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ΓΝΩΜΘ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΘ Ο.Κ.Ε.  

«ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ-ΚΑΣΑΡΣΙΘ» 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

Θ Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι τθσ Ελλάδοσ (Ο.Κ.Ε.) ανζλαβε τθν ζκδοςθ 

Γνϊμθσ Ρρωτοβουλίασ με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ - ΚΑΣΑΡΣΙΘ» με βάςθ το άρκρο 4 

του Νόμου 2232/1994, ςφμφωνα με το οποίο «θ Ο.Κ.Ε. μπορεί με δικι τθσ 

πρωτοβουλία να εκφράηει γνϊμθ και για άλλα κζματα κοινωνικοοικονομικισ 

πολιτικισ».  

Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι τθσ Ο.Κ.Ε. ςυνζςτθςε Επιτροπι Εργαςίασ αποτελοφμενθ 

από τθν κα Ζφθ Μπζκου, και τουσ κ.κ. Φϊτθ Κολεβζντθ, Χάρθ Κυριαηι, Γιϊργο 

Αμβράηθ, Παναγιϊτθ υριόπουλο και Ιωάννθ Λυμβαίο.  

Ωσ πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Εργαςίασ ορίςτθκε ο κ. Φ. Κολεβζντθσ, Αντιπρόεδροσ 

Ο.Κ.Ε.  

Στισ εργαςίεσ τθσ Επιτροπισ Εργαςίασ μετείχαν ωσ εμπειρογνϊμονεσ οι κ.κ. 

Δθμιτρθσ Πρίφτθσ, Χριςτοσ Ηάγκοσ και Γιάννθσ Κουμζντοσ. Από πλευράσ Ο.Κ.Ε. 

ςυμμετείχε και είχε τον επιςτθμονικό ςυντονιςμό θ κα Μαρία Ιωαννίδου, 

Οικονομολόγοσ, επιςτθμονικι ςυνεργάτθσ τθσ Ο.Κ.Ε.  

Θ Επιτροπι Εργαςίασ ολοκλιρωςε τισ εργαςίεσ τθσ ςε τρεισ (3) ςυνεδριάςεισ και θ 

Εκτελεςτικι Επιτροπι ενζκρινε και διαμόρφωςε τθν ειςιγθςι τθσ - προσ τθν 

Ολομζλεια - ςτθ ςυνεδρίαςι τθσ, ςτισ 6 Μαρτίου 2019. Αναμζνεται θ επικφρωςθ 

τθσ Γνϊμθσ από τθν Ολομζλεια.  
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1. ΕΙΑΓΩΓΘ 

Τθν Τετάρτθ 14 Φεβρουαρίου 2018, ςτο Ηάππειο Μζγαρο, θ Οικονομικι και 

Κοινωνικι Επιτροπι τθσ Ελλάδοσ (Ο.Κ.Ε.) παρουςίαςε για πρϊτθ φορά κοινι 

διλωςθ των κοινωνικϊν εταίρων, των παραγωγικϊν τάξεων και τθσ Κοινωνίασ των 

Ρολιτϊν για το Εκνικό Αναπτυξιακό Σχζδιο (Ε.Α.Σ.). ςτθν οποία αναγνωρίηεται θ 

ανάγκθ κοινωνικϊν και πολιτικϊν ςυναινζςεων για τθν υιοκζτθςθ Εκνικισ 

Αναπτυξιακισ Στρατθγικισ με ςτόχο μία Ελλάδα που κα χαρακτθρίηεται από 

κοινωνικι ςυνοχι, οικονομικι ανάπτυξθ, κοινωνικι δικαιοςφνθ και βιϊςιμθ 

διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ και των φυςικϊν πόρων. 

Θ Ελλάδα πρζπει να βρει τθν ιςορροπία ανάμεςα ςτθ δθμοςιονομικι βελτίωςθ και 

τθ ςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ. Χρειάηεται να αντιμετωπίςει τα ενδογενι δομικά 

προβλιματα τθσ οικονομίασ, να βελτιϊςει τθ διαρκρωτικι τθσ ανταγωνιςτικότθτα, 

να μεταςχθματιςτεί ςε μία ςφγχρονθ ευρωπαϊκι οικονομία βαςιςμζνθ ςτθ γνϊςθ 

και τθν καινοτομία και με αυτά τα εφόδια να ξεφφγει από τισ αυςτθρζσ πολιτικζσ 

λιτότθτασ και να απαιτιςει μία κζςθ ςτθ διεκνι αγορά που κα μασ φζρει 

περιςςότερεσ και βιϊςιμεσ κζςεισ εργαςίασ και βελτίωςθ των ειςοδθμάτων. 

Θ παροφςα Γνϊμθ εντάςςεται ςτισ πρωτοβουλία που ζχει αναλάβει θ Ο.Κ.Ε. για τθν 

εξειδίκευςθ των κεντρικϊν ςτρατθγικϊν ςτόχων και των βαςικϊν αξόνων 

παρζμβαςθσ του Εκνικοφ Αναπτυξιακοφ Σχεδίου(Ε.Α.Σ.)1. Ειδικότερα, ο βαςικόσ 

Άξονασ Ραρζμβαςθσ 4. του Ε.Α.Σ. αφορά ςτον «Επαναςχεδιαςμό του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ με μακροχρόνιο ορίηοντα και αναβάκμιςθ τθσ κατάρτιςθσ και τθσ δια 

βίου μάκθςθσ, ώςτε να επιτευχκεί θ ςφνδεςθ τθσ γνώςθσ με τθν τεχνολογία και θ 

προςαρμογι των δεξιοτιτων ςτισ απαιτιςεισ τθσ τζταρτθσ βιομθχανικισ 

επανάςταςθσ. Ειδικζσ πρωτοβουλίεσ για τθν ανάκτθςθ δεξιοτιτων από τουσ 

μακροχρόνια ανζργουσ, ώςτε να είναι δυνατι θ επανζνταξι τουσ ςτθν αγορά 

εργαςίασ». 

                                                             

1 βλ. προθγοφμενθ ςχετ. Γνϊμθ Ρρωτοβουλίασ νο. 343, με κζμα  «Δικαιοςφνθ και Ορκι 
Νομοκζτθςθ», (Οκτϊβριοσ 2018). 
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Με τθν παροφςα Γνϊμθ, θ  Ο.Κ.Ε. ανοίγει το διάλογο ςτα κρίςιμα κζματα τθσ 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, τονίηοντασ ότι θ πρϊτθ (1θ) από τισ είκοςι (20) κφριεσ 

αρχζσ που κζτει ο Ευρωπαϊκόσ Ρυλϊνασ Κοινωνικϊν Δικαιωμάτων2 αφορά ςτθν 

Εκπαίδευςθ, Κατάρτιςθ και Διά Βίου Μάκθςθ: «Κάκε άτομο ζχει δικαίωμα ςε 

ποιοτικι και χωρίσ αποκλειςμοφσ εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ και διά βίου μάκθςθ 

προκειμζνου να αποκτιςει και να διατθριςει δεξιότθτεσ που κα του επιτρζπουν να 

ςυμμετζχει πλιρωσ ςτθν κοινωνία και να διαχειρίηεται με επιτυχία τισ αλλαγζσ ςτθν 

αγορά εργαςίασ». 

 

  

                                                             

2 Ο Ευρωπαϊκόσ Ρυλϊνασ Κοινωνικϊν Δικαιωμάτων υπογράφθκε από κοινοφ από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, το Συμβοφλιο και τθν Επιτροπι ςτισ 17 Νοεμβρίου 2017, κατά τθν 
κοινωνικι διάςκεψθ κορυφισ για τθ δίκαιθ απαςχόλθςθ και τθν ανάπτυξθ που 
πραγματοποιικθκε ςτο Γκζτεμποργκ τθσ Σουθδίασ. 
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2. ΤΦΙΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΣΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΣΘΜΑ 

Στθν Ελλάδα, παρά τισ ςυνεχείσ και ςυχνζσ εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ –

μεταρρυκμίςεισ, το εκπαιδευτικό ςφςτθμα εξακολουκεί να παραμζνει 

ςυγκεντρωτικό, μθ ςυμπεριλθπτικό3, ανελαςτικό προσ τα προγράμματα και τισ 

ανάγκεσ των μακθτϊν, αναποτελεςματικό ςτθν κατάκτθςθ των ςτόχων του και 

δυςκίνθτο ςτθν αποδοχι των καινοτομιϊν. Επιπλζον, το ελλθνικό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, εμφανίηει υςτεριςεισ ςε βαςικοφσ τομείσ, οι οποίοι είναι απαραίτθτοι 

και για τθν παραγωγικι-οικονομικι και κοινωνικι αναςυγκρότθςθ τθσ χϊρασ, αλλά 

και για τθν ανταπόκριςθ τθσ χϊρασ ςτον ευρωπαϊκό και διεκνι ανταγωνιςμό. 

Σφμφωνα με πρόςφατθ ζρευνα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Education and Training 

MONITOR 2018), οι δθμόςιεσ δαπάνεσ για τθν εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα, οι οποίεσ 

επθρεάςτθκαν ςοβαρά από τθν οικονομικι κρίςθ, είναι διαχρονικά χαμθλζσ. Στο 

4,3% το 2016, οι δαπάνεσ εκπαίδευςθσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ παρζμειναν οι ίδιεσ με 

αυτζσ του 2015 και κάτω από το μζςο όρο τθσ ΕΕ (4,7%).  

Οι διαφοροποιθμζνεσ προςεγγίςεισ υπολογιςμοφ των δθμόςιων δαπανϊν για τθν 

εκπαίδευςθ ςυμφωνοφν ότι οι δθμόςιεσ δαπάνεσ βρίςκονται ςε ακόμα χαμθλότερα 

επίπεδα από αυτά που προκφπτουν βάςει των προαναφερκζντων υπολογιςμϊν τθσ 

Eurostat (οι οποίοι βαςίηονται ςτθν ανάλυςθ δαπανϊν γενικισ κυβζρνθςθσ ανά 

λειτουργία-COFOG). Κατά το ΚΑΝΕΡ/ΓΣΕΕ που υπολογίηει τθ δθμόςια δαπάνθ 

ςφμφωνα με τουσ ετιςιουσ προχπολογιςμοφσ και απολογιςμοφσ πλθρωμϊν του 

κράτουσ, το 2015 οι δθμόςιεσ δαπάνεσ για τθν εκπαίδευςθ ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ 

ανιλκαν ςτο 3.2%.  

Ρολφ κοντά ςτον υπολογιςμό του ΚΑΝΕΡ/ΓΣΕΕ είναι και θ εκτίμθςθ του Δικτφου  

ΕΥΥΔΙΚΘ, το οποίο με βάςει τθ μεκοδολογία ςυμπλιρωςθσ εκνικϊν δελτίων με 

                                                             

3 Για τθ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ βλ. άρκρο 24 τθσ Σφμβαςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν για 
τα Δικαιϊματα των Ατόμων με Αναπθρία, τθν οποία θ χϊρα μασ κφρωςε με τον 4074/2012.  
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ςτοιχεία του Υπουργείου Ραιδείασ (National Sheets on Education Budgets) 

υπολόγιςε τισ δθμόςιεσ δαπάνεσ για τθν εκπαίδευςθ ςτο 3% του ΑΕΡ.4  

Από το 2010, οι περικοπζσ ιταν αναλογικά υψθλότερεσ ςτθ δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ, ςτθ ςυνζχεια ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και ςε μικρότερο βακμό 

ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

Ραράλλθλα, οι ιδιωτικζσ δαπάνεσ για τθν εκπαίδευςθ που πραγματοποιοφν τα 

ελλθνικά νοικοκυριά αντιςτοιχοφν ςε περιςςότερο από το ζνα τρίτο των 

ςυνολικϊν δαπανϊν για τθν εκπαίδευςθ. Σθμαντικι αφξθςθ τα τελευταία χρόνια 

παρουςιάηουν οι δαπάνεσ για ςπουδζσ ςτο εξωτερικό (31,7% ΚΑΝΕΡ, 2018), ενϊ 

υψθλζσ παραμζνουν οι ιδιωτικζσ δαπάνεσ για τα φροντιςτιρια και τα ιδιωτικά 

δίδακτρα.  

Τα πλζον πρόςφατα ςτοιχεία που προκφπτουν από τισ ζρευνεσ και μελζτεσ 

ελλθνικϊν και διεκνϊν οργανιςμϊν (ΚΑΝΕΡ-ΓΣΕΕ, ΑΔΙΡ, Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 

Eurostat, ΟΟΣΑ, PISA, Δίκτυο Ευρυδίκθ) ςυνκζτουν τθ ςυνολικι εικόνα τθσ 

εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα ωσ εξισ:  

1. Θ ςυνεχισ μείωςθ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ, ωσ αποτζλεςμα  τθσ μείωςθσ των 

γεννιςεων, δθμιουργεί τθν ανάγκθ επαναςχεδιαςμοφ των λειτουργιϊν των 

δομϊν του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και τθσ διαχείριςθσ του εκπαιδευτικοφ 

προςωπικοφ. Το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα παρουςιάηει μεγάλθ 

διαςπορά και μικρό μζγεκοσ ςχολικϊν μονάδων, ενϊ ο μζςοσ όροσ των 

μακθτϊν ςτθν τάξθ είναι χαμθλότεροσ του αντίςτοιχου μζςου όρου του ΟΟΣΑ5. 

Ωςτόςο, ςε αυτό κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι θ αναλογία μακθτϊν ανά 

ςχολικι μονάδα κακϊσ και θ αναλογία μακθτϊν ανά τμιμα, αποτελοφν δείκτεσ 

που ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ παρουςιάηουν μεγάλθ διαφοροποίθςθ μεταξφ 

των γεωγραφικϊν περιφερειϊν τθσ χϊρασ αλλά και μεταξφ των διαφορετικϊν 

                                                             

4  Ετιςια Ζκκεςθ για τθν Εκπαίδευςθ ΚΑΝΕΡ/ΓΣΕΕΕ – Ραρατθρθτιριο  Θεμάτων 

Αναπθρίασ/ΕΣΑμεΑ 2017-2018, ςελ. 63). 

5  OECD (2016) 
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εκπαιδευτικϊν βακμίδων6. Επιςθμαίνεται ότι ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ ςτον 

δείκτθ τθσ αναλογίασ μακθτϊν ανά τμιμα εντοπίηονται και ςτθν ειδικι 

εκπαίδευςθ. Επιπροςκζτωσ, τθν περίοδο 2011-2016 καταγράφεται ςθμαντικι 

αφξθςθ τθσ μζςθσ αναλογίασ μακθτϊν ανά Τμιμα Ζνταξθσ (ΤΕ) ςτθ 

Δευτεροβάκμια γενικι εκπαίδευςθ από 10,9 μακθτζσ ανά ΤΕ το 2011, ςε 14,6 

μακθτζσ το 2016, που αποτελεί και τθ μζγιςτθ τιμι τθσ μζςθσ αναλογίασ τθν εν 

λόγω περίοδο. 

2. Το ποςοςτό πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολικοφ ςυςτιματοσ ςτθν Ελλάδα 

είναι ςθμαντικά χαμθλότερο του μζςου όρου των χωρϊν τθσ Ε.Ε. (6% το 2017, 

ζναντι  10,6% του μζςου όρου τθσ ΕΕ). Υπάρχει ωςτόςο ζνα ςθμαντικό χάςμα 

μεταξφ του πολφ χαμθλοφ ποςοςτοφ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολικοφ 

ςυςτιματοσ ςτισ ελλθνικζσ πόλεισ (3,8%) και του υψθλότερου ποςοςτοφ ςτισ 

αγροτικζσ περιοχζσ (11,2%). Ραρότι τα διακζςιμα ςτοιχεία ςχετικά με τθν 

πρόωρθ ςχολικι εγκατάλειψθ των ατόμων με αναπθρία είναι μόνο ενδεικτικά7, 

κακϊσ βαςίηονται ςε μικρό δείγμα του πλθκυςμοφ, ωςτόςο προκφπτει 

ςθμαντικό χάςμα μεταξφ του ποςοςτοφ ςχολικισ εγκατάλειψθσ ςτον πλθκυςμό 

των νζων με αναπθρία και των νζων χωρίσ αναπθρία (για τθ διευρυμζνθ 

θλικιακι ομάδα 16-29, τα ποςοςτά είναι 17.3% & 6.2% αντιςτοίχωσ/ Στοιχεία 

ζρευνασ EU-SILC-2015). 

3. Θ μζςθ επίδοςθ των μακθτϊν, όπωσ αυτι αποτυπϊνεται ςτο Ρρόγραμμα του 

ΟΟΣΑ PISA, διαμορφϊνεται ςτακερά ςε επίπεδα κάτω του μζςου όρου των 

χωρϊν του ΟΟΣΑ. Το 2015, ςχεδόν ζνασ ςτουσ τρεισ Ζλλθνεσ μακθτζσ δεν πζτυχε 

τθ βάςθ ςτθν PISA ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ και ςθμείωςε ανάλογεσ επιδόςεισ 

ςτισ μακθματικζσ δεξιότθτεσ και το γραμματιςμό. 

4. Ραρόλο που περιςςότερο από το μιςό του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ δεν διακζτει 

βαςικζσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ8 θ ψθφιακι εκπαίδευςθ εξακολουκεί να μθν 

                                                             

6  Ετιςια Ζκκεςθ του ΚΑΝΕΡ/ΓΣΕΕ για τθν Εκπαίδευςθ 2016, ςελ. 63 
7 βλ. ΑΝΕD, European Semester 2017/2018 country fiche on disability/Greece 
8 

Στο 46% το 2017, το ποςοςτό των Ελλινων που ανζφεραν ότι ζχουν τουλάχιςτον βαςικζσ 
ψθφιακζσ δεξιότθτεσ δεν ζχει προχωριςει από το 2016, κζτοντασ τθ χϊρα ςτθν 25θ κζςθ 
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είναι επαρκϊσ ενςωματωμζνθ ςτο ελλθνικό πρόγραμμα ςπουδϊν. Πςον αφορά 

ςτθν επιςτιμθ, ζνα εντυπωςιακό 50% των 15χρονϊν μακθτϊν τθσ Ελλάδασ 

αναφζρουν ότι δαπανοφν ελάχιςτο ι κακόλου χρόνο για να  κάνουν πρακτικά 

πειράματα ςτο εργαςτιριο9  

5. Σχετικά με τα κζματα λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων και διαχείριςθσ του 

προςωπικοφ, δεν υπάρχουν διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ  των ςυντελεςτϊν 

παροχισ εκπαίδευςθσ, τθσ ςχολικισ μονάδασ και του εκπαιδευτικοφ 

προςωπικοφ. Επιπλζον, περίπου οι μιςοί εκπαιδευτικοί ςτθν πρωτοβάκμια και 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ είναι άνω των 50 ετϊν, ενϊ λιγότερο από το 1% 

είναι κάτω των 30 ετϊν. 

6. Υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ προςλιψεων αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν, 

ιδιαίτερα ςτθν προςχολικι και ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, κακϊσ και ςε 

τομείσ τθσ ειδικισ αγωγισ10. Οι ςυμβάςεισ των αναπλθρωτϊν περιορίηονται ςτθ 

διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ και είναι μθ ανανεϊςιμεσ για το ίδιο ςχολείο, με 

αποτζλεςμα να υπονομεφεται θ ςυνζχεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ για 

τουσ μακθτζσ και τα ςχολεία και να εμποδίηεται θ επαγγελματικι εξζλιξθ και θ 

προςωπικι ηωι αυτϊν των εκπαιδευτικϊν. Ωςτόςο παρά το επιςφαλζσ 

κακεςτϊσ, το 2018 περιςςότεροι από 120.000 υποψιφιοι ηιτθςαν περίπου 

20.000 διακζςιμεσ κζςεισ για το 2018/2019. 

7. Ρολλαπλζσ είναι οι προκλιςεισ ςτον τομζα τθσ ειδικισ αγωγισ και 

εκπαίδευςθσ. Σε νομοκετικό επίπεδο, εκκρεμεί θ κζςπιςθ ενιαίου νομοκετικοφ 

πλαιςίου για τθ ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ και θ κατάργθςθ νομοκετικϊν 

διατάξεων που ζρχονται ςε αντίκεςθ με αυτιν. Σε επίπεδο υποδομϊν, ςφμφωνα 

με πρόςφατα ςτοιχεία του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, 

ζνα πολφ μεγάλο ποςοςτό ςχολικϊν κτιρίων δεν ανταποκρίνονται οφτε ςτισ 

                                                                                                                                                                               

ςτθν ΕΕ. Θ Ελλάδα ζχει τουσ λιγότερουσ ειδικοφσ ΤΡΕ (1,4% 90) μεταξφ των ΕΕ-28 παρά τθν 
αναμενόμενθ ανάγκθ για προθγμζνεσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ ςτισ αγορζσ εργαςίασ τθσ ΕΕ 
(Cedefop, 2016). 
9 

ΟΟΣΑ, 2016 
10 Αξίηει να επιςθμανκεί ότι το 80% του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ςτθν ειδικι αγωγι είναι 
αναπλθρωτζσ, θ απαςχόλθςθ των οποίων ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ του ΕΣΡΑ. 
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ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ φυςικισ προςβαςιμότθτασ (ράμπεσ, ανελκυςτιρεσ, 

κοκ). Επίςθσ το εκπαιδευτικό υλικό, ο εξοπλιςμόσ κακϊσ και το θλεκτρονικό 

περιβάλλον ςε μεγάλο βακμό δεν πλθροφν προδιαγραφζσ προςβαςιμότθτασ. 

Ζνα από τα βαςικά προβλιματα για τθν εφαρμογι τθσ ςυμπεριλθπτικισ 

εκπαίδευςθσ είναι θ ελλιπισ εφαρμογι του κεςμοφ τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ 

λόγω περιοριςμζνων πόρων, με αποτζλεςμα μακθτζσ που δικαιοφνται τθν εν 

λόγω υποςτιριξθ είτε να μθν τθν λαμβάνουν είτε να τθν λαμβάνουν μερικϊσ11. 

Ραρά τθν αυξανόμενθ τάςθ τα τελευταία χρόνια για ενςωμάτωςθ των παιδιϊν 

με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτο γενικό εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα, παρατθρείται μια πολφ ςθμαντικι αφξθςθ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ 

που φοιτά ςε διαχωριςμζνα εκπαιδευτικά πλαίςια και δθ ςτισ Σχολικζσ Μονάδεσ 

Ειδικισ Αγωγισ, ςε αντίκεςθ με ό, τι το άρκρο 24 τθσ Σφμβαςθσ των Θνωμζνων 

Εκνϊν για τα Δικαιϊματα των Ατόμων με Αναπθρία ορίηει. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

τθν περίοδο (2007-2016) καταγράφεται ιςχυρι αφξθςθ των μακθτϊν τθσ Ειδικισ 

Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ που φοιτοφν ςε Ειδικό Δθμοτικό ςχολείο κατά 27,5%, 

και ιδιαίτερα ςθμαντικι αφξθςθ των μακθτϊν/-τριϊν τθσ ΕΑΕ που φοιτοφν ςε 

Ειδικό Νθπιαγωγείο κατά 114,4%. 

Σε ςχζςθ με το μζςο όρο τθσ ΕΕ, τα άτομα με αναπθρία ςτθν Ελλάδα είναι 

πικανότερο να περιοριςτοφν ςε επίπεδο χαμθλότερθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ (42,8% ζναντι 34,8%). Ραρόλο που το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν 

εκπαίδευςθ των ατόμων με αναπθρία μειϊνεται ςε θλικία 16 ετϊν και άνω ςε 

όλθ τθν Ευρϊπθ, ςτθν Ελλάδα είναι ςθμαντικά χαμθλότερο με το 14,9% να 

αποφοίτθςε από τθν ανϊτερθ δευτεροβάκμια και μεταδευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ (ISCED 3-4) ζναντι του μζςου όρου τθσ ΕΕ 21,3% (KANEΡ, 2018). 

Σφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων12 ςτισ Σχολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ φοιτοφν το ζτοσ 2018-

                                                             

11  Βλ. Ετιςια Ζκκεςθ 2017 του Συνθγόρου του Ρολίτθ.  
12  Διεφκυνςθ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ, Στατιςτικά δεδομζνα φοίτθςθσ και 
εκπαίδευςθσ μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Ραρουςίαςθ ςτισ 
27/11/2018 ςτθν θμερίδα των ΚΑΝΕΡ/ΓΣΕΕ και Ραρατθρθτιριου Θεμάτων Αναπθρίασ τθσ 
Ε.Σ.Α.μεΑ.  
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2019 ςυνολικά 11.371 παιδιά με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

Αντιςτοίχωσ, ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ κατά το ςχολικό 

ζτοσ 2017-2018 ζλαβαν εκπαιδευτικι υποςτιριξθ λόγω αναπθρίασ ι ειδικισ 

εκπαιδευτικισ ανάγκθσ 94.599  μακθτζσ. Με το Ν. 4547/2018 προβλζφκθκε θ 

ίδρυςθ Κζντρων Εκπαιδευτικισ και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ (Κ.Ε.Σ.Υ.) ςε 

μία προςπάκεια να μειωκεί ο μακρφσ χρόνοσ αναμονισ (μζχρι 3 χρόνια) για τθ 

διάγνωςθ αναγκϊν, που αφινουν πολλά παιδιά χωρίσ ζγκαιρθ κεραπευτικι 

ι/και μακθςιακι υποςτιριξθ. 

8. Το κζμα τθσ «ςκιϊδουσ εκπαίδευςθσ», δθλαδι τθσ παραπαιδείασ αποτελεί 

διαρκζσ «αγκάκι» του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Θ «ςκιϊδθσ 

εκπαίδευςθ», δθμιουργεί  ςοβαρότατεσ και ανεπικφμθτεσ ςυνζπειεσ ςτθν 

επίςθμθ εκπαίδευςθ, κακϊσ εντείνει τισ κοινωνικζσ και οικονομικζσ ανιςότθτεσ, 

περιορίηει τον ελεφκερο χρόνο των μακθτϊν, επιβαρφνοντάσ τουσ ψυχολογικά 

και εν τζλει πλιττει ανεπανόρκωτα τθν κοινωνικι εμπιςτοςφνθ ςτο ςχολικό 

κεςμό. Σφμφωνα με τθν ζρευνα του ΚΑΝΕΡ/ΓΣΕΕ, το 2015 οι 

πραγματοποιθκείςεσ ςυνολικζσ ιδιωτικζσ δαπάνεσ για «ςκιϊδθ εκπαίδευςθ» 

ςτο ςφνολο των βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ, ανιλκαν ςτο ποςό των 1.326,7 

εκ.€, που αντιςτοιχεί ςτο 33,9% των ςυνολικϊν δθμόςιων δαπανϊν για 

εκπαίδευςθ.  Από τα χριματα αυτά, τα 256,4 εκ.€ αποτελοφςαν δαπάνεσ των 

νοικοκυριϊν ςτθν πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, τα 1.058,3 εκ.€ δαπάνεσ ςτθ 

δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ και τα 1,9 εκ.€ δαπάνεσ για «ςκιϊδθ εκπαίδευςθ» 

ςτθν τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται ειδικότερα κζματα για κακεμία βακμίδα του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. 

 

2.1. Προςχολικι Αγωγι και Φροντίδα 

Στθν προςχολικι φροντίδα (θλικίεσ 0-4 ετϊν), θ οποία ανικει ςτθν ευκφνθ τθσ 

Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, υπάρχουν προβλιματα και αδυναμίεσ ανταπόκριςθσ ςτθν 

απορρόφθςθ και «φοίτθςθ» του ςυνολικοφ αρικμοφ των παιδιϊν, κακϊσ και 
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παντελισ απουςία εφαρμογισ προγραμμάτων πρϊιμθσ παρζμβαςθσ για τα 

παιδιά με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, εφόςον θ προβλεπόμενθ 

από τον ν.3699/2008 ίδρυςθ δθμόςιων δομϊν πρϊιμθσ παρζμβαςθσ δεν ζχει 

ακόμα υλοποιθκεί. 

Ειδικότερα, θ ςυμμετοχι ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ και φροντίδα παραμζνει ςε 

χαμθλότερα επίπεδα από τισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. (το 2016, το 79,8% των 

παιδιϊν θλικίασ 4-6 ςυμμετείχαν ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ και φροντίδα, ζναντι 

95,3% του μζςου όρου τθσ Ε.Ε.). Ρολφ χαμθλι εμφανίηεται θ ςυμμετοχι ςτθν 

προςχολικι εκπαίδευςθ και φροντίδα θλικίασ κάτω των 3 ετϊν από (8,9% ςτθν 

Ελλάδα το 2016, ζναντι 32,9% ςτο μζςο όρο τθσ ΕΕ), κακιςτϊντασ τθν Ελλάδα μία 

από τισ χϊρεσ με τθν υψθλότερθ εξάρτθςθ από τθν άτυπθ φροντίδα (OECD, 2017). 

Επιπλζον, όςον αφορά ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ των βρεφϊν και νθπίων με 

αναπθρία, υπάρχει ςχεδόν παντελισ ζλλειψθ Βρεφονθπιακϊν Στακμϊν 

Ολοκλθρωμζνθσ Φροντίδασ. 

 

2.2. Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ 

Θ νζα μορφι ολοιμερου ςχολείου ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ εφαρμόςκθκε ςε 

μεγαλφτερο αρικμό ςχολείων, δυςτυχϊσ όμωσ ςυνοδεφτθκε με τθ μείωςθ του 

υποχρεωτικοφ ωραρίου παραμονισ των μακθτϊν μζςω τθσ κατάργθςθσ ωρϊν 

καινοτόμων δραςτθριοτιτων και μακθμάτων.  

Ραράλλθλα, ςτα ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ αλλά και τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ προβλζπονται προγράμματα Ηωνϊν Εκπαιδευτικισ Ρροτεραιότθτασ  

για τθν ιςότιμθ ζνταξθ όλων των μακθτϊν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα μζςω τθσ 

λειτουργίασ υποςτθρικτικϊν δράςεων για τθ βελτίωςθ τθσ μακθςιακισ επίδοςθσ 

(ενίςχυςθ τμθμάτων υποδοχισ, δθμιουργία τμθμάτων ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ για 

μακθτζσ που προζρχονται από ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ). Ωςτόςο, 

επιςθμαίνεται ότι  υπάρχουν  ςοβαρά προβλιματα εφαρμογισ τθσ υποςτθρικτικισ 

πολιτικισ. 
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2.3. Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 

Ραρότι τα αναλυτικά προγράμματα ςπουδϊν ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

περιλαμβάνουν μεγάλθ ποςότθτα φλθσ, με αποτζλεςμα τθ ςοβαρι επιβάρυνςθ των 

μακθτϊν, υςτεροφν ςθμαντικά ςτθν ολιςτικι προςζγγιςθ των κεματικϊν 

ενοτιτων μζςω των διακεματικϊν και διεπιςτθμονικϊν ςυνδζςεων. 

Θ μζςθ επίδοςθ των μακθτϊν των ελλθνικϊν ςχολείων, όπωσ αυτι αποτυπϊνεται 

ςτο Ρρόγραμμα του ΟΟΣΑ PISA, υςτερεί ςθμαντικά του μζςου όρου των χωρϊν του 

ΟΟΣΑ ςε βαςικζσ δεξιότθτεσ (φυςικζσ επιςτιμεσ, μακθματικζσ δεξιότθτεσ και 

γραμματιςμό).  

Ραράλλθλα, το περιεχόμενο και θ λειτουργία τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

επθρεάηεται καταλυτικά από το ςφςτθμα ειςαγωγισ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. 

Ιδιαίτερα το Λφκειο ζχει απωλζςει τον αυτόνομο παιδευτικό και μορφωτικό ρόλο 

του, κακϊσ αντιμετωπίηεται ωσ προκάλαμοσ για τθν ειςαγωγι ςτθ τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ. Θ Ο.Κ.Ε. επιςθμαίνει ότι οι ςυνεχείσ αλλαγζσ ςτθ λειτουργία του 

Λυκείου (ειςαγωγι και κατάργθςθ Τράπεηασ Θεμάτων, αλλαγι προγραμμάτων και 

τρόπου ειςαγωγισ ςτθν Τριτοβάκμια) χωρίσ ςυναίνεςθ και μακροχρόνια δζςμευςθ 

εφαρμογισ, δθμιουργοφν κακυςτεριςεισ και αναςφάλεια ςε ότι αφορά τθν 

ποιοτικι αναβάκμιςθ του μορφωτικοφ χαρακτιρα του Λυκείου. 

Επιπλζον, ςτα ςχολεία τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, παρατθρείται ςοβαρι 

υπο-ςτελζχωςθ αναφορικά με τισ υπθρεςίεσ γενικισ υποςτιριξθσ θ οποία 

δυςχεραίνει ςθμαντικά τθν ομαλι ζνταξθ παιδιϊν με αναπθρία και ευάλωτων 

κοινωνικϊν ομάδων εν γζνει.13. 

Τζλοσ επιςθμαίνεται ότι ζχει αναβλθκεί επ’ αόριςτο θ ειςαγωγι και πιςτοποίθςθ 

των Νζων Τεχνολογιϊν και τθσ Ξζνθσ γλϊςςασ εντόσ του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ.   

                                                             

13 Σφμφωνα με τθν Ζκκεςθ για τθν Εκπαίδευςθ 2016 του ΚΑΝΕΡ/ΓΣΕΕ, το 2014 ςε ςφνολο 
1.794 ςχολικϊν μονάδων υπθρζτθςαν 263 ειδικοί υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ (π.χ. ψυχολόγοι, 
κοινωνικοί λειτουργοί κ.α.) 
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2.4. Δευτεροβάκμια Σεχνικι και Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ 

Θ ςυμμετοχι ςτθ δευτεροβάκμια τεχνικι και επαγγελματικι εκπαίδευςθ ςτθ 

Ελλάδα παραμζνει ςε μεγάλο βακμό χαμθλότερθ - κατά 17 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ - 

από το μζςο όρο τθσ Ε.Ε..  κακϊσ διαχρονικά δεν εμφανίηεται ωσ μία ελκυςτικι 

επιλογι για τουσ νζουσ, με αποτζλεςμα να υπάρχει άνιςθ ςυμμετοχι μακθτϊν 

μεταξφ τθσ επιλογισ του Γενικοφ και Τεχνολογικοφ – Επαγγελματικοφ Λυκείου.  

Επιπλζον, όςον αφορά ςτθν παροχι τεχνικϊν γνϊςεων, τα προγράμματα ςπουδϊν 

τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθσ είναι εν πολλοίσ 

απαρχαιωμζνα και ακατάλλθλα. Οι επιχειριςεισ δεν ςυμμετζχουν ςτθν κατάρτιςθ 

των προγραμμάτων ςπουδϊν, με αποτζλεςμα να υπάρχει «απόςταςθ» μεταξφ των 

προςφερόμενων γνϊςεων και ειδικοτιτων και των πραγματικϊν αναγκϊν τθσ 

αγορά εργαςίασ.  

2.5 Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ 

Θ ελλθνικι κοινωνία αποδίδει πολφ μεγάλθ αξία ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Ωσ 

αποτζλεςμα, θ Ελλάδα παρουςιάηει πολφ υψθλό επίπεδο τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ (43,7% το 2017 ζναντι 39,9% του μζςου όρου τθσ ΕΕ), ενϊ το ποςοςτό 

ολοκλιρωςθσ τθσ Τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα είναι υψθλότερο και 

υπερβαίνει το μζςο όρο (38.7%) τθσ Ε.Ε.14. Συνολικά οι γυναίκεσ εμφανίηουν 

καλφτερεσ επιδόςεισ, κατά 10 περίπου ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, ςε ςχζςθ με τουσ 

άντρεσ15. 

Αντίκετα με το ςφνολο του πλθκυςμοφ, πολφ περιοριςμζνθ είναι θ πρόςβαςθ ςτθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ για τα άτομα με αναπθρία.  Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζρευνασ Υγείασ και Κοινωνικισ Ενςωμάτωςθσ (ad hoc – 2012), μόνο το 

5,4% του πλθκυςμοφ με αναπθρία ςτθν Ελλάδα ζχει ολοκλθρϊςει πανεπιςτθμιακζσ 

ςπουδζσ.  

                                                             

14 Education and Training Monitor 2018 – Country Analysis, October 2018 
15 Education and Training Monitor 2018 – Country Analysis, October 2018 
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Επιπρόςκετα, επιςθμαίνεται ότι θ Ελλάδα παρουςιάηει ιςχυρι κινθτικότθτα 

ςπουδαςτϊν προσ άλλεσ χϊρεσ. Με περιςςότερουσ από 30.000 φοιτθτζσ να ζχουν 

εγγραφεί ςε πρόγραμμα ςπουδϊν ςτο εξωτερικό το 2014/2015, θ Ελλάδα είναι ςε 

απόλυτουσ αρικμοφσ θ τζταρτθ χϊρασ ςτθν ΕΕ για κινθτικότθτα προσ τα ζξω, μετά 

τθ Γερμανία, τθ Γαλλία και τθν Ιταλία (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2018c). Είναι πολφ 

ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι θ κινθτικότθτα αυτι χρθματοδοτείται κυρίωσ από 

ιδιωτικζσ δαπάνεσ. 

Πςον αφορά ςτο εκπαιδευτικό προςωπικό, ςφμφωνα με πρόςφατα ςτοιχεία τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, μετά τθν Κροατία, θ Ελλάδα ζχει τθ δεφτερθ υψθλότερθ 

αναλογία φοιτθτϊν ςτθν ΕΕ, με ζνα διδάςκοντα να αντιςτοιχεί ςε 44 μακθτζσ 

(μζςοσ όροσ ΕΕ: 1 προσ 15). Θ κακαρι απϊλεια κακθγθτϊν από το 2010 λόγω μθ 

αντικατάςταςθσ των ςυνταξιοφχων εκτιμάται ςε περίπου 30%. Ραράλλθλα, το 50% 

του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ είναι θλικίασ 50 ετϊν και άνω και μόλισ 3,3% του 

ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ είναι κάτω των 35 ετϊν (το μικρότερο ςτθν ΕΕ βάςει των 

ςχετικϊν ςτοιχείων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ). 

Σθμειϊνεται επίςθσ ότι κατά τθν τελευταία περίοδο βρίςκονται ςε εξζλιξθ ςειρά 

δομικϊν αλλαγϊν ςτο χάρτθ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ με ςυνενϊςεισ ι 

απορροφιςεισ μεταξφ Ρανεπιςτθμίων και ΤΕΙ. Θ Ο.Κ.Ε. επιςθμαίνει ότι θ Αρχι 

Διαςφάλιςθσ και Ριςτοποίθςθσ τθσ Ροιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ (ΑΔΙΡ), 

ςτθν ετιςια ζκκεςθ τθσ για το 2017, ζχει εκφράςει ςειρά επιφυλάξεων για τον τρόπο 

εφαρμογισ των παραπάνω αλλαγϊν.16 

Αναφορικά με τθν απαςχόλθςθ των αποφοίτων τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 

επιςθμαίνεται ότι οι απόφοιτοι των ελλθνικϊν τριτοβάκμιων ιδρυμάτων 

δυςκολεφονται να βρουν απαςχόλθςθ. Για τουσ αποφοίτουσ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ (ISCED 5-8), τα ποςοςτά απαςχόλθςθσ αυξικθκαν μεν κατά 8,4 

ποςοςτιαίεσ μονάδεσ κατά τθν περίοδο 2014-2017 και ανιλκαν ςε 55,8% το 2017, 

αλλά είναι ακόμθ πολφ χαμθλότερα από τον μζςο όρο τθσ ΕΕ (84,9%). Ραράλλθλα, 

μεγάλο μερίδιο των αποφοίτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ εργάηονται ςε κζςεισ 

                                                             

16βλ. Ζκκεςθ τθσ ΑΔΙΡ για τθν Ροιότθτα τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ (Ιοφλιοσ 2018)  
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εργαςίασ που δεν απαιτοφν πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (43,3% το 2016 ςτθν 

Ελλάδα, ζναντι 26% του μζςου όρου τθσ ΕΕ Cedefop, 2018). Ραρότι ο υψθλόσ 

βακμόσ αναντιςτοιχίασ προςόντων και κζςεων εργαςίασ εξθγείται εν μζρει από τθν 

κατάςταςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, είναι ςαφζσ ότι υπάρχει επίςθσ ανάγκθ να 

δθμιουργθκοφν ιςχυρότερεσ ςχζςεισ μεταξφ και των χϊρων τθσ εκπαίδευςθσ και 

τθσ αγοράσ εργαςίασ, με ςτόχο τθν αποτελεςματικότερθ πρόβλεψθ των αναγκϊν 

τθσ αγοράσ εργαςίασ. 

Γενικότερα επιςθμαίνεται μία ςοβαρι υςτζρθςθ ςτθ ςυνεργαςία του κόςμου τθσ 

Εκπαίδευςθσ με τισ επιχειριςεισ. Θ ςυνεργαςία αυτι είναι αναγκαία προκειμζνου 

να επιτευχκοφν οι απαραίτθτεσ ςυνζργειεσ που απαιτοφνται ϊςτε να μπορζςει θ 

χϊρα να ανταπεξζλκει ςτισ προκλιςεισ τθσ τζταρτθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ, να 

επιτευχκεί θ ςυμμετοχι των επιχειριςεων ςε διεκνείσ αλυςίδεσ αξίασ, κ.ο.κ..  

Τζλοσ επιςθμαίνεται ότι παρόλο που θ ελλθνικι τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ςε γενικζσ 

γραμμζσ παρζχει, καλι ποιότθτα των τεχνικϊν γνϊςεων, ωςτόςο πάςχει ςοβαρά 

ςτθν προετοιμαςία των φοιτθτϊν  για τον κόςμο τθσ εργαςίασ κακϊσ δεν παρζχει 

οριηόντιεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ όπωσ διαχείριςθ ζργου και ομάδασ, ανάλθψθ 

πρωτοβουλιϊν, επίλυςθ προβλθμάτων κλπ. 
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3. Θ ΤΦΙΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΣΘΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΡΣΙΘ 

Θ μθ τυπικι εκπαίδευςθ ενιλικων αποτελεί ζνα ταχφτατα αναπτυςςόμενο πεδίο, 

που περιλαμβάνει όλεσ τισ ςυςτθματικζσ οργανωμζνεσ δραςτθριότθτεσ, μζςα από 

τισ όποιεσ άνκρωποι που κεωροφνται ενιλικοι από τθν κοινωνία αποκτοφν νζεσ 

γνϊςεισ, ικανότθτεσ και ςτάςεισ. Ωσ υποςυςτιματα αυτοφ του πεδίου διακρίνονται 

θ αρχικι και θ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ, θ επιμόρφωςθ, θ μακθτεία, 

θ εκπαίδευςθ ςε χϊρουσ εργαςίασ, θ πολυδιάςτατθ εκπαίδευςθ ευπακϊν 

κοινωνικϊν ομάδων.17  

Στο χϊρο τθσ κατάρτιςθσ ςτθν Ελλάδα, παρά τα κεςμικά εγχειριματα, ζχει 

παρατθρθκεί ςτο παρελκόν ζντονθ δυςλειτουργία ςε επίπεδο μελζτθσ και 

παρατιρθςθσ των πραγματικϊν αναγκϊν τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ κοινωνικισ 

ηιτθςθσ ςε ειδικότθτεσ και εξειδικεφςεισ κατά επαγγελματικό κλάδο.18  

Επιπλζον, παρουςιάηεται ςθμαντικι κακυςτζρθςθ ςε επίπεδο προςδιοριςμοφ των 

επαγγελματικϊν περιγραμμάτων των διαφόρων τεχνικϊν επαγγελμάτων, των 

ειδικοτιτων ι των εξειδικεφςεων, όπωσ και ςτθν προβλεπόμενθ επικαιροποίθςι 

τουσ.  

3.1. Δομζσ και δυςλειτουργίεσ τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ 

Στθν Ελλάδα, οι φορείσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ ενθλίκων 19  είναι ποικίλοι 

(ενδεικτικά: ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, Ινςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ, ΟΑΕΔ, δθμόςιοι οργανιςμοί, υπουργεία, επιχειριςεισ, επιςτθμονικζσ 

ενϊςεισ, Κζντρα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, μουςεία, βιβλιοκικεσ κ.ά.).  

                                                             

17  Κόκκοσ, (2002). 
18 Θ δυςλειτουργία αυτι αναμζνεται να αμβλυνκεί με τθ λειτουργία του Συςτιματοσ 
Διάγνωςθσ των Αναγκϊν τθσ Αγοράσ Εργαςίασ. 
19 Φορείσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ ενθλίκων είναι εκείνοι που παρζχουν εκπαίδευςθ εκτόσ 
του τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςε άτομα που κεωροφνται ενιλικα. Εδϊ 
κατατάςςονται ςε υποκατθγορίεσ οι φορείσ που παρζχουν αρχικι επαγγελματικι 
κατάρτιςθ, ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ (αποτελοφν τθν πλειονότθτα), γενικι 
εκπαίδευςθ ενθλίκων (λ.χ. οι ςχολζσ γονζων), επιμόρφωςθ, εκπαίδευςθ από απόςταςθ 
κ.λπ. 
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Θ εποπτεία των φορζων μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ (δθμόςιων και 

ιδιωτικϊν) γίνεται από τθ Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Μάκθςθσ (ΓΓΔΒΜ) του 

Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, ςτθν οποία ανικει και θ αρμοδιότθτα 

διαμόρφωςθσ του εκπαιδευτικοφ πλαιςίου.  

Θ πιςτοποίθςθ των ειςροϊν τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ20 γίνεται από τον Εκνικό 

Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ 

(ΕΟΡΡΕΡ) και τισ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. 

Τα προγράμματα ςπουδϊν ανά ειδικότθτα διαμορφϊνονται και εποπτεφονται ωσ 

προσ τθν εφαρμογι τουσ από τθ ΓΓΔΒΜ. Στα προγράμματα ςπουδϊν τθσ αρχικισ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ δφνανται να ςυνδεκοφν τα μακθςιακά αποτελζςματα 

με Ριςτωτικζσ Μονάδεσ, ςε εφαρμογι του Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων και του 

(ECVET) 21 , θ απόδοςθ των οποίων επιτρζπει τόςο τθν αντιςτοίχιςθ των 

αποκτοφμενων προςόντων και τθν ιςοτιμία των τίτλων ςπουδϊν όςο και τθν 

κινθτικότθτα μεταξφ διαφόρων εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων και των διαφόρων 

χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Θ Ο.Κ.Ε. τονίηει ότι είναι πλζον αναγκαία θ αναμόρφωςθ/επικαιροποίθςθ των 

προγραμμάτων ςπουδϊν των Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΙΕΚ), 

όπωσ και ο γενικότεροσ εξορκολογιςμόσ των ειδικοτιτων, οι οποίεσ κα πρζπει να 

ανταποκρίνονται ςε μεγαλφτερο βακμό ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ. 

Σε ςχζςθ με τθ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ, οι δομζσ ςτισ οποίεσ αυτι 

υλοποιείται, άρχιςαν να δθμιουργοφνται ςτθ δεκαετία του 1990, ωσ Κζντρα 

                                                             

20  Ειδικότερα: αα) θ πιςτοποίθςθ των δομϊν, των επαγγελματικϊν περιγραμμάτων, των 
προγραμμάτων των φορζων τθσ αρχικισ και τθσ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 
και γενικότερα τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ 
ενθλίκων, ββ) θ πιςτοποίθςθ των φορζων ςυνοδευτικϊν υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν και 
των φορζων παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ και 
γγ) θ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ των φορζων αυτϊν, όπου αυτό απαιτείται, 
21 European Credit System for Vocational and Education and Training (ECVT), Σφςταςθ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 18θσ Ιουνίου 2009 (ΕΕ C 155/02 τθσ 
8.7.2009) 
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Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ).22 Θ πιςτοποίθςι τουσ διενεργοφνταν από το 

Εκνικό Κζντρο Ριςτοποίθςθσ με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια κτθριακοφ χαρακτιρα 

και ςτελζχωςθσ, ενϊ παράλλθλα δθμιουργοφνταν μθτρϊο με ποςοτικι αξιολόγθςθ 

του κάκε ΚΕΚ βάςει των κριτθρίων αυτϊν. Επιςθμαίνεται ότι βαςικό 

προαπαιτοφμενο για τα κτιρια των ΚΕΚ ιταν να διακζτουν πολεοδομικι άδεια με 

χριςθ εκπαιδευτθρίου. Το παραπάνω πλαίςιο καταργικθκε με τον Ν. 4093/2012 

και δθμιουργικθκαν πλζον 2 κατθγορίεσ παρόχων, οι οποίοι μετονομάςτθκαν ςε 

Κζντρα Δια Βίου Εκπαίδευςθσ επιπζδου 1 και επιπζδου 2 (ΚΔΒΜ 1 και ΚΔΒΜ 2). Οι 

αλλαγζσ ςτθ νομοκεςία23 και κυρίωσ θ κατάργθςθ των κτθριακϊν περιοριςμϊν 

οδιγθςε ςε ραγδαία αφξθςθ των φορζων παροχισ κατάρτιςθσ24. Οι παραπάνω 

ρυκμίςεισ ςυνζπεςαν χρονικά και με αλλαγι τθσ πρακτικισ ανάκεςθσ των 

προγραμμάτων ςτουσ παρόχουσ, κακϊσ περιορίςτθκε θ πρακτικι των διαγωνιςμϊν 

και υιοκετικθκε θ πρακτικι των επιταγϊν κατάρτιςθσ (voucher), ςτθν εφαρμογι 

τθσ οποίασ παρουςιάςτθκαν φαινόμενα υιοκζτθςθσ ακζμιτων πρακτικϊν για τθν 

προςζλκυςθ των καταρτιηομζνων. 

Με το νζο ςφςτθμα του Ν. 4093/2012, προζκυψαν νζα ηθτιματα προσ επίλυςθ, τα 

οποία ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 

                                                             

22 Τα ΚΕΚ, ςτθ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία, λειτουργοφςαν εξαρχισ ςε ιδιωτικι βάςθ. Θ 
δραςτθριότθτα τουσ ςτθριηόταν ςχεδόν αποκλειςτικά ςε προγράμματα Κατάρτιςθσ που 
προερχόταν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και υλοποιοφνταν κυρίωσ μζςω τθσ πρακτικισ των 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ (διαγωνιςμοί). Στο πλαίςιο αυτό, λειτουργοφςαν το 2010 περίπου 
300 ΚΕΚ ςε όλθ τθν Ελλάδα. 
23 Οι βαςικζσ διαφορζσ του νζου ςυςτιματοσ ιταν ότι πλζον δεν υπιρχαν κριτιρια και 
απαιτιςεισ επιςτθμονικισ ςτελζχωςθσ των ΚΔΒΜ, καταργικθκε το ςφςτθμα ποςοτικισ 
αξιολόγθςθσ των ΚΕΚ, ενϊ ειδικά για τα κτιρια ΚΔΒΜ1 δεν υπιρχε πλζον θ απαίτθςθ να 
διακζτουν πολεοδομικι άδεια με χριςθ εκπαιδευτθρίου, θ οποία διατθρικθκε για τα 
ΚΔΒΜ2. Θ διάκριςθ ςε ΚΔΒΜ1 και 2, από πλευράσ δικαιωμάτων ςε ανάλθψθ 
προγραμμάτων κατάρτιςθσ είχε κυρίωσ ποςοτικό χαρακτιρα, με ςυγκεκριμζνο όριο για τα 
ΚΔΒΜ 1, το οποίο είχε περιοριςτικι επίπτωςθ μόνο ςε περιόδουσ που υπιρχε ιδιαίτερα 
υψθλόσ φόρτοσ εργαςίασ. 
24  Το αδιαμφιςβιτθτο απότοκο τθσ ςυγκεκριμζνθσ ρφκμιςθσ, ιταν ότι πλζον ο αρικμόσ των 
φορζων ΚΔΒΜ 1 και 2 ζφταςε τισ 2.000, κακϊσ κυρίωσ λόγω τθσ κατάργθςθσ των κτθριακϊν 
περιοριςμϊν πολλά υφιςτάμενα εκπαιδευτιρια (π.χ. ιδιωτικά φροντιςτιρια) που δεν 
πλθροφςαν τουσ παλαιότερουσ αυςτθρότερουσ όρουσ κτθριακϊν, πλζον μποροφςαν να 
ενταχκοφν ςε ζναν νζο και δυνθτικά προςοδοφόρο τομζα δραςτθριότθτασ. 
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- Δυνατότθτα κατάρτιςθσ ςε κτιρια τα οποία δεν πλθροφν τισ προδιαγραφζσ από 

πολεοδομικισ άποψθσ (κυρίωσ τα ΚΔΒΜ 1) 

- Θ κατάργθςθ των προβλζψεων για το επιςτθμονικό δυναμικό των ΚΔΒΜ εκ των 

πραγμάτων οδθγοφν ςε μία νζα κατεφκυνςθ τθ λειτουργία τουσ 

3.2. Διάγνωςθ αναγκϊν εργαςίασ 

Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ περιοριςμζνθσ ςφνδεςθσ τθσ επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ με τθν αγορά εργαςίασ, δθμιουργικθκε το 2015 ο 

Μθχανιςμόσ Διάγνωςθσ Αναγκϊν Αγοράσ Εργαςίασ, με ευκφνθ του Υπουργείου 

Εργαςίασ και τθ ςυμμετοχι των κοινωνικϊν εταίρων, των περιφερειϊν και άλλων 

φορζων. Τον επιςτθμονικό ςυντονιςμό του μθχανιςμοφ  ζχει το Εκνικό Ινςτιτοφτο 

Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΕΙΕΑΔ) και παράγει χριςιμα ςτοιχεία για τθν 

εργαςία, τθν αγορά εργαςίασ και τισ ανάγκεσ τθσ25 . 

Με δεδομζνθ τθν αξιόλογθ προςπάκεια που καταβλικθκε τόςο για τθν ίδρυςθ, όςο 

και τθν εξζλιξθ και λειτουργία του Μθχανιςμοφ, επιςθμαίνεται ότι υπάρχει ακόμα 

περικϊριο βελτίωςθσ ςε διάφορα επίπεδα, όπωσ θ διακυβζρνθςθ του ςυςτιματοσ, 

θ ακριβισ ςτοχοκεςία ςε όρουσ επιςτθμονικϊν αποτελεςμάτων και ο ρόλοσ τουσ ςε 

ςχζςθ με τθ λιψθ αποφάςεων ςε ηθτιματα πολιτικϊν αγοράσ εργαςίασ και τθσ 

αναπαραγωγισ του εργατικοφ δυναμικοφ.26  

3.3. Ενιαίο φςτθμα Διαχείριςθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ 

Εκτόσ από τθ ςτόχευςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ και τουσ παρόχουσ που τθ 

διενεργοφν, ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχει και ο τρόποσ που αυτι υλοποιείται, κακϊσ 

υπάρχει μια ςειρά από πρακτικά ηθτιματα που κα πρζπει να διευκετοφνται, 

τθρϊντασ ιςορροπία μεταξφ τθσ ανάγκθσ για τυποποίθςθ και τθσ ευελιξίασ.  

Σθμαντικό πρόβλθμα του τομζα τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςτθν Ελλάδα είναι 

θ απουςία ενιαίων κανόνων διαχείριςθσ. Ραρότι κατά τθ διάρκεια του ΕΣΡΑ 2007-

                                                             

25  http://lmds.eiead.gr/ 
26 Σε ςχζςθ με τον Μθχανιςμό Διάγνωςθσ Αναγκϊν Αγοράσ Εργαςίασ, κα πρζπει να 
ςθμειωκεί ότι είναι ςε εξζλιξθ ςχετικι επεξεργαςία από τον Cedefop, ςτο πλαίςιο 
ςυνεργαςίασ με το αρμόδιο Υπουργείο. 
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2013, είχε τεκεί ςε ιςχφ το Ενιαίο Σφςτθμα Διαχείριςθσ τθσ Επαγγελματικισ 

Κατάρτιςθσ (ΕΣΔΕΚ), ζνα ςφνολο κανόνων και προδιαγραφϊν που ρφκμιηαν τθ 

διενζργεια όλων των καταρτίςεων που χρθματοδοτοφνταν από ευρωπαϊκά 

κονδφλια, με τθ λιξθ του ΕΣΡΑ 2007-2013, το ΕΣΔΕΚ καταργικθκε, με αποτζλεςμα 

τθν απουςία πλζον ενιαίων κανόνων διαχείριςθσ τθσ κατάρτιςθσ. Ζκτοτε ιςχφει θ 

κζςπιςθ ιδιοταγϊν ρυκμίςεων για τουσ κανόνεσ τθσ κατάρτιςθσ που περιγράφονται 

πια ςε κάκε πρόςκλθςθ ξεχωριςτά. 

3.4 Πιςτοποίθςθ Προςόντων 

Θ πιςτοποίθςθ αποτελεί μια επίςθμθ επιβεβαίωςθ των προςόντων που 

αποκτικθκαν ςε ζνα περιβάλλον τυπικισ, μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ ι άτυπθσ 

μάκθςθσ, θ οποία επικυρϊνει τθν αποτελεςματικότθτα ςε μια διαδικαςία 

εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ ι το αποτζλεςμα μιασ εξζταςθσ με τθ μορφι ενόσ τίτλου 

ςπουδϊν, πιςτοποιθτικοφ  ι διπλϊματοσ.27  

Για τθν πιςτοποίθςθ των «εκροϊν» τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ, λειτουργεί το 

ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ τθσ Αρχικισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ του ΕΟΡΡΕΡ που 

απευκφνεται μόνο ςτουσ αποφοίτουσ των Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ. 

Δυςτυχϊσ ακόμα και ςιμερα, δεν ζχει διαμορφωκεί ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα 

αναγνϊριςθσ-πιςτοποίθςθσ προςόντων, το οποίο να ενςωματϊνει τισ άλλεσ μορφζσ 

κατάρτιςθσ ι επαγγελματικισ εμπειρίασ που αποκτϊνται κατά τθ διάρκεια τθσ 

επαγγελματικισ διαδρομισ ενόσ εργαηομζνου. Σχετικά με τθν πιςτοποίθςθ των 

«εκροϊν» τθσ Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, ενϊ υπιρξε ζντονθ 

κινθτικότθτα ςε επίπεδο διαλόγου ζωσ το 2015, δεν ολοκλθρϊκθκε ζωσ τϊρα θ 

κεςμικι ανακεφαλαίωςι τθσ, κακϊσ τα ςυναρμόδια Υπουργεία δεν προχϊρθςαν ςε 

αυτι.28  

                                                             

27 Cedefop, (2014). 
28 Ραρά τθ κεςμικι απραξία, υπιρξε ρθτι ανάγκθ για πιςτοποίθςθ προςόντων, θ οποία 
αφοροφςε κυρίωσ τθν πιςτοποίθςθ των ωφελουμζνων ζπειτα από τθν κατάρτιςθ ςτο 
πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων. 
Θ αγορά ανταποκρίκθκε ςτθν ανάγκθ αυτι με τθν εμπλοκι ιδιωτικϊν φορζων 
πιςτοποίθςθσ, οι οποίοι μζςω τθσ διαπίςτευςθσ από τον ΕΣΥΔ κατά το πρότυπο 
διαπίςτευςθσ Φορζων Ριςτοποίθςθσ Ρροςϊπων (ΦΡΡ) : ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024, ζδωςαν 
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Ωσ εκ τοφτου, θ ανάγκθ για ζνα κεςμικά κατοχυρωμζνο ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ τθσ 

μθ τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ παραμζνει. Επιςθμαίνεται ότι ςχετικι διάταξθ του  

Ν. 4547/2018, θ οποία προβλζπει ότι θ αρμοδιότθτα για τθν πιςτοποίθςθ 

προςόντων που αποκτοφνται από πιςτοποιθμζνα προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, ανικει ςτον ΕΟΡΡΡΕΡ δεν ζχει εφαρμοςτεί ακόμθ29, 

επομζνωσ δεν μπορεί να αξιολογθκεί θ αποτελεςματικότθτα του εν λόγω 

νομοκετιματοσ και ο βακμόσ ςυμμόρφωςθσ  με το ευρωπαϊκό  κεκτθμζνο. 

Επιπλζον, ςφμφωνα με το Ν. 4547/2018, όπωσ ιςχφει, από 1.9.2019  τα ΚΔΒΜ 

υποχρεοφνται να παρζχουν μόνο πιςτοποιθμζνα προγράμματα, βάςει των οποίων 

κα μποροφν οι καταρτιηόμενοι να λαμβάνουν μζροσ ςε εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ. Θ 

προβλεπόμενθ ωςτόςο αποκλειςτικότθτα παροχισ πιςτοποιθμζνων προγραμμάτων 

ενδεχομζνωσ να δθμιουργιςει νζα ηθτιματα και να προςκζςει άχρθςτο διοικθτικό 

βάροσ, κακϊσ μπορεί να υποςτθριχκεί πειςτικά ότι δεν χρειάηεται πιςτοποίθςθ 

προςόντων παντοφ και πάντα, παρά μόνον ςε ςυγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ που είτε 

ζχουν τεχνικό χαρακτιρα, είτε για ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ ηθτείται ςε κλάδουσ που 

ζχουν εκ των πραγμάτων διεκνι διάςταςθ.  

Ωσ ςυνζπεια τθσ παραπάνω κακολικισ υποχρζωςθσ για τθν πιςτοποίθςθ των 

προγραμμάτων των ΚΔΒΜ, δυςχεραίνονται (λόγω πρόςκετων διαδικαςιϊν με 

αυξθμζνο κόςτοσ και κακυςτεριςεισ) ςυγκεκριμζνα υποςυςτιματα όπωσ π.χ. θ 

ενδοεπιχειρθςιακι κατάρτιςθ και δθμιουργοφνται πρόςκετα κίνθτρα για τθν 

διεξαγωγι ςκιϊδουσ εκπαίδευςθσ ςτα πεδία αυτά. 

 

3.5 Ο κεςμόσ τθσ Μακθτείασ 

Ο κεςμόσ τθσ μακθτείασ, αποτελεί ζνα βαςικό εργαλείο για τθν αφξθςθ τθσ 

ελκυςτικότθτασ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και τθσ ορκολογικισ διαςφνδεςθσ 

                                                                                                                                                                               

τθ δυνατότθτα για τθν επιτυχι υλοποίθςθ των εν λόγω ζργων, ενϊ παράλλθλα ςυνζβαλαν 
αποφαςιςτικά ςτουσ εκνικοφσ δείκτεσ απορροφθτικότθτασ των ςχετικϊν κονδυλίων. 
29  Αναμζνεται κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και 
Οικονομικϊν θ οποία κα εξειδικεφει τον τρόπο εφαρμογι του εν λόγω νομοκετιματοσ. 
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τθσ με τθν αγορά εργαςίασ ςε διεκνζσ επίπεδο αποτελεί ο κεςμόσ τθσ μακθτείασ. Θ 

μζχρι ςιμερα διεκνισ και εγχϊρια εμπειρία ζχει αποδείξει πωσ ςυνδυάηοντασ τθ 

μάκθςθ με τθν εργαςία, οι κζςεισ μακθτείασ επιτρζπουν ςτουσ νζουσ να αποκτοφν 

εργαςιακι εμπειρία και, παράλλθλα, πρακτικζσ δεξιότθτεσ που ανταποκρίνονται 

ςτισ απαιτιςεισ των εργοδοτϊν. Θ εγγενισ αυτι ςυνάφεια με τθν αγορά εργαςίασ 

κακιςτά τισ κζςεισ μακθτείασ επωφελείσ τόςο για τουσ νζουσ όςο και για τισ 

επιχειριςεισ κακϊσ οι μακθτευόμενοι ςυχνά παραμζνουν ςτθν επιχείρθςθ όπου 

ολοκλθρϊνουν τθν κατάρτιςι τουσ ι βελτιϊνουν τισ πικανότθτεσ εξεφρεςθσ μιασ 

κζςθσ εργαςίασ που κα ανταποκρίνεται ςτα προςόντα τουσ. Ακόμα, κα πρζπει να 

ςθμειωκεί ότι, εκτόσ από τθν αναμφιςβιτθτθ αξία τθσ μακθτείασ όςον αφορά τθν 

εκπαιδευτικι τθσ διάςταςθ, υπάρχει και θ ςυηιτθςθ ςχετικά με τθ διάςταςι τθσ ωσ 

ενεργθτικι πολιτικι απαςχόλθςθσ. Σε ςχζςθ με αυτι, ζχει προβλθκεί ωσ δεδομζνο 

ότι χϊρεσ που διακζτουν εκτεταμζνα και καλά εγκακιδρυμζνα ςυςτιματα 

μακθτείασ, παρουςιάηουν χαμθλότερα ποςοςτά νεανικισ ανεργίασ. Ωςτόςο, δεν 

ζχει γίνει απολφτωσ ςαφζσ το κατά πόςον τα δφο αυτά γεγονότα ςυνδζονται 

άρρθκτα με όρουσ αιτίου-αιτιατοφ, ι το αποτζλεςμα (τα χαμθλά ποςοςτά νεανικισ 

ανεργίασ δθλαδι) προκφπτει λόγω άλλων παραγόντων ςτισ ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ. 

Στθν Ελλάδα ςυςτιματα μακθτείασ ςυναντϊνται ςτα εξισ πλαίςια: α) 

Επαγγελματικζσ Σχολζσ (ΕΡΑ.Σ.) Μακθτείασ του Ο.Α.Ε.Δ.30, β) Μεταλυκειακό Ζτοσ-

                                                             

30 Ο Οργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (Ο.Α.Ε.Δ.) είναι ο δθμόςιοσ φορζασ 
που εφαρμόηει από το 1952 το ςφςτθμα Μακθτείασ. Στον ΟΑΕΔ λειτουργοφν 50  ΕΡΑ.Σ 
Μακθτείασ, οι οποίεσ ακολουκοφν το Δυϊκό ςφςτθμα εκπαίδευςθσ. Θ φοίτθςθ διαρκεί 2 
ςχολικά ζτθ, , κατά τθ διάρκεια των οποίων οι μακθτζσ παρακολουκοφν κεωρθτικά και 
εργαςτθριακά μακιματα ςτθν ΕΡΑ.Σ (για 1 πρωινό και 4 απογευματινά) και παράλλθλα 
(για 4 ι 5 θμζρεσ και 21 ϊρεσ τθν εβδομάδα) πραγματοποιοφν πρακτικι άςκθςθ ςε 
εργαςίεσ ςυναφείσ προσ τθν ειδικότθτά τουσ, ενϊ θ αμοιβι των μακθτευόμενων ανζρχεται 
ςε όλα τα εξάμθνα φοίτθςθσ ςτο 75% του κατϊτατου θμερομιςκίου του ανειδίκευτου 
εργάτθ.  Το Σχολικό ζτοσ 2018-2019 φοιτοφν ςτισ  Επαγγελματικζσ Σχολζσ (ΕΡΑ.Σ.) 
Μακθτείασ του Οργανιςμοφ 6.260 μακθτζσ, οι οποίοι εκπαιδεφονται ςυνολικά ςε 36 
ειδικότθτεσ για να εκπαιδευτοφν ςτισ παρακάτω  ειδικότθτεσ.  Θα πρζπει τζλοσ να 
προςτεκεί, ότι το ςφςτθμα μακθτείασ του ΟΑΕΔ, ζχει προςφζρει για δεκαετίεσ με μεγάλθ 
επιτυχία ςτθν αγορά εργαςίασ κατάλλθλα καταρτιςμζνουσ επαγγελματίεσ. Θ επιταγι για 
αυξθμζνα ποςοςτά μακθτείασ, ωςτόςο, οδιγθςε ςτθ δθμιουργικι επζκταςθ του κεςμοφ τα 
τελευταία ζτθ και ςε άλλεσ πτυχζσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. 
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Τάξθ Μακθτείασ για αποφοίτουσ Επαγγελματικϊν Λυκείων31, γ) Μακθτεία ςε ΙΕΚ 

και ΣΕΚ32 

Σε γενικζσ γραμμζσ λοιπόν, ο κεςμόσ τθσ μακθτείασ ζχει ωσ βαςικοφσ ςτόχουσ: 

(i) Tθ διευκόλυνςθ τθσ μετάβαςθσ από τθν εκπαίδευςθ ςτθν απαςχόλθςθ, μζςω τθσ 

απόκτθςθσ επαγγελματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων και επαγγελματικισ εμπειρίασ ςε 

πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ, ςε εναλλαγι με μάκθςθ ςτθν τάξθ 

ii) Τθν προςφορά ςτουσ μακθτζσ – ςπουδαςτζσ εναλλακτικϊν τρόπων μάκθςθσ ζτςι 

ϊςτε να κακίςτανται ικανοί για περαιτζρω μάκθςθ ι/και απαςχολιςιμοι με βάςθ 

τισ εκάςτοτε ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ. 

(ii) Τθ διαςφάλιςθ τθσ κινθτικότθτασ των νζων μεταξφ του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ, τθσ μακθτείασ και τθσ απαςχόλθςθσ, χωρίσ αδιζξοδα και 

αποκλειςμοφσ. 

(iii) Τθ βελτίωςθ τθσ προςφοράσ εργαςίασ νζων ανκρϊπων με επαρκι και 

πιςτοποιθμζνα επαγγελματικά προςόντα για ικανοποίθςθ των αναγκϊν τθσ 

οικονομίασ. 

                                                             

31 Το «Μεταλυκειακό Ζτοσ -Τάξθ Μακθτείασ» απευκφνεται ςε α) κατόχουσ απολυτθρίου και 
πτυχίου του δευτεροβάκμιου κφκλου ςπουδϊν του ΕΡΑ.Λ. (ν. 4386/2016, ν. 4186/2013, ν. 
3475/2006), β) κατόχουσ απολυτθρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάκμιου κφκλου 
ςπουδϊν του ΕΡΑ.Λ. (ν. 4386/2016, ν. 4186/2013, ν. 3475/2006), γ) κατόχουσ απολυτθρίου 
και πτυχίου του δευτεροβάκμιου κφκλου ςπουδϊν παλαιότερων τφπων ςχολείων Τεχνικισ 
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ ιςότιμων με το ΕΡΑ.Λ. και δ) κατόχουσ απολυτθρίου και 
πτυχίου του Ενιαίου Ειδικοφ Επαγγελματικοφ Γυμναςίου-Λυκείου ((ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) του ν. 
4415/2016, όπωσ ιςχφει.  
 Το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακοφ ζτουσ τάξθσ μακθτείασ» ζχει διάρκεια εννζα (9) 
μθνϊν, οι οποίοι αποτιμϊνται ςε διακόςιεσ τρείσ (203) ϊρεσ ςτθ ςχολικι μονάδα και ςε 
εκατό ν πενιντα ζξι (156) θμζρεσ ςτο χϊρο εργαςίασ. 
32 Θ Μακθτεία ςτα Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ.) αποτελείται από δφο 
τμιματα, το «Ρρόγραμμα Μακθτείασ ςτο Ι.Ε.Κ.» διάρκειασ 192 ωρϊν και «Ρρόγραμμα 
Μακθτείασ ςτον χϊρο εργαςίασ» διάρκειασ 768 ωρϊν, και  υλοποιείται ςε τμιματα από 10 
(εκτόσ αιτιολογθμζνων εξαιρζςεων) ζωσ 30 μακθτευομζνων, ενϊ θ αμοιβι ανζρχεται ςτο 
75% του κατϊτατου θμερομιςκίου του ανειδίκευτου εργάτθ. 
Αντιςτοίχωσ θ  Μακθτεία ςτισ Σχολζσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Σ.Ε.Κ.), αποτελείται από 
δφο τμιματα: το εργαςτθριακό μάκθμα «Ενιςχυτικι Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ τθσ 
Μακθτείασ» επτά (7) ςυνολικά ωρϊν, επιμεριςμζνο ςε δφο (2) θμζρεσ εβδομαδιαίωσ και το 
«Ρρόγραμμα εκπαίδευςθσ ςτον χϊρο εργαςίασ - Μακθτεία ςε εργαςιακό χϊρο» διάρκειασ 
είκοςι οκτϊ (28) ωρϊν εβδομαδιαίωσ. 
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Για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ  των προγραμμάτων Μακθτείασ και τθν 

αποτελεςματικι επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων, κα πρζπει να αποφευχκοφν 

πρακτικζσ όπωσ: 

• χαμθλι αμοιβι, χαμθλι προςταςία και με μζτριουσ όρουσ  

• ζλλειψθ μακθςιακοφ περιεχομζνου υψθλισ ποιότθτασ  

• μετατροπι των εκπαιδευτικϊν λειτουργϊν ςε μεςάηοντεσ φκθνοφ 

εργατικοφ δυναμικοφ για τισ επιχειριςεισ 

• χρθςιμοποίθςθ των εκπαιδευόμενων για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν χωρίσ 

ενδιαφζρον 

• αντικατάςταςθ μόνιμου προςωπικοφ από εκπαιδευόμενουσ 
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4. ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΣΘΜΑ 

Σε  ζνα διεκνζσ περιβάλλον που αλλάηει με ταχφτθτα  και με τισ νζεσ τεχνολογίεσ  να 

επιδροφν κακοριςτικά ςτθν παραγωγι, ςτισ αγορζσ, ςτθ γνϊςθ και ςτισ 

επικοινωνίεσ, τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα καλοφνται να ανταποκρικοφν ςε  αυτζσ  

τισ μεταβολζσ. 

 Θ Ο.Κ.Ε. κεωρεί ότι θ προςαρμογι τθσ χϊρασ ςτο εκπαιδευτικό ευρωπαϊκό πλαίςιο 

αναφοράσ (Συνκικεσ Μπολόνια και Λιςςαβόνασ) κα διαδραματίςει βαςικό ρόλο, 

προκειμζνου οι Ζλλθνεσ πολίτεσ να αποκτιςουν τισ βαςικζσ ικανότθτεσ που 

χρειάηονται ϊςτε να μποροφν να προςαρμοςκοφν με ευελιξία ςτισ ςφγχρονεσ 

διεκνείσ απαιτιςεισ. 

Θ χρθςιμοποίθςθ των καλϊν εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν και των ςτοιχείων 

επανατροφοδότθςθσ από διεκνείσ οργανιςμοφσ (PISA, PIAAC, ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκό 

Δίκτυο Ευρυδίκθ), μποροφν επίςθσ να βοθκιςουν ςτον ςτρατθγικό ςχεδιαςμό του 

ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Ωςτόςο, οι ςυςτάςεισ και οι κατευκφνςεισ 

των διεκνϊν οργανιςμϊν κα πρζπει να εναρμονίηονται ςε κάκε περίπτωςθ με τισ 

ειδικζσ κοινωνικζσ, πολιτιςμικζσ και οικονομικζσ ςυνκικεσ του ελλθνικοφ πλαιςίου. 

Βαςικό προαπαιτοφμενο είναι να υπάρξει ουςιαςτικόσ διάλογοσ, ςυνεννόθςθ και 

ςυναίνεςθ, από το πολιτικό ςφςτθμα, ϊςτε να ςυμφωνθκεί μια μακροχρόνια 

εκπαιδευτικι ςτρατθγικι, θ οποία και να ολοκλθρωκεί με ςυνζπεια και να 

αποτυπωκεί ωσ προσ τα αποτελζςματα τθσ. 

Στόχοσ πρζπει να είναι θ δθμιουργία μίασ ιςχυρισ, ςφγχρονθσ και ποιοτικισ 

εκπαίδευςθσ  και για αυτό απαιτοφνται παρεμβάςεισ και αλλαγζσ ςτθ δομι του 

ςυςτιματοσ, ςτο περιεχόμενο των ςπουδϊν και ςτισ διδακτικζσ μεκοδολογίεσ, ςτθ 

διαχείριςθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και ςτθν αναηιτθςθ επιπλζον  

οικονομικϊν πόρων για τθν εκπαίδευςθ.  

Θ Ο.Κ.Ε. τονίηει ότι θ Ελλάδα χρειάηεται ζνα εκπαιδευτικό ςφςτθμα το οποίο: 

 να είναι ςυμμετοχικό/ςυμπεριλθπτικό και να διευκολφνεται θ ανεμπόδιςτθ 
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πρόςβαςθ ςε αυτό κάκε μακθτι, ανεξάρτθτα από το φφλο, τθν αναπθρία ι 

χρόνια πάκθςθ, τθ φυλι, ι τθ κρθςκεία, τον ςεξουαλικό προςανατολιςμό33   

 να καλφπτει τισ ανάγκεσ κάκε μακθτι και τθσ οικογζνειασ του, αλλά και να 

ανταποκρίνεται  ςτισ παραγωγικζσ  απαιτιςεισ τθσ χϊρασ 

 να προωκεί αξίεσ και να αναπτφςςει δεξιότθτεσ για τθν ηωι και τθν εργαςία 

όπωσ θ ςυλλογικότθτα, θ δθμιουργικότθτα, θ κριτικι ςκζψθ, θ καινοτομία, θ 

επίλυςθ προβλθμάτων, θ πρακτικι εφαρμογι τθσ γνϊςθσ 

 να δίνει ζμφαςθ και Να ενιςχφει βιωματικζσ πρακτικζσ ςχετικά με τθν 

οικονομία, τθν πολιτικι, τουσ κεςμοφσ και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, τα οποία 

ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και τθν κοινωνικι ςυνοχι  

 να κακοδθγεί τουσ μακθτζσ ςτο ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ και 

επαγγελματικισ τουσ πορείασ και να αναδεικνφει τθ ςθμαςία του προςωπικοφ 

χαρτοφυλακίου (portfolio) ςτθν επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ 

 να ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι τοπικϊν, κεςμικϊν και αναπτυξιακϊν φορζων ςτθ 

ςτιριξθ των αρκρωτϊν προγραμμάτων ςπουδϊν ςτο ευζλικτο μζροσ τουσ, με 

τοπικό  αναπτυξιακό ενδιαφζρον 

 να είναι αποκεντρωμζνο ςτθ Διοίκθςθ, να ζχει αυξθμζνο βακμό ευελιξίασ και 

αποτελεςματικότθτασ των περιφερειακϊν και τοπικϊν δομϊν του (Ρεριφζρεια, 

Διευκφνςεισ, Σχολικι Μονάδα) και να εφαρμόηει  αξιοκρατικι επιλογι των 

ςτελεχϊν διοίκθςθσ 

 να αξιολογεί όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ παροχισ εκπαίδευςθσ  (δομζσ – διοίκθςθ – 

περιεχόμενο – υλικοτεχνικζσ υποδομζσ – εποπτικό υλικό – εκπαιδευτικοφσ) και 

να ανατροφοδοτείται δθμιουργικά και αποτελεςματικά 

 να παρζχει παιδαγωγικι επάρκεια ςτισ αρχικζσ ςπουδζσ ςτουσ φοιτθτζσ – 

εκπαιδευτικοφσ και ςτιριξθ, επιμόρφωςθ και παιδαγωγικι κακοδιγθςθ ςτουσ  

                                                             

33  Σφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο διεκνζσ δίκαιο ανκρωπίνων δικαιωμάτων (Σφμβαςθ 
των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ, Σφμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για 
τα Δικαιϊματα των Ατόμων με Αναπθρία) 
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υπθρετοφντεσ εκπαιδευτικοφσ με τακτικά, περιοδικά ενδοςχολικά και 

εξωςχολικά προγράμματα επιμόρφωςθσ κακϊσ και επιμόρφωςθ με ζμφαςθ και 

ςτισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ προςζγγιςθσ, ςτθ διαφοροποιθμζνθ παιδαγωγικι 

και τθν παιδαγωγικι τθσ ςυμπερίλθψθσ 
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5. ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΘ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΣΑΡΣΙΘ 

5.1 Προτάςεισ για τθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

Το ςφγχρονο ςχολείο του 21ου  αιϊνα κα πρζπει να είναι το “ςχολείο για όλουσ”, 

που ταυτόχρονα κα μπορεί να διαφοροποιεί και να προςαρμόηει το εκπαιδευτικό 

του πρόγραμμα, ανάλογα με τισ ανάγκεσ και δυνατότθτεσ του μακθτι. 

Είναι απαραίτθτθ κατ’ αρχιν θ κάλυψθ τθσ προςχολικισ αγωγισ και φροντίδασ 

(θλικίασ 0-4 ετϊν) όλων των παιδιϊν από τουσ βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ 

(δθμοτικοφσ, κρατικοφσ, ιδιωτικοφσ). Τθν προςχολικι φροντίδα πρζπει να 

ακολουκεί μια ιςχυρι, ςφγχρονθ, ποιοτικι δθμόςια και ιδιωτικι υποχρεωτικι 

εκπαίδευςθ  11 ετϊν (2 ζτθ Νθπιαγωγείο (4-6 ετϊν), 6 ζτθ  Δθμοτικό, 3 ζτθ 

Γυμνάςιο) και  ςτθ ςυνζχεια κάκε μακθτισ να επιλζγει, ανάλογα με τισ επιδόςεισ 

του, τισ δεξιότθτεσ και τθν επικυμία του, να ςυνεχίςει είτε ςτο γενικό λφκειο ι είτε 

ςτο επαγγελματικό λφκειο. 

Για τθν αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν και προκλιςεων τθσ ςφγχρονθσ εποχισ, θ Ο.Κ.Ε. 

τονίηει ότι απαιτοφνται οι εξισ αλλαγζσ ςτθν προςφερόμενθ πρωτοβάκμια και 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ: 

1. Γενίκευςθ του ολοιμερου προγράμματοσ με εφαρμογι των ομίλων 

δραςτθριοτιτων ςτα Νθπιαγωγεία, Δθμοτικά και Γυμνάςια κακϊσ και 

εφαρμογι διαφοροποιθμζνων εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν για τα ολιγοκζςια 

ςχολεία 

2. Διδαςκαλία και Ριςτοποίθςθ (για όλουσ τουσ μακθτζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των μακθτϊν με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ) από το δθμόςιο 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα, αμζςωσ μετά τθν αποφοίτθςθ από τθν  Γϋ Γυμναςίου, 

μιασ ευρωπαϊκισ γλϊςςασ από το Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ και 

τθσ Ρλθροφορικισ από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

3. Εφαρμογι Νζων Ρρογραμμάτων Σπουδϊν με βάςθ τισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ 

προςεγγίςεισ, με ζμφαςθ ςτθ διακεματικότθτα, ςτθ βιωματικι μάκθςθ, ςτθ 

ςυνεργατικότθτα,  ταυτόχρονα με τθ μείωςθ και  αναδιάταξθ  τθσ διδακτζασ 

φλθσ, ϊςτε να δοκεί ζμφαςθ ςτισ βαςικζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν και 
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μακθτριϊν, δθλαδι ςτθ γραφι, ανάγνωςθ, κατανόθςθ κειμζνου και αρικμθτικι 

και να ολοκλθρϊνεται θ μακθςιακι διαδικαςία ςτο ςχολείο 

4. Εφαρμογι ςφγχρονων μεκόδων αξιολόγθςθσ των μακθτικϊν επιδόςεων, και 

ειδικότερα τθ κεςμοκζτθςθ τθσ  περιγραφικισ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν ςτθν 

πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ  

5. Ειςαγωγι των Αρκρωτϊν Διακεματικϊν Αναλυτικϊν και Ωρολογίων 

Ρρογραμμάτων με βάςθ τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν και τθσ 

ςχολικισ μονάδασ κακϊσ και τισ τοπικζσ προτεραιότθτεσ τθσ κάκε περιοχισ 

6. Αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων και τθν ανάπτυξθ νζων υποςτθρικτικϊν μζτρων, 

δομϊν, υπθρεςιϊν και προγραμμάτων για τθν εφαρμογι του μοντζλου «ζνα 

ςχολείο για όλουσ» (ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ) 

7. Υποχρεωτικι δθμιουργία τμθμάτων ζνταξθσ ςε όλα τα 6κζςια και άνω ςχολεία 

8. Εξειδίκευςθ και εκςυγχρονιςμό των αναλυτικϊν προγραμμάτων Ειδικϊν 

Δθμοτικϊν Σχολείων και Νθπιαγωγείων 

9. Δθμιουργία προςβάςιμου εκπαιδευτικοφ και εποπτικοφ υλικοφ για όλουσ τουσ 

μακθτζσ, με ι χωρίσ αναπθρία 

10. Ανάπτυξθ διαφοροποιθμζνων εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν για τα μουςικά, τα 

καλλιτεχνικά, ακλθτικά, πρότυπα και πειραματικά ςχολεία 

11. Εφαρμογι τθσ πολιτικισ των πολλαπλϊν βιβλίων κακϊσ και ενίςχυςθ του 

θλεκτρονικοφ βιβλίου, του διαδικτυακοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και του 

διδακτικοφ φακζλου (portfolio) που βελτιϊνουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

και μεταςχθματίηουν το ςχολείο ςε κοινότθτα 

12. Ενίςχυςθ των υλικοτεχνικϊν υποδομϊν και εκςυγχρονιςμόσ του εποπτικοφ 

υλικοφ για όλουσ τουσ μακθτζσ (μακθτζσ με αναπθρία ι/και ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ρομά, προςφφγεσ και μετανάςτεσ κοκ) 

13. Αξιοποίθςθ των Νζων Τεχνολογιϊν και τθσ Ρλθροφορικισ, και ανάπτυξθ  τθσ εξ’ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ για τθ ςτιριξθ απομακρυςμζνων, ορεινϊν και 

νθςιωτικϊν περιοχϊν με τισ νζεσ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ  
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14. Μακροχρόνιοσ ςχεδιαςμόσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ για τον απόδθμο 

Ελλθνιςμό με ςτόχο τθν ανάπτυξθ και διατιρθςθ ιςχυρϊν δεςμϊν με τον 

πολιτιςμό  και τθν εκπαίδευςθ τθσ χϊρασ μασ 

15. Διαμόρφωςθ ενόσ ιςότιμου και ςτακεροφ πλαιςίου λειτουργίασ τθσ ιδιωτικισ 

εκπαίδευςθσ και ενίςχυςθ των ςυνεργειϊν δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα 

Λύκειο 

Θ Ο.Κ.Ε. τονίηει ότι κα πρζπει να επιτευχκεί θ μεγαλφτερθ δυνατι απεμπλοκι του 

Λυκείου από τισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, ϊςτε να 

μθν χάνεται ο μορφωτικόσ του χαρακτιρασ. Στθ βάςθ αυτι, προτείνονται τα εξισ: 

16. Συνολικι αποτίμθςθ τθσ μακθςιακισ επίδοςθσ των μακθτϊν και ςτισ τρεισ 

τάξεισ του Λυκείου 

17. Λειτουργία Τράπεηασ Θεμάτων διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ από τθν οποία να 

επιλζγονται τα κζματα των εξετάςεων για όλα τα γραπτϊσ εξεταηόμενα 

μακιματα και ςτισ τρεισ τάξεισ του Λυκείου 

18. Απόκτθςθ Εκνικοφ Απολυτθρίου για το οποίο κα ςυνεκτιμάται θ ςυνολικι 

επίδοςθ και ςτισ τρεισ τάξεισ του Λυκείου (με ποςοςτιαία κλιμάκωςθ) 

19. Ειςαγωγι  των μακθτϊν ςτθν Τριτοβάκμια εκπαίδευςθ με βάςθ το βακμό του 

Εκνικοφ Απολυτθρίου και  επιπρόςκετα:  

α) με το βακμό ςε 3-4 μακιματα του Εκνικοφ Απολυτθρίου και κατόπιν 

Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων, (από Τράπεηα Θεμάτων), όπου οι ςυντελεςτζσ 

βαρφτθτασ για κάκε μάκθμα κακϊσ και ο αρικμόσ των ειςακτζων κα 

κακορίηονται από κάκε ςχολι, ι εναλλακτικά 

β) με το βακμό ςε 3-4 μακιματα του Εκνικοφ Απολυτθρίου, τα οποία κα 

κακορίηονται από τθ ςχολι ςτθν οποία επικυμεί να ειςαχκεί ο υποψιφιοσ, για 

τθν ζνταξθ του ςε Ρροπαραςκευαςτικό ζτοσ ςτα Ρανεπιςτιμια (Σχολζσ Υψθλισ 

Ηιτθςθσ) 
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5.2 Προτάςεισ για τθ Δευτεροβάκμια Σεχνικι Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ 

Θ τεχνικι και επαγγελματικι εκπαίδευςθ πρζπει να αποτελεί ιςότιμο εταίρο τθσ 

γενικισ εκπαίδευςθσ. Ρροκειμζνου τα ποςοςτά φοίτθςθσ ςτθ δευτεροβάκμια 

τεχνικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ να προςεγγίςουν τον μζςο όρο τθσ Ε.Ε., κα 

πρζπει αυτι να καταςτεί μία ελκυςτικι, αποτελεςματικι και βιϊςιμθ επιλογι. Για 

τθν ενίςχυςθ του ρόλου τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ θ Ο.Κ.Ε. 

κεωρεί απαραίτθτεσ τισ εξισ παρεμβάςεισ: 

1. Συγκρότθςθ του Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων 

2. Κατοχφρωςθ των επαγγελμάτων και ο κακοριςμόσ των επαγγελματικϊν 

δικαιωμάτων ςφμφωνα με τα ευρωπαϊκά πλαίςια κι οδθγίεσ 

3. Διαςφάλιςθ τθσ ςυμβατότθτασ των προγραμμάτων ςπουδϊν με τα 

επαγγελματικά περιγράμματα, που κα επικαιροποιοφνται ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα 

4. Ανάπτυξθ προγραμμάτων ςπουδϊν ςτθ βάςθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ 

εργαςίασ και προςαρμογι τουσ ςτο ευρωπαϊκό ςφςτθμα μεταφοράσ 

πιςτωτικϊν μονάδων επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 

5. Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των 

προγραμμάτων ςπουδϊν ςε ςχζςθ με τθν ανταπόκριςι τουσ ςτο ςτόχο 

ςφηευξθσ εκπαίδευςθσ και αγοράσ εργαςίασ 

6. Διαςφνδεςθ των ειδικοτιτων τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ (Λφκεια και 

Σχολζσ) με τισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ και τισ 

προοπτικζσ απαςχόλθςθσ ςε τοπικό επίπεδο, κακϊσ και με τουσ τομείσ 

προτεραιότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, ςφμφωνα με τον εκνικό 

αναπτυξιακό ςχεδιαςμό 

7. Αναβάκμιςθ και ενίςχυςθ τθσ μακθτείασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

λειτουργίασ τμθμάτων ειδίκευςθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ 

διάρκειασ ενόσ επιπλζον ζτουσ (4ου ςχολικοφ ζτουσ) με κεωρθτικό και 

εργαςτθριακό μζροσ ι και εργαςιακι εμπειρία (επίπεδο 5) 
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5.3 Προτάςεισ για τθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ  

Το Ελλθνικό Τριτοβάκμιο εκπαιδευτικό ςφςτθμα κα πρζπει να αναηθτιςει τρόπουσ 

εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ Συμφωνίασ τθσ Μπολόνια. Θ ελλθνικι κοινωνία και 

οικονομία χρειάηονται ζνα πανεπιςτιμιο επιςτθμονικά και ερευνθτικά αυτοτελζσ 

και οικονομικά αυτοδφναμο με τθ δθμιουργία προχποκζςεων, εκτόσ από τθν 

κρατικι επιχοριγθςθ, για τθν επιπλζον χρθματοδότθςθ τθσ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ μζςω εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν δράςεων και με τθν ανάδειξθ 

τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ωσ χϊρου ποιότθτασ, αριςτείασ, καινοτομίασ και 

εξυπθρζτθςθσ των εκνικϊν, περιφερειακϊν και κλαδικϊν αναγκϊν τθσ χϊρασ.  

Ειδικότερα, προτείνονται τα εξισ: 

1. Θζςπιςθ ενιαίων κριτθρίων αξιολόγθςθσ των  ακαδθμαϊκϊν μονάδων με βάςθ: 

α) τθν ακαδθμαϊκι και ερευνθτικι δραςτθριότθτα τουσ, β) τθν εξωτερικι 

αξιολόγθςθ του ερευνθτικοφ και εκπαιδευτικοφ ζργου τουσ, γ) τισ προοπτικζσ 

απαςχόλθςθσ των αποφοίτων, δ) τθν ανάπτυξθ ανκρϊπινων και οικονομικϊν 

πόρων και εγκαταςτάςεων. Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, αναγκαία κρίνεται θ 

διαςφάλιςθ τθσ ουςιαςτικισ ςυμβολισ τθσ ΑΔΙΡ ςτθν αναβάκμιςθ τθσ 

ποιότθτασ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

2. Εφαρμογι τθσ πολιτικισ του Ενιαίου Χϊρου Ζρευνασ και Εκπαίδευςθσ και 

διαςφνδεςι του με τισ παραγωγικζσ ανάγκεσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ με τθ 

δθμιουργία ενόσ εκπαιδευτικοφ πόλου ανά περιφζρεια, ο οποίοσ κα 

ςυγκεντρϊνει Ερευνθτικά Κζντρα, Ρανεπιςτιμια και ΤΕΙ 

3. Θεςμοκζτθςθ τθσ δυνατότθτασ «κινθτικότθτασ» εντόσ ςχολϊν και Ιδρυμάτων 

για τουσ φοιτθτζσ. Οι ςχολζσ μποροφν να οργανϊνουν δια-τμθματικά 

προγράμματα ςπουδϊν, να ανακζτουν  τθν υλοποίθςι τουσ ςε τμιματα και να 

απονζμουν τα αντίςτοιχα πτυχία, κατά τα οριηόμενα ςτον οργανιςμό του 

ιδρφματοσ 

4. Λειτουργία εξ’ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ για όλα τα ακαδθμαϊκά ιδρφματα 

5. Ενίςχυςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ εντόσ των προγραμμάτων ςπουδϊν 
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6. Διαμόρφωςθ δικτφου φοιτθτικισ μζριμνασ με υπθρεςίεσ ςτζγαςθσ και ςίτιςθσ, 

με μζτρα οικονομικισ ενίςχυςθσ οικογενειϊν με παιδιά φοιτθτζσ (υποτροφίεσ, 

ζκπτωςθ φορολογίασ) παράλλθλα με υποτροφίεσ ςε άριςτουσ και άτοκα δάνεια 

ςε άνεργουσ – οικονομικά αδφνατουσ φοιτθτζσ  

7. Διαμόρφωςθ ειδικοφ πλαιςίου προςβαςιμότθτασ και ςτιριξθσ φοιτθτϊν με 

αναπθρίεσ, (προςωπικοί βοθκοί, αναγνϊςτεσ, διερμθνείσ Ελλθνικισ Νοθματικισ 

Γλϊςςασ (ΕΝΓ)) 

Τζλοσ επιςθμαίνεται ότι θ Ο.Κ.Ε κεωρεί ότι θ Ελλάδα με τα πανεπιςτιμια τθσ 

διακζτει ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ να μετεξελιχκεί ςε διεκνι εκπαιδευτικό χϊρο με 

τθ κεςμοκζτθςθ και λειτουργία ξενόγλωςςων προγραμμάτων προπτυχιακϊν με 

τζλθ εγγραφισ και μεταπτυχιακϊν με δίδακτρα για υποδοχι ξζνων φοιτθτϊν και τθ 

δθμιουργία ςφγχρονου πλαιςίου λειτουργίασ ξζνων ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα κακϊσ 

και μθ κρατικϊν πανεπιςτθμίων με τθν κατάλλθλθ νομικι μορφι. 

 

5.4 Προτάςεισ για τθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ 

Είναι περιςςότερο αναγκαία από ποτζ θ διαμόρφωςθ μιασ εκνικισ ςτρατθγικισ 

για τθ διά βίου μάκθςθ με τρόπο που θ επαγγελματικι κατάρτιςθ να ιδωκεί ωσ 

μια ςφγχρονθ και κοινωνικά αξιόπιςτθ εκπαιδευτικι επιλογι και όχι ωσ μια 

ευκαιριακι υπόκεςθ απορρόφθςθσ κονδυλίων ι κερδοφορίασ μεμονωμζνων 

ιδιωτϊν, λόγω ςυςτθμικϊν αδυναμιϊν τθσ ελλθνικισ πολιτείασ να διαμορφϊςει 

αποτελεςματικά τουσ όρουσ λειτουργίασ του πεδίου αυτοφ.  

Οι πολιτικζσ λοιπόν για τθν αναβάκμιςθ τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ οφείλουν να 

περιλαμβάνουν μζτρα και προτάςεισ που κα υπθρετοφν τουσ εξισ ςτόχουσ: 

1. Εξαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ λειτουργίασ και τθσ αξιοποίθςθσ των 

παραδοτζων του Μθχανιςμοφ Διάγνωςθσ Αναγκϊν Εργαςίασ ,ςε εκνικό και 

τοπικό επίπεδο για τον εναρμονιςμό προςφοράσ και ηιτθςθσ ειδικοτιτων και 

επαγγελμάτων 
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2. Σφνδεςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ 

3. Γενναία ενίςχυςθ ςε χρθματοδότθςθ, υποδομζσ και καταρτιςμζνο εκπαιδευτικό 

προςωπικό τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ-κατάρτιςθσ 

4. Επικαιροποίθςθ των επαγγελματικϊν περιγραμμάτων και κατάρτιςθ νζων 

περιγραμμάτων, ςφμφωνα με τισ εξελίξεισ ςτθν αγορά εργαςίασ 

5. Αναμόρφωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν και εξορκολογιςμόσ των 

ειδικοτιτων των ΙΕΚ, ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνονται πλθρζςτερα ςτισ ανάγκεσ 

τθσ αγοράσ εργαςίασ 

6. Ανατροπι του αρνθτικοφ κοινωνικοφ ςτερεοτφπου που ςυνοδεφει τθν επιλογι 

τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ-κατάρτιςθσ ςτο πλαίςιο του εκπαιδευτικοφ 

και επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ των νζων, ο οποίοσ κα πρζπει να 

αναπτυχκεί ουςιαςτικά με εξειδικευμζνο προςωπικό μζςα ςε κάκε ςχολείο 

7. Λειτουργία ενόσ κεςμοκετθμζνου εκνικοφ ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ των 

επαγγελματικϊν προςόντων, για όλεσ τισ μορφζσ μάκθςθσ, προκειμζνου να 

δφνανται όλοι οι εργαηόμενοι να πιςτοποιοφν τισ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ, 

γνϊςεισ και εμπειρίεσ που απζκτθςαν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ, 

ανεξάρτθτα από τον τρόπο απόκτθςθσ και τθν επαγγελματικι ι εκπαιδευτικι 

τουσ διαδρομι· όταν υπάρχει πραγματικι  ανάγκθ για πιςτοποίθςθ 

8. Εκνικό ςυντονιςμό και ςυμπλθρωματικότθτα των δράςεων που αναλαμβάνουν 

τα επιμζρουσ ςυςτιματα εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και απαςχόλθςθσ, μζςα από 

τθν ιςότιμθ ςυνεννόθςθ και ςυνεργαςία των εμπλεκόμενων φορζων, ςε 

κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο (αρμόδια υπουργεία, κοινωνικοί εταίροι, 

παραγωγικοί φορείσ, εκπαιδευτικι και επιςτθμονικι κοινότθτα, τοπικοί φορείσ, 

ςυνδικάτα και εργατικά κζντρα)  

 


