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1.0   ∆ιάρθρωση του επισήµου συστήµατος κατάρτισης 
 
Στη µελέτη αυτή, ο όρος "επίσηµη κατάρτιση" αναφέρεται σε όλα τα συστήµατα 
κατάρτισης, είτε πραγµατοποιούνται στο σχολείο είτε σε επιχειρήσεις, τα οποία 
οδηγούν σε κάποιου είδους επίσηµη πιστοποίηση σε εθνικό επίπεδο. Από την άλλη 
πλευρά, η "άτυπη κατάρτιση" αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες κατάρτισης που 
µπορεί να οδηγήσουν σε πιστοποίηση εσωτερικής αγοράς ή σε καµία πιστοποίηση, 
ανεξάρτητα από το αν το αποτέλεσµα είναι η απόκτηση δεξιοτήτων ή προσόντων. 
 
1.1   Επίσηµη κατάρτιση πριν από τη µεταρρύθµιση του 1992 
 
Πριν από τη µεταρρύθµιση του 1992 όλη η επίσηµη κατάρτιση πραγµατοποιείτο µέσα 
στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήµατος και εποπτευόταν από το Υπουργείο 
Παιδείας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1566/85. Ήταν, κατά κύριο λόγο, εισαγωγική 
κατάρτιση σχολικού τύπου όσον αφορά τις σχολές που εποπτεύονταν από το Υπουργείο 
Παιδείας και εναλλακτική εισαγωγική κατάρτιση όσον αφορά τις σχολές που 
ελέγχονταν από τα Υπουργεία Προεδρίας (Σχολές Τουρισµού). Εµπορικής Ναυτιλίας 
(Σχολές Εµπορικού Ναυτικού), Εργασίας (σχολές µαθητείας) και Υγείας (σχολές 
νοσοκόµων). 

 
 α. Κατάρτιση που παρέχεται στο σχολείο. Πριν από τη µεταρρύθµιση του 
1992, η σχολικού τύπου κατάρτιση προσφερόταν στα Τεχνικά / Επαγγελµατικά Λύκεια, 
στα Πολυκλαδικά Λύκεια και στις Τεχνικές / Επαγγελµατικές Σχολές. Το σχήµα ήταν 
αρχική κατάρτιση (βασική κατάρτιση + εξειδίκευση), που ήταν πολύ δύσκολο να 
προσφερθεί µε τα ίδια ποιοτικά πρότυπα σε όλη τη χώρα, λόγω των πολλών και 
σοβαρών προβληµάτων που παρουσιάζονταν εξαιτίας των ακατάλληλων σχολείων µε 
λίγους µαθητές στις αγροτικές περιοχές και γενικότερα εξαιτίας της οριακής 
εργαστηριακής διδασκαλίας σε σχολεία που δεν διευκολύνονταν από κάποιο Σχολικό 
Εργαστηριακό Κέντρο (ΣΕΚ). Τα προβλήµατα αυτά µαζί µε την ανάγκη η 
εξειδικευµένη κατάρτιση να καταστεί περισσότερο επαγγελµατική ήταν η κύρια αιτία 
για την απόφαση να διαχωριστεί η βασική κατάρτιση από την εξειδικευµένη µε τη 
µεταρρύθµιση του 1995 πλέον η εξειδίκευση αποτελεί µέρος ενός ευέλικτου 
συστήµατος, στα πλαίσια του οποίου θα µπορεί να γίνει πιο εύχρηστη.  

 
β. Κατάρτιση που παρέχεται  στις επιχειρήσεις. Πριν από τη µεταρρύθµιση 

του 1992 δεν υπήρχε τυπική κατάρτιση στις επιχειρήσεις, αν εξαιρέσει κανείς την 
πρακτική εξάσκηση που παρεχόταν µέσα στις επιχειρήσεις σε µαθητευόµενους ή σε  
εναλλασσόµενους σπουδαστές. 

 
1.2   Άτυπη κατάρτιση πριν από τη µεταρρύθµιση του 1992. 
 
Πριν από τη µεταρρύθµιση, όλες οι δραστηριότητες κατάρτισης που σχεδιάζονταν έξω 
από το εκπαιδευτικό σύστηµα ήταν άτυπες και οδηγούσαν σε πιστοποίηση µε 
επικύρωση µόνο από εσωτερικές αγορές εργασίας. Για παράδειγµα, υπήρχαν 
προγράµµατα εναλλασσόµενης κατάρτισης που προσφέρονταν από το Ελληνικό 
Οργανισµό Τουρισµού (ΕΟΤ), οδηγώντας στην απόκτηση διπλωµάτων που 
αναγνωρίζονταν µόνο από τις επιχειρήσεις του ΕΟΤ και, κατά περίπτωση, από κάποιες 
ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις. Τα διεπιχειρησιακά κέντρα κατάρτισης στην Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Βόλο πραγµατοποιούσαν κάποια σύγχρονα τµήµατα κατάρτισης για 
εργαζόµενους στη βιοµηχανία, χωρίς καµιά τυπική εθνική αναγνώριση. Τα 
προγράµµατα κατάρτισης ενηλίκων, που πραγµατοποιούσαν οι Νοµαρχιακές Επιτροπές 
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για την επιµόρφωση ενηλίκων στους 52 νοµούς της χώρας, ήταν επίσης άτυπα, αν και 
κάποια από αυτά οδηγούσαν σε απόκτηση επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 
 
1.3   Επίσηµη κατάρτιση µετά τη µεταρρύθµιση του 1992 
 
Το 1992 ψηφίστηκε ένας νέος νόµος, ο Ν.2009/92, που καθιέρωσε το "Εθνικό Σύστηµα 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης" για την εποπτεία όλης της επίσηµης 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης καθώς και των δραστηριοτήτων κατάρτισης που οδηγούν 
στην απόκτηση  εθνικών διπλωµάτων κατάρτισης. Το Σχήµα V.1 σχηµατικά τη νέα 
διάρθρωση του συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Παιδείας µέσω ενός νεοσυσταθέντος εθνικού οργανισµού που καλείται 
“Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης” (ΟΕΕΚ). Για λόγους 
σαφήνειας, πρέπει να αναφερθεί στο σηµείο αυτό ότι το Υπουργείο Εργασίας, εκτός 
από τις σχολές µαθητείας, εποπτεύει επίσης όλες τις άτυπες δραστηριότητες κατάρτισης 
που χρηµατοδοτούνται κατά ένα µέρος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. ΄Οπως 
φαίνεται και στο Σχήµα, η αρχική κατάρτιση προσφέρεται εν µέρει από το εκπαιδευτικό 
σύστηµα (προεπαγγελµατική εκπαίδευση και βασική κατάρτιση) και εν µέρει από το 
σύστηµα κατάρτισης (εξειδίκευση). Η λογική πίσω από αυτό το διαχωρισµό είναι ότι το 
εκπαιδευτικό σύστηµα πρέπει να παρέχει επαγγελµατική εκπαίδευση µε ένα βασικό 
παράγοντα κατάρτισης που να προετοιµάζει τους µαθητές για επαγγελµατική 
προσαρµοστικότητα, το δε σύστηµα κατάρτισης, από την άλλη πλευρά, πρέπει να 
οδηγεί προς συγκεκριµένα επαγγέλµατα, δηλ. να αναπτύσσει στο µαθητή ορισµένες 
αξιοποιήσιµες στην αγορά εργασίας δεξιότητες µέσω της εξειδικευµένης κατάρτισης. 
Με τον τρόπο αυτό, ο νέος καταρτίζεται, π.χ., για να γίνει "τεχνίτης ηλεκτρονικών" στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα και, στη συνέχεια, εγγράφεται στο σύστηµα κατάρτισης για να 
αποκτήσει την ειδικότητα "συντήρηση των συστηµάτων αυτοµατισµού πλοίων". 

 
α.Κατάρτιση που παρέχεται στο σχολείο. Η κατάρτιση που παρέχεται στο 

σχολείο µετά από τη µεταρρύθµιση του 1992 συνεχίζει να γίνεται µε τη µορφή 
προεπαγγελµατικής εκπαίδευσης και βασικής επαγγελµατικής κατάρτισης που 
παρέχεται σε επαγγελµατικές σχολές οι οποίες εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Παιδείας (Τεχνικά/Επαγγελµατικά Λύκεια, Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια και Τεχνικές 
Επαγγελµατικές Σχολές) και το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (Ναυτικά Λύκεια). Τα 
λύκεια παρέχουν προγράµµατα γενικευµένης επαγγελµατικής κατάρτισης, ενώ τα 
σχολεία παρέχουν µαθήµατα κατάλληλα για εξεύρεση απασχόλησης. 

 
Η κατάρτιση που πραγµατοποιείται σε σχολείο µε τη µορφή εξειδίκευσης παρέχεται 
στα νεοσυσταθέντα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), που λειτουργούν σε 
µεταδευτεροβάθµιο επίπεδο και σκοπό έχουν να καλύψουν κυρίως τις ανάγκες 
κατάρτισης των αποφοίτων των γενικών λυκείων. Στην περίπτωση αυτή το πρόγραµµα 
4 εξαµήνων περιλαµβάνει βασική κατάρτιση και εξειδίκευση. Εχουν σχεδιαστεί όµως, 
για να καλύψουν επίσης τις ανάγκες των αποφοίτων των Τεχνικών και Ενιαίων 
Πολυκλαδικών Λυκείων, µε προγράµµατα ενός ή δύο εξάµηνων αντίστοιχα. 
 
Τα ΙΕΚ αποτελούν τον κεντρικό άξονα της µεταρρύθµισης του 1992 όσον αφορά την 
κατάρτιση,  επειδή ο σχεδιασµός τους, η λειτουργία τους και η πιστοποίηση των 
προγραµµάτων που προσφέρουν συνδέονται στενά µε την τοπική, περιφερειακή και 
εθνική αγορά εργασίας µέσω της έννοιας της "θεσµοθέτησης"*. 
 
Το Σχήµα V.2 δείχνει  το Εθνικό ∆ίκτυο των δηµοσίων ΙΕΚ. Το Σχήµα V.3 δείχνει το 
Εθνικό ∆ίκτυο των ιδιωτικών ΙΕΚ. Το Σχήµα V.4 δείχνει τους  τοµείς σπουδών. Ο 
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Πίνακας V.1 δείχνει σταστιστικά στοιχεία για τα ΙΕΚ. Ο Πίνακας V.2 δείχνει την 
εξέλιξη βασικών στοιχείων. Ο Πίνακας V.3 δείχνει την εξέλιξη βασικών στοιχείων. 
 
* Θεσµοθετηµένη κατάρτιση είναι η κατάρτιση που καθορίζεται βάσει προτύπων 
που υπόκεινται στη συναίνεση των κοινωνικών εταίρων (στην περίπτωση αυτή η 
συναίνεση επιβάλλεται από το νόµο). 

 
 β.Κατάρτιση που πραγµατοποιείται στις επιχειρήσεις. Η επίσηµη 
επιχειρησιακή κατάρτιση µε τη µορφή ενδοϋπηρεσιακής ή διεπιχειρησιακής κατάρτισης 
είναι τώρα δυνατή και προβλέπεται από το Ν.2009/92. Αυτό σηµαίνει ότι αυτός ο τύπος 
επιχειρησιακής κατάρτισης οδηγεί σε εθνική πιστοποίηση. Η επίσηµη επχειρησιακή 
κατάρτιση παίρνει τη µορφή εκσυχρονισµένης, αναβαθµισµένης κατάρτισης και 
επανακατάρτισης. Σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να είναι βασική κατάρτιση 
ηµιεξειδικευµένων εργατών. 

 
 

2.0 ∆ιαπλοκή µε το Σύστηµα Εκπαίδευσης 
 
'Οπως ήδη αναφέρθηκε, όλα τα προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που παρέχονται στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήµατος 
πραγµατοποιούνται στο σχολείο, είναι γενικής φύσεως (δεν παρέχουν εξειδίκευση) και 
έχουν ως αποτέλεσµα πιστοποίηση σε ορισµένο χρονικό διάστηµα. Επιπρόσθετα από τη 
στιγµή που τα προγράµµατα είναι ενσωµατωµένα σε ένα γενικό, ανελαστικό και 
συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστηµα, δεν επιδέχονται καινοτοµίες και αλλαγές και, 
εποµένως, παρουσιάζουν έλλειψη προσαρµοστικότητας στις αλλαγές της αγοράς 
εργασίας. Περιττό να λεχθεί ότι δεν εναρµονίζονται και µε τα υπόλοιπα περιφερειακά 
προγράµµατα. 
 
Από την άλλη πλευρά, το νέο σύστηµα κατάρτισης, που σχεδιάστηκε να λειτουργεί 
εκτός του εκπαιδευτικού συστήµατος, παρουσιάζει προγράµµατα µε ευελιξία στο 
σχεδιασµό, στη διδασκαλία και στην πιστοποίηση, που είναι αξιοποιήσιµα στην 
εξεύρεση εργασίας και παρέχουν πιστοποίηση µε βάση τις ικανότητες. Επίσης, τα 
προγράµµατα µπορούν να ακυρωθούν, όταν υπάρχει ένδειξη κορεσµού της αγοράς 
εργασίας. Επίσης σχεδιάζονται σε περιφερειακό επίπεδο. Οι Τριµελείς Συµβουλευτικές 
Επιτροπές, που αποτελούνται από εκπροσώπους των Κοινωνικών Εταίρων, λειτουργούν 
σε περιφερειακό επίπεδο (µία σε κάθε µία από τις 13 ∆ιοικητικές Περιφέρειες) και 
καλύπτουν ουσιαστικά όλους τους τοµείς σχεδιασµού και πιστοποίησης των 
προγραµµάτων κατάρτισης που παρέχονται στα IEK της Περιφέρειας. 
 
Παρόλες τις εµφανείς τους αντιθέσεις, τα δύο συστήµατα (σύστηµα εκπαίδευσης και 
σύστηµα κατάρτισης) λειτουργούν συµπληρωµατικά και, σκοπίµως, διαπλέκονται.  Η 
κατάρτιση που παρέχεται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήµατος, παρόλο που 
φαίνεται γενικής φύσεως και δυσκίνητη, στοχεύει στην ανάπτυξη προσόντων και 
κοινωνικών δεξιοτήτων-κλειδιών που τελευταία, στο πλαίσιο των στρατηγικών της 
κατάρτισης που καλύπτει η Θεωρία της Νέας Οικονοµικής Ανάπτυξης, φαίνεται να 
αποκτούν µεγαλύτερη σηµασία. Εκτός από αυτά τα προσόντα και τις δεξιότητες, το 
σύστηµα της επίσηµης σχολικής εκπαίδευσης στοχεύει στην εξασφάλιση, τουλάχιστον 
µέχρι ενός οριακού σηµείου, την παροχή βασικής εκπαίδευσης και αφήνει την 
εξειδικευµένη κατάρτιση για το ευέλικτο σύστηµα κατάρτισης που κατευθύνεται από 
τις τάσεις της αγοράς και επηρεάζεται από τις κατά τόπους συνθήκες. 
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Ως αποτέλεσµα αυτής της διαπλοκής παρουσιάζεται σηµαντική µείωση της ανεργίας 
των αποφοίτων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη του την 
παρακάτω εικόνα όσον αφορά τη ροή των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
΄Ενας στους πέντε µαθητές που τελειώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και 
προχωρούν στην ανώτερη δευτεροβάθµια επιλέγουν επαγγελµατικό σχολείο (ΤΕΛ, 
ΕΠΛ, ΤΕΣ), ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις εγγράφονται στο γενικό λύκειο. Από τους 
τέσσερις που παρακολουθούν τη γενική εκπαίδευση (ακαδηµαϊκή εκπαίδευση που 
προετοιµάζει κυρίως για τα ανώτερα και ανώτατα ιδρύµατα), µόνο ένας επιτυγχάνει 
στις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αυτό σηµαίνει ότι τρείς 
στους πέντε µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπαίνουν στην αγορά εργασίας, 
χωρίς να διαθέτουν στην ουσία προσόντα για εξεύρεση εργασίας. Οι νέοι αυτοί, που 
ακαδηµαϊκά είναι καλά προετοιµασµένοι, αποτελούν τον στόχο του νέου συστήµατος 
κατάρτισης µε προγράµµατα σύγχρονα και κατάλληλα για εξεύρεση εργασίας. 

 
 

3.0 Σύνδεση µε την αγορά εργασίας 
 
Είναι γεγονός ότι έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες, στις περισσότερες περιπτώσεις 
σποραδικές και οπωσδήποτε όχι εκτεταµένες, ώστε να γίνουν προβλέψεις ή ακόµη και 
να φωτογραφηθούν οι "ανάγκες" της αγοράς εργασίας µε σκοπό την εφαρµογή µιας 
στρατηγικής εκπαιδευτικού σχεδιασµού. Αυτές οι προσπάθειες έχουν αξιολογηθεί ως 
γενικά αποτυχηµένες (Πεσµαζόγλου, 1987). Ενδεικτικά αναφέρουµε το Μεσογειακό 
Περιφερειακό Πρόγραµµα που πραγµατοποιήθηκε αρκετά χρόνια πριν (ΟΟΣΑ, 1965) 
και, στη συνέχεια, κάποια σποραδικά σχέδια που εφαρµόστηκαν από το ΚΕΠΕ 
(Γλυτσός:1976, Γλυτσός και Φακιολάς:1985, Γλυτσός:1994 και Κανελλόπουλος:1994). 
Εκτός απo αυτά, αρκετά ανεξάρτητα προγράµµατα, χρηµατοδοτούµενα κυρίως από την 
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο των σχεδίων περιφερειακής 
ανάπτυξης (ΟΑΕ∆:1989, Παπαθεοδοσίου:1990, Κέντρο ∆ιαστηµικών Μελετών:1991, 
και URSA-NET:1991). 
 
Η αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού σχεδιασµού, που βασίζεται σε ποσοτικά και 
ποιοτικά στοιχεία προερχόµενα από την εφαρµογή διαφόρων µοντέλων που διευθύνουν 
την αγορά εργασίας, είναι ασφαλώς ένα διαµφισβητούµενο θέµα. Φαίνεται ότι οι 
περισσότεροι από τους λεγόµενους νεοκλασικους οικονοµολόγους διατείνονται ότι οι 
περισσότερες από τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται για το σχεδιασµό ανθρώπινου 
δυναµικού είναι ανακριβείς και αναποτελεσµατικές στην εφαρµογή τους (Klees 
1986:577). Επίσης, έχει αποδειχθεί µε βάση µια ανασκόπηση που αναφέρεται σε 
έµπειρικά δεδοµένα των τελευταίων 25 χρόνων, ότι ο εκπαιδευτικός σχεδιασµός δεν 
είχε καλά αποτελέσµατα. Αντίθετα, έχουν εξακριβωθεί πολλά λάθη που οδήγησαν σε 
καταστροφικά αποτελέσµατα (Ψαχαρόπουλος, 1986 : 560). 
 
Αν και οι περισσότερες τεχνικές εκπαιδευτικού σχεδιασµού φαίνονται αναξιόπιστες, 
είναι γνωστό ότι το επίπεδο κάθε δραστηριότητας σχεδιασµού καθορίζεται από την 
υφιστάµενη δοµή του διοικητικού σχεδιασµού που υπάρχει στα αρµόδια υπουργεία και 
από το επίπεδο συνεργασίας και συντονισµού µεταξύ των υπουργείων αυτών. Επίσης, 
απαιτούνται πλήρη, συγκρίσιµα και πρόσφατα στατιστικά στοιχεία (ΟΟΣΑ, 1980). 
Είναι πολύ δύσκολο να λεχθεί ότι κάτι τέτοιο συµβαίνει στην Ελλάδα, γεγονός που 
κάνει τον αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό σχεδιασµό πολύ δύσκολο (αν όχι αδύνατο). 
 
Το συµπέρασµα είναι ότι δεν υπάρχει κανείς εκπαιδευτικός σχεδιασµός που θα 
µπορούσε να συνδέσει, αποτελεσµατικά και συνεχώς, το εκπαιδευτικό σύστηµα µε την 
αγορά εργασίας (µε κατεύθυνση και ανατροφοδότηση) και τα αποτελέσµατα είναι 
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µάλλον απογοητευτικά. Κάποιες µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν από το Σύνδεσµο 
Ελληνικών Βιοµηχανιων όσον αφορά τα προσόντα για τις ανάγκες της βιοµηχανίας 
(ΣΕΒ:1990) καθώς και µια πιό πρόσφατη µελέτη για µια νέα βιοµηχανική στρατηγική 
(Παπαλεξόπουλος:1993), τονίζουν την ασυµβατότητα της δευτεροβάθµιας 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης προς τις ανάγκες της βιοµηχανίας. Ακόµη πιο 
ενδιαφέροντα είναι τα πορίσµατα µιας διδακτορικής διατριβής που υποβλήθηκε στο 
Πάντειο Πανεπιστήµιο (Αθανασούλα-Ρέππα: 1992) και καταλήγει στο συµπέρασµα ότι 
υπάρχει µικρή σχέση µεταξύ της δοµής της εξειδίκευσης που παρέχεται στους 
αποφοίτους δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής 
δοµής της απασχόλησης της χώρας. 
 
Η θλιβερή αυτή κατάσταση σχετικά µε τη σύνδεση εκπαιδευτικού συστήµατος και 
αγοράς εργασίας ανάγκασε τις δύο τελευταίες κυβερνήσεις της χώρας να στραφούν 
προς την πολιτική που βαθµηδόν θα επαγγελµατικοποιήσει, σε µικρό βαθµό, τη γενική 
ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, θα γενικεύσει την ανώτερη επαγγελµατική 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση και θα εντάξει την εξειδικευµένη επαγγελµατική κατάρτιση 
στο σύστηµα κατάρτισης, το οποίο µε την τριµερή λειτουργία και σχεδιασµό του θα 
επιτύχει µεγαλύτερη σύνδεση µε την αγορά εργασίας. 
 
 
4.0 Πιστοποίηση και Επικύρωση 
 
4.1 Πολιτική πιστοποίησης πριν από τη µεταρρύθµιση του 1992 
 
Πριν από τη µεταρρύθµιση του 1992, µόνον η κατάρτιση που παρείχε το επίσηµο 
εκπαιδευτικό σύστηµα ήταν εθνικά πιστοποιηµένη. Η πιστοποίηση που παρείχετο 
βασιζόταν στο χρόνο σπουδών και όχι στην ικανότητα. Το πτυχίο που έπαιρναν οι 
µαθητές τελειώνοντας το σχολείο και το οποίο αποδείκνυε ότι ανταποκρίθηκαν µε 
επιτυχία στις απαιτήσεις του σχολείου µέσα σε χρονική διάρκεια καθορισµένη από τους 
κανονισµούς για την κατάρτιση, αποτελούσε το επίσηµο εθνικό έγγραφο (πτυχίο) που 
έδινε στον κάτοχο επαγγελµατικά δικαιώµατα για την άσκηση του επαγγέλµατος µε 
καθορισµένο βαθµό αυτονοµίας. Τα δικαιώµατα αυτά δηµοσιεύθηκαν µε Προεδρικά 
∆ιατάγµατα για τα Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα, τα οποία, µε τη σειρά τους, εκδόθηκαν 
βάσει του νόµου 6422/1934. 
 
Σε ορισµένα επαγγέλµατα, όπως το επάγγελµα του τεχνικού ηλεκτρικών εφαρµογών, το 
πιστοποιητικό, που εκδιδόταν από το Υπουργείο Παιδείας µε βάση τη χρονική διάρκεια 
σπουδών, συνοδευόταν από πιστοποιητικό ικανότητας του Υπουργείου Βιοµηχανίας, 
αφού είχαν προηγηθεί τουλάχιστον δύο χρόνια πρακτικής στο επάγγελµα µε ορισµένο 
βαθµό αυτονοµίας. Αυτά τα επαγγέλµατα όµως είναι λίγα και αποτελούν την εξαίρεση 
µάλλον παρά τον κανόνα. 
 
Η πολιτική πιστοποίησης, που µόλις περιγράψαµε, δείχνει ένα χαλαρό, υπανάπτυκτο 
και µη θεσµοθετηµένο σύστηµα κατάρτισης, το οποίο έχει υπερισχύσει στην Ελλάδα 
από το 1959, έτος που άρχισε να εφαρµόζεται το επίσηµο σύστηµα επαγγελµατικής 
κατάρτισης. ΄Εχουν εκδοθεί πολύ λίγα Προεδρικά ∆ιατάγµατα για τα επαγγελµατικά 
δικαιώµατα, κυρίως εξαιτίας της αδυναµίας των διοικητικών επιτροπών, που 
συγκροτήθηκαν για να τα σχεδιάσουν, να καταλήξουν σε συµφωνία λόγω πολλών 
διαφορών ως προς την διαπλοκή των επαγγελµάτων, π.χ. µηχανικός, τεχνολόγος 
µηχανικός, ανώτερος τεχνικός µηχανολόγος, κατώτερος τεχνικός µηχανολόγος, κτλ. 
Αυτό είχε ως συνέπεια ένα σύστηµα πιστοποίησης χωρίς δοµή, µε µεγάλο βαθµό 
αυθαιρεσίας στην αγορά εργασίας. 
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4.2 Πολιτική πιστοποίησης µετά τη µεταρρύθµιση του 1992 
 
Αποτέλεσµα της µεταρρύθµισης του 1992 ήταν ο διαχωρισµός του κύκλου της αρχικής 
κατάρτισης. Η βασική κατάρτιση παρέµεινε µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα, ενώ η 
εξειδικευµένη µετατέθηκε στο νέο σύστηµα της τυπικής επίσηµης κατάρτισης (βλ. 
Σχήµα V1) . Συνεπώς η πιστοποίηση βασικής κατάρτισης παραµένει όπως ήταν : 
βασίζεται δηλαδή στη διάρκεια σπουδών, και, όπως είναι φυσικό, η πιστοποίηση 
παραµένει ευθύνη των καθηγητών επαγγελµατικής εκπαίδευσης στα σχολεία. Είναι µία 
διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης σε όλα τα δηµόσια σχολεία. Οι µαθητές των 
ιδιωτικών σχολείων, αφού δώσουν τις εξετάσεις και τα τεστ αξιολόγησης στο σχολείο 
τους, πρέπει να παρουσιαστούν σε µια Εξεταστική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας 
και να εξεταστούν και πάλι. Μόνο αφού επιτύχουν σ’ αυτή τη δεύτερη εξέταση, 
µπορούν να πάρουν το επίσηµο δίπλωµα/πιστοποιητικό που εκδίδεται από το 
Υπουργείο Παιδείας. Πρέπει να τονίσουµε ότι µόνο προγράµµατα που έχουν άδεια να 
λειτουργούν στο πλαίσιο του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος, όπως καθορίζεται 
από το Ν.1566/85, επικυρώνονται σε εθνικό επίπεδο. ΄Ολα τα άλλα βασικά 
προγράµµατα κατάρτισης θεωρούνται άτυπα, και η πιστοποίησή τους δεν 
αναγνωρίζεται επίσηµα. 
 
Από την άλλη πλευρά, µε το νέο Νόµο για την Κατάρτιση (Ν.2009/92, άρθρο 6), η 
εξειδικευµένη κατάρτιση καθώς και οι περισσότερες µορφές της συνεχιζοµένης 
κατάρτισης (συµπεριλαµβανοµένης και της επανακατάρτισης) δεν υπόκεινται στο 
επίσηµο εθνικό σύστηµα πιστοποίησης, το οποίο όµως θα βασίζεται στις ικανότητες. 
'Οπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, κάθε µια από τις 13 περιφέρειες της χώρας έχει 
συγκροτήσει Τριµελείς Συµβουλευτικές Επιτροπές (ΤΣΕ), στις οποίες συµµετέχουν οι 
κοινωνικοί εταίροι µε ίσο αριθµό εκπροσώπων. ΄Ενα από τα πολλά καθήκοντα των ΤΣΕ 
είναι η συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών, οι οποίες, µε την καθοδήγηση της 
Εθνικής Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, αναλαµβάνουν το έργο των πρακτικών 
εξετάσεων για κάθε ειδικότητα κατάρτισης (οι θεωρητικές εξετάσεις 
πραγµατοποιούνται σε εθνικό επίπεδο µε εξετάσεις, που πραγµατοποιούνται υπ’ευθύνη 
της εθνικής Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων). Η πρακτική εξέταση πραγµατοποιείται 
ατοµικά για κάθε υποψήφιο από τριµελή εξεταστική επιτροπή σε εργαστηριακές, 
µηχανουργικές εγκαταστάσεις. ΄Οταν κρίνεται απαραίτητο, η πρακτική εξέταση µπορεί 
να γίνει σε κανονικό περιβάλλον εργασίας. Αφού καλύψει τις απαιτήσεις των 
θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων και ολοκληρώσει την αναγκαία παρακολούθηση 
στο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ο υποψήφιος παίρνει το πιστοποιητικό του 
µε εθνική και ευρωπαϊκή αναγνώριση (βάσει της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ). 
 
4.3 Επικύρωση της κατάρτισης 

 
Σύµφωνα µε το νέο νόµο για την Κατάρτιση, η επικύρωση των 

πιστοποιητικών/διπλωµάτων κατάρτισης που εκδίδει το Υπουργείο Παιδείας γίνεται µε 
έκδοση Προεδρικών ∆ιαταγµάτων για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, µετά από 
γνωµοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ). Ο ΟΕΕΚ, που ιδρύθηκε µε το Νόµο 2009/92, 
είναι ο εποπτεύων φορέας του Εθνικού Συστήµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης και έχει Συµβούλιο µε τριµελή εκπροσώπηση. 

 
Ειδικές Επιτροπές, µε εκπροσώπους του Υπουργείου, που εποπτεύουν την 

πρακτική άσκηση των νοµοθετικά κατοχυρωµένων επαγγελµάτων που είναι υπό 
εξέταση, συντάσουν µε µία µόνιµη Επιτροπή Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων του 
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ΟΕΕΚ το περιεχόµενο κάθε Προεδρικού ∆ιατάγµατος, πριν υποβληθεί  στο ∆.Σ. του 
ΟΕΕΚ για εξέταση και στο Υπουργείο Παιδείας για υπογραφή. 

 
Πρέπει να τονιστεί ότι η ανωτέρω διαδικασία επικύρωσης των πιστοποιητικών 

εφαρµόζεται µόνο για τα νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα. 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ V 1: 
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ΣΧΕ∆ΙΟ V 2: 
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ΣΧΕ∆ΙΟ V 3: 
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ΣΧΕ∆ΙΟ V 4: 
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 

Ι.Ε.Κ. 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1994 

 
∆ΗΜΟΣΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ Ι.Ε.Κ. 59 73 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ 13.000 13.592 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 62 37 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 4.000  

ΠΙΝΑΚΑΣ V 1: 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ Ι.Ε.Κ.  
Ο.Ε.Ε.Κ. – ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
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Ι.Ε.Κ. ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΕΞΕΛΙΞΗ, ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1992 – 1994 

 ΣΕΠΤ. 
1992 

ΦΕΒΡ. 
1993 

ΟΚΤ. 
1993 

ΜΑΡΤ. 
1994 

ΣΕΠΤ. 
1994 

Ι.Ε.Κ. 14 15 38 38 55 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 42 47 52 52 64 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 1478 1.978 3.421 3.621 4.000 

ΝΕΟΙ 
ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ 3.388 1.173 5.916 1.456 6.766 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 13.689 4.739 25.954 3.842 24.944 

ΠΙΝΑΚΑΣ V 2: 
 

Ο.Ε.Ε.Κ. – ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
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Ι.Ε.Κ. – Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1992 – 1994 

 ΟΚΤ. 
1993 

ΜΑΡΤ. 
1994 

ΣΕΠΤ. 
1994 

Ι.Ε.Κ. 44 52 73 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 38 38 37 

ΝΕΟΙ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ 4.455 845 9.844 

ΠΙΝΑΚΑΣ V 3: 
 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 
Ο.Ε.Ε.Κ. – ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
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5.0 ∆ηµόσιοι φορείς της Επαγγελµατικής/Τεχνικής Κατάρτισης 

 
5.1 ΟΕΕΚ - ΙΕΚ 

 
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αναγνωρίζοντας τη µεγάλη 

σηµασία της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την συνολική ανάπτυξη 
της χώρας και, κυρίως, για τον εφοδιασµό των νέων ατόµων µε ουσιαστικά και τυπικά 
προσόντα, προχώρησε στην ίδρυση του Εθνικού Συστήµατος Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ). 
Το ΕΣΕΕΚ, που θεσπίσθηκε µε το Νόµο 2009/92, στοχεύει στα ακόλουθα: 

-Σχεδιασµό, ανάπτυξη και παροχή επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
-Πιστοποίηση όλων των επίσηµων δραστηριοτήτων επαγγελµατικής κατάρτισης. 
-Συντονισµό του συστήµατος επαγγελµατικής κατάρτισης µε το Εκπαιδευτικό 

Σύστηµα. 
-Εφαρµογή όλων των τύπων της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 

όλων των ελληνικών προγραµµάτων της. 
-Εκπλήρωση όλων των άλλων παρόµοιων στόχων. 
 

Φορέας αρµόδιος για την επίτευξη των σκοπών της ΕΣΕΕΚ είναι ο Οργανισµός 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ). 
 
Ο Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) είναι αυτοτελές 
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, εποπτευόµενο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, και το ∆ιοικητικό του Συµβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους 
της πολιτείας και των κοινωνικών εταίρων. 
 
Αποστολή του ΟΕΕΚ είναι η εποπτεία της ανάπτυξης και κατάρτισης, σε συνεργασία 
µε τους κοινωνικούς εταίρους, ενός ενιαίου εθνικού συστήµατος επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και η εισαγωγή ενός ενιαίου εθνικού συστήµατος επαγγελµατικών 
προσόντων. ΄Ενας από τους στόχους αυτής της ανάπτυξης είναι η βελτίωση των 
επαγγελµατικών ευκαιριών σε µεταδευτεροβάθµιο επίπεδο και η κάλυψη των αναγκών 
της αγοράς εργασίας. 
 
Τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) δεν αποτελούν µέρος του 
επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος, µε άλλα λόγια δεν εποπτεύονται από το 
ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Είναι µεταδευτεροβάθµιου επιπέδου και εποπτεύονται από τον ΟΕΕΚ. 
 
Το σύστηµα µεταδευτεροβάθµιας κατάρτισης διαφέρει από το παραδοσιακό 
ακαδηµαϊκό σύστηµα, παρέχει δηλαδή δίπλωµα που αναγνωρίζεται από την Πολιτεία, 
αλλά δεν ανήκει στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα. Οι κάτοχοι παρόµοιων 
διπλωµάτων δεν έχουν πρόσβαση στα ανώτατα ιδρύµατα {(Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµαττα (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ)}. 
 
Στα διάφορα τµήµατα των ΙΕΚ µπορούν να εγγραφούν µαθητές που έχουν τελειώσει το 
Γυµνάσιο, Τεχνική ή Επαγγελµατική Σχολή, προγράµµατα µαθητείας του ΟΑΕ∆ και 
λύκεια κάθε τύπου, καθώς και ενήλικοι που έχουν τελειώσει σχολεία όλων των τύπων 
και θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους. Τα µαθήµατα που 
παρέχονται από τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης έχουν σχεδιαστεί και 
δοµηθεί σύµφωνα µε τις ανάγκες και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των µαθητών. 
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Οι µαθητές που έχουν ολοκληρώσει µε επιτυχία τις σπουδές τους µπορούν να ψάξουν 
αµέσως για εργασία. 
 
Προς το παρόν λειτουργούν 59 δηµόσια και 73 ιδιωτικά ΙΕΚ σε όλη την Ελλάδα, µε 61 
ειδικότητες, που καλύπτουν τους εξής τοµείς : Προγραµµατιστών Η/Υ, Τεχνικών 
Χηµείας και Υλικών, Γεωτοχνολογίας, Ηλεκτρονικών και Τεχνικών Συστηµάτων 
Αυτοµάτου Ελέγχου, Οικονοµίας-∆ιοίκησης, Περιβάλλοντος, Τεχνικών Αυτοκινήτων, 
Εφαρµοσµένων Τεχνών και Παραϊατρικών Επαγγελµάτων. 
 
5.2 ΟΑΕ∆ (Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού) 
 
Ο ΟΑΕ∆ είναι το κύριο όργανο εφαρµογής της πολιτικής της κυβέρνησης όσον αφορά 
την απασχόληση. 
 
Είναι αυτοτελές νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, εποπτευόµενο από το Υπουργείο 
Εργασίας. 
Το ∆.Σ. του οργανισµού αποτελείται από εκπροσώπους της πολιτείας και των 
κοινωνικών εταίρων. 
 
Οι υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ αποτελούνται από την Κεντρική ∆ιοίκηση και τις 
Περιφερειακές Υπηρεσίες. 
 
Τα έσοδα του ΟΑΕ∆ προέρχονται από :α) συνεισφορές των υπαλλήλων και των 
εργοδοτών, και β) από πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και γ) από την Πολιτεία. 
 
Συγκεκριµένα, οι στόχοι του ΟΑΕ∆ υλοποιούνται µέσω των ακόλουθων τοµέων 
δραστηριοτήτων: επαγγελµατικός προσανατολισµός, τεχνική επαγγελµατική κατάρτιση, 
εντατική επαγγελµατική κατάρτιση, περαιτέρω κατάρτιση και επιµόρφωση, σύστηµα 
µαθητείας, µεταλυκειακή επαγγελµατική κατάρτιση, κοινωνική προστασία, γεωγραφική 
και επαγγελµατική κινητικότητα, εργατικό δυναµικό, αναβάθµιση της απασχόλησης. 

 
Σύστηµα µαθητείας. 

 
Εκτός του εκπαιδευτικού συστήµατος, ο ΟΑΕ∆ παρέχει τεχνική εκπαίδευση για νεαρά 
άτοµα µέσω του συστήµατος µαθητείας. Το σύστηµα µαθητείας, το οποίο αποτελεί 
διεθνώς καθιερωµένη πρακτική, συνδυάζει την κατάρτιση του µαθητευόµενου στις 
σχολές µαθητείας του ΟΑΕ∆ µε την πρακτική εξάσκηση σε δηµόσιες ή ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. 
 
Υπάρχουν περίπου 12.700 µαθητευόµενοι στις σχολές κατάρτισης του ΟΑΕ∆ και 
περίπου 3.200 ολοκληρώνουν το πρόγραµµα κάθε χρόνο. 
 
Στο σύστηµα  µαθητείας, που διαρκεί τρία χρόνια, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι γυµνασίου 
ηλικίας 15-18 ετών. 
 
Ο πρώτος χρόνος κατάρτισης πραγµατοποιείται σε ένα κέντρο µαθητείας και δίνεται  
έµφαση στην εργαστηριακή κατάρτιση. Τα υπόλοιπα δύο χρόνια, ο µαθητευόµενος 
απασχολείται, σταδιακά και για όλο και µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, σε κάποια 
επιχείρηση ενώ το τελευταίο εξάµηνο η απασχόληση πραγµατοποιείται αποκλειστικά 
σε εργασιακό χώρο. 
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Υπάρχουν 20 έως 30 ειδικότητες, ανάλογα µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, και 
είναι ευθύνη του ΟΑΕ∆ να εξασφαλίσει θέσεις κατάρτισης στις επιχειρήσεις. Το 
δίπλωµα που απονέµεται στο πλαίσιο του συστήµατος µαθητείας αντιστοιχεί µε αυτό 
των Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών (ΤΕΣ). 
 
Μεταλυκειακή Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΙΕΚ). 

 
Ο ΟΑΕ∆, στο πλαίσιο της συνεχούς έρευνας για την κάλυψη περισσοτέρων αναγκών 
κατάρτισης, αποφάσισε να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στο χώρο της 
µεταλυκειακής επαγγελµατικής κατάρτισης µε την ίδρυση Ινστιτούτων Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ). 
'Ετσι, προς το παρόν, λειτουργούν 59 ΙΕΚ σε όλη την Ελλάδα. 
 
Πειραµατικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Απασχόλησης 
(ΠΙΕΚΑ). 
 
Το 1993 ο ΟΑΕ∆  ίδρυσε το Πειραµατικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης και 
Απασχόλησης (ΠΙΕΚΑ), το οποίο είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και 
αποστολή του είναι: 

 
α.-Να παρακολουθεί στατιστικά την εξέλιξη της απασχόλησης ή ανεργίας σε κάθε 

νοµό της χώρας, µε βάση στατιστικά στοιχεία από έρευνες των εξής φορέων: 
-Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας 
-ΟΑΕ∆ 
-EUROSTAT 
-ΟΟΣΑ 
-΄Αλλων φορέων 

β.-Να επεξεργάζεται µεταρρυθµιστικά προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης. 
γ.-Να πραγµατοποιεί έρευνα σχετικά µε τη στατιστική ανάλυση της 

απασχόλησης/ανεργίας. 
 

5.3 ΓΓΛΕ (Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης). 
 
Η ΓΓΛΕ και η περιφερειακή δοµή της (Νοµαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής 
Επιµόρφωσης, ΝΕΛΕ, σε όλη την Ελλάδα), είναι η µόνη δηµόσια υπηρεσία που 
πραγµατοποιεί προγράµµατα λαϊκής επιµόρφωσης. 
 
Πιο συγκεκριµένα, οι στόχοι της ΓΓΛΕ υλοποιούνται στους εξής τοµείς 
δραστηριοτήτων: 

 
-Επιµόρφωση 
-Αλφαβητισµός 
-Πρόληψη αναλφαβητισµού 
-Επαγγελµατική κατάρτιση 
-Επαγγελµατική κατάρτιση και αποκατάσταση αναπήρων 
-Προγράµµατα κοινωνικής στήριξης 
-Υγιεινή - Πρόληψη 
-Μορφωτικές δραστηριότητες 
-Σεµινάρια για διεκπαιδευτική προσέγγιση 
-Εργαστήρια για τη διατήρηση παραδοσιακής τέχνης και δεξιοτήτων 
-Κοινωνική ένταξη µειονοτικών οµάδων 
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Μια από τις βασικές δραστηριότητες της ΓΓΛΕ είναι ο σχεδιασµός και η 

ανάπτυξη προγραµµάτων που απευθύνονται στις εξής  µειονοτικές οµάδες : 
1.-Τσιγγάνοι και παιδιά των τσιγγάνων (εκπαίδευση ενηλίκων και παιδιών 

τσιγγάνων, γνώση της κοινότητας). 
2.-Κακοποιοί-εγκληµατίες (επαγγελµατική κατάρτιση, αλφαβητισµός, υπηρεσίες 

στήριξης). 
3.-Ανάπηροι (επαγγελµατική κατάρτιση και κοινωνική αποκατάσταση). 
4.-Επαναπατριζόµενοι ΄Ελληνες από τη ∆υτική και Ανατολική Ευρώπη, την 

πρώην Ε.Σ.Σ.∆. (΄Ελληνες Πόντιοι), την Αλβανία. 
5.-Ηλικιωµένοι (νέες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, κοινωνική στήριξη). 
 

Οι δραστηριότητες της ΓΓΛΕ χτηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση στο 
πλαίσιο των αντίστοιχων προγραµµάτων. 




