιµήσεις σας, θα 

υπάρξει δήλωση εντός της αίθουσας µε χαρτί το οποίο θα γυρίσει, 

προτεραιότητα βέβαια θα έχουν τα µέλη των Επιτροπών Παρακολούθησης 

αλλά τα Εργαστήρια είναι ανοιχτά και σε όλους όρους παρακολουθούν το 

Πρόγραµµα.  

  Τα Εργαστήρια αυτά βάσει του προγράµµατος προβλέπονταν 

να λειτουργήσουν 12 µε 1.30, από τη στιγµή που θα ξεκινήσουµε στη 1 παρά 

τέταρτο όµως αυστηρά, νοµίζω ότι µπορούµε να πάµε περίπου µέχρι 2 παρά 
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τέταρτο µε 2. Άρα θα πρέπει και οι διαδικασίες να είναι πιο σφιχτές στα 

Εργαστήρια για να µπορέσουµε να παρακολουθήσουµε το πρόγραµµά µας 

µέχρι τέλος. Σας ευχαριστώ.  

 

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (WORKSHOPS) 
 

WORKSHOP I:  
«ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  

ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΑΝΝΑ ΩΡΟΛΟΓΑ  

(ΠΑΕΠ Α.Ε.) 

 

 Α. Μοντέλα, µέθοδοι και προσεγγίσεις για τον προσδιορισµό των 

αναγκών της αγοράς εργασίας  

Εισηγητής: Εκπρόσωπος της ΠΑΕΠ Α.Ε.  

 Β. Σύζευξη δεξιοτήτων µε τις προοπτικές κατάρτισης και απασχόλησης  

Εισηγητής: Εκπρόσωπος της ΠΑΕΠ Α.Ε.  

 Γ. Απασχόληση και επαγγέλµατα: Μια συστηµική διερεύνηση  

Εισηγητής: Αθηνά Μπελεγρή - Ροµπόλη, Επίκουρος Καθηγήτρια Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου  

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ (Α. ΩΡΟΛΟΓΑ): Να σας καλωσορίσουµε στο εργαστήριο της 

σηµερινής διοργάνωσης, έχουµε οπωσδήποτε σηµαντικά θέµατα στα οποία 

θα αναφερθούµε και τα οποία σχετίζονται άµεσα µε τις εισηγήσεις της 

πρωινής Ολοµέλειας.  

Θα ήθελα να δώσω το λόγο, ώστε µετά να ακολουθήσει και η 

σχετική συζήτηση, στην κα Ολυµπία Καµινιώτη, ∆ιευθύντρια Μελετών του 

Παρατηρητηρίου Απασχόλησης για το θέµα το οποίο θα µας αναπτύξει για το 

«σύστηµα διάγνωσης αναγκών στην αγορά εργασίας». Ολυµπία έχεις το 

λόγο.  

Ο. ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ: Σας καλωσορίζω κι εγώ σε αυτό το εργαστήριο και θα 

αναφερθώ στο σύστηµα διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας της ΠΑΕΠ, 

ξεκινώντας µε κάποιες παραµέτρους που έχουν ληφθεί υπόψη στο σχεδιασµό 
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αυτού του συστήµατος, ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητή και η λογική του 

συστήµατος. 

Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει έναν πολύ 

φιλόδοξο στόχο µέχρι το 2020, την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στο 

75%. Το ειδικευµένο εργατικό δυναµικό αποτελεί ένα θεµελιώδες στοιχείο για 

τους επιµέρους στόχους της στρατηγικής της Ευρώπης 2020.  

Στην περίοδο κρίσης που περνάµε αυτή την περίοδο η 

Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προτεραιότητα στην εφαρµογή 

πολιτικών απασχόλησης και πολιτικών δια βίου µάθησης, ώστε να περάσει 

οµαλά σε µια πράσινη έξυπνη και καινοτόµα οικονοµία.  

Ένας από τους πολλούς παράγοντες που συµβάλλει στην 

επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020 είναι η µείωση των αναντιστοιχιών 

στην αγορά εργασίας και η έγκαιρη πρόβλεψη των µεγεθών της αγοράς 

εργασίας συµπεριλαµβανοµένων και των αναγκών εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. 

Για τη χάραξη αποτελεσµατικών πολιτικών δεν αρκεί µόνο η 

υιοθέτηση στόχων πολιτικής, αλλά απαιτείται σε βάθος γνώση όλων των 

παραγόντων αυτών που συµβάλλουν στη διαµόρφωση της σηµερινής αλλά 

και της µελλοντικής κατάστασης.  

Η αναντιστοιχία στην αγορά εργασίας είναι ένας παράγων ο 

οποίος λειτουργεί ανασταλτικά στην επίτευξη των στόχων που 

προαναφέρθηκαν και κάποιων που δεν ανέφερα, γενικότερα των στόχων της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. 

Η υψηλή ανεργία είναι µία πολύ γενική µορφή αναντιστοιχίας 

µεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, ταυτόχρονα όµως µε την ανεργία 

υπάρχουν ελλείψεις σε ορισµένες ειδικότητες, δηλαδή ταυτόχρονα µε τη 

γενική αναντιστοιχία που εκφράζεται µε το ποσοστό ανεργίας, εµφανίζονται 

και εξειδικευµένες είτε ελλείψεις, είτε υπερβάλλουσα προσφορά, είτε 

υπερβάλλουσα ζήτηση προσόντων δεξιοτήτων ή ικανοτήτων κι αυτές οι 

αναντιστοιχίες παρουσιάζονται σε κλαδικό, επαγγελµατικό ή γεωγραφικό 

επίπεδο. 

Η πρόσφατη οικονοµική κρίση, λόγω των αναδιαρθρώσεων που 

προκαλεί, έχει δηµιουργήσει ακόµα µεγαλύτερα ερωτηµατικά σε σχέση µε τη 
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ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων, αλλά και θέλω να το τονίσω αυτό και σε 

σχέση µε το περιεχόµενο των επαγγελµάτων, γιατί απλώς η ποσοτική 

εκτίµηση κάποιων µεγεθών δε µας δίνει µια πλήρη εικόνα σε σχέση µε τα 

ζητούµενα µεγέθη, το περιεχόµενο των επαγγελµάτων αποτελεί µία εξίσου 

σηµαντική παράµετρο για τα θέµατα αυτά. 

Τα αποτελέσµατα της συστηµατικής διάγνωσης αναγκών και της 

χάραξης εποµένως ανάλογων πολιτικών, είναι εξαιρετικά σηµαντικά. Ο 

εντοπισµός των αναντιστοιχιών και η έγκαιρη πρόβλεψη των µεγεθών αυτών 

έχει σίγουρα θετική επίδραση και σε οµάδες, αλλά και στην κοινωνία 

γενικότερα, στους απασχολουµένους, στους ανέργους, στο µελλοντικό 

εργατικό δυναµικό, στις επιχειρήσεις, στην κοινωνία, στην οικονοµία γενικά. 

Θα τα περάσω λίγο γρήγορα αυτά για να είµαι λίγο πιο σύντοµη 

και θα πω απλώς ότι η µείωση των αναντιστοιχιών µεταξύ του εκπαιδευτικού 

συστήµατος και της αγοράς εργασίας συµβάλλει στη µείωση της ανεργίας, 

βέβαια συµφωνώ µε αυτό που αναφέρθηκε στην Ολοµέλεια που είπε ο κ. 

∆ηµουλάς ότι οι αναντιστοιχίες δεν αποτελούν τον κύριο παράγοντα της 

ανεργίας, αλλά η µείωσή τους συµβάλλει στη µείωση της ανεργίας κι 

εποµένως µειώνει και τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού για έναν αριθµό 

ατόµων κι εποµένως λειτουργεί ενισχυτικά και ως προς την κοινωνική συνοχή 

και ανασταλτικά ως προς τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού.  

Ένα από τα σηµαντικότερα έργα που υλοποιεί η ΠΑΕΠ µε τη 

χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ αφορά την ανάπτυξη και εφαρµογή ενός 

ολοκληρωµένου και έγκαιρου συστήµατος για την ανίχνευση των αναγκών της 

αγοράς εργασίας. Το έργο αυτό είναι σηµαντικό για το σχεδιασµό των 

προγραµµάτων για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέµηση της 

ανεργίας, αλλά και για τις δράσεις δια βίου µάθησης. 

Στην παρούσα περίοδο που διανύουµε τη χειρότερη οικονοµική 

κρίση των τελευταίων δεκαετιών και τα δεδοµένα της αγοράς έχουν αλλάξει 

σηµαντικά σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια, η σηµασία αυτού του έργου 

είναι ακόµα πιο ουσιαστική για δύο λόγους τουλάχιστον.  

Πρώτον, γιατί οι αναδιαρθρώσεις της οικονοµίας αναµένεται να 

δηµιουργήσουν ανάγκες κατάρτισης για την προσαρµογή στις νέες συνθήκες 

και γιατί λόγω των δηµοσιονοµικών στενοτήτων που υπάρχουν τα χρήµατα 
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που διατίθενται σε διάφορα προγράµµατα είναι αναγκαίο να διοχετεύονται σε 

δράσεις που µε σιγουριά θα φέρουν κάποιο αποτέλεσµα. 

Τώρα στην ΠΑΕΠ υπάρχει σηµαντική τεχνογνωσία για το έργο 

αυτό και την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο έχουν υλοποιηθεί 

διάφορα πιλοτικά έργα µε αυτό το θέµα, στα οποία θα αναφερθώ λίγο και στη 

συνέχεια. Η υπάρχουσα εµπειρία και τεχνογνωσία έχει αξιοποιηθεί στο 

σχεδιασµό ενός βελτιωµένου συστήµατος, που θα παρέχει συνεχή έγκυρη και 

έγκαιρη ροή κρίσιµων πληροφοριών για τη χάραξη πολιτικών για την αγορά 

εργασίας αλλά και για τη δια βίου µάθηση. 

Ποιοι είναι οι στόχοι του συστήµατος διάγνωσης αναγκών της 

ΠΑΕΠ; Ο γενικός στόχος του συστήµατος αυτού είναι ο προσδιορισµός της 

προσφοράς και της ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά 

εργασίας και η εκτίµηση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης που 

απορρέουν από τις υπάρχουσες ανάγκες.  

Επιδιώκεται όχι µόνο η εκτίµηση της υπάρχουσας προσφοράς 

και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων, αλλά και η πρόβλεψη αυτών των 

µεγεθών στο βραχυπρόθεσµο και µεσοπρόθεσµο διάστηµα. Αυτό το τονίζω, 

γιατί έχει σηµασία να ξέρουµε όχι µόνο την κατάσταση σήµερα, αλλά να 

είµαστε σε θέση να προβλέψουµε και για το επόµενο διάστηµα ποια θα είναι η 

κατάσταση και βάσει αυτών των προβλέψεων να γίνουν και οι ενέργειες δια 

βίου µάθησης ή των προγραµµάτων απασχόλησης. 

Ειδικότεροι στόχοι αυτού του έργου που αποτελούν και 

επιµέρους έργα του είναι:  

- Η εκτίµηση της κλαδικής και επαγγελµατικής διάρθρωσης της 

απασχόλησης και ανεργίας, ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, στο σύνολο της 

χώρας, αλλά και σε αναλυτικότερο γεωγραφικό επίπεδο σε επίπεδο 

περιφέρειας και νοµού τουλάχιστον.  

- Η εκτίµηση της προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων κατά κλάδο, 

επάγγελµα, εκπαιδευτικό επίπεδο και γεωγραφική ενότητα.  

- Και ο προσδιορισµός των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης, τόσο ως 

προς τις οµάδες στόχου της κατάρτισης, δηλαδή άνεργοι, εργαζόµενοι, 

συγκεκριµένες ειδικότητες και λοιπά, αλλά και ως προς το περιεχόµενο 

της κατάρτισης.  
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∆υο λόγια για τη µεθοδολογία για το πως έχει σχεδιαστεί αυτό το 

σύστηµα. Όπως είπα αξιοποιήθηκε η υπάρχουσα τεχνογνωσία, µέθοδοι όµως 

που χρησιµοποιούνται σε άλλες χώρες που έχουν αντίστοιχα συστήµατα εδώ 

και είκοσι και πλέον έτη χρειάζεται να προσαρµοστούν στα ελληνικά 

δεδοµένα.  

Για τη συστηµατική παρακολούθηση της προσφοράς και 

ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων είναι απαραίτητη η ανάλυση τόσο 

ποσοτικών, όσο και ποιοτικών στοιχείων και στοιχείων που υπάρχουν από 

διάφορες πηγές. Συγκεκριµένα, αξιοποιούµε δεδοµένα που για µας είναι 

δευτερογενή, δηλαδή που παράγονται από τον ΟΑΕ∆, από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., 

από το ΣΕΠΕ και άλλους φορείς. 

Παράλληλα σχεδιάζονται έρευνες πεδίου, για να καλυφθούν οι 

ανάγκες σε δεδοµένα τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιµα από άλλες πηγές, 

όπως για παράδειγµα δεν υπάρχουν έρευνες επιχειρήσεων στην Ελλάδα, που 

σε επίπεδο νοµού κλάδου να δίνουν πληροφόρηση για τη ζήτηση ειδικοτήτων 

και δεξιοτήτων. 

Και χρησιµοποιείται µια συνδυαστική µεθοδολογία, δηλαδή 

χρησιµοποιούνται διάφοροι µέθοδοι ανάλυσης αυτών των πηγών δεδοµένων, 

κάθε πηγή δεδοµένων αναλύεται µε την ενδεδειγµένη µέθοδο και στο τέλος 

γίνεται ένας συνδυασµός των αποτελεσµάτων αυτών των επιµέρους 

αναλύσεων για την εξαγωγή των τελικών συµπερασµάτων.  

∆ηλαδή το σύστηµα διάγνωσης αναγκών της ΠΑΕΠ ακολουθεί 

την ολιστική προσέγγιση προς την επιλογή της κατάλληλης µεθοδολογίας κι 

αυτό γίνεται γιατί αν επιλέξουµε µία επιµέρους µέθοδο αυτή δεν µπορεί να 

µας δώσει αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Για παράδειγµα, αν επιλέξουµε να δούµε την εικόνα της αγοράς 

εργασίας µόνο µε τα στοιχεία του ΟΑΕ∆, θα έχουµε µία πάρα πολύ καλή 

εικόνα όσον αφορά τη γεωγραφική ενότητα, όσον αφορά το ότι τα στοιχεία 

είναι πολύ άµεσα και κάθε µέρα ανανεώνονται, αλλά µε δεδοµένο το ότι δεν 

εµφανίζονται στους καταλόγους του ΟΑΕ∆ τα στοιχεία που αφορούν όλες τις 

ειδικότητες της αγοράς θα έχουµε µία εικόνα που δε θα καλύπτει πλήρως την 

αγορά εργασίας. 
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Το ίδιο ισχύει αν αναλύσουµε τις ανάγκες της ζήτησης µε βάση 

τα στοιχεία των µικρών αγγελιών, ανάλογα αν κάνουµε ένα οικονοµετρικό 

υπόδειγµα, κάποιες επιµέρους οικονοµετρικές εκτιµήσεις ή ακόµα και ένα 

οικονοµετρικό υπόδειγµα µε πολλές εξισώσεις, εκεί µπορεί να πάρουµε πολύ 

καλές πληροφορίες σε επίπεδο κλάδου ή και ειδικοτήτων, αλλά δεν µπορούµε 

να φτάσουµε στο επίπεδο του περιεχοµένου των επαγγελµάτων οπότε θα 

έχουµε µία µερική εικόνα. 

Αντίστοιχα µε τις έρευνες πεδίου, πηγαίνουµε πολύ κοντά στα 

λεγόµενα των επιχειρηµατιών, αλλά αυτή είναι µία υποκειµενική εικόνα, µας 

δίνει µία χρήσιµη πληροφόρηση, αλλά δε µπορούµε να σταθούµε µόνο σε 

αυτή την πληροφόρηση. Γι΄ αυτό το λόγο κάνουµε το συνδυασµό, δηλαδή 

κάνουµε τις επιµέρους αναλύσεις που είναι σαν ένα παζλ και παίρνουµε τα 

αποτελέσµατα αυτά και στο τέλος θα πρέπει να γίνει µια σύνθεση. 

Η πρώτη φάση του σχεδιασµού του συστήµατος διάγνωσης 

αναγκών πραγµατοποιήθηκε την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο, όταν 

για πρώτη φορά δηµιουργήθηκε µια µεθοδολογία για το θέµα της διάγνωσης 

αναγκών και πραγµατοποιήθηκαν οι πρώτες πιλοτικές εφαρµογές του.  

Να αναφέρω ότι έγιναν δύο µεγάλες έρευνες πεδίου, µία 

πανελλαδική το 2003 και µία στην Αττική το 2006, αλλά έγιναν και επιµέρους 

έρευνες όπως έρευνα απορρόφησης των πτυχιούχων ΙΕΚ στην αγορά 

εργασίας, αλλά και µια ειδική έρευνα για τις εργασιακές σχέσεις.  

Από τις έρευνες αυτές προέκυψαν σηµαντικά αποτελέσµατα, τα 

οποία αποτυπώθηκαν στις εκδόσεις της ΠΑΕΠ, αλλά και σε εκθέσεις προς 

τους φορείς σχεδιασµού πολιτικών που δεν ήταν διαθέσιµοι στο ευρύτερο 

κοινό.  

Ενδεικτικά σας αναφέρω κάποιες από τις εκδόσεις που έχουν 

προκύψει από αυτό το σύστηµα µέχρι στιγµής. Πριν από ένα χρόνο ζητήθηκε 

από το Υπουργείο Εργασίας να γίνει µελέτη για τον προσδιορισµό των 

αναγκών κατάρτισης στα ΚΕΚ και βέβαια πραγµατοποιήθηκε.  

Αντίστοιχα έχει γίνει µελέτη αναπτυξιακών δυνατοτήτων στους 

πόλους ανάπτυξης του ΕΣΠΑ, έχει γίνει µελέτη για τα επαγγέλµατα των 

σχολών µαθητείας του ΟΑΕ∆ παλαιότερα, έχουν γίνει µελέτες που αφορούν 

µεθοδολογικά εργαλεία και επίσης έχουν γίνει µελέτες για την προσφορά και 
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ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων τόσο για το σύνολο της χώρας όσο και για 

περιφέρειες και νοµούς.  

Σήµερα βρισκόµαστε στην αρχή της δεύτερης φάσης λειτουργίας 

του συστήµατος διάγνωσης αναγκών της ΠΑΕΠ. Έχουν υποβληθεί κάποια 

τεχνικά δελτία έργου για την περίοδο αυτή που διανύουµε και συγκεκριµένα 

υπάρχει ένα τεχνικό δελτίο για τη δηµιουργία ενός εθνικού δικτύου στο οποίο 

θα συµµετέχουν όσοι εµπλέκονται είτε µε τις εισροές είτε µε τις εκροές του 

συστήµατος. 

∆ηλαδή θα συµµετέχουν Περιφέρειες, ∆ήµοι, Πανεπιστήµια, 

φορείς που συλλέγουν στοιχεία, αλλά και φορείς που θέλουν να 

χρησιµοποιήσουν αυτά τα στοιχεία ώστε να συµβάλλουν και στο σχεδιασµό 

του συστήµατος αλλά και να µας βοηθήσουν στο να πάρουµε στοιχεία για τη 

διενέργεια των επιµέρους κοµµατιών του συστήµατος. Αυτό είναι ένα 

εγκεκριµένο δελτίο όπως βλέπετε. 

Το δεύτερο αφορά µεθοδολογικά εργαλεία στο οποίο 

εµπεριέχονται διαφορετικά µεθοδολογικά εργαλεία για το κάθε κοµµάτι του 

συστήµατος, για το οικονοµετρικό µοντέλο, για τις έρευνες πεδίου και για 

άλλα.  

Ένα τρίτο έργο αφορά την ανάλυση δεδοµένων δευτερογενών 

πηγών, ένα τέταρτο πολύ σηµαντικό έργο του οποίου εκκρεµεί η έγκριση αυτή 

τη στιγµή αφορά έρευνες πεδίου και υπάρχουν και άλλα τεχνικά δελτία τα 

οποία έχουν εγκριθεί και αφορούν την αποτύπωση των αποτελεσµάτων 

ουσιαστικά του συστήµατος αυτού για το σύνολο της χώρας, για περιφέρειες, 

νοµούς.  

Στον τοµέα της διάγνωσης αναγκών σε ένα τόσο κρίσιµο τοµέα 

για την αγορά εργασίας η Ελλάδα µέχρι πρότινος είχε µια σηµαντική 

υστέρηση, έναντι των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών. Το Παρατηρητήριο 

Απασχόλησης προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό και να υποστηρίξει τους 

φορείς χάραξης και υλοποίησης πολιτικών στη χώρα, υλοποιώντας ένα 

αρκετά φιλόδοξο και σύνθετο έργο. 

Έχει γίνει αρκετή πρόοδος µέχρι στιγµής, αλλά απαιτείται 

συνεχής και συστηµατική προσπάθεια για να ολοκληρωθεί το έργο αυτό και 

να µπορεί να δουλεύει από δω και στο εξής συνεχώς. Και βέβαια 
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τελειώνοντας ήθελα να τονίσω και πάλι τη σηµασία αυτού του έργου για την 

επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, 

ειδικά την περίοδο που διανύουµε.  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε την κα Καµινιώτη.  

  Νοµίζω ότι παρότι σύντοµο σε χρόνο ήταν πάρα πολύ 

περιεκτικό το περιεχόµενο της παρουσίασης, που στην ουσία ανέδειξε όλα 

εκείνα τα στοιχεία τα οποία δεν είναι και ευρέως γνωστά ακόµα και σε 

συναφείς φορείς του έργου που έχει εκτελέσει µέχρι σήµερα το 

Παρατηρητήριο και στα έργα στα οποία προτίθεται να µπει δίνοντας το στίγµα 

της ολιστικής προσέγγισης όπως πάρα πολύ σωστά είπε.  

Να συνεχίσουµε δίνοντας το βήµα στον κ. Σταύρο Γαβρόγλου, 

Τµηµατάρχη στη ∆ιεύθυνση Μελετών του Παρατηρητηρίου, ο οποίος θα µας 

µιλήσει για ένα δύσκολο θέµα και στην αντίληψή του και στην αντιµετώπισή 

του, που είναι η «ζήτηση αντικατάστασης, το replacement demand, στη 

ζήτηση ειδικοτήτων στην αγορά εργασίας». Σταύρο έχεις το λόγο.  

Σ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ.  

Η ζήτηση αναπλήρωσης ή ζήτηση αντικατάστασης, νοµίζω το 

αναπλήρωσης είναι ακριβέστερο, είναι µία έννοια σχετικά άγνωστη στο 

ευρύτερο κοινό, αλλά ιδιαίτερα κρίσιµη για τα θέµατα που συζητάµε σήµερα, 

δηλαδή συγκεκριµένα για τη ζήτηση για θέσεις εργασίας για συγκεκριµένες 

επαγγελµατικές ειδικότητες και δεξιότητες και επίπεδο επαγγελµατικών 

προσόντων κι έχει ιδιαίτερη σηµασία η ζήτηση αναπλήρωσης για τις πολιτικές 

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, καθώς και εκπαίδευσης για δια βίου 

µάθησης. 

Γενικότερα, το µεγάλο ζητούµενο είναι να προσδιορίσουµε την 

παρούσα και τη µελλοντική εικόνα της ζήτησης και της προσφοράς. Εννοείται 

ζήτησης εργασίας και της προσφοράς εργασίας και να δούµε πως αυτά τα 

δύο δηµιουργούν αναντιστοιχίες ή όχι.  

Αλλά συνήθως όταν λέµε να προσδιορίσουµε τη ζήτηση 

εργασίας, αυτό που έχουµε στο νου µας οι περισσότεροι είναι πόσο θα 

αυξηθεί ή πόσο θα µειωθεί η ζήτηση σε ένα συγκεκριµένο κλάδο επάγγελµα 

και τα λοιπά. Ιδιαίτερα στην εποχή που ζούµε θα µπορούσε κανείς να πει ότι η 
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απασχόληση σε κάποιο κλάδο τα επόµενα δέκα χρόνια δεν πρόκειται να 

αυξηθεί πάρα πολύ. Κάποιος θα πει ότι µπορεί να µειωθεί.  

Οπότε το να κάνουµε όλο αυτό το πολύ πολύπλοκο, µια πολύ 

πολύπλοκη µεθοδολογία για να καθορίσουµε ποια θα είναι η αύξηση των 

θέσεων εργασίας στον άλφα κλάδο ή επάγγελµα, µπορεί να ήταν και λίγο 

περιττό µε την έννοια ότι η αύξηση που θα διαπιστώσουµε θα είναι πολύ 

µικρή στο σηµερινό ειδικά οικονοµικό κλίµα.  

Όµως όπως τονίζετε η ζήτηση που θα προκύψει για θέσεις 

εργασίας δε θα προκύψει µόνο από την αύξηση του ΑΕΠ ας πούµε, δε θα 

είναι δηλαδή µόνο ζήτηση επέκτασης, αλλά ένα πολύ µεγάλο µέρος της θα 

είναι ζήτηση αναπλήρωσης.  

∆ηλαδή η ζήτηση που θα προκύψει λόγω όχι της συρρίκνωσης ή 

της αύξησης του κλάδου αλλά λόγω των αποχωρήσεων από τον κλάδο, λόγω 

συνταξιοδότησης το πιο κλασικό παράδειγµα, ή λόγω αλλαγής επαγγέλµατος. 

Και πράγµατι εάν θέλουµε να δούµε ποιο θα είναι το σύνολο των ευκαιριών 

απασχόλησης σε δέκα χρόνια ας πούµε στο 2020 θα πρέπει να 

συνυπολογίσουµε πόσο θα αυξηθεί η ζήτηση επέκτασης και πόσο η ζήτηση 

αναπλήρωσης.  

Θέλω να πω δύο λόγια για το πώς προσεγγίζεται αυτή η 

πολύπλοκη διαδικασία αντιστοίχησης της προσφοράς και της ζήτησης. Από το 

κοµµάτι της προσφοράς το πρώτο βασικό στάδιο είναι η εκτίµηση του 

πληθυσµού µε την απογραφή και µετά µία εκτίµηση ανάλογα µε το ιστορικό 

της γεννητικότητας, εκτιµήσεις για µετανάστευση και τα λοιπά και µία προβολή 

του πληθυσµού σε δέκα χρόνια. 

Ένα δεύτερο στάδιο είναι να δούµε τι ποσοστό αυτό του 

πληθυσµού θα αποτελέσει το εργατικό δυναµικό. Εδώ λοιπόν µε βάση τις 

εκτιµήσεις µας που έχουµε για τη συµµετοχή στην απασχόληση µπορούµε να 

προβάλουµε να κάνουµε εκτίµηση για το µέγεθος του εργατικού δυναµικού, 

ανά εκπαιδευτικό επίπεδο βεβαίως αν θέλουµε, ανά φύλο, ανά ηλικία. 

Και τέλος, ένα τρίτο στάδιο µε βάση συνήθως πάλι τις ιστορικές 

τάσεις, µπορούµε να εκτιµήσουµε πως θα επιµεριστεί αυτό το εργατικό 

δυναµικό σε επαγγέλµατα. Αυτό λοιπόν είναι µία διαδικασία, που προσπαθεί 
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να εκτιµήσει την προσφορά εργασίας, πως οι εργαζόµενοι βασικά δηλαδή θα 

διεκδικούν θέσεις εργασίας.  

Τώρα το κοµµάτι της ζήτησης είναι λίγο πιο σύνθετο κι εκεί θα 

πρέπει και τη θέση της ζήτησης αναπλήρωσης. Το πρώτο στάδιο είναι να 

εκτιµήσουµε το ρυθµό αύξησης της παραγωγής, του ακαθορίστου εθνικού 

προϊόντος.  

Για να το κάνουµε αυτό χρειαζόµαστε ένα οικονοµετρικό µοντέλο 

της ελληνικής οικονοµίας, χρειαζόµαστε να συνυπολογίσουµε παράγοντες 

όπως τα επιτόκια που θα διαµορφωθούν, να συνυπολογίσουµε το διεθνές 

οικονοµικό περιβάλλον δηλαδή ποιο αναµένεται να είναι το ΑΕΠ των 

Ηνωµένων Πολιτειών, που αυτό ενδεχοµένως θα επηρεάσει και το ρυθµό 

ανάπτυξης της χώρας µας. Κι έτσι λοιπόν το πρώτο στάδιο είναι αυτό, να 

καθορίσουµε το ποσοστό αύξησης της παραγωγής.  

Το δεύτερο στάδιο είναι να επιµερίσουµε αυτή την αύξηση της 

παραγωγής, στους κλάδους της οικονοµίας. Αυτό χρειάζεται πάλι να κάνουµε 

µία εκτίµηση για το πώς αλλάζει ενδεχοµένως η δοµή της οικονοµίας µας, 

αλλά πάλι σας λέω στο σηµείο αυτό λέµε ότι ο τάδε όγκος παραγωγής αφορά 

το σύνολο της οικονοµίας που θα επιµεριστεί ως εξής στους επιµέρους 

κλάδους. 

Το τρίτο βήµα είναι να εκτιµήσουµε τον αριθµό των 

απασχολουµένων σε κάθε κλάδο κι αυτό πως το κάνουµε; Με βάση το 

δεύτερο βήµα που µας δίνει τον όγκο της παραγωγής, εάν ξέρουµε την 

παραγωγικότητα του κάθε κλάδου, πόσες δηλαδή ώρες εργασίας χρειάζονται 

για µία µονάδα παραγωγής, µπορούµε να εκτιµήσουµε το συνολικό αριθµό 

των απασχολουµένων σε κάθε κλάδο της οικονοµίας. 

Το τέταρτο στάδιο είναι αφού ξέρουµε σε κάθε κλάδο πόσοι θα 

εργάζονται, µε βάση συνήθως πάλι το κάνουµε αυτό ιστορικές τάσεις, των 

προηγούµενων δηλαδή ετών, µπορούµε να εκτιµήσουµε και την κατανοµή 

των επαγγελµάτων στον κλάδο αυτό, πόσοι δηλαδή από κάθε επάγγελµα θα 

απασχολούνται στον κάθε κλάδο. 

Και πέµπτον µε όλη αυτή τη διαδικασία καταλήγουµε ποια θα 

είναι η ζήτηση επέκτασης ανά κλάδο, ανά επάγγελµα, ανά ηλικία και τα λοιπά. 

Αυτή βεβαίως η ζήτηση επέκτασης µπορεί να είναι θετική για κάποιους 
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κλάδους ή αρνητική για άλλους. Μετά εδώ µπαίνει το βήµα της εκτίµησης της 

ζήτησης αναπλήρωσης, το οποίο σε συνδυασµό µε το προηγούµενο βήµα θα 

µας δώσει τη συνολική ζήτηση ανά επαγγέλµατα. 

Εδώ περνάω ορισµένες διαφάνειες, για να έρθω λίγο πιο 

συγκεκριµένα να φωτογραφήσουµε τη ζήτηση αναπλήρωσης, που σε ένα 

πολύ απλό επίπεδο µπορούµε να εκτιµήσουµε τη ζήτηση αναπλήρωσης 

άσχετα από το πόσο θα αυξηθεί η οικονοµία, ως εξής. 

Η έρευνα εργατικού δυναµικού µεταξύ άλλων κάθε τρεις µήνες 

ρωτάει ποια ήταν η οικονοµική σου δραστηριότητα ένα χρόνο πριν και 

διασταυρώνοντας λοιπόν τις απαντήσεις αυτές, δηλαδή ποια ήταν η 

οικονοµική δραστηριότητα κάποιου ένα χρόνο πριν και ποια είναι τώρα, 

µπορούµε να κάνουµε εκτιµήσεις για το πόσοι αποχωρούν από ένα 

επάγγελµα λόγω συνταξιοδότησης ή λόγω ανεργίας και µετάπτωσή τους στον 

µη ενεργό πληθυσµό ίσως ή λόγω µετάβασης σε ένα άλλο επάγγελµα. 

Αυτή λοιπόν η διαδικασία καµιά φορά µπορεί να απαιτεί 

πολύπλοκες µαθηµατικές πράξεις, για να µπορέσουµε να συνυπολογίσουµε 

την εκροή από ένα επάγγελµα σε άλλο, αλλά και την εισροή ενδεχοµένως από 

άλλο επάγγελµα στο εν λόγω κι έτσι έχουµε και τη ζήτηση αναπλήρωσης.  

Όλα αυτά που σας είπα ακούγονται ίσως λίγο ασαφή, αλλά 

νοµίζω η σηµασία της ζήτησης αναπλήρωσης θα γίνει σαφέστερη χάρη στις 

επόµενες διαφάνειες, τις οποίες βασικά οφείλω στους πολύ καλούς 

διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης που µε αιφνιδιάσανε αλλά είχαν την καλή 

πρόνοια να µας τροφοδοτήσουν µε στοιχεία της µελέτης του CEDEFOP η 

οποία ολοκληρώθηκε το 2010 µεν αλλά έχει επικαιροποιηθεί µε νεότερες 

εκτιµήσεις και παρουσιάζει τα εξής. 

Θα σας παρουσιάσω σε τρεις εκδοχές τη διαφάνεια αυτή, 

µπορούµε να δούµε λοιπόν ότι αν δούµε τη δεύτερη κατηγορία πρόσωπα που 

ασκούν επιστηµονικά καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλµατα, εκτιµάται ότι 

σήµερα στην Ελλάδα έχουµε 627 χιλιάδες και ότι το 2020 θα φτάσουν τις 642 

χιλιάδες. 

∆ηλαδή σε δέκα χρόνια θα αυξηθούν κατά 15 χιλιάδες, που δε 

µου φαίνεται τόσο θεαµατικό το νούµερο και θα έλεγε κανείς τώρα και για 15 

χιλιάδες δηλαδή σε δέκα χρόνια 15 χιλιάδες πρέπει τώρα να γίνει ολόκληρη 
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φασαρία, να χαράξουµε προγράµµατα και προβλέψεις τι θα γίνει που θα 

απορροφηθούν αυτοί; Το νούµερο είναι µικρό. 

Εάν δε κοιτάξουµε για παράδειγµα µια άλλη κατηγορία το επτά 

ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλµατα, εκεί θα 

δούµε ότι υπάρχει και µείωση, άρα αφού θα µειωθούν τώρα αυτοί χρειάζεται 

τόσο πολύ να ασχοληθεί η Πολιτεία, οι φορείς, για την κατάρτιση γι΄ αυτούς 

τους κλάδους και γι΄ αυτά τα επαγγέλµατα;  

Η εικόνα όµως αυτή ανατρέπεται αν προσθέσουµε τη ζήτηση 

αναπλήρωσης. Εκεί λοιπόν θα δούµε για παράδειγµα για τα τεχνικά 

επαγγέλµατα που έλεγα το επτά, ότι ναι µεν η ζήτηση επέκτασης, δηλαδή 

συνολικά θα µειωθεί ο αριθµός των επαγγελµατιών αυτών, αλλά θα 

προκύψουν 191 χιλιάδες θέσεις εργασίας σε αυτά τα επαγγέλµατα µέχρι το 

2020. 

∆ηλαδή ναι µεν οι επιχειρήσεις δε θα προσλάβουν κι άλλους 

τέτοιους επαγγελµατίες, αλλά θα αναγκαστούν να αναπληρώσουν πάρα 

πολλούς από αυτούς οι οποίοι παίρνουν σύνταξη για παράδειγµα, 

συνταξιοδοτούνται δηλαδή.  

Έτσι τελικά συνολικά βλέπουµε στο παράδειγµα αυτό για τους 

τεχνίτες ότι θα χάσουµε 22 χιλιάδες λόγω της συρρίκνωσης συνολικά, αλλά 

λόγω της ζήτησης αναπλήρωσης θα προστεθούν 191 χιλιάδες και σύνολο θα 

έχουµε 169 χιλιάδες νέες ευκαιρίες απασχόλησης για ειδικευµένους τεχνίτες 

και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλµατα. 

Τέλος, γιατί νοµίζω πέρασε και ο χρόνος µου, την άσκηση αυτή 

µπορούµε να την κάνουµε όχι µε βάση επαγγέλµατα µόνο αλλά και µε βάση 

του επιπέδου των επαγγελµατικών προσόντων, χαµηλά εκπαιδευτικά δηλαδή 

αποφοίτους πρωτοβάθµιας δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. 

Πάλι ευχαριστούµε το CEDEFOP γι΄ αυτά τα στοιχεία, βλέπουµε 

λοιπόν ότι θα υπάρξει µία ζήτηση επέκτασης στις δύο µεγαλύτερες 

κατηγορίες, δηλαδή κατηγορίες µε υψηλότερα προσόντα, αλλά αν δούµε τη 

ζήτηση αναπλήρωσης θα δούµε ότι ακόµα και για άτοµα µε χαµηλά 

εκπαιδευτικά προσόντα, τα οποία ευτυχώς αναλογικά θα µειωθούν σε σχέση 
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µε τα υπόλοιπα, θα υπάρξει όµως µεγάλη ανάγκη, θα δηµιουργηθούν 700 

νέες θέσεις εργασίας µε αυτά τα εκπαιδευτικά προσόντα. 

Έτσι όπως καταλαβαίνετε ακόµα κι αν η οικονοµία δεν πρόκειται 

να αναπτυχθεί µε τους ρυθµούς που θα θέλαµε τα επόµενα δέκα χρόνια, οι 

ανάγκες σε επαγγέλµατα δεξιότητες και ικανότητας θα συνεχίσουν να είναι 

αντικείµενο πολιτικών, ούτως ώστε να βρεθεί η καλύτερη αντιστοίχηση 

ανάµεσα στην προσφορά και τη ζήτηση. Ευχαριστώ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε. Εσείς θέλετε να πείτε κάτι; Σας βλέπω και 

όρθιο τόση ώρα. Παρακαλώ έχετε το λόγο.  

Θ. ΤΣΕΚΟΣ: Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Σηµαντικός παράγοντας το να 

έχουµε µια αξιοπρόσεκτη πρόβλεψη είναι το να έχουµε µια ξεκάθαρη άποψη, 

τουλάχιστον όσο γίνεται καλύτερα, στην εκτίµηση του αναπτυξιακού-

παραγωγικού µοντέλου που η χώρα θα έχει τα επόµενα χρόνια.  

Ναι µεν το ΑΕΠ σε πρώτο στάδιο, στο δεύτερο για να κάνεις την 

κλαδική κατανοµή πρέπει να ξέρεις που πας σα χώρα. Θα πάµε προς τον 

τουρισµό, προς τη ναυτιλία, προς οικοδοµή, που θα πάµε; Επειδή σε αυτό 

στην κρίση που βρισκόµαστε αυτή τη στιγµή είναι ασαφής η κατεύθυνση που 

θα πάρουµε, ίσως θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας εναλλακτικά σενάρια, γιατί 

αυτό αλλάζει τα πάντα.  

Πέρα από το ΑΕΠ δηλαδή για να βγάλουµε ποσά και κατανοµή 

εντός επαγγελµάτων, ποια επαγγέλµατα όµως είναι γιατί είναι πολύ σηµαντικό 

να το ξέρουµε αυτό.  

Σ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ: Ναι έχετε απόλυτο δίκιο, δε διευκρίνισα που ίσως θα 

έπρεπε ότι και σε αυτό το δεύτερο ας το πούµε στάδιο στο δεύτερο βήµα της 

µεθοδολογίας αλλά και στο πρώτο εκεί που εκτιµάµε το ΑΕΠ και εκείνο 

βασίζεται σε σενάρια και θα ήταν λάθος να βασιστούµε σε µία µόνο εκτίµηση.. 

Θ. ΤΣΕΚΟΣ: Της Τράπεζας της Ελλάδος προφανώς;  

Σ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ: Ο καθορισµός των σεναρίων ακολουθεί µια συγκεκριµένη 

µεθοδολογία, που ένα βήµα αυτής είναι ακριβώς οι εκτιµήσεις άλλων εθνικών 

και διεθνών οργανισµών και συνήθως διαµορφώνονται τρία σενάρια, το 

baseline σενάριο το πάνω και το κάτω, όπως έκανε και το CEDEFOP ας 

πούµε στην προκειµένη περίπτωση.  
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε πολύ τον κ. Γαβρόγλου και τον κ. Γενικό που 

διευκόλυνε µε µία έµµεση προέκταση των σεναρίων του πως γίνονται αυτές οι 

προβλέψεις, νοµίζω δόθηκε µία εικόνα τέτοια που παρότι ο κ. Γαβρόγλου 

µίλησε µε παραδείγµατα άφησε πάρα πολύ ενδιαφέρον υλικό. 

  ∆ηλαδή δηµιουργούνται νοµίζω εύλογες κατά κάποιο τρόπο 

δηµιουργικές σκέψεις για το πώς αυτό το σύστηµα µπορεί να επεκταθεί έτσι 

ώστε να δώσει απαντήσεις σε καίρια ζητήµατα σχεδιασµού πολιτικής και γι΄ 

αυτό ακριβώς είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν τρέξουν αυτά τα έργα να 

δούµε τα πρώτα αποτελέσµατα που θα βγάλουν και να τα τσεκάρουµε µε 

αυτά τα οποία γνωρίζουµε ή πιστεύουµε ότι γνωρίζουµε ήδη.  

Ο κ. Γενικός θα µας κάνει άλλη µια ερώτηση.  

Θ. ΤΣΕΚΟΣ: Παίρνοντας το οικονοµετρικό µοντέλο µε βάση το εθνικό προϊόν 

κι ακόµη και τα σενάρια του παραγωγικού µοντέλου φτάνουµε σε συνολικά 

αποτελέσµατα κατανοµής των επαγγελµάτων.  

  Τι συµβαίνει όµως; Αν δούµε εσωτερικά ανά περιφέρεια κάποιες 

αλλαγές που µπορούν να γίνουν ποιοτικά τα επόµενα χρόνια, παράδειγµα 

µπορεί να πέσει ο τουρισµός παράδειγµα λέω στην Ήπειρο και να αναπτυχθεί 

περισσότερο στο Νότιο Αιγαίο, άρα στο Νότιο Αιγαίο µπορεί να χρειαστούµε 

εκατό νέες θέσεις και να χάσουµε πενήντα στην Ήπειρο και θα πρέπει και 

αυτές οι αλλαγές κάπως µε κάποιο τρόπο να διερευνηθούν να µελετηθούν και 

να βρεθεί το εργαλείο για να βγούνε.  

Γι΄ αυτό έβαλα και προηγουµένως τη διάσταση των περιφερειών 

και της ανάγκης κλαδικής µελέτης σε επίπεδο περιφέρειας στις 13 περιφέρειες 

που θα έχουµε από δω και πέρα.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Νοµίζω για να τηρηθεί η διαδικασία, επειδή έχουµε κι άλλη 

µία οµιλήτρια, να κάνει την εισήγησή της και η κα Ροµπόλη, ώστε όταν 

ολοκληρωθούν οι εισηγήσεις να µπορείτε να κάνετε ερωτήσεις και στους τρεις 

εισηγητές. Να δώσουµε το λόγο στην κα Ροµπόλη, η οποία θα µας µιλήσει για 

τη «συστηµική διερεύνηση της απασχόλησης σε σχέση µε τα επαγγέλµατα».  

Α. ΜΠΕΛΕΓΡΗ - ΡΟΜΠΟΛΗ: Ευχαριστώ πάρα πολύ κα Πρόεδρε.  

Η εισήγησή µου όπως σας είπε και η κα Πρόεδρος είναι «η 

απασχόληση και τα επαγγέλµατα, µία συστηµική διερεύνηση». Η παρουσίασή 

µου θα περιέχει την εξειδίκευση του στόχου, τη µεθοδολογία κατασκευής και 
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εκτίµησης του πίνακα ζήτησης επαγγελµάτων κατά κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας, τις µελέτες περίπτωσης που έχουµε επεξεργαστεί σε εθνικό 

περιφερειακό τοµεακό και επαγγελµατικό επίπεδο και τέλος θα έχουµε µία 

συνοπτική ανάλυση των αποτελεσµάτων. 

Θέλοντας να εξειδικεύσουµε το στόχο µας επικεντρωνόµαστε 

στη διερεύνηση των επαγγελµάτων τα οποία δηµιουργούν τα µεγαλύτερα 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα ζήτησης απασχόλησης, άρα θα 

προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε εκείνα τα αποτελέσµατα που εµφανίζουν τη 

µεγαλύτερη εσωτερική δυναµική στα πλαίσια λειτουργίας του συστήµατος. 

Το µεθοδολογικό µας πλαίσιο είναι η ανάλυση εισροών εκροών 

και χρησιµοποιείται ανάλογα τη µελέτη περίπτωσης είτε το στατικό ανοιχτό, 

είτε το στατικό κλειστό υπόδειγµα το οποίο είναι ένα general equilibrium model 

τροποποιηµένο για τη ζήτηση επαγγελµάτων σύµφωνα πάντα µε την 

εξεταζόµενη περίπτωση. 

Το υπόδειγµα εισροών εκροών, όπως οι περισσότεροι από µας 

γνωρίζετε, είναι ένα υπόδειγµα γενικής ισορροπίας µε τη βοήθεια του οποίου 

εκτιµώνται τα κλαδικά επίπεδα παραγωγής ενός συστήµατος µε την τελική 

ζήτηση θεωρούµενη ως εξωγενή µεταβλητή, άρα µε βάση αυτά που λέµε στην 

οικονοµετρία είναι ένα υπόδειγµα ζήτησης. Οι παράµετροι που εκτιµώνται µε 

βάση αυτό το υπόδειγµα είναι οι πολλαπλασιαστές των επαγγελµάτων και η 

αντίστροφη µήτρα του Λεόντιεφ.  

Τι είναι οι πολλαπλασιαστές των επαγγελµάτων. Οι 

πολλαπλασιαστές των επαγγελµάτων είναι το µέτρο της µεταβολής της 

ζήτησης για ένα επάγγελµα, από τη µοναδιαία µεταβολή της ζήτησης ενός 

κλάδου. Με βάση το ανοιχτό υπόδειγµα η µήτρα των επαγγελµάτων κατά 

κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας γίνεται από τη σχέση που έχετε στη 

διαφάνεια -να µη σας κουράσω µε µαθηµατικά γιατί θα είµαι εκτός κλίµατος 

στο τέλος. 

Ωστόσο όµως αυτή είναι µία σχέση πολύ σηµαντική, διότι 

αφενός µεν µας δίνει το LKI, µας δίνει τον πίνακα κλάδων επαγγελµάτων, 

αφετέρου το LKI µας δίνει τους άµεσους συντελεστές απασχόλησης και η 

αντίστροφη µήτρα του Λεόντιεφ η οποία είναι και η µήτρα πολλαπλασιαστής 
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που θα σας πω δυο λόγια παρακάτω, µας δίνει τη συνολική ζήτηση για 

επαγγέλµατα µετά από διαταραχές της ζήτησης.  

Τι είναι το κλειστό υπόδειγµα δυο λόγια. Το κλειστό υπόδειγµα 

δεν είναι τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο από ότι στον πίνακα α΄ που 

είναι ο πίνακας των τεχνολογικών συντελεστών, µπορούµε να προσθέσουµε 

µία γραµµή και µία στήλη που αφορά τα εισοδήµατα και τις δαπάνες. Άρα 

συγκεντρωτικά λέµε τι είναι οι άµεσοι συντελεστές; Οι άµεσοι συντελεστές 

εκφράζουν τον αριθµό των απασχολουµένων στο επάγγελµα «Κ» που 

απαιτείται για την παραγωγή µιας µονάδας προϊόντος του κλάδου «Ι». 

Τι είναι οι συνολικοί πολλαπλασιαστές; Οι συνολικοί 

πολλαπλασιαστές εκφράζουν την απασχόληση στο επάγγελµα «Κ» που 

δηµιουργείται άµεσα, εξαιτίας δηλαδή της άµεσης µεταβολής της ζήτησης του 

κλάδου «Ι» και έµµεσα εξαιτίας δηλαδή της επιπλέον ζήτησης που 

δηµιουργείται στους κλάδους στους προµηθευτές του «Ι», δηλαδή ουσιαστικά 

η απασχόληση η οποία οφείλεται στις διακλαδικές σχέσεις του συστήµατος και 

οι έµµεσοι πολλαπλασιαστές είναι η διαφορά των δύο προηγούµενων.  

Τώρα τι είναι η αντίστροφη µήτρα του Λεόντιεφ; Εκφράζει τις 

συνολικές απαιτήσεις άµεσες και έµµεσες κάθε κλάδου που απαιτούνται για 

την παραγωγή του τελικού προϊόντος, άρα είναι η µήτρα πολλαπλασιαστής. 

Έχουµε δύο περιπτώσεις στη µήτρα των εγχώριων ενδιάµεσων εισροών και 

τη µήτρα των συνολικών, δηλαδή αυτή που περιλαµβάνει και τις εισαγόµενες 

ενδιάµεσες εισροές.  

Η διαφορά του θα µας δώσει την απασχόληση που οφείλεται 

στις εισαγωγές -εν πάση περιπτώσει εµείς δεν έχουµε προχωρήσει σε αυτό 

που θα σας παρουσιάσω σε αυτή την ανάλυση αν και έχει γίνει αλλά δεν είναι 

του παρόντος- και στη συνέχεια µε βάση αυτή τη δοµή του υποδείγµατος τα 

δεδοµένα τα οποία είναι διαθέσιµα για την ελληνική οικονοµία είναι οι εγχώριοι 

πίνακες εισροών εκροών, αυτούς χρησιµοποιούµε δηλαδή η µήτρα των 

τεχνολογικών σχέσεων αναφέρεται µόνο στις εγχώριες ενδιάµεσες 

συναλλαγές των κλάδων. 

Και αναφέρεται στο 1994-2005 και είναι σε τρέχουσες τιµές, τον 

περιφερειακό πίνακα εισροών εκροών της Πελοποννήσου για το έτος 2007, 

αυτός είναι εκτιµηµένος από συναδέλφους, την ακαθάριστη αξία παραγωγής 
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για τους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας, τις έρευνες εργατικού 

δυναµικού. 

Και τέλος θα χρησιµοποιήσουµε σε µία µελέτη περίπτωσης που 

αφορά το περιβάλλον ένα διάνυσµα ζήτησης επενδύσεων για πράσινες 

επενδύσεις που αφορούν το 2010 αναφέρεται στην περίοδο 2010-2020. Αυτό 

είναι ένα διάνυσµα το που έχει εκτιµηθεί σε συνεργασία µε το Πολυτεχνείο µε 

το Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Αστεροσκοπείο και η εκτίµηση έχει γίνει από 

µία διεπιστηµονική οµάδα µε επικεφαλής όσον αφορά την εκτίµηση του 

διανύσµατος τον Καθηγητή κ. Λάλα και όσον αφορά την εκτίµηση των 

αποτελεσµάτων εµένα. 

Οι µελέτες περίπτωσης που θα σας παρουσιάσω επειδή 

αναφέρθηκα σε µία συγκεκριµένη µεθοδολογία, µε βάση αυτή τη µεθοδολογία 

έχουν γίνει κάποιες εργασίες και θα σας πω ενδεικτικά πέντε απ΄ αυτές που 

αναφέρονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης και έχουν νοµίζω από αυτή 

την άποψη το ενδιαφέρον τους.  

Κατ΄ αρχήν θα δούµε µία περίπτωση όσον αφορά την ελληνική 

οικονοµία για τρεις κλάδους και µονοψήφια επαγγέλµατα, στη συνέχεια θα 

δούµε την περίπτωση της ελληνικής οικονοµίας για 24 κλάδους και διψήφια 

επαγγέλµατα, στη συνέχεια την Πελοπόννησο για 21 κλάδους και διψήφια 

επαγγέλµατα. 

Επίσης τον τοµέα των πράσινων επενδύσεων -ας το πούµε έτσι 

σχηµατικά για να συνεννοούµαστε- που αφορά 29 κλάδους και διψήφια 

επαγγέλµατα και τέλος τους µηχανικούς κάτι που αφορά ιδιαίτερα το ίδρυµα 

από το οποίο προέρχοµαι και έχουµε κάνει µία εσωτερική έρευνα που µας 

ζητήθηκε κεντρικά. 

Στον πίνακα ένα έχουµε τη µελέτη περίπτωσης ένα που αφορά 

την εθνική οικονοµία στην τρία επί τρία ανάλυση όπως λέµε, δηλαδή για τους 

τρεις κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, τον πρωτογενή το δευτερογενή 

και τον τριτογενή και για τα µονοψήφια επαγγέλµατα.  

Προχωράω λίγο γρήγορα και θα δείτε στην πάνω φέτα του 

πίνακα δύο τους συνολικούς πολλαπλασιαστές που αφορούν τα επαγγέλµατα 

σε µονοψήφια ανάλυση και παρατηρούµε ότι στον δευτερογενή τοµέα οι 
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πολλαπλασιαστές έχουν αρκετά σηµαντική τιµή, µία πολύ σηµαντική τιµή, 

όπως και στον δευτερογενή τοµέα. 

Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι ο δευτερογενής και τριτογενής 

τοµέας όχι το έτος 2005 αλλά µε βάση τον πίνακα του 2005, γιατί ένας 

πίνακας εισροών εκροών όπως ξέρετε δεν καταρτίζεται για κάθε έτος, αλλά 

και από τη Eurostat οι χώρες είναι υποχρεωµένες να καταρτίσουν πίνακες 

εισροών εκροών κάθε πέντε έτη.  

Άρα ο τελευταίος διαθέσιµος πίνακας που έχουµε είναι του 2005 

και βέβαια είναι λογικό γιατί η δοµή και η διάρθρωση µιας οικονοµίας δεν 

αλλάζει στο βραχυχρόνιο διάστηµα και επιπλέον και η τεχνολογία παραγωγής 

που εκφράζεται µέσα από το συγκεκριµένο εργαλείο ανάλυσης δεν αλλάζει 

στο βραχυχρόνιο διάστηµα. 

Άρα το ότι αναφερόµαστε σε ένα έτος που ενδεχοµένως όλοι το 

θεωρούµε παρελθόν, είναι µεν ένα πρόβληµα -θα ήταν πολύ ευχάριστο να 

είχαµε τον πίνακα του 2010- ωστόσο όµως δεν είναι ένας παράγοντας ο 

οποίος θα µας εµποδίσει να προχωρήσουµε στην ανάλυση και ως ένα βαθµό 

βέβαια µπορεί να έχουν κάποιο πρόβληµα τα αποτελέσµατα, αλλά τα 

αποτελέσµατά µας θεωρούνται φερέγγυα και µε βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. 

Άρα βλέπουµε λοιπόν ότι το 2005 ο δευτερογενής και ο 

τριτογενής τοµέας είναι αυτοί οι οποίοι διαθέτουν τους µεγαλύτερους 

συντελεστές απασχόλησης σε σχέση µε τα µονοψήφια επαγγέλµατα. Ωστόσο 

όµως, εάν δούµε στις άµεσες επιδράσεις παρατηρούµε ότι οι κλάδοι του 

δευτερογενή τοµέα της οικονοµίας είναι αυτοί οι οποίοι δηµιουργούν τα 

εντονότερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στο εσωτερικό του συστήµατος. 

Αυτό βέβαια είναι ένα ερώτηµα το οποίο είναι ευρέως έτσι ένα 

ερευνητικό ερώτηµα το οποίο διατυπώνεται και ξαναδιατυπώνεται, σε σχέση 

µε τη συµβολή των τοµέων της οικονοµίας στην απασχόληση στο προϊόν και 

ούτω καθεξής και ιδιαίτερα όσον αφορά τις έµµεσες επιδράσεις. 

Άρα εδώ σε αυτό το µικρό παράδειγµα που έχουµε στον πίνακα 

βλέπουµε ότι κάποια επαγγέλµατα έχουν πολύ υψηλούς πολλαπλασιαστές, 

όπως είναι παραδείγµατος χάρη για τον τριτογενή τοµέα τα επαγγέλµατα τα 

επιστηµονικά ή τα καλλιτεχνικά ή όπως είναι για το δευτερογενή τοµέα, θα µας 

κάνει και εντύπωση µάλιστα οι ειδικευµένοι γεωργοί και ούτω καθεξής, ή οι 
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ειδικευόµενοι τεχνίτες που έχουν έναν πολλαπλασιαστή της τάξης των 7 

µονάδων. ∆ηλαδή άµα αυξηθεί η ζήτηση ενός κλάδου στην οικονοµία, µάλλον 

όλων των κλάδων στην οικονοµία κατά µία µονάδα, ο δευτερογενής τοµέας 

της οικονοµίας θα αυξήσει τους εργαζόµενους κατά 7 µονάδες.  

Σε σχέση µε τη δεύτερη µελέτη περίπτωσης εδώ έχουµε µία 

ιδιαιτερότητα. Η δεύτερη µελέτη περίπτωσης αναφέρεται ουσιαστικά στη 

χρονική περίοδο από το 1994 ως το 2007, δηλαδή έχουµε χρησιµοποιήσει και 

τους τρεις διαθέσιµους πίνακες που υπάρχουν και του 1994 και του 2000 και 

του 2005 και τα αποτελέσµατα που έχετε στον πίνακα έχουν να κάνουν µε 

σταθµικούς µέσους όλης της περιόδου. 

Από το διάγραµµα που βλέπουµε στη διαφάνεια παρατηρούµε 

ότι µια πολύ µικρή οµάδα επαγγελµάτων σε διψήφια ανάλυση είναι αυτή η 

οποία θα δηµιουργήσει, µάλλον έχει δηµιουργήσει στην οικονοµία τα 

εντονότερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα. Εδώ να συµπληρώσω τον 

προβληµατισµό του κ. Γαβρόγλου, αυτά τα επαγγέλµατα όντως είναι τα 

επαγγέλµατα τα οποία θα ζητηθούν στο επόµενο διάστηµα;  

Εάν θεωρήσουµε ότι έχουµε µία ικανοποιητική ιστορική βάση 

δεδοµένων και αν εφαρµόσουµε τις κατάλληλες µεθόδους προβλέψεων και 

λοιπά, είναι κάτι το οποίο το κάνουµε και δεν πέφτουµε πολύ µακριά, η 

ελληνική οικονοµία δεν αλλάζει τόσο θεαµατικά όσο ενδεχοµένως άλλες 

οικονοµίες ή όσο θα θέλαµε να αλλάξει.  

Από αυτή την άποψη λοιπόν αν θα θέλαµε να δούµε τα έξι 

σηµαντικότερα αποτελέσµατα, αυτοί είναι οι υπάλληλοι γραφείου, οι γεωργοί 

πολυκαλλιεργητές, οι τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, οι 

διευθύνοντες µικρών επιχειρήσεων, οι οδηγοί µέσων µεταφοράς και χειριστές 

κινητού εξοπλισµού και οι µεταλλουργοί. 

Εάν προχωρήσουµε λίγο σε επίπεδο περιφέρειας και δούµε τι 

γίνεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου µε έναν εκτιµηµένο πίνακα εισροών 

εκροών που χρησιµοποιήσαµε από το 2007 και ευχαριστούµε πολύ τους 

συναδέλφους της Στατιστικής Υπηρεσίας που συνέβαλαν πάρα πολύ στο να 

γίνει αυτή η εκτίµηση του πίνακα, εδώ και στην περίπτωση αυτή πάλι 

βλέπουµε ότι τα επαγγέλµατα για την περιφέρεια της Πελοποννήσου είναι 
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συγκεντρωµένα σε µια πολύ µικρή οµάδα επαγγελµάτων διψήφιας κατάταξης. 

Συγνώµη, από τη µια επαγγελµάτων και από την άλλη κλάδων. 

Ποια είναι αυτά τα επαγγέλµατα; Κατ΄ αρχήν βλέπουµε ότι ο 

µεγαλύτερος όγκος της απασχόλησης για τη συγκεκριµένη περιφέρεια έχει 

εκτιµηθεί ότι εµφανίζεται στους κλάδους της γεωργίας της βιοµηχανίας 

τροφίµων και ποτών, στις κατασκευές, στο εµπόριο, στα ξενοδοχεία, στη 

δηµόσια διοίκηση και στην εκπαίδευση και άµυνα. 

Και παράλληλα αυτοί οι συγκεκριµένοι κλάδοι απασχολούν έναν 

πολύ µικρό αριθµό επαγγελµάτων, δηλαδή σε ένα πολύ µικρό αριθµό 

επαγγελµάτων έχουµε πολλαπλασιαστές απασχόλησης οι οποίοι δίνουν µία 

δυναµική στη ζήτηση των αντίστοιχων επαγγελµάτων διψήφιας κατάταξης.  

Τώρα η προτελευταία µελέτη περίπτωσης που θα σας 

παρουσιάσω αναφέρεται όπως σας είπα στις πράσινες επενδύσεις, η οποία 

είναι µια µελέτη περίπτωσης που αναφέρεται στα προσεχή δέκα χρόνια, αυτό 

προκύπτει από την υποχρέωση της χώρας µας στο 2020 και τι παρεµβάσεις 

πρέπει να γίνουν για την αντιµετώπιση των ρύπων.  

Με βάση το διάνυσµα λοιπόν ζήτησης επενδύσεων που 

εκτιµήθηκε πάλι εδώ έχουµε µία οµάδα επαγγελµάτων η οποία αναµένεται να 

ζητηθεί τα επόµενα χρόνια, κατ΄ αρχήν η εκτίµηση είναι ότι περίπου 100 

χιλιάδες θέσεις εργασίας -περίπου, για την ακρίβεια 97 τόσο- περίπου 100 

χιλιάδες θέσεις εργασίας θα δηµιουργηθούν στην ελληνική οικονοµία αν το 

εκτιµηµένο διάνυσµα επενδύσεων υλοποιηθεί. 

Απ΄ αυτές τις θέσεις περίπου το 55% είναι άµεσες, το υπόλοιπο 

30% µε 35% είναι οι έµµεσες, αλλά στην περίπτωση των πράσινων 

επενδύσεων επειδή έχουµε χρησιµοποιήσει το κλειστό υπόδειγµα εισροών 

εκροών υπάρχει µία εκτίµηση ότι περίπου το 22% µε 23% είναι οι λεγόµενες 

προκαλούµενες θέσεις εργασίας, δηλαδή οι θέσεις εργασίας που θα 

προκληθούν στην οικονοµία λόγω της αύξησης των εισοδηµάτων των άµεσων 

και έµµεσων εργαζοµένων. 

∆ηλαδή οι θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν άµεσα στην 

οικονοµία αλλά και έµµεσα, θα δηµιουργήσουν κάποια επιπλέον εισοδήµατα, 

όπου η ζήτηση αυτών των εισοδηµάτων θα δηµιουργήσει µε τη σειρά της 
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κάποιες επιπλέον θέσεις εργασίας, άρα έχουµε ένα συνολικό µέγεθος το 

οποίο φτάνει περίπου γύρω στις 97 τόσες χιλιάδες.  

Τα επαγγέλµατα που αναδεικνύονται ως χρήσιµα επαγγέλµατα 

σε σχέση µε τη συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης είναι οι τεχνίτες ανέγερσης 

και αποπεράτωσης κτιρίων, οι µηχανικοί εφαρµοστές, οι διευθύνοντες 

επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων, οι υπάλληλοι 

γραφείου, οι πωλητές και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα, οι µεταλλουργοί 

και οι συγκολλητές και οι οδηγοί µέσων µεταφοράς. Βλέπετε ότι από τα 

ιστορικά µας στοιχεία δεν πέφτουµε πολύ µακριά, όπως και από τα στοιχεία 

που παρουσίασε και ο κ. Γαβρόγλου.  

Η τελευταία µελέτη περίπτωσης που αφορά τα καθ΄ υµάς, το 

σπίτι µας όπως λέµε του ιδρύµατος, αναφέρεται στους µηχανικούς όπου εδώ 

πραγµατικά βλέπουµε ποιοι είναι αυτοί οι κλάδοι οι οποίοι µε βάση την 

τεχνολογία του πίνακα του 2007 προβλέπουµε ότι θα αναπτύξουν µία ζήτηση 

για το συγκεκριµένο επάγγελµα, οι κλάδοι οι οποίοι είδαµε ότι θα αναπτύξουν 

ζήτηση για το συγκεκριµένο επάγγελµα. 

∆ηλαδή οι πολλαπλασιαστές τους θα εµφανίσουν µία δυναµική 

στο εσωτερικό του συστήµατος, που είναι η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, η 

κατασκευή µηχανηµάτων και λοιπών ειδών εξοπλισµού, η εξόρυξη και 

λατόµηση µη ενεργειακών υλικών, η δηµόσια διοίκηση και άµυνα, 

χρηµατοπιστωτικά. 

Επίσης η παραγωγή µη µεταλλικών ορυκτών, όπου πάρα 

πολλοί φοιτητές µας φεύγουν πλέον να κάνουν financial engineering, έχει 

τελείως αλλάξει ο προορισµός πολλών φοιτητών µας και µάλιστα από βαριές 

σχολές όπως είναι οι µηχανολόγοι ή οι ναυπηγοί, η παραγωγή µη µεταλλικών 

ορυκτών σηµαντικός κλάδος για την ελληνική οικονοµία και η ενέργεια.  

Τέλος, εάν θέλουµε να κάνουµε µία σύνοψη των αποτελεσµάτων 

σε σχέση µε τις µελέτες περίπτωσης θα δούµε ότι ως προς την πρώτη 

περίπτωση οι γεωργοί είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι leader της επαγγελµατικής 

απασχόλησης. 

Στο δευτερογενή τοµέα έχουµε κυρίως τεχνικά επαγγέλµατα και 

δευτερευόντως επαγγέλµατα του γεωργικού τοµέα γιατί εδώ υπάρχει ένα 

ισχυρό linkage µία ισχυρή διασύνδεση µεταξύ του δευτερογενή τοµέα και του 
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πρωτογενή τοµέα και τέλος υπάλληλοι γραφείου, ενώ στον τριτογενή τοµέα 

έχουµε τα επιστηµονικά επαγγέλµατα στην παροχή υπηρεσιών και τους 

διευθύνοντες και τα στελέχη επιχειρήσεων. 

Σε σχέση µε τη δεύτερη µελέτη περίπτωσης, όπως σας είπα και 

προηγουµένως, εδώ που έχουµε πραγµατικά ένα βαρύ δείγµα τουλάχιστον 

για τα δεδοµένα της input output analysis µε τρεις πίνακες, βλέπουµε ότι για 

την ελληνική οικονοµία κρίσιµα επαγγέλµατα είναι τα τεχνικά επαγγέλµατα και 

µάλιστα τεχνικά επαγγέλµατα µέσου και υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης µε 

βάση την κατάταξη του ΟΟΣΑ. 

Σε σχέση µε την τρίτη µελέτη περίπτωσης που αφορά την 

Πελοπόννησο, δηλαδή µία συγκεκριµένη περιφέρεια της χώρας µας κι εδώ 

είδαµε ότι υπάρχει πάλι µία µικρή οµάδα επαγγελµάτων οι οποίοι είναι οι 

επαγγελµατικοί Leader της περιοχής. Αντίστοιχα έχουµε για την πράσινη 

οικονοµία έτσι όπως τη λέµε σχηµατικά και τέλος για το επάγγελµα του 

µηχανικού. 

Αν έχω ένα λεπτό ακόµη θα ήθελα δυο-τρία πράγµατα να πω σε 

σχέση µε τα συµπεράσµατα. Από τις µελέτες περίπτωσης που σας 

παρουσίασα αλλά και άλλες µελέτες τις οποίες έχω υπόψη µου κι έχουν γίνει 

και στο εργαστήριο και σε συνεργασία µε το ΙΝΕ και λοιπά προκύπτει ένας 

χάρτης επαγγελµάτων και επιπέδου εξειδίκευσης που ζητείται αντίστοιχα.  

∆ιαπιστώνεται ότι η διερεύνηση του χάρτη των επαγγελµάτων 

που η συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα ζητά για την ικανοποίηση του 

παραγωγικού της έργου, συνδέεται µε τα δοµικά, δηλαδή στις διακλαδικές 

σχέσεις της οικονοµίας, τα τεχνολογικά, τα τοπικά, αλλά και τα επαγγελµατικά 

της χαρακτηριστικά. 

Συνεπώς για κάθε οικονοµία έχουµε ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών, τα οποία µε τη σειρά τους επηρεάζουν τη ζήτηση 

επαγγελµάτων. Άρα τα χαρακτηριστικά αυτά µπορούν να δηµιουργήσουν ένα 

δίκτυο σχέσεων κι εδώ πραγµατικά έχουµε καλά παραδείγµατα από τη διεθνή 

βιβλιογραφία και αλληλεξαρτήσεων που σε συνδυασµό µε άλλους 

παράγοντες µεγαλύτερης ανάλυσης όπως το επίπεδο εκπαίδευσης και λοιπά 

διαµορφώνουν συνολικά το προφίλ του επαγγέλµατος που ζητάται.  
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Πρακτικά όµως το προφίλ αυτό σε µεγάλο βαθµό συνίσταται 

από ένα σύνολο δεξιοτήτων και προσδιορισµού παραγόντων, αν θέλετε 

ποσοτικοποίησης αυτών των παραγόντων, το οποίο απαιτεί µία ευρύτητα 

διεπιστηµονική προκειµένου να καταλήξει σε ένα φερέγγυο αποτέλεσµα ως 

προς την..  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ως προς τα εργαλεία.  

Α. ΜΠΕΛΕΓΡΗ - ΡΟΜΠΟΛΗ: Κοιτάξτε, τα εργαλεία λίγο-πολύ είναι σε αρκετά 

υψηλό επίπεδο, το θέµα είναι ότι µε βάση τα εργαλεία αν το πραγµατολογικό 

υλικό που κάθε χώρα διαθέτει µας δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουµε τα 

εργαλεία και µε βάση τα εργαλεία να έχουµε τις εκτιµήσεις.  

Τα εργαλεία υπάρχουν, ωστόσο όµως οι βάσεις δεδοµένων είναι 

ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας κι εµείς µε τη Στατιστική Υπηρεσία που 

συνεργαζόµαστε και µε Περιφέρειες θα πω ότι οι άνθρωποι είναι έτσι πολύ 

ανοικτοί µαζί µας, ωστόσο όµως απαιτείται µια πραγµατικά διεπιστηµονική 

προσέγγιση για την ολοκληρωµένη ανάλυση του όλου προβλήµατος.  

Ωστόσο όµως η µεθοδολογία που σας παρουσίασα µπορεί να 

προχωρήσει στην ανάλυση της µήτρας των επαγγελµάτων σε µεγαλύτερη 

εξειδίκευση και να έχουµε µήτρα που αναφέρεται στα skills κι εδώ έχουµε 

επίσης πολύ καλά παραδείγµατα από τη διεθνή βιβλιογραφία και όχι µόνο και 

σε πρακτικό επίπεδο και σε επίπεδο stern στην Αµερική, στη Σκωτία και ούτω 

καθεξής.  

Ωστόσο όµως θέλω να σας πω δυο πράγµατα. Πρώτον τα 

ευρήµατα που έχουµε που σας παρουσίασα υπόκεινται στους περιορισµούς 

των υποθέσεων του υποδείγµατος, δεύτερον στους περιορισµούς σε σχέση 

µε τα διαθέσιµα στοιχεία, τρίτον µπορούν να αναλύσουν µόνο µετρήσιµα 

µεγέθη.  

Ωστόσο όµως είναι πολύ σηµαντικά εργαλεία και διεθνώς βέβαια 

χρησιµοποιούνται για την άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής και πολιτικής 

απασχόλησης διότι έχουµε µία συνολική εικόνα του συστήµατος αφενός και 

αφετέρου έχουµε τη δυνατότητα να πάµε σε µία εξειδίκευση µε την 

προϋπόθεση βέβαια των περιορισµών που προκύπτουν από τις υποθέσεις 

του υποδείγµατος.  

Ευχαριστώ πολύ.  

 85



ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» - «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»  

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε την κα Ροµπόλη, η οποία ως Επίκουρη 

Καθηγήτρια στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο απέδειξε ότι ουσιαστικά η σύνδεση 

των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των ερευνών τους µε τις 

δηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς υλοποίησης και σχεδιασµού πολιτικής 

είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται σε πολύ τακτική βάση.  

  Την ευχαριστούµε γι΄ αυτό το εξαιρετικά χρήσιµο υλικό, θα έλεγα 

ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό να προσβλέπουµε σε µία συνεργασία για τον 

συνδυασµό των εργαλείων των προσφερόµενων και για τη διασταύρωση των 

δεδοµένων που έχουµε από την κάθε ανάλυση.  

Θα παρακαλούσα να υποβάλλετε τις ερωτήσεις στους οµιλητές, 

δεν έχουµε πάρα πολύ χρόνο, δεν ξέρω τι γίνεται στα άλλα εργαστήρια, καλό 

θα ήταν να έχουµε έναν συντονισµό. Κάποιοι από τη συντονιστική οµάδα των 

∆ιαχειριστικών να µας διαφωτίσουν τι γίνεται και έξω σε σχέση µε τους 

χρόνους και να δώσουµε το λόγο στους ακροατές.  

Παρακαλώ η κα Σωτηριάδου Αναστασία, η Γενική ∆ιευθύντρια 

στη Γραµµατεία Ισότητας στο Υπουργείο Εσωτερικών, έχει το λόγο.  

Α. ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΟΥ: Ευχαριστώ. Βέβαια τώρα λόγω και ειδικότητας θα ήθελα 

να κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις.  

Το ένα είναι όσον αφορά το θέµα των skills and demands όσον 

αφορά τις δεξιότητες και τους παράγοντες. Θα ήθελα να πω ότι µέσα σε όλη 

βέβαια αυτή την ερευνητική δραστηριότητα ότι θα πρέπει να υπάρχει µία πολύ 

βασική σύνδεση µε τη βασική εκπαίδευση και την παιδεία εν γένει σε ένα 

στοιχείο. 

Επίσης τον επαγγελµατικό προσανατολισµό που θα πρέπει να 

βγάζει πλέον τα παιδιά στην αγορά εργασίας, όχι ότι δεν υπάρχει µεν αλλά 

αυτό χρειάζεται πλέον µία αναπροσαρµογή λόγω των διαφορετικών 

κοινωνικών αναγκών, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό και την εν γένει 

εργασιακή κουλτούρα και κουλτούρα για τα θέµατα των επαγγελµάτων. ∆ιότι 

ακόµη τα ταµπού αυτά υπάρχουν και σήµερα, διότι πάρα πολλοί βγαίνουν 

µηχανικοί δικηγόροι και γιατροί, ανεξάρτητα αν υπάρχει ανεργία στον κλάδο 

και υπάρχει ένα µεγάλο έλλειµµα στο θέµα αυτό.  

∆εύτερον, θεωρώ και είναι πολύ βασικό όπως αναφέρεται στα 

τελευταία χαρακτηριστικά η κα Ροµπόλη ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι µία 
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βασική µεταβλητή στην έρευνα. Είναι πάρα πολύ βασικό, υπερέχει όλων των 

άλλων µεταβλητών όσον αφορά την επιλογή επαγγέλµατος.  

Τρίτον, θα κάνω µία µικρή παρατήρηση. Η γεωργική 

απασχόληση πλέον δεν είναι γεωργική απασχόληση, είναι πολυαπασχόληση 

από το 1985 και µετά τουλάχιστον και µε έρευνες και έξω και εδώ. ∆ηλαδή ο 

αγρότης εδώ ο γεωργός δεν είναι µόνον σε µία απασχόληση αγροτική, διότι 

δεν τα βγάζει πλέον πέρα. 

Επίσης οι υπάλληλοι γραφείου ή οι διοικητικοί υπάλληλοι από 

την εµπειρία µας στη ∆ιοίκηση δεν µπορεί να είναι χωρίς ειδικότητες. ∆ηλαδή 

όταν ζητάµε έναν υπάλληλο γραφείου και είναι άσχετος από τον τοµέα που 

θέλουµε να τον απασχολήσουµε, δε βοηθάει πολύ στην παραγωγικότητα της 

εργασίας. Το αυτό θα πρέπει να δούµε σε µια έρευνα ή σε κάποια στοιχεία 

πως µπορεί αυτό να αντιµετωπιστεί. 

Εκτός αυτού και το βασικότερο είναι πράγµατι η σύνδεση 

αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης. Παράδειγµα εγώ στο ανοιχτό 

πανεπιστήµιο είχα µεταπτυχιακή φοιτήτρια από το ΤΕΙ στην τουριστική 

ανάπτυξη, η οποία είναι κλητήρας στο Υπουργείο Εξωτερικών. ∆ηλαδή αυτό 

πρέπει να αντιµετωπιστεί, είναι πάρα πολύ βασικό διότι χάνουµε και την 

ουσία ουσιαστικά όλων των προγραµµάτων, γιατί δεν είναι θέµα skill µόνο 

supply and demand, είναι και πως ουσιαστικά εµείς αυτά τα εργαλεία τα 

κάνουµε να έχουν αποτέλεσµα.  

Και το άλλο θέµα το βασικότερο που ίσως έπρεπε από αυτό να 

είχα αρχίσει είναι το θέµα της ολιστικής αντιµετώπισης και της περιφερειακής 

ανάπτυξης διότι ακόµη και στην εκπαίδευση και στους εκπαιδευτικούς αυτή τη 

στιγµή ζητάνε από την Ανατολική Μακεδονία να δουλέψει ένα άτοµο 

Καθηγήτρια για τέσσερις ώρες από την Καβάλα ξέρω΄ γω στο ∆ιδυµότειχο. 

Μα πως θα πάει ο άλλος να εκπαιδευτεί και να απασχοληθεί εκεί και δε θα 

υπάρχουν κενά στον εργασιακό τοµέα;  

Αυτή η σχέση το τι προσόντα έχουµε, πως τα αξιολογούµε και 

πως ουσιαστικά µετά τα ζητάµε για να µην έχουµε και ανεργίες και λοιπά, 

θέλει µία σύνδεση και καλύτερη ουσιαστικά αντιµετώπιση. Ευχαριστώ.  

Α. ΜΠΕΛΕΓΡΗ - ΡΟΜΠΟΛΗ: Σε σχέση µε τα επαγγέλµατα επειδή δεν 

κατάλαβα κάποιο ερώτηµα, έχετε κάποιο συγκεκριµένο ερώτηµα;  
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Α. ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΟΥ: Το ερώτηµα ήταν όσον αφορά τα γεωργικά και τους 

δηµοτικούς υπαλλήλους και κατά πόσον γίνεται διαχωρισµός µε ειδικότητες. 

Και το άλλο βέβαια µε το θέµα της περιφερειακής ανάπτυξης και πως 

αντιµετωπίζεται, εσείς αναφέρατε την Πελοπόννησο ή και κάποιες άλλες 

περιοχές που είναι ουσιαστικά και διασυνοριακές και έχουν πολύ µεγάλα 

προβλήµατα και το θέµα εντός των µεταναστών που υπάρχει θα πρέπει ίσως 

σε µελλοντικά θέµατα αντιµετώπισης να λαµβάνεται υπόψιν, αυτό θέλω να 

πω.  

Α. ΜΠΕΛΕΓΡΗ - ΡΟΜΠΟΛΗ: Έχετε δίκιο, αλλά εµείς επειδή δουλεύουµε µε 

δευτερογενή στοιχεία καταγράφουµε αυτό που τα δευτερογενή στοιχεία µας 

επιτρέπουν. Εάν υπάρχει µία έρευνα πεδίου, γιατί µεθοδολογικά µπορούµε να 

δουλέψουµε µε δύο τρόπους ή από πάνω προς τα κάτω όπως δουλέψαµε 

εµείς ή από κάτω προς τα πάνω.  

  ∆ηλαδή ένας πίνακας skills για να γίνει, µπορεί να γίνει µε 

πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Το πώς θα γίνει ένας πίνακας skills είναι το 

να καθίσει µία οµάδα κάτω να τον σχεδιάσει, που µεθοδολογικά δεν έχει 

πρόβληµα να δουλέψει να τρέξει και λοιπά, αλλά πρέπει να σχεδιαστεί σε 

σχέση µε το τι θέλουµε ή τι προσδοκάµε για την απασχόληση και την 

εκπαίδευση σε συνολικό επίπεδο, είτε για την περιφέρεια, είτε για τη χώρα, 

είτε για το επάγγελµα. Ένα είναι αυτό.  

Ένα δεύτερο επειδή αναφέρατε ένα πολύ ευαίσθητο θέµα που 

ασχολείται µε τις διασυνοριακές σχέσεις, εκεί πρέπει να σας πω ότι υπάρχει 

ιδιαίτερος κλάδος στα οικονοµικά που το ψάχνει κι έχουν γίνει πίνακες κι εµείς 

κάναµε µια προσπάθεια µε συναδέλφους από τη Βουλγαρία αλλά δυστυχώς 

δεν προχώρησε, να κάνουµε έναν διασυνοριακό πίνακα Ελλάδας-Βουλγαρίας, 

που όπως ξέρετε εκεί υπάρχει και µία ροή είτε εµπορευµάτων, είτε αγαθών, 

είτε εργαζοµένων και λοιπά. 

Αυτό δεν µπόρεσε να γίνει, δεν µπορέσαµε να το κάνουµε µε 

κάτι συναδέλφους από το πανεπιστήµιο, ωστόσο όµως είναι πράγµατα που 

µπορούν να αντιµετωπιστούν αρκεί να σχεδιαστούν γιατί ακριβώς τα θέλουµε.  

Α. ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΟΥ: Υπάρχουν κι άλλες ειδικότητες εκτός των µηχανικών ή 

οικονοµολόγων; ∆ηλαδή υπάρχουν κοινωνιολόγοι και λοιπά;  
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Α. ΜΠΕΛΕΓΡΗ - ΡΟΜΠΟΛΗ: Ναι βέβαια και κοινωνιολόγοι και οικονοµολόγοι 

της εκπαίδευσης και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να µας 

δώσουν τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και λοιπά.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε. Ο κ. Μαΐστρος έχει το λόγο. 

κ. ΜΑΪΣΤΡΟΣ: ∆ε θα µπω στον πειρασµό που µπήκε η κα Σωτηριάδου και 

έβαλε στην ΠΑΕΠ ζητήµατα που υπερβαίνουν το ρόλο της, δε θα µπω, θέλω 

όµως να απευθυνθώ κυρίως στους συνεργάτες σας, στα στελέχη δηλαδή της 

ΠΑΕΠ.  

Έχω την αίσθηση ότι ενδιαφέρονται να αυξηθεί και η ζήτηση των 

υπηρεσιών της ΠΑΕΠ. Λοιπόν έχω την αίσθηση ότι τα εργαλεία τα οποία 

χρησιµοποιείτε και οι έρευνες τις οποίες κάνετε είναι πάρα πολύ χρήσιµες για 

µακροχρόνιο προγραµµατισµό που βοηθάει ενδεχοµένως πάρα πολύ το 

τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα, σαφέστερα τη δευτεροβάθµια επαγγελµατική 

εκπαίδευση και ασφαλώς και την τριτοβάθµια. 

Πιθανότατα να παίζει κάποιο ρόλο χρήσιµο και για τον 

µεσοχρόνιο προγραµµατισµό, δηλαδή για την αρχική επαγγελµατική 

κατάρτιση, δηλαδή για τις ειδικότητες για να είµαι πολύ πρακτικός και 

συγκεκριµένος ως συνάδελφος της κυρίας, για την κατάρτιση των ΙΕΚ των 

Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης.  

Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να σκεφθείτε λίγο, αν σας 

ενδιαφέρει η αύξηση της ζήτησης των υπηρεσιών της ΠΑΕΠ και τον 

βραχυπρόθεσµο προγραµµατισµό που αφορά τη συνεχιζόµενη 

επαγγελµατική κατάρτιση και την ενδοεπιχειρησιακή. Έχω την αίσθηση λοιπόν 

ότι θα πρέπει να αναζητηθούν δύο πρόσθετα συµπληρωµατικά εργαλεία, τα 

οποία να βελτιώνουν τις προτάσεις που βγάζει η µεγάλη η γενική έρευνα. 

Αυτό µέσα από µία εκτίµηση της ζήτησης ας πούµε σε µία 

περιφέρεια, περιφέρεια Θεσσαλίας, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εκτίµηση 

της ζήτησης που προκύπτει από το συγκεκριµένο τετραετές περιφερειακό 

αναπτυξιακό πρόγραµµα της περιφέρειας αυτής στην οποία υποθέτω ότι 

συµφωνούµε πως περιέχονται ο προγραµµατισµός όλων των δηµοσίων 

πόρων για υποδοµές και επενδύσεις στην περιοχή και η εκτίµηση των 

πιθανών ιδιωτικών επενδύσεων.  
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Άρα είναι ένα εργαλείο εκτίµησης της ζήτησης γι΄ αυτό το 

συγκεκριµένο τετραετές πρόγραµµα, το οποίο περιλαµβάνει όχι µόνον αυτό 

που θα προγραµµατίσει η περιφέρεια, αλλά το σύνολο των δηµόσιων πόρων 

που όλοι οι δηµόσιοι φορείς σε αυτή την περιφέρεια θα προσανατολίσουν.  

Κι ένα δεύτερο εργαλείο, πάλι έτσι συγκεκριµένο, που θα είναι 

ίσως πιο ενεργητικό ακόµα, θα συνδέεται µε µία πιθανή συµφωνία µε τις 

επιχειρήσεις που θα αναλάβουν ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση στην περιοχή, 

σε συνδυασµό ή όχι µε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, έτσι ώστε να 

προωθηθούν µε πολύ πιο συγκεκριµένο τρόπο οι ειδικότητες της 

ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης ή της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 

κατάρτισης, δηλαδή των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης.  

Το βάζω σαν προβληµατισµό, δεν ξέρω αν είναι στο πεδίο των 

ενδιαφερόντων της ΠΑΕΠ ή σκοπεύει να το βάλει.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστώ τον κ. Μαΐστρο. Περισσότερο παρέµβαση είναι 

παρά ερώτηση, αλλά δίνει δύο πράγµατα τα οποία όντως τα έχουµε σκεφτεί, 

ειδικά το πρώτο µε τις περιφέρειες. Τώρα το δεύτερο το θεωρούµε µια 

εξαιρετική ιδέα για τις επιχειρήσεις γιατί όντως και οι έρευνες πεδίου 

προσανατολίζονται στις επιχειρήσεις. 

  Αλλά θα ήθελα να απαντήσουν και οι δύο συνάδελφοί µου και 

να δώσω το λόγο και στην Ολυµπία Καµινιώτη και µετά στο Σταύρο 

Γαβρόγλου για να απαντήσουν σε αυτό που είπατε, από δύο λεπτά ο 

καθένας.  

Ο. ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ: Σίγουρα αυτό που είπατε αποτελεί κοµµάτι των 

ενδιαφερόντων και του προγραµµατισµού το βραχυχρόνιο κοµµάτι.  

  Το κοµµάτι των επενδύσεων που είπατε προσπαθήσαµε στο 

παρελθόν να το κοιτάξουµε αλλά όχι µε πολύ καλά αποτελέσµατα, δηλαδή να 

δούµε µέσα από τις εγκεκριµένες επενδύσεις ποια έργα και µε ποιες 

ειδικότητες και να µας δώσει µια πληροφόρηση. Αυτό το κάναµε παλαιότερα, 

αλλά όπως είπα δεν ήταν τα στοιχεία πολύ αξιόπιστα να πω, χρήσιµα µάλλον 

για το τελικό αποτέλεσµα, αλλά είναι κάτι που µπορούµε να το 

ξανακοιτάξουµε.  

Το κοµµάτι της συνεχιζόµενης µας έχει απασχολήσει κι εκεί 

έχουν διοχετευθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον τοµέα τα 
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αποτελέσµατα των µέχρι τώρα αναλύσεων και για να δοθούν πληροφορίες 

εκεί αξιοποιήθηκαν κυρίως οι έρευνες πεδίου µε επιχειρήσεις που µπορούσαν 

να πάνε και στο επίπεδο της δεξιότητας, δηλαδή γινόταν ερωτήµατα ανά 

επαγγελµατική κατηγορία και µπορούσαµε να πάρουµε κάποια πληροφόρηση 

εκεί για τις υπάρχουσες δεξιότητες αλλά και για τις ελλείψεις. 

Κι εκεί βγήκαν κάποια πολύ ενδιαφέροντα συµπεράσµατα για τις 

διάφορες επαγγελµατικές κατηγορίες σε διψήφιο επαγγελµατικό επίπεδο, 

δηλαδή φάνηκε για παράδειγµα ότι υπάρχουν σοβαρά ελλείµµατα σε 

κοινωνικές δεξιότητες. Βέβαια φάνηκαν ελλείµµατα και σε σχέση µε κάποιες 

δεξιότητες που αποτελούν το αντικείµενο της εκπαίδευσης κι όχι τόσο της 

κατάρτισης. 

Αλλά φάνηκαν και κάποια στοιχεία τα οποία θα µπορούσαν να 

υλοποιηθούν µε προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης που έχουν να 

κάνουν µε τη διαχείριση κάποιων προβληµάτων, έχουν να κάνουν µε 

υπολογιστές και µάλιστα είχε ενδιαφέρον γιατί ορισµένα ήταν οριζόντια σε 

πολλές κατηγορίες, δηλαδή εµφανιζόταν στους ∆ιευθυντές, εµφανιζόταν και 

στους τεχνίτες, οπότε υπήρχε τέτοια στόχευση και θα συνεχίσει να υπάρχει 

στόχευση.  

Σ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ: Εγώ να πω δύο λόγια µόνο, όντως έχετε δίκιο, η έµφαση 

είναι στο µεσοµακροπρόθεσµο διάστηµα και όχι στο βραχυπρόθεσµο, στο 

βαθµό όντως που ενδιαφερόµαστε και θα πρέπει να ενδιαφερόµαστε και για 

το βραχυπρόθεσµο διάστηµα στο πρώτο-πρώτο βήµα που είχα δείξει του 

προσδιορισµού της ζήτησης. 

  Εκεί δηλαδή που κάνεις την εκτίµηση για την ανάπτυξη του ΑΕΠ, 

ένα άλλος παράγοντας που συνήθως χρησιµοποιείται είναι ακριβώς ο 

συνυπολογισµός µεγάλων έργων. Αυτό δεν το ανέφερα δυστυχώς, όταν 

δηλαδή όντως µία χώρα έχει προγραµµατίσει ιδιαίτερα µεγάλα έργα, αξίζει τον 

κόπο πέραν των άλλων οικονοµετρικών στοιχείων που µπαίνουν µέσα στο 

οικονοµετρικό µοντέλο να βάλεις και αυτά τα συγκεκριµένα µεγάλα έργα. Και 

αυτό φυσικά να το κάνεις, όπως σωστά υποδεικνύετε, σε περιφερειακό 

επίπεδο, αν δηλαδή γνωρίζουµε ότι η οικονοµική πολιτική τον επόµενο χρόνο 

συµπεριλαµβάνει επενδύσεις τάδε ύψους για τις τάδε περιφέρειες, αυτό όντως 

καλό είναι και µπορούµε να το κάνουµε, να το συνυπολογίσουµε.  
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστώ. Εάν ήθελε η κα Ροµπόλη να προσθέσει κάτι σε 

αυτά που είπε ο κ. Μαΐστρος έχει το λόγο. 

Α. ΜΠΕΛΕΓΡΗ - ΡΟΜΠΟΛΗ: Ναι ευχαρίστως, κατ΄ αρχήν σε σχέση µε τις 

πράσινες επενδύσεις στην περίπτωση µελέτης που σας παρουσίασα η 

ανάγκη που θα προκύψει τα επόµενα χρόνια είναι για ένα πολύ µεγάλο 

αριθµό τεχνητών µέσου επιπέδου εξειδίκευσης, κυρίως για τα φωτοβολταϊκά 

και σε ένα δεύτερο επίπεδο πιο υψηλό για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.  

Ωστόσο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ο προβληµατισµός 

σας είναι εδώ και χρόνια αρκετά έτσι δουλεµένος κι έχουµε στοιχεία σχετικά 

και απολογιστικά και για τα προηγούµενα προγράµµατα δηµοσίων 

επενδύσεων που είχαµε και ούτω καθεξής. Ωστόσο όµως παραµένει το θέµα 

τεράστιο, ευρύ, πολύπλοκο, δύσκολο και όταν µιλάµε για ανεργία µιλάµε για 

το απόλυτο µέγεθος δυστυχώς.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε. Άλλη ερώτηση υπάρχει; Ο κ. 

Παπαδόγαµβρος από το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ έχει το λόγο.  

Β. ΠΑΠΑ∆ΟΓΑΜΒΡΟΣ: ∆εν είναι ερώτηση, είναι τοποθέτηση.  

Νοµίζω ότι µια και για µια ακόµα φορά κάνουµε µια ακόµα αρχή, 

επιτέλους πρέπει να τη δούµε καθαρά και ξάστερα. ∆ηλαδή και το έχω 

ξαναπεί, εµείς τουλάχιστον στη ΓΣΕΕ αλλά και κάποιοι άλλοι που 

συµµετέχουν έχουµε γίνει γραφικοί µε το να επαναλαµβάνουµε συνέχεια τι 

γίνεται µε την ανίχνευση αναγκών, τη χρησιµότητά της και τα λοιπά. 

Άρα πέρα από τις µεθοδολογίες -το είπε και η Αθηνά Ροµπόλη- 

οι οποίες είναι αυτό που είναι, µε τα προβλήµατά τους ή όχι, µε την 

αποτελεσµατικότητά τους, ένα πράγµα που πρέπει να τεθεί και πρέπει κατ΄ 

αρχήν να τεθεί από την πλευρά της Πολιτικής Ηγεσίας και δευτερευόντως να 

µπει από όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν γιατί αυτή είναι η δουλειά τους 

µε το ζήτηµα της αγοράς εργασίας, είναι ένα εργαλείο όπως είναι η ΠΑΕΠ ή 

οποιαδήποτε άλλα δίκτυα θα σχηµατιστούν γύρω από την ΠΑΕΠ, τι σκοπό 

εξυπηρετεί. Αυτό πολλές φορές το έχουµε πει, πολλές φορές το έχουµε 

γράψει σε διάφορα ΕΣΠΑ ή ΚΠΣ, αλλά ποτέ στην πράξη δεν ενσκήψαµε ώστε 

να µπορέσουµε να το αναλύσουµε και να το εφαρµόσουµε συστηµατικά, 

απλώς κουβεντιάζαµε.  
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Ως εκ τούτου λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε τα στοιχεία 

που θέλουµε να µαζέψουµε σε αυτή τη φάση, είτε είναι µακροχρόνια, είτε είναι 

µεσοπρόθεσµα, είτε είναι άµεσα που είναι και το πιο δύσκολο, για ποιο λόγο 

το κάνουµε, ποια είναι η βασική στόχευση, να εξυπηρετήσουµε ας πούµε την 

εκπαιδευτική πολιτική, την πολιτική κατάρτισης ως ενεργητική πολιτική 

απασχόλησης και λοιπά. Ένα ζήτηµα είναι αυτό, που τότε θα αρχίσει να 

κουµπώνει και η µεθοδολογία.  

Ακούµε τόσα χρόνια και µε τις παρουσιάσεις σας βέβαια αυτό θα 

κάνατε εσείς, ότι το βασικό πρόβληµα της ανεργίας είναι η διαρθρωτική 

ανεργία για παράδειγµα, µάλιστα µια εκδοχή του προηγούµενου επικεφαλής 

της ΠΑΕΠ ήταν ότι η διαρθρωτική ανεργία είναι το 50% της συνολικής 

ανεργίας και ότι το µεγάλο πρόβληµα είναι το matching ας πούµε σε όλη αυτή 

την ιστορία. 

Αν κανείς είναι απλώς µπακάλης και πει τότε υπήρχε ανεργία 

γύρω στις 380 χιλιάδες, 400 χιλιάδες άνεργοι, ας το στρογγυλέψουµε, ότι 

είχαµε 200 χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας και 200 χιλιάδες άνεργους που δεν 

πηγαίνανε να τις βρούνε, δηλαδή έπρεπε να πέσουµε όλοι από την 

Ακρόπολη. 

Εν πάση περιπτώσει λοιπόν είναι ένα ζήτηµα πολύ-πολύ 

καθαρό να συζητήσουµε λίγο πιθανόν και αυτό βοηθάει η συγκεκριµένη 

στόχευση και ένα θεωρητικό υπόδειγµα, δεν είναι ανάγκη να γίνει φαρδιά 

πλατιά αλλά οι πολύ πιο ειδικοί από µένα να καθίσουν να ξεκαθαρίσουν λίγο 

τον τύπο της ανεργίας ή τους τύπους της ανεργίας που έχουµε στην Ελλάδα 

και να δούµε συγκεκριµένες έρευνες άρα και συγκεκριµένες πολιτικές που 

πάνε να συµβάλλουν, ποια πολιτική να ακολουθήσουν για να 

αντιµετωπίσουµε τη διαρθρωτική ανεργία είτε ανεργία ελλιπούς ζήτησης ή δεν 

ξέρω τι άλλο είναι η ανεργία στην Ελλάδα.  

Άρα είναι πάρα πολύ σηµαντικό λοιπόν να γίνει µία κουβέντα 

τουλάχιστον σε έναν περιορισµένο κύκλο ειδικών και έρχοµαι εδώ για να πω 

το ρόλο πια των κοινωνικών εταίρων είτε στην ΠΑΕΠ, είτε σε εκείνη την 

οµάδα που κάναµε ένα είδος task force στο Υπουργείο και που δε µας δόθηκε 

η δυνατότητα να την προχωρήσουµε παραπέρα, ώστε να δούµε πως µπορεί 

ο καθένας εδώ να συµβάλλει ενεργά.  
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∆ηλαδή η δική µας η συµµετοχή είναι σε ένα επίπεδο 

∆ιοικητικού Συµβουλίου στην ΠΑΕΠ, που έχουµε ζητήσει πάρα πολλές φορές 

να συµµετέχουµε ενεργά κι ένα παράδειγµα είναι η Αθηνά Ροµπόλη που 

µπορεί να µην είναι η Αθηνά Ροµπόλη αλλά να είναι κάποιος άλλος από 

κάπου αλλού, δεν έχει σηµασία. 

Σηµασία έχει ότι θα µπορούσαµε µε ένα δίκτυο να συµβάλλουµε 

είτε κεντρικά, είτε περιφερειακά, είτε πιθανόν και σε επίπεδο νοµού, στην όλη 

συζήτηση και πιθανόν στο να εντοπίσουµε εστίες που θα µπορούσαµε να 

έχουµε άµεσα αποτελέσµατα. Εάν δε γίνει αυτό νοµίζω ότι τα ξανασυζητάµε 

χωρίς λόγο.  

Ένα δεύτερο ζήτηµα που θέλω να βάλω, νοµίζω ότι πρέπει να 

δούµε τις πιο ισχυρές διασυνδέσεις µε τους κατ΄ εξοχήν παίκτες της όλης 

ιστορίας της έρευνας αναγκών. Η προσωπική µου άποψη που ήταν 

προσωπική και προφανώς δε δεσµεύει κανέναν, ήταν ότι ένας θεσµός όπως 

είναι η ΠΑΕΠ ή όπως λεγόταν παλιά θα έπρεπε να είναι ένα αρκετά αυτόνοµο 

αλλά πολύ συστηµατικό κοµµάτι της Στατιστικής Υπηρεσίας και θα ήταν η 

ιδανική λύση για µένα, αυτή είναι η προσωπική µου άποψη όµως, εν πάση 

περιπτώσει. 

Παρόλα αυτά νοµίζω ότι ένα δίκτυο το οποίο αξιοποιεί µε µία 

συζήτηση οργανωµένη συστηµατική γιατί µιλάµε για δίκτυο και τα δίκτυα 

πάντα µπορούν να είναι πολύ ωραία για να τα ακούµε, αλλά για να 

λειτουργήσουν θέλουν αρκετές προϋποθέσεις, στο οποίο κάποιος κεντρικός 

σκληρός πυρήνας να ελέγχει επιστηµονικά όλες τις εισροές, να βλέπει ποιες 

είναι οι χρήσιµες και κατάλληλες και για ποιο λόγο η κάθε µία και ένας 

ευρύτερος µηχανισµός να µπορεί να τις µετουσιώνει µετά την έρευνα σε 

πολιτική, νοµίζω ότι θα πρέπει πια να γίνει µία συζήτηση πολύ πιο 

συστηµατική όχι επί της µεθοδολογίας αλλά επί της οργάνωσης όλου του 

σχήµατος.  

Είναι γεγονός ότι αυτό που µας παρουσίασε η κα Ωρολογά το 

πρωί είναι πάρα πολύ φιλόδοξο σε σχέση µε το παρελθόν. Καλό είναι, καλά 

ακούγεται, εµένα επιτρέψτε µου να έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις. 

Ευχαριστώ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Βασίλη σε ευχαριστώ για την τοποθέτηση.  

 94



ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ WORKSHOP I «Προσδιορισµός των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας» - 14/2/2011 
 

  Ο κ. Παπαδόγαµβρος είναι ένα από τα πλέον έµπειρα και 

παλαιά στελέχη στο χώρο, οπότε µετράω ιδιαίτερα το τι λέει. Θα απαντήσουµε 

σε δύο σκέλη, θα κάνω µία τοποθέτηση εγώ και θα δώσω το λόγο και στην κα 

Καµινιώτη για το πιο τεχνικό κοµµάτι.  

Όσον αφορά το ας πούµε πολιτικό σκέλος και το σκέλος της 

οργάνωσης, όντως αυτό παρουσιάστηκε το πρωί και όπως είπα το πρωί 

διανύουµε εµείς τουλάχιστον για το Παρατηρητήριο για τον οργανισµό µας, για 

το φορέα µας, διανύουµε µία πολύ καλή ευτυχή θα έλεγα πολιτική συγκυρία, η 

οποία δε σηµαίνει ότι θα κρατήσει για πάντα αλλά µας δίνεται η δυνατότητα 

τώρα να κάνουµε ενέσεις στα µπετά αυτού του ιδρύµατος το οποίο 

ταλαιπωρείται για πάνω από δέκα χρόνια, για να µπορέσει να ασκήσει το 

ρόλο του. 

Το δεύτερο σκέλος που θέλω να τονίσω είναι ότι ο στόχος µας 

και ουσιαστικά ο ρόλος µας από τότε που ιδρυθήκαµε το 1993 και 

ξαναµπαίνουµε σε τροχιά επαναδηµιουργίας του θεσµού από αυτή την εποχή 

που µιλάµε τώρα, είναι σαφέστατα ο συµβουλευτικός και υποστηρικτικός 

ρόλος του Υπουργείου Εργασίας.  

Σε µία άλλη κατάσταση, άλλων πραγµάτων, σε µία άλλη 

πραγµατικότητα, θα µπορούσαµε ίσως να είµαστε όπως λες ένα κοµµάτι της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. ∆εν είµαστε και δεν ήταν ο προορισµός µας αυτός και το ξέρεις 

πάρα πολύ καλά όταν ήσουνα εκεί παρών το 1993 που ιδρυθήκαµε. Από την 

άλλη πλευρά δε σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να αναπτύξουµε µε την ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

σε µια άλλη βάση µία συνεργασία πραγµατικής ροής πληροφόρησης, που δεν 

υπήρχε µέχρι σήµερα και γινόταν ad hoc ή αποσπασµατικά. 

Όσον αφορά τώρα την οργάνωση που λες, οι κοινωνικοί εταίροι 

ασχέτως αν µετέχουν στο ∆ιοικητικό µας, στο οποίο είτε µετείχαν είτε δε 

µετείχαν εµείς τουλάχιστον ως επιστηµονικό προσωπικό µέσα ουδέποτε το 

είδαµε αυτό στην πράξη να αποδίδει κάτι και το ξέρεις πάρα πολύ καλά κι εσύ 

και δεν το αρνείται και κανένας κιόλας, για µας είναι σηµαντικότερο αυτό που 

λέµε το operational το επιχειρησιακό κοµµάτι.  

∆ηλαδή γι΄ αυτό ακριβώς είπα το πρωί ότι έχει σηµασία για τον 

οργανισµό οι απολήξεις του στις περιφέρειες, έχει πολύ µεγάλη σηµασία η 

τροφοδοσία µας από το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτό που είπε και ο 
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Γενικός Γραµµατέας ∆ια Βίου το πρωί είναι η συνεργασία µας στο να 

µπορέσουµε να έχουµε τη συµβολή των κοινωνικών εταίρων και της 

αυτοδιοίκησης σε κάθε επιχειρησιακό επίπεδο πια αυτοδιοίκησης και σε κάθε 

επίπεδο διοικητικής οργάνωσης της χώρας.  

Αυτό δε νοµίζω να εµποδίζει σε κάτι, πάντα στοχεύαµε σε κάτι 

τέτοιο και οι συνεργασίες υπήρχαν, απλώς δεν ήταν οργανωµένες έτσι ώστε 

να αποδίδουν και σε αυτό δε νοµίζω να έχεις αντίρρηση ούτε εσύ, υπήρχαν 

συνεργασίες µε Εργατικά Κέντρα, υπήρχαν µε Επιµελητήρια, υπήρχαν και 

µέσω των τοπικών συµφώνων απασχόλησης τέτοιου είδους δοµές, αλλά οι 

προσεγγίσεις υπήρχαν, υπήρχαν αυτά τα δίκτυα. 

Τώρα µιλάµε για κάτι πιο στοχευµένο και πιο ουσιαστικό και το 

οποίο φυσικά θα γίνει, ούτως ή άλλως έχουµε εντάξει µέσα στην 

ολοκληρωµένη προσέγγιση όπως σας είπε και η κα Καµινιώτη πριν το δίκτυο 

των κοινωνικών εταίρων το οποίο αποτελεί και έργο κανονικό, πέρα από µία 

ας πούµε µόνιµη Συµβουλευτική Επιτροπή. Τώρα για το πιο τεχνικό κοµµάτι 

που ανέφερες της µεθοδολογίας και τα εργαλεία, θα ήθελα να δώσω το λόγο 

στην Ολυµπία Καµινιώτη να πει δυο πράγµατα.  

Ο. ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ: Θα ήθελα να ξεκινήσω µε αυτό το κοµµάτι της ανεργίας. 

Πρώτον κανείς στο τραπέζι αυτό δεν είπε ότι η διαρθρωτική ανεργία..  

Β. ΠΑΠΑ∆ΟΓΑΜΒΡΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

Ο. ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ: Επειδή ειπώθηκε µπορώ να απαντήσω;  

  Κανείς δεν υπαινίχθηκε στο τραπέζι αυτό ότι το µεγαλύτερο ή το 

µισό κοµµάτι της ανεργίας είναι η διαρθρωτική ανεργία. Σίγουρα η έλλειψη 

ζήτησης είναι το µεγαλύτερο κοµµάτι που εξηγεί την ανεργία, όµως το 

σύστηµα διάγνωσης της ΠΑΕΠ δεν απευθύνεται απλώς στην εξήγηση αυτού 

του 2%-3% ή πόσο είναι αυτό το κοµµάτι της διαρθρωτικής ανεργίας, είναι 

κάτι πολύ ευρύτερο. 

  ∆ηλαδή ακόµα κι αν δεν υπάρχει ανεργία µπορεί να υπάρχουν 

αλλαγές, όχι µπορεί, υπάρχουν αλλαγές στο περιεχόµενο των επαγγελµάτων. 

Από αυτές τις αλλαγές προκύπτουν ανάγκες για κατάρτιση, εποµένως δεν 

απευθύνεται το σύστηµα στην εξήγηση του διαρθρωτικού κοµµατιού και µόνο 

αυτού, οπότε δεν έχει και τόσο µεγάλη σηµασία να δούµε τελικά πόσο είναι 

αυτό και πόσο δεν είναι. 
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Όσον αφορά το άλλο που είπατε για τις συνεργασίες και για την 

έλλειψη συνεργασίας µε τη ΓΣΕΕ, εκτός από την εκπροσώπηση των 

κοινωνικών εταίρων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΑΕΠ υπήρξε και 

συνεργασία στο κοµµάτι της µεθοδολογίας στην προηγούµενη προγραµµατική 

περίοδο. 

∆ηλαδή εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ και όλων των κοινωνικών 

εταίρων καθίσαµε µαζί τους στο τραπέζι, δηλαδή η µεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε από την ΠΑΕΠ ήταν µία µεθοδολογία που έλαβε την έγκριση 

και των κοινωνικών εταίρων, άρα η συνεργασία δεν περιορίστηκε µόνο στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο αλλά υπήρχε και σε πολύ ευρύτερο επίπεδο.  

Αυτό το λέω γιατί δεν έγινε µόνο µια φορά, ο  στόχος και τώρα 

και σε αυτή τη φάση είναι να υπάρξει και πάλι συνεργασία και εµπλοκή των 

κοινωνικών εταίρων και στο κοµµάτι του σχεδιασµού, αλλά και στο κοµµάτι 

της υλοποίησης κι όχι µόνο των κοινωνικών εταίρων, είµαστε ανοιχτοί να 

δούµε προτάσεις και από επιστηµονικές οµάδες ή άτοµα που έχουν δουλέψει 

αυτό το έργο για να συνεργαστούµε µε όλους. Απλώς ήθελα να πω ότι 

υπήρξε, επειδή είπατε ότι περιορίστηκε στο κοµµάτι της ∆ιοίκησης, που δεν 

είναι έτσι.  

Β. ΠΑΠΑ∆ΟΓΑΜΒΡΟΣ: Εδώ πρέπει να απαντήσω, µε συγχωρείτε.  

Κατ΄ αρχήν να σας πω κάτι; Ανέφερα δύο-τρία παραδείγµατα 

που δεν αφορούσαν τη δική σας µέθοδο, ίσα-ίσα που η δική σας µέθοδος σε 

σχέση µε αυτό που σας ζητιέται µε αυτό που µπορείτε να κάνετε µια χαρά 

βγάζει τα συµπεράσµατα.  

Είπα λοιπόν ότι πρέπει να γίνει µία συζήτηση σε κάποιο άλλο 

επίπεδο όπου εσείς σαν εργαλείο θα πρέπει να απαντήσετε σε αυτό για το τι 

στοχεύσεις έχουµε για να απαντήσουµε στην ανεργία. Πιθανόν να είναι αυτή η 

task force όπου συµµετέχουν όλοι κι εκεί λοιπόν είπα είναι η ανεργία;  

∆εν είπα ότι εσείς το είπατε, είναι η ανεργία διαρθρωτική; Αν 

είναι λοιπόν η ανεργία διαρθρωτική, έπρεπε τα εργαλεία και οι µέθοδοι να 

προσαρµοστούν σε αυτό, αν είναι κάτι άλλο πρέπει να δούµε τι θα κάνουµε. 

Άρα δεν αφορούσε εσάς, πρώτον. 

∆εύτερον, προφανώς υπήρξαν ψήγµατα συνεργασίας. Το λέω 

λοιπόν διότι εγώ προσωπικά προσπάθησα την περασµένη περίοδο τέσσερις-
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πέντε φορές να κάνουµε µία συστηµατική συνεργασία τουλάχιστον διµερή µε 

την οποία είχα ζητήσει να εκθέσουµε τις απόψεις µας, όχι γιατί εγώ δεν 

µπορώ αυτό αλλά οι συνεργάτες που είχαµε όσον αφορά και τις µεθόδους και 

πιθανόν να συµβάλλουµε χωρίς κανένα όφελος οποιοδήποτε άλλο σε αυτή 

την ανίχνευση αναγκών.  

Κλείστηκαν πέντε ραντεβού, τα οποία δεν πραγµατοποιήθηκαν 

ποτέ όλη την περασµένη περίοδο και ξέρετε πολύ καλά ότι είχαµε και µία 

σχέση πολύ συγκεκριµένη, ως εκ τούτου λοιπόν δεν αναφέροµαι προσωπικά, 

αλλά αναφέροµαι σε σχέσεις µεταξύ φορέων.  

Είναι γεγονός ότι εµείς θα θέλαµε πάρα πολύ να 

χρησιµοποιήσουµε τα συµπεράσµατα ενός φορέα, ο οποίος µπορεί να βγάζει 

πολύ καλές διαπιστώσεις αναγκών, ανιχνεύσεις αναγκών, για τη δική µας 

πολιτική. Όπως επίσης θα θέλαµε πάρα πολύ να δώσουµε τα δικά µας, στο 

βαθµό που αυτά είναι επαρκή και αξιόπιστα.  

∆εν καταφέρθηκα λοιπόν προσωπικά, αλλά έχει να κάνει µε 

έναν θεσµό απέναντι σε έναν άλλον θεσµό, δηλαδή µε µία ΠΑΕΠ η οποία εν 

πάση περιπτώσει εξυπηρετεί το Υπουργείο Εργασίας ή προσπαθεί να το 

εξυπηρετήσει και µε τους κοινωνικούς εταίρους οι οποίοι θέλουν να 

συµβάλλουν σε αυτή την ιστορία, τίποτα παραπάνω. Εν τούτοις λοιπόν όσον 

αφορά το πιο επιστηµονικό κοµµάτι της παρέµβασής µου ήταν ένα 

παράδειγµα, δεν είπα το κάνετε ή δεν το κάνετε. Μακάρι να το κάνετε και να 

το κάνετε και καλά.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι επειδή ξεκινάει µια νέα 

περίοδος, όλα τα ραντεβού σου θα υλοποιηθούν και δεν έχεις παρά να τα 

ζητήσεις. Την παλαιότερη περίοδο θέλουµε όλοι να την ξεχάσουµε, πίστεψέ 

µας. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση-παρέµβαση; ∆εν υπάρχει, οπότε να 

κλείσουµε εδώ και να επεξεργαστούµε τα συµπεράσµατα στην Ολοµέλεια. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ WORKSHOP I 
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«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΚΕΠΙΣ)» 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΟΥΛΑΣ  

(ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) 

 

 Α. Πιστοποίηση των Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων: Το Παρόν 

Σύστηµα 

Εισηγητής: Βιβή Μπάσδρα - Προϊσταµένη ΕΚΕΠΙΣ  

 Β. Περιεχόµενο του Επαγγελµατικού Περιγράµµατος: Συνοπτική 

παρουσίαση ενός παραδείγµατος  

Εισηγητής: Θανάσης Βασίλαινας - Προϊστάµενος ΕΚΕΠΙΣ  

 Γ. Επαγγελµατικά Περιγράµµατα και Ανάγκες Κατάρτισης   

Εισηγητής: ∆έσποινα Μαυρή - Προϊσταµένη ΕΚΕΠΙΣ  

 ∆. Καλές Πρακτικές σε Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Σύνδεση 

Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων µε την Κατάρτιση στην Ελλάδα  

Εισηγητής: Στάθης Καρατζογιάννης - Εµπειρογνώµονας  

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆ΗΜΟΥΛΑΣ): Κυρίες και κύριοι, είµαστε στο 

δεύτερο workshop, το αντικείµενο είναι τα «επαγγελµατικά περιγράµµατα και 

το περιεχόµενο η σηµασία τους για τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την 

απασχόληση». 

Έχουµε τέσσερις εισηγήσεις στο συγκεκριµένο workshop, η 

πρώτη αναφέρεται στην «πιστοποίηση των επαγγελµατικών περιγραµµάτων» 

από την κα Μπάσδρα, η δεύτερη στο «περιεχόµενο του επαγγελµατικού 

περιγράµµατος» από τον κ. Βασίλαινα, η τρίτη στις «σχέσεις των 

επαγγελµατικών περιγραµµάτων µε τις ανάγκες κατάρτισης» από την κα 

Μαυρή και η τέταρτη αναφέρεται σε «καλές πρακτικές σε άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη σύνδεση των επαγγελµατικών περιγραµµάτων 

µε την κατάρτιση στην Ελλάδα» από τον κ. Καρατζογιάννη.  
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Έχουµε το ανώτερο µία ώρα στη διάθεσή µας, αν θέλουµε να 

αφήσουµε και ένα χρόνο για διάλογο για δικές σας τοποθετήσεις ερωτήσεις ή 

και παρεµβάσεις για να µπορέσει να υπάρξει αυτή η ανταλλαγή απόψεων και 

θα έλεγα να κρατήσουν οι εισηγήσεις δέκα λεπτά, που ξέρουµε ότι δεν 

τηρείται ο χρόνος αλλά ας πάµε µέχρι δώδεκα λεπτά για να µείνει τουλάχιστον 

ένα εικοσάλεπτο για συζήτηση.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ∆ε θα µείνει. ∆ηλαδή θα πρότεινα να µην πούµε τις 

παρουσιάσεις όπως τις έχουµε σχεδιάσει, αλλά τα πιο ουσιαστικά και να µην 

υπάρχουν επικαλύψεις, για να µείνει η ουσία πραγµατικά στο τέλος της 

συζήτησης και να µπορέσουµε να κάνουµε συζήτηση και να αναδείξουµε εκεί 

τα ζητήµατα. Άρα θα πρέπει να µιλήσουµε πέντε µε έξι λεπτά.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αυτό είναι και στην ευχέρεια των εισηγητών, να πουν µόνο 

τους τίτλους. Νοµίζω ότι αυτό πρέπει να το αφήσουµε µε το πλαίσιο που 

έχουµε θέσει στην ευχέρεια των εισηγητών, για να µη χάσουµε και την ουσία 

των εισηγήσεων που έχουν ετοιµάσει.  

 

Α. «Πιστοποίηση των Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων:  
Το Παρόν Σύστηµα» 

Β. ΜΠΑΣ∆ΡΑ: Να σας καληµερίσω µε τη σειρά µου, λέγοµαι Βιβή Μπάσδρα, 

είµαι η Προϊσταµένη του Τµήµατος Πιστοποίησης Προγραµµάτων στο 

ΕΚΕΠΙΣ και σήµερα θα πούµε κάποια πράγµατα για το σύστηµα 

πιστοποίησης επαγγελµατικών περιγραµµάτων, όπως έχει διαµορφωθεί.  

Για πρώτη φορά στη χώρα µας θεσµοθετήθηκε η διαδικασία 

ανάπτυξης και πιστοποίησης των επαγγελµατικών περιγραµµάτων µε τρόπο 

συστηµατικό και µεθοδικό, µέσω της κοινής υπουργικής απόφασης µε αριθµό 

110998/2006 και µε τίτλο «πιστοποίηση επαγγελµατικών περιγραµµάτων». 

Ο στόχος ήταν η συστηµατοποιηµένη ανάλυση και καταγραφή 

του περιεχοµένου των επαγγελµάτων και των ειδικοτήτων, καθώς και των 

τρόπων απόκτησης των απαιτούµενων για την άσκηση του επαγγέλµατος ή 

της ειδικότητας προσόντων. 

Τι εννοούµε όταν λέµε επαγγελµατικό περίγραµµα: Ως 

επαγγελµατικό περίγραµµα ορίζουµε το σύνολο των βασικών και επιµέρους 

επαγγελµατικών λειτουργιών, που συνθέτουν το αντικείµενο εργασίας ενός 
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επαγγέλµατος ή µιας ειδικότητας, καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες 

και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές. 

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΚΕΠΙΣ έχει ήδη προχωρήσει στην 

ανάπτυξη και πιστοποίηση ενός εθνικού καταλόγου 202 πιστοποιηµένων 

επαγγελµατικών περιγραµµάτων, όπου οι πυλώνες της ανάπτυξης του 

συστήµατος πιστοποίησης επαγγελµατικών περιγραµµάτων είναι: 

- Ο συνδυασµός νοµοθετικών ρυθµίσεων και συνεχούς διαβούλευσης, 

καθώς και συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων σε όλες τις φάσεις 

ανάπτυξης και πιστοποίησης.  

- Η τριµερής εκπροσώπηση, η διασφάλιση των διαδικασιών ανάπτυξης και 

πιστοποίησης από την πλευρά της Πολιτείας µέσω συγκεκριµένων 

οργανισµών και η επικύρωση των παραγόµενων αποτελεσµάτων.  

- Η µακρά και εποικοδοµητική εµπειρία του ΕΚΕΠΙΣ στη δηµόσια 

διαβούλευση για την ανάπτυξη και διαµόρφωση συστηµάτων 

πιστοποίησης, µε την αποδοχή των ενδιαφεροµένων µερών και της 

αγοράς εργασίας.  

Η ανάπτυξη και πιστοποίηση των πρώτων επαγγελµατικών 

περιγραµµάτων αποτέλεσε καινοτοµική δράση στο χώρο της δια βίου 

µάθησης και χωρίς προηγούµενο για τα ελληνικά δεδοµένα. Τα καινοτοµικά 

στοιχεία του συστήµατος συνίστανται στα εξής:  

• Στη θεσµοθέτηση συγκεκριµένων και κοινά αποδεκτών διαδικασιών 

ανάπτυξης των περιγραµµάτων.  

• Την εφαρµογή διαφανών κριτηρίων διαδικασιών αξιολόγησης και 

πιστοποίησης αυτών.  

• Τη δυνατότητα αναγνώρισης των εκροών των δύο συστηµάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

• Την αποδοχή από την αγορά εργασίας των προσόντων που αποκτώνται 

µέσω του συστήµατος της δια βίου µάθησης, δεδοµένου ότι οι 

συντελεστές της συµµετέχουν στον καθορισµό των απαιτούµενων 

προσόντων για κάθε επάγγελµα και ειδικότητα.  

Όσον αφορά το κοµµάτι της διασφάλισης ποιότητας να 

τονίσουµε ότι εφαρµόστηκαν οι αρχές και οι δείκτες παρακολούθησης που 
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αφορούν τη διασφάλιση της ποιότητας για την επαγγελµατική εκπαίδευση και 

κατάρτιση, ακολουθήθηκε ο κύκλος ποιότητας σε όλα του τα στάδια, επιπλέον 

θα πρέπει να σηµειωθεί ότι εφαρµόστηκαν οι κανονισµοί καθώς και το 

αντίστοιχο θεσµικό πλαίσιο που εφαρµόζεται στους ανοιχτούς δηµόσιους 

διαγωνισµούς. 

Να δώσουµε ορισµένα ποσοτικά δεδοµένα. Σε αυτό το έργο 

συµµετείχαν εκπρόσωποι από την πλευρά των εργοδοτών, των εργαζοµένων, 

είχαµε τριµερή κρατική εκπροσώπηση από το ΕΚΕΠΙΣ τον ΟΕΚ και την 

ΠΑΕΠ, περίπου 500 άτοµα για την ανάπτυξη των περιγραµµάτων µέχρι 

σήµερα, συγκροτήθηκαν 202 διµελείς οµάδες, 202 Γνωµοδοτικές Επιτροπές 

µε πάνω από 1180 µέλη µε στόχο τους την αξιολόγηση των περιγραµµάτων. 

Πραγµατοποιήθηκαν πάνω από 800 συνεδριάσεις στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις του ΕΚΕΠΙΣ οι οποίες Επιτροπές κατέθεσαν στο πλαίσιο της 

αξιολόγησής τους συγκεκριµένα πρακτικά µε παρατηρήσεις καθώς και κοινές 

εισηγητικές εκθέσεις βάσει των οποίων το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΚΕΠΙΣ 

χορήγησε την πιστοποίηση, έτσι καταλήξαµε στο να έχουµε αυτή τη στιγµή 

202 πιστοποιηµένα επαγγελµατικά περιγράµµατα.  

Σκόπιµο θα ήταν να δούµε λιγάκι τα οφέλη της διαδικασίας, που 

αυτά συνοψίζονται στα εξής:  

- Η βελτίωση των επαγγελµατικών προσόντων του ανθρώπινου δυναµικού 

της χώρας.  

- Η άµεση σύνδεση του περιεχοµένου των προγραµµάτων επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης µε τα αντίστοιχα επαγγελµατικά 

περιγράµµατα. 

- Η στενότερη σύνδεσή τους µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

- Η ενίσχυση της αξιοπιστίας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης.  

- Η διασφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης, µέσω της ανάπτυξης των 

περιγραµµάτων από τους κοινωνικούς εταίρους. 

- Η δηµιουργία ενός εθνικού καταλόγου πιστοποιηµένων επαγγελµατικών 

περιγραµµάτων. 
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- Η διεύρυνση της τεχνογνωσίας του ΕΚΕΠΙΣ µε την εφαρµογή 

εξειδικευµένων διαδικασιών υλοποίησης του έργου.  

Τα επαγγελµατικά περιγράµµατα δεν αποτελούν απλές 

περιγραφές εργασιακών καθηκόντων, ενσωµατώνουν µια σειρά κρίσιµα 

δεδοµένα, όπως ενδεικτικά αναφέρουµε την αντιστοίχηση µε έγκυρα 

συστήµατα ταξινόµησης και πλαίσια προσόντων, την αναπτυξιακή δυναµική 

της οικονοµίας καθώς και τη δυναµική του επαγγέλµατος. 

Επίσης αποτυπώνεται η υπάρχουσα κατάσταση του 

επαγγέλµατος καθώς και οι τάσεις και οι προοπτικές του, οι υφιστάµενες 

ειδικεύσεις και κατευθύνσεις, η οι τάσεις εξέλιξης των πιο δυναµικών και 

πολυπληθών ειδικεύσεων, τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

ανθρώπινου δυναµικού που δραστηριοποιείται στο επάγγελµα ή στην 

ειδικότητα, οι συνθήκες εργασίας, καθώς και οι δυνατότητες απασχόλησης για 

άτοµα µε αναπηρία.  

Τα συστατικά στοιχεία ενός περιγράµµατος. Κάθε επαγγελµατικό 

περίγραµµα περιλαµβάνει πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι ο τίτλος και 

ο ορισµός του επαγγέλµατος ή της ειδικότητας. Στη δεύτερη ενότητα γίνεται η 

ανάλυση του επαγγέλµατος και ορίζονται οι προδιαγραφές. Στην τρίτη έχουµε 

αποτύπωση των γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Στην τέταρτη τις 

προτεινόµενες διαδροµές απόκτησης των προσόντων και στην πέµπτη 

έχουµε παράθεση των ενδεικτικών τρόπων αξιολόγησης των γνώσεων 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων.  

Στην πρώτη ενότητα επιλέγεται ο πλέον γνωστός και δόκιµος 

στην αγορά εργασίας τίτλος του επαγγέλµατος και διατυπώνεται µε σαφήνεια 

µια γενική περιγραφή αυτού. Απαραίτητη προϋπόθεση στην ενότητα αυτή 

είναι η αντιστοίχηση του επαγγέλµατος µε το σύστηµα ταξινόµησης 

επαγγελµάτων µε το ΣΤΕΠ, και µε το σύστηµα ταξινόµησης σε κλάδους 

οικονοµικής δραστηριότητας.  

Στην ενότητα δύο που έχουµε την ανάλυση του επαγγέλµατος, 

αναλύονται οι κύριες και επιµέρους επαγγελµατικές λειτουργίες, δηλαδή 

αποτυπώνονται και καταγράφονται οι εργασίες που αποτελούν το πλαίσιο 

αναφοράς του συγκεκριµένου επαγγέλµατος ή και της ειδικότητας.  
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Η ανάλυση των επαγγελµατικών λειτουργιών βασίζεται στη 

φιλοσοφία των προδιαγραφών. Με τον όρο προδιαγραφές ορίζεται ο από 

κοινού εργοδότες και εργαζόµενοι καθορισµένος κατάλογος των βασικών και 

επιµέρους επαγγελµατικών λειτουργιών, που απαιτούνται στο πλαίσιο ενός 

επαγγέλµατος ή µιας ειδικότητας. 

Στην τρίτη ενότητα έχουµε την περιγραφή των απαιτούµενων 

γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών 

κοινωνικών ή και άλλων οριζόντιων δεξιοτήτων, προκειµένου να ανταποκριθεί 

ο εργαζόµενος στις προδιαγραφές του συγκεκριµένου επαγγέλµατος.  

Ανάλογα µε τη φύση και το χαρακτήρα των γνώσεων και 

δεξιοτήτων, αυτές µπορούν να διακριθούν σε γενικές, βασικές και ειδικές 

επαγγελµατικές γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στο 

αναλυόµενο επάγγελµα και ειδικότητα καθώς και στους αντίστοιχους κλάδους. 

Στη συγκεκριµένη ενότητα ενσωµατώνεται πίνακας 

προσδιορισµού του επιπέδου EQF, του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων, 

στο οποίο κατατάσσεται συνολικά το επάγγελµα και η ειδικότητα βάσει της 

ανάλυσής του σε γενικές βασικές και ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και 

δεξιότητες, καθώς και το επίπεδο στο οποίο κατατάσσεται το επάγγελµα 

σύµφωνα µε τη διεθνή ταξινόµηση εκπαιδευτικών επιπέδων του 

επαγγέλµατος κατά ISCED.  

Στην τέταρτη ενότητα περιγράφονται οι δυνατές διαδροµές, 

δηλαδή οι τρόποι τα µέσα και οι διαδικασίες που µπορούν να ακολουθηθούν 

ώστε να επιτευχθεί η απόκτηση των απαιτούµενων προσόντων για την 

άσκηση ενός επαγγέλµατος ή και µιας ειδικότητας.  

Και τέλος στην πέµπτη ενότητα περιγράφονται οι ενδεικτικοί 

τρόποι αξιολόγησης των γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπου 

ενδεικτικά θα µπορούσαµε να αναφέρουµε εξετάσεις γραπτές-προφορικές, 

τεστ πολλαπλών απαντήσεων, εκπόνηση εργασιών, παρατήρηση εκτέλεσης 

εργασίας και διάφορα άλλα.  

Θα ήθελα να ολοκληρώσω εδώ προκειµένου να δώσω το λόγο 

στη συνέχεια στο Θανάση Βασίλαινα, για να σας περιγράψει µε βάση τις 

ενότητες αυτές ένα παράδειγµα περιγράµµατος, για να γίνουν πιο κατανοητά 

τα στοιχεία αυτά.  
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Ευχαριστώ πολύ.  

  

Β. «Περιεχόµενο του Επαγγελµατικού Περιγράµµατος:  
Συνοπτική παρουσίαση ενός παραδείγµατος» 

Θ. ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ: Να σας καλωσορίσω και εγώ, στη συνέχεια επιλέξαµε ένα 

επαγγελµατικό περίγραµµα και θα δούµε µε µία case study πως αυτό 

αναπτύχθηκε, τι περιλαµβάνει και πως αυτό µπορεί να οδηγήσει και να 

αποτελέσει τη βάση στην πιστοποίηση πλαισίων προγραµµάτων και στην 

πιστοποίηση των προσόντων του ανθρώπινου δυναµικού.  

Ο πυρήνας του επαγγελµατικού περιγράµµατος όπως είδαµε 

είναι οι γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες που αποτελούν τα επαγγελµατικά 

προσόντα. Τη δοµή του επαγγελµατικού περιγράµµατος την παρουσίασε 

αναλυτικά η Βιβή και πάνω σε αυτή τη δοµή εµείς θα παρουσιάσουµε το 

επαγγελµατικό περίγραµµα του receptionist. Για να επιλεχθεί αυτό το 

επαγγελµατικό περίγραµµα τα στοιχεία στην αγορά εργασίας είναι του 2006 

και το επαγγελµατικό περίγραµµα αναπτύχθηκε το 2008.  

Έχουµε γύρω στους 450 ή 500 χιλιάδες οι οποίοι είναι κυρίως 

απασχολούµενοι στον τοµέα των ξενοδοχείων, των καταστηµάτων αναψυχής 

και επισιτισµού όπου παρατηρείται µία στατική τάση απασχόλησης στον 

κλάδο του τουρισµού και τα προβλήµατα τα οποία έχουν καταγραφεί αφορούν 

στη δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλα καταρτισµένου προσωπικού της 

ειδικότητας του receptionist, είναι 31,6%, των µαγείρων 31,3%, των 

σερβιτόρων 21,8% και των καµαριέρων 25,8%. 

Ο βασικός στόχος λοιπόν είναι η απόκτηση αναβαθµισµένων 

γνώσεων και δεξιοτήτων µέσω κατάλληλα σχεδιαζόµενων προγραµµάτων δια 

βίου µάθησης και σε αυτό εδώ προχωρήσαµε και αναπτύχθηκε το 

επαγγελµατικό περίγραµµα.  

Ορισµός: Ως υπάλληλος υποδοχής ξενοδοχείου ο receptionist 

ορίζεται ως ο εργαζόµενος που διεκπεραιώνει σωστά και έγκαιρα τις εργασίες 

που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη στους χώρους 

υποδοχής και φιλοξενίας και διαµονής των ξενοδοχείων, προκειµένου να 

συµβάλλει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διασφάλιση της απρόσκοπτης 

και αποτελεσµατικής λειτουργίας τους για την εκπλήρωση των στόχων 
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αποδοτικής λειτουργίας της επιχείρησης στα πλαίσια των εκάστοτε ισχυόντων 

κανονισµών, πολιτικών µεθόδων και διαδικασιών που εφαρµόζονται σε αυτήν.  

Άρα λοιπόν µε την τυποποίηση του επαγγελµατικού 

περιγράµµατος όταν λέµε υπάλληλος υποδοχής ξενοδοχείου ή receptionist 

έχουµε τον ορισµό τον οποίον σας ανέφερα.  

Στη συνέχεια όπως είδαµε και µε την παρουσίαση του κ. 

∆ηµουλά το πρωί ένα επαγγελµατικό περίγραµµα έχει τρεις κύριες 

επαγγελµατικές λειτουργίες, οι οποίες αναλύονται σε επιµέρους 

επαγγελµατικές λειτουργίες, όπου η κάθε επιµέρους επαγγελµατική λειτουργία 

αναλύει τις εργασίες οι οποίες συνθέτονται από γνώσεις γενικές, βασικές, 

ειδικές, δεξιότητες και ικανότητες. Στην περίπτωση λοιπόν του receptionist η 

πρώτη κύρια επαγγελµατική λειτουργία αφορά στη διενέργεια των εργασιών 

πωλήσεων δωµατίων, κρατήσεων και προετοιµασία της άφιξης της υποδοχής 

του πελάτη.  

Αυτή η κύρια επαγγελµατική λειτουργία αναλύεται σε επιµέρους 

επαγγελµατικές λειτουργίες, από τις οποίες ενδεικτικά η πρώτη επιµέρους 

είναι ότι διενεργεί πωλήσεις δωµατίων στα πλαίσια της πολιτικής αύξησης της 

πληρότητας, η δεύτερη εφαρµόζει τις διαδικασίες κράτησης στο πλαίσιο της 

πολιτικής βελτίωσης των λειτουργιών της υποδοχής, η τρίτη προβαίνει στις 

απαραίτητες ενέργειες προετοιµασίας που προετοιµάζουν την άφιξη και την 

υποδοχή του πελάτη.  

Κάθε επιµέρους επαγγελµατική λειτουργία αντιστοιχίζεται σε 

επαγγελµατικές εργασίες οι οποίες έχουν κριτήρια ανταπόκρισης και έχουµε 

και προσαρµογή. Να το δούµε για να το καταλάβουµε, η επαγγελµατική 

εργασία προκειµένου να επιτελέσει την επαγγελµατική λειτουργία είναι ότι 

πρέπει να χρησιµοποιεί τεχνικές εναλλακτικών λύσεων κάλυψης των αναγκών 

των πελατών.  

Τα κριτήρια ανταπόκρισης σε αυτή την επαγγελµατική εργασία 

επιβεβαιώνουν µε ακρίβεια και σαφήνεια την πώληση καταγράφοντας τα 

αναγκαία στοιχεία του πελάτη στο δελτίο πώλησης όπως προβλέπεται από τις 

διαδικασίες των πωλήσεων. 

Ενώ το εύρος εφαρµογής αφορά στις πωλήσεις, είναι τεχνικές 

των εναλλακτικών λύσεων τιµών και προσφορών στον εξοπλισµό και τα µέσα 
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που χρησιµοποιεί, είναι ηλεκτρικοί υπολογιστές, τεχνικές πωλήσεως, δελτία 

πώλησης και λοιπά και οι οδηγίες οι οποίες µπορεί να είναι προφορικές και 

έγγραφες µε διακριτή ευχέρεια χειρισµού των περιπτώσεων. 

Στη συνέχεια κάθε επαγγελµατική εργασία αντιστοιχίζεται µε 

γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες. Η προηγούµενη λοιπόν επαγγελµατική 

εργασία που είδαµε στην αντιστοιχία µε τις γνώσεις όσον αφορά στις γενικές 

γνώσεις απαραίτητη γνώση είναι της ελληνικής γλώσσας, βασικά µαθηµατικά 

και µία ξένη γλώσσα ενδεικτικά τα αγγλικά.  

Στις βασικές γνώσεις πρέπει να κατέχει βασικές γνώσεις 

χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή, γνώσεις ορολογίας πωλήσεων 

κρατήσεων και υποδοχής, να γνωρίζει βασικές αρχές οικονοµίας και διοίκησης 

επιχειρήσεων και να έχει και βασικές γνώσεις πωλήσεων. Ενώ σε ειδικές 

γνώσεις πρέπει να έχει γνώσεις δοµής των κανόνων του πελατειακού κύκλου, 

να χειρίζεται αριθµητικά δεδοµένα και ούτω καθεξής.  

Οι δεξιότητες τις οποίες πρέπει να έχει ούτως ώστε να είναι 

αποτελεσµατικός στην εργασία του είναι ότι πρέπει να έχει ευχέρεια στη 

χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, να έχει κριτική σκέψη, να έχει τη 

νοοτροπία της εξυπηρέτησης, να είναι επικοινωνιακός και να έχει 

υπολογιστική δεξιότητα. Ενώ από ικανότητες, πρέπει να έχει επαγωγική 

σκέψη, καλή µνήµη, ευελιξία επικέντρωσης και παραγωγικό συλλογισµό.  

Στη συνέχεια κι αυτό που είναι καινοτόµο στη διαδικασία 

πιστοποίησης των επαγγελµατικών περιγραµµάτων είναι ότι για κάθε 

επαγγελµατικό περίγραµµα ορίζονται οι διαδροµές, διαφορετικές διαδροµές 

µέσω των οποίων µπορούν να αποκτηθούν οι απαιτούµενες γνώσεις 

δεξιότητες και ικανότητες από τους ενδιαφερόµενους.  

Γι΄ αυτό το επαγγελµατικό περίγραµµα έχουµε τέσσερις 

διαδροµές, η πρώτη διαδροµή αφορά απόφοιτους ΕΠΑΣ οι οποίοι πρέπει να 

έχουν τουλάχιστον δύο χρόνια επαγγελµατική εµπειρία για το σύνολο των 

γνώσεων που αντιστοιχούν στις τρεις κύριες επαγγελµατικές λειτουργίες του 

περιγράµµατος όπως είδαµε. 

Η δεύτερη διαδροµή αφορά απόφοιτους τεχνικού ή 

επαγγελµατικού λυκείου, άρα αφού ανεβαίνουµε επίπεδο σπουδών εδώ 

ζητάµε ένα χρόνο επαγγελµατική εµπειρία για το σύνολο των γνώσεων και 
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στις τρεις κύριες επαγγελµατικές λειτουργίες, όπου για τον απόφοιτο λυκείου 

θέλουµε δύο χρόνια συναφή επαγγελµατική εµπειρία και µία προϋπόθεση να 

παρακολουθεί συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση για τις θεωρητικές 

γνώσεις που δεν έχει αποκτήσει ως απόφοιτος γενικού λυκείου για το σύνολο 

των γνώσεων πάλι των τριών κύριων επαγγελµατικών λειτουργιών.  

Ενώ η τέταρτη διαδροµή αφορά τους απόφοιτους των ΙΕΚ µε έξι 

µήνες επαγγελµατικής εµπειρίας. Στις διαδροµές από ότι βλέπετε 

περιλαµβάνονται όλες οι τυπικές διαδροµές απόφοιτοι λυκείου τεχνικού ΙΕΚ 

και ακόµα συµπεριλαµβάνει και την κατηγορία των αποφοίτων λυκείου οι 

οποίοι δεν έχουν κάποια ειδικευµένη γνώση από το τυπικό σύστηµα.  

Τέλος, για κάθε επαγγελµατική λειτουργία έχει τυποποιηθεί ένας 

πίνακας διπλής εισόδου από ότι βλέπετε, που αφορά στους τρόπους 

αξιολόγησης των γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Στη γραµµή βλέπετε 

τους τρόπους αξιολόγησης που είναι γραπτές εξετάσεις, προφορικές 

εξετάσεις και οι υπόλοιποι µέθοδοι αξιολόγησης, ενώ στις κάθετες στήλες 

έχουµε για κάθε κύρια επαγγελµατική λειτουργία και κάθε επαγγελµατική 

λειτουργία πως αξιολογούνται οι γνώσεις. 

Βασιζόµενοι στο επαγγελµατικό περίγραµµα, αυτό που έχει 

πραγµατικά προστιθέµενη αξία στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης είναι ότι τα 

επαγγελµατικά περιγράµµατα µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την 

ανάπτυξη και την πιστοποίηση των πλαισίων προδιαγραφών προγραµµάτων 

επαγγελµατικής κατάρτισης. Η βασική παραδοχή είναι ότι η κάθε κύρια 

επαγγελµατική λειτουργία ταυτίζεται µε τον σπόνδυλο, ενώ οι επαγγελµατικές 

λειτουργίες ταυτίζονται µε τις ψηφίδες, µε τις επαγγελµατικές εργασίες.  

Άρα για την πρώτη κύρια επαγγελµατική λειτουργία που είναι η 

διενέργεια πωλήσεων δωµατίων κράτησης και προετοιµασία της υποδοχής 

του πελάτη, έχουµε τον πρώτο σπόνδυλο που έχει -ενδεικτικά είναι αυτά- τις 

ψηφίδες, συν διαχείριση πωλήσεων, αξιοποίηση των πληροφορικών 

συστηµάτων, η εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση ποσοτικών ποιοτικών 

δεδοµένων και σε αυτά οι γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες αντιστοιχούν σε 

µαθησιακά αποτελέσµατα που οδηγούν σε µονάδες παρακολούθησης. Εάν 

δεν κάνω λάθος 60 πρέπει να είναι οι µονάδες.  
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Άρα καταλήγοντας, η προϋπόθεση για την πιστοποίηση των 

επαγγελµατικών προσόντων ξεκινώντας από το επαγγελµατικό περίγραµµα 

προχωράµε στο πλαίσιο προδιαγραφών, στο πλαίσιο προγράµµατος όπως 

είπαµε προηγουµένως, έχουµε τις προδιαγραφές αξιολόγησης των 

µαθησιακών αποτελεσµάτων τα οποία οδηγούν στην αξιολόγηση και στην 

αξιοποίηση των προσόντων του ανθρώπινου δυναµικού.  

Έχουµε ένα σύστηµα το οποίο είναι καινοτόµο, διότι για πρώτη 

φορά µπορούµε να οδηγηθούµε στην ανάπτυξη πλαισίων προγραµµάτων 

επαγγελµατικής κατάρτισης, µπορούν να καθοριστούν τα µαθησιακά 

αποτελέσµατα βάσει των απαιτούµενων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

του επαγγελµατικού περιγράµµατος. 

Επίσης δίνεται η δυνατότητα από τις διαδροµές που είδαµε πριν 

για την αναγνώριση της µη τυπικής και άτυπης µάθησης, υπάρχει η 

δυνατότητα αντιστοίχησης και απόδοσης τοπικών µονάδων, ενώ αποτελεί και 

εισροή για την αντιστοίχηση µε το εθνικό πλαίσιο προσόντων καθώς ήδη τα 

επαγγελµατικά περιγράµµατα έχουν αντιστοιχηθεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο 

προσόντων.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούµε. Η κα Μαυρή έχει το λόγο. 

 

Γ. «Επαγγελµατικά Περιγράµµατα και Ανάγκες Κατάρτισης» 

∆. ΜΑΥΡΗ: Να σας ευχαριστήσω κι εγώ για την παρουσία σας εδώ.  

Θα επικεντρωθώ σε ένα κεντρικό ερώτηµα που αφορά τα 

επαγγελµατικά περιγράµµατα, πόσα χρειαζόµαστε στην ελληνική αγορά 

εργασίας; Γι΄ αυτό θα δείτε διάφορες ταξινοµήσεις, κυρίως για να τονιστεί το 

ζήτηµα της συστηµατικότητας που υπάρχει στην ανάπτυξη των 

επαγγελµατικών περιγραµµάτων, που µας επέτρεψε να πετύχουµε και τη 

διασύνδεση µε τα επαγγέλµατα, µε τα επίπεδα εκπαίδευσης, το ευρωπαϊκό 

πλαίσιο προσόντων και βέβαια µε την αγορά εργασίας και κυρίως θα µείνουµε 

στα αδρά δεδοµένα που θέτουν το κεντρικό ερώτηµα που θα µας 

απασχολήσει, πόσα χρειαζόµαστε. 
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Ήδη έχει αναφερθεί ότι έχουν αναπτυχθεί 202 επαγγελµατικά 

περιγράµµατα, όπου τα 57 έχουν χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ και 

τα 145 που έχουν αναπτυχθεί µέχρι σήµερα στη ∆΄ προγραµµατική περίοδο 

εκπονήθηκαν και πιστοποιήθηκαν µέχρι το Φεβρουάριο του 2010.  

Αυτά τα 202 επαγγελµατικά περιγράµµατα, αν θελήσουµε να 

δούµε κάποιες κατηγοριοποιήσεις, θα µπορούσαµε να δούµε ότι τα 126 

αφορούν τεχνίτες τεχνικά επαγγέλµατα και εν γένει κλάδους της µεταποίησης, 

23 αφορούν τουριστικά επαγγέλµατα σε κλάδους των υπηρεσιών, 12 

αφορούν στον αγροτικό τοµέα, 12 αφορούν στην πράσινη οικονοµία και 29 

διάφορα άλλα επαγγέλµατα. Προσπάθησα να αναδείξω κάποιους τοµείς 

ενδιαφέροντος της ελληνικής οικονοµίας αυτό το διάστηµα που δείχνουν 

κιόλας ότι υπάρχει µια δυναµική προοπτική.  

Όµως αυτά τα 202 επαγγελµατικά περιγράµµατα δεν έχουν 

καλύψει µονάχα τα βασικά επαγγέλµατα -άλλωστε ο κ. ∆ηµουλάς µας εξήγησε 

αρκετά και η κα Μπάσδρα τι συµβαίνει µε τα επαγγελµατικά περιγράµµατα- 

κάλυψαν και 49 ειδικότητες και 23 εξειδικεύσεις επιπλέον. Επίσης από αυτά τα 

175 επαγγελµατικά περιγράµµατα αντιστοιχούν σε µια ειδικότητα ΙΕΚ. 

Ορισµένες από τις ειδικότητες ΙΕΚ συνδέονται µε περισσότερα από ένα 

επαγγελµατικά περιγράµµατα.  

Για να δούµε λιγάκι τη συσχέτιση των επαγγελµατικών 

περιγραµµάτων που έχουν αναπτυχθεί µε την απασχόληση, σε αυτόν εδώ τον 

πίνακα βλέπουµε ότι στη µεταποίηση που καλύπτει περίπου το 29% της 

απασχόλησης, έχουµε 126 επαγγελµατικά περιγράµµατα, δηλαδή το 62% των 

υφιστάµενων επαγγελµατικών περιγραµµάτων.  

Στη γεωργία, που από πλευράς απασχόλησης καλύπτει 

περίπου το 11,5% της απασχόλησης, έχουµε 12 περιγράµµατα περίπου το 

6% των επαγγελµατικών περιγραµµάτων, στις υπηρεσίες αντίστοιχα βλέπετε 

ότι στο 33% των απασχολουµένων γι΄ αυτούς έχουν αναπτυχθεί 57 

επαγγελµατικά περιγράµµατα. Και υπάρχει µια τέταρτη κατηγορία κυρίως σε 

επιστηµονικά επαγγέλµατα και αφορούν και διευθυντικά στελέχη, που 

εννοείται κυρίως στον τοµέα των υπηρεσιών είναι αυτά, υπάρχουν επιπλέον 7 

επαγγελµατικά περιγράµµατα. 
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Η αίσθησή µας είναι ότι σήµερα υπάρχει µια εστίαση σε τεχνίτες, 

τεχνικά επαγγέλµατα και επαγγέλµατα της µεταποίησης, ενώ γίνεται εµφανές 

αν δει κανείς τις δύο κατανοµές µεταξύ απασχόλησης και αριθµού 

επαγγελµατικών περιγραµµάτων ότι υπάρχουν περαιτέρω ανάγκες, αυτές οι 

ανάγκες πιθανότατα αφορούν κυρίως τις υπηρεσίες και σε εξειδικευµένα 

αντικείµενα του πρωτογενή τοµέα, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν 

και αρκετά σύγχρονα επαγγέλµατα που θα πρέπει να τα δούµε.  

Τα επαγγελµατικά περιγράµµατα σχεδιάστηκαν ώστε να 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενός 

επαγγέλµατος, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικοτήτων ή και ειδικεύσεων που 

αφορούν σε αυτά κι επίσης να διευκολύνουν τη συνέργεια µεταξύ αρχικής και 

συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης.  

Πως το εννοούµε αυτό µε δύο παραδείγµατα: Σε ότι αφορά τις 

ειδικότητες και εξειδικεύσεις, βλέπετε δύο επαγγελµατικά περιγράµµατα, τον 

τεχνικό διαχείρισης ελέγχου συστηµάτων προστασίας περιβάλλοντος, όπου 

βλέπετε ότι σε αυτό αντιστοιχούν επίσης και έχουν αναπτυχθεί επιπλέον πέρα 

από το βασικό επάγγελµα τέσσερις ειδικότητες και µία εξειδίκευση. 

Σε ότι αφορά το ιδιωτικό προσωπικό παροχής υπηρεσιών 

ασφάλειας για το οποίο υπάρχουν χίλιες επιχειρήσεις σχετικών υπηρεσιών 

στην Ελλάδα και απασχολούν περίπου 35 χιλιάδες άτοµα, εκεί βλέπουµε ότι 

υπάρχουν τέσσερις ειδικότητες, η σταθερή φύλαξη, περιπολίες, 

χρηµαταποστολές και στους κεντρικούς σταθµούς λήψης σηµάτων.  

Εποµένως, πέρα από το βασικό επάγγελµα οι ειδικότητες και οι 

εξειδικεύσεις ήρθαν να δώσουν µια ακόµα δυνατότητα στην αγορά εργασίας. 

Αλλά σε ότι αναφέρθηκε προηγουµένως και για τη σύνδεση µεταξύ αρχικής 

και συνεχιζόµενης, βλέπουµε ότι αν πάρουµε µια ευρύτερη οµάδα ειδικότητας 

των ΙΕΚ, τα οικονοµικά, εδώ θα δούµε ότι έχουµε 15 επαγγελµατικά 

περιγράµµατα που µπορούν να εξυπηρετήσουν αυτό το πεδίο.  

Τα επαγγελµατικά περιγράµµατα όπως σας είπα και στην αρχή 

σχεδιάστηκαν ώστε να υπάρχει αντιστοίχηση µε έγκυρα συστήµατα 

ταξινόµησης και πλαίσια προσόντων. Ήδη οι συνάδελφοί µου αναφέρθηκαν 

εκτενέστατα σε αυτό, γι΄ αυτό θα µου επιτρέψετε δύο µόνο σχόλια, σε ότι 

αφορά την ταξινόµηση των γνώσεων κατά ISCED ο κύριος όγκος των 
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επαγγελµατικών περιγραµµάτων αφορά στην ανώτερη δευτεροβάθµια και τη 

µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση.  

Σε ότι αφορά τη σύνδεση των γνώσεων και δεξιοτήτων, που 

αντικατοπτρίζονται στα επαγγελµατικά περιγράµµατα, κατά επίπεδο EQF 

βλέπουµε ότι τουλάχιστον το 65% των επαγγελµατικών περιγραµµάτων 

αντιστοιχούν σε επίπεδο EQF από 4 και πάνω.  

Τα επαγγελµατικά περιγράµµατα σχεδιάστηκαν ώστε να 

καλυφθεί το απαραίτητο εύρος επαγγελµάτων και να αποτελέσουν τη 

ραχοκοκαλιά για την καταγραφή των αναγκαίων γνώσεων δεξιοτήτων 

ικανοτήτων και να µπορούν σήµερα να µετασχηµατιστούν σε βασικό εργαλείο 

για την πιστοποίηση προσόντων.  

Τονίστηκε αρκετές φορές σήµερα στις αναφορές συναδέλφων 

για τα επαγγελµατικά περιγράµµατα, πως όµως στην πράξη µπορούµε να 

δούµε τι ανάγκες έχουν καλυφθεί και τι ανάγκες χρειάζεται να καλύψουµε. Αν 

δούµε τους τριψήφιους κωδικούς σήµερα η κωδικοποίηση κατά ΣΤΕΠ κατά 

επαγγέλµατα προβλέπει 210 τριψήφιους κωδικούς ΣΤΕΠ, όπου οι 111 

τριψήφιοι κωδικοί ΣΤΕΠ καλύπτονται από επαγγελµατικά περιγράµµατα.  

Αλλά και µεθοδολογικά για να είµαστε πιο σωστοί καλύτερα να 

δούµε την κατηγοριοποίηση σε τετραψήφιους κωδικούς ΣΤΕΠ: Υπάρχουν 401 

τετραψήφιοι ΣΤΕΠ, που σήµερα έχουν καλυφθεί 165 τετραψήφιοι ΣΤΕΠ. Είναι 

µικρότερος ο αριθµός σε σχέση µε τα 202, γιατί ορισµένοι κωδικοί ΣΤΕΠ 

έχουν καλυφθεί µε περισσότερα από ένα επαγγελµατικά περιγράµµατα, ενώ 

κυρίως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι υπάρχουν σύγχρονα επαγγέλµατα 

που αφορούν σε επαγγελµατικά περιγράµµατα για τα οποία δεν υπάρχει 

ΣΤΕΠ.  

Βλέπετε ότι ο βαθµός κάλυψης στους τετραψήφιους είναι σε ένα 

επίπεδο περίπου 40% κι έτσι επιστρέφουµε στο αρχικό ερώτηµα, πόσα ακόµα 

επαγγελµατικά περιγράµµατα χρειαζόµαστε. Εδώ φαίνεται πάρα πολύ 

ξεκάθαρα, στην πίτα που βλέπετε είναι οι 401 τετραψήφιοι κωδικοί ΣΤΕΠ, αν 

από αυτούς αφαιρέσουµε τα επιστηµονικά επαγγέλµατα µας µένει ένα σύνολο 

επαγγελµατικών περιγραµµάτων που έχουν αναπτυχθεί και επαγγελµατικών 

περιγραµµάτων που χρειάζεται να αναπτυχθούν.  
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Τα 165 είναι αυτά που ακούσατε προηγουµένως αναφέρω τα 

υφιστάµενα επαγγελµατικά περιγράµµατα, που σε αυτά θα προσθέσουµε και 

άλλα 37 που αφορούν κυρίως τα σύγχρονα επαγγέλµατα και αυτά έχουν ήδη 

αναπτυχθεί από το ΕΚΕΠΙΣ, είναι το σύνολο των 202, αλλά µένει ένα µεγάλο 

το κόκκινο κοµµάτι που βλέπετε εκεί που αφορά επαγγελµατικά περιγράµµατα 

που πρέπει να αναπτυχθούν ώστε να καλυφθούν τα υπόλοιπα ΣΤΕΠ.  

Όµως δεν πρέπει να παραβλέπουµε ότι η κωδικοποίηση ΣΤΕΠ, 

δεν προβλέπει τα πολύ σύγχρονα επαγγελµατικά περιγράµµατα και γι΄ αυτό η 

κατάληξη για µας είναι ότι απαιτείται η εκπόνηση και η πιστοποίηση 200 νέων 

επαγγελµατικών περιγραµµάτων, 164 για να καλυφθούν οι υπόλοιποι 

τετραψήφιοι κωδικοί ΣΤΕΠ και 36 επιπλέον επαγγελµατικά περιγράµµατα 

προκειµένου να καλυφθούν κυρίως σύγχρονα επαγγέλµατα για τα οποία δεν 

υπάρχει ΣΤΕΠ.  

Αυτά τα νέα επαγγελµατικά περιγράµµατα µαζί µε τα παλαιότερα 

αλλά και µαζί µε τα συµπληρώµατα περιγραµµάτων, θα µας επιτρέψουν στη 

χώρα µας να καλύπτουµε απρόσκοπτα, ευέλικτα, καθολικά τις ανάγκες της 

οικονοµίας, µέσα από την πιστοποίηση προσόντων.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούµε. Κύριε Καρατζογιάννη έχετε το λόγο.  

 

∆. «Καλές Πρακτικές σε Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
- Σύνδεση Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων µε την Κατάρτιση στην 

Ελλάδα» 

Σ. ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πρώτα απ΄ όλα να πω στον κ. Πρόεδρο ότι τα 

χαρτάκια δεν τα βλέπω όταν έκανε παρουσίαση.  

∆εύτερον θα ήθελα να πω ότι επειδή ιδίοις όµασι διαπίστωσα 

τον όγκο του κόσµου στο τρίτο τραπέζι, νοµίζω ότι επιβεβαιώνεται 

πανηγυρικά η στροφή προς τα µαθησιακά αποτελέσµατα. Έχουν ήδη 

τριπλάσιο κόσµο, δε χρειάζονται περισσότερο. 

Το αντικείµενο της παρουσίασής µου είναι να παρουσιάσω 

πρακτικές ανάπτυξης και τρόπο αξιοποίησης των περιγραµµάτων στην 

Ευρώπη. Το θέµα είναι σύνθετο, έχει και τεχνικές, έχει και κοινωνικοπολιτικές 
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διαστάσεις, περισσότερο έχω σκοπό να αναδείξω εκείνες τις όψεις που 

νοµίζω ότι θα έχουν κάποιο νόηµα για να βγάλουµε κάποια χρήσιµα 

συµπεράσµατα για σήµερα και για τη συνέχεια. 

Ο ορισµός του επαγγελµατικού περιγράµµατος ακούστηκε 

πολλές φορές σήµερα, δε χρειάζεται να τον επαναλάβουµε, εγώ θέλω να 

µείνω στην κύρια λειτουργία που επιτελούν τα επαγγελµατικά περιγράµµατα. 

Τα επαγγελµατικά περιγράµµατα ανταποκρίνονται σε µια προσπάθεια 

σύζευξης του κόσµου της εργασίας µε τον κόσµο της εκπαίδευσης, 

επιδιώκοντας την ποιοτική πλευρά αυτής της σύνδεσης.  

Τον όρο ποιοτική να τον διευκρινίσω: Στο πρώτο τραπέζι µε τη 

διάγνωση των αναγκών να το πω έτσι χοντρικά και σχηµατικά επιχειρείται η 

ποσοτική προσέγγιση, η ποσοτική σύγκλιση της σχέσης αυτής. 

∆ιαγιγνώσκονται ανάγκες χοντρικά σε επαγγέλµατα, τάσεις, ανάγκες και 

καλύπτονται από την εκπαίδευση.  

Με τα περιγράµµατα προσπαθούµε να επιτύχουµε το ποιοτικό 

κοµµάτι αυτής της σύνδεσης, να µπούµε στο περιεχόµενο του επαγγέλµατος 

και αναπτύσσοντας το κατάλληλο περίγραµµα να τροφοδοτήσουµε κατάλληλα 

το πρόγραµµα εκπαίδευσης και να επιτύχουµε µε ποιοτικό τρόπο λοιπόν αυτή 

τη σύζευξη. Τα επαγγελµατικά περιγράµµατα αποτελούν µία βασική 

συνιστώσα των προδιαγραφών των προσόντων, αφορούν στο τι πρέπει 

κανείς να µπορεί να κάνει στη δουλειά του.  

Έχουν σηµασία για να το συνδέσουµε οι άλλες δύο βασικές 

συνιστώσες των προδιαγραφών των προσόντων, αφορούν τις εκπαιδευτικές 

προδιαγραφές, τα educational standards στη βιβλιογραφία, δηλαδή του τι 

πρέπει να γνωρίζει κανείς για να µπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του µετά και 

τα «accessment» standards δηλαδή τις προδιαγραφές της αξιολόγησης πως 

µπορούµε να αξιολογήσουµε κάποιον για να ξέρουµε τι έχει µάθει και τι είναι 

ικανός να κάνει µετά στη δουλειά του.  

Στον ευρωπαϊκό χώρο υπάρχουν αρκετά διαφορετικοί τρόποι 

ανάπτυξης και χρήσης των επαγγελµατικών περιγραµµάτων. Έχουν να 

κάνουν µε διαφορές στη δοµή τους, µε τα χαρακτηριστικά τους, αφορούν 

αυτές οι διαφορές τον τρόπο µε τον οποίον προσπαθούν τα διάφορα 
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περιγράµµατα στον κάθε εθνικό χώρο να εκπληρώσουν την κύρια λειτουργία 

ποιοτικής σύζευξης της απασχόλησης µε την εκπαίδευση.  

Αυτές οι διαφορές είναι βαθύτατες, δεν είναι επιφανειακές και 

δεν είναι τεχνικές. ∆ηλαδή όταν θα δούµε στη συνέχεια διαφορετικούς 

τρόπους ανάπτυξης περιγραµµάτων στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερµανία ή 

την Ισπανία, θα δούµε ότι αυτές οι διαφορές σε σηµαντικό βαθµό 

αντανακλούν βαθιές πολιτισµικές και κοινωνικοπολιτικές παραδόσεις των 

χωρών αυτών.  

Τα επαγγελµατικά περιγράµµατα στον κάθε εθνικό χώρο 

πετυχαίνουν, είναι βιώσιµα ή όχι, ανάλογα µε το βαθµό στον οποίο 

προσαρµόζονται δηµιουργικά στο περιβάλλον αυτό. Έχουµε χοντρικά τρεις 

βασικές κατηγορίες επαγγελµατικών περιγραµµάτων, µία κατηγορία είναι αυτή 

που ας πούµε πως είναι ένα καλό και ολοκληρωµένο περιεκτικό ζήτηµα 

ταξινόµησης εν είδη ΣΤΕΠ, εν είδη ISCO 1988 ή 2008 το καινούριο.  

Μία άλλη βασική κατηγορία είναι αυτή που αντιλαµβάνεται τα 

περιγράµµατα κατά τρόπο έτσι ώστε να θέτει σαφή κριτήρια µετρήσιµα 

κριτήρια απόδοσης, που αυτό µας παραπέµπει πάρα πολύ στο αγγλικό 

µοντέλο και έχουµε µία τρίτη κατηγορία που τα περιγράµµατα γίνονται 

αντιληπτά ως επαγγελµατικές µονογραφίες που οδηγούν σε συγκεκριµένα 

προσόντα. 

Συνήθως η κατηγορία αυτή των επαγγελµατικών 

περιγραµµάτων απαντάται σε χώρες µε ρυθµισµένα πλαίσια εκπαίδευσης, 

όπου υπάρχει σαφής σύνδεση του περιγράµµατος µε το προσόν κι εδώ 

έχουµε µια θεσµοθετηµένη µακρόχρονη όχι ευκαιριακή συνεργασία συνήθως 

τουλάχιστον του κράτους µε τους κοινωνικούς εταίρους, όπου βάσει της 

διαδικασίας αυτής γίνεται προσδιορισµός του περιγράµµατος και ακολουθούν 

όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες όσον αφορά την εκπαίδευση και την απονοµή 

των προσόντων. 

Επιλέγω δύο παραδείγµατα, όχι γιατί µας είναι τα πιο χρήσιµα, 

αλλά γιατί είναι τα πιο ακραία στον ευρωπαϊκό χώρο. Το µοντέλο του 

Ηνωµένου Βασιλείου και αργότερα θα πούµε για το γερµανικό µοντέλο. 

Επειδή µένω πάρα πολύ στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό σύµπαν, µέρος του 

οποίου αποτελεί το εκπαιδευτικό σύστηµα ή και το σύστηµα προσόντων 
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ευρύτερα, στο µεν πρώτο µοντέλο στο αγγλικό έχουµε για να καθορίσουµε 

λίγο το χώρο αυτό που εφαρµόζεται είναι µια εφαρµογή µε βάση τις αρχές του 

τυπικού µοντέλου του οικονοµικού φιλελευθερισµού, όπου έχουµε έναν 

περιορισµένο ρόλο του κράτους και έναν κυρίαρχο ρόλο της αγοράς.  

Αυτή η σχέση, αυτός ο ρόλος της αγοράς είναι αυτός που 

καθορίζει τόσο την ποσοτική όσο και την ποιοτική σχέση µεταξύ αγοράς και 

ζήτησης κατάρτισης. Αυτές οι αρχές του µοντέλου είναι απόρροια µιας 

συγκεκριµένης αντίληψης των παραγωγικών σχέσεων, όπου τα άτοµα 

εννοούνται ως ιδιώτες που συναλλάσσονται, µιας συγκεκριµένης αντίληψης 

του νόµου όπου ο νόµος είναι καλός όσο δεν παρεµβαίνει στη λειτουργία της 

αγοράς και µιας συγκεκριµένης αντίληψης της ελευθερίας η οποία νοείται ως 

ελευθερία από το κράτος. 

Σε αυτό λοιπόν το σύµπαν σκέψης η επιλογή και η ανάπτυξη και 

οι προδιαγραφές των επαγγελµατικών προσόντων και των επαγγελµατικών 

προδιαγραφών πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις 

πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν αυτή είναι η κινητήρια δύναµη, 

αυτοί είναι οι leaders στην ανάπτυξη των περιγραµµάτων, µε βάση αυτές τις 

ανάγκες όχι των συγκεκριµένων επιχειρήσεων αλλά πάντως των 

επιχειρήσεων είναι που καθορίζονται οι ανάγκες ποσοτικές και ποιοτικές σε 

περιγράµµατα.  

Όλο αυτό το σύστηµα είναι αποκλειστικά προσανατολισµένο, 

αυτή είναι η αρχή ποιότητάς του, τα αποτελέσµατα και στο πλαίσιο αυτό 

διαµορφώνονται ανταγωνιστικές σχέσεις µεταξύ των παρόχων. Θέλω να 

παραλείψω κάποια σηµεία για λόγους χρόνου, οπότε ενδεχοµένως κάποια 

µπορεί να µη σας τα αναλύω περισσότερο, γιατί θέλω να αναδείξω τα 

κεντρικά γιατί πλέον ο χρόνος έχει µειωθεί.  

Τα εθνικά λοιπόν επαγγελµατικά πρότυπα αναπτύσσονται, την 

ευθύνη ανάπτυξής τους έχει το Εθνικό Συµβούλιο Ανάπτυξης των 

Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων, αναπτύσσονται από τα Τοµεακά Συµβούλια 

∆εξιοτήτων και από τα Τοµεακά Σώµατα ∆εξιοτήτων, µε τη συνεργασία 

εργοδοτών εµπειρογνωµόνων και βασικών παραγόντων του κλάδου 

εργασίας. Την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη επαναλαµβάνω την παίρνουν 

οι επιχειρήσεις.  
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Αυτοί οι φορείς οι οποίοι αναπτύσσουν περιγράµµατα 

αδειοδοτούνται βάσει κάποιων κριτηρίων, όπως είναι η χρηµατοδοτική τους 

ικανότητα, η γνωστική τους επάρκεια, η υποστήριξη που εξασφαλίζουν από 

τους εργοδότες και από άλλες οµάδες συµφερόντων του κλάδου ή του τοµέα. 

Οι ∆ηµόσιες Αρχές έχουν ένα τυπικό ουσιαστικό βέβαια στο αγγλικό σύστηµα 

ρυθµιστικό ρόλο, εξασφαλίζοντας την ποιότητα και την ανταπόκριση των 

επαγγελµατικών περιγραµµάτων προς το θεσµικό πλαίσιο. 

Να τονίσουµε ότι στο πλαίσιο αυτό δεν υπάρχει ισότιµη 

συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, υπάρχει πρωτοβουλία των οργανώσεων 

των εργοδοτών, που προσπαθούν για λόγους πληρότητας και συνέπειας του 

περιγράµµατος να εξασφαλίσουν τη συµµετοχή όλων, όµως πρέπει να 

τονιστεί ότι δεν υπάρχει θεσµοθετηµένη ισότιµη συµµετοχή των οργανώσεων 

των εργαζοµένων. 

Θα περιγράψω τώρα πράγµατα τα οποία θα δείτε ότι λίγο-πολύ 

ταιριάζουν µε αυτό που έχουµε κάνει στην Ελλάδα ως προς το µεθοδολογικό 

τους πλαίσιο. Τα επαγγελµατικά standards αναφέρονται σε κύριες 

επαγγελµατικές λειτουργίες, περιγράφουν λειτουργίες, πρότυπα απόδοσης και 

γνώση εµπειρίας.  

Καταγράφουν εξαντλητικά το επάγγελµα, είναι ευέλικτα, 

περιλαµβάνουν βασικά στοιχεία και µπορούν να συνθέσουν µετρήσιµες 

εφαρµογές, έχουν παρόµοια δοµή σε όλους τους κλάδους, είναι µικρά 

συνήθως και είναι πάρα πολύ εύχρηστα, προσανατολίζονται στο αντικείµενο 

της δράσης και πάνω στο υποκείµενο έχουν έναν απρόσωπο τρόπο 

διατύπωσης που αφορούν το αντικείµενο.  

Οι ικανότητες σε συνέπεια αν θέλετε του αγγλικού εµπειρισµού, 

αντιλαµβάνονται ως ρητές και δυνάµενες µέτρησης πάντα. ∆ηλαδή ότι φεύγει 

από το πεδίο της άµεσης παρατήρησης, δεν είναι ικανότητα στο µοντέλο αυτό. 

Έχουν αναπτυχθεί αρκετές, 15 χιλιάδες επαγγελµατικές προδιαγραφές σε 

επίπεδο κύριων λειτουργιών είναι η κάθε µια και χωρίζονται σε οριζόντιες 

αυτές οι οποίες αφορούν όλους τους κλάδους, εν δυνάµει οριζόντιες που 

έχουν οριζόντια ισχύ στο πλαίσιο ορισµένων κλάδων ή άλλα περιγράµµατα 

που αναπτύχθηκαν για συγκεκριµένους κλάδους αλλά µπορούν να 

µεταφερθούν και αλλού.  
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Τώρα στο πλαίσιο αυτού του µοντέλου έχουµε µια εξελικτική 

περιγραφή του επαγγέλµατος και στο πλαίσιο αυτό µπορούν να διατυπωθούν 

µαθησιακοί στόχοι, βάσει των οποίων µπορεί να διαµορφωθεί το εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα, αυτό όµως διαµορφώνεται από τους παρόχους αυτόνοµα στο 

πλαίσιο ενός πλήρως αποκεντρωµένου συστήµατος.  

Υπάρχει σχέση, αλλά για να τη χαρακτήριζα θα την έλεγα σχέση 

σχετικής αυτονοµίας. ∆ηλαδή το επαγγελµατικό περίγραµµα δίνει το πλαίσιο, 

ο τρόπος που ερµηνεύονται αυτά, διαµορφώνουν λοιπόν το πλαίσιο που στο 

πλαίσιο αυτό ηµιαυτόνοµα οι πάροχοι το παίρνουν και το µεταφράζουν σε 

εκπαιδευτικό υλικό.  

Από τις τρεις βασικές λειτουργίες που είπαµε των 

επαγγελµατικών προσόντων, δηλαδή επαγγελµατικά περιγράµµατα, 

εκπαιδευτικά περιγράµµατα, διαδικασίες και κριτήρια αξιολόγησης, στο 

αγγλικό µοντέλο θα πρέπει να δούµε ότι υπάρχει µια σχέση σχεδόν ταύτισης 

της πρώτης µε την τρίτη, δηλαδή τα κριτήρια ανάπτυξης του περιγράµµατος 

είναι τα ίδια µε τα κριτήρια αξιολόγησης των ικανοτήτων των ατόµων.  

Η δεύτερη διαδικασία, η οποία είναι η ενδιάµεση, δηλαδή η 

δόµηση των προδιαγραφών και η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων είναι που είναι σχετικά αυτονοµηµένη και αναπτύσσεται από 

τους παρόχους ανεξάρτητα.  

Χαρακτηριστικό πάρα πολύ σηµαντικό αυτού του συστήµατος 

είναι ότι είναι πάρα πολύ ευέλικτο όλο, µπορεί να οργανωθεί σπονδυλωτά και 

ως περίγραµµα και ως προς τον τρόπο µετάφρασής του σε πρόγραµµα 

εκπαίδευσης και οδηγεί βέβαια σε προσόντα τα οποία απονέµονται κατόπιν 

αξιολόγησης είτε εν όλω ολόκληρο προσόν, είτε εν µέρει µερικό προσόν και 

µερική πιστοποίηση. 

Πάµε στο γερµανικό µοντέλο. Πάλι είναι τυπικό χαρακτηριστικό 

ενός συστήµατος, δηλαδή ενός µοντέλου το οποίο είναι κορπορατίστικο. Το 

βασικό χαρακτηριστικό είναι µία πάρα πολύ έντονη συνεργασία των 

κοινωνικών εταίρων µε το κράτος, κυρίαρχο ρόλο για την όλη νοµιµοποίηση 

του συστήµατος παίζουν οι κοινωνικοί εταίροι κι αυτοί διαµορφώνουν µαζί µε 

το κράτος τις πολιτικές κατάρτισης.  
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Όπως είχαµε κάποιες βασικές αρχές στο αγγλικό µοντέλο, έτσι 

έχουµε κάποιες βασικές αρχές στην ανάπτυξη και λειτουργία του γερµανικού 

µοντέλου. Υπάρχει µία αντίληψη της ασφάλειας, εκεί πρωτοαναπτύχθηκε η 

έννοια της κοινωνικής ασφάλισης, δεν είναι τυχαίο ακριβώς διότι η έννοια της 

ασφάλειας στο γερµανικό πολιτισµό αν θέλετε υπερισχύει έναντι της έννοιας 

της ελευθερίας.  

Υπάρχει µια έµφαση στις διαδικασίες συναίνεσης και της 

νοµιµοποίησης του όλου εγχειρήµατος του όλου συστήµατος από 

διαµεσολαβητικούς θεσµούς στους οποίους συµµετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι 

και υπάρχει µια κεντρική αντίληψη του επαγγέλµατος, µια δεσπόζουσα 

αντίληψη του ρόλου του επαγγέλµατος, τι είναι το επάγγελµα. Είναι µια 

κεντρική µορφοποιητική αρχή της ταυτότητας και του ρόλου του υποκειµένου 

και δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στα αγγλικά.  

Για να το προχωρούσα λίγο περισσότερο, αυτό παραπέµπει 

στην έννοια της αποστολής. Θα µπορούσαµε να δούµε µια πάρα πολύ 

µεγάλη συσχέτιση της αντίληψης του επαγγέλµατος µε την βεµπεριανή ηθική 

που παραπέµπει στον 15ο-16ο αιώνα και το ρόλο που είχε το επάγγελµα και η 

επιτυχία σε αυτό ως κριτήριο του εάν µπορεί να είµαι ο τυχερός για να πάω 

στον παράδεισο ή όχι. 

Υπάρχει µια ισχυρή επιρροή αυτού του συστήµατος και ένα 

ρίζωµα στο σύστηµα των συντεχνιών των µεσαιωνικών χρόνων. Σε αυτό το 

σύστηµα επίσης υπάρχει µια αυτονόµηση του επαγγελµατικού σκέλους από 

τη γενική εκπαίδευση και από την ανώτατη εκπαίδευση, είναι αρκετά πιο 

ανελαστικό ως προς αυτό.  

Οι επιχειρήσεις αποτελούν τον κατ΄ εξοχήν χώρο µάθησης, το 

αντικείµενο και οι µέθοδοι καθορίζονται από τις επιχειρήσεις και από τις άλλες 

οµάδες ενδιαφέροντος και το βασικό χαρακτηριστικό εν αντιθέσει µε το 

αγγλικό που είχαµε την έµφαση αποκλειστικά στα αποτελέσµατα, εδώ πέρα 

έχουµε ένα σύστηµα όπου η έµφαση της ποιότητας, τα κριτήρια της ποιότητας 

αφορούν εξίσου εισροές, διαδικασίες και οργανισµούς και αποτελέσµατα. 

Λοιπόν, ποιοι τα αναπτύσσουν εδώ πέρα τα περιγράµµατα και 

πως είναι. Θα δούµε πως είναι τα περιγράµµατα, αλλά ποιοι τα αναπτύσσουν; 

Τα αναπτύσσει η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση µε εκπροσώπους των 
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Υπουργείων Οικονοµικών και Παιδείας, στην πραγµατικότητα όλο αυτό 

εκχωρείται ως αρµοδιότητα στο Οµοσπονδιακό Ινστιτούτο για την 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, τετραµερές Σώµα, κράτος, τοπικές 

διακυβερνήσεις, εργαζόµενοι, εργοδότες. 

Και φυσικά πάρα πολύ µεγάλο ρόλο για τη λειτουργία αυτού του 

συστήµατος παίζουν οι κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις των κοινωνικών 

εταίρων που εκπροσωπούνται στο BIBB και αυτοί είναι που αναπτύσσουν 

στην ουσία και έχουν εµπειρογνώµονες δικούς τους, πάρα πολύ µεγάλο 

Σώµα, που για κάθε επάγγελµα περίπου υπολογίζονται δύο κατά µέσο όρο 

από κάθε πλευρά, αυτοί λοιπόν αναπτύσσουν συµµετέχουν στη διαδικασία 

ανάπτυξης και αξιολόγησης του όλου εγχειρήµατος. 

Εδώ τα επαγγελµατικά περιγράµµατα αναπτύσσονται µε σκοπό 

την εκπαίδευση και πρέπει να το τονίσουµε αυτό, είναι πάρα πολύ βασικό 

στοιχείο του γερµανικού συστήµατος. ∆εν αναπτύσσονται χωριστά, 

αναπτύσσονται µε σκοπό την εκπαίδευση, δηλαδή είναι µια ενιαία εν πολλοίς 

διαδικασία ανάπτυξης περιγραµµάτων και ανάπτυξης εκπαιδευτικών 

προδιαγραφών, γι΄ αυτό και αναφέρονται ως κανόνες επαγγελµατικής 

κατάρτισης. 

Είναι προσανατολισµένα στα αποτελέσµατα, αλλά δοµούνται µε 

µία διαφορετική αντίληψη των ικανοτήτων. Εδώ έχουµε µία ολιστική 

προσέγγιση των ικανοτήτων, έχουµε αναφορά στο υποκείµενο και στις 

σχέσεις του µε τη δράση, η οποία είναι µία διαφορετική αντίληψη των 

ικανοτήτων η οποία είναι πολύ πιο στενή στο αγγλικό σύστηµα.  

Επίσης αυτά τα αποτελέσµατα περιέχουν ικανότητες που δεν 

είναι πάντα µετρήσιµα τα αποτελέσµατά τους, δεν είναι πάντα ρητά και εκτός 

από τις ρητές γνώσεις και δεξιότητες υπάρχουν υπόρρητες και λανθάνουσες, 

άρα δεν είναι πάντα µετρήσιµες. Τα περνάω αυτά που βλέπετε στο site, αν 

θέλετε τα συζητάµε αργότερα.  

Να πούµε ότι στα τελευταία είκοσι χρόνια υπάρχουν 

προσπάθειες προσαρµογής του γερµανικού µοντέλου ώστε να αποκτήσει 

στοιχεία ευελιξίας, υπάρχει εισαγωγή έστω και σε πιλοτική βάση κάποιων 

προγραµµάτων τα οποία οργανώνονται αρθρωτά και καταλήγουν σε 

σπονδύλους και τα λοιπά.  
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Για να κλείσω την ενότητα αυτή, µεταξύ των δύο συστηµάτων 

έχουµε ιδιαίτερα τα τελευταία είκοσι χρόνια και πόσο µάλλον τα τελευταία έξι 

µε την ανάπτυξη του EQF, αρκετές συγκλίσεις. Το γερµανικό µοντέλο αρχίζει 

και δέχεται ευελιξίες, το αγγλικό µοντέλο σε πάρα πολύ σηµαντικό βαθµό 

κυριαρχεί µέσω της γλώσσας του και τον ρόλο που χρησιµοποιεί ιδιαίτερα σε 

χώρες -προσοχή αυτό- ιδιαίτερα σε χώρες που δεν έχουν ισχυρή παράδοση 

στην επαγγελµατική κατάρτιση. Αν µας θυµίζει κάτι, να το δούµε.  

Οµοιότητες. Υπάρχουν και στα δύο ζητήµατα προσανατολισµοί 

στα αποτελέσµατα, αντιλαµβάνονται όµως διαφορετικά. Στο µεν γερµανικό 

µοντέλο υπάρχει µια ισόρροπη έµφαση στις εισροές στις διαδικασίες στα 

αποτελέσµατα, στο αγγλικό µοντέλο µία µονοµερής προσέγγιση έµφαση στα 

αποτελέσµατα. Υπάρχει συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και στα δύο, µε 

τη διαφορά ότι στο ένα δεν είναι ισότιµη η συµµετοχή των οργανώσεων των 

εργαζοµένων. 

∆ιαφορές που παραµένουν έντονες: ∆ιαφοροποίηση της κύριας 

στήριξης για την επίτευξη της σύνδεσης της απασχόλησης µε την εκπαίδευση. 

Στο µεν ένα σύστηµα είναι η αγορά και οι leader της αγοράς οι οργανώσεις 

των εργοδοτών, στο άλλο είναι η διαπραγµάτευση µεταξύ των κοινωνικών 

εταίρων για να καταλήξουν σε µια συµφωνία.  

Υπάρχει λοιπόν και µια λογική διαπραγµάτευσης και αν θέλετε 

πολιτικής προσέγγισης, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η συναίνεση και η 

νοµιµοποίηση του όλου συστήµατος κι είναι πάρα πολύ κεντρική η έννοια της 

νοµιµοποίησης στο γερµανικό παράδειγµα.  

Ο βαθµός διαφοροποίησης και ο τρόπος σύνδεσης των κύριων 

συνιστωσών. Σας είπα σχηµατικά ότι στο αγγλικό µοντέλο υπάρχει ταύτιση 

των κριτηρίων των περιγραµµάτων µε τα κριτήρια της αξιολόγησης και 

υπάρχει µια σχετική αυτονόµηση της ενδιάµεσης διαδικασίας, που είναι οι 

εκπαιδευτικές προδιαγραφές.  

Στο γερµανικό µοντέλο αντίθετα υπάρχει µια ολοκλήρωση και 

των τριών, το επάγγελµα και οι προδιαγραφές του αναπτύσσονται µε όρους 

που να καταλήξουν στο προσόν και άρρηκτα συνδεδεµένες µε το περίγραµµα 

της εκπαίδευσης. Ο βαθµός ευελιξίας: Σαφώς είναι πιο ευέλικτο το αγγλικό 

σύστηµα.  

 121



ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» - «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»  

 

Ο ρόλος και η αντίληψη του υποκειµένου: Στη µία προσέγγιση 

είχαµε µία λειτουργική προσέγγιση του επαγγέλµατος, στο άλλο έχουµε µια 

ολιστική προσέγγιση των ικανοτήτων, όπου η έµφαση δίνεται στο δεσµό 

µεταξύ του υποκειµένου και του αντικειµένου της δράσης.  

∆ε θα αναπτύξω το δεύτερο µέρος της παρουσίασης, θα σταθώ 

µόνο στην πρώτη διαφάνεια, διότι όλη η ιστορία ανάπτυξης των 

επαγγελµατικών περιγραµµάτων δεν έχει κανένα νόηµα αν δε συνδεθεί, αυτό 

τουλάχιστον λέει η όλη βιβλιογραφία, αν δε συνδεθεί µε τις προδιαγραφές των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων και µε τα κριτήρια και τις διαδικασίες 

αξιολόγησης των ικανοτήτων. 

Εάν µείνουµε στο πρώτο στάδιο, απλώς έχουµε πάρει µια 

εικόνα του τι είναι ένα επάγγελµα, δεν έχει χρηστική αξία. Άρα ας µείνουµε 

εδώ πέρα και τα υπόλοιπα για τον τρόπο µε τον οποίον µπορεί να γίνει η 

ανάπτυξη και µετατροπή, η αξιοποίηση των επαγγελµατικών περιγραµµάτων 

που έχουµε τώρα ήδη έτοιµα σε προγράµµατα, µπορεί να γίνει αντικείµενο 

ερώτησης και να το πούµε στη συνέχεια.  

Ευχαριστώ, συγνώµη για την κατάχρηση του χρόνου.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ήδη έχουµε καθυστερήσει αρκετά, νοµίζω ότι έδωσε κάποια 

εναύσµατα για συζήτηση αυτή η καθυστέρηση, τυπικά έχουµε πέντε λεπτά 

αλλά θα µπορούσαµε να πάµε ένα τέταρτο µιας και είναι το γεύµα και το 

γεύµα είναι αρκετά ευέλικτο στο πως προβλέπεται και πως µπορούµε να 

ανταποκριθούµε.  

Θα έλεγα λοιπόν να κάνουµε έναν κύκλο ερωτήσεων να δούµε 

αρχικά πόσες είναι οι ερωτήσεις ή οι παρεµβάσεις. Είναι πέντε, άρα να 

ξεκινήσουµε µε αυτές τις πέντε παρεµβάσεις να έχουµε µία απάντηση από 

τους οµιλητές και αν έχουµε το χρόνο µπορούµε να πάµε και σε επόµενες 

παρεµβάσεις. Να ξεκινήσουµε από τον κ. Γώγο ο οποίος είναι από τη 

∆ιαχειριστική Αρχή του Εκπαίδευση.  

κ. ΓΩΓΟΣ: Εγώ µια ερώτηση θέλω να κάνω στον κ. Καρατζογιάννη, καθαρά 

έτσι ενηµερωτική, πόσα περιγράµµατα αυτή τη στιγµή υπάρχουν στη 

Γερµανία στο γερµανικό µοντέλο και πόσα στο αγγλικό;  

  Και επίσης, µια και κάνατε αυτή την πολύ ωραία ανάλυση για το 

τι προσδιορίζει ας πούµε τη στάση της κάθε χώρας του κάθε µοντέλου ας 
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πούµε ανάλογα, η Ελλάδα γιατί να µην είναι πιο κοντά στο γερµανικό µοντέλο, 

χωρίς βέβαια τη βεµπεριανή ας πούµε αυτή διάσταση που δώσατε για τη 

γενική κατάσταση της γερµανικής περίπτωσης. Και είπατε σε κάποια στιγµή 

αν δεν κάνω λάθος είναι πολύ πιο κοντά στο αγγλικό µοντέλο.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Να συγκεντρώσουµε όλες τις ερωτήσεις για να 

αξιοποιήσουµε το χρόνο. Η κα ∆έδε έχει το λόγο. 

κα ∆Ε∆Ε: Μία ερώτηση στον κ. Καρατζογιάννη θα ήθελα να θέσω, αν 

υποθέσουµε ότι η περίπτωση της Ελλάδας ταιριάζει περισσότερο στο 

κανονιστικό µοντέλο ποια είναι η γνώµη του ως εµπειρογνώµονα στην 

περαιτέρω πορεία ανάπτυξης των επαγγελµατικών περιγραµµάτων 

πιστοποίησης και της διασύνδεσής τους τόσο µε τα είτε πλαίσια 

προγράµµατος, είτε προγράµµατα, όσο και µε την πιστοποίηση προσόντων.  

Πρέπει να ακολουθηθεί η λογική του συνολικού προσόντος, 

δηλαδή να ακολουθηθεί η πρακτική η γερµανική, που το επαγγελµατικό 

περίγραµµα είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε το εκπαιδευτικό πλαίσιο και 

άρρηκτα συνδεδεµένο µε το σύστηµα αµοιβών και µε ένα προσόν συνολικό;  

∆ε νοείται δηλαδή στη γερµανική πραγµατικότητα επιµέρους 

προσόν. Εν µέρει προσόν αναγνωρίζεται µεν, δε συνηγορεί όµως υπέρ της 

πιστοποίησης των συνολικών γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 

απαρτίζουν ένα επάγγελµα. Άρα τι προτείνετε ως µοντέλο για την περαιτέρω 

ανάπτυξη και πιστοποίηση των περιγραµµάτων;  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούµε κα ∆έδε για την τοποθέτηση. Να περάσουµε 

στον κ. ∆εληµάνη.  

κ. ∆ΕΛΗΜΑΝΗΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Καρατζογιάννη κι εγώ σε αυτόν 

απευθύνοµαι, ποιες καλές πρακτικές των δύο µοντέλων που παρουσιάσατε 

θεωρείτε ότι θα µπορούσαν να εφαρµοστούν στην ελληνική πραγµατικότητα 

µε τις αντίστοιχες βέβαια προσαρµογές, λαµβάνοντας υπόψη και το ισχύον 

θεσµικό πλαίσιο, ώστε να εκπληρώνεται το κριτήριο της ποιοτικής βάσης που 

θέσατε αρχικά, δηλαδή της σύνδεσης της απασχόλησης µε την επαγγελµατική 

εκπαίδευση;  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούµε, ο κ. Γιάκας έχει το λόγο. 

Κ. ΓΙΑΚΑΣ: Μια και πήρα το µικρόφωνο έχω δύο ερωτήσεις, αλλά την πρώτη 

την έκανε ο κύριος µπροστά, µόνο που θα αφαιρούσα από την ερώτηση αυτή 

 123



ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» - «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»  

 

λαµβάνοντας υπόψη την παρούσα νοµοθεσία. Η νοµοθεσία υπάρχει και δεν 

αλλάζει, άρα λοιπόν εγώ την αφαιρώ από την ερώτησή µου και κρατάω όλη 

την υπόλοιπη ερώτηση.  

Η δικιά µου η ερώτηση η δεύτερη αν θέλετε απευθύνεται στο 

Θανάση Βασίλαινα, για να ρωτήσω πόσος καιρός χρειάστηκε για να φτιαχτεί 

το περίγραµµα το οποίο µας παρουσίασες; Εγώ είµαι εντελώς άσχετος µε 

αυτά τα πράγµατα, αλλά το είδα ως ένα σύνολο απλό θα έλεγα και ξέρετε 

πολύ καλά ότι σας πιέζαµε πάρα πολύ εµείς από τις Βρυξέλες να επιταχύνετε 

και εάν καταλαβαίνω καλά υπάρχει µια βάση για να προετοιµαστείτε και να 

κάνετε δηλαδή το πώς θα γίνονται τα περιγράµµατα και από κει και πέρα 

µέσα στην άγνοιά µου βλέπω ότι θα µπορούσε να κυλάει πιο γρήγορα η 

διαδικασία. 

Εγώ ήµουν πιο πολύ προς τη σχέση µε το πρόγραµµα και την 

εφαρµογή αυτών, παρά µε τα υπόλοιπα τα οποία ερωτήθηκαν και 

συζητήθηκαν από τους γνώστες. Στην ίδια ερώτηση λοιπόν γι΄ αυτό το θέµα, 

µίλησες για µια επαγωγική ικανότητα ας πούµε, υπάρχει κάποιο manual το 

οποίο ορίζει τι σηµαίνει αυτό και πως αξιολογείται; ∆ιότι αυτό µε τα κουτάκια 

είναι λιγάκι θα έλεγα πολύ απλοϊκό, άρα κάποιος πρέπει να µπορεί να 

αξιολογήσει αυτά τα οποία ζητούνται.  

Και τελειώνω µε το εξής: Σε όλες τις περιπτώσεις που ανέφερες 

πάντα χρειαζόταν µια προϋπηρεσία. Αυτό επειδή µιλάµε για την πιστοποίηση 

στη βάση άτυπης γνώσης και λοιπά ή έτσι είναι πάντα;  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούµε, ο κ. Καρατράσογλου έχει το λόγο. 

κ. ΚΑΡΑΤΡΑΣΟΓΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, πρώτα-πρώτα για τα οφέλη, δεν 

πρέπει να ξεχνάµε και κάποια επιπλέον οφέλη. Το ένα όφελος είναι ότι η 

χώρα απέκτησε ένα Σώµα Εµπειρογνωµόνων που δεν υπήρχε. 

  Είναι πρώτη φορά στην Ελλάδα που γίνονται επαγγελµατικά 

περιγράµµατα, τέτοια εµπειρία δεν υπήρχε από πουθενά. Είχαν κάνει µόνο 

ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες κάποια πιλοτικά προγράµµατα σε ένα, δύο, 

στα πλαίσια προγραµµάτων και λοιπά. Άρα µια τέτοια µαζική αν θέλετε 

εµπειρική βιωµατική ενηµέρωση και απόκτηση γνώσεων, ήταν µοναδική για 

την Ελλάδα και τώρα έχουµε µια βάση, στην οποία µπορούµε να πατήσουµε 

και να βελτιωθούµε.  
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Το δεύτερο είναι ότι τα επαγγελµατικά περιγράµµατα έχουν µια 

σειρά παράγωγα οφέλη στη χώρα και στη λειτουργία της αγοράς εργασίας. 

Ένα παράδειγµα που θα σας πω είναι µετά την οδηγία για την απλούστευση 

της αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελµάτων και λοιπά, αυτοί οι άνθρωποι 

για να µπορέσουν να βγάλουν αν θέλετε µια άκρη στην απλοποίηση της 

αδειοδότησης και λίγο την αναµόρφωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων 

για να είναι συµβατή µε τις αδειοδοτήσεις, έπρεπε κατ΄ αρχήν να κάνουν την 

ανάλυση του επαγγέλµατος, δεύτερον να βρουν τις απλές-σύνθετες εργασίες, 

το βαθµό πολυπλοκότητας και λοιπά.  

∆εν µπορώ να σας περιγράψω τη χαρά τους όταν έβαλαν κάτω 

το επαγγελµατικό περίγραµµα και είδαν ότι αυτό είναι αναλυµένο και µάλιστα 

και συµφωνηµένο µεταξύ κράτους και κοινωνικών εταίρων. Μόνο αυτό το 

παράδειγµα λέω, για να µη σας πω για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας 

που έχουν µια ποιοτική βάση πια να µπορούν να συζητάνε εργοδότες και 

εργαζόµενοι.  

Όταν µιλάµε για σύνδεση µε την απασχόληση, στην 

απασχόληση τους ενδιαφέρουν οι εκροές και µάλιστα οι εκροές δύο βασικά 

στοιχεία, αποκλειστικά αυτά τα δύο, είναι η κατεχόµενη ειδικότητα και η 

επάρκεια προσόντων. Στην επάρκεια προσόντων δεν µπορεί να υπάρχει 

άλλος τρόπος εκτός από το περίγραµµα, αυτό πρέπει να είναι η ποιοτική 

βάση πάνω στην οποία θα µπορέσεις να χτίσεις ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

ή ένα πρόγραµµα κατάρτισης.  

Εναπόκειται τώρα να καλύψουµε το έλλειµµα που έχουµε σε 

εσωτερικές ικανότητες των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, για να 

µπορέσουν να πάρουν αυτό το περίγραµµα και να το κάνουν εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα αν έχουµε, που µάλλον έχουµε.  

Και ξέρετε τώρα πάµε στην πιστοποίηση. Πράγµατι είναι ένας 

µπούσουλας ποιοτικός που µπορείς να κάνεις πιστοποίηση. Ξέρετε ότι αν 

θέλουµε να έχουµε καλή πιστοποίηση πρέπει να έχουµε καλό επαγγελµατικό 

περίγραµµα. Όσο πιο καλό επαγγελµατικό περίγραµµα έχουµε, τόσο πιο 

αξιόπιστη πιστοποίηση επαγγελµατικών προσόντων έχουµε.  

Και βέβαια δεν αναφέρθηκε ότι το επαγγελµατικό περίγραµµα 

είναι ένα σκανάρισµα αυτή τη χρονική στιγµή. Αυτό είναι δυναµικό, κάποιες 
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ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις που µπορεί να παραπέµπουν σε 

συνεχιζόµενη κατάρτιση, µετά από δυο-τρία χρόνια ήδη έγιναν βασικές 

επαγγελµατικές.  

Ένα παράδειγµα για τους ηλεκτρολόγους ας πούµε, µια και είναι 

της ειδικότητάς µου, η δοµηµένη καλωδίωση πριν δύο-τρία χρόνια ήταν 

εξειδικευµένη γνώση. Σήµερα που µιλάµε είναι µέσα στα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα, είναι βασική επαγγελµατική γνώση.  

Καταλαβαίνετε ότι πέρα από το ότι µπορεί να µην αλλάζει η 

βασική λειτουργία, αλλά η επικαιροποίηση των ειδικοτήτων και 

παρακολούθηση των εξελίξεων ειδικά στις γνώσεις στις δεξιότητες και 

ικανότητες πρέπει να είναι κατά τα τακτά χρονικά διαστήµατα συνεχής και να 

παρακολουθείται να υπάρχει ένα monitoring.  

Αυτά, ευχαριστώ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούµε. Έχουµε την τελευταία ερώτηση από την κα 

Πουρνάρα, η οποία είναι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από την 

Ειδική Υπηρεσία Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και στη συνέχεια θα 

περάσουµε στις απαντήσεις των οµιλητών.  

Σ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ: Εγώ θα ήθελα ένα αίτηµα να κάνω, το οποίο αφορά κυρίως 

την παρουσίαση της κας ∆έσποινας Μαυρή. Πρόκειται για κάποια στατιστικά 

στοιχεία και επαγγελµατικά περιγράµµατα, που αφορούν τον αγροτικό τοµέα. 

Θα µας ενδιέφερε ως Υπουργείο να παρακολουθούµε την εξέλιξή τους και το 

τι συµβαίνει ποια είναι ακριβώς τα επαγγελµατικά περιγράµµατα εκεί. 

Ευχαριστώ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούµε. Προτείνω να απαντήσει πρώτα ο κ. 

Βασίλαινας, στον οποίον απευθύνθηκαν δύο πολύ συγκεκριµένα ερωτήµατα, 

στη συνέχεια ο κ. Καρατζογιάννης και να κλείσουν οι οµιλήτριες µε ότι άλλο 

θέλουν να προσθέσουν σχολιάζοντας γενικότερα το περίγραµµα.  

Θ. ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ: Το πρώτο ερώτηµα για το πόσο χρόνο χρειάστηκε η 

ανάπτυξη του επαγγελµατικού περιγράµµατος και αν είναι απλοϊκή ή όχι, είναι 

απλό να βγουν αυτά τα πινακάκια, πριν πω το χρόνο θα ήθελα να πω ότι ήταν 

όπως είπε και ο κ. Καρατράσογλου η πρώτη φορά που έγινε ένα τέτοιο 

εγχείρηµα στην Ελλάδα, τον όγκο της δουλειάς τον ανέδειξε λίγο και η Βιβή 

Μπάσδρα στην παρουσίασή της δηλαδή πόσες Επιτροπές χρειάστηκαν. 
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∆ηλαδή ότι το κάθε επαγγελµατικό περίγραµµα και αυτό είναι η 

προστιθέµενη αξία εµπεριέχει τη συναίνεση κατ΄ αρχήν των εργοδοτών και 

των εργαζοµένων, δηλαδή οι οµάδες εργασίας αποτελούνταν από τους 

εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζοµένων οι οποίοι συµφώνησαν 

παρουσιάζοντας την πρότασή τους για τις απαιτούµενες γνώσεις δεξιότητες 

και ικανότητες και εν συνεχεία µε τριµερή εκπροσώπηση κράτος εργοδότες 

και εργαζόµενοι προχωρήσαµε στην πιστοποίηση των επαγγελµατικών 

περιγραµµάτων. 

Τα δεύτερα επαγγελµατικά περιγράµµατα, δηλαδή ο δεύτερος 

κύκλος -είχαµε 55 στην αρχή, τα υπόλοιπα 145 και 2 πιλοτικά- τα δεύτερα 

λοιπόν έχοντας την εµπειρία από την πρώτη περίοδο εφαρµογής και έχοντας 

βγάλει το χρόνο που χρειάστηκε να ανιχνευτούν ποιοι θα είναι οι τίτλοι όλες οι 

διαγωνιστικές υπηρεσίες και συνυπολογίστε ότι όλα αυτά ήταν µαζικά. 

∆ηλαδή η ίδια οµάδα οι κοινωνικοί εταίροι όλη αυτή η σύµπραξη 

όλων των εργαζοµένων έπρεπε να ανταποκριθεί σε 145 επαγγελµατικά 

περιγράµµατα, ο χρόνος ήταν περίπου τρεις µε τέσσερις µήνες αν δεν κάνω 

λάθος από τη στιγµή που συµβασιοποιήθηκε το έργο µέχρι να έχουµε εµείς τη 

σταδιακή υποβολή των επαγγελµατικών περιγραµµάτων.  

Άρα λοιπόν στη δεύτερη περίοδο εφαρµογής µου φαίνεται από 

τη συµβασιοποίηση µετά από πέντε µήνες το ΕΚΕΠΙΣ πιστοποιούσε σταδιακά 

επαγγελµατικά περιγράµµατα.  

κ. ΓΙΑΚΑΣ: Την πρώτη περίοδο τον πρώτο κύκλο πόσο διήρκεσε;  

Θ. ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ: Εφτά µήνες νοµίζω.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Η κα Μπάσδρα έχει το λόγο. 

Β. ΜΠΑΣ∆ΡΑ: Εγώ θα ήθελα να αναφέρω το εξής, ότι πραγµατικά εργάστηκε 

και συντονίστηκε πάρα πολύς κόσµος για να ολοκληρωθεί όλο αυτό το έργο 

της ανάπτυξης και πιστοποίησης 202 συνολικά επαγγελµατικών 

περιγραµµάτων, δε θα πρέπει να ξεχνάµε ότι σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο 

των ανοιχτών δηµόσιων διαγωνισµών µέσω των οποίων αναπτύχθηκαν αυτά 

τα 202 περιγράµµατα είµαστε δεσµευµένοι και υποχρεωµένοι να 

εφαρµόσουµε συγκεκριµένους κανονισµούς.  

Αυτό συνεπάγεται και µία έτσι καθυστέρηση χρόνου, η οποία 

επιβάλλεται και πρέπει να τηρηθεί. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσµα να 
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φαίνεται ότι απαιτήθηκε περισσότερος χρόνος από ότι στην πραγµατικότητα 

και για το κοµµάτι της ανάπτυξης αλλά και για το κοµµάτι της πιστοποίησης. 

∆ιότι παράλληλα έτρεξε και µία διαδικασία αξιολόγησης µε 

διµελείς οµάδες και Γνωµοδοτικές Επιτροπές στις οποίες εξετάστηκαν τα 

αναπτυσσόµενα περιγράµµατα, κατατέθηκαν σύµφωνα µε τη σύµβαση που 

ήταν υπογεγραµµένη µεταξύ του ΕΚΕΠΙΣ και του αναδόχου µέχρι και τρεις 

φορές µε παρατηρήσεις και αλλαγές, οπότε αυτό σαφώς δηµιούργησε ένα 

χρονικό διάστηµα έτσι µεγαλύτερο.  

Ευχαριστώ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κ. Βασίλαινας έχει το λόγο. 

Θ. ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ: Σε αυτό που πρέπει να σταθούµε λίγο είναι οι τρεις µήνες 

περίπου για την ανάπτυξη ενός επαγγελµατικού περιγράµµατος.  

  Στην άλλη ερώτηση όσον αφορά στις διαδροµές, γιατί στις 

διαδροµές έχουµε προϋπηρεσία, τα επαγγελµατικά περιγράµµατα κατ΄ αρχήν 

αφορούν επίπεδο τέσσερα, αυτό ήταν όταν ξεκινήσαµε η συµφωνία, δεν 

πήγαµε σε πιο πάνω επίπεδο. Και είδαµε αυτά τα επαγγέλµατα πως 

παρέχονται από το τυπικό σύστηµα. ∆ηλαδή η µέριµνα ήταν για κάθε 

επάγγελµα αν είναι δυνατόν να παίρνει κάποιος την πιστοποίησή του µετά 

από ένα πρόγραµµα αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης.  

Επιπλέον έγινε προσπάθεια να ενταχθεί µε µία διαδικασία το 

σύνολο του εργατικού δυναµικού των απασχολουµένων, οι οποίοι 

απασχολούνται στο συγκεκριµένο επάγγελµα χωρίς να έχουν κάποιο τυπικό 

προσόν. Παραδείγµατος χάρη ένας που είναι φούρναρης και δουλεύει 30 

χρόνια χωρίς να έχει πάρει.. πως αυτός ο άνθρωπος θα οδηγηθεί σε µία 

πιστοποίηση.  

Και εκεί πέρα µπαίνει κάποιος χρόνος προϋπηρεσίας και 

συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση όπου αυτό χρειάζεται. Το σύνθηµα 

είναι ανοιχτό, να προσέχετε στην πιστοποίηση κάποιος που θεωρείται ότι 

κατέχει τις γνώσεις και ικανότητες προκειµένου να τις πιστοποιήσει, είτε αυτές 

προέρχονται µέσα από την εµπειρία του, είτε αυτές προέρχονται µέσα από 

µία αρχική επαγγελµατική κατάρτιση.  

Άρα η προσπάθεια είναι για το σύνολο γιατί στα περισσότερα 

επαγγελµατικά περιγράµµατα το προσόν το να αποδίδεται µετά από µία 
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αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και να λαµβάνεται και µέριµνα των 

απαιτήσεων και πως οδηγείται κάποιος από άτυπη ή µε τυπική γνώση και µε 

βάση την εµπειρία του.  

Σ. ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ: Στην εύκολη ερώτηση του κ. Γώγου κατ΄ αρχήν στο 

πρώτο σκέλος µάλλον στην πρώτη ερώτηση από τις δύο που έκανε, αν 

θυµάµαι καλά είναι περίπου γύρω στις 15 χιλιάδες οι επαγγελµατικές 

προδιαγραφές που αναπτύχθηκαν στο αγγλικό σύστηµα, αφορούν όµως σε 

κύριες λειτουργίες, δηλαδή δεν είναι συγκρίσιµο το νούµερο που θα σας πω, 

γιατί θα σας πω πολύ χαµηλό στο άλλο.  

Στο άλλο είναι γύρω στις 350 αν θυµάµαι καλά, πρέπει να 

πάρουµε βέβαια υπόψη ότι αυτές αλλάζουν, δηλαδή ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα οι Γερµανοί αλλάζουν τη σύνθεση. Ήταν 500, έγιναν 300, έγιναν 

350, αλλά δεν είναι οι ίδιες µε αυτές που ήταν πριν από 15 χρόνια, αλλάζουν.  

Από αυτές βέβαια θυµάµαι ένα στοιχείο, ότι από ένα Πρόγραµµα 

Λεονάρντο τουλάχιστον που είχα διαβάσει µια έκθεση πάνω σε αυτό γύρω 

στο 90% των επιλογών των εκπαιδευοµένων γύρω στο 90% αφορούν 

περίπου 100 από τις 350 που αλλάζουν, δηλαδή προσανατολίζονται περίπου 

σε 100 βασικά επαγγέλµατα. 

Τώρα, επειδή είναι λίγο-πολύ κοινά τα άλλα ερωτήµατα, µου 

είναι δύσκολο πάρα πολύ. Εγώ προσπάθησα να δείξω ένα πράγµα, ότι παρά 

τις αλλαγές που γίνονται και ήθελα να το πω έτσι ακριβώς γιατί έτσι ακριβώς 

τα είχα βάλει στο µυαλό µου, ότι το αγγλικό παραµένει αγγλικό και το 

γερµανικό παραµένει γερµανικό.  

∆ηλαδή έχουµε αλλαγές και από την ανάπτυξη της Ευρώπης και 

από την πίεση της Αµερικής. Υπάρχει µια επιρροή της γερµανικής ορολογίας 

στον τρόπο που διαρθρώνονται πλέον το EQF αν θέλετε και τα λοιπά, 

επηρεάζει χώρες που δεν έχουν ισχυρή παράδοση στην επαγγελµατική 

κατάρτιση, παρόλα αυτά όµως βλέπουµε ότι διατηρούνται ταυτότητες µε πάρα 

πολύ ανθεκτικό και ισχυρό τρόπο.  

Εδώ στην Ελλάδα τι µπορούµε να πάρουµε, τι µπορούµε να 

κρατήσουµε; Κατ΄ αρχήν δεν υπερασπίζοµαι όλη την παράδοση, δηλαδή οι 

Άγγλοι µπορεί να έχουν ένα πάρα πολύ ισχυρό λόγο να υπερασπίζονται ένα 

σύστηµα το οποίο είναι σύµφωνα µε τις δικές τους παραδόσεις. Εγώ δε λέω 
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ότι είναι κακό το αγγλικό σύστηµα ή καλό το γερµανικό, εγώ λέω ότι σίγουρα 

ταιριάζει για την Αγγλία το αγγλικό και σίγουρα ταιριάζει για τη Γερµανία το 

γερµανικό.  

Θα πρέπει λοιπόν να δούµε εµείς τι από την παράδοσή µας 

θέλουµε να κρατήσουµε και είναι θετική και τι πρέπει να αλλάξουµε, δεν 

µπορούµε να υπερασπιστούµε οποιαδήποτε παράδοση έχουµε. Λοιπόν η 

παράδοση που έχουµε ποια είναι; Και απευθύνοµαι στον κ. Γιάκα που το 

έχουµε ζήσει από κοντά αρκετά συχνά τα τελευταία 15 χρόνια.  

Έχουµε ένα άναρχο χώρο αρχικής και συνεχιζόµενης κυρίως 

επαγγελµατικής κατάρτισης. Θέλουµε να τον κρατήσουµε ή δε θέλουµε 

κράτος; Ας πάµε στο φιλελεύθερο µοντέλο ας πούµε τώρα, θέλουµε να το 

κρατήσουµε, είµαστε βέβαιοι ότι οι πάροχοι θα λειτουργήσουν µε τόσο 

ποιοτικούς όρους και θα δώσουν τα αποτελέσµατα που θα θέλαµε;  

Ας πάρουµε το κράτος, λειτούργησε τόσο καλά, διασφάλισε 

τόσο καλά αυτές τις διαδικασίες, πως ενέκρινε τα προγράµµατα στην αρχική 

επαγγελµατική κατάρτιση, πως διέγνωσε ανάγκες; Είτε αυτό λεγόταν ΠΑΕΠ, 

είτε στο χώρο των ΙΕΚ, µε τις Επιτροπές που συµµετέχουν από κοινού οι 

κοινωνικοί εταίροι; Πως προσδιοριζόταν οι ανάγκες κατάρτισης ανά 

περιφέρεια για τα ΙΕΚ; Από κάποια ενδελεχή συστηµατική µελέτη ή κάπως 

διαφορετικά; Μπορούν να φανταστούν πάρα πολλοί περίπου πως γινόταν. 

Λοιπόν τι υπερασπιζόµαστε από όλα αυτά και τι θέλουµε να αλλάξουµε;  

Εγώ σκεφτόµενος τα θετικά της δικής µας θεωρίας θα έλεγα ότι 

έχουµε µια σηµαντική προσπάθεια και δεν το κάνω για να ευλογήσω εδώ 

πέρα τους παρευρισκόµενους, θεωρώ ένα από τα θετικότερα σηµεία την 

ίδρυση και λειτουργία του ΕΚΕΠΙΣ τα τελευταία 15 χρόνια. Θεωρώ πάρα πολύ 

σηµαντική την καθιέρωση µηχανισµών ελέγχου των αξιολογητών, µέσα από 

το ενιαίο µητρώο αξιολογητών.  

Θεωρώ πάρα πολύ σηµαντική την ανάπτυξη των 

επαγγελµατικών περιγραµµάτων, όπως και έγινε. ∆εν κρίνω αν θα 

µπορούσαν να γίνουν καλύτερα, προφανώς θα µπορούσαν και είναι και 

αντικείµενο της αξιολόγησης που θα ξεκινήσει, κρίνω όµως το βασικό πρώτο 

αποτέλεσµα και κρίνω αν θέλετε εν πολλοίς τη διαδικασία.  
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Τι θα ήθελα να αλλάξω; Θα ήθελα να αλλάξω πολλά, δε 

χρειάζεται να τα πω εδώ πέρα και λέω απλώς µία γνώµη µόνο ως πρόσωπο 

και τίποτα άλλο.  

Τι θα µου άρεσε; ∆ε σηµαίνει πως θα το πάρουµε όµως έτσι, θα 

µου άρεσε από το γερµανικό σύστηµα η ισχυρή νοµιµοποίηση που έχει πάνω 

στους κοινωνικούς εταίρους. Θα µου άρεσε από το γερµανικό σύστηµα η 

ισόρροπη έµφαση που δίνει στις εισροές, τις εκροές, τα αποτελέσµατα και τις 

διαδικασίες.  

Θα µου άρεσε από το γερµανικό σύστηµα το γεγονός ότι συνδέει 

την περιγραφή του επαγγέλµατος µε ένα προσόν, θα µου άρεσε ότι µε βάση 

την περιγραφή του επαγγέλµατος καθορίζονται οι εκπαιδευτικές 

προδιαγραφές. ∆ε θα µου άρεσε από το γερµανικό σύστηµα, διότι δε βλέπω 

πια τι γίνεται και πως αλλάζουν τα πράγµατα και τι ευελιξίες πια απαιτούνται, 

δε θα µου άρεσε να είναι τόσο ανελαστικό.  

Θα µου άρεσε λοιπόν από το αγγλικό να αναπτύξω modus, να 

έχω σπονδύλους, να έχω «πιστωτικές» µονάδες, να έχω µια σε κάποιο βαθµό 

ευελιξία. ∆ε θα µου άρεσε να φτάσω σε µερικό προσόν, θα µου άρεσε να έχω 

ένα ολοκληρωµένο προσόν. Εδώ όµως µπορώ να φανταστώ υβριδικές 

µορφές, παράδειγµα θα µπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει µια µερική 

πιστοποίηση που ισχύει για την κατάρτιση και µόνο και όχι για την αγορά 

εργασίας, όχι για το επάγγελµα, όχι για το προσόν.  

Αλλά ήθελα να πω και να κλείσω µε αυτό, διότι δεν ξέρω, 

νοµίζω ότι είναι οµοειδείς αυτές οι ερωτήσεις, τι θα παίρναµε, τι θα αλλάζαµε, 

που νοµίζω ότι θα πρέπει προσεκτικά να δούµε τι έχει λειτουργήσει κακά τα 

τελευταία είκοσι χρόνια, τι έχει λειτουργήσει καλά, τι µπορούµε να αλλάξουµε 

κιόλας και τι είναι σε πρώτη προτεραιότητα για να αλλάξει και έτσι να 

κινηθούµε παίρνοντας κάποια στοιχεία από το ένα ή κάποια από το άλλο.  

Νοµίζω όµως ότι το κεντρικό για να συµφωνήσουµε είναι το 

εξής, καµιά αλλαγή δεν είναι βιώσιµη αν δεν έχει νοµιµοποίηση. Νοµίζω ότι η 

βασική καλή πρακτική που αναδείξαµε τυχαία, επειδή έτυχε η συγκυρία, 

επειδή έχουµε µια διαφορετική αντίληψη παραγωγικών σχέσεων και 

λειτουργίας της οικονοµίας τα τελευταία 15 χρόνια, επειδή υπάρχει µια 

όσµωση µεταξύ των ∆ΕΚΟ, των δηµοσίων υπαλλήλων, της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ; 
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Για πάρα πολλούς λόγους µπορώ να πω ότι ένα στοιχείο το 

οποίο αποτελεί παρακαταθήκη για το µέλλον είναι η ισχυρή και αγαστή σχέση 

που έχουν, µέσα από τις συγκρούσεις, οι κοινωνικοί εταίροι µε τους θεσµούς 

στο κράτος, όπως είναι το ΕΚΕΠΙΣ. Αυτό νοµίζω ότι αποτελεί συνθήκη για να 

προχωρήσουµε και να προχωρήσουµε πιο γρήγορα. Μπορούµε να 

φανταστούµε ένα ιδεατό σχήµα, πάρα πολύ ωραίο, που δε θα έχει καµία 

πιθανότητα βιωσιµότητας.  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Η κα Μαυρή έχει το λόγο. 

∆. ΜΑΥΡΗ: Πολύ σύντοµα θέλω να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ευκαιρία που µου δίνει να πω ότι 

έχουµε µία σειρά επαγγελµατικών περιγραµµάτων που αφορούν τον 

µελισσοκόµο, αφορούν τον αµπελουργό, την ελαιουργία, την τυροκοµία, τη 

χοιροτροφία, την πτηνοτροφία, 12 όπως ανέφερα πριν. 

  Και ίσως και κάποια άλλα να ακουµπούν πάνω στη γεωργική 

οικονοµία, τα οποία όλα είναι στη διάθεσή σας, είναι ανηρτηµένα στο site του 

ΕΚΕΠΙΣ και ειλικρινά χαιρόµαστε πάρα πολύ να αξιοποιηθούν τόσο στα 

πλαίσια της κατάρτισης, όσο στα πλαίσια της πιστοποίησης προσόντων, αλλά 

και να τονίσω όλα αυτά τα πολλαπλασιαστικά οφέλη τα οποία ανέφερε 

προηγουµένως ο κ. Καρατράσογλου που χαιρόµαστε που τα λέει και κάποιος 

έξω από το ΕΚΕΠΙΣ.  

  Ευχαριστούµε πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κύριε Ευστράτογλου έχετε το λόγο. 

Α. ΕΥΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, εγώ θα ήθελα να πω κυρίως 

απευθυνόµενος και στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι όπως 

ενδεχοµένως θα γνωρίζει ήδη όλη αυτή η διαδικασία της παραγωγής και της 

εκπόνησης των περιγραµµάτων αξιολογείται αυτή τη στιγµή, υπάρχει 

αξιολόγηση όλου αυτού του συστήµατος, σε πάρα πολύ σύντοµο χρονικό 

διάστηµα θα έχουµε τα πορίσµατα. 

Ο στόχος µας είναι να πετύχουµε τρία πράγµατα, να 

βελτιώσουµε αυτά τα επαγγελµατικά περιγράµµατα όσο µας επιτρέπουν οι 

συνθήκες, να τα κάνουµε πιο γρήγορα και να τα κάνουµε και µε λιγότερους 

πόρους, µε λιγότερες δαπάνες.  
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Παράλληλα ο σχεδιασµός µας όπως ανέφερε η κα Μαυρή 

αποσκοπεί η δεύτερη αυτή γενιά των περιγραµµάτων να καλύψει όλο το 

φάσµα της απασχόλησης προς την οποία απευθύνονται τα περιγράµµατα και 

να δώσουµε και επιπλέον δύο µεθοδολογίες, δύο εργαλεία στους 

ενδιαφερόµενους. 

Το πρώτο εργαλείο η πρώτη µεθοδολογία θα αφορά στη 

µετατροπή του περιγράµµατος σε πρόγραµµα κατάρτισης, παρά το γεγονός 

ότι το περίγραµµα είναι σχεδιασµένο ώστε εύκολα να µετατρέπεται σε 

πρόγραµµα κατάρτισης, ωστόσο θα µπορούσε να υπάρξει κι ένα εργαλείο 

που να βοηθάει τους παρόχους κυρίως της εκπαίδευσης και κατάρτισης να 

µετατρέπουν το περίγραµµα σε πρόγραµµα κατάρτισης.  

Και το δεύτερο, θα υπάρχει µια µεθοδολογία µε βάση την οποία 

θα µπορούν οι ίδιοι οι ενδιαφερόµενοι εύκολα από το ήδη υφιστάµενο 

περίγραµµα να πάνε στο συµπλήρωµα του περιγράµµατος, δηλαδή ενώ λέω 

για παράδειγµα µπορεί να έχουµε το περίγραµµα του ψυκτικού να µπορούµε 

να πάµε εύκολα και χωρίς δαπάνες πλέον µε πρωτοβουλίες των 

ενδιαφεροµένων και των κοινωνικών εταίρων στο περίγραµµα του ψυκτικού 

των αυτοκινήτων, στο περίγραµµα του ψυκτικού των οικιακών συσκευών;  

∆ηλαδή εµείς να έχουµε όλο το φάσµα των βασικών 

περιγραµµάτων που απαιτεί αυτή τη στιγµή το σύστηµα απασχόλησης και τα 

συµπληρώµατα να µπορούν να γίνονται από τους κοινωνικούς εταίρους και 

απλά και µόνο να µένει για την ίδια διαδικασία να γίνεται η επικαιροποίηση 

αυτών των περιγραµµάτων. Ευχαριστώ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ κι εγώ, ο κ. Χανιωτάκης, από την Οµοσπονδία 

Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, έχει το λόγο. 

Π. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ: Επισηµαίνω ακριβώς ότι δεν ειπώθηκε τίποτα για την 

τυπική επαγγελµατική εκπαίδευση στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση της χώρας 

µας.  

Όλα τα είπατε σε σχέση µε το άτυπο σύστηµα εκπαίδευσης, 

αναφέροντας τα ΙΕΚ, αναφέροντας τα ΚΕΚ, όλοι οι οµιλητές εκεί κινηθήκανε 

στη δευτεροβάθµια τυπική επαγγελµατική εκπαίδευση της χώρας µας δεν 

αναφέρθηκε κανείς.  

Ευχαριστώ πολύ.  
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ωραία, είναι τοποθέτηση, τη δεχόµαστε, να κάνει την 

παρέµβασή του ο κ. Μπάκας και να κλείσουµε.  

Ε. ΜΠΑΚΑΣ: Σε καµία περίπτωση δεν αφήνουµε απέξω την τεχνική 

επαγγελµατική εκπαίδευση, απλά στα πλαίσια αρµοδιοτήτων που έχουν 

κατανεµηθεί αυτή τη στιγµή στο Υπουργείο µεταξύ Υπουργών Υφυπουργών 

Αναπληρώτριας Υπουργού και της Γενικής Γραµµατείας δια βίου µάθηση 

πιάνουµε και θα το δείτε και στο νόµο, θεωρούµε, εννοώ είναι βέβαια 

οποιαδήποτε µάθηση από το νηπιαγωγείο µέχρι το τέλος της ζωής όπως 

είπα, οτιδήποτε είναι στα πλαίσια τα δικά µας µετά την τυπική εκπαίδευση, 

δηλαδή ότι είναι µετά το λύκειο ή µετά το πανεπιστήµιο.  

Υπάρχει η αρµοδιότητα της τεχνικής επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης, η οποία είναι αυτή τη στιγµή από την Υπουργό την κα 

Χριστοφιλοπούλου, δεν είναι στα πλαίσια της Γενικής Γραµµατείας αν θέλετε 

και του ΕΠΑΝΑ∆ στα σηµερινά πλαίσια, γι΄ αυτό στα πλαίσια αυτά το έχουµε 

θέσει σαν Υπουργείο. Προφανώς σε µία άλλη ηµερίδα που θα είναι ευρύτερη, 

θα συζητηθεί και το θέµα το δικό σας.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Υπάρχουν πάντως στα επαγγελµατικά περιγράµµατα 

αναφορές στην τεχνική εκπαίδευση, όσα συνδέονται µε την τεχνική 

εκπαίδευση, υπάρχουν αυτές οι αναφορές στις εκπαιδευτικές διαδροµές και 

µπορείτε να εισέλθετε στη σελίδα του ΕΚΕΠΙΣ να δείτε οποιοδήποτε 

περίγραµµα έχει τίτλο που συνδέεται µε την τυπική εκπαίδευση και αν πάτε 

στις διαδροµές εκπαίδευσης προβλέπονται και υπάρχουν σαφείς αναφορές 

και στην τυπική εκπαίδευση, όπως είναι οι τεχνικές επαγγελµατικές σχολές, 

όπως είναι ΕΠΑΛ και τα λοιπά, στις περιπτώσεις όµως που υπάρχουν αυτά.  

Ε. ΜΠΑΚΑΣ: Και µία ερώτηση τελευταία αν µου επιτρέπετε κ. Συντονιστά.  

  Εφόσον η ταχύτητα είναι ένας από τους παράγοντες που µας 

ενδιαφέρει και κυρίως η πολιτική κατεύθυνση, προφανώς το να πατάµε σε 

άλλα επαγγελµατικά περιγράµµατα να πάµε παρακάτω για τους ψυκτικούς ή 

τον οποιονδήποτε άλλο είναι θεµιτό και καλό, υπάρχει όµως αυτή τη στιγµή 

µια πολιτική ανάγκη, να το πω εθνική ανάγκη, το να πάµε σε καινούρια 

επαγγέλµατα, ας πούµε επαγγέλµατα που σχετίζονται µε την πράσινη 

ανάπτυξη. 
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Ρωτώ λοιπόν τους ειδικούς, από τον Πρόεδρο µέχρι τους 

εµπειρογνώµονες, κατά πόσον είναι δυνατόν να αντιγράψουµε ή να το πω 

αλλιώς να µεταφέρουµε τεχνογνωσία και να φτιάξουµε γρήγορα 

επαγγελµατικά περιγράµµατα από αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών; 

Μην ξεκινήσουµε από το µηδέν, αυτό εννοώ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Να απαντήσω σαν συντονιστής ή θα απαντήσει ο Πρόεδρος  

του ΕΚΕΠΙΣ;  

Ε. ΜΠΑΚΑΣ: Όπως επιθυµείτε.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Και στα προηγούµενα περιγράµµατα, σε αυτά που ήδη έχουν 

γίνει, λήφθηκαν υπόψη αντίστοιχα περιγράµµατα από άλλες χώρες και όχι 

µόνον περιγράµµατα αλλά ειδικά στα τεχνικά επαγγέλµατα λήφθηκε ειδική 

µέριµνα για κανονισµούς εργασίας που αποτελούν διεθνή πρότυπα.  

Επειδή στις οµάδες κατάρτισης των επαγγελµατικών 

περιγραµµάτων συµµετείχαν επαγγελµατίες εκπρόσωποι των εργαζοµένων 

και των εργοδοτών, οι οποίοι συµµετείχαν µε τη σειρά τους και σε διεθνείς 

Οργανώσεις και εκεί που διαµορφώνονται οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό και 

ευρύτερα στο διεθνές επίπεδο γύρω από τις εξελίξεις στα επαγγέλµατα, αλλά 

λήφθηκαν υπόψη, όχι όµως ως αντιγραφή, όχι ως φωτοτυπία, 

προσαρµόστηκαν στα ελληνικά δεδοµένα και στην ελληνική πραγµατικότητα. 

Το ίδιο φαντάζοµαι ότι µπορεί να γίνει και στα υπόλοιπα, αλλά 

στα πράσινα επαγγέλµατα η γνώµη µου προσωπικά είναι ότι θα πρέπει να 

δούµε ποια είναι αυτά τα πράσινα επαγγέλµατα που εµφανίζουν µεγαλύτερη 

δυναµική στην Ελλάδα ή προοπτικές που µπορεί να µας τα δώσει η πρώτη 

οµάδα εργασίας της σηµερινής συνεδρίασης.  

Ξέρω ότι γίνονται κάποιες µελέτες, ξέρω ότι η κα Ροµπόλη που 

συµµετέχει στην άλλη οµάδα εργασίας ολοκληρώνει αυτό το διάστηµα µία 

µελέτη για τα πράσινα επαγγέλµατα που γίνονται για λογαριασµό του 

Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και προβλέπει πολύ συγκεκριµένα 

επαγγέλµατα που έχουν µία τέτοια δυναµική, προβλέπεται σύνθεση µε αυτή 

τη δυναµική. 

Αλλά όλη αυτή η διαδικασία προϋποθέτει πολύ περισσότερο 

χρόνο από αυτόν που διατέθηκε και έρχοµαι και κλείνω µε αυτό κ. Γιάκα, 
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πολύ περισσότερο χρόνο από αυτόν που διατέθηκε πραγµατικά για να γίνουν 

τα επαγγελµατικά περιγράµµατα.  

Προσωπική µου γνώµη ήταν ότι ο χρόνος ήταν λίγος για να 

υπάρξει µία τέτοια συστηµική αλλαγή, διότι µιλάµε κυριολεκτικά για µία 

συστηµική αλλαγή και τον τρόπο διασύνδεσης της εκπαίδευσης µε την 

απασχόληση και το µεγάλο κέρδος κατά τη γνώµη µου είναι η αλλαγή 

κουλτούρας και νοοτροπίας ως προς τον τρόπο όχι µόνο που σχεδιάζουµε 

αλλά ως προς τον τρόπο που καλούµαστε να εφαρµόσουµε αυτή τη 

διασύνδεση και νοµίζω ότι αυτό είναι το µεγάλο κέρδος των περιγραµµάτων.  

∆εν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάποιος κάτι άλλο, αλλά 

µπορούµε να περάσουµε και στο γεύµα.  

 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ WORKSHOP II 
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«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ, ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΛΟΥΚΑΣ  ΖΑΧΕΙΛΑΣ 

(CEDEFOP) 

 

Α.  Μεθοδολογία / προσέγγιση για τη δηµιουργία ενός εθνικού συστήµατος 

πιστοποίησης δεξιοτήτων, επαγγελµατικών προσόντων ή µερικών 

προσόντων (modules). 

Εισηγητής: Παρασκευή – Βίβιαν Γαλατά – ∆ιδάκτωρ Εργατικού & 

Κοινωνικού ∆ικαίου 

Β.  Πρακτικές ∆ιασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση – Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για τη ∆ιασφάλιση Ποιότητας 

Εισηγητής: Βασίλης Καραβίτης, Εκπρόσωπος του Υπουργείου 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων σε EQAVET 

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Λ. ΖΑΧΕΙΛΑΣ): Γεια σας και πάλι. Επειδή νοµίζω δεν έχουµε 

πάρα πολύ ώρα στη διάθεσή µας, πρέπει να τελειώσουµε 1.45, άρα έχουµε 

50 λεπτά, γι’ αυτό θα προσπαθήσω, εγώ τουλάχιστον θα αποφύγω την 

εισαγωγή. Να πούµε απλώς δύο πράγµατα τι πρέπει να κάνουµε σε αυτό το 

εργαστήριο.  

Ουσιαστικά θα πρέπει να συζητήσουµε και να παρουσιάσουµε 

δύο πράγµατα. ∆ηλαδή τι σκοπεύουµε να κάνουµε σαν Ελλάδα, δηλαδή ποιο 

θα είναι το εθνικό σύστηµα πιστοποίησης προσόντων ή γνώσεων, 

δεξιοτήτων, ικανοτήτων και ποιες θα είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις 

διασφάλισης ποιότητας προκειµένου να γίνει εφικτό κάτι τέτοιο. 

Παράκληση, να έχουµε δύο αρχικές εισηγήσεις και στη συνέχεια 

να µπορέσουµε να επικεντρώσουµε όσο το δυνατόν σε περισσότερο πρακτικά 

και υλοποιήσιµα θέµατα, έτσι ώστε να µπορέσουµε να παρουσιάσουµε κάτι 

συγκεκριµένο µε το κλείσιµο της σηµερινής ηµερίδας.  
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Για αρχή δίνω το λόγο στη Βίβιαν Γαλατά, η οποία θα εξετάσει 

ακριβώς και θα µας παρουσιάσει τη µεθοδολογία και την προσέγγιση που θα 

πρέπει να υπάρξει προκειµένου να έχουµε ένα εθνικό σύστηµα πιστοποίησης 

δεξιοτήτων και προσόντων.  

Β. ΓΑΛΑΤΑ: Ήθελα να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και όλα τα µέλη 

και τους συνέδρους σε αυτό το εργαστήριο, που µου δίνετε την ευκαιρία να 

σας παρουσιάσω και να συζητήσουµε τη µεθοδολογία και την προσέγγιση 

που θα πρέπει να έχουµε για την ανάπτυξη του συστήµατος πιστοποίησης 

προσόντων.  

Πριν ξεκινήσω την παρουσίαση θα ήθελα να σας κάνω µία 

διευκρίνιση. Στην παρουσίαση γίνεται εκτενώς λόγος για επαγγελµατικά 

προσόντα. Ο µόνος λόγος που επιλέγουµε αυτό τον όρο είναι γιατί εξετάζουµε 

την πιστοποίηση της µη τυπικής µάθησης και άτυπης µάθησης, ενώ κανονικά 

ο όρος αυτός ουσιαστικά όπως είπε και ο κ. Ζαχείλας στην παρουσίαση πιο 

πριν, ως αποτέλεσµα συµβιβασµού θα πρέπει να αφορά καθαρά τα 

προσόντα προκειµένου να συµβιβαστούν τα προσόντα που αποκτούν µέσα 

από τη µη τυπική και άτυπη µάθηση και τα προσόντα που αποκτούνται µέσα 

απ’ την τυπική µάθηση.  

Η παρουσίαση όµως και το σύστηµα πιστοποίησης προσόντων 

σε αυτή τη φάση και για την παρούσα εισήγηση, αφορά τα επαγγελµατικά 

προσόντα, δηλαδή τα προσόντα, οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που 

αποκτούνται µέσα από µορφές µη τυπικής και άτυπης µάθησης. 

Είναι γεγονός ότι η πιστοποίηση αποκτά όλο και µεγαλύτερη 

σηµασία, διότι είναι καθοριστική και διαρθρωτική παράµετρος για την 

ανάπτυξη των συστηµάτων δια βίου µάθησης. Επιπλέον, αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των 

υπηρεσιών και των διαδικασιών δια βίου µάθησης. 

Να δούµε ειδικότερα ποιες είναι οι βασικές αρχές για την 

προσέγγιση και την ανάπτυξη του συστήµατος πιστοποίησης προσόντων. Η 

πιστοποίηση θα πρέπει αφενός να βεβαιώνει την απόκτηση προσόντων της 

µη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης µάθησης µε τη χορήγηση ενός 

διπλώµατος και ταυτόχρονα να παρέχει επαρκή κοινωνική και επαγγελµατική 

διαβεβαίωση ότι το άτοµο κατέχει τα προσόντα αυτά που έχουν πιστοποιηθεί. 
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Παράλληλα θα πρέπει να επιτυγχάνει και να συµβάλει στην 

επίτευξη καλύτερης σύνδεσης των πιστοποιηµένων προσόντων µε τα 

επαγγελµατικά πρότυπα και να διαµορφώνει συγκεκριµένες προοπτικές 

επαγγελµατικής σταδιοδροµίας ή ένταξης στην τυπική εκπαίδευση. 

Ταυτόχρονα όµως θα πρέπει να διασφαλίζει την πρόσβαση 

όλων στη µαθησιακή διαδικασία και τη χρήση χωρίς διακρίσεις των 

παρεχόµενων διπλωµάτων. Θα πρέπει επίσης να βασίζεται και να υιοθετήσει 

προσεγγίσεις διασφάλισης ποιότητας, διότι αυτές οι προσεγγίσεις είναι 

απαραίτητες για την αξία και την αποδοχή των προσόντων. 

Η ανάπτυξη του συστήµατος επαγγελµατικών προσόντων και η 

διασφάλιση της ποιότητάς του, ουσιαστικά θα πρέπει να βασιστεί σε δύο 

βασικές παραµέτρους. Η µία είναι πως θα κατανεµηθούν οι αρµοδιότητες 

ανάµεσα σε όλους τους εµπλεκόµενους στη διαδικασία της πιστοποίησης, 

δηλαδή ανάµεσα στις κυβερνητικές υπηρεσίες χάραξης πολιτικής, στους 

οργανισµούς κατάρτισης, στους φορείς εκπαίδευσης, στους εξεταστές 

κοινωνικούς εταίρους και καταρτιζόµενους. 

Και η δεύτερη παράµετρος αφορά στις µεθόδους και στα 

εργαλεία που θα διασφαλίσουν την ποιότητα των διαδικασιών αξιολόγησης, 

την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των αποφάσεων πιστοποίησης, καθώς και 

την κατάλληλη εφαρµογή των προδιαγραφών. 

Η συγκεκριµένη παρουσίαση θα χωριστεί σε τρία µέρη. Πρώτα 

απ’ όλα να δούµε ποιος είναι ο νέος προσανατολισµός του Ν.3879/2010 και 

ειδικότερα ποια είναι εκείνα τα σηµεία µε τα οποία διασφαλίζεται η ποιότητα 

ενός συστήµατος προσόντων. Σε δεύτερο βήµα να δούµε πως µπορούµε να 

αξιοποιήσουµε και ποια είναι τα πρακτικά βήµατα που έχουν γίνει µέχρι 

σήµερα στην υλοποίηση της ανάπτυξης ενός συστήµατος πιστοποίησης. 

Και τέλος, στο τρίτο µέρος να δούµε ειδικότερα τα σηµεία 

αναφοράς που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη και 

εφαρµογή του συστήµατος πιστοποίησης προσόντων.  

Ο νέος νόµος έχει τα εξής στοιχεία και τις εξής δικλείδες που 

διασφαλίζουν την ποιότητα στη διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων. 

Καταρχάς έχει δηµιουργηθεί ένας εθνικός φορέας πιστοποίησης των εκροών, 

δηλαδή των µαθησιακών αποτελεσµάτων της µη τυπικής εκπαίδευσης και 
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άτυπης µάθησης, κάτι που δίνει τη δυνατότητα να έχουµε µία κεντρική 

οργάνωση και συγκεκριµένες κατευθυντήριες γραµµές που µπορούν να 

διασφαλίσουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των διαδικασιών.  

Επίσης, ο νόµος αυτός οριοθετεί πλέον µε σαφήνεια τις 

αρµοδιότητες, τους όρους και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας 

πιστοποίησης, αξιολόγησης και επικύρωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων. Περαιτέρω διασφαλίζει την εκτενή συµµετοχή όλων των 

εµπλεκόµενων εποπτικών αρχών, δηµόσιων οργανισµών και συλλογικών 

οργάνων και διευκολύνει τη συνεργασία σε όλο το φάσµα των βαθµίδων και 

των συστηµάτων εκπαίδευσης. 

∆ηµιουργεί παράλληλα έναν υποστηρικτικό µηχανισµό 

διασφάλισης ποιότητας, µέσα από τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων, 

δηλαδή τη Σύνοδο ∆ια Βίου Μάθησης και τη Συνδιάσκεψη της Γενικής 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων. ∆ίνει επίσης τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν 

και άλλοι φορείς, οργανισµοί πιστοποίησης προσόντων, βέβαια υπό 

συγκεκριµένες προϋποθέσεις και µε έλεγχο από τον Εθνικό Οργανισµό 

Πιστοποίησης Προσόντων.  

Τέλος, διασφαλίζεται και η δυνατότητα πρόσβασης όλων στις 

πληροφορίες που θα αφορούν τις διαδικασίες και τα αποτελέσµατα 

πιστοποίησης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέσα απ’ αυτό το νόµο τα 

χαρακτηριστικά του ήδη προσιδιάζουν και µε το αυστηρά ρυθµισµένο 

πρότυπο που ανέφερε και προηγουµένως ο κ. Ζαχείλας, αλλά και µε το 

συνεργατικό, δεδοµένου ότι όλοι οι φορείς και κοινωνικοί εταίροι και 

επαγγελµατικές οργανώσεις, επιµελητήρια, πανεπιστήµια, συµµετέχουν πλέον 

στη χάραξη πολιτικής στην πιστοποίηση επαγγελµατικών προσόντων. 

Να δούµε ποια είναι τα πρακτικά βήµατα που έχουν γίνει µέχρι 

σήµερα και ποιες εµπειρίες τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και ευρωπαϊκό, 

µπορούν να αξιοποιηθούν κατά την ανάπτυξη του συστήµατος πιστοποίησης 

επαγγελµατικών προσόντων. 

Τα πρακτικά βήµατα που έχουν γίνει µέχρι σήµερα, πέρα απ’ το 

Ν.3879 που ουσιαστικά θεσµοθέτησε τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης 

Προσόντων, προχωρήσαµε περαιτέρω στη ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας του 

Εθνικού Οργανισµού, καθώς και στη συγκρότηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
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Έχουν γίνει κάποιες κύριες ενέργειες. Καταρχάς ήδη οι 

Υπουργικές Αποφάσεις θέτουν τις προδιαγραφές για την ανάπτυξη και τη 

λειτουργία του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και παρέχουν 

όλα εκείνα τα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας και µη σύγκρουσης 

συµφερόντων για τα µέλη διοίκησης του Οργανισµού. 

Ταυτόχρονα συγκροτήθηκαν κάποιες επιτροπές, η επιτροπή για 

την ισοτιµία, την εξέταση των ισοτιµιών και η επιτροπή για την εξέταση 

επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Περαιτέρω δηµιουργήθηκαν οµάδες διοίκησης 

έργου, οι οποίες λειτουργούν µε βάση την µεταγενέστερη οργάνωση και 

διάρθρωση του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων.  

Σε αυτό ειδικά το σηµείο, επειδή συνάδει µε τα πρακτικά βήµατα 

που πρέπει να γίνουν για να αναπτυχθεί ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης 

Προσόντων, θα έρθουµε αµέσως στην επόµενη διαφάνεια. Πέρα απ’ τις 

κύριες ενέργειες, έχουν γίνει και κάποιες υποστηρικτικές ενέργειες και αυτές 

συνίστανται στα εξής: Σε διάφορες νοµοθετικές πρωτοβουλίες αρµοδιότητας 

άλλων Υπουργείων, έχουν ενσωµατωθεί ή γίνεται η προσπάθεια να 

ενσωµατωθούν οι ρυθµίσεις του Ν.3879/2010.  

Η Υπουργός δε είχε αποστείλει και επιστολή σε όλα τα 

Υπουργεία, ιδίως στα Υπουργεία που κάνουν κάποιες διαδικασίες 

πιστοποίησης προσόντων ή πιστοποίησης επαγγελµατικής επάρκειας, 

προκειµένου να λαµβάνουν υπόψη τους τις ρυθµίσεις του Ν.3879 σε κάθε 

νοµοθετική πρωτοβουλία σχετική µε την πιστοποίηση προσόντων. 

Τέλος, έγινε µία µελέτη από την πλευρά των κοινωνικών εταίρων 

ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ για τη διασφάλιση ποιότητας της µη τυπικής και άτυπης 

µάθησης. Ένα βασικό κοµµάτι αυτής της µελέτης ήταν η διασφάλιση 

ποιότητας στην πιστοποίηση µαθησιακών αποτελεσµάτων. Από εκεί 

προκύψανε κάποια σηµεία αναφοράς ποιότητας, τα οποία θα σας 

παρουσιάσω στη συνέχεια και τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά 

την ανάπτυξη του συστήµατος πιστοποίησης προσόντων. 

Ποια πρακτικά ευρήµατα έχουν γίνει µέχρι στιγµής στον Εθνικό 

Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων. Ήδη έχει διαµορφωθεί όπως 

προανέφερα η οργανωτική διάρθρωση του Οργανισµού και οι λειτουργίες 
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εκείνες που θα πρέπει να γίνουν, προκειµένου να έχουµε ένα Εθνικό Σύστηµα 

Πιστοποίησης Προσόντων. 

Καταρχάς πρέπει να δηµιουργηθεί η µεθοδολογία πιστοποίησης 

και αντιστοίχησης στο πλαίσιο του εθνικού πλαισίου προσόντων, µε βάση τα 

αποτελέσµατα. Στη συνέχεια να αναπτυχθεί και να εφαρµοστεί πιλοτικά η 

µεθοδολογία κατανοµής πιστωτικών µονάδων στα προγράµµατα σπουδών. 

Επίσης, θα πρέπει να γίνει µία καταγραφή και αντιστοίχηση προσόντων και 

τίτλων τυπικής και µη τυπικής εκπαίδευσης, στα επίπεδα του Εθνικού 

Πλαισίου Προσόντων. 

Περαιτέρω, θα πρέπει να γίνει ανάπτυξη συστήµατος 

πιστοποίησης προσόντων, να εφαρµοστεί πιλοτικά σε κάποιους τοµείς και σε 

κάποια επαγγέλµατα, στη συνέχεια να τεθεί σε διαβούλευση και θεσµοθέτηση 

και να αναπτυχθεί και το υποστηρικτικό κεντρικό διαχειριστικό σύστηµα για 

την πιστοποίηση των προσόντων. 

Παράλληλα, θα πρέπει να αναπτυχθεί σύστηµα αδειοδότησης 

των φορέων που θα παρέχουν πιστοποίηση προσόντων και ανάλογα να τεθεί 

και αυτό σε διαβούλευση και θεσµοθέτηση. Να φτιαχτούν µητρώα 

εξειδικευµένων συνεργατών, αξιολογητών, εµπειρογνωµόνων, εξεταστών και 

πιστοποιηθέντων φυσικών προσόντων. 

Να ανασχεδιαστεί το σύστηµα ισοτιµιών και να 

επαναπροσδιοριστεί η εθνική πολιτική χορήγησης επαγγελµατικών 

δικαιωµάτων. Και τέλος, όλο αυτό να µπει, να διασφαλιστεί, να τεθούν εκείνες 

οι παράµετροι για τη διασφάλιση ποιότητας σύµφωνα µε την εφαρµογή του 

Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς για τη διασφάλιση ποιότητας στην 

επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση.  

Ποιες εµπειρίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν στη φάση αυτή που 

βρισκόµαστε. Ήδη υπάρχει µια πλούσια εµπειρία που ήδη έχει αναπτυχθεί 

από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα θετικά 

σηµεία αυτής της εµπειρίας είχαν καταγραφεί στη µελέτη για τη διασφάλιση 

ποιότητας που ανέφερε και ο κ. Ζαχείλας, για την ποιότητα της πιστοποίησης 

που έγινε σε εννέα χώρες, µια απ’ τις εννέα χώρες ήταν και η Ελλάδα και 

συµπεριέλαβε τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 
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Τα θετικά αυτά σηµεία είναι ότι υπήρχε µία κεντρικά οργανωµένη 

διαδικασία πιστοποίησης. Οι αξιολογήσεις επικυρώνονταν από έναν 

Οργανισµό Πιστοποίησης. Αυτό γινόταν µε τη βοήθεια εκπαιδευµένων 

εξωτερικών αξιολογητών που πληρούσαν ορισµένες προϋποθέσεις, 

προσόντα και εµπειρία και οι εξετάσεις σχεδιάζονταν από τον ΟΕΕΚ και η 

αξιολόγηση, τυποποίηση και βαθµολόγηση γινόταν από αξιολογητές – 

εξεταστές που ορίζονταν από τον ΟΕΕΚ. 

Η διόρθωση των εξετάσεων γινόταν από δύο αξιολογητές και σε 

περίπτωση διαφοροποίησης της κρίσης χρησιµοποιούταν και ένας τρίτος 

αξιολογητής. Και τέλος, τα αποτελέσµατα συγκεντρώνονταν τόσο για τις 

γραπτές όσο και για τις πρακτικές εξετάσεις απ’ τα τοπικά κέντρα, 

επικυρώνονταν κεντρικά και στη συνέχεια κοινοποιούνταν πάλι πίσω στα 

τοπικά κέντρα. Αυτά σε ότι αφορά τον ΟΕΕ.  

Μία άλλη εµπειρία που επίσης θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατά 

την ανάπτυξη του συστήµατος πιστοποίησης προσόντων, είναι η Υπουργική 

Απόφαση του 2005 που αφορούσε την πιστοποίηση συνεχιζόµενης 

επαγγελµατικής κατάρτισης, που έχει λάβει µέριµνα και έχει κάποια σηµεία 

διασφάλισης ποιότητας των διαδικασιών πιστοποίησης που αφορούν τα εξής:  

Καταρχάς προβλέπει τη σύσταση ειδικής Επιστηµονικής 

Επιτροπής για κάθε πιστοποιηµένο επαγγελµατικό περίγραµµα, η οποία έχει 

σαν σκοπό να προσδιορίζει τη µεθοδολογία και το περιεχόµενο των 

εξετάσεων πιστοποίησης και να καθορίζει συντελεστές βαρύτητας των 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που πρόκειται να πιστοποιηθούν. 

Παράλληλα µε την Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή προέβλεπε τη 

συγκρότηση 4µελών Επιτροπών Πιστοποίησης για να επιληφθούν ειδικότερες 

µέθοδοι και τα θέµατα εξέτασης των γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που 

να αντιστοιχούν στο περιεχόµενο του πιστοποιηµένου επαγγελµατικού 

περιγράµµατος.  

Οι 4µελείς αυτές επιτροπές πέρα απ’ τον προσδιορισµό 

µεθόδων και θεµάτων, προβλεπόταν ότι προχωρούν στη διενέργεια των 

εξετάσεων πιστοποίησης και επιβεβαίωση της απόκτησης των αποκτηθέντων 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Σηµειώνεται ότι αυτή η Υπουργική 
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Απόφαση τελεί πλήρως σε ισχύ, παρόλο που δεν έχει τεθεί σε εφαρµογή 

µέχρι στιγµής.  

Κατά την ανάπτυξη ενός συστήµατος πιστοποίησης είναι 

απόλυτα αναγκαίο να ’ρθούµε σε επαφή και να προωθήσουµε διµερείς 

διακρατικές συνεργασίες προκειµένου να αξιοποιήσουµε την εµπειρία άλλων 

κρατών-µελών στην πιστοποίηση προσόντων. Η Ιρλανδία έχει να µας δώσει 

ένα πάρα πολύ καλό παράδειγµα, γιατί πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, είχε 

αναδιαρθρώσει το σύστηµα πιστοποίησης προσόντων.  

Φιλανδία, Αγγλία, Πορτογαλία επίσης, µπορούν να µας δώσουν 

παραδείγµατα, διότι η πιστοποίηση προσόντων όπως καταλαβαίνετε δεν είναι 

ένα σύστηµα που απλώς θα το φτιάξουµε µε τις παραµέτρους και 

πληροφορικά. Θέλει και µία ολόκληρη διεργασία και συνεργασίες, 

προκειµένου να κατοχυρωθούν τα αποτελέσµατά της και στην αγορά 

εργασίας. 

Ως εκ τούτου διµερείς διακρατικές συνεργασίες είναι απολύτως 

απαραίτητες κατά την ανάπτυξη του συστήµατος πιστοποίησης προσόντων. 

Όµως υπάρχει ήδη πλούσια εµπειρία που µπορεί να αξιοποιηθεί, η οποία 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια ευρωπαϊκών σχεδίων στα προγράµµατα 

LEONARDO αλλά και σε άλλα προγράµµατα «ICIVET», EQAVET και επίσης 

και ελληνικά σχέδια που αναπτύχθηκαν κατά την πρώτη φάση της κοινοτικής 

πρωτοβουλίας EQUAL όπως ήταν η ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ, ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, ο 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ, που είχαν αναπτύξει πάρα πολύ καινοτόµες τεχνικές και 

διαδικασίες πιστοποίησης για τα προσόντα. 

Να περάσουµε στο τρίτο κοµµάτι που αφορά ποια είναι τα 

σηµεία εκείνα ποιότητας που θα πρέπει να λάβει υπόψη το Εθνικό Σύστηµα 

Πιστοποίησης Προσόντων. Αφορούν την αξιοπιστία, την εγκυρότητα, την 

εµπιστοσύνη, τους σαφείς στόχους, τη διαφάνεια, την εγκυρότητα και 

αντικειµενικότητα της διαδικασίας αξιολόγησης, την αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος και τη βιωσιµότητα.  

Να δούµε όµως λίγο ειδικότερα τα σηµεία αυτά αναφοράς 

ποιότητας που θα πρέπει να έχει το σύστηµα πιστοποίησης. Καταρχάς ήθελα 

να σας επισηµάνω ότι τα σηµεία αυτά βγήκαν απ’ αυτή τη µελέτη για την 
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πιστοποίηση, για την ποιότητα στην πιστοποίηση µαθησιακών 

αποτελεσµάτων και ουσιαστικά στηρίχτηκαν στα εξής έγγραφα. 

Πρώτα απ’ όλα το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς διασφάλισης 

ποιότητας για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, τις κοινές αρχές 

διασφάλισης ποιότητας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων για την δια βίου 

µάθηση, τη µελέτη του CEDEFOP για τη διασφάλιση ποιότητας σε νέα κράτη-

µέλη, τις κοινές ευρωπαϊκές αρχές για τον προσδιορισµό και την επικύρωση 

των ανεπίσηµων και άτυπων µορφών µάθησης, τη σύνοψη πολιτικής για τη 

διασφάλιση ποιότητας των διαδικασιών πιστοποίησης σε 15 κράτη-µέλη που 

έγινε το 2009.  

Μία τυπολογία των προσεγγίσεων ποιότητας στην οποία είχε 

καταλήξει το Ευρωπαϊκό Φόρουµ για την ποιότητα στην επαγγελµατική 

κατάρτιση. Και τέλος, ο ίδιος ο νόµος ο 3879 που βάζει κάποια είδη, 

προδιαγράφει και βάζει κάποια σηµεία ποιότητας. 

Το σύστηµα πιστοποίησης ποιότητας πρώτα απ’ όλα θα πρέπει 

να διασφαλίσει την αξιοπιστία της διαδικασίας. Αυτό πως µπορεί να γίνει; Θα 

πρέπει να βασίζεται σε ενιαίες προκαθορισµένες και κοινά αποδεκτές 

προδιαγραφές πιστοποίησης. Σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι τα επαγγελµατικά 

περιγράµµατα και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων µπορούν να αποτελέσουν 

µία καλή βάση ως προδιαγραφές πιστοποίησης. Και τα προγράµµατα 

κατάρτισης βεβαίως που θα πρέπει να θέτουν συγκεκριµένους µαθησιακούς 

στόχους. 

Επίσης, η διαδικασία πιστοποίησης, το σύστηµα πιστοποίησης, 

θα πρέπει να διασφαλίζει εγκυρότητα. Θα πρέπει να έχει την εγκυρότητα, 

δηλαδή η µέθοδος και το περιεχόµενο της αξιολόγησης, αλλά και οι 

αποφάσεις πιστοποίησης, θα πρέπει να συνδέονται άµεσα µε τις 

προδιαγραφές πιστοποίησης και τους επιδιωκόµενους µαθησιακούς στόχους. 

Ένα σύστηµα πιστοποίησης όπως καταλαβαίνετε δεν θα είναι 

βιώσιµο εάν δεν κατακτήσει την εµπιστοσύνη, την ασφάλεια και την 

εµπιστευτικότητα των διαδικασιών, γι’ αυτό απαιτείται ειλικρινή δέσµευση 

όλων των εµπλεκόµενων φορέων κατά τη διαδικασία πιστοποίησης και να 

υπάρχει η αµοιβαία απαιτούµενη εµπιστοσύνη των εµπλεκοµένων. 
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Περαιτέρω, ένα σύστηµα πιστοποίησης χρειάζεται να έχει 

καθορίσει σαφείς και µετρήσιµους στόχους για τη διαδικασία πιστοποίησης, 

σαφείς κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή της πιστοποίησης και το 

ρόλο των εµπλεκοµένων, καθώς επίσης και σαφείς µεθόδους αξιολόγησης.  

Ένα άλλο σηµείο καθοριστικό είναι η διαφάνεια της διαδικασίας 

πιστοποίησης. Αυτό τι σηµαίνει πρακτικά; Η εφαρµογή της διαδικασίας 

πιστοποίησης θα πρέπει να δηµιουργεί εµπιστοσύνη στις αποφάσεις 

πιστοποίησης που λήφθηκαν και πως γίνεται αυτό; Να είναι διαφανής ο 

τρόπος µε τον οποίο εφαρµόστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν οι προδιαγραφές 

της διαδικασίας πιστοποίησης καθόλο το σύστηµα και καθόλες τις διαδικασίες.  

Ένα σηµείο πολύ σηµαντικό για την αξιοπιστία της διαδικασίας 

πιστοποίησης είναι η εγκυρότητα, η αντικειµενικότητα και η αξιοπιστία της 

διαδικασίας αξιολόγησης. ∆ηλαδή µε ποιες µεθόδους και ποια εργαλεία 

αξιολόγησης µπορούν να αποτυπωθούν και να µετρηθούν οι συγκεκριµένοι 

µαθησιακοί στόχοι και πως επίσης πρέπει να διασφαλιστεί η αντικειµενικότητα 

και η αµεροληψία, δηλαδή ποια είναι τα προσόντα, η εµπειρία των 

αξιολογητών, κάθε πότε θα πρέπει να επικαιροποιούνται. Όλα αυτά είναι 

θέµατα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη του 

συστήµατος. 

Οι δύο επόµενοι παράµετροι είναι η αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος, δηλαδή να δούµε αν επιτεύχθηκαν οι συγκεκριµένοι µετρήσιµοι 

στόχοι που τέθηκαν, αν σε αυτούς αντανακλώνται οι προδιαγραφές και αν 

συνδέονται µε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και τα προγράµµατα κατάρτισης 

και τα επαγγελµατικά περιγράµµατα. 

Η βιωσιµότητα του συστήµατος θα έχει να κάνει µε την ευρεία 

εφαρµογή της, µε το πώς οι καταρτιζόµενοι κάνανε χρήση και τι επίπτωση είχε 

η πιστοποίηση στους καταρτιζόµενους αυτούς. Επίσης ένα σηµείο πολύ 

σηµαντικό είναι να δούµε κατά πόσο η διαδικασία πιστοποίησης συνδέεται µε 

τα διαφορετικά συστήµατα κατάρτισης και πιστοποίησης, έτσι ώστε να 

διασφαλιστεί µία αντιστοιχία των υποσυστηµάτων κατάρτισης και 

πιστοποίησης. 

Εν κατακλείδι, το νέο θεσµικό πλαίσιο παρέχει όλα εκείνα τα 

εχέγγυα και τους µηχανισµούς διασφάλισης ποιότητας και οριοθετεί επαρκώς 
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τους φορείς της αρµοδιότητας και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του 

συστήµατος πιστοποίησης.  

Αποµένει να εξειδικευτούν οι µέθοδοι και τα εργαλεία 

διασφάλισης ποιότητας των διαδικασιών αξιολόγησης, της εγκυρότητας και 

της αξιοπιστίας των αποφάσεων πιστοποίησης και της κατάλληλης 

εφαρµογής των προδιαγραφών πιστοποίησης.  

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούµε πολύ την κα Γαλατά. Νοµίζω µας έδωσε µια 

πολύ καλή εικόνα της ισχύουσας κατάστασης. Αυτό που θα ήθελα απλώς να 

σχολιάσω είναι, βλέποντας µε το µάτι του εξωτερικού παρατηρητή, υπάρχει 

ένας πολύ καλός σχεδιασµός, δηλαδή έχει λάβει υπόψη ακριβώς τις 

ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και νοµίζω ότι είναι ένα πλήρες σύστηµα.  

  Αυτό φυσικά που αποµένει είναι το στοίχηµα της υλοποίησης.  

∆ηλαδή έχουν γίνει πολύ σηµαντικά βήµατα προόδου, αλλά οι επόµενοι µήνες 

και τα χρόνια θα είναι αυτοί που στην πορεία θα δείξουν αν αυτά τα πράγµατα 

µπορούν να γίνουν πράξη στην ελληνική πραγµατικότητα.  

Να δώσω το λόγο στο Βασίλη Καραβίτη, που θα συνεχίσει για τα 

θέµατα ποιότητας.  

Β. ΚΑΡΑΒΒΙΤΗΣ: Χαίρετε και από εµένα. Είµαι εδώ σαν εκπρόσωπος του 

Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων στο Ευρωπαϊκό 

∆ίκτυο για τη διασφάλιση ποιότητας. Η παρουσίασή µου θα κινηθεί σε 

τέσσερις επιµέρους θεµατικές. Θα κάνω µια πολύ µικρή αναδροµή για το τι 

γινόταν τα προηγούµενα χρόνια σε ότι αφορά κάποια παραδείγµατα, τα 

µαθησιακά αποτελέσµατα και την πιστοποίηση προσόντων.  

  Θα µιλήσω λίγο για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Για τον 

καινούργιο οργανισµό τον ΕΟΠΠ. Τέλος, θα σας παρουσιάσω το ευρωπαϊκό 

δίκτυο για τη διασφάλιση ποιότητας στην επαγγελµατική κατάρτιση στην 

οποία εκπροσωπώ το Υπουργείο.  

Με κύριους ουσιαστικά εκφραστές τον ΟΕΕΚ και το ΕΚΕΠΙΣ και 

τα προηγούµενα χρόνια υπήρξαν κάποιες προσπάθειες στην κατεύθυνση των 

µαθησιακών αποτελεσµάτων και την πιστοποίηση προσόντων. 

Χαρακτηριστικά ο ΟΕΕΚ µέσω των πιλοτικών προγραµµάτων LEONARDO 

DA VINCI και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL µαζί µε άλλους 
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Ευρωπαίούς εταίρους δηµιουργήσανε ειδικότητες όπως το στέλεχος διεθνούς 

εµπορίου και το στέλεχος µικροµεσαίων επιχειρήσεων, χρησιµοποιώντας 

πιστωτικές µονάδες. 

Υπήρχε η πιστοποίηση δεξιοτήτων πληροφορικής, γνώσεων 

χειρισµού Η/Υ, αυτό που γνωρίζουµε όλοι λέµε ECDL, αυτό το ECDL είναι 

µόνο µια εταιρεία στην οποία ήταν υπεύθυνος ο ΟΕΕΚ. Και βεβαίως τα 

επαγγελµατικά περιγράµµατα του ΕΚΕΠΙΣ, τα οποία περιλάµβαναν 

µαθησιακά αποτελέσµατα, γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες.  

Η Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης σε ότι αφορά το Εθνικό 

Πλαίσιο Προσόντων, η οποία λειτούργησε ως εθνικό σηµείο συντονισµού για 

το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, προχώρησε στις ακόλουθες ενέργειες. Τον 

Ιούνιο του ’09 συστήνει την Εθνική Επιτροπή για την προετοιµασία της 

δηµόσιας διαβούλευσης. 

Κύριος σκοπός αυτής της επιτροπής ήταν η δηµιουργία ενός 

σχεδίου, µιας πρότασης για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, η οποία τίθεται σε 

δηµόσια διαβούλευση τον Μάρτιο µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2010. Συµµετείχε 

σε όλες τις συναντήσεις για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Έκανε ηµερίδες και τεχνικά σεµινάρια ενηµέρωσης για το Εθνικό 

Πλαίσιο Προσόντων. Παρήγαγε έντυπο υλικό. Και βέβαια δηµιούργησε την 

ιστοσελίδα. 

Συµµετείχε σε ευρωπαϊκά προγράµµατα σχετικά µε την 

ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού και  Κλαδικών Πλαισίων Προσόντων. 

Χαρακτηριστικά αναφέρω το «EQF», το οποίο ουσιαστικά ψάχνει σηµεία 

αντιστοίχησης των Εθνικών και Κλαδικών Πλαισίων Προσόντων σε σχέση µε 

το ευρωπαϊκό. Ενώ είναι σε εξέλιξη και το έργο καταγραφής βεβαιώσεων 

πιστοποιητικών τίτλων σπουδών και εκπαιδευτικών φορέων για την 

αξιοποίησή του στη διαδικασία αντιστοίχησης γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων στο υπό διαµόρφωση Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.  

Το Υπουργείο χρονικά βέβαια, όχι ιεραρχικά, ολοκληρώνεται ο 

µεθοδολογικός οδηγός για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ο οποίος 

αποδελτιώνει τις βασικές ανάγκες σχεδιασµού και συγκρότησης του Εθνικού 

Πλαισίου Προσόντων που έχει ήδη εφαρµοστεί σε άλλες χώρες. Περιγράφει 
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τα οκτώ επίπεδα αναφοράς του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και τους 

περιγραφικούς δείκτες. 

∆ιατυπώνει ορισµούς κεντρικών εννοιών για το Εθνικό Πλαίσιο 

Προσόντων. Παραθέτει οδηγίες και πρακτικές κατευθύνσεις για τις συνεπή και 

σαφή διατύπωση των µαθησιακών αποτελεσµάτων. Και βέβαια προτείνει 

µεθοδολογία αξιολόγησης των µαθησιακών αποτελεσµάτων και ανάλυση των 

τίτλων σπουδών. Νοµίζω ότι θα δοθεί στη δηµοσιότητα αυτή τη βδοµάδα ο 

τελικός οδηγός. Έτσι νοµίζω. 

Τέλος, για τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων, 

µας τα είπε και η κα Γαλατά, ιδρύεται µε το Ν.3879/2010 ενώ το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο συγκροτείται στις 21 ∆εκεµβρίου, έχουµε εδώ και τον εκπρόσωπό 

του τον Προεδρεύοντα Αντιπρόεδρο τον κ. Γεωργιάδη. Έχει ήδη δηµιουργηθεί 

ένα µεταβατικό οργανωτικό σχήµα µε ανάθεση βασικών αρµοδιοτήτων στις 

οµάδες διοίκησης έργου. 

Ενώ στο αµέσως προσεχές διάστηµα προβλέπεται από τον 

3879 και σύσταση επιτροπής γνωµοδοτικού χαρακτήρα για την υποστήριξη 

του ΕΟΠΠ κατά την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων µε 

συµµετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων, φορέων παροχής υπηρεσιών 

εκπαίδευσης, φορέων αναγνώρισης, εµπειρογνωµόνων και κοινωνικών 

εταίρων. 

Η πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, δηλαδή 

προσόντων, φαίνεται να είναι πιο αναγκαία, να αυξάνεται η αναγκαιότητά της. 

Χαρακτηριστικά θα παραθέσω τρία παραδείγµατα στα οποία κιόλας έχει ρόλο 

ο ΕΟΠΠ. Υπάρχει µια ΚΥΑ καθορισµός αρµοδίων αρχών µέτρων και 

διαδικασιών για την εφαρµογή του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και Συµβουλίου της 17ης Μαϊου του 2000 για φθοριούχα αέρα του 

θερµοκηπίου.  

Αυτό τι είναι; Αυτό αφορά το προσωπικό που ασχολείται µε 

εργασίες ελέγχου, ανάκτηση και συντήρηση εξοπλισµών ψύξης, κλιµατισµού, 

αντλιών θερµότητας, συστηµάτων πυροπροστασίας και φθοριούχων αερίων 

του θερµοκηπίου.  

Ποιος είναι ο στόχος; Ο στόχος είναι ο σκοπός, η συγκρότηση, η 

πρόληψη και η συνακόλουθη µείωση των εκποµπών των φθοριούχων αερίων 
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θερµοκηπίου, ο έλεγχος στη διάθεση στην αγορά και της χρήσης προϊόντων 

και εξοπλισµού που περιέχουν ορισµένα φθοριούχα αέρια. Και βεβαίως η 

κατάρτιση και η πιστοποίηση του προσωπικού και των εταιρειών που 

αναλαµβάνουν τις σχετικές δράσεις. 

Σε αυτό ο ΕΟΠΠ είναι ο αρµόδιος φορέας πιστοποίησης 

προσόντων, είναι αρµόδιος φορέας για την ορισµό φορέων αξιολόγησης των 

προσόντων, καθώς και για τον καθορισµό του συστήµατος εποπτείας. 

Υπάρχει ένας νόµος του Υπουργείου Ανάπτυξης ο οποίος έχει ψηφιστεί την 

1η/2, απ’ ότι ξέρω δεν έχει βγει ακόµα σε ΦΕΚ, για πιστοποίηση µηχανοδηγών 

και άλλες διατάξεις. 

Ο σκοπός είναι η πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης 

µηχανοδηγών έλξης και συρµών στο σιδηροδροµικό σύστηµα της κοινότητας. 

Σε αυτή τη διαδικασία ο ΕΟΠΠ εποπτεύει τις εξετάσεις για τον έλεγχο των 

απαιτούµενων προσόντων και ορίζει πρόσωπα ή οργανισµούς αξιολόγησης 

γνώσεων, χορηγώντας δε και τη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης. 

Τέλος, αναφέροµαι σε ένα σχέδιο νόµου του Υπουργείου 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για απλοποίηση αδειοδότησης 

τεχνικών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, µεταποιητικών δραστηριοτήτων, 

επιχειρηµατικών πάρκων και λοιπές διατάξεις.  

Ο σκοπός είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου ως προς τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη χορήγηση άσκησης 

συγκεκριµένης επαγγελµατικής δραστηριότητας. Σε αυτό ο ΕΟΠΠ συµµετέχει 

και εποπτεύει τις τριµελείς Εξεταστικές Επιτροπές των εξετάσεων 

αδειοδότησης. Είναι νοµίζω ένας εκπρόσωπος του ΕΟΠΠ, ένας εκπρόσωπος 

του οικείου επιµελητηρίου και ένας εκπρόσωπος της περιφέρειας. 

Αδειοδοτεί φορείς του δηµοσίου να διενεργούν τις 

προβλεπόµενες για την αδειοδότηση εξετάσεις. Και τέλος, ελέγχει τους 

αδειοδοτηµένους φορείς για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών τους.  

Λίγα λόγια για το ευρωπαϊκό δίκτυο για τη διασφάλιση 

ποιότητας, για τον κύριο λόγο που είµαι ουσιαστικά εδώ. Εκπροσωπώ το 

δίκτυο µαζί µε την κα Φιλιπποπούλου που είναι κοντά µας από το ΕΚΕΠΙΣ. 

Για πρώτη φορά, ίσως όχι πρώτη φορά, στη διακήρυξη της Κοπεγχάγης το 

2002 οι Υπουργοί Παιδείας που ασχολούνται µε εκπαίδευση και κατάρτιση, 
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συµφωνούν να ενισχύσουν την εθελοντική συνεργασία στην επαγγελµατική 

εκπαίδευση και κατάρτιση δίνοντας έµφαση στην ποιότητα.  

Αποτέλεσµα της διακήρυξης είναι η δηµιουργία του δικτύου 

«INKAVET», το οποίο είναι ένα φόρουµ ανταλλαγής εµπειριών σε θέµατα 

διασφάλισης ποιότητας µεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Μετεξέλιξη του 

οποίου είναι το EQAVET. Όπως το ορίζουν από την επίσηµη ιστοσελίδα του, 

είναι µια κοινότητα πρακτικής η οποία ενώνει τα κράτη-µέλη, τους κοινωνικούς 

εταίρους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε στόχο την προώθηση της 

ευρωπαϊκής συνεργασίας για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διασφάλισης 

της ποιότητας στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, 

χρησιµοποιώντας το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της 

ποιότητας, EQARF.  

Στις 18 Ιουνίου του 2009 έρχεται η σύσταση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και Συµβουλίου για την καθιέρωση της δηµιουργίας του. Η 

Ελλάδα σε αυτό το δίκτυο συµµετέχει επίσηµα από το 2010 µε δύο 

εκπροσώπους την κα Φιλιπποπούλου και εµένα από το χώρο της 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Σύµφωνα µε τη σύσταση η Ελλάδα καλείται να αποφασίσει για 

την υιοθέτηση, ανάπτυξη και διάδοση του EQARF, να ορίσει ένα σηµείο 

αναφοράς. Ο 3879 προβλέπει ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι ο ΕΟΠΠ. Και 

µια εθνική στρατηγική για την ποιότητα στην επαγγελµατική εκπαίδευση και 

κατάρτιση. Η µελέτη της ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ φαντάζοµαι αποτελεί τη µαγιά. 

Αναφέρθηκε σε αυτό η κα Γαλατά. 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς ∆ιασφάλισης της Ποιότητας 

είναι ένα µοντέλο ποιότητας µε το οποίο επιδιώκεται να αµβλυνθεί η 

πολυµορφία των ήδη υπαρχόντων µηχανισµών µοντέλων ποιότητας µεταξύ 

των µελών-κρατών. Είναι ένα εργαλείο που θέτει κοινό πλαίσιο αναφοράς και 

ελέγχου στο θέµα διασφάλισης της ποιότητας στην επαγγελµατική εκπαίδευση 

και κατάρτιση, για τους φορείς οι οποίοι είναι επιφορτισµένοι είτε να το 

ασκούν, είτε να το ελέγχουν.  

∆εν είναι τίποτα άλλο παρά ένα κοινό µοντέλο κύκλου ποιότητας 

σε συνδυασµό µε περιγραφικούς δείκτες. Ο κύκλος ποιότητας, ο οποίος 

αποτελείται από σχεδιασµό, υλοποίηση, αναθεώρηση και αξιολόγηση. Αυτό 
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είναι και η επίσηµη µετάφραση του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για την 

Ελλάδα. Οι δείκτες ποιότητας είναι αρκετά µικροί, οπότε θα αναφερθώ 

ακριβώς εδώ.  

Οι δείκτες ποιότητας αφορούν ουσιαστικά στην 

απασχολησιµότητα των εκπαιδευόµενων µετά από µια περίοδο κατάρτισης, 

τις επενδύσεις στην κατάρτιση εκπαιδευτών, το ποσοστό των 

εκπαιδευοµένων που ολοκλήρωσαν ή εγκατέλειψαν τη διαδικασία κατάρτισης, 

το ποσοστό των φορέων που χρησιµοποιούν συστήµατα ποιότητας και το 

ύψος των διατεθειµένων κονδυλίων, ο οποίος είναι µια µεγάλη πρόκληση ότι 

οι δείκτες µπορεί να οδηγήσουν σε λανθασµένες εντυπώσεις, γιατί δεν 

κατανοούνται ή δεν ερµηνεύονται σωστά. Πολλές φορές τα µαθηµατικά 

µπορεί να µη λένε όλη την αλήθεια.  

Γιατί το EQARF δεν επιβάλει ένα συγκεκριµένο σύστηµα 

ποιότητας. Άλλωστε όλα τα κράτη ή και µεταξύ των κρατών υπάρχουν 

διαφορετικά δίκτυα ποιότητας, όµως παρέχει κοινές αρχές, κοινά κριτήρια 

ποιότητας και περιγραφικούς δείκτες, οι οποίοι θεωρούνται ως εργαλειοθήκη 

από την οποία οι διάφοροι χρήστες µπορεί να επιλέξουν αυτά τα στοιχεία τα 

οποία θεωρούν πιο σχετικά και πιο κατάλληλα για τις απαιτήσεις ενός 

συγκεκριµένου συστήµατος διασφάλισης ποιότητας.  

∆ίνει έµφαση στην απόδοση και στα αποτελέσµατα. Αποτελεί τη 

βάση για περαιτέρω ανάπτυξη µέσω συνεργασίας σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Και βεβαίως αποτελεί ένα εργαλείο 

µετάφρασης όπως και το EQARF, το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων, το 

οποίο διευκολύνει τη διαφάνεια και συµβάλει στην κινητικότητα και την 

αµοιβαία εµπιστοσύνη. Πως ακριβώς γίνεται εδώ µπορούµε να το δούµε.  

Έχω βάλει στο κάτω σκαλί ευρωπαϊκό πλαίσιο διασφάλισης της 

ποιότητας. Μιλάµε γενικά για ένα κοινό αποδεκτό µοντέλο ποιότητας. Αυτό 

ουσιαστικά οδηγεί στην ενίσχυση της διαφάνειας. Καταλαβαίνουν τα κράτη-

µέλη τι γίνεται µεταξύ τους. Κατά συνέπεια σε αµοιβαία εµπιστοσύνη και άρα 

και αύξηση κινητικότητας και δια βίου µάθησης που είναι ένα απ’ τα κύρια 

ζητούµενα. 

Ουσιαστικά οι δείκτες ποιότητας, η σηµασία τους, ο αριθµός κα 

όλα αυτά, διαφέρουν από κράτος σε κράτος. Στην αριστερή πλευρά βλέπουµε 
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τους δείκτες ποιότητας της χώρας Α’, τέσσερις όλους και όλους, στη δεξιά 

πλευρά 6 ή 7. Το σηµαντικό είναι όλοι αυτοί οι δείκτες να αντιστοιχούν ή να 

µεταφράζονται µε έναν τρόπο σε ένα κοινό πλαίσιο δεικτών ποιότητας, το 

EQARF συγκεκριµένα. 

Με άλλα λόγια διαφορετικά εργαλεία, διαφορετικές ανάγκες, 

πάντως όµως κοινή προσέγγιση στη διασφάλιση ποιότητας. Ευχαριστώ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Και εµείς ευχαριστούµε. Νοµίζω τώρα έχουµε το υπόβαθρο ή 

τη βάση πάνω στην οποία µπορούµε να χτίσουµε τη συζήτηση. Έχουµε 

περίπου 15 λεπτά, αν χρειαστεί µπορούµε να το επεκτείνουµε πιστεύω λίγο 

περισσότερο. Παράκληση, όποιος λαµβάνει το λόγο να παρουσιάζεται και στη 

συνέχεια να απευθύνει ερώτηµα ή να κάνει κάποια τοποθέτηση. 

Κ. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Λουκά θα µου επιτρέψεις να ανοίξω αυτό τον κύκλο 

συζήτησης. Παπαευσταθίου Κων/νος από το ΕΚΕΠΙΣ. Θα ήθελα απλώς να 

µεταφέρω την εµπειρία του ΕΚΕΠΙΣ. Βεβαίως και ο ΟΕΕΚ έχει πολύ µεγάλη 

εµπειρία στην πιστοποίηση µαθησιακών αποτελεσµάτων και στην απονοµή 

τίτλων, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ ειδικότερα σε ένα επιτυχηµένο θεωρώ 

µοντέλο του ΕΚΕΠΙΣ πιστοποίησης προσόντων στην ουσία, που είναι οι 

εκπαιδευτές ενηλίκων.  

Όπου το ΕΚΕΠΙΣ έχει συγκροτήσει ένα µητρώο πιστοποιηµένων 

εκπαιδευτών ενηλίκων, οι οποίοι ουσιαστικά τι γίνεται; Επικυρώνεται ότι 

κατέχουν τις απαιτούµενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ή την 

εκπαιδευτική παιδαγωγική επάρκεια που λέµε σήµερα, προκειµένου να 

ασκήσουν το έργο τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων. 

Άρα, είναι το θεωρώ και το θεωρώ και ως καλό εθνικό 

παράδειγµα και καλό είναι να µην υποτιµάµε και το εθνικό παράδειγµα, είναι 

µια πρώτη προσπάθεια σύνδεσης του επαγγελµατικού περιγράµµατος του 

εκπαιδευτή ενηλίκων, µε την αξιολόγηση και πιστοποίηση µαθησιακών 

αποτελεσµάτων.  

Και µάλιστα που πληροί σε πολύ µεγάλο βαθµό τις 

προδιαγραφές στις οποίες αναφέρθηκε η κα Γαλατά, δεν θα πω όχι χωρίς 

προβλήµατα, µε θέµατα και ζητήµατα, αλλά που πληροί τις προδιαγραφές, 

καταλήγει σε µητρώα προσώπων, όπου µε απόλυτη διαφάνεια παρουσιάζεται 

το ηλεκτρονικό τους portofolio, χαρτοφυλάκιο προσόντων και αντίστοιχο 
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παράδειγµα υπάρχει και µε το µητρώο στελεχών συνοδευτικών 

υποστηρικτικών υπηρεσιών, άσχετα βέβαια αν αυτό δεν περπάτησε πολύ για 

άλλους λόγους.  

Αλλά θεωρώ ότι είναι δύο καλά παραδείγµατα εθνικά που αξίζει 

τον κόπο να τα λάβουµε και αυτά υπόψη µας κατά το σχεδιασµό. Ευχαριστώ 

πολύ.  

κα ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ: Γεια σας. Στεφανάκη λέγοµαι από τη ∆ιαχειριστική του 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού». Συνεχίζοντας την τοποθέτηση του κ. 

Παπαευσταθίου, θα έλεγα το εξής: Σε σχέση µε την πιστοποίηση των 

εκπαιδευτών ενηλίκων, είχαµε κάποιους εκπαιδευτές, ένα πιστοποιηµένο 

πρόγραµµα και κάποιες εξετάσεις πιστοποίησης.  

Στη συγκεκριµένη τοποθέτηση, στις τοποθετήσεις που ακούσαµε 

εδώ, λείπει η διασφάλιση της ποιότητας ή η πιστοποίηση προγραµµάτων 

κατάρτισης, έτσι ώστε να ξέρουµε ότι οι άνθρωποι που αποφοιτούν, που 

ολοκληρώνουν ένα πρόγραµµα κατάρτισης, παίρνουν ένα χαρτί ή εν πάση 

περιπτώσει τους δίνει αυτό το δικαίωµα να συµµετάσχουν σε κάποιες 

εξετάσεις, που έχουν κάποιο αποτέλεσµα, κάποια ισχύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Πριν δώσω το λόγο στην επόµενη οµιλήτρια, απλώς να κάνω 

µια παρένθεση. Οι οµιλητές δε φταίνε, γιατί το θέµα που έπρεπε να 

αναπτύξουν ήταν η πιστοποίηση προσόντων, όχι προγραµµάτων.  

Σ. ΚΑΖΗ: Ονοµάζοµαι Σοφία Καζή και είµαι από τη ∆ιαχειριστικού του 

Υπουργείου Εργασίας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού». Θα ήθελα να 

κάνω µία ερώτηση η οποία έχει σχέση µε το εξής: Υπήρξαν φορείς καθ’ 

οµολογία επιτυχηµένοι, µε δυσκολίες ως προς τα αποτελέσµατα κλπ. Για ποιο 

λόγο χρειάστηκε να δηµιουργηθεί ένας καινούργιος οργανισµός;  

Τι θα προσφέρει όσον αφορά στα αποτελέσµατα; Είναι απορία 

αυτό. Θα ήθελα να µου το εξηγήσετε. Και επίσης, πώς θα συνδυαστούν κάτω 

απ’ αυτό τον οργανισµό οι όποιοι υπάρχοντες οργανισµοί, απ’ τη στιγµή που 

ξέρουµε ότι υπάρχει πολλές φορές µέσα στο ∆αίδαλο των συνεργασιών 

χάνεται ο στόχος. ∆ηλαδή πρακτικά θα ήθελα να µου απαντήσετε σε αυτό. 

Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Η κα Ιωαννίδου.  
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κα ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ πολύ. Εκ µέρους του Υπουργείου Παιδείας µιλώ, 

είµαι η σύµβουλος της Υπουργού Παιδείας της κας ∆ιαµαντοπούλου. Θα 

ήθελα να απαντήσω στο τελευταίο ερώτηµα για τη δηµιουργία νέου 

οργανισµού, το οποίο τέθηκε επίσης και στην αίθουσα κάτω. Θα ήθελα απλώς 

να αναφέρω ότι αυτό είναι µια πολιτική απόφαση η οποία δεν µπορεί να γίνει 

αποδεκτό να αµφισβητείται.  

∆εν ήρθαµε εδώ για να συζητήσουµε για το θεσµικό πλαίσιο της 

δια βίου και δεν ήρθαµε να συζητήσουµε γιατί ένας φορέας και γιατί δύο. Το 

σκεπτικό θα σας το εξηγήσω αµέσως. Το έχουµε εξηγήσει πάρα πολλές 

φορές σε διάφορα φόρα. Θα µου επιτρέψετε να το εξηγήσω άλλη µια φορά.  

Αλλά δε θα ήθελα να επικεντρωθούµε σε τέτοια θέµατα όταν 

τόσο η κα Γαλατά όσο και ο κ. Καραβίτης και ο κ. Ζαχείλας στην προηγούµενη 

εισήγησή του, έχουν ανοίξει ένα πολύ µεγάλο πεδίο, στο οποίο µπορούµε 

όλοι και κοινωνικοί εταίροι και επιστήµονες και υπάλληλοι των δεδοµένων 

οργανισµών, να τοποθετηθούµε πάνω σε θέµατα τα οποία είναι πολύ 

περισσότερο κρίσιµα από το ότι αν θα κάνει την πιστοποίηση των προσόντων 

το ΕΚΕΠΙΣ ή ο ΕΟΠΠ.  

Το σκεπτικό πίσω από τη δηµιουργία του ΕΟΠΠ, ήταν ότι για να 

µπορέσει ένας φορέας να φέρει σε πέρας όλες αυτές τις εργασίες στις οποίες 

αναφέρθηκε τόσο ο κ. Καραβίτης όσο και η κα Γαλατά, θα πρέπει να είναι 

ένας φορέας ο οποίος θα ασχολείται αποκλειστικά και µόνο µε αυτό το 

αντικείµενο.  

Και παίρνοντας σαν καλό παράδειγµα ανάλογες πρακτικές σε 

χώρες της Ευρώπης, είδαµε ότι παντού υπάρχει είτε µια ανεξάρτητη αρχή, είτε 

ένας φορέας του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος ασχολείται µε την 

πιστοποίηση προσόντων. Αυτό όσον αφορά το πολιτικό σκεπτικό. 

Ευχαριστώ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Πριν δώσω το λόγο, να συµπληρώσω απλώς και απ’ το 

παρελθόν µου εργαζόµενος και εγώ ένα µεγάλο κοµµάτι στο εθνικό σύστηµα 

της Ελλάδας, ένα απ’ τα προβλήµατα που υπήρχαν ως προς την Ευρωπαϊκή 

Ένωση σχετικά µε τον προγραµµατισµό των δράσεων αρχικής 

επαγγελµατικής κατάρτισης, ήταν το γεγονός ότι υπήρχε ένας φορέας που 

πιστοποιούσε τον εαυτό του.  
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∆ηλαδή παρείχε κατάρτιση και στη συνέχεια πιστοποιούσε την 

κατάρτιση που παρείχε ο ίδιος. Ήταν ήδη µια µεγάλη αντίφαση, ένα κοµµάτι 

που είχε σχέση µε αυτά.  

Μ. ΤΡΑΝΤΑΛΙ∆Η: Μάγδα Τρανταλίδη, είµαι υπεύθυνη για τη διεθνή 

συνεργασία στη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης. Ήθελα να ρωτήσω την 

κα Γαλατά και να ευχαριστήσω για την πολύ ενηµερωτική παρουσίασή της, 

είδα στη διαφάνειά σας ότι άλλες φορές αναφέρεστε, αποδίδετε τον όρο 

προσόντα και άλλες φορές επαγγελµατικά προσόντα. Θέλετε να διακρίνετε 

αυτά που έχουν σχέση µόνο µε το επάγγελµα; Πώς το εξηγείτε;  

Ήθελα να ρωτήσω επίσης εάν σε αυτή τη φάση, ακούσαµε στην 

ολοµέλεια εισηγητικά από τον κ. Ζαχείλα, ότι οι περισσότερες χώρες δεν 

έχουν προχωρήσει στον τοµέα της άτυπης. Αν έχει απασχολήσει εδώ τη χώρα 

µας, αν θα δούµε την άτυπη. Πολλές φορές µου έρχονται ερωτήµατα απ’ το 

δίκτυο ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ από άλλες χώρες που θέλουν να δουν τι ακριβώς κάνουµε.  

Έχει αρχίσει, ήθελα να ενηµερώσω, λόγω του ευρωπαϊκού έτους 

εθελοντισµού έχει µπει στην ατζέντα και συζητείται πολύ οι δεξιότητες που 

αποκτούν οι νέοι µέσα από την εθελοντική εργασία κλπ. Τέλος πάντων, αυτό 

είναι ένα πολύ µεγάλο κεφάλαιο. Οργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

κάποια σεµινάρια, ένα απ’ τα οποία παρακολούθησα και µε έκπληξη είδα ότι 

σε χώρες όπως η Σκανδιναβία που έχουν πολύ µακριά παράδοση στην 

άτυπη και στην εκπαίδευση ενηλίκων, διστάζουν να προχωρήσουν στην 

πιστοποίηση και υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις. 

Το ίδιο εντυπωσιακά είναι και παραδείγµατα καλής πρακτικής σε 

διεθνές επίπεδο από την UNESCO και από την Παγκόσµια Συνδιάσκεψη για 

την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Επανέρχοµαι στην ερώτηση. Εάν σε αυτή τη φάση 

θα απασχολήσει την Ελλάδα η άτυπη, άτυπες µορφές εκπαίδευσης, που τις 

έχουµε προβλέψει στο νόµο και στις πολιτικές µας ή θα το αφήσουµε 

αργότερα, αρχίζοντας πρώτα απ’ τη µη τυπική µάθηση και αφήνοντας ένα 

δεύτερο, σε µια δεύτερη φάση αυτό το πολύ µεγάλο κοµµάτι, γιατί έχουµε και 

τα αποτελέσµατα της έρευνας στον τοµέα της εκπαίδευσης ενηλίκων που 

δείχνουν ότι πάρα πολλές απ’ τις ικανότητες που ζητά η κοινωνική ζωή, αλλά 

και ειδικότερα ο εργασιακός χώρος και η αγορά εργασίας, όπως η ικανότητα 

να δουλεύεις συλλογικά, όλα τα soft skills αποκτώνται µέσα από άτυπες 

µορφές εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πολύ.  
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Απαντά η κα Γαλατά πρώτα στο τελευταίο. 

Β. ΓΑΛΑΤΑ: Απλώς να διευκρινίσω γι’ αυτό που θέσατε για το επαγγελµατικά 

προσόντα, ουσιαστικά ο όρος επαγγελµατικά προσόντα είναι ο όρος που 

χρησιµοποιήθηκε κατά κόρο από όλους και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και σε εθνικό επίπεδο.  

Κατά τη γνώµη µου δε είναι ο πλέον δόκιµος όρος 

επαγγελµατικά προσόντα, µε την έννοια ότι περιλαµβάνει και τα τυπικά 

προσόντα και τις γνώσεις και τις δεξιότητες και τις τεχνικές δεξιότητες και τις 

ικανότητες που είναι απαραίτητες για την άσκηση µιας επαγγελµατικής 

δραστηριότητας. Αυτός ήταν ο ορισµός. 

Όµως σταδιακά και όπως είπε και ο κ. Ζαχείλας το θέµα των 

ορισµών είναι ένα θέµα συµβιβασµού, ο όρος επαγγελµατικά προσόντα είναι 

ένας όρος ο οποίος προσανατολίζει κυρίως στη µη τυπική, άτυπη άσκηση και 

αφήνει λίγο έξω τα τυπικά προσόντα. Αυτό είναι ένα επιχείρηµα που 

προβάλουν κατά κόρον τα Πανεπιστήµια και η τυπική εκπαίδευση.  

Γι’ αυτό στην πορεία και προκειµένου να διευκολυνθεί η 

αντιστοίχηση όλων των προσόντων και τυπικής και µη τυπικής µάθησης στο 

πλαίσιο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, αλλά και του Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Προσόντων, προτιµήθηκε ο όρος προσόντα για να µπορεί να 

περιλάβει όλα και τυπική και µη τυπική. 

Και απλώς εγώ διευκρίνισα ότι αυτή η εισήγηση και αυτό το 

σύστηµα που µιλάµε τώρα, εκ των πραγµάτων δεν περιλαµβάνει την τυπική 

σε αυτή τη φάση ανάπτυξής του. Το ότι θα πρέπει να καταλήξει στο τέλος να 

βρει τις αντιστοιχίες µε την τυπική µάθηση και τα επίπεδα του Εθνικού 

Πλαισίου Προσόντων, αυτό είναι και ο στόχος και το ζητούµενο.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Πριν δώσω το λόγο στον κ. Γεωργιάδη και σε άλλον έναν 

κύριο που έχει ζητήσει, να παρακαλέσω επειδή ουσιαστικά έχουµε φτάσει στο 

τέλος του τυπικού χρόνου που είχαµε, δεν µπήκαµε στην ουσία. ∆ηλαδή 

πιστεύω αυτό που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, είναι να µην αναλωνόµαστε στο 

ποιος φορέας θα πρέπει να κάνει τι, αλλά να δούµε σαν Ελλάδα αυτή τη 

στιγµή που βρισκόµαστε, ποιες είναι οι δυνατότητες για το µέλλον, ποια είναι 

τα προβλήµατα και να επικεντρώσουµε σε κάποια θέµατα που θα µπορούν να 
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παρουσιαστούν στη συνέχεια και θα βοηθήσουν την εποικοδοµητική µάλλον 

συνέχεια της ηµερίδας. Ο κ. Γεωργιάδης.  

κ. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Σίγουρα θα µας απασχολήσει η άτυπη µάθηση, απλά ήθελα 

να πω ότι πρώτα βάζεις τάξη σε ένα χώρο που ήδη έχεις δοµές και 

προγράµµατα και µετά ασχολείσαι µε την άτυπη µάθηση. Σχετικά µε το δίκτυο 

«ΜΑS» που αναφέρθηκε η κα Γαλατά, θέλω να σας πω, είναι ουσιαστικά ένα 

πιλοτικό LEONARDO µε … assessing of skills, µιας και µιλήσατε για soft 

skills.  

Συµµετέχει και ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας της Νεάπολης 

Θεσσαλονίκης αν δεν κάνω λάθος. Έχουµε έρθει σε επαφή σαν ΕΟΠΠ µε το 

δίκτυο, προσωπικά έχω έρθει σε επαφή και περιµένω να δω και τα 

αποτελέσµατα. Και κάνουµε και µια αποδελτίωση καλών πρακτικών από 

άλλες χώρες, γιατί στην αρµοδιότητα του ΕΟΠΠ είναι και η αναβάθµιση 

προγραµµάτων αρχικής και θέλουµε να κάνουµε µια ενσωµάτωση soft skills 

στα curricula πλέον.   

Ν. ΠΑΪΣΗΣ: Ο Νίκος Παϊσης είµαι από την Οµοσπονδία Ιδιωτικών 

Εκπαιδευτικών και σύµβουλος στο ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ. Σε διαπιστώσεις ίσως 

βοηθήσουν σε αυτά που θέλετε να καταλήξετε στο τέλος. Νοµίζω να 

λαµβάνουµε υπόψη µας όταν κάνουµε συγκρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην τυπική τους εκπαίδευση δοµούν από την 

πρώτη δηµοτικού µέχρι και το µεταπτυχιακό, το εκπαιδευτικό τους σύστηµα 

πάνω σε δεξιότητες κλειδιά, σε βασικές δεξιότητες, έχουν άλλη εµπειρία και 

εποµένως όταν θα φτάσουν εκείνες να βρουν έναν κοινό τρόπο να 

συνεννοηθούν, τα προσόντα της τυπικής εκπαίδευσης µε την µη τυπική και 

την άτυπη, θα είναι ίσως πιο εύκολο, γιατί θα έχουν κατακτήσει τι ακριβώς 

εννοούµε δεξιότητα.  

Στην Ελλάδα ξεκινάει η δια βίου να το κάνει πρώτη. Αυτό είναι 

είδηση, είναι θετικό. Μακάρι να βοηθήσει και την τυπική εκπαίδευση. Αυτό 

είναι και αφορµή για όσα θα πω µετά. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι προσπαθεί 

να το κάνει σε µια πολύ δύσκολη συγκυρία, δεν εννοώ οικονοµικά. Είναι σε 

µια συγκυρία που πρέπει να απευθυνθεί σε τοπικό επίπεδο ενώ δεν έχει 

εµπειρία η χώρα. 
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Πάρα πολλές τοποθετήσεις τη λέξη «τοπική κοινωνία» δεν την 

είχαν σήµερα και το θεωρώ λάθος πια, αφού πια υπάρχει το νοµοθετικό 

πλαίσιο µε τον «Καλλικράτη» αρµοδιότητες σε επίπεδο καλλικράτειου δήµου. 

Ωστόσο δεν έχουµε ακόµα παρατηρητήρια σε αυτό το επίπεδο. Και  Ελληνική 

Στατιστική Αρχή, αλλά και το Παρατηρητήριο έχουν τοποθετηθεί µέχρι 

κάποιους νοµούς, δηλαδή τώρα πια περιφερειακές ενότητες ή στο εθνικό 

σύνολο.  

Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι τα όσα ακούσαµε σήµερα ίσως να 

έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον να έρθουν περισσότερο κοντά οι άνθρωποι 

να συζητήσουν θέµατα πιστοποίησης, αλλά στο άλλο επίπεδο είδαµε ότι η 

προσπάθεια και του Παρατηρητήριου και για τη διατύπωση του τι είναι 

επαγγελµατικά προσόντα, η προσπάθεια είναι να δούµε τι ζητάει η αγορά. Και 

αυτή είναι που θα καθορίσει πράγµατα.  

Εδώ θα πρέπει να µην µείνει µόνο σε αυτό η δια βίου, αλλά να 

µάθει και απ’ την εκπαίδευση ότι η εκπαίδευση µπορεί να ανοίξει και έναν 

ορίζοντα πιο µπροστά. Π.χ. να µιλήσει για µια λέξη που λείπει και από το 

νοµοσχέδιο και απ’ τις εισηγήσεις και λέγεται καινοτοµία. Αν είναι χρήσιµη η 

εκπαίδευση για την οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας, είναι ακριβώς γιατί 

µπορεί ή δεν µπορεί να διασφαλίσει την τεχνολογική καινοτοµία και την 

κοινωνική καινοτοµία που είναι απαραίτητες για να υπάρξει ανάπτυξη και 

κοινωνική συνοχή. Φανταστείτε σε τοπική κλίµακα πόσο σηµαντικό είναι αυτό.  

Οι δοµές της δια βίου οι οποίες πιστοποιούνται εκτός των 

άλλων, εκτός του ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες εκείνης της 

αγοράς τη συγκεκριµένη και δεδοµένη στιγµή, θα πρέπει να τροφοδοτούν τις 

τοπικές κοινωνίες µε καινοτόµα στοιχεία εκπαιδευτικά, τεχνολογικά, 

κοινωνικά, προκειµένου να πάνε και στο επόµενο βήµα. Άρα, είναι µια 

συζήτηση, δεν είναι µόνο να ακούει η εκπαίδευση την αγορά, είναι και να της 

δίνει και κίνητρο της αγοράς γιατί µπορεί οι αγορές να εγκλωβιστούν σε ένα 

συγκεκριµένο σηµείο και να αναπαράγουν ένα κακής ποιότητας ηλεκτρολόγο. 

Αυτό µην το ξεχάσουµε γιατί είναι πολύ δύσκολο.  

Παίρνω – και τέλος, κλείνω µε αυτό – αφορµή από µια 

προηγούµενη τοποθέτηση. Και εγώ πιστεύω τουλάχιστον στη µη τυπική 

εκπαίδευση επειδή µιλάµε για οργανωµένες εκπαιδευτικές δοµές, η 

πιστοποίηση των προσόντων σαν εκροή θα ξεκινάει απ’ την πιστοποίηση των 
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φορέων. Και κυρίως των εκπαιδευτών, σωστά το ακούσαµε, το ΕΚΕΠΙΣ έχει 

την εµπειρία και οι αντίστοιχοι φορείς, αλλά κυρίως των εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων και των εκπαιδευτικών στόχων.  

Ένα παράδειγµα, εάν µέσα στη διδασκαλία που αναπτύσσει 

ένας ικανότατος εκπαιδευτής, δεν αξιοποιήσει πολλές τεχνικές απ’ την 

εκπαίδευση ενηλίκων, αλλά µόνο µία, τη µετωπική, τότε δεν µπορεί να 

πιστοποιήσει εκ των υστέρων κάποιος αν ανέπτυξε ο απόφοιτος δεξιότητες 

συνεργασίας στην οµάδα.  

Θα πρέπει να προβλέπονται δραστηριότητες σε οµάδες. Θα 

πρέπει να προβλέπονται δραστηριότητες δύο, τριών διαφορετικών πηγών, για 

να του αναπτυχθεί η κριτική σκέψη. Άρα, ο φορέας που πιστοποιεί δεν 

πιστοποιεί καρέκλες και τετραγωνικά, πιστοποιεί βεβαίως και προγράµµατα. 

Πιστοποιεί και µεθόδους διδασκαλίας και αφού θα πρέπει να είναι ένα 

σύστηµα διασφαλισµένης ποιότητας, θα πρέπει να ξέρει ότι αν αυτά ισχύσουν 

και τηρηθούν, προφανώς έχει δικαίωµα να ανιχνεύσει αν στην εκροή έχει 

διαφοροποιήσεις στα αποτελέσµατα.  

Θα είναι πολύ δύσκολο, έχει δίκιο η κα Τρανταλίδη, αλλά είναι 

πολύ πιο ενδιαφέρον να δούµε τι θα µπορούσαµε να κάνουµε στην άτυπη 

µάθηση, γιατί εκεί θα πρέπει εθνικά να µπορούµε να πιστοποιήσουµε ακόµα 

και την εµπειρία που απέκτησε κάποιος εργαζόµενος για 8 χρόνια σε µια άλλη 

χώρα. Αν όµως δεν έχουµε προχωρήσει στα πρώτα, είναι πάρα πολύ 

δύσκολο να φτάσουµε στα δεύτερα, σε αυτό συµφωνώ. 

Η κοινωνική αξία όµως και η δικαίωση αυτού του νοµοσχεδίου 

και εγώ εκτιµώ όπως και η κα Τρανταλίδη, θα έρθει απ’ την άτυπη µάθηση. 

Αυτή έχει ανάγκη αυτή τη στιγµή ο κόσµος.  

κ. ΖΕΖΑΣ: Ζέζας απ’ το ΕΚΕΠΙΣ. Απλά θέλω να θέσω ένα ερώτηµα όσον 

αφορά την άτυπη, λέγοντας ότι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το σχέδιο 

που χρησιµοποιούµε για τις ξένες γλώσσες, σε µια µεγαλύτερη εµβέλεια; Τι 

εννοώ. ∆εχόµαστε ότι το Lower που έδωσε οποιοσδήποτε σε έναν ιδιωτικό 

φορέα, ότι έχει µια πιστοποίηση γνώσεων µιας γλώσσας, της αγγλικής ή το 

certificate.  

Γιατί αυτό δεν µπορούµε να το κάνουµε σε µεγαλύτερο πλαίσιο; 

Γιατί πρέπει να έχουµε µια πιστοποιηµένη δοµή ή ένα πιστοποιηµένο 
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πρόγραµµα, για να δώσει κάποιος εξετάσεις; Γιατί δεν µπορούµε να βάλουµε 

την άτυπη κατευθείαν µαζί µε τη µη τυπική; Πρέπει να µάθεις αγγλικά µέσα σε 

µια δοµή; Όχι. Μαθαίνεις στο σπίτι µε ένα ιδιαίτερο και πας και δίνεις 

εξετάσεις.  

∆εν µπορεί αυτό να γίνει και στην Ελλάδα τώρα; Γίνεται ήδη 

δηλαδή σε ξένες γλώσσες. ∆εν µπορεί να διευρυνθεί;  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μια γρήγορη απάντηση γιατί είναι πολύ µεγάλο το θέµα. Η 

πιστοποίηση της άτυπης, δηλαδή οι χώρες που έχουν παράδοση π.χ. η 

Γαλλία ή η Ολλανδία και η Πορτογαλία, που έχουν αναπτύξει συστήµατα 

αρκετά προχωρηµένα, βασίζονται στο σύστηµα του φακέλου, του portfolio 

που καταθέτει ο καθένας.  

Το να το δούµε σαν µια πρώτη προσέγγιση ότι εγώ έχω µια 

εµπειρία, καταθέτω το φάκελό µου και γίνεται αυτόµατη αναγνώριση, φυσικά 

είναι πολύ απλοποιηµένο. Αυτό που σίγουρα µπορεί να γίνει, είναι κάποιες 

δοµές, κάποιοι φορείς οι οποίοι είναι διαπιστευµένοι να παρέχουν κατάρτιση ή 

κάποιες εταιρείες οι οποίες είναι αναγνωρισµένες και κάποιος που έχει 

εργαστεί σε αυτές τις συγκεκριµένες εταιρείες έχει ακολουθήσει συγκεκριµένες 

διαδικασίες, προφανώς και αναγνωρίζονται απευθείας. 

∆ηλαδή υποθέτω αν υπάρχει κάποιος λογιστής που πηγαίνει και 

υποβάλει το φάκελό του και λέει ότι εργάστηκε σε µια εταιρεία επί 8 χρόνια, 

δεν τίθεται θέµα αµφισβήτησης του εργασιακού αυτού χρόνου. Αυτό που έχει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην άτυπη, είναι να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν 

σε σύγκριση µε τον πίνακα γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα 

πρέπει να αποκτήσει, µε διάφορες εναλλακτικές διαδροµές.  

κ. ΖΕΖΑΣ: Το σκεπτικό µου είναι αλλιώς. Τελειώνει κάποιος ένα ΙΕΚ και δίνει 

εξετάσεις για να πάρει αυτή τη βεβαίωση. Γιατί σε αυτές τις εξετάσεις µπορεί 

να δώσει µόνο ο απόφοιτος και δεν µπορεί να έρθει κάποιος µε 10 χρόνια 

προϋπηρεσίας στο ίδιο αντικείµενο, να δώσει και αυτός εξετάσεις; 

Καλύπτοντας ένα µεγάλο κοµµάτι της άτυπης που είναι ο φούρναρης που 

δουλεύει 15 χρόνια και θέλει να πιστοποιηθεί ως φούρναρης, είναι ο βοηθός 

ηλεκτρολόγου που δουλεύει 20 χρόνια, γιατί δεν µπορεί να έρθει στο ήδη 

τυποποιηµένο σύστηµα να δώσει εξετάσεις;  
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Γιατί πρέπει να περάσει 3 χρόνια ή 3 εξάµηνα µέσα από το ΙΕΚ 

για να δώσει; Αυτό είναι το σηµείο κλειδί.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ∆ε λέµε κάτι διαφορετικό. Αν π.χ. κάποιος θελήσει να 

αναγνωρίσει την εµπειρία του έτσι ώστε να αποκτήσει ένα δίπλωµα ΙΕΚ, 

υποθέτω στο µέλλον θα γίνεται µέσω της κατάθεσης του φακέλου του σε µια 

περιφερειακή επιτροπή, που θα του δίνει τη δυνατότητα για παράδειγµα είτε 

να πάει σε κάποιες εξετάσεις πιστοποίησης όπως ισχύουν σήµερα, είτε να µη 

συµµετάσχει καθόλου. Μπορεί να του αναγνωρίσει απευθείας. Υπάρχουν και 

τέτοιες περιπτώσεις.  

Αυτό που συνήθως υπάρχει στην πράξη, είναι ότι επειδή µιλάµε 

για µία εξατοµικευµένη µορφή αναγνώρισης, τις περισσότερες φορές 

παρουσιάζει ιδιαίτερα περίπλοκα θέµατα. Για παράδειγµα, µπορεί κάποιος να 

είναι ένας εξαιρετικός λογιστής ή υδραυλικός και να του λείπουν από το 

επαγγελµατικό περίγραµµα ή από την αποτύπωση των γνώσεων δεξιοτήτων, 

ικανοτήτων, τα αγγλικά, κάποιες νοµικές γνώσεις. 

Αυτό ίσως τον οδηγήσει αναγκαστικά σε έναν τρόπο 

αναπλήρωσης, που θα του δώσει µετά τη δυνατότητα στη συνέχεια να µπει 

στο πλήρες σύστηµα. ∆εν λέµε πάντως ουσιαστικά κάτι διαφορετικό. Απλώς 

έχουµε µπει σε κάποιες λεπτοµέρειες που πιστεύω είναι αρκετά µακριά από 

τη σηµερινή πραγµατικότητα και τις σηµερινές ανάγκες.  

Είναι κάτι που θα προκύψει σίγουρα στα επόµενα χρόνια, αλλά 

θα έλεγα τουλάχιστον µία-δύο παρεµβάσεις ακόµα να έχουµε, στο πλαίσιο της 

εξαιρετικής παρέµβασης που κάνατε, γιατί ακριβώς θέσατε θέµατα τα οποία 

είναι θέµατα που θα φανούν µέσα στα επόµενα χρόνια, που να µπορούµε να 

συγκεντρώσουµε.  

Μ. ΚΟΣΜΕΤΟΥ: Σας ευχαριστώ. Κοσµέτου Μαρία ονοµάζοµαι, από το 

ΕΚΕΠΙΣ έρχοµαι. Θα ήθελα να απευθύνω µία ερώτηση στον κ. Καραβίτη. Μας 

µιλήσατε για τη δηµιουργία ενός πλαισίου προσόντων, το οποίο όµως θα το 

δει κανείς µέσα από µία ποιοτική διάσταση. Έχουν ήδη γίνει κάποια βήµατα 

όπως µας είπατε µέσω των εκπροσώπων µας, να συγκεντρωθεί ένα σύνολο 

αρχών και παραµέτρων ποιοτικών, που θα συµβάλουν στη δηµιουργία ενός 

καλύτερου, αποτελεσµατικότερου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.  
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Ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχουν κάποιες αρχές στις οποίες 

έχετε καταλήξει, µέσα απ’ αυτή τη συγκριτική θεώρηση απ’ ότι αντιλαµβάνοµαι 

άλλων χωρών που έχουν υιοθετήσει κάποιο σύνολο αρχών και σε αυτές τις 

αρχές που ίσως έχετε ήδη αρχίσει να καταλήγετε ή να διαµορφώνετε µία 

αντίληψη, έχετε λάβει υπόψη σας µία πιο ολιστική προσέγγιση, συστηµική 

προσέγγιση καλύτερα, της δια βίου µάθησης, γιατί αυτή τη στιγµή µε το νέο 

νοµό της δια βίου τον 3879, υπάρχουν δύο πυλώνες.  

Το ΕΚΕΠΙΣ το οποίο πιστοποιεί τις εισροές και ο ΕΟΠΠ ο 

οποίος πιστοποιεί ή θα πιστοποιήσει τις εκροές. Άρα, λοιπόν, θα καταλήξουµε 

σε ποιοτικές παραµέτρους οι οποίες θα είναι διαφορετικές στα δύο αυτά 

συστήµατα τα οποία κατά την άποψή µου είναι συγκοινωνούντα δοχεία και το 

ένα επηρεάζει διαδραστικά τη δουλειά του άλλου. Θα θέλατε να µας πείτε τη 

σκέψη σας σε αυτό;  

Β. ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ: ∆εν είµαι σίγουρος ότι τα είπα όλα αυτά τα οποία µε 

ρωτήσατε. Εν πάση περιπτώσει, ουσιαστικά σας µετέφερα ένα µοντέλο απ’ το 

οποίο λέω ότι µπορεί να υιοθετήσουµε κάποιες αρχές. Από εκεί και πέρα για 

την ποιοτική αναβάθµιση της δια βίου γενικά, υπάρχει µελέτη της ΓΣΕΕ και 

της ΓΣΕΒΕΕ.  

  Ουσιαστικά η µελέτη και το µοντέλο θεωρώ ότι θα βρουν 

κάποιους κοινούς τόπους, έτσι ώστε - δεν ξέρω αν απαντάω απόλυτα στο 

ερώτηµά σας – απ’ τη µία οι όποιοι  περιγραφικοί δείκτες, οι όποιοι δείκτες τα 

όποια κριτήρια χρησιµοποιούµε να καλύπτουν τις ανάγκες της ελληνικής 

πλευράς και ταυτόχρονα µέσω του πλαισίου ποιότητας το οποίο σας 

παρουσίασα, να µπορεί να υπάρχει αντιστοίχηση µε το τι γίνεται έξω.  

∆εν είµαι σίγουρος ότι κατάλαβα την ερώτηση και δεν είµαι 

σίγουρος ότι είπα όλα αυτά ακριβώς. ∆εν έχουµε καταλήξει. Νοµίζω ότι αυτό 

το είπα και στην παρουσίασή µου, νοµίζω ότι η µαγιά για να καταλήξουµε 

κάπου, να διαµορφώσουµε µια εθνική στρατηγική η οποία είναι και το 

ζητούµενο, είναι η µελέτη που µόλις παρήχθη από την ΓΣΕΕ – ΓΣΕΒΕΕ.  

Β. ΓΑΛΑΤΑ: Να σας πω κάτι για τη µελέτη µήπως συµπληρώσω κάτι; Και το 

οποίο δείχνει µια εικόνα πως έγινε µε τους δείκτες και τα σηµεία αναφοράς 

ποιότητας. Και είναι επίπεδο µελέτης βέβαια. ∆ηλαδή έβγαλε κάποια σηµεία 

αναφοράς και δείκτες ποιότητας, αλλά είναι σε επίπεδο µελέτης.  
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Όσον αφορά δοµές, προγράµµατα, εκπαιδευτές, που εννοείται 

είναι προαπαιτούµενο για να έχεις µια πιστοποίηση προσόντων, εκεί ήταν 

εύκολο να βγουν οι δείκτες και τα σηµεία αναφοράς µε βάση τους δείκτες και 

τα σηµεία αναφοράς του ευρωπαϊκού πλαισίου διασφάλισης ποιότητας στην 

επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση.  

Ουσιαστικά εκεί τίθενται όλα αυτά, οπότε η µεταφορά και η 

εξειδίκευση σε εθνικό επίπεδο, είναι σχετικά εύκολη. Ένα πρόβληµα που 

παρουσιάστηκε και ουσιαστικά το έθεσε ο Μπιόρναβολ από το CEDEFOP 

είναι τι; Ότι αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας έβαλε τα 

σηµεία αναφοράς και τους δείκτες ναι µεν να αναφέρεται και στις εισροές και 

στις εκροές, αλλά ουσιαστικά για την πιστοποίηση προσόντων δεν έχουν 

εξειδικευτεί δείκτες και σηµεία αναφοράς ποιότητας. 

Οπότε η οδηγία αυτή που βάζει τους δείκτες και τα κριτήρια 

ποιότητας, αφορά κυρίως φορείς, προγράµµατα, εκπαιδευτές. Για την 

πιστοποίηση προσόντων ουσιαστικά είναι οι δείκτες και οι αρχές που είναι στο 

ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων. Αυτή είναι η βάση. 

Και βέβαια είχε επισηµάνει ότι είναι αναγκαίο να προχωρήσουµε 

περαιτέρω, να εξειδικεύσουµε, να βρούµε δείκτες και να προχωρήσει η 

δουλειά παραπάνω στην πιστοποίηση προσόντων για τους δείκτες ποιότητας. 

Ωστόσο και σε επίπεδο κρατών-µελών, όταν βγήκαν τα σηµεία πολιτικής για 

τη διασφάλιση ποιότητας στην πιστοποίηση προσόντων σε 15 κράτη-µέλη 

που έγινε το 2009, ουσιαστικά οι δείκτες αφορούσαν όλα αυτά, δηλαδή 

αποτελεσµατικότητα, αξιοπιστία, εγκυρότητα, διαφάνεια, ενώ αν θα δείτε τους 

δείκτες στις δοµές, στους εκπαιδευτές και στα προγράµµατα, είναι πολύ 

περισσότεροι και πιο εξειδικευµένοι, διότι είναι τα πράγµατα πιο συγκεκριµένα 

και πιο απτά.  

κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ύο ερωτήσεις. Σπυρόπουλος από την ΕΥΣΕΚΤ. Η µία 

ερώτηση έχει να κάνει µε το χρονισµό της διαδικασίας απόκτησης ενός 

εθνικού συστήµατος πιστοποίησης προσόντων σε σχέση µε την 

απελευθέρωση πολλών επαγγελµάτων, µεταξύ αυτών και τεχνικών 

επαγγελµάτων, που προχωράει τώρα το Υπουργείο Οικονοµικών.  

Που είναι µία διαδικασία µείωσης πολλών απαιτήσεων, 

αδειοδοτήσεων, προδιαγραφών κλπ, προκειµένου να µπορεί να εισέλθουν 
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στα επαγγέλµατα αυτά πολλοί περισσότεροι. Αυτοί εάν είχε η χώρα ένα ήδη 

εγκατεστηµένο και λειτουργικό σύστηµα πιστοποίησης επαγγελµατικών 

προσόντων, δεν θα ήταν ανησυχητικό, γιατί θα ήξερες ότι αυτός που θα 

ασκήσει το επάγγελµα αυτό, που µπορεί να είναι περισσότεροι από τώρα, 

όπως για παράδειγµα τεχνίτες αερίων καυσίµων ή εγκαταστάτες 

ανελκυστήρων, που είναι και θέµατα ασφάλειας.  

Είναι πιστοποιηµένος από έναν αναγνωρισµένο φορέα, 

εποµένως µπορεί να ασκήσει το επάγγελµά του χωρίς περαιτέρω 

αδειοδοτήσεις και προδιαγραφές. Μήπως επειδή η λειτουργικότητα του 

συστήµατος δεν αναµένεται πριν από µερικά χρόνια, µήπως θα προκληθεί 

κάποιο πρόβληµα στο µεσοδιάστηµα; ∆ηλαδή αν προχωρήσουµε τώρα στις 

µειώσεις των τωρινών, των υπαρχουσών αδειοδοτήσεων έτσι όπως δίνονται 

από νοµαρχίες κλπ, µέχρι να αποκτήσουµε το σύστηµα πιστοποίησης, µήπως 

θα δηµιουργηθεί ένα κενό που ενδεχοµένως προκαλέσει κάποιου είδους χάος; 

Το ένα είναι αυτό. 

Το δεύτερο είναι ότι σωστά το Υπουργείο Παιδείας δίνει έµφαση 

στα µαθησιακά αποτελέσµατα, άλλωστε είναι και η αντίληψη και του 

ευρωπαϊκού συστήµατος πιστοποίησης προσόντων. Αλλά συζητήσαµε 

σήµερα και λογικά για την µη τυπική εκπαίδευση κυρίως και λίγο για την 

άτυπη, γιατί είναι εκεί το εµφανές κενό της χώρας.  

Μήπως όµως θα πρέπει να αναρωτηθεί, είναι και το Υπουργείο 

Παιδείας πιο αρµόδιο γι’ αυτό και για την τυπική εκπαίδευση; ∆ηλαδή έχουµε 

ένα σύστηµα διασφάλισης της εγκυρότητας των µαθησιακών αποτελεσµάτων 

έτσι όπως δίνονται από τα Ιδρύµατα της τυπικής εκπαίδευσης της χώρας; Το 

απολυτήριο γυµνασίου το δίνει κάθε γυµνάσιο, το απολυτήριο λυκείου το δίνει 

κάθε λύκειο, δεν έχουµε ένα σύστηµα εθνικού απολυτηρίου γυµνασίου, 

εθνικού απολυτηρίου λυκείου.  

Αφού µιλάµε και πολύ σωστά για την έµφαση στα µαθησιακά 

αποτελέσµατα, µήπως θα πρέπει να δούµε και αυτό, δηλαδή το πώς θα 

διασφαλίσουµε ότι πραγµατικά ο απόφοιτος γυµνασίου γνωρίζει αυτά τα 

πράγµατα, έστω σε επίπεδο καταρχάς γνώσεων και µετά θα δούµε και µε τις 

δεξιότητες, αλλά ακόµα και σε επίπεδο γνώσεων ότι υπάρχει και εκεί ένα κενό.  
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Να κάνω µία διευκρίνιση. Μακάρι να είχαµε µαθησιακά 

αποτελέσµατα σε όλα αυτά τα επίπεδα. Νοµίζω το ενδιαφέρον της σηµερινής 

ηµερίδας και το θέµα ουσιαστικά του εργαστηρίου ήταν να δούµε το 

καινούργιο σύστηµα που πρόκειται να δηµιουργηθεί.  

Αυτό δε σηµαίνει ότι για παράδειγµα οι φαρµακοποιοί που 

ανοίγει το επάγγελµά τους, θα πάψουν να έχουν τις πολύ αυστηρές 

προϋποθέσεις που θα χρειάζονται προκειµένου να αποκτήσουν το δίπλωµα 

και να εξασκήσουν το επάγγελµά τους. 

Αυτό που σήµερα θέλαµε να κοιτάξουµε περισσότερο και ίσως 

δεν έγινε αντιληπτό, ήταν µε βάση τις αλλαγές, µε µια στροφή προς τη 

διαδικασία των µαθησιακών αποτελεσµάτων, κάτι που δεν υπάρχει στη χώρα 

µας και δεν υπάρχει όχι στο γενικό σύστηµα, δεν υπάρχει ακόµα και στην 

επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, µε βάση αυτή την αναγκαιότητα να 

προσαρµόσουµε τελικά το εθνικό σύστηµα στις καινούργιες κατευθύνσεις, 

ποιες θα είναι οι προκλήσεις; Ποια θα είναι τα προβλήµατα;  

Κινήθηκε το νοµοσχέδιο στη σωστή κατεύθυνση; Είναι λογικές 

όλες αυτές οι πολιτικές που θα πρέπει να εφαρµοστούν και που συζητούµε 

και προτείνονται; Άρα, πιστεύω ότι δεν είµαστε ακόµα σε θέση να 

συζητήσουµε τέτοια θέµατα, γιατί ακριβώς δεν έχουµε δηµιουργήσει αυτό το 

σύστηµα των µαθησιακών αποτελεσµάτων.  

Έχουν µπει οι οργανωτικές παράµετροι, έχει µπει και το 

νοµοθετικό πλαίσιο που θα µπορεί να το στηρίξει, αλλά αποµένει η κυρίως 

δουλειά στη συνέχεια.  

Μ. ΚΟΣΜΕΤΟΥ: Είδα ότι κάνετε διάκριση στην απόδοση των όρων 

πιστοποίηση και επικύρωση. Και συµφωνώ απολύτως. ∆υστυχώς και οι 

µεταφραστικές υπηρεσίες της Κοινότητας που µεταφράζουν τα κοινοτικά 

κείµενα, είναι εκεί καλοί µεταφραστές, αλλά δεν είναι ειδικευµένοι στα θέµατα 

εκπαίδευσης – κατάρτισης.  

Και σε χώρες σαν την Ελλάδα που αυτά τα πράγµατα είναι 

καινούργια, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε τις έννοιες για να δούµε και ποιο 

κοµµάτι πολιτικών αφορά ποιον οργανισµό και πως τοποθετούµαστε απέναντι 

σε αυτό. 
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∆ηλαδή δυστυχώς στα ελληνικά κείµενα βλέπουµε ότι ο όρος 

accreditation, certification και validation αποδίδονται και οι τρεις ως 

πιστοποίηση, µε αποτέλεσµα οι πολίτες που θα κάνουν χρήση αυτού του 

συστήµατος που τόση φαιά ουσία και χρήµατα δίνουµε, να είναι φυσικό τω 

λόγω, γιατί δεν είναι και ειδήµονες της εκπαίδευσης – κατάρτισης, να µην 

ξέρουν τι είναι τι. 

Εγώ σε ότι υπηρεσιακά κείµενα περνάνε απ’ τα χέρια µου και 

στο ένα terminology study που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχω τους 

ορισµούς κλειδιά, έχω κάνει τη revision προς τα ελληνικά, διόρθωσα και το 

validation το λέω επικύρωση, γιατί µιλάµε για µαθησιακά αποτελέσµατα. Ενώ 

το accreditation έχει σχέση µε τα credits, τις πιστωτικές µονάδες, το 

certification έχει σχέση απ’ την πλευρά του κράτους µε πιστοποιητικά που 

δίνει για να πιστοποιήσει κάτι, αλλά τα µαθησιακά αποτελέσµατα που έχουν 

σχέση µε ολόκληρες διαδικασίες γνωστικές, έχουν σχέση µε την επικύρωση 

αυτού που τελικά έχεις µάθει. Θεωρώ κεφαλαιώδες να προσαρµοστούµε στις 

σωστές αποδόσεις προς τα ελληνικά.  

Και µια πληροφόρηση ήθελα. Το 2010 τελείωσε ουσιαστικά, 

αλλά επί ουγγρικής προεδρίας είναι το επίσηµο τέλος του action plan για το 

adult learning, δηλαδή του προγράµµατος δράσης για την εκπαίδευση 

ενηλίκων, η οποία ήταν µία κοινή εργασία, όλων των κρατών που 

συµµετέχουν στην ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική και η οποία ολοκλήρωσε 

µια σειρά µελετών που καλό είναι να ληφθούν υπόψη και στη διαδικασία της 

δουλειάς που έχουµε κληθεί να κάνουµε µέσα από τα…  

Και από τη σειρά των µελετών τις οποίες όταν ολοκληρωθούν θα 

τις αναρτήσουµε στα αγγλικά γιατί αυτή είναι η γλώσσα στην οποία έχουν 

παραχθεί στον ιστότοπο της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης, µία απ’ 

αυτές είναι η µελέτη, ένα inventory για τα διάφορα συστήµατα και τις τάσεις 

της αναγνώρισης, της µη τυπικής και άτυπης µάθησης. Και ένα δεύτερο, το 

terminology, που νοµίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αποσαφήνιση των 

εννοιών.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούµε. Για το θέµα της ορολογίας επιγραµµατικά, 

είναι τεράστιο θέµα. Το CEDEFOP εκδίδει λεξικό το οποίο ανανεώνεται 

συνέχεια, µπορείτε να επισκεφθείτε το site µας, είναι και στα ελληνικά. Απλώς 

εγώ τουλάχιστον απ’ την πλευρά µου θέλω να πω ότι επειδή τα τελευταία 2 
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χρόνια από πλευράς CEDEFOP συµµετέχω στη δουλειά που γίνεται στο 

Υπουργείο Παιδείας, από θέµατα ορολογιών γίνεται πολύ καλή δουλειά και 

έχουν αποδοθεί πολύ καλά οι όροι.  

Κάποια προβλήµατα µε τις µεταφραστικές υπηρεσίες υπάρχουν 

και γνωρίζω ότι υπάρχει ήδη αίτηµα από το Υπουργείο Παιδείας προκειµένου 

να αλλάξουν κάποιες λανθασµένες αποδόσεις.  

Κλείνουµε µε την κα Ιωαννίδου. 

κα ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ: Θα µου επιτρέψετε να απαντήσω πολύ σύντοµα. Όσον 

αφορά το ερώτηµα που έθεσε ο κύριος από την ΕΥΣΣΕΕΚΤ, είναι 

δικαιολογηµένο, ότι δηλαδή δε θέλουµε να µπλοκάρει ένα σύστηµα το οποίο 

τώρα στήνεται και εµείς όσον αφορά την πιστοποίηση προσόντων να είµαστε 

έτοιµοι σε 2-3 χρόνια και στο µεταξύ δε λειτουργεί τίποτα.  

Σαφώς δε θα γίνει έτσι. Σε ένα κράτος δικαίου υπάρχουν πάντα 

µεταβατικές διατάξεις και αυτές οι διατάξεις ήδη προβλέπονται στα δύο 

νοµοσχέδια στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Καραβίτης στο Υπουργείο Οικονοµίας 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης. ∆ηλαδή 

λαµβάνεται πρόβλεψη ρητή ότι την πιστοποίηση προσόντων θα την κάνει ο 

ΕΟΠΠ, το πλαίσιο πιστοποίησης θα το βάζει ο ΕΟΠΠ. Αλλά στο διάστηµα 

αυτό σαφώς υπάρχουν µεταβατικές διατάξεις για το πλαίσιο. 

Το άλλο ερώτηµα επίσης δικαιολογηµένο, όσον αφορά τη 

διασφάλιση ποιότητας στην τυπική εκπαίδευση, θεωρούµε ότι ως ένα βαθµό 

αυτό γίνεται στα Πανεπιστήµια γιατί υπάρχει η ανεξάρτητη Αρχή ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας, η Α∆ΙΠ, στο βαθµό που λειτουργεί. Και γίνονται και βήµατα να 

επεκταθεί µε τη µέθοδο της αξιολόγησης, αρχικά αυτοαξιολόγησης και σε 

επίπεδο πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

Και να απαντήσω και στην κα Κοσµέτου για το ενιαίο πλαίσιο 

αρχών διασφάλισης ποιότητας. Όντως υπάρχει µια µελέτη η οποία έχει γίνει 

και αφορούσε.. εµείς ως Υπουργείο θέλουµε να βγάλουµε ένα ενιαίο πλαίσιο 

αρχών διασφάλισης ποιότητας, το οποίο να διασφαλίζει την ποιότητα σε όλα 

τα υποσυστήµατα της δια βίου µάθησης. ∆ηλαδή στην αρχική επαγγελµατική 

κατάρτιση, στη συνεχιζόµενη, την ενδοεπιχειρησιακή  κατάρτιση, τα τοπικά 

δίκτυα και στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων. 
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Σε αυτή τη µελέτη προτείνονται κάποιες αρχές ποιότητας οι 

οποίες σαφώς συνδέονται σε όλα αυτά τα συστήµατα, γιατί οι αρχές 

ποιότητας δεν µπορεί να είναι διαφορετικές. Αλλά προτείνονται και δείκτες 

ποιότητας οι οποίοι διαφοροποιούνται φυσικά από σύστηµα σε σύστηµα. 

∆ηλαδή άλλοι είναι οι δείκτες ποιότητας για ένα τοπικό δίκτυο, άλλοι είναι οι 

δείκτες ποιότητας για τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση και άλλοι 

είναι για τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων. 

Έχει ξεκινήσει µία διαβούλευση πρώτα µε τους επιτελικούς 

φορείς του Υπουργείου, δηλαδή µε το ΕΚΕΠΙΣ που διασφαλίζει την ποιότητα 

στις εισροές και τον ΕΟΠΠ που διασφαλίζει την ποιότητα στις εκροές και τη 

Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης σαφώς η οποία είχε την όλη εποπτεία 

και την ευθύνη διασφάλισης ποιότητας στο όλο σύστηµα. 

Απ’ αυτές τις διαβουλεύσεις θα προκύψει ένα ενιαίο πλαίσιο 

αρχών το οποίο θα το θέσουµε σε διαβούλευση, ούτως ώστε να υπάρξει 

επικοινωνία και ανταπόκριση από τους φορείς για το πόσο οι προτεινόµενοι 

δείκτες µπορούν να εφαρµοστούν, γιατί αυτό είναι το βασικό ζητούµενο, κατά 

πόσο θα µπορούν να παρακολουθηθούν, ούτως ώστε να γίνεται και 

αξιολόγηση. 

Και στη συνέχεια φυσικά θα υιοθετηθεί ως ενιαίο πλαίσιο αρχών 

διασφάλισης της ποιότητας του Υπουργείου και θα εφαρµοστεί από τους 

επιτελικούς φορείς, αλλά και απ’ όλους τους φορείς οι οποίοι θα φέρουν την 

σφραγίδα ποιότητας του Υπουργείου. Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Να σας ευχαριστήσω µε τη σειρά µου. Νοµίζω ότι θα πρέπει 

να πάµε τώρα, ήδη έχουµε καθυστερήσει αρκετά, για ένα διάλειµµα φαγητού. 

Να σας πω δε θυµάµαι τι ώρα πρέπει να γυρίσουµε για το κλείσιµο. 

Παραµένει το 15.00; Ωραία, 15.00 η ώρα στην αρχική αίθουσα.  

 

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 
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ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΣΕΚΟΣ 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Θ. ΤΣΕΚΟΣ): Κυρίες και κύριοι, µετά από το lunch break, 

νοµίζω ότι µπορούµε να µπούµε στην τελική ενότητα, η οποία έχει δύο µέρη. 

Το πρώτο αφορά τους συντονιστές των εργαστηρίων, οι οποίοι λειτουργώντας 

πλέον ως rapporteur θα µας µεταφέρουν µια σύνοψη του προβληµατισµού 

της συζήτησης και των βασικών αρχών που προέκυψαν από τις εισηγήσεις 

στα εργαστήρια και στο δεύτερο µέρος οι εκπρόσωποι των φορέων άσκησης 

πολιτικής, διότι το ζητούµενο, όπως ήδη έχει διευκρινιστεί, δεν είναι να έχουµε 

ένα γενικό επιστηµονικό προβληµατισµό, αλλά µε βάση τη µεθοδολογική 

συζήτηση, την επιστηµονική συζήτηση να οδηγηθούµε σ' αυτό που θα 

µπορούσε κανείς να περιγράψει ως προτάσεις δηµόσιας πολιτικής ή 

προτάσεις δηµόσιων πολιτικών εφαρµόσιµων στα δύο όµορα αυτά και 

συνεργαζόµενα πεδία της µάθησης και της εργασίας που µας έχουν φέρει εδώ 

σήµερα. 

  Άρα λοιπόν το δεύτερο µέρος αφορά τους επικεφαλής των 

βασικών φορέων που εµπλέκονται στην άσκηση πολιτικής και στη µάθηση και 

στην εργασία, για να συναχθούν ενδεχοµένως κάποιες βασικές κατευθύνσεις 

προβληµατισµού οι οποίες προέκυψαν από τη µεθοδολογική και επιστηµονική 

συζήτηση που έχει προηγηθεί. 

Θα ξεκινήσουµε λοιπόν µε τους rapporteur των εργαστηρίων και 

ακολουθώ τη σειρά των εργαστηρίων όπως είχαν αριθµηθεί. Το πρώτο 

εργαστήριο συντόνισε η επικεφαλής της ΠΑΕΠ η κα Άννα Ωρολογά, την οποία 

θα παρακαλέσω να έρθει στο βήµα να µας παρουσιάσει τα βασικά 

συµπεράσµατα.  
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(Ι) «Παρουσίαση Συµπερασµάτων Πρωινών Εργαστηρίων» 

Α. ΩΡΟΛΟΓΑ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Το εργαστήριο το πρώτο είχε σαν 

θέµα του την ανάπτυξη ζητηµάτων που αφορούν τόσο την πολιτική της 

διάγνωσης αναγκών προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων στην αγορά 

εργασίας, όσο και τεχνικών ζητηµάτων που άπτονται των πλευρών 

υλοποίησης.  

Οι οµιλητές, οι εισηγητές ήταν δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ έµπειρα, 

παλαιά, που έχουν ξανακάνει αρκετές φορές … 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Εννοείτε της ΠΑΕΠ.  

Α. ΩΡΟΛΟΓΑ: Παρότι πρόσεξα να µην πιω κρασί στο γεύµα. Αυτό και να µου 

το λέγανε δεν θα το πίστευα. Γλώττα λανθάνουσα. Χίλια συγγνώµη. Το 

υποσυνείδητο καµιά φορά λειτουργεί περίεργα όντως. Να το δικαιολογήσω 

κιόλας. Είναι επειδή σήµερα στη συγκέντρωση αυτή, πέρα από τη χαρά να 

έχω δίπλα µου τους συναδέλφους µου, είχα τη χαρά να δω παλιούς µου 

συνεργάτες και φίλους, συναδέλφους από πολύ παλιά και φαίνεται συνειρµικά 

λειτούργησε έτσι ώστε το εξέφρασα κιόλας.  

  Η τρίτη οµιλήτρια, η Επίκουρη Καθηγήτρια του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου η κα Αθηνά Ροµπόλη, συµπλήρωσε την τριάδα των 

εισηγητών, των κύριων εισηγητών και τα αποτελέσµατα του εργαστηρίου 

αυτού, µαζί µε δύο παρεµβάσεις πολύ σηµαντικές που γίνανε, ανέδειξε τα 

εξής θέµατα.  

Πρώτα - πρώτα µιλώντας για τη διάγνωση των αναγκών στις 

ειδικότητες, πιάνουµε µία εξαιρετικά κρίσιµη πτυχή της εργασίας στην Ελλάδα, 

του εργατικού δυναµικού της αγοράς εργασίας που συνδέει την κατάρτιση, 

συνδέει και το θέµα των τάσεων και των προβλέψεων για επαγγέλµατα και 

ειδικότητες έτσι ώστε να προγραµµατιστεί ένας ολόκληρος κύκλος 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης πίσω από αυτό.  

∆εδοµένης της συγκυρίας, που όλοι παραδεχτήκανε ότι είναι 

ιδιαίτερα δυσµενής, άρα ιδιαίτερα κρίσιµη, αυτού του είδους τα ζητήµατα 

αποκτούν αυξηµένη βαρύτητα και οι προγνώσεις και οι προβλέψεις 

απλώνονται πλέον στο τραπέζι ως πραγµατική εισροή για το σχεδιασµό 

πολιτικής και µάλιστα πολιτικής η οποία πρέπει να επισπεύδεται και µε 

ρυθµούς όσο το δυνατόν γρηγορότερους να υλοποιείται. 
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Οι εισηγήσεις οι τεχνικές ανέπτυξαν δύο σηµαντικά θέµατα. Η 

µία ήταν µία ολοκληρωµένη παρουσίαση όλων των έργων του 

Παρατηρητηρίου Απασχόλησης, που σύµφωνα µε το νέο νόµο της ∆ια Βίου 

είναι ο φορέας που συνδέει το Εθνικό Συµβούλιο ∆ια Βίου Μάθησης µε την 

Απασχόληση, δηλαδή ο κεντρικός κόµβος µεταξύ Υπουργείου Εργασίας και 

Υπουργείου Παιδείας και στην ανάλυση αυτή αναφέρθηκαν τόσο η 

ολοκληρωµένη προσέγγιση του συστήµατος την οποία ακροθιγώς στην 

παρουσίασή µου ανέφερα το πρωί, µαζί µε αναλυτικά όλα τα έργα εκείνα του 

Παρατηρητηρίου, τα οποία συνθέτουν το υπόστρωµα, την πλατφόρµα στην 

οποία θα στηθεί η συνέχεια της δουλειάς για να φτάσουµε στο on going 

συνεχούς ενηµέρωσης και συνεχούς τροφοδότησης συστήµατος.  

Αναφέρθηκαν συγκεκριµένα όλη η µεθοδολογία και το σκεπτικό 

πίσω από τις µεθοδολογίες που πρόκειται να εφαρµοστούν, δίνοντας ιδιαίτερη 

έµφαση στο πώς µπορούµε να πάρουµε στοιχεία από όλες τις µεθοδολογίες 

που παρουσιάζονται και από τη διεθνή εµπειρία, προσαρµοζόµενες στα 

ελληνικά δεδοµένα ώστε να αποκλειστούν συµπεράσµατα εξαιρετικά 

σηµαντικά για την αγορά εργασίας τα οποία θα προέρχονται από την 

υιοθέτηση µιας πλευράς ή µιας µεθοδολογίας σε σχέση µε τις υπόλοιπες. 

Το δεύτερο τεχνικό ζήτηµα το οποίο αναπτύχθηκε είναι η 

σηµασία της ζήτησης αναπλήρωσης στη ζήτηση επαγγελµατικών ειδικοτήτων. 

Αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό γιατί, όπως αναφέρθηκε από τον συνάδελφο, 

η συνολική ζήτηση είναι η ζήτηση επέκτασης, δηλαδή η δηµιουργία νέων 

θέσεων εργασίας, τι ζητάνε οι επιχειρήσεις προκειµένου να αυξήσουν το 

προσωπικό τους ή τι γίνεται όταν υπάρχουν νέες επενδύσεις.  

Και η ζήτηση αναπλήρωσης, δηλαδή η ζήτηση εκείνη που στην 

ουσία αντικατοπτρίζει την εποχή της κρίσης στην αγορά εργασίας, όταν 

δηλαδή συνταξιοδοτούνται ή φεύγουν άνθρωποι και τη θέση τους καλούνται 

να την καταλάβουν άλλα άτοµα παροµοίων ειδικοτήτων από το εργατικό 

δυναµικό, όπου βέβαια στην προκείµενη περίπτωση λόγω των εξελίξεων και 

λόγω των προσαρµογών των επαγγελµατικών προφίλ είναι πολύ µεγάλη η 

βαρύτητα στη διάσταση της απόδοσης ακριβώς και της διάγνωσης ποιων 

επαγγελµατικών προφίλ και ποιων ειδικοτήτων χρειάζονται οι εταιρείες, ο 

επιχειρηµατικός κόσµος, όλη η παραγωγική βάση της οικονοµίας προκειµένου 
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να µην ανακόψει το ρυθµό της τη στιγµή µάλιστα που προσβλέπουµε σε 

ανάπτυξη και όχι στασιµότητα.  

 Η κα Ροµπόλη ως Καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου παρουσίασε µία συστηµική προσέγγιση, άρα µία προσέγγιση 

πολλών µεταβλητών στην αντιµετώπιση του θέµατος των επαγγελµάτων. 

Παρουσίασε µελέτες περίπτωσης. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα στοιχεία 

που µας έδειξε. Μας ανέλυσε τη µέθοδο την οποία χρησιµοποίησε.  

Εκείνο το οποίο είναι σηµαντικό είναι το πώς εµείς θα 

αξιοποιήσουµε ως δηµόσιος τοµέας, ως Υπουργεία, ως υπηρεσίες τη δουλειά 

που κάνουν Ερευνητικά Ιδρύµατα των Ανωτάτων Σχολών µας και τα 

αποτελέσµατα που δίνουν οι ερευνητικές οµάδες είτε είναι σε συνεργασία µε 

κάποιους ανεξάρτητους φορείς είτε τις κάνουν µέσα µε το υπάρχον δυναµικό 

τους. 

Σηµαντικά αποτελέσµατα έβγαλαν οι έρευνες και όσον αφορά το 

επίπεδο της Πελοποννήσου που επικεντρώθηκε µία συγκεκριµένη µελέτη 

χωρικής κατεύθυνσης, γεωγραφικού δηλαδή προσδιορισµού και όσον αφορά 

ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο των πράσινων επενδύσεων και τη ζήτηση που 

αυτό θα έχει όσον αφορά επαγγέλµατα και ειδικότητες.  

Η πολύ ενδιαφέρουσα σύνθεση όλων αυτών των 

συµπερασµάτων συνοψίζεται στο ότι πάρα πολλοί προβληµατισµοί 

καταλήγουν να έχουν παράγωγες ιδέες που µπορούν να αξιοποιηθούν στην 

υλοποίηση αυτών που κάνουµε εµείς ως Παρατηρητήριο και αυτό που κάνουν 

οι Γενικές Γραµµατείες και οι υπόλοιπες δοµές των υπηρεσιών των δικών µας 

Υπουργείων όσον αφορά τη ∆ια Βίου.  

Τοµείς όπως πράσινες επενδύσεις ή µελέτες που είχαµε κάνει 

εµείς παλαιότερα στο ΥΕ για τις θέσεις απασχόλησης στον τοµέα προστασίας 

του περιβάλλοντος έδειχναν µία τάση να ψάξουµε να βρούµε κάτι καινούργιο 

στο οποίο θα προσφέρουµε τη δυνατότητα να ανιχνευθούν ανάγκες σε νέες 

θέσεις απασχόλησης και της κατάρτισης του αντίστοιχου δυναµικού το οποίο 

θα προέλθει από βασικές σπουδές ή δεξιότητες.  

Ένα από τα συµπεράσµατα της κας Ροµπόλη ήταν για 

παράδειγµα ότι οι µελέτες δείχνουν ένα σαφή επαναπροσανατολισµό βασικών 

τοµέων κλασικής ανώτατης εκπαίδευσης όπως είναι οι Μηχανολόγοι, οι οποίοι 
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γυρνάνε προς Financial Engineering. Είναι σηµαντικές οι τάσεις αυτές 

διοχέτευσης του εργατικού δυναµικού και πιστεύω ότι αν γίνει πραγµατικός 

συγκερασµός των προσπαθειών όλων των φορέων που ασχολούνται µε τα 

θέµατα αυτά, θα µπορεί και το Υπουργείο Παιδείας, όχι µόνο ως προς τη 

Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης, αλλά και ως προς την κατεύθυνση του 

σχεδιασµού της ανώτατης εκπαίδευσης, να εισάγει καινοτοµικές προσεγγίσεις, 

τη στιγµή που υπάρχει ήδη αυτή η διάθεση από πλευράς Υπουργείου 

Παιδείας, να εκσυγχρονίσει δηλαδή την ανώτατη εκπαίδευση σχεδιάζοντας ή 

επανασχεδιάζοντας τα περιεχόµενα των σπουδών βασικών κλάδων έτσι ώστε 

και τα µεταπτυχιακά τους και αργότερα η επαγγελµατική πορεία των 

αποφοίτων να είναι τέτοια που να τους διασφαλίζουν απασχόληση. 

Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Να ευχαριστήσουµε και εµείς την κα Ωρολογά γι' αυτή την 

πρώτη σύνοψη του εργαστηρίου του οποίου διηύθυνε. Να παρακαλέσω 

όλους τους rapporteur να καταθέσουν σε εύλογο χρόνο κωδικοποιηµένα τα 

σηµεία τα οποία κατέγραψαν από τα εργαστήρια, για να συµπεριληφθούν στα 

πρακτικά µε έναν πιο συστηµατικό τρόπο, παρότι αποµαγνητοφωνείται 

βέβαια η προφορική παρουσίαση, αλλά καλό είναι να τα έχουµε και µε bullets 

κωδικοποιηµένα.  

  Ο κ. ∆ηµουλάς έχει το λόγο για το δεύτερο workshop.     

Κ. ∆ΗΜΟΥΛΑΣ: Το δεύτερο workshop επικεντρώθηκε στο θέµα των 

επαγγελµατικών περιγραµµάτων και πώς αυτά µπορούν να συµβάλουν µε 

αναφορές στο τι έχει γίνει µέχρι τώρα στη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την 

απασχόληση.  

Στο εργαστήρι υπήρχαν τέσσερις συνολικά παρουσιάσεις. Η 

πρώτη παρουσίαση αναφερόταν στο παρόν σύστηµα όπως εφαρµόστηκε 

από το ΕΚΕΠΙΣ, της πιστοποίησης των επαγγελµατικών περιγραµµάτων. Η 

δεύτερη παρουσίαση αναφερόταν στο περιεχόµενο ενός επαγγελµατικού 

περιγράµµατος ως παράδειγµα για να αναδειχθούν όλα τα στοιχεία, 

παραστατικά που συνθέτουν τα κοµβικά σηµεία του επαγγελµατικού 

περιγράµµατος µε ιδιαίτερη έµφαση στο πώς αυτό µπορεί να συµβάλει στη 

σπονδυλωτή εκπαίδευση και σε ένα ευέλικτο σύστηµα πιστοποίησης.  
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Η τρίτη εισήγηση επεδίωξε να αναδείξει τη σχέση των αναγκών 

κατάρτισης και των περιγραµµάτων στην ποιοτική της διάσταση, δίνοντας 

έµφαση στα κενά που υπάρχουν και θα πρέπει να καλυφθούν µε νέα 

επαγγελµατικά περιγράµµατα. Και η τέταρτη εισήγηση επικεντρώθηκε κυρίως 

στις διεθνείς πρακτικές για την ανάπτυξη επαγγελµατικών περιγραµµάτων 

συγκρίνοντας δύο διαφορετικά µοντέλα, το αγγλοσαξονικό µοντέλο του 

Ηνωµένου Βασιλείου και το µοντέλο που εφαρµόζει η Οµοσπονδιακή 

∆ηµοκρατία της Γερµανίας. 

Και οι τέσσερις εισηγήσεις παρουσίασαν ποσοτικά και ποιοτικά 

στοιχεία για το τι έχει γίνει µέχρι τώρα στη χώρα µας γύρω από τα 

επαγγελµατικά περιγράµµατα και εξίσου ενδιαφέρουσες προτάσεις για το πώς 

θα µπορούσε να προχωρήσει πιο πέρα αυτό το έργο.  

Καταρχήν τονίστηκε από την πρώτη εισήγηση ότι έχουµε για 

πρώτη φορά στη χώρα µας ένα θεσµοθετηµένο σύστηµα που προβλέπει 

σαφείς διαδικασίες και σαφή περιεχόµενο αναφορικά µε τα επαγγελµατικά 

περιγράµµατα.  

Προβλέπονται σαφείς διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν 

για τον προσδιορισµό των επαγγελµατικών περιγραµµάτων που είναι 

απαραίτητο να αναπτυχθούν. Τις διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν για την 

ανάπτυξή τους και για την πιστοποίησή τους. Τις διαδικασίες που θα πρέπει 

να ακολουθηθούν για την εφαρµογή τους και µέσα από όλη αυτή τη 

διαδικασία διαµορφώθηκε ένας εθνικός κατάλογος επαγγελµατικών 

περιγραµµάτων ο οποίος επεκτείνεται. 

Παρουσιάστηκε επίσης ο όγκος του συγκεκριµένου έργου και 

µάλιστα χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι εργάστηκαν για τα 202 περιγράµµατα 

πάνω από 200 στελέχη κοινωνικών εταίρων και του κράτους. Υπήρξαν 202 

διµερείς οµάδες εργασίας. ∆ιµερείς, αναφερόµαστε στους εργοδότες και στους 

εργαζόµενους.   

202 Επιτροπές που εξέτασαν και πιστοποίησαν τα 

επαγγελµατικά περιγράµµατα και συνολικά 800 συνεδριάσεις. Ένας µεγάλος 

όγκος έργου που συνδέθηκε και µε µία ποιοτική στροφή, µε τη διαµόρφωση 

αυτού του Εθνικού Καταλόγου Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων.  
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Η δεύτερη εισήγηση, όπως προανέφερα, επικεντρώθηκε σε ένα 

συγκεκριµένο παράδειγµα που ήταν αυτό του receptionist και βήµα βήµα 

παρουσίασε κοµβικά σηµεία του περιγράµµατος και πώς αυτά µπορούν να 

συνδεθούν µε ένα ευέλικτο σύστηµα πιστοποίησης των µαθησιακών 

αποτελεσµάτων στο πλαίσιο ενός σπονδυλωτικού συστήµατος µάθησης.  

Τονίστηκε πολύ συγκεκριµένα ότι η κάθε επαγγελµατική 

λειτουργία θα µπορούσε να αποτελέσει ένα σπόνδυλο και η κάθε 

επαγγελµατική εργασία, οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες δηλαδή 

που αντιστοιχούν σε κάθε επαγγελµατική εργασία θα µπορούσε να 

αποτελέσει µία ψηφίδα.  

Με αυτόν τον τρόπο κατατέθηκε µία πολύ συγκεκριµένη 

πρόταση που θα πρέπει νοµίζω να συζητηθεί και να αποτελέσει ένα 

αντικείµενο προβληµατισµού για το αν αυτή η διασύνδεση του περιγράµµατος 

µε ενδεχόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα σε ένα τέτοιο ευέλικτα ρυθµισµένο 

σύστηµα θα µπορούσε άµεσα να εφαρµοστεί και να αποδώσει, κάτι που 

συνδέεται βέβαια και µε την αξιολόγηση του συστήµατος.  

Η τρίτη εισήγηση επικεντρώθηκε κυρίως σε ποσοτικά στοιχεία 

αναφορικά µε τα επαγγελµατικά περιγράµµατα, διαστάσεων αυτών των 

ποσοτικών στοιχείων και τη διασύνδεσή τους µε τις ανάγκες που έχει το 

σύστηµα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα µας. 

∆όθηκαν διάφορα ποσοτικά στοιχεία, όπως για παράδειγµα ότι 

έχουµε 202 επαγγελµατικά περιγράµµατα, αλλά επειδή αυτά τα 

επαγγελµατικά περιγράµµατα αναφέρονται και σε επαγγέλµατα και σε 

ειδικότητες και σε ειδικεύσεις, έχουµε 49 ειδικότητες ταυτόχρονα και 23 

ειδικεύσεις.  

∆ηλαδή συνολικά έχουµε 274 επαγγελµατικά περιγράµµατα και 

όχι 202 όπως είναι τυπικά πιστοποιηµένα. Θα µπορούσαµε να πούµε µε έναν 

ευέλικτο τρόπο, εφόσον και οι ειδικότητες ή οι ειδικεύσεις αναφέρονται σε 

επαγγελµατικό περίγραµµα και διαστάσεις του επαγγέλµατος, ότι είναι 274 και 

όχι 202 που είναι τα παραδοτέα.  

Από αυτά τα 126 είναι στον κλάδο της µεταποίησης, τα 23 στα 

τουριστικά επαγγέλµατα, τα 12 στον αγροτικό τοµέα, τα 12 στην πράσινη 

οικονοµία και 29 αναφέρονται σε διάφορα άλλα επαγγέλµατα. Η συγκεκριµένη 

 177



ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» - «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»  

 

εισηγήτρια κάνοντας µία σύνδεση των κωδικών που υπάρχουν στον ΣΤΕΠ σε 

τετραψήφια ανάλυση και τις κατηγορίες των επαγγελµατικών περιγραµµάτων 

που έχουν αναπτυχθεί µέχρι σήµερα, τεκµηρίωσε, µε το χάσµα που υπάρχει 

ανάµεσα σε αυτά τα δύο στοιχεία, την ανάγκη να δηµιουργηθούν άλλα 164 

βασικά επαγγελµατικά περιγράµµατα για να καλυφθούν οι κωδικοί του ΣΤΕΠ 

στο σύνολό του στην τετραψήφια ανάλυση, µε την εξαίρεση βέβαια των 

επαγγελµάτων που αναφέρονται στα επιστηµονικά επαγγέλµατα της 

ανώτατης εκπαίδευσης που δεν περιλαµβάνονται σε όλο αυτό το έργο και 

περίπου 36 νέα επαγγέλµατα που εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι νέα 

επαγγέλµατα δεν αναφέρονται στην κωδικοποίηση που ακολουθούν οι 

στατικές υπηρεσίες, δηλαδή δεν περιλαµβάνονται ούτε στον κατάλογο του 

ΣΤΕΠ ούτε στον κατάλογο  του ISCO.    

Άρα µιλάµε για την ανάγκη για το επόµενο διάστηµα να γίνουν 

200 νέα επαγγελµατικά περιγράµµατα και έτσι οι υπεύθυνοι εκτιµούν ότι θα 

καλύψουµε σχεδόν το σύνολο των αναγκών τουλάχιστον στο παρόν χρονικό 

διάστηµα για µία ποιοτική διασύνδεση µεταξύ της εκπαίδευσης και της 

απασχόλησης µιας και ο ρόλος των περιγραµµάτων είναι ακριβώς γι' αυτή την 

ποιοτική διασύνδεση και όχι για τις ποσοτικές εξελίξεις που υπάρχουν στα 

επαγγέλµατα.  

Η τέταρτη εισήγηση ανέλυσε την ποιοτική σχέση µεταξύ 

επαγγελµατικών περιγραµµάτων και πώς αυτή η ποιοτική σχέση συµβάλλει 

στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της απασχόλησης. Παρουσίαση σε 

διαφορετικά µοντέλα και διαφορετικές µεθοδολογίες.  

Τόνισε ιδιαίτερα ότι τα διαφορετικά µοντέλα και οι διαφορετικές 

µέθοδοι που ακολουθούνται ανά την Ευρώπη δεν συνίστανται οι διαφορές 

τους σε τεχνικά χαρακτηριστικά. Το πρόβληµα δεν είναι τεχνικό, αλλά είναι 

κυρίως κοινωνικό και πολιτισµικό.  

Ιδιαίτερα ο πολιτισµικός παράγοντας και οι παραδόσεις που 

υπάρχουν σε µία χώρα είναι αυτές που δίνουν τον τόνο στη µέθοδο που 

ακολουθείται για την ανάπτυξη των επαγγελµατικών περιγραµµάτων και αυτή 

η επιχειρηµατολογία τεκµηριώθηκε µε την ανάλυση δύο παραδειγµάτων που 

έχουν εντελώς διαφορετικές λογικές.  
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Το γερµανικό παράδειγµα που στηρίζεται στην εκπαίδευση και 

προετοιµάζει περιγράµµατα µε στόχο να εξυπηρετηθούν µαθησιακά 

αποτελέσµατα της εκπαίδευσης. Η αναφορά ήταν κυρίως στο σύστηµα της 

µαθητείας. Και το αγγλοσαξονικό µοντέλο που στο παράδειγµα του Ηνωµένου 

Βασιλείου αναπτύσσει περιεχόµενο επαγγελµατικών περιγραµµάτων σε αυτό 

που εµείς αναφέρουµε ως επαγγελµατική λειτουργία και έτσι αναφέρθηκε 

χαρακτηριστικά ότι στο Ηνωµένο Βασίλειο έχουµε 15.000 επαγγελµατικά 

περιγράµµατα, αλλά αυτά τα επαγγελµατικά περιγράµµατα αναφέρονται σε 

επαγγελµατικές λειτουργίες. Έχουµε δηλαδή ανάπτυξη 15.000 

επαγγελµατικών λειτουργιών και όχι σ' αυτό που ανέφερα κι εγώ και 

εφάρµοσε και το σύστηµα, σε επαγγέλµατα και ειδικότητες.  

Ενώ στην περίπτωση της Γερµανίας µιλάµε για περίπου 300 

επαγγελµατικά περιγράµµατα διότι αυτά συνδέονται µε το σύστηµα της 

επαγγελµατικής κατάρτισης που διαθέτει αυτή η χώρα. ∆ύο αρχικά 

διαφορετικά παραδείγµατα τα οποία εµφανίζουν, όπως ανέφερε και ο 

εισηγητής, τάσεις σύγκλισης.  

Ιδιαίτερα υπάρχει µία στροφή του γερµανικού µοντέλου στο να 

τονίζει περισσότερο τα µαθησιακά αποτελέσµατα, χωρίς βέβαια να 

µετατρέπεται σε ένα µοντέλο αγγλοσαξονικού τύπου. Απλώς δίνει µία έµφαση 

και στα µαθησιακά αποτελέσµατα και την ποσοτική έκφραση αυτών των 

αποτελεσµάτων.  

Ένα άλλο σηµείο σύγκλισης είναι ο ρόλος των κοινωνικών 

εταίρων που και στο δύο συστήµατα είναι σηµαντικός. Στο γερµανικό σύστηµα 

είναι πολύ µεγαλύτερος επειδή είναι πιο θεσπισµένο το σύστηµα, 

περισσότερο ρυθµισµένο.  

Στο αγγλοσαξονικό µοντέλο, παρόλο που δεν προβλέπεται 

θεσµικά η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, οι ίδιες οι εργοδοτικές 

οργανώσεις έχουν επιδιώξει και έχουν εντάξει στις περισσότερες περιπτώσεις 

τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, αν και αυτή δεν είναι ισότιµη, δεν είναι 

ισότιµη δηλαδή η συµµετοχή των εκπροσώπων των εργαζοµένων στη 

διαµόρφωση των επαγγελµατικών περιγραµµάτων.  

Βέβαια υπάρχει και αρκετές διαφορές και το σηµείο κλειδί είναι 

πώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ακολουθεί το κάθε µοντέλο θα δέσουν µε 
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την παράδοση και τις ανάγκες που έχει η κάθε χώρα και κυρίως η δική µας 

χώρα όπου εµφανίζει χαρακτηριστικά και του ενός και του άλλου µοντέλου. Τα 

κρίσιµα σηµεία επιτυχίας είναι αφενός η διασύνδεση του περιεχοµένου των 

επαγγελµατικών περιγραµµάτων µε προδιαγραφές εκπαίδευσης, αν θα 

συνδεθούν κι αν θα συµβάλλουν στη διαµόρφωση και την εκτίµηση των 

προδιαγραφών εκπαίδευσης και το άλλο κρίσιµο σηµείο είναι η συµβολή του  

στα κριτήρια αξιολόγησης των ικανοτήτων και της επαγγελµατικής επάρκειας.  

Ο χρόνος που υπήρχε στη διάθεση του workshop κρίθηκε πολύ 

περιορισµένος και αυτό το αναφέρω κυρίως για τους διοργανωτές. Η 

συζήτηση παρατάθηκε πέρα από τον προγραµµατισµένο χρόνο αρκετά και 

πάλι δεν ήταν ικανός ο χρόνος. Υπήρξαν αρκετοί προβληµατισµοί που απλώς 

αναφέρθηκαν ακροθιγώς και δεν αναλύθηκαν ούτε υπήρξε συζήτηση εξαιτίας 

αυτού του περιορισµού του χρόνου.  

Τονίστηκε πάντως ότι η αξιολόγηση των επαγγελµατικών 

περιγραµµάτων, που ήδη διεξάγεται από το ΕΚΕΠΙΣ, θα τροφοδοτήσει µε 

πολλά χρήσιµα στοιχεία για τον τρόπο περαιτέρω αξιοποίησής τους. Και 

επίσης τονίστηκε κάτι που δεν έχει αναφερθεί από κάποια παρέµβαση σε 

καµία από τις συζητήσεις, ότι για πρώτη φορά έχουµε ένα καταρτισµένο 

στελεχιακό δυναµικό που είναι ικανό να εργαστεί και να παράγει αξιόπιστα και 

έγκυρα επαγγελµατικά περιγράµµατα και µάλιστα σε ένα ενιαίο µεθοδολογικό 

πλαίσιο που δεν το είχαµε πριν στη χώρα µας και αυτό είναι µία προστιθέµενη 

αξία που πολλές φορές την παραβλέπουµε.  

Και µία παρατήρηση που υπήρξε ως προς το χρόνο και την 

ενδεχόµενη ανελαστικότητα των επαγγελµατικών περιγραµµάτων στην 

κατάρτισή τους. Αν και αυτή η παρατήρηση εξαιτίας της πίεσης του χρόνου 

δεν συζητήθηκε επαρκώς, νοµίζω ότι ο χρόνος που διατέθηκε για την 

ανάπτυξη των επαγγελµατικών περιγραµµάτων στα πρώτα στάδια της 

ανάπτυξής τους, και µιας και είναι µία καινοτόµα πρακτική που αλλάζει στην 

ουσία τον τρόπο σκέψης και τη νοοτροπία της διασύνδεσης της εκπαίδευσης 

µε την απασχόληση στη χώρας µας, αν έχουµε αυτό το κριτήριο, µιας 

συστηµικής αλλαγής δηλαδή που συντελείται µε την αξιοποίηση των 

επαγγελµατικών περιγραµµάτων, νοµίζω ότι ο χρόνος, ενός χρόνου περίπου 

που ήταν και για την αξιολόγηση και για το σχεδιασµό και για το διαγωνισµό 

και για την εφαρµογή, ήταν πολύ µικρός συγκριτικά µε το χρόνο των 15 ετών 
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που χρειάστηκε από τότε που διαπιστώθηκε επισήµως για πρώτη φορά η 

ανάγκη για την ανάπτυξη των επαγγελµατικών περιγραµµάτων και τότε που 

πραγµατικά άρχισε να εφαρµόζεται αυτή η πολιτική.  

Τα πρώτα επαγγελµατικά περιγράµµατα και τους 

αναγνωρίστηκε από µία γνώµη της ΟΚΕ το 1998, είχαµε το 2003 και το 2004 

το πρώτο εθνικό σύστηµα, δηλαδή 15 χρόνια µετά και αναπτύχθηκαν µέσα σε 

ένα χρόνο, ενάµιση χρόνο περίπου 202 επαγγελµατικά περιγράµµατα που 

περιλαµβάνουν 274 ειδικότητες και ένα εθνικό σύστηµα µε έναν Εθνικό 

Κατάλογο Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων. Ο ένας χρόνος, µπροστά στα 15 

– 16 χρόνια που χρειάστηκαν για να γίνει αποδεκτή αυτή η ανάγκη από το 

σύστηµά µας, νοµίζω ότι είναι πολύ περιορισµένος. Ευχαριστώ.     

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Να ευχαριστήσουµε τον κ. ∆ηµουλά. Να επαναλάβω την 

παράκληση να µας καταθέσει και ο κ. ∆ηµουλάς κωδικοποιηµένα τα στοιχεία 

τα οποία έχει καταγράψει ως συντονιστής του εργαστηρίου και να δώσουµε το 

λόγο στον κ. Ζαχείλα, ο οποίος συντόνισε το τελευταίο workshop που 

αφορούσε την πιστοποίηση των παρεχοµένων γνώσεων και δεξιοτήτων.  

Λ. ΖΑΧΕΙΛΑΣ: Το τρίτο θεµατικό εργαστήριο ήταν αρκετά διαφορετικό τόσο 

ως προς τον αριθµό των εισηγήσεων, όσο και ως προς το χρόνο που 

διατέθηκε για τη συζήτηση. Συγκεκριµένα είχαµε µόνο δύο παρουσιάσεις και 

αυτό µας έδωσε τη δυνατότητα να έχουµε αρκετά περισσότερο χρόνο νοµίζω 

για ανταλλαγή απόψεων, χωρίς βέβαια να είναι πάντα αρκετός αυτός ο 

χρόνος.  

Το θέµα ήταν πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων, µε µια έµφαση στον τρόπο που αυτή η πιστοποίηση θα πρέπει να 

σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί στην Ελλάδα µέσα στα επόµενα χρόνια. Η 

εκκίνηση της συζήτησης δόθηκε µέσω δύο παρουσιάσεων. Η πρώτη έγινε 

από την κα Βίβιαν Γαλατά και αφορούσε τη µεθοδολογία και την προσέγγιση 

που θα πρέπει να υπάρξουν προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα εθνικό 

σύστηµα πιστοποίησης δεξιοτήτων και προσόντων.  

Στην παρουσίασή της ουσιαστικά µας έδωσε τις βασικές αρχές 

που θα πρέπει να καθορίσουν αυτές τις διαδικασίες. Επίσης έδωσε ιδιαίτερο 

βάρος στο νέο προσανατολισµό που δίνεται στην πιστοποίηση µε βάση τις 

τελευταίες εξελίξεις και το νόµο της ∆ια Βίου Μάθησης. Τα βήµατα 
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υλοποίησης τα οποία θα πρέπει να ακολουθηθούν και φυσικά στάθηκε ακόµα 

και στη δυνατότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκής και υπάρχουσας ελληνικής 

εµπειρίας.  

Κάτι που ήρθε ουσιαστικά να δέσει και µε την παρουσίαση του 

Βασίλη Καραβίτη, ο οποίος ουσιαστικά αναφέρθηκε σε θέµατα και πρακτικές 

διασφάλισης ποιότητας και επιπλέον έδωσε και κάποια στοιχεία που αφορούν 

το EQAVET, το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο ∆ιασφάλισης Ποιότητας.  

Ο κ. Καραβίτης αναφέρθηκε αρχικά στις προσπάθειες που 

γίνονται για τη δηµιουργία του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και στην 

αξιοποίηση κάποιων πρακτικών που είχαν υπάρξει στο παρελθόν, καλών 

πρακτικών. Στη συνέχεια έδωσε έµφαση στη διαδικασία δηµιουργίας του 

Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και σίγουρα στο έργο το 

οποίο έχει να επιτελέσει.  

Και τέλος, κατέληξε παρουσιάζοντας τις γενικές ευρωπαϊκές 

κατευθύνσεις που σίγουρα θα πρέπει να αποτελέσουν οδηγό και για τις 

αντίστοιχες ελληνικές σε όλα τα θέµατα που άπτονται των διαφόρων σταδίων 

της πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.  

Η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Θα προσπαθήσω να 

την κατηγοριοποιήσω ουσιαστικά σε δύο οµάδες. Μία οµάδα όπου 

ανεφάνησαν τα διάφορα προβλήµατα και οι προκλήσεις και σε µια δεύτερη 

οµάδα που αναδείχθηκαν τα θετικά σηµεία και τα πλεονεκτήµατα.  

Ας ξεκινήσουµε από τα αρνητικά. Στα προβλήµατα, όπως 

φάνηκε από τη συζήτηση, µπορούµε να διαπιστώσουµε θέµατα τα οποία είναι 

ιδιαίτερα απλά, όπως για παράδειγµα το θέµα της ορολογίας, απλό αλλά 

ιδιαίτερα σηµαντικό. Έγινε αναφορά για τους διάφορους όρους που 

χρησιµοποιούνται στην πιστοποίηση: αξιολόγηση, επικύρωση, αναγνώριση, 

πιστοποίηση, διαπίστευση. Είναι όροι οι οποίοι θα πρέπει σιγά σιγά να γίνουν 

κτήµα όλων όσων ασχολούνται.  

Αναφέρθηκε επίσης και ήταν αυτονόητο ότι µια αρνητική 

διάσταση είναι η κρίση. Η υπάρχουσα κρίση προφανώς δυσκολεύει 

σηµαντικές αλλαγές που βρίσκονται πίσω από θέµατα που άπτονται της 

προσέγγισης των µαθησιακών αποτελεσµάτων, της δηµιουργίας του Εθνικού 

Πλαισίου Προσόντων και της νέας µορφής πιστοποίησης.  
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Στα αρνητικά θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η Ελλάδα δεν έχει 

παράδοση µε τα µαθησιακά αποτελέσµατα. ∆ηλαδή η υπάρχουσα εµπειρία 

περιορίζεται µόνο σε συγκεκριµένες, αποσπασµατικές, πιλοτικές δράσεις και 

σε κάποια συστήµατα που χρησιµοποιούσαν στοιχεία µαθησιακών 

αποτελεσµάτων.  

Αρνητικό ακόµα είναι το γεγονός ότι δεν υπήρχε καθόλου 

πρόοδος σε θέµατα διαδικασιών αναγνώρισης µη τυπικής και άτυπης 

µάθησης. Το άλλο θέµα που µπορεί να συµπεριληφθεί στα θέµατα των 

προκλήσεων είναι η ανάγκη για τη δηµιουργία κλίµατος συνεργασίας και 

συνεργειών ανάµεσα στους φορείς που αναγκαστικά θα συµµετάσχουν στο 

καινούργιο τοπίο που θα προκύψει.  

Και είναι ένα άλλο σηµείο, το τελευταίο µάλλον που θα έλεγα 

αρνητικό ή σηµείο που επιδέχεται ιδιαίτερης προσοχής, είναι το σηµείο της 

υλοποίησης. ∆ε µένουµε µόνο στο σχεδιασµό. Είναι απαραίτητο να 

προχωρήσουµε µε γρήγορους ρυθµούς στην κατεύθυνση πρακτικών 

αποτελεσµάτων και υλοποιήσεων.  

Να περάσουµε και στο θετικό κοµµάτι όπως προέκυψε από τη 

συζήτηση. Το θετικό κοµµάτι ξεκινάει πάλι από την κρίση όσο κι αν φαίνεται 

αυτό παράδοξο, γιατί η ίδια η κρίση έχει δηµιουργήσει και µια κουλτούρα 

αλλαγής. Είναι όλο και περισσότερο αποδεκτό το γεγονός από την ελληνική 

κοινωνία ότι χρειάζεται να προχωρήσουµε σε κάποιες τοµές. Αυτό θα είναι και 

ένα ενισχυτικό στοιχείο για ό,τι αλλαγές θα υπάρξουν στη συνέχεια.  

Υπάρχουν επίσης, και προέκυψε αυτό, πολλές καλές πρακτικές 

από την εµπειρία του παρελθόντος. Αναφέρθηκαν συγκεκριµένα θέµατα τόσο 

από τον ΟΕΕΚ που έδωσε τη θέση του στον ΕΟΠΠ όσο και από το ΕΚΕΠΙΣ, 

αλλά και φυσικά αναφέρθηκαν και διάφορες ευρωπαϊκές εµπειρίες που είχαν 

δώσει ουσιαστικά τα πρώτα στοιχεία µετακίνησης προς την κατεύθυνση την 

οποία συζητάµε σήµερα. 

Το ιδιαίτερα θετικό σηµείο είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι µία 

από τις χώρες που έχει και νοµοθετικό πλαίσιο πλέον που στηρίζει αυτές τις 

αλλαγές. Ο νέος νόµος ∆ια Βίου Μάθησης ουσιαστικά λειτουργεί σαν µια 

οµπρέλα που µπορεί να καλύψει όλες τις απαραίτητες αλλαγές και σε όλα τα 

διαφορετικά στάδια και επίπεδα. Είναι στη σωστή κατεύθυνση, είναι και αυτό 
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ιδιαίτερα θετικό σηµείο, αλλά φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι όλος αυτός ο 

καλός σχεδιασµός θα µετουσιωθεί και σε µια πρακτική υλοποίηση µέσα στο 

αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα. Ευχαριστώ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Να ευχαριστήσουµε και τον κ. Ζαχείλα. Να επαναλάβουµε 

επίσης το αίτηµα της κατάθεσης των points σε γραπτή µορφή.  

  Και να περάσουµε στο τελευταίο υποσύνολο της σηµερινής 

ηµερίδας. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγµή θα έπρεπε να κλείνουµε τη 

συνάντησή µας. Θα παρακαλέσω για την υποµονή όλων. Θα παρακαλέσω 

επίσης τους οµοτράπεζους να περιοριστούµε στο δεκάλεπτο ει δυνατόν για να 

µπορέσουµε να κλείσουµε σε µία ώρα περίπου από τώρα. Η δοµή αυτού του 

τραπεζιού εδώ τώρα περιλαµβάνει, όπως είπαµε, τους συντελεστές της 

παραγωγής και εφαρµογής πολιτικής, δηµόσιας πολιτικής στα δύο αυτά 

πεδία.  

  Η σειρά την οποία ακολουθούµε είναι, να ξεκινήσουµε από τον 

κ. Μπάκα ως Γενικό Γραµµατέα της οµπρέλας της ∆ια Βίου Μάθησης και στη 

συνέχεια να περάσουµε σε δύο ενότητες, µία για τα εργασιακά, µία για 

µαθησιακά και ίσως ενδεχοµένως να ζητήσουµε και από τον εκπρόσωπο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον κ. Busz να κάνει κάποια σχόλια εάν το επιθυµεί 

κλείνοντας.   

  Να ξεκινήσουµε από τον κ. Μπάκα.  

  

(ΙΙ) «Συζήτηση Εκπροσώπων Φορέων Πολιτικής στο Πεδίο της ∆ια Βίου 
Μάθησης και της Απασχόλησης»  

Ε. ΜΠΑΚΑΣ: Θα προσπαθήσω να σας κρατήσω στεγνούς, να µη βραχείτε, 

σαν οµπρέλα.  

Ξεκινάω µε το πρώτο workshop, µε τη διάγνωση των αναγκών. 

Στην επίσκεψη που έκανα, το είπα και εκεί, το επαναλαµβάνω για να το 

ακούσουµε όλοι, έχουµε µία επιπλέον δυσκολία. Η οικονοµική και κοινωνική 

κρίση δεν κάνει σαφές για το πού πάει η χώρα ως προς το παραγωγικό – 

αναπτυξιακό της µοντέλο. Είναι απαραίτητο να το ξέρουµε προκειµένου να 

κάνουµε διάγνωση αναγκών.  
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Μας παρουσίασε συνάδελφος, συνεργάτης της ΠΑΕΠ το 

µοντέλο, τα βήµατα µε τα οποία αναπτύσσεται µέσα από αυτό το µοντέλο όλη 

η διαδικασία και η κατάτµηση σε επαγγέλµατα και ειδικότητες. Μπορεί να 

έχεις, πρώτον, το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, να κάνεις προβλέψεις πού πάει 

τα επόµενα χρόνια, αλλά αυτό δεν είναι επαρκές. Είπα λοιπόν ότι ο 

καθορισµός ενός σαφούς, όσο µπορεί να είναι, αναπτυξιακού µοντέλου 

µπορεί να οδηγήσει, γιατί το αναπτυξιακό µοντέλο σου δίνει την κατεύθυνση, 

κάνει το σπάσιµο το κλαδικό. 

Πού θα πάει η Ελλάδα τα επόµενα χρόνια; Ποιους τοµείς 

πρωταθλητές θα έχουµε; Θα είναι ο τουρισµός; Θα είναι τα πράσινα 

επαγγέλµατα; Θα είναι η ναυτιλία; ∆εν τα αναφέρω τυχαία γιατί θεωρώ ότι 

αυτά µπορεί να είναι, σ' αυτά πρέπει να επενδύσουµε. ∆εν ξέρω αν θα µπορεί 

να είναι η πληροφορική.  

Άρα λοιπόν αντί να πηγαίνουµε µε τυφλά νούµερα, µε δείκτες 

και Ακαθάριστα Εθνικά Προϊόντα, τα οποία και αυτά επιδέχονται ερωτηµατικά 

στη βάση του µνηµονίου και θα αποπληρωθεί τα επόµενα χρόνια, είναι λοιπόν 

σαφές και θα πρότεινα, εδώ χρησιµοποιώ την τεχνοκρατική µου ιδιότητα του 

παρελθόντος, βασιζόµενοι στις πολιτικές της κυβέρνησης για το πού πρέπει 

να πάει η χώρα, να βασιστούµε σ' αυτό το σενάριο, όχι σε διάφορα πολλαπλά 

εναλλακτικά. Να πάρουµε τοµείς – κλάδους πρωταθλητές και πάνω σ' αυτούς 

να δοµήσουµε το µοντέλο µας για τη συνέχεια. Το συζητήσαµε και µέσα µε 

την κα Ωρολογά, θα τα πούµε και την Παρασκευή.  

Η δεύτερη διάσταση που θα βάλω σαν ερωτηµατικό στη 

διάγνωση των αναγκών είναι η περιφερειακή. Έφερα σαν παράδειγµα όταν 

πήγα µέσα ότι έχουµε κοσµογονικές αλλαγές και θα έχουµε και αλλαγές 

εσωτερικά ανά περιφέρεια τα επόµενα χρόνια. Άλλες περιφέρειες θα πάνε 

καλύτερα, άλλες λιγότερο. Θα έχουµε και έναν εσωτερικό ανταγωνισµό.  

Όλες αυτές οι αλλαγές οι παγκόσµιες θα φέρουν αλλαγή από 

περιφέρεια σε περιφέρεια. Παράδειγµα, εκεί που είχαµε λίγο τουρισµό – λέω 

τώρα, αυτό δε στέκει – στην Ήπειρο, µπορεί αυτό να εξαφανιστεί εντελώς και 

η Ήπειρος να κατευθυνθεί κατεξοχήν προς επαγγέλµατα αγροτικά, 

µεταποίησης κλπ., και αντίστοιχα να αναπτυχθεί το Νότιο Αιγαίο, ο τουρισµός 

του Νοτίου Αιγαίου.  
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Το να χαθούν 50 θέσεις σε τουριστικά επαγγέλµατα στην 

περιφέρεια της Ηπείρου – ή διαλέξτε µια οποιαδήποτε άλλη – και 

αναπτυχθούν 100 κάτω, σηµαίνει ένα σύνολο πολιτικών. ∆ε σηµαίνει ότι 

δηµιουργούµε απλά 50 θέσεις που πρέπει να προβλέπονται ας πούµε στον 

τουριστικό τοµέα, σε τουριστικά επαγγέλµατα.  

Σηµαίνει ότι θα πρέπει να βρούµε µία πολιτική για να 

καταρτίσουµε, συγκροτήσουµε 100 θέσεις στα νότια και τις 50 επάνω τι θα 

βρούµε εναλλακτικά για να µάθουµε σ' αυτούς τους ανθρώπους τι θα κάνουν 

ή αν θα βρούµε άλλες πολιτικές ώστε αυτοί να µεταφερθούν προς τα κάτω. 

Καταλαβαίνετε λοιπόν το πλέγµα. Μη µένουµε σε νούµερα, αλλά πρέπει και 

ποιοτικά να τα ψάχνουµε αυτά, και την περιφερειακή διάσταση. Αυτά τα δύο.  

Περνάω στο δεύτερο σε ό,τι αφορά τα επαγγελµατικά 

περιγράµµατα. Έθεσε ο εκπρόσωπος της Ένωσης µέσα στο workshop το 

θέµα της ταχύτητας. Ναι, επικροτούµε, πολύ γρήγορα έγιναν αυτά τα 202, που 

µπορεί να είναι 276 επαγγέλµατα.  

Μας παρουσιάστηκαν και από συνάδελφο, τον κ. Καρατζογιάννη 

δύο διαφορετικά µοντέλα, το αγγλικό και το γερµανικό και όπως πάντα λέµε 

ότι η Ελλάδα έχει µια ιδιαιτερότητα, αλλά θα πρέπει κάποια στιγµή, γιατί η 

ταχύτητα πλέον είναι επιτακτική, πρέπει να κάνουµε πράγµατα γρήγορα, να 

πάµε µπροστά, να φύγουµε. Να φύγουµε προς τα ποιοτικά, αυτά που 

θέλουµε, τα πράσινα επαγγέλµατα, αυτά τα καινούργια. 

Καλός ο κλειδαράς, καλός ο receptionist. Ο receptionist µάλιστα 

είναι και η πρώτη εικόνα που παίρνει ο τουρίστας σε έναν από τους κλάδους 

µας όταν πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο, αλλά αυτό που πρότεινα είναι όχι 

αντιγραφή, αλλά υιοθέτηση κατά το µεγαλύτερο δυνατόν και το µέγιστο και 

γρηγορότερο δυνατόν επαγγελµατικών περιγραµµάτων που υπάρχουν αυτή 

τη στιγµή κάπου στην Ευρώπη. Είναι στη Γερµανία, στην Αγγλία, όπου είναι. 

Μπορούµε να πατήσουµε πάνω σ' αυτά και να µην ξεκινάµε εκ του µηδενός. 

Τρίτον, σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση των προσόντων η αξία 

τους και η αναγκαιότητα είναι δεδοµένη. Πολύ καλά ο Λουκάς Ζαχείλας µας τα 

έθεσε σε προβλήµατα και προκλήσεις, και θα µείνω σε ένα, ότι το πρόβληµα 

πρόκληση είναι και ευκαιρία.  
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Η κρίση η οικονοµική εναπόκειται σε µας να το γυρίσουµε σε 

ευκαιρία. Είναι ένα τετράδιο, ένα νόµισµα που πρέπει να το γυρίσουµε 

ανάποδα. Και όλο αυτό µόνο εάν όλοι συνεργαστούµε, αν όλοι, όχι να 

αλλάξουµε µυαλά, αλλά ας δούµε παρακάτω µε όραµα και µε δουλειά. 

Ευχαριστώ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας η επαγγελµατική 

κατάρτιση, η συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση είναι εργαλεία 

ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Άρα λοιπόν από αυτή τη σκοπιά 

προσεγγίζουµε το ζήτηµα της µάθησης και το κεντρικό ερώτηµα το οποίο 

µπαίνει προφανώς είναι πόσο και πώς µπορούν να συµβάλουν οι δράσεις οι 

µαθησιακές στην απασχόληση.  

  Μία πρώτη απάντηση είναι ότι συµβάλλουν και έχουµε έρευνες 

που πολλαπλά τεκµηριώνουν µια τέτοια σχέση και σε µακρο-επίπεδο και σε 

µικρο-επίπεδο, και σε µικρο-επίπεδο αναφέροµαι στο γεγονός ότι κατά 

σύστηµα καταγράφονται επιχειρήσεις οι οποίες δηλώνουν και στη χώρα µας 

και πανευρωπαϊκά περισσότερο ότι επιδιώκουν, επιθυµούν να προσλάβουν 

συγκεκριµένες ειδικότητες και δεν βρίσκουν στην αγορά εργασίας, δεν έχουν 

προσφορά.  

  Αυτό δείχνει µια µορφή άµεσης σχέσης ανάµεσα στις γνώσεις 

και δεξιότητες τις διαθέσιµες και στη δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας. Τώρα 

εδώ µπαίνει ένα ζήτηµα το οποίο ήδη αναφέρθηκε το πρωί, κατά πόσον το 

πρόβληµα σύνδεσης ανάµεσα στην προσφορά και στη ζήτηση είναι ένα 

διαρθρωτικό ή ένα δοµικό πρόβληµα.  

Ένα διαρθρωτικό πρόβληµα ενδεχοµένως να µπορέσεις να το 

αντιµετωπίσεις βραχυχρόνια, όχι απαραιτήτως µε δράσεις µάθησης, 

κατάρτισης, ενδεχοµένως και µε άλλα κίνητρα, κινητικότητας για παράδειγµα, 

γεωγραφικής κινητικότητας.  

Ένα δοµικό πρόβληµα είναι µακροχρόνιο και θέλει άλλου είδους 

χειρισµούς, άλλους είδους επενδύσεις και σίγουρα η έµφαση θα πρέπει σε µια 

τέτοια περίπτωση να πέφτει προς την πλευρά της εκπαίδευσης και κατάρτισης 

και όχι προς την πλευρά της συνεχιζόµενης κατάρτισης, η οποία από τη φύση 

της έχει ένα βραχυπρόθεσµο και ταχύρρυθµο χαρακτήρα.  
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Τώρα εδώ υπάρχει ένα γενικότερο ζήτηµα το οποίο αφορά τη 

συγκυρία, αλλά και τη µακρά διάρκεια θα έλεγα, που θέτει το εξής πρόβληµα. 

Υπάρχει κίνδυνος, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εντοπίζει και στον άµεσο 

προγραµµατισµό της και στο 20-20 το θέτει σαν προτεραιότητα, ανάπτυξη µε 

θέσεις εργασίας.  

Ανάπτυξη µε θέσεις εργασίας, που σηµαίνει ότι µπορούµε να 

έχουµε ανάπτυξη χωρίς θέσεις εργασίας, και αυτό βραχυπρόθεσµα συνδέεται 

µε το γεγονός ότι η κρίση δηµιουργεί συνθήκες υποεκµετάλλευσης του 

υφιστάµενου παραγωγικού δυναµικού, που σηµαίνει ότι µπορεί να υπάρξει 

µία περίοδος όπου η ανάπτυξη δεν θα έρχεται µε τη δηµιουργία νέων θέσεων 

εργασίας, αλλά µε ενεργοποίηση του αδρανοποιηµένου παραγωγικού 

δυναµικού, συµπεριλαµβανοµένων και των θέσεων εργασίας.  

Αλλά υπάρχει και µια µακροχρόνια, µακροπρόθεσµη τάση, που 

θα µου επιτρέψετε να την υπογραµµίσω, που έχει να κάνει µε τα νέα 

παραγωγικά συστήµατα, τα αυτοµατοποιηµένα παραγωγικά συστήµατα τα 

οποία βασιζόµενα σε νέες τεχνολογίες κατ’ ουσίαν είναι λιγότερο 

προσανατολισµένα στην εργασία και περισσότερο στην τεχνολογία και αυτό 

δηµιουργεί κατά την άποψή µου ένα γενικότερο µακροπρόθεσµο πρόβληµα. 

∆ηλαδή θα έχουµε ένα µοντέλο ανάπτυξης το οποίο δεν θα βασίζεται στην 

ανθρώπινη φυσική προσπάθεια. 

Υποκατάστατο σ' αυτή την τάση είναι η αναζήτηση πεδίων 

ανάπτυξης όπου συνδυάζουν την καινοτοµία µε την εργασία. Αυτό το οποίο 

καταγράφουµε ή τουλάχιστον όπως το διαβάζω εγώ, είναι µια ζήτηση, και µας 

το δείχνουν και τα στοιχεία, σε ανώτερα στελέχη όπου πρόκειται για 

δραστηριότητες µε έντονη συµµετοχή φαιάς ουσίας που δεν τυποποιείται σε 

βαθµό ώστε να διεκπεραιώνεται από τα µηχανήµατα, αλλά επειδή ακριβώς η 

ιεραρχική πυραµίδα στις επιχειρήσεις και στους δηµόσιους οργανισµούς έχει 

ένα σχήµα που κλείνει προς τα πάνω και επειδή αυτού του τύπου οι θέσεις 

εργασίας αφορούν τα ανώτερα κλιµάκια, δεν θα είναι µαζικές θέσεις εργασίας. 

Ένα βασικό ζήτηµα.  

Ένα δεύτερο πεδίο στο οποίο αναζητούνται νέες θέσεις 

εργασίας είναι οι λεγόµενες λευκές θέσεις εργασίας, white jobs. Αυτές 

αφορούν τις προσωπικές υπηρεσίες σε ασθενείς, παιδιά, ηλικιωµένους, η 

οποία προφανώς είναι κάτι που λιγότερο αυτοµατοποιείται και περισσότερο 
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συνδέεται µε την ανθρώπινη προσπάθεια, αλλά δεν είναι ποιοτικές θέσεις 

εργασίας ακριβώς όπως φανταζόµαστε το µέλλον.  

Αν πάρουµε τα green jobs, τις θέσεις εργασίας που θα 

δηµιουργηθούν στον ευρύτερο τοµέα της βιώσιµης ανάπτυξης θα λέγαµε, 

αυτό το οποίο βλέπουµε είναι ότι κυρίως αφορούν µετατροπή υφιστάµενων 

θέσεων εργασίας και συµπλήρωσή τους µε νέες δεξιότητες. ∆εν πρόκειται 

δηλαδή για καθαρά καινούργιους τοµείς και καινούργιες θέσεις εργασίας. Κατά 

ένα µέρος ναι, αλλά όχι στο σύνολό τους.  

Άρα εδώ νοµίζω ότι υπάρχουν προβλήµατα τα οποία θα πρέπει 

να µας απασχολήσουν σοβαρά όσον αφορά τη µακρά διάρκεια. Όσον αφορά 

το ταχύρρυθµο, όπου εδώ µπαίνει αµεσότερα το ζήτηµα της τρέχουσας 

πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας και των χρηµατοδοτήσεων που 

διαχειρίζεται η Γενική Γραµµατεία Κοινοτικών Πόρων, θα πρέπει να δούµε τη 

διάκριση ανάµεσα σε κατάρτιση ανέργων και σε κατάρτιση εργαζοµένων.  

Η κατάρτιση ανέργων και πάλι έχει περιορισµούς, µε την έννοια 

του ότι είναι προφανές ότι δεν µπορείς να µετατρέψεις µέσα από ταχύρρυθµα 

προγράµµατα έναν τορναδόρο σε λογιστή. Άρα δεν µπορείς να δώσεις ριζικές 

λύσεις ανατρέποντας και ανασχεδιάζοντας τις δεξιότητες και τις γνώσεις 

συγκεκριµένων οµάδων. Άρα έχεις έναν περιορισµό από δω.  

Όσον αφορά τις καταρτήσεις που αφορούν τους εργαζοµένους, 

εδώ υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο δεν το πολυσυζητάµε. Είναι κατά την 

άποψή µου εξαιρετικά σηµαντικό. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων προφανώς 

σε επίπεδο Ελλάδας, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δε θεωρεί αναγκαία την 

κατάρτιση. Η πλειοψηφία δεν επιδιώκει την κατάρτιση.  

Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι από τη µια πλευρά δε θέλει να 

διαθέσει πόρους ανθρώπινους και οικονοµικούς από τους υφιστάµενους για 

κατάρτιση, παρά µόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, από την άλλη πλευρά 

θεωρεί ότι θα πρέπει να παραλαµβάνει έτοιµο αυτό το ανθρώπινο δυναµικό 

από το σύστηµα εκπαίδευσης.  

Άρα κατά την άποψή µου εδώ θα πρέπει να δούµε πολύ 

σοβαρά, και αυτό είναι ζήτηµα του Υπουργείου Παιδείας, τη σχέση της γενικής 

εκπαίδευσης, του γενικού συστήµατος εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής µε 
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την αγορά εργασίας. Περισσότερο εδώ κατά την άποψή µου πέφτει το βάρος 

και λιγότερο στην επιµόρφωση.  

Και η δεύτερη διάσταση που πάλι αφορά την πολιτική του 

Υπουργείου Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης, αφορά την ώσµωση ανάµεσα 

στη γενική εκπαίδευση και στην επαγγελµατική εκπαίδευση και στη σχέση 

ανάµεσα στις εξειδικευµένες επαγγελµατικές δεξιότητες και στις οριζόντιες 

επαγγελµατικές και κοινωνικές δεξιότητες.  

Κλείνοντας, για να µην υπερβώ πολύ και το χρόνο τον οποίο 

έχω θέσει σε όλους µας, ένα τελευταίο σηµείο είναι ποια είναι τα υποκείµενα 

τα οποία θα παίξουν τον ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη µιας νέας δυναµικής 

στην επαγγελµατική εκπαίδευση και στην κατάρτιση.  

Εδώ θα έχουµε τα άτοµα τα ίδια ως παράγοντες οι οποίοι 

κρίνοντας το µέλλον τους, την επαγγελµατική τους πορεία και τις προοπτικές 

τους θα επιδιώξουν την αναβάθµιση των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους. 

Τους παραγωγικούς φορείς τόσο του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα και 

από την άλλη πλευρά τους παρόχους κατάρτισης.  

Αυτό το οποίο η προσωπική µου εµπειρία µου λέει είναι ότι οι 

κυρίως επισπεύδοντες είναι οι τελευταίοι, είναι οι πάροχοι, και το λέω και από 

την πρόσφατη εµπειρία µου στο χώρο των Κέντρων της Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης, αλλά και από την παλαιότερη προσωπική µου εµπειρία από το 

Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ως βασικό φορέα κατάρτισης στο χώρο 

της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  

Οι επισπεύδοντες φορείς είναι κυρίως οι πάροχοι και λιγότερο οι 

αποδέκτες των υπηρεσιών κατάρτισης. Έχουµε δηλαδή πολιτικές οι οποίες 

σχεδιάζονται κυρίως µε βάση την προσφορά και λιγότερο τη ζήτηση. Αυτό 

είναι ένα ζήτηµα το οποίο πρέπει να το δούµε πάρα πολύ σοβαρά και να 

ενεργοποιήσουµε, και εδώ θα επικαλεστώ και παλαιότερες αλλά και σηµερινές 

παρεµβάσεις τις οποίες έκανε ο εκπρόσωπος της ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ο κ. 

Παπαδόγαµβρος, την ανάγκη να έχουµε µία συστηµατική διαδικασία κοινού 

σχεδιασµού και των προγραµµάτων κατάρτισης µε όλους τους κοινωνικούς 

εταίρους γύρω στο τραπέζι για να µπορέσουµε να έχουµε µία πραγµατική 

σύζευξη ανάµεσα στην προσφορά και στη ζήτηση. Από δικής µου πλευράς 

εγώ θα κλείσω.           
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Ε. ΜΠΑΚΑΣ: Να προσθέσω στο συνάδελφο τον Θεόδωρο Τσέκο, αυτό που 

είπε, χρειάζεται πολιτική κατεύθυνση, χρειάζονται νέα µυαλά και έχω να κάνω 

δυο παρατηρήσεις. Χρειαζόµαστε έξυπνες λύσεις, έξυπνες πολιτικές.   

  Παράδειγµα, ο τορναδόρος δεν µπορεί να γίνει λογιστής, σωστό. 

Ο τορναδόρος όµως που ήταν σε ένα εργαστήριο ή σε µία βιοτεχνία µπορεί 

να γίνει τορναδόρος στο πλοίο. Τον πάµε προς τη ναυτιλία. ∆εν τον πάµε σε 

άλλο πεδίο. Ο τορναδόρος σήµερα σε ένα πλοίο που ταξιδεύει παίρνει 3.000 

ευρώ. ∆εν θα τα έπαιρνε ποτέ στην ξηρά και είναι καλυµµένες οι θέσεις από 

Φιλιππινέζους. 

  Άρα τι γίνεται. Υπάρχει ένας χώρος αποκοµµένος ας πούµε της 

ναυτιλίας εκεί, ένας χώρος της ξηράς από δω. Αυτοί εδώ πέρα δεν βρίσκουν 

το meeting point. Άρα λοιπόν υπάρχουν λύσεις. Το έφερα σαν παράδειγµα.  

  Και το δεύτερο, πέρα από την παροχή της γνώσης για µένα είναι 

και η αλλαγή της κουλτούρας του ελληνικού λαού, του Έλληνα πολίτη. ∆ηλαδή 

οδήγησέ τον σε κάτι καινούργιο, όχι πια στο δηµόσιο, όχι στο βόλεµα, όχι στα 

800 – 900 ευρώ. Βάλε του µέσα µία νέα κουλτούρα, περιπέτειες πείτε το, 

επιχειρηµατικότητας. Να προσπαθήσει µόνος του να κάνει τίποτα.  

  Αν ο καθένας από µας δεν κολυµπήσει, τότε όλοι µαζί δεν θα 

πάµε τη χώρα µπροστά. ∆εν πρόκειται ούτε κανένα πρόγραµµα κατάρτισης, 

επιµόρφωσης, επιδότησης, οτιδήποτε, να τον πάει µπροστά. Με χαρά θα πω, 

διάβασα τις τελευταίες ηµέρες µια µελέτη, ένα άρθρο ότι 50.000 νέοι 

άνθρωποι γύρισαν προς την αγροτική οικονοµία, προς τα χωριά. ∆εν είναι 

κακό.  

  Αυτοί οι 50.000 και παραπάνω, κάποια εκατοµµύρια νέων τα 

περασµένα χρόνια ψάχνανε µια θέση στο δηµόσιο. Το ότι έχουµε αυτή τη 

στροφή σηµαίνει ότι αρχίζει και αλλάζει η κουλτούρα γιατί δεν υπάρχει 

επιβίωση διαφορετικά. Ευχαριστώ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ο κ. Κικίλιας, ∆ιοικητής του ΟΑΕ∆.  

Η. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Εγώ φίλες και φίλοι δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία να είµαι 

από το πρωί. Απ’ ό,τι κατάλαβα, φαντάζοµαι ότι ακούστηκαν ενδιαφέροντα 

πράγµατα από εκπροσώπους βέβαια δηµόσιων ή κρατικών ή ακαδηµαϊκών ή 

ερευνητικών φορέων.  
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Νοµίζω ότι καταρχήν το ότι η σηµερινή είναι µία κοινή εκδήλωση 

δύο Υπουργείων που κατεξοχήν εποπτεύουν αυτό το χώρο της ∆ια Βίου 

Μάθησης ή της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το 

πω, αν ήταν η ∆ια Βίου Μάθηση δηλαδή το θέµα. Είναι ένα κατά την άποψή 

µου εξαιρετικά ελπιδοφόρο γεγονός, γιατί στη χώρα µας έχουµε συνηθίσει τα 

ζητήµατα αυτά να τίθενται λίγο κάθετα, ενώ από χρόνια ξέρουµε ότι θα πρέπει 

να τίθενται οριζόντια. 

Θα ήθελα πολύ σύντοµα να αναφερθώ σε δύο – τρία ζητήµατα, 

όχι τόσο µε το καπέλο της θέσης που έχω σήµερα, αλλά κυρίως µε το 

ακαδηµαϊκό µου καπέλο των οικονοµικών της αγοράς εργασίας.  

Καταρχήν για το θέµα των αναγκών. Σε αυτή τη χώρα εδώ και 

πάρα πολλά χρόνια στο θέµα της διερεύνησης των αναγκών της αγοράς 

εργασίας νοµίζω ότι µας διήτρεχε µέχρι πρόσφατα µια λογική, ένα µοντέλο 

υπαρκτού σοσιαλισµού. ∆ηλαδή ότι πραγµατικά πίστευαν, πιστεύαµε – τέλος 

πάντων, το λέω γενικά, όχι προσωπικά – ότι µπορεί το κράτος να προβλέψει 

τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

Αυτό πρέπει να σας πω ότι δεν µπόρεσε να γίνει ούτε σε χώρες 

του υπαρκτού σοσιαλισµού µε τη λογική που του είχαµε στη χώρα µας. 

∆ηλαδή ότι θα µπορούµε να προβλέπουµε τι ειδικότητες θα χρειάζονται σε 

τρία χρόνια ή σε πέντε χρόνια σε µια πόλη συγκεκριµένη ή στη χώρα. Καµία 

σοβαρή χώρα δεν κάνει τέτοια πράγµατα και επί της ουσίας δεν έκανε και 

ποτέ τέτοια πράγµατα.  

Στο θέµα των αναγκών της αγοράς εργασίας νοµίζω ότι πρέπει 

να προταχθούν µερικά όχι. ∆ηλαδή, όχι σε βραχυχρόνιες προβλέψεις, αλλά 

σε µεσοχρόνιες, σε µεσοπρόθεσµα πλαίσια και κατευθύνσεις. Άρα ερωτήµατα 

του τύπου: τι ειδικότητες θα πρέπει να γίνουν στη Λάρισα ή στην τάδε 

περιφέρεια τα επόµενα πέντε χρόνια είναι τα απόλυτα λανθασµένα 

ερωτήµατα, απολύτως λανθασµένα ερωτήµατα.  

∆εύτερον, όχι µόνο ποσοτικές µέθοδοι. Οι ποσοτικές µέθοδοι 

έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Απλά προεκτείνουν το παρελθόν στο µέλλον. 

Είναι αναγκαίοι σε ένα βαθµό, δεν θα πω µικρό ή µεγαλύτερο, αλλά γίνεται 

ολοένα και ευρύτερα αποδεκτό από τις σοβαρότερες χώρες και τους 
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σοβαρότερους οργανισµούς ότι είναι οι ποιοτικές µέθοδοι οι οποίες αποδίδουν 

σ' αυτόν τον τοµέα.  

Τρίτο όχι. Όχι πληροφόρηση αποκλειστικά από εργοδότες ή 

συλλογικούς φορείς εργοδοτών ή συλλογικούς φορείς εργαζοµένων κλπ., σε 

σχέση µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, κάτι που ισχύει για τις 

περισσότερες χώρες. Αυτό δεν σηµαίνει ότι µία έρευνα πεδίου θα ήταν 

άχρηστη, αλλά όπως επανειληµµένες έρευνες πεδίου έχουν δείξει στη χώρα 

µας, η πληροφόρηση την οποία παίρνεις, και όχι µόνο στη χώρα µας, και σε 

άλλες χώρες, σε σχέση µε εκτιµήσεις για τις ανάγκες, είναι µία απόλυτα 

άχρηστη πληροφόρηση.  

Είναι χρήσιµα εργαλεία αυτά, αλλά θα πρέπει να κρατούνται σε 

ένα πολύ µικρό θα έλεγα επίπεδο ως προς τη χρηστικότητα και ως προς την 

αξιοπιστία της πληροφορίας. Γιατί φανταστείτε σε µία χώρα όπου το 95% των 

επιχειρήσεων απασχολεί µέχρι 3 άτοµα, είναι δηλαδή οι µικροεπιχειρήσεις 

που γνωρίζουµε όλοι, από πού και ως πού ο εργοδότης αυτής της 

επιχείρησης γνωρίζει όχι µόνο τι ανάγκες θα έχει σε πέντε χρόνια, αλλά και τι 

ανάγκες έχει σήµερα και πώς µπορεί να το προσδιορίσει αυτό το πράγµα.  

Επίσης ό,τι δουλειά γίνει στο θέµα των αναγκών ή των 

εκτιµήσεων για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, σε καµία περίπτωση δεν 

πρέπει να συνιστά ένα απόλυτα δεσµευτικό πλαίσιο. Ό,τι δηλαδή βγάλει 1, 2, 

5, 10 ή 100 µελέτες, θα πρέπει και το σύστηµα της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης να κινηθεί αποκλειστικά µέσα σ' αυτό το πλαίσιο.  

Αυτό πάλι είναι µία νοοτροπία υπαρκτού σοσιαλισµού την οποία 

θα πρέπει, αν όχι µία και καλή, τουλάχιστον σταδιακά, να αρχίσουµε να την 

αποβάλλουµε. Τώρα το κύριο ερώτηµα είναι βέβαια τι συνιστά µια 

επιτυχηµένη επαγγελµατική εκπαίδευση. Και εδώ ερχόµαστε σε ένα σηµείο 

που απ’ ό,τι φαίνεται σας απασχόλησε.  

Σήµερα ας πούµε µε την κρίση, όπου αν ρωτήσεις τι ανάγκες θα 

έχετε σε πέντε χρόνια κλπ., εδώ οι άνθρωποι προσπαθούν να διατηρήσουν 

την απασχόληση την οποία έχουµε σήµερα και όπως γνωρίζετε και από τα 

ευρωπαϊκά στατιστικά, όχι µόνο σε χώρες όπου η µείωση της πραγµατικής 

ανάπτυξης είναι στα επίπεδα της δικής µας χώρας, αλλά και σε χώρες όπου 

επεκτείνεται η οικονοµία µε ποσοστά της τάξης του 1% ή του 0,5% ή του 2%, 
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και εκεί αυξάνεται η ανεργία. Η ανεργία σε όλη την Ευρώπη αυξάνεται, απλώς 

σε άλλες χώρες αυξάνεται µε µεγαλύτερους και σε άλλες µε µικρότερους 

ρυθµούς εκτός από µία – δύο χώρες όπου η ανεργία µειώνεται.  

Τι επίπτωση έχει η κρίση στο θέµα της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης; Εγώ πιστεύω καµία, από την εξής άποψη. Το γεγονός ας πούµε 

ότι δεν απορροφούνται π.χ. σε µία Χ χώρα πτυχιούχοι λόγω της κρίσης, δεν 

σηµαίνει ότι θα πρέπει να κλείσουν τα Πανεπιστήµια, και αυτό µας φέρνει στο 

θέµα το πώς αξιολογείται µία επιτυχηµένη επαγγελµατική εκπαίδευση.  

Κατά την άποψή µου αξιολογείται από την ποιότητα την οποία 

τη διέπει. ∆εν αξιολογείται σε κανένα βαθµό και πουθενά από τα βραχυχρόνια 

αποτελέσµατά της. ∆ηλαδή εάν µετά το τέλος αυτής της εκπαίδευσης ο 

συγκεκριµένος απόφοιτος θα βρει δουλειά. Αυτό είναι κάτι το οποίο νοµίζω ότι 

είναι ένα απόλυτα βαλκανικό φαινόµενο ως προς τη σύλληψή του και είναι 

κάτι το οποίο επίσης θα πρέπει να το αποβάλλουµε.  

Κατά την άποψή µου επίσης νοµίζω ότι θα πρέπει σιγά σιγά να 

πάψουµε να σκεφτόµαστε µε όρους θεωρίας και πρακτικής. Πιστεύω ότι είναι 

µία συζήτηση η οποία έχει µείνει στη δεκαετία του ΄60 ή του ΄70. Είναι 

δεδοµένο και απόλυτα πλέον διαπιστωµένο ότι χρειάζεται και η θεωρία, αλλά 

χρειάζεται και η πρακτική σε πραγµατικό χώρο εργασίας.  

Κατά συνέπεια νοµίζω ότι θα πρέπει να κάνουµε ό,τι είναι 

δυνατόν ώστε αν όχι όλα, τουλάχιστον τα περισσότερα συστήµατα ∆ια Βίου 

Μάθησης, κυρίως αυτά που έχουν το βραχυχρόνιο προσανατολισµό στην 

αγορά εργασίας, να λειτουργούν σε ένα πλαίσιο δυαδικού συστήµατος 

µαθητείας που θα περιλαµβάνει και θεωρία και πρακτική άσκηση σε 

πραγµατικό χώρο, σε πραγµατική επιχείρηση.  

Και τέλος, να τελειώσω, νοµίζω ότι ο βασικός στόχος όλων 

αυτών των προσπαθειών θα πρέπει να είναι το άνοιγµα του συστήµατος της 

∆ια Βίου Μάθησης και κυρίως το άνοιγµά του εννοώ προς την κοινωνία, γιατί 

µέχρι πρόσφατα ό,τι προσπάθειες είχαν γίνει ήταν εσωστρεφή, ήταν 

κρατικοκεντρικές, µε βασικό το ρόλο, τον πρωτεύοντα ρόλο του κράτους.  

Νοµίζω ότι το κράτος θα πρέπει να περιοριστεί σε ένα ρόλο 

εποπτείας και ρύθµισης και από κει και πέρα να αφήσει όλη την απαραίτητη 

ευελιξία στις δυνάµεις της αγοράς και της οικονοµίας να αυτενεργήσουν, αφού 
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βέβαια λειτουργούν µε όρους ποιοτικούς, αυτό που λέµε στη χώρα µας 

πιστοποίηση, επικύρωση κλπ. Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Και εµείς ευχαριστούµε τον ∆ιοικητή. Ο κ. Ευστράτογλου.  

Α. ΕΥΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ: Εγώ θα σταθώ πάρα πολύ συνοπτικά. Μετά τα όσα 

ακούστηκαν κυρίως για τη διερεύνηση, για τις προσπάθειες διερεύνησης των 

αναγκών εργασίας, µετά από τα όσα ακούστηκαν νοµίζω δεν έχω να 

προσθέσω τίποτα, παρά το γεγονός ότι µπορεί να συµφωνώ σε µερικά ή να 

διαφωνώ σε κάποια άλλα απ’ όσα έχουν ακουστεί.  

  Θα επικεντρωθώ περισσότερο στη στρατηγική του Εθνικού 

Κέντρου Πιστοποίησης για τα περιγράµµατα που από τη φύση τους 

ακουµπούν τόσο στο πεδίο της κατάρτισης όσο και στο πεδίο της 

απασχόλησης. Θα επισηµάνω πέντε βασικά σηµεία στα οποία συνδέεται αυτή 

η στρατηγική για την ολοκλήρωση των επαγγελµατικών περιγραµµάτων.  

Το πρώτο σηµείο έχει να κάνει µε το ότι ήδη αυτή τη στιγµή που 

συζητάµε, γίνεται µία αξιολόγηση όλου του συστήµατος εκπόνησης και 

παραγωγής των επαγγελµατικών περιγραµµάτων. Πάρα πολύ σύντοµα, 

εκτιµούµε προς τα τέλη Μαρτίου µε τα µέσα Απριλίου θα έχουµε τα 

πορίσµατα αυτής της αξιολόγησης.  

Ο στόχος µας είναι να αξιοποιήσουµε αυτά τα πορίσµατα προς 

τρεις βασικές κατευθύνσεις που ήδη αναφέρθηκαν στην όλη συζήτηση για τα 

περιγράµµατα. Το πρώτο είναι να κάνουµε τις όποιες βελτιώσεις σ' αυτό το 

σύστηµα. Να κάνουµε τα περιγράµµατα πολύ πιο σύντοµα, πολύ πιο γρήγορα 

στην εκπόνησή τους.  

Το δεύτερο είναι να τα κάνουµε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα 

και πιο αποτελεσµατικά και το τρίτο, να τα κάνουµε µε λιγότερους πόρους. Να 

χρησιµοποιήσουµε λιγότερα χρήµατα σε σχέση µε το παρελθόν.  

Αµέσως µόλις ολοκληρωθεί αυτή η αξιολόγηση, και εκτιµούµε ότι 

προς τα µέσα Απριλίου θα είµαστε έτοιµοι να κάνουµε µία ηµερίδα για την 

αξιοποίηση αυτών των περιγραµµάτων, να αναδείξουµε όλους τους τρόπους 

µε τους οποίους οι κοινωνικοί φορείς µπορεί να αξιοποιήσουν αυτά τα 

επαγγελµατικά περιγράµµατα.  

Το θεωρούµε εξαιρετικά σηµαντικό γιατί σηµασία δεν έχει να 

ολοκληρώσεις µία δράση αν αυτή η δράση δεν αξιοποιηθεί στο µέγιστο 
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δυνατό βαθµό. Εκτιµούµε ότι στα µέσα Απριλίου θα είµαστε έτοιµοι να 

κάνουµε και αυτό.  

Το τρίτο έχει να κάνει µε την ολοκλήρωση αυτής της 

στρατηγικής. Όπως ήδη αναφέρθηκε, έχουν εκπονηθεί ήδη 202 

περιγράµµατα. Το θέµα είναι, ήδη είχε τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

πόσα άλλα περιγράµµατα χρειάζεστε για να κάνετε καλά τη δουλειά σας.  

Εκτιµούµε ότι µε τη νέα γενιά περιγραµµάτων που πιστεύουµε 

ότι θα κινούνται κοντά στα 200, θα µπορέσουµε να καλύψουµε όλο το φάσµα 

της δοµής της απασχόλησης στη χώρα µε βασικά περιγράµµατα, µε τα 

βασικά περιγράµµατα που καλύπτουν το χώρο ασφαλώς της µη τυπικής 

εκπαίδευσης.  

∆εν ερχόµαστε να φτιάξουµε περιγράµµατα στους αποφοίτους 

της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. ∆εν κάνουµε το περίγραµµα του 

γιατρού ούτε το περίγραµµα του αρχιτέκτονα ούτε το περίγραµµα του 

δικηγόρου. Αυτό είναι αρµοδιότητα πια σε µεγάλο βαθµό της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης.  

Ερχόµαστε και καλύπτουµε  όλες εκείνες τις επαγγελµατικές 

κατηγορίες που συνδέονται άµεσα µε αυτό που λέµε, τη µη τυπική 

εκπαίδευση. Εποµένως στη δεύτερη αυτή γενιά των περιγραµµάτων που 

φιλοδοξούµε να την κάνουµε καλύτερα και πιο γρήγορα απ’ ό,τι τα 

προηγούµενα, θα υπάρχουν όλα τα βασικά περιγράµµατα που χρειάζονται οι 

κοινωνικοί φορείς.  

Θα συνδυάσουµε αυτή τη στρατηγική µας µε δυο άλλα εργαλεία. 

Με µία µεθοδολογία µε την οποία θα µπορούµε εύκολα από το περίγραµµα να 

πάµε στο πρόγραµµα κατάρτισης και παρά το γεγονός ότι τα περιγράµµατα 

είναι δοµηµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να γίνεται σχετικά εύκολο.  

Εάν κάποιος ασχοληθεί µε την ουσία ενός επαγγελµατικού 

περιγράµµατος, θα δει ότι είναι δοµηµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε µε σχετική 

ευχέρεια να µπορούν να προκύψουν από αυτό εκπαιδευτικοί στόχοι. Εµείς 

ωστόσο θα συµβάλλουµε και σ' αυτό το κοµµάτι αναπτύσσοντας µια απλή 

µεθοδολογία και αυτή εκτιµούµε ότι στο τέλος Μαρτίου θα είναι έτοιµη, µε την 

οποία οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν ένα περίγραµµα µε ευχέρεια να το 

µετατρέψουν σε πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης.  
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Η µετατροπή, όπως σας είπα, σε σχέση µε εκπαιδευτικούς 

στόχους είναι το «εύκολο» ας το πούµε -εντός εισαγωγικών- κοµµάτι. Το 

δεύτερο που συνδέεται µε αυτό είναι να καταφέρεις από αυτό το πρόγραµµα 

κατάρτισης να χορηγήσεις πιστωτικές µονάδες.  

Αυτό είναι η µεγαλύτερη δυσκολία στο εγχείρηµα και σ' αυτό το 

σηµείο όµως η µεθοδολογία που διαπραγµατευόµαστε και χτίζουµε αυτή τη 

στιγµή θα απαντάει, έτσι ώστε τα περιγράµµατα να γίνουν στην 

πραγµατικότητα ένα πάρα πολύ χρηστικό εργαλείο και για τον ΕΟΠΠ και για 

την εκπόνηση και για τη χάραξη της πολιτικής πιστοποίησης των δεξιοτήτων 

και των γνώσεων και των προσόντων.  

Και το τελευταίο, η δεύτερη µεθοδολογία στην οποία ερχόµαστε 

και επεξεργαζόµαστε, και αυτή συνδέεται µε την ολοκλήρωση αυτής της 

στρατηγικής, έχει να κάνει µε αυτό που λέµε την επικαιροποίηση των 

επαγγελµατικών περιγραµµάτων. Φτιάξαµε ένα περίγραµµα το 2008. ∆ε 

σηµαίνει ότι θα µπορεί να είναι το ίδιο χρήσιµο και το 2015.  

Άρα χρειάζεται να έχουµε ένα µηχανισµό επικαιροποίησης 

αυτών των επαγγελµατικών περιγραµµάτων. Και το δεύτερο και ίσως πιο 

σηµαντικό είναι µε ποιον τρόπο θα περνάµε από ένα περίγραµµα σ' αυτό που 

λέµε στο συµπλήρωµα του περιγράµµατος.  

∆ηλαδή µε τα 400 περίπου περιγράµµατα που θα έχουµε 

καλύψει τις βασικές επαγγελµατικές κατηγορίες, και µε µία µεθοδολογία, µε 

ένα εργαλείο θα µπορούµε για παράδειγµα από το περίγραµµα του ψυκτικού 

που το έχουµε έτοιµο, µε µεγάλη ευκολία οι ενδιαφερόµενοι, κυρίως οι 

κοινωνικοί εταίροι, να µπορούν να πάνε στο περίγραµµα του ψυκτικού των 

αυτοκινήτων, να κάνουν το συµπλήρωµα, να πηγαίνουν στην εξειδίκευση.  

Και αυτό πια θα πρέπει να ξέρουµε ότι αφής στιγµής 

ολοκληρώθηκε η χρηµατοδότηση όλων αυτών των περιγραµµάτων, θα είναι 

όλα τα εργαλεία διαθέσιµα στους ενδιαφερόµενους να µπορούν οι ίδιοι µε 

ευχερή τρόπο και µε δική τους ασφαλώς πρωτοβουλία και ενδεχοµένως και 

χρηµατοδότηση να µπορούν να το ολοκληρώσουν. 

∆ηλαδή θα έχουµε όλα τα βασικά περιγράµµατα που 

χρειαζόµαστε. Τα περισσότερα από αυτά αποτυπώνονται ήδη στη στατιστική 

ταξινόµηση των επαγγελµάτων, η οποία όπως ξέρουµε όµως στην Ελλάδα 
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είναι λίγο της προηγούµενης δεκαετίας. Άρα στη µέριµνά µας υπάρχει και ένας 

αριθµός περιγραµµάτων που θα ακουµπάει σε ειδικότητες που δεν 

περιγράφονται µέσα στο ΣΤΕΠ-92 που υποχρεωτικά η χώρα χρησιµοποιεί, 

αλλά θα αφορούν σε νέες ειδικότητες, σε αυτές που χρειάζονται µε τις 

πρόσφατες και τις σύγχρονες εξελίξεις της ελληνικής οικονοµίας.  

Άρα η στρατηγική µας για τα περιγράµµατα ολοκληρώνεται µε 

την εκπόνηση νέων περιγραµµάτων και µε την εκπόνηση όλων αυτών των 

εργαλείων που θα µπορέσουν να κάνουν αυτά τα περιγράµµατα αξιοποιήσιµα 

στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό από τους ενδιαφερόµενους. Σας ευχαριστώ 

πολύ.       

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ και εγώ τον κ. Ευστράτογλου και θα ήθελα να του 

πω ότι περιµένουµε µε ανυποµονησία τη µεθοδολογία, ενόψει και αυτού του 

οποίου ανέφερε το πρωί ο κ. Μαϊστρος, τα επόµενα προγράµµατα τα οποία 

χρηµατοδοτεί το Υπουργείο Εργασίας και αρχίζουν σιγά σιγά να βγαίνουν, να 

βγουν σε µια λογική σύνδεσης µε τα περιγράµµατα και µια δυναµική 

πιστοποίησης.  

Α. ΕΥΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ: Επιτρέψτε µου µόνο ένα σηµείο που ξέχασα. Άλλο 

µέρος αυτής της στρατηγικής µας πραγµατικά θα έχει να κάνει µε τη 

θεσµοθέτηση αυτού του πράγµατος. ∆ηλαδή θα επιχειρήσουµε στο µέγιστο 

δυνατό βαθµό αυτή η σχεδόν – «σχεδόν» θα πω, θα συµφωνήσω λίγο µε τον 

κ. Κικίλια ότι δεν είναι υποχρεωτικό πάντα να υπάρχει ένας µόνο τρόπος – 

αλλά θα προσπαθήσουµε και θεσµικά αυτή η αξιοποίηση των περιγραµµάτων 

να γίνεται. Να µην υπάρχουν δηλαδή προγράµµατα που µέχρι ενός σηµείου 

δεν θα ακουµπούν πάνω στα περιγράµµατα.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ακολουθεί ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του άρτι συσταθέντος 

Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων ο κ. Γεωργιάδης.  

κ. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Αρχικά θα ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι αυτή η κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης είναι µια πολύ γόνιµη εµπειρία. Ήδη οι θεµατικές 

και των τριών εργαστηρίων δείχνουν, µπορεί να φαίνεται ότι αποληκτικό 

σηµείο είναι ο ΕΟΠΠ, αλλά τελικά για µένα είναι πολύ βασικό γιατί έχουµε 

αφενός ένα θεµατικό εργαστήρι για διάγνωση αναγκών εργασίας.  

Εκτιµώ ότι πρέπει να διασφαλιστεί σε αυτό το σηµείο η 

συνέργεια των δύο Υπουργείων και του Υπουργείου Παιδείας και του 
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Υπουργείου Εργασίας ώστε αφενός εµείς να µπορούµε να σχεδιάζουµε 

προγράµµατα που άπτονται των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας και 

γιατί όχι, να εξασφαλίζουν κατά το µέτρο του δυνατού, γιατί κι εγώ διατηρώ τις 

επιφυλάξεις του κ. Κικίλια, την απασχολησιµότητα. 

Το δεύτερο σηµείο που θα ήθελα πάλι στα πλαίσια του 

θεµατικού εργαστηρίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Ευστράτογλου γιατί 

µε την ενηµέρωση που έκανε για τα επαγγελµατικά περιγράµµατα ουσιαστικά 

καλύπτει πολύ µεγάλο µέρος του κοµµατιού της δουλειάς που καλούµαστε να 

έρθουµε να κάνουµε εµείς στο τέλος, δηλαδή την πιστοποίηση των γνώσεων, 

δεξιοτήτων, ικανοτήτων.  

Επ’ αυτού θέλω να πω ότι µπορεί τα µαθησιακά αποτελέσµατα 

να είναι κάτι καινούργιο για την Ελλάδα, αλλά δεν ξεκινάµε από την αρχή. Σαν 

Οργανισµός βέβαια ο ΕΟΠΠ είναι κάτι διαφορετικό από τον ΟΕΕΚ, αλλά 

διατηρεί τη θεσµική µνήµη του ΟΕΕΚ. Αναφέρεται παντού στο νοµοσχέδιο 

αυτό.     

∆ιεξάγουµε επί 28 χρόνια αδιάβλητες εξετάσεις πιστοποίησης. 

Αυτό εκτιµώ ότι είναι µία εµπειρία στην οποία µπορούµε να χτίσουµε επάνω 

και εδώ µπορεί να χτίσει όλο το Υπουργείο Παιδείας, γιατί ο βασικός στόχος 

του Υπουργείου Παιδείας είναι η αναβάθµιση της αρχικής επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να έρθει η βραχυπρόθεσµη συνεχιζόµενη 

επαγγελµατική κατάρτιση µε ταχύρρυθµα προγράµµατα να µπορέσει να 

επιτελέσει στο στόχο της.  

Ουσιαστικά αυτό σχεδιάζουµε και γι' αυτό θέλουµε και τη 

συνέργεια του Υπουργείου Εργασίας ώστε να µπορούµε να κάνουµε µια 

διάγνωση αναγκών και να σχεδιάζουµε αναλόγως τα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα, ιδιαίτερα της αρχικής.  

Σας υπενθυµίζω ότι ο ΕΟΠΠ έχει την αρµοδιότητα και το 

σχεδιασµό των προγραµµάτων και του συστήµατος µεταφοράς πιστωτικών 

µονάδων, όπου συνεργαζόµαστε ήδη µε το ΕΚΕΠΙΣ και µέσα σε αυτά τα 

πλαίσια χρειάζεται οπωσδήποτε µια διάγνωση των αναγκών εργασίας και 

φυσικά των αναγκών σε δεξιότητες και γνώσεις και ικανότητες των 

καταρτιζοµένων. Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Και η κα Ορφανού.  
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Ι. ΟΡΦΑΝΟΥ: Θα επιχειρήσω να επιστρέψω στην αφετηρία αυτής της 

Επιτροπής Παρακολούθησης που είναι οι πόροι, οι διαθέσιµοι πόροι του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, γιατί ας µη ξεχνάµε ότι στην ουσία 

εξερευνούµε νέες πολιτικές για τη χώρα µας, αλλά µε γνώµονα τη βέλτιστη 

αξιοποίηση διαθέσιµων πόρων.  

Οι πόροι που διατίθενται αποτελούν την αφετηρία και γι' αυτήν 

ακόµα τη συνάντηση – Επιτροπή, κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, οπότε 

υπό αυτή την οπτική και δεδοµένου ότι αυτή είναι και η αρµοδιότητά µου, 

θέλω να δώσω λίγο το στίγµα του πώς στο πλαίσιο αυτού του νέου νόµου 

πιστεύουµε ότι θα αξιοποιηθούν µε βέλτιστο τρόπο οι διαθέσιµοι πόροι, 

τουλάχιστον οι πόροι του επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια 

Βίου Μάθηση», και ίσως και έµµεσα µέσα από τους πόρους θα σας δώσω και 

λίγο το στίγµα της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης. 

Είναι σαφές ειδικά στο χώρο του Κοινωνικού Ταµείου, στο 

αντικείµενο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου ότι µέσα από τη διάθεση 

των πόρων ασκείς πολιτικές. Γιατί; Πρώτον, διότι αναδεικνύεις 

προτεραιότητες. Βάζοντας προτεραιότητες στο τι θα χρηµατοδοτηθεί, 

αναδεικνύεις και τις πολιτικές προτεραιότητες στο χώρο εκπαίδευσης, 

σύνδεση εκπαίδευσης – αγοράς εργασίας, κατάρτιση, έρευνα.  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο µέσα από τον τρόπο διάθεσης των 

πόρων και τους όρους διάθεσης των πόρων διασφαλίζεις παραµέτρους όπως 

η ποιότητα, η ποιότητα δηλαδή των εκπαιδευτικών προγραµµάτων ή των 

προγραµµάτων κατάρτισης και συνεπώς είναι σαφές ότι σε διπλό επίπεδο, σε 

διττό επίπεδο ο τρόπος διάθεσης των πόρων αποτελεί ένα σηµαντικό 

εργαλείο για την επίτευξη κοινωνικών και πολιτικών αποτελεσµάτων, 

πρωτίστως κοινωνικών αποτελεσµάτων.  

Και για να γίνω λίγο πιο συγκεκριµένη αφού έβαλα αυτό το 

πλαίσιο. Ο νέος νόµος αποτελεί για µας µια ευκαιρία. Με δεδοµένο ότι ειδικά 

οι πόροι των αξόνων που αφορούν τη ∆ια Βίου Μάθηση και τη σύνδεση 

εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας δεν είχαν διατεθεί, να διατεθούν στην 

κατεύθυνση πλέον του να επιτευχθεί ένα πλαίσιο ποιότητας των 

προγραµµάτων µε πιστοποίηση, πιστοποιούµενες εισροές αλλά και 

πιστοποιούµενες εκροές, µαθησιακά αποτελέσµατα.  
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Να σχεδιαστούν προγράµµατα τεχνικής επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελµατικής κατάρτισης µε γνώµονα τις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας και συγκεκριµένα επαγγελµατικά περιγράµµατα. 

Έχουµε πια την ευκαιρία να το κάνουµε και άρα να επιτύχουµε το βέλτιστο 

αποτέλεσµα.  

Και επιπλέον έχουµε πια την ευκαιρία υπό το φάσµα του νέου 

νόµου και των ευκαιριών που δίνονται, να αξιοποιήσουµε το θεσµό της 

πρακτικής άσκησης ή µαθητείας, ανάλογα τον όρο που χρησιµοποιείται, 

ενδεχοµένως σε σπονδυλωτά προγράµµατα µε συνδυαστική εφαρµογή της 

διαδικασίας της εκπαιδευτικής και της απόκτησης πρακτικής εµπειρίας µέσα 

από την πρακτική άσκηση.  

Να πω επίσης ότι η σύνδεση µε την αγορά εργασίας µέσα από 

µια πιο δοµηµένη προσπάθεια και µε καθοριστικό το ρόλο της ΠΑΕΠ, θα 

αγγίξει και θεσµούς που χρηµατοδοτούνται στην ανωτάτη εκπαίδευση, όπως 

τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης των Πανεπιστηµίων, ο θεσµός της πρακτικής 

άσκησης των Πανεπιστηµίων, όπου υπάρχει µια πολύ µεγάλη ζήτηση για 

πληροφόρηση και για ουσιαστικούς δεσµούς µε την αγορά εργασίας.  

Αριθµώ λίγο τα βήµατα και τις κινήσεις που γίνονται αυτή τη 

στιγµή στο Υπουργείο Παιδείας για την οριστικοποίηση των στρατηγικών, έτσι 

ώστε πολύ γρήγορα να καταλήξουµε και σε προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα. 

Οφείλω να πω ότι οι στενές προθεσµίες της προγραµµατικής περιόδου είναι 

ευεργετικές για να επιταχύνει η χώρα µας τη λήψη αποφάσεων σε κάποια 

πεδία. Και τι εννοώ.  

Αυτή τη στιγµή αφού ψηφίστηκε ο νέος νόµος, έθεσε το πλαίσιο 

και µε ταχύτητα εξειδικεύεται πια και εφαρµόζεται. Πρέπει να επιταχυνθεί το 

πλαίσιο, πρώτον, για την τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση. Εκεί ήδη 

συζητούνται και µετά από µία αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης 

συζητείται εντατικά η νέα µορφή του Τεχνολογικού Λυκείου και ο τρόπος 

διαµόρφωσης προγραµµάτων σπουδών.  

Οφείλω να τονίσω ότι θα αξιοποιηθούν τα επαγγελµατικά 

περιγράµµατα και µέσα από τη διαδικασία που ήδη κάνει το ΕΚΕΠΙΣ να κάνει 

και το βήµα περαιτέρω έτσι ώστε µέσα από τα επαγγελµατικά περιγράµµατα 
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να θέσει τα στοχούµενα, τα επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και να 

µπορούν να διαµορφωθούν προγράµµατα σπουδών.  

Για τα τελικά όµως προγράµµατα σπουδών επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης θα ληφθεί υπόψη σε συνεργασία και µε τον αρµόδιο φορέα, το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, άλλως Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής όπως θα 

λέγεται, το παιδαγωγικό κοµµάτι, γιατί µιλάµε για άτοµα ηλικίας 15 µε 18, έτσι 

ώστε συνδυάζοντας αυτό που παίρνουµε από το ΕΚΕΠΙΣ, µαζί µε τη δουλειά 

που γίνεται στο αµιγώς παιδαγωγικό κοµµάτι, να έχει τα βέλτιστα 

προγράµµατα σπουδών, συν ένα µηχανισµό για τη διαρκή αναδιαµόρφωση 

ανάλογα µε τις αν θέλετε µεταβαλλόµενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Γίνεται µία δουλειά σ' αυτό το επίπεδο και αυτό θα χρηµατοδοτηθεί.  

Επίσης εξετάζεται η βέλτιστη αξιοποίηση του θεσµού της 

πρακτικής άσκησης. Ένα βήµα πιο πέρα αντίστοιχη δουλειά γίνεται πλέον και 

για την αρχική επαγγελµατική κατάρτιση είτε σε πολύ ειδικά πεδία από 

αρµόδια Υπουργεία είτε ευρύτερα µέσω του Υπουργείου µας. Πάλι θα 

αξιοποιηθούν τα επαγγελµατικά περιγράµµατα. 

Εδώ είναι και η µεγάλη πρόκληση του ΕΟΠΠ για την 

πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Ουσιαστικά για την 

πιστοποίηση των προσόντων υπάρχει και η θεσµική που σας προανέφερε ο 

κ. Γεωργιάδης.  

∆ουλεύουµε σε ένα τρίτο επίπεδο µε τους διαθέσιµους πόρους 

το πώς η πρακτική άσκηση θα αξιοποιηθεί και στην αρχική επαγγελµατική 

κατάρτιση, αλλά σας είπα και πριν και στην ανώτατη εκπαίδευση, έτσι ώστε 

να έχει κάποιο αποτέλεσµα, ποιοι είναι οι βέλτιστοι όροι.  

Και πάω σε ένα τέταρτο επίπεδο, στην εκπαίδευση ενηλίκων, 

στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων. Υπάρχει µια συγκεκριµένη στοχοθεσία και 

σε ένα πολύ συγκεκριµένο πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας. Άρα οι υπόλοιποι 

διαθέσιµοι πόροι, εν πάση περιπτώσει και τρέχοντα προγράµµατα τα οποία 

θα αναβαθµιστούν, θα θέσουν ως όρους την τήρηση των όρων διασφάλισης 

ποιότητας που έχουν ξεκινήσει µε αφετηρία το νέο νόµο, ενώ έχει πολύ 

µεγάλη σηµασία η Εθνική Σύνοδος για τη ∆ια Βίου Μάθηση, στην οποία 

αποφασίζονται πολιτικές προτεραιότητες, πεδία στα οποία έχει σηµασία να 

κατευθυνθούν προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων τόσο για την κατεύθυνση 
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της απασχολησιµότητας, το employability, όσο και για την κατεύθυνση της 

πολιτειότητας όπως την αναφέρατε, το citizenship.  

Θεωρούµε λοιπόν κλείνοντας ότι το πλαίσιο έχει τεθεί. 

∆ιαµορφώνεται µε ταχύτατο ρυθµό το πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασµού 

εφαρµογής του νόµου, του θεσµικού πλαισίου έτσι ώστε να πάµε στο αµέσως 

επόµενο βήµα, οι διαθέσιµοι πόροι να οδηγηθούν σε προγράµµατα που είναι 

επένδυση για το µέλλον, σε συστηµικές ουσιαστικά παρεµβάσεις κατά την 

άποψή µου. ∆ηλαδή νέα προγράµµατα σπουδών µε διάρκεια και µηχανισµοί 

αναπροσαρµογής αυτών των προγραµµάτων σπουδών. Νέα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα µε µία βιωσιµότητα και µε ποιότητα και εν πάση περιπτώσει το 

σηµαντικό είναι ότι όλα αυτά αντιµετωπίζονται µε µία κοινή σπονδυλική στήλη, 

µέσα σε µία συνεκτική πλέον λογική. Αυτά από εµένα.   

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Να ευχαριστήσω και εγώ την συµπροεδρεύουσα σ' αυτό το 

τραπέζι κα Ορφανού και πριν κλείσουµε να ζητήσω από τον κ. Busz, ως 

εκπρόσωπο της Επιτροπής, τα σχόλιά του, τις παρατηρήσεις του.   

F. BUSZ: Σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι η ηµέρα ήταν πάρα πολύ 

ενδιαφέρουσα. Αντί να αντλήσω κάποια συµπεράσµατα, θα ήθελα να κάνω κι 

εγώ κάποιες ερωτήσεις ή να θίξω κάποια ζητήµατα υπό τη µορφή 

παραδειγµάτων.  

Θα ήθελα να επαναλάβω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιµο και πολύ 

ενδιαφέρον γι' αυτές τις δύο Επιτροπές να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να 

συζητήσουν αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα θέµατα. Ξέχασα να σας πω το πρωί 

από πού κατάγοµαι. Κατάγοµαι από την Πολωνία.  

Στην Πολωνία πριν από 14 – 15 χρόνια µας απασχόλησε πώς 

θα µπορέσουµε να µειώσουµε το εργατικό δυναµικό στα ανθρακωρυχεία. Η 

κυβέρνηση έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση 

έχοντας συνειδητοποιήσει ότι ο άνθρακας στο µέλλον δε θα ήταν ένα προϊόν 

προς µεγάλη ζήτηση και δε θα ήταν και ένα βιώσιµο προϊόν. Έτσι λοιπόν 

πολλές προσπάθειες έγιναν προκειµένου να µειωθεί το εργατικό δυναµικό στα 

ανθρακωρυχεία.   

Ήταν τότε βέβαια µία εποχή όπου ένα βαρέλι πετρελαίου κόστιζε 

15 µε 20 δολάρια. Μέσα σε 10 χρόνια, το 2008, αν δεν απατώµαι, το βαρέλι 
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είχε φτάσει στα 150 δολάρια και βεβαίως η αξία του άνθρακα είχε αλλάξει, είχε 

διαφοροποιηθεί πολύ από εκείνη την εποχή.  

Το θέµα είναι ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε µία µεγάλη 

έλλειψη εργατικού δυναµικού εξειδικευµένου σ' αυτόν τον τοµέα διότι όλη η 

βιοµηχανία και όλη η εκπαίδευση είχε αλλάξει κατεύθυνση και είχε 

προσανατολιστεί προς άλλους τοµείς. 

Το θέµα είναι ότι πολλοί νέοι άνθρωποι ήθελαν να επιστρέψουν 

προς αυτές τις περιοχές όπου εντοπίζονταν τα περισσότερα ορυχεία και να 

ξεκινήσουν την καριέρα τους ακριβώς σε αυτόν τον τοµέα. Υπήρξε ένα 

παράδοξο, υπήρξε µία αντίθεση στην πρακτική και στο τι συνέβη στην 

πραγµατικότητα. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς πώς θα εξελιχθούν 

τα πράγµατα στο µέλλον.  

Το θέµα είναι ότι πολλές εικασίες γίνονται, πολλές υποθέσεις 

γίνονται. Μπορεί στην πραγµατικότητα να µην υλοποιούνται. Το θέµα είναι, 

υπάρχει κάποιος τον οποίο πρέπει να κατηγορήσουµε; Είναι κάποιος 

υπαίτιος; Είναι ποιος ο υπεύθυνος;  

Εγώ πιστεύω ότι σε όλες τις χώρες οι κυβερνήσεις, οι 

επιστήµονες προσπαθούν να κάνουν προβλέψεις. Εγώ µάλιστα συµµετείχα 

σε ένα εργαστήριο, το εργαστήριο νούµερο 1 σήµερα το πρωί και 

παρακολούθησα τη συζήτηση.  

Αυτό που θα ήταν ακόµα πιο ενδιαφέρον θα ήταν να επιστρέψω 

µετά από λίγα χρόνια και να δω αν αυτές οι προβλέψεις πραγµατικά 

πραγµατοποιήθηκαν. Αν πράγµατι δηµιουργήθηκαν θέσεις εργασίας στη 

λεγόµενη πράσινη οικονοµία, αν έγιναν πράσινες επενδύσεις, αν 

δηµιουργήθηκαν θέσεις εργασίας στους τοµείς που αναφέρθηκαν µέσα στα 

πλαίσια του εργαστηρίου. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δω τι θα συµβεί 

στο µέλλον.  

Αυτό που είναι αλήθεια βεβαίως είναι ότι οι άνθρωποι επιλέγουν 

το δικό τους δρόµο εξέλιξης, επιλέγουν τη δική τους προσωπική πορεία βάσει 

των ενδιαφερόντων τους και βάσει βεβαίως και της εξέλιξης της οικονοµίας.  

Και το τελευταίο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι 

καταλαβαίνω και συµπάσχω µε αυτούς που υποστήριξαν ότι δεν πρέπει να 
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περιορίσουµε τους εαυτούς µας και τις προσπάθειές µας βάσει των διαφόρων 

πεποιθήσεων που υπάρχουν για τις ειδικότητες.  

Στην Ιρλανδία, που είναι µία χώρα την οποία επιβλέπω και εγώ, 

επισκεφθήκαµε το ∆ουβλίνο και διαπιστώσαµε ιδίοις όµµασι ότι άνθρωποι οι 

οποίοι ήταν εργάτες εξειδικευµένοι στον κατασκευαστικό τοµέα, ακολούθησαν 

προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης προκειµένου να γίνουν µηχανικοί 

ιστοσελίδων.  

Μετά από αυτά τα προγράµµατα δύο εξαµήνων ήταν σε θέση να 

δηµιουργήσουν ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι τέτοια 

σεµινάρια, τέτοια προγράµµατα δεν µπορούν να προσφέρουν τη λύση σε 

χιλιάδες ανθρώπους, χιλιάδες ανέργους, αλλά αυτό το παράδειγµα αποτελεί 

ένα λαµπρό παράδειγµα για το πώς µπορεί κάποιος να συνεχίσει την 

επαγγελµατική του καριέρα παρά τις συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά. 

Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ γι' αυτήν την πάρα πολύ 

ενδιαφέρουσα συνάντηση των δύο Επιτροπών Παρακολούθησης.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Σας ευχαριστούµε. Σας ευχαριστούµε που αναφέρατε αυτές 

τις δύο πολύ ενδιαφέρουσες περιπτωσιολογικές µελέτες. 

  ∆ε µένει παρά να κλείσουµε αυτή τη συνάντηση. ∆εν είναι µία 

κλασικού τύπου, όπως είπαµε ξεκινώντας, Επιτροπή Παρακολούθησης όπου 

έχουµε ένα τελικό συµπέρασµα επί του οποίου τοποθετούνται τα µέλη της 

Επιτροπής λέγοντας ναι ή όχι.  

  Αυτό το οποίο µπορούµε όµως να κάνουµε για να έχουµε ένα 

απτό αποτέλεσµα είναι να κοινοποιήσουµε σε όλα τα µέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης τα πρακτικά όπως θα διαµορφωθούν, µαζί και µε τα 

συµπεράσµατα των Εργαστηρίων και να ζητήσουµε ενδεχόµενα γραπτά σας 

σχόλια και συµπληρώσεις ώστε να έχουµε ένα τελικό υλικό πάνω στο οποίο, 

όπως είπαµε, ο στόχος είναι να γίνει µια συζήτηση για παραγωγή πολιτικών, 

µια περαιτέρω συζήτηση, να συνεχίσουµε τη συζήτηση αν θέλετε για 

παραγωγή πολιτικών.  

  Σας ευχαριστώ πολύ και καλό απόγευµα.  

 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Παρέµβαση της ΟΛΜΕ 

 

Ο.Λ.Μ.Ε. 
Ερµού & Κορνάρου 2 
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255 
FAX: 210 32 27 382 
www.olme.gr  
email: olme@otenet.gr     Αθήνα, 11/2/2011 
       Α.Π.:1933 
       

            ΠΡΟΣ: 
 την Υπουργό Παιδείας 
 κ. Α. ∆ιαµαντοπούλου 
 την Υφυπουργό Παιδείας 
 κ. Ε. Χριστοφιλοπούλου 
 τον Γεν. Γραµµατέα του Υπ.  
 Παιδείας 
 κ. Β. Κουλαϊδή 
 την Ειδική Γραµµατέα του 

ΕΣΠΑ 
 κ. Ιφ. Ορφανού 
 

ΘΕΜΑ: Για την Επιτροπή Παρακολούθησης 
 
Κυρία Υπουργέ, 
Κυρία Υφυπουργέ,  
Κύριε Γεν. Γραµµατέα, 
Κυρία Ειδ. Γραµµατέα,  
 
 Με έκπληξή µας διαπιστώσαµε πριν λίγες µέρες πως µε δική σας 
απόφαση εντάξατε στην Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράµµατος 
«Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» την διασπαστική «Οµοσπονδία» της 
«ΟΛΤΕΕ», µε το σκεπτικό, όπως µας εξήγησε η Ειδική Γραµµατέας, ότι 
«εκπροσωπούν την επαγγελµατική εκπαίδευση στην οποία θέλει το 
πρόγραµµα να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα».  
 Σας γνωρίζουµε λοιπόν ότι:  

1. Η φερόµενη ως Οµοσπονδία της ΤΕΕ είναι µια διασπαστική κίνηση στο 
χώρο της Β/βάθµιας Εκπ/σης 

2. Οι εκπαιδευτικοί της ΤΕΕ στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι µέλη 
της ΟΛΜΕ από το 1987, µετά την ψήφιση του ν.1566/85, οπότε και 
ενοποιήθηκε η Τεχνική και η Γενική εκπαίδευση και η συνδικαλιστική 
έκφραση του κλάδου. 

3. Η «ΟΛΤΕΕ» φέρεται να εκπροσωπεί από τα πρακτικά του συνεδρίου 
της, γύρω στους 800 ψηφίσαντες εκπαιδευτικούς σε σύνολο 18.897 
εκπαιδευτικών  που εργάζονται στην ΤΕΕ, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας (2009). Εξέλεξε δε, δύο αντιπροσώπους για το 
συνέδριο της Α∆Ε∆Υ (1 αντιπρόσωπος εκλέγεται για κάθε 375 
ψηφίσαντες).  
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4. Η παραπάνω «Οµοσπονδία» αποκλείστηκε οµόφωνα από το τελευταίο 
Συνέδριο της Α∆Ε∆Υ (2010), αλλά και από το προηγούµενο (2007) 
γιατί διαρκώς παρουσιάζει αντικαταστατικές και παράτυπες 
συνδικαλιστικά διαδικασίες. 

5. Σε όλα τα όργανα που η νοµοθεσία προβλέπει τη συµµετοχή 
εκπροσώπων των οµοσπονδιών των εκπαιδευτικών (µετά το 1987 
όπου έγινε και η ενοποίηση), συµµετέχουν µόνο η ΟΛΜΕ για τη 
δευτεροβάθµια και η ∆ΟΕ για την πρωτοβάθµια (ΕΣΥΠ, ΟΕΠΕΚ, κ.λπ.) 

6. Μόνο η ΟΛΜΕ στην  Ευρώπη αλλά και διεθνώς είναι αναγνωρισµένη 
Οµοσπονδία στο επίπεδο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Είναι 
µέλος της ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Εκπαιδευτικών) και της 
Education International (∆ιεθνής Συνοµοσπονδία Εκπαιδευτικών). 

 
Κατόπιν των παραπάνω και αν το Υπουργείο Παιδείας πραγµατικά 

επιθυµεί  
την παρουσία της ΟΛΜΕ στους «κοινωνικούς εταίρους» της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του προγράµµατος Ε.∆.Β.Μ. του ΕΣΠΑ, θα πρέπει να 
διορθώσει την Υπουργική Απόφαση για την Επιτροπή Παρακολούθησης, 
διαγράφοντας από τα µέλη της την «ΟΛΤΕΕ». 
 Επιφυλασσόµαστε για την προσφυγή µας και στα Ευρωπαϊκά όργανα 
του προγράµµατος.  
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Ο.Λ.Μ.Ε. 
Ερµού & Κορνάρου 2 
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255 
FAX: 210 32 27 382 - 33 11 338 
www.olme.gr 
email: olme@otenet.gr      Αθήνα, 11/11/2010 

 
 

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 3879/10 ΤΟΥ ΥπΠ∆ΒΜΘ  
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

 
 

Με τις διατάξεις αυτού του νόµου προωθείται ακόµη περισσότερο η 
αντιεκπαιδευτική πολιτική που εφαρµόζει η κυβέρνηση υλοποιώντας και τις 
δεσµεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.  

Στην έκθεση του ∆ΝΤ για την Ελλάδα, το γνωστό µας µνηµόνιο, ανάµεσα 
στους όρους που θέτει το ∆ΝΤ για να εφαρµοστεί το λεγόµενο «πακέτο δάσωσης» 
υπάρχει και ένας για το άνοιγµα της εκπαίδευσης στην αγορά, µε τη εφαρµογή της 
γνωστής ευρωπαϊκής οδηγίας για τις υπηρεσίες στην εκπαίδευση (µαζί µε τον 
τουρισµό και το λιανεµπόριο) µέχρι το ∆εκέµβρη του 2010! Σε αυτή τη γενική 
κατεύθυνση εντάσσεται η ψήφιση αυτού του νόµου.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Υπουργείο Παιδείας αρνήθηκε οποιονδήποτε 
ουσιαστικό διάλογο µε τους εκπαιδευτικούς φορείς. Τους απέκλεισε ακόµα και από 
τη συζήτηση του νοµοσχεδίου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής! 
Η ψήφιση του νόµου αυτού τους καλοκαιρινούς µήνες ουσιαστικά απέκλεισε µια 
ουσιαστική συζήτηση και προβληµατισµό στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας 
αλλά της κοινωνίας συνολικά. 
Συγκεκριµένα µε το νέο νόµο: 

1. Θεσµοθετείται η «διά βίου µάθηση», ενώ ορίζεται πως συµπεριλαµβάνονται σε 
αυτή «όλες οι µορφές µαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του 
ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων, οι οποίες συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης 
προσωπικότητας, στην κοινωνική συνοχή, στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική 
ανάπτυξη, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συµµετοχής στα κοινά και στην 
επαγγελµατική ένταξη και εξέλιξη του ατόµου». Έτσι, η διά βίου µάθηση περιλαµβάνει 
την τυπική εκπαίδευση (δηλ. αυτή που παρέχει το εκπαιδευτικό µας σύστηµα), τη µη 
τυπική εκπαίδευση (δηλ. την κατάρτιση που παρέχεται εκτός του εκπαιδευτικού 
συστήµατος) και την άτυπη µάθηση (αυτοµόρφωση, εµπειρία κ.λπ.). Στόχοι του 
νόµου είναι η σταδιακή παραχώρησή της δια βίου µάθησης στον ιδιωτικό τοµέα 
και η µεταφορά της δαπάνης γι΄αυτή στους εργαζόµενους και τους ανέργους.  

2. ∆ηµιουργείται ένα σύστηµα πιστωτικών µονάδων µέσω του οποίου θα µπορεί 
κανείς να υπολογίζει, π.χ., το πτυχίο του που έλαβε από το εκπαιδευτικό σύστηµα και  
τις κάθε τύπου επιµορφώσεις και καταρτίσεις, αλλά και να αθροίζει σε αυτές την 
εργασιακή εµπειρία που θα αποκτά, µέσα από ένα Οργανισµό Πιστοποίησης 
Προσόντων (ΕΟΠΠ), αλλά και από τους φορείς της Αυτοδιοίκησης -Περιφέρειες και 
∆ήµους-, (άρθρα 7 παρ.4 και 8 παρ.5).  Έτσι θα µπορεί να «πιστοποιεί»  τα προσόντα 
του και να αποκτά εργασιακά δικαιώµατα που θα αντιστοιχούν σε επαγγέλµατα. Με 
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αυτό τον τρόπο ουσιαστικά ανοίγει ο ασκός του Αιόλου για την αποδιάρθρωση των 
αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών και τη διάλυση των επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων αλλά και των πτυχίων που χορηγούνται από το τυπικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα όλων των βαθµίδων. Ουσιαστικά εξισώνεται η δηµόσια εκπαίδευση (και οι 
τίτλοι που χορηγούν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα) µε τις πάσης φύσεως καταρτίσεις ή 
προγράµµατα που προέρχονται κυρίως από δραστηριότητες ιδιωτών.  Έτσι όµως τα 
προσόντα εξατοµικεύονται και τα όποια επαγγελµατικά δικαιώµατα παύουν 
ουσιαστικά να υπάρχουν. Πρόκειται για κατευθύνσεις που διαµορφώθηκαν µε τις 
αποφάσεις της «Μπολόνια» και της «Λισσαβόνας». 

3. Μεταφέρονται επιπλέον αρµοδιότητες από το Υπουργείο Παιδείας και τους 
οργανισµούς του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Γενικότερα, η µεταφορά µεγάλου 
µέρους των αρµοδιοτήτων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην 
περιφέρεια και τους  δήµους αποτελεί προγραµµατική επιδίωξη της κυβέρνησης. Με 
την υλοποίηση της πολιτικής της περιφερειακής οργάνωσης της εκπαίδευσης το 
αποτέλεσµα θα είναι να διασπαστεί το ενιαίο της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, να 
δηµιουργηθούν σχολεία πολλών ταχυτήτων και να προχωρήσει αργά αλλά σταθερά η 
κατηγοριοποίηση των σχολείων.  
Σε αυτή τη φάση, βέβαια, µε το νόµο για τον «Καλλικράτη», αλλά και το νέο νόµο 
για τη «Ανάπτυξη της ∆ιά βίου µάθησης» του Υπουργείου Παιδείας, επιλέχθηκε κατά 
βάση η στρατηγική της µεταφοράς από το Υπουργείο Παιδείας στις περιφέρειες και 
τους ∆ήµους αρµοδιοτήτων που αφορούν κυρίως τη διά βίου µάθηση (άρθρα 7,8 και 
12). Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις µεταφοράς αρµοδιοτήτων στην Τ.Α. που 
αφορούν την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (εκτός των 
αρµοδιοτήτων της σχολικής στέγης, που ήδη έχουν µεταβιβαστεί στην Τ.Α.), όπως 
συµβαίνει στην περίπτωση της «σύνδεσης των σχολείων µε την κοινωνία» µε τη 
δηµιουργία προγραµµάτων από τους ∆ήµους «υποστήριξης της εκπαίδευσης και της 
διά βίου µάθησης», και της εφαρµογής προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

4. Καταργείται ο ΟΕΕΚ, που είναι ΝΠ∆∆, δηµιουργείται ένας νέος οργανισµός, ο 
ΕΟΠΠ (Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων) και µάλιστα ως νοµικό 
πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου. Αντίστοιχα, για πρώτη φορά έχουµε και τη µετατροπή 
θέσεων των εργαζοµένων σε ιδιωτικού δικαίου. Αυτές οι ρυθµίσεις µπορεί να 
λειτουργήσουν ουσιαστικά ως προηγούµενο για την αµφισβήτηση της µονιµότητας 
των δηµόσιων υπαλλήλων.  

5. Μεταβιβάζονται ουσιαστικά τα ΙΕΚ από το Υπουργείο Παιδείας στις νεοσύστατες 
περιφέρειες, µέσω της υπογραφής προγραµµατικών συµβάσεων.  

6. Στους ∆ήµους µεταβιβάζονται «οι δραστηριότητες σύνδεσης των σχολικών µονάδων 
µε την κοινωνία, οι δράσεις επιµόρφωσης ενηλίκων, και οι δράσεις προώθησης της 
επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας µέσω της σύνδεσης µε την τοπική οικονοµία». 
Οι ∆ήµοι αλλά και οι περιφέρειες υποχρεώνονται να καταρτίζουν το «τοπικό 
πρόγραµµα διά βίου µάθησης», που θα  περιλαµβάνει ιδίως επενδύσεις, προγράµµατα 
ή επιµέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, και γενικότερα δράσεις 
εφαρµογής στους παραπάνω τοµείς. Επίσης, σε αυτό το πρόγραµµα µπορεί να 
εντάσσονται και δράσεις συλλογικού χαρακτήρα, των δηµόσιων, των κοινωνικών και 
των ιδιωτικών φορέων, που έχουν την έδρα τους ή ασκούν δραστηριότητες στην 
περιφέρεια του ∆ήµου, οι οποίες και θα µπορούν να υποστηρίζονται οικονοµικά, 
επιστηµονικά ή διοικητικά από το ∆ήµο. Στις αρµοδιότητες των ∆ήµων 
περιλαµβάνονται η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων ∆ιά Βίου Μάθησης, η λειτουργία 
και διαχείριση τοπικών δοµών και η εφαρµογή προγραµµάτων της Γεν. Γραµµατείας 
∆ιά Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων, ακόµα και η 
εφαρµογή προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Για την υλοποίηση των 
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προγραµµάτων διά βίου µάθησης προβλέπεται η σύναψη προγραµµατικών 
συµβάσεων του Υπ. Παιδείας µε τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες. Στις συµβάσεις 
αυτές επιτρέπεται και η συµµετοχή κοινωνικών και ιδιωτικών φορέων παροχής 
υπηρεσιών διά βίου µάθησης!  
Η ουσία του ζητήµατος τώρα είναι πως όλα αυτά µπορεί να χρηµατοδοτούνται από 
τον τακτικό προϋπολογισµό και από το πρόγραµµα δηµόσιων επενδύσεων απευθείας 
από το Υπουργείο Παιδείας ή µέσω της αντίστοιχης Περιφέρειας, αλλά και από 
επιχορηγήσεις και από ίδιους πόρους του ∆ήµου. ∆ηλαδή, τελικά η 
χρηµατοδότηση όλων των παραπάνω δράσεων θα προωθηθεί ουσιαστικά µέσω 
χορηγών-επιχειρήσεων ή µέσω της θεσµοθέτησης τοπικής φορολογίας ή και 
άµεσης καταβολής διδάκτρων. Άλλωστε, αυτός είναι και ο βασικός στόχος της 
λεγόµενης αποκέντρωσης: το κράτος να αποποιηθεί των ευθυνών του για τοµείς 
της κοινωνικής κυρίως πολιτικής, που οφείλει να ασκεί υπέρ των πολιτών 
δωρεάν, και να τις µεταφέρει στην Τ.Α. και από εκεί στις πλάτες των πολιτών. 
Ιδιαίτερα σήµερα, στην «εποχή του ∆ΝΤ», αυτή η επιδίωξη είναι πέρα για πέρα 
ξεκάθαρη.  

7. Αντί να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας στη θεσµοθέτηση του µεταλυκειακού 
έτους ειδίκευσης στα ΕΠΑΛ, που θα χορηγεί µε δηµόσια και δωρεάν 
χαρακτηριστικά το επίπεδο 3 στους αποφοίτους των Επαγγελµατικών Λυκείων, όπως 
έχει προτείνει τεκµηριωµένα και αναλυτικά και η ΟΛΜΕ, προωθεί την 
υποχρεωτική διάθεση των εκπαιδευτικών για πλήρες ωράριο (ή και για 
συµπλήρωση ωραρίου) από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στα ΙΕΚ (άρθρο 26 
παρ. 10) και µάλιστα κατά προτεραιότητα! Προάγγελος, ίσως, του ότι το 
Υπουργείο Παιδείας επιλέγει να δοθεί στα ΙΕΚ (όπως αυτά θα  «µεταλλαχθούν» 
µε τα νέα τους χαρακτηριστικά) το «φιλέτο» του επαγγελµατικού επιπέδου 3, 
δηλ. της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αντί αυτή να 
ενσωµατωθεί στο δηµόσιο σχολείο, αλλά και της πρόθεσης να διατεθούν οι 
εκπαιδευτικοί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

8. Με το παραπλανητικό τίτλο «Συµµετοχή της σχολικής κοινότητας και της τοπικής 
κοινωνίας» (άρθρο 22), προβλέπεται η δηµιουργία από τους ∆ήµους «τοπικού 
αναπτυξιακού προγράµµατος» που θα περιλαµβάνει µέτρα για την «υποστήριξη» της 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και της διά βίου µάθησης. Εµπλέκει, 
παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις του Υπουργείου Παιδείας, την τοπική 
αυτοδιοίκηση στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφού, όπως αναφέρει το νοµοσχέδιο, 
«κατά την εκπόνηση του τοπικού προγράµµατος... θα λαµβάνονται υπόψη οι 
εκθέσεις αξιολόγησης και τα προγράµµατα δράσης» των σχολικών µονάδων που 
προβλέπονται από το νέο νόµο 3848/10 (πολυνοµοσχέδιο). Γίνονται έτσι «σκόνη» οι 
πρόσφατες διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας πως «η 
αξιολόγηση είναι µια εσωτερική διαδικασία της σχολικής µονάδας». Επιβεβαιώνονται 
οι εκτιµήσεις του εκπαιδευτικού κινήµατος ότι αυτό θα οδηγήσει στη διαµόρφωση 
σχολείων πολλών ταχυτήτων και διαφοροποιηµένης εκπαίδευσης. 

9. Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) (άρθρο 26.): Σε δύο µόλις 
παραγράφους περιλαµβάνονται µε εξαιρετικά συνοπτικό  τρόπο όλα τα θέµατα που 
αφορούν τις ΖΕΠ. Ουσιαστικά, όλα τα σχετικά θέµατα παραπέµπονται σε απόφαση 
του Υπ.Π∆ΒΜΘ. Είναι φανερό ότι η έλλειψη µελέτης και κατάλληλης 
προετοιµασίας αυτής της πρότασης, η προχειρότητα και η γενικολογία στη 
διατύπωσή της, και η απουσία των παιδαγωγικών και οικονοµικών 
προϋποθέσεων για την επιτυχή πραγµάτωσή της εκθέτουν το όλο εγχείρηµα στον 
κίνδυνο της αποτυχίας.  Η ΟΛΜΕ, εκτιµώντας ότι:   
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(α) το φαινόµενο των εκπαιδευτικών ανισοτήτων στην Ελλάδα είναι έντονο και µε 
την πάροδο του χρόνου οξύνεται,  
(β) στην εµφάνιση αυτού του φαινοµένου είναι καθοριστικός ο ρόλος των κοινωνικο-
οικονοµικών ανισοτήτων,  
(γ) οι αντισταθµιστικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν ως σήµερα υπήρξαν κατά βάση 
αποσπασµατικές και περιορισµένης εµβέλειας, και  
(δ) είναι αναγκαία η εφαρµογή ολοκληρωµένων αντισταθµιστικών εκπαιδευτικών 
πολιτικών µε παράλληλη λήψη ευρύτερων κοινωνικών µέτρων,  
έχει προτείνει πολύ έγκαιρα την καθιέρωση και δοκιµαστική, καταρχάς, εφαρµογή 
Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ). Παράλληλα, το Κέντρο Μελετών και 
Τεκµηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.) της ΟΛΜΕ έχει µελετήσει το θεσµό των ΖΕΠ. 
Τονίζουµε, ωστόσο, τα εξής σηµεία:  
(α) Είναι, έντονος ο κίνδυνος «γκετοποίησης» των σχολείων που εντάσσονται στις 
ΖΕΠ, όπως δείχνει σε αρκετές περιπτώσεις η διεθνής εµπειρία. Συχνά, ως εύκολη 
«λύση» προωθείται η εφαρµογή διαφοροποιηµένων σχολικών προγραµµάτων, που 
θέτουν πιο χαµηλούς εκπαιδευτικούς στόχους, µε σαφή κίνδυνο να παγιωθούν 
σχολεία ή εκπαιδευτικές περιοχές διαφορετικής «εκπαιδευτικής ταχύτητας». Αυτό 
πρέπει µε κάθε τρόπο να αποσοβηθεί. Η λήψη θετικών µέτρων στα σχολεία των ΖΕΠ, 
που θα τα καταστήσει ελκυστικά για τους γονείς, είναι βασική προϋπόθεση. Είναι 
σαφές ότι τα προγράµµατα σπουδών και οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις πρέπει να είναι 
ίδια για τα σχολεία των ΖΕΠ και τα άλλα σχολεία. 
(β) Το εκπαιδευτικό σύστηµα, ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίζει και να αξιοποιεί και 
άλλες γνώσεις, ικανότητες και ενδιαφέροντα των παιδιών, ώστε να ανταποκρίνεται 
στη διαφορετικότητά τους. Αυτές οι ιδιαίτερες γνώσεις, όµως, δεν πρέπει να είναι το 
πρόσχηµα για τη δηµιουργία εκπαιδευτικών ή (προ)-επαγγελµατικών κατευθύνσεων. 
(β) Όπως και η διεθνής εµπειρία επιβεβαιώνει, για θεσµούς όπως η ΖΕΠ απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να υπάρξει ευρύτερη συσπείρωση και κινητοποίηση γονέων και 
τοπικής κοινωνίας γύρω από ένα πρόγραµµα εκπαιδευτικής αναβάθµισης. 
(γ) Επισηµαίνονται σοβαρές ελλείψεις στη στήριξη των σχολείων από επιστηµονικό 
(ψυχολόγους, κοινωνικούς/-ές λειτουργούς κ.λπ.) αλλά και διοικητικό και βοηθητικό 
προσωπικό.  
(δ) Πρέπει να αντιµετωπιστούν από την Πολιτεία οι ελλείψεις στην αρχική 
εκπαίδευση και ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 
(ε) Είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες 
πιστώσεις.  

10.  Μια απαράδεκτη, από κάθε άποψη, διάταξη περιλαµβάνεται στις λεγόµενες 
«λοιπές διατάξεις» στο νόµο αυτό (παρ. 14, άρθρο 26), στο πλαίσιο 
εξυπηρετήσεων του πελατειακού κράτους, που κατά τα άλλα καταργεί η 
κυβέρνηση.  
 «Εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί σε θέσεις Γενικών ή Ειδικών Γραµµατέων και 
Περιφερειακών ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων, καθώς και Προέδρων ή ∆ιευθύνοντων Συµβούλων 
φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, µετά τη λύση της σχέσης εργασίας 
τους στις παραπάνω θέσεις και έως την επιλογή νέων στελεχών εκπαίδευσης, 
υπηρετούν ως στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης σε περιοχές που επιθυµούν, 
εκτελώντας καθήκοντα σχολικών συµβούλων της ειδικότητάς τους, τα οποία τους 
ανατίθενται από τον οικείο Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από 
εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Επιστηµονικής - Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης». 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, εκφράζοντας την απόλυτη αντίθεσή µας µε τη 
στρατηγική κατεύθυνση του Ν.3879/2010, που µετατρέπει τη  διά βίου µάθηση 
σε καταναλωτικό προϊόν, την παραδίνει ουσιαστικά στους ιδιώτες και τινάζει 
στον αέρα τα πτυχία που χορηγεί το εκπαιδευτικό σύστηµα, απαιτούµε την 
κατάργησή του και την οικοδόµηση ενός άλλου συστήµατος συνεχόµενης 
εκπαίδευσης και κατάρτισης µε δηµόσια χαρακτηριστικά, που θα την 
αναγνωρίζει ως δικαίωµα του κάθε πολίτη, θα προσφέρεται σε όλους δωρεάν και 
δεν θα υπονοµεύει τις επαγγελµατικά δικαιώµατα που δίνουν τα πτυχία που 
παρέχει το δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα.  
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