
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 

απασχόληση και οικονομία 

Ο ρόλος των  

κοινωνικών εταίρων 



Κοινωνικοί 
εταίροι 

ΕΕΚ 

Απασχόληση 

& 

Οικονομία 



Κοινωνικοί εταίροι 

Ορισμός: 

Οργανωμένα σύνολα εργοδοτών, εργαζομένων, 
οργανωμένα σύνολα ειδικών κατηγοριών ή/και 
ενδιαφερόντων. 

 

Ρόλος στην ΕΕΚ: 

• Παροχή υπηρεσιών στα μέλη τους 

• Διαμόρφωση πολιτικής μέσω Κοινωνικού 
Διαλόγου 



Κοινωνικοί 
εταίροι 

ΕΕΚ 

Απασχόληση 

& 

Οικονομία 

Κοινωνικός 
διάλογος 



Επαγγελματική  

Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) 

• Επαγγελματική εκπαίδευση εστιασμένη σε 
ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 
σε σχέση με ένα επάγγελμα. 

• Κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα που 
αναπτύσσει προσόν ή προσόντα συναφή με ένα 
συγκεκριμένο επάγγελμα. 

Επαγγελματική 
εκπαίδευση εστιασμένη 

σε ειδικές 
επαγγελματικές γνώσεις 
και δεξιότητες σε σχέση 

με ένα επάγγελμα. 

Κάθε εκπαιδευτική 
δραστηριότητα που 

αναπτύσσει προσόν ή 
προσόντα συναφή με 

ένα συγκεκριμένο 
επάγγελμα. 



Αρχική  

ΕΕΚ 

• Παρέχεται στο πλαίσιο του συστήματος 
αρχικής εκπαίδευσης, πριν την έναρξη της 
επαγγελματικής ζωής 

Συνεχιζόμενη 
ΕΕΚ 

• Παρέχεται μετά την ένταξη στην εργασία 
και αποσκοπεί στην βελτίωση των 
γνώσεων, αναβάθμιση ικανοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων 

Επαγγελματική  

Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) 

Κοινωνικοί Εταίροι 



Κοινωνικοί εταίροι - ΕΕΚ 

• Υλοποίηση μεγάλου αριθμού προγραμμάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης τόσο για τα μέλη 
τους όσο και για άλλες κατηγορίες πολιτών. 

 

• Επίκεντρο των προγραμμάτων στα πεδία: 

i. της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 
(π.χ. τεχνική κατάρτιση) και  

ii. της διά βίου μάθησης (επιμόρφωση σε οριζόντια 
εκπαιδευτικά αντικείμενα). 



Κοινωνικοί εταίροι - ΕΕΚ 

Παροχή ποιοτικής ΕΕΚ μέσω: 

i. Πιστοποιημένων δομών κατάρτισης 

ii. Πιστοποιημένων εκπαιδευτών 

iii. Πιστοποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης 

iv. Συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης 

v. Διαφανούς συστήματος διαχείρισης 



Πρωταρχικός σκοπός του κοινωνικού διαλόγου που αφορά στην ΕΕΚ 
 
 
 

Να συνδράμει στην κοινωνική και οικονομική εξέλιξη 
 
 

ΠΩΣ ? 
 

μέσω της διαβούλευσης των εμπλεκομένων μερών σε θέματα  
υποδομών, συντονισμού, επαγγελματικών περιγραμμάτων,  

ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας,  
οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων,  

αξιολόγησης, πιστοποίησης, εγκυροποίησης προσόντων 
 

 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (2015) 
των εθνικών κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ 

Κοινωνικοί Εταίροι – Κοινωνικός διάλογος 

ΕΕΚ 



Η αξιοποίηση του κοινωνικού διαλόγου  

+  

Η ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων  

στο σχεδιασμό, την μορφοποίηση και ιδίως την εφαρμογή, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος ΕΕΚ,  

 

είναι επιβεβλημένα προαπαιτούμενα  

 

για τη σύνδεση των αναγκών της δομής απασχόλησης  και των 

προτεραιοτήτων της οικονομίας 

Κοινωνικοί Εταίροι – Κοινωνικός διάλογος 

ΕΕΚ 



Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν 

την θεσμική αρμοδιότητα και την οργανωτική ικανότητα  

να συμμετέχουν μέσω του κοινωνικού διαλόγου  

στη συλλογική ρύθμιση των κρίσιμων θεμάτων της ΕΕΚ  

  

Ενδεικτικά  

i. την μορφή και περιεχόμενο του νέου επαγγελματικού λυκείου,  

ii. την οργάνωση του συστήματος μαθητείας,  

iii. την ανάπτυξη μορφών πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις για τους 

αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων και των ΙΕΚ, καθώς και  

iv. τον επαγγελματικό προσανατολισμό. 

Κοινωνικοί Εταίροι – Κοινωνικός διάλογος 

ΕΕΚ 



ΕΕΚ – Απασχόληση 

Μηχανισμός Διάγνωσης 

των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΕΙΕΑΔ*) 

 

 

κατευθύνσεις 

για τα απαιτούμενα από την αγορά εργασίας  

αντικείμενα κατάρτισης και  

ανάγκες σε δεξιότητες 

 

 
*Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

 



ΕΕΚ – Απασχόληση & Οικονομία 

Σύνδεση  

 

1. των προγραμμάτων κατάρτισης στην Αρχική ΕΕΚ με 

την προώθηση στην απασχόληση  

&  

2. των προγραμμάτων κατάρτισης στη Συνεχιζόμενη ΕΕΚ 

(εργαζομένων και εργοδοτών) με προγράμματα 

εκσυγχρονισμού και τεχνολογικής ή οργανωτικής 

αναβάθμισης των ίδιων των επιχειρήσεων 



Αποτέλεσμα  

 

1. Μείωση της ανεργίας στους νεοεισαχθέντες στην 

αγορά εργασίας 

2. Σύγχρονες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις 

 

 

Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των επαγγελμάτων 

+ 

Βελτίωση της οικονομίας 

ΕΕΚ – Απασχόληση & Οικονομία 



Σας ευχαριστώ πολύ! 

Μιχάλης Τζάμαλης 
Επιστημονικό Στέλεχος 


