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Εισαγωγή 
 

Το έργο AcTiOn στοχεύει στην προώθηση της ένταξης και της ενσωμάτωσης των μεταναστών μαθητών 

στην αγορά εργασίας, μέσω του σχεδιασμού και της παροχής κατάρτισης σε προσωπικό ΕΕΚ, 

εκπαιδευτικούς και ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και της συμμετοχής περισσότερων παρόχων 

εκπαίδευσης ΕΕΚ και εμπειρογνωμόνων στην ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Κατά 

συνέπεια, με στόχο την παροχή μιας συνολικής εικόνας των σημαντικότερων ευρημάτων καθώς και την 

οριστικοποίηση ενός πρακτικού και σχετικού αριθμού χαρακτηριστικών που θα καλυφθούν από τα ΟΕΑ 

του έργου, η παρούσα έκθεση ενοποιεί τις εθνικές εισροές της επιτόπιας και της έρευνας γραφείου για 

την προηγούμενη μάθηση των μεταναστών, τα προσόντα και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ως 

υπεύθυνη για το IO1, η PRISM Impresa Sociale s.r.l. συνεργάστηκε μαζί με το Ινστιτούτο για τους Ρομά και 

τις Μειονότητες, την BK Consult, την AKMI, την ARSIS, το ROMA YOUTH CENTRE και την ZEWELEPE 

Consultants Limited - για την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας στην αντίστοιχη χώρα τους. 

 
Το έργο αυτό αποδείχθηκε πολύ σημαντικό και με προστιθέμενη αξία, για διάφορους λόγους: 

Ο πλούτος της εταιρικής σχέσης: Αυτή η παγκόσμια έκθεση έθεσε σε προοπτική τις χώρες με διαφορετικά 

πρότυπα μετανάστευσης και χρονικά διαστήματα. Υπό αυτή την έννοια, η συνάφεια ενός τέτοιου 

ερωτήματος που στοχεύει στην κατανόηση του συστήματος ΕΕΚ μέσα στη δυναμική της μετανάστευσης 

είναι ακόμη πιο ισχυρή και πρωτότυπη: οι επαγγελματικές ανάγκες, οι σχετικές δεξιότητες και οι 

πολιτικές-πλαίσια ποικίλλουν και μαζί τους η ανάγκη μας να κατανοήσουμε καλύτερα και να 

πλαισιώσουμε τις βασικές έννοιες αυτού του έργου. 

Η πολυπλοκότητα της παγκόσμιας συζήτησης και των πολιτικών για τη μετανάστευση: Κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων δύο δεκαετιών, πολλές χώρες είδαν το μεταναστευτικό τους προφίλ να αλλάζει δραστικά. 

Για παράδειγμα, η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα μετανάστευσης σε χώρα μετανάστευσης, 

συνδυάζοντας την ανθρωπιστική κρίση με την ανάγκη δημιουργίας επαγγελματικών σταδιοδρομιών και 

διαδρομών. Οι παγκόσμιες αλλαγές, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και οι παράγοντες ώθησης των 

συγκρούσεων λαμβάνουν χώρα όλο και περισσότερο σε πλαίσια και πολιτικές που κινούνται μεταξύ 

ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών πλαισίων. Αυτή η εικόνα προσθέτει πολυπλοκότητα στο σενάριο και την 

ανάγκη να αντιμετωπιστεί το θέμα της μετανάστευσης σε ένα διακρατικό και ολιστικό πλαίσιο, πέρα από 

τις γρήγορες έννοιες και εικόνες που συχνά αναμεταδίδονται στο δημόσιο διάλογο και την αφήγηση. 

 
Τα στοιχεία αυτά, για να αναφέρουμε μερικά μόνο, πρέπει να συνδυαστούν με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά κάθε χώρας, τα μεταναστευτικά πρότυπα και τις γενεές, τις προκλήσεις της κοινωνικής 

πρόνοιας και τον μεταβατικό χαρακτήρα των "μετακινούμενων". 

 
Για να αποκτήσετε βαθύτερη γνώση και πρόσβαση σε πηγές, εκθέσεις και δημοσιεύσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν ως αναφορά για την παρούσα έκθεση, ενθαρρύνουμε τον αναγνώστη να επισκεφθεί 

τον ιστότοπο του έργου AcTiOn, όπου βρίσκονται όλες οι εθνικές εκθέσεις που συμβάλλουν στην παρούσα 

έκθεση και είναι ελεύθερα προσβάσιμες. 

https://project-action.eu/
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Μια προοπτική: η αγορά εργασίας και οι μετανάστες, με μια ματιά 
 

 ΙΤΑΛΙΑ  

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ιταλίας (ISTAT), από τον Δεκέμβριο 2019, ο αριθμός 

αλλοδαπών είναι 5.039.637 και διαμένει νόμιμα στην Ιταλία, ο οποίος αντιστοιχεί στο 8,45% του 

συνολικού ιταλικού πληθυσμού. Οι πρόσφατες μεταναστευτικές τάσεις στη χώρα αναδεικνύουν μια 

σταθερή μείωση του εισοδήματος από το απόθεμα κατά τρόπο ώστε, ο αριθμός των αδειών διαμονής που 

χορηγούνται σε υπηκόους τρίτων χωρών (TCN) είναι - 26,8% σε σύγκριση με το 2018 και ήδη -3% σε 

σύγκριση με τον Ιανουάριο (2020177.254 άδειες). Αν και με διακυμάνσεις μεταξύ των περιφερειών, η ροή 

των μεταναστών μειωνόταν ήδη πριν από την επιδημία19 Sars-Covid. 

Αν αναλύσουμε τα στοιχεία ανά εθνικότητα, διαπιστώνουμε ότι η τάση μείωσης κατανέμεται εξίσου 

μεταξύ τους, με τα δύο άκρα να είναι οι Νιγηριανοί, που εμφανίζουν εισόδημα -66% και οι Αλβανοί 8%. 

Δεδομένου ότι η διαφορά αυτή φαίνεται να οφείλεται σε μείωση για την αίτηση ασύλου, η διάκριση 

μεταξύ ανθρωπιστικών λόγων και αδειών υπηκοότητας μας επιτρέπει να πλαισιώσουμε τις δέκα πρώτες 

εθνικότητες μεταναστών στην Ιταλία, σύμφωνα με την ISTAT1: 

Πίνακας Έκθεση 1.Μη πολίτης της ΕΕ ISTAT2018, 

ΧΏΡΑ ΠΡΟΈΛΕΥΣΗΣ VAR % 2018 ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΞΙΑ μέχρι το πρώτο εξάμηνο 2020_ατομικά 

Αλβανία • 8.7% 21.437 

Μαρόκο • 21.4% 16.032 

Ινδία • 16.3% 11.405 

Πακιστάν • 16.1 % 11.202 

Μπαγκλαντές • 24.7% 9.934 

Κίνα • 21.8% 8.889 

ΗΠΑ • 14.2% 7.837 

Αίγυπτος • 24.4 % 6.662 

Ουκρανία • 23.3 % 6.095 

Νιγηρία • 66.4% 5.211 

Άλλες χώρες • 31% 72.550 

ΣΥΝΟΛΟ • 26.8% 177.254 

 

Στις αρχές του 2020, το ποσοστό ανεργίας των Τ/Κ/μη πολιτών της ΕΕ ανέρχεται σε 13,8 % έναντι 9,2 % του 

εργατικού δυναμικού ιταλικής υπηκοότητας. Όταν εξετάζουμε αυτή την τάση ανά φύλο, είναι ενδιαφέρον 

να δούμε ότι η μείωση του ποσοστού απασχόλησης για τις γυναίκες της ΕΕ (- 3,7 % σε σύγκριση με το 

https://project-action.eu/
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δεύτερο τρίμηνο του 2018) είναι αντίθετη με την 
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σημαντική αύξηση της απασχόλησης των γυναικών εκτός ΕΕ (+7,5%). Το σημείο αυτό θα μπορούσε να 

εξηγηθεί, μεταξύ άλλων, από την αυξανόμενη ζήτηση για εργαζόμενους στον τομέα της φροντίδας στην 

ιταλική γηράσκουσα κοινωνία και, πολύ περισσότερο, κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία Covid-19. 

Γενικά, όταν αναλύουμε τις τάσεις των επαγγελμάτων που κατέχουν οι ΤΚΝ, σύμφωνα με την ISTAT 

παρατηρούμε ότι οι κύριοι τομείς απασχόλησης είναι η ακίνητη περιουσία, οι μεταφορές και η 

αποθήκευση, η γεωργία, το κυνήγι, η αλιεία και οι άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και στον αμιγώς 

βιομηχανικό τομέα και στις κατασκευές. Είναι ασφαλώς ενδιαφέρον να θέσουμε αυτά τα στοιχεία σε μια 

προοπτική με την αύξηση του αριθμού των συμβάσεων μαθητείας: αυτό θα μπορούσε να είναι μια 

υπόδειξη ότι, παρά τη μείωση του ποσοστού απασχόλησης, υπάρχει ένα σταθερό μοτίβο σταθεροποίησης 

του εργατικού δυναμικού έναντι της άτυπης αγοράς εργασίας και του απασχολούμενου δυναμικού.  

Ο πληθυσμός-στόχος της παρούσας έρευνας είναι ηλικίας 20-64 ετών- εντός αυτής της κατηγορίας, το 2019, 

επτά (7) στα δέκα (10) άτομα απασχολούνταν στη Βόρεια Ιταλία, ενώ στο Νότο και τα νησιά η αναλογία 

μειώθηκε σε πέντε (5). Ο Νότος και τα Νησιά παρουσίασαν την υψηλότερη συχνότητα (18,6%) άτυπης 

απασχόλησης στην αγορά εργασίας: αυτό δεν δείχνει μόνο τα παράτυπα, αν και σταθερά, πρότυπα σε όλη 

τη χώρα, αλλά επιβεβαιώνει επίσης τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των 

συζητήσεων σε ομάδες εστίασης με τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές των ΤΚΝ. Η εξαμηνιαία 

έκθεση "Οι αλλοδαποί στην ιταλική αγορά εργασίας" της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής 

και Πολιτικής Ένταξης του ιταλικού υπουργείου Εργασίας και των υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού 

Ενεργών Πολιτικών Εργασίας (ANPAL), έδειξε ότι, ως γενικό γεγονός, ο αριθμός των ατόμων που αναζητούν 

εργασία μειώθηκε. 22,6% λιγότεροι Ιταλοί, 39,2% λιγότεροι πολίτες της ΕΕ και 40% λιγότεροι εργαζόμενοι 

εκτός ΕΕ, αναζήτησαν εργασία το 2019 σε σύγκριση με την προηγούμενη έκθεση (2017). 
 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

Σύμφωνα με τον Γερμανικό Ομοσπονδιακό Οργανισμό για την Εκπαίδευση των Πολιτών (BDP), 

2019υπάρχουν εκατομμύρια21.2 άνθρωποι με μεταναστευτικό υπόβαθρο, σε σύνολο 81,8 εκατομμυρίων 

πολιτών, δηλαδή το 26% του συνολικού πληθυσμού. Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία φιλοξενεί την 

υψηλότερη αναλογία (πάνω από 2,75 εκατομμύρια), ακολουθούμενη από τη Βαυαρία με πάνω από 1,96 

εκατομμύρια και τη Βάδη-Βυρτεμβέργη (1,84 εκατομμύρια). Οι χώρες προέλευσης που εκπροσωπούνται 

περισσότερο είναι η Τουρκία (13,3%), ακολουθούμενη από την Πολωνία (10,5%), τη Ρωσία (6,5%), τη 

Ρουμανία (4,8%) και την Ιταλία (4,1%). Είναι ενδιαφέρον να επισημανθεί ότι από αυτούς, λίγο 

περισσότερο από το ένα τρίτο έχει γεννηθεί στη Γερμανία και ότι το 85% των Τούρκων και το 71,5% των 

Ιταλών ζουν στη Γερμανία για τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια. 

Η επιδημία19 Sars-Covid2020, επηρέασε τον αριθμό των αιτήσεων και στη Γερμανία, ιδίως όσον αφορά το 

άσυλο. Ως αποτέλεσμα, υπήρξαν 165.938 αιτήσεις το 2019 και 122.170 το 2020. Αν αναλύσουμε τα 

στοιχεία ανά εθνικότητα, διαπιστώσαμε ότι η Συρία, το Αφγανιστάν, η Τουρκία, το Ιράκ, το Ιράν 

εκπροσωπούνται περισσότερο. Η πλειονότητα των μεταναστών ήταν άνδρες, αν και το ποσοστό των 

γυναικών έχει αυξηθεί πρόσφατα, ενώ σχεδόν οι μισοί από αυτούς (47,4%) ήταν κάτω των ετών30. 

 
Πίνακας 2. Πρώτη φορά αιτούντες άσυλο σε νόμιμη ηλικία από όλες τις χώρες καταγωγής και τις δέκα 

κύριες χώρες καταγωγής κατά το προηγούμενο έτος και2020 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα 

με την BAMF 

https://project-action.eu/
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Χώρα προέλευσης Ιδιώτες 2020 % σε 2020 % σε 2019 
Διαφορά% 

από το 2019 

Συρία 13,011 27.5 14.1 - 13.4 

Αφγανιστάν 4,459 9.4 4.8 - 4.6 

Τουρκία 4,097 8.7 8.6 - 0.1 

Ιράκ 3,996 8.5 6.8 - 1.7 

Ιράν 2,062 4.4 7 - 2.7 

Γεωργία 1,558 3.3 2.7 - 0.6 

Νιγηρία 1,113 2.4 5.7 - 3.4 

Αλγερία 1,064 2.3 1.1 - 1.2 

Βιετνάμ 1,011 2.1 0.9 - 1.3 

Σομαλία 798 1.7 1.6 - 0.1 

Άλλα 14,075 29.8 45.2 -15.4 

ΣΥΝΟΛΟ 47,244 100 100  

https://project-action.eu/
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Τον Ιούνιο του 2020, 4.235.911 από τους 33.322.952 ενεργό πληθυσμό (εργαζόμενους) ήταν μετανάστες, 

ενώ τον Φεβρουάριο του 2021, 2.904.000 άτομα ήταν άνεργοι: σύμφωνα με το Statista, το ποσοστό των 

ανέργων μεταναστών είναι 14,4% το 2020. 

Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης καθορίζει την ταξινόμηση των επαγγελμάτων στα 

τέσσερα ακόλουθα επίπεδα δεξιοτήτων: (ii) εξειδικευμένα καθήκοντα, iii) σύνθετα εξειδικευμένα 

καθήκοντα και iv) εξαιρετικά σύνθετα εξειδικευμένα καθήκοντα. 

Το ποσοστό των ατόμων που ασχολούνται με ημι- και ανειδίκευτες δραστηριότητες μεταξύ των 

μεταναστών (ιδίως των προσφύγων) είναι σημαντικά υψηλότερο από ό,τι μεταξύ των ατόμων που 

γεννήθηκαν στη Γερμανία, καθώς μόνο το 13% των γηγενών συνομηλίκων ασχολούνται με ημι- και 

ανειδίκευτες δραστηριότητες. Ωστόσο, το 32 % των απασχολούμενων μεταναστών (ιδίως των προσφύγων) 

εκτελούν καθήκοντα που υπερβαίνουν το επίπεδο των επαγγελματικών τους προσόντων: αυτό μπορεί να 

εξηγηθεί από το γεγονός ότι πολλοί πρόσφυγες έχουν αποκτήσει επαγγελματικά προσόντα μέσω της 

"εκπαίδευσης στην εργασία" στις χώρες καταγωγής τους και όχι μέσω επίσημης επαγγελματικής 

κατάρτισης, όπως συνηθίζεται στη Γερμανία. 

 

 ΚΥΠΡΟΣ  

Σύμφωνα με την Έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, την 1η Ιανουαρίου 2020, οι μόνιμοι κάτοικοι 

αλλοδαπής καταγωγής υπολογίζονταν σε 161.000 άτομα, δηλαδή 18,1% του συνολικού πληθυσμού στην 

ελεγχόμενη από την Κυβέρνηση περιοχή. Όσον αφορά τον ανθρωπιστικό τομέα, η Ύπατη Αρμοστεία των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) αναφέρει σταθερή αύξηση του αριθμού των προσφύγων 

και των αιτούντων άσυλο κατά τα έτη 2015-2020, με τα τρία υψηλότερα ποσοστά να ανήκουν στους 

αιτούντες άσυλο που προέρχονται από τη Συρία (25%), την Ινδία (16%) και το Καμερούν (9%). 

Παραδοσιακά, ο πυρήνας των μεταναστών στην Κύπρο είναι οι γυναίκες, οι οποίες εισέρχονται στη χώρα 

από τις αρχές της δεκαετίας του '90 αναζητώντας ευκαιρίες εργασίας και προσλαμβάνονται κυρίως ως 

οικιακοί βοηθοί και εργαζόμενες στη φροντίδα. Οι κύριες χώρες προέλευσης είναι η Σρι Λάνκα, οι 

Φιλιππίνες, η Ινδία, η Ανατολική Ευρώπη και οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Σε άλλους τομείς, αν 

και λιγότεροι σε αριθμό, κυριαρχούν οι άνδρες: αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους Σύριους και τους 

Αιγύπτιους στην οικοδομή και τις κατασκευές, αλλά και στα ιδιωτικά νοικοκυριά, τα ξενοδοχεία και τα 

εστιατόρια, τη γεωργία και τη δασοκομία, τη μεταποίηση κ.λπ. 

Σύμφωνα με τον νόμο για τους πρόσφυγες και την υπουργική απόφαση 308/2018, οι αιτούντες άσυλο 

έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας ένα μήνα μετά την υποβολή της αίτησης ασύλου. Ο νόμος για τους 

πρόσφυγες παρέχει στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - σε συνεννόηση με 

τον Υπουργό Εσωτερικών - την εξουσία να θέτει περιορισμούς και όρους στο δικαίωμα στην απασχόληση 

χωρίς να παρεμποδίζει την ουσιαστική πρόσβαση στην αγορά εργασίας.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι εργοδότες που προσλαμβάνουν αιτούντες άσυλο πρέπει να έχουν άδεια που 

εκδίδεται από το Υπουργείο Εργασίας για να απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών.
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Το 2019, ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας, εξέδωσε πρόσθετα μέτρα και Κοινωνικής Ασφάλισης, τα οποία 

προσέθεσαν πρόσθετους τομείς απασχόλησης στους αιτούντες άσυλο. 

Οι επιτρεπόμενοι τομείς απασχόλησης για τους αιτούντες άσυλο είναι κυρίως η γεωργία, η κτηνοτροφία, η 

αλιεία, τα καταφύγια ζώων και τα ξενοδοχεία κατοικίδιων ζώων, η μεταποίηση, η διαχείριση αποβλήτων, 

το εμπόριο-επισκευές, η παροχή υπηρεσιών, η βιομηχανία τροφίμων, τα εστιατόρια και τα κέντρα 

αναψυχής, καθώς και οι υπηρεσίες πλυντηρίου και η διάδοση διαφημιστικού υλικού. 

 

 ΕΛΛΑΔΑ  

Στα μέσα του 2016, 727.000 μετανάστες ζούσαν στην Ελλάδα με άδεια παραμονής, δηλαδή το 7% του 

πληθυσμού2. Η χώρα αυτή είναι πολύ ιδιόμορφη, καθώς, παρά το παραδοσιακό μεταναστευτικό της 

προφίλ, έχει μετατραπεί σε χώρα μετανάστευσης τις τελευταίες δεκαετίες- επιπλέον, η χώρα αντιμετώπιζε 

και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια σύνθετη ανθρωπιστική κρίση, πρωτοφανή για τη χώρα. Το 2012 

εκδόθηκαν 23.200 νέες άδειες παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, έναντι 43.000 το 2008- ως εκ τούτου, 

η οικονομική κρίση είχε βαθιά επίδραση στην ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με 

την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το 2020 υπήρχαν 15.700 αφίξεις στην Ελλάδα. 

Χρησιμοποιώντας τις στατιστικές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στην 

2020πλειονότητά τους οι υπήκοοι τρίτων χωρών (ΥΤΧ) είναι άνδρες που προέρχονται από την Αφρική ή 

την Ασία- εργάζονται στον τομέα της μεταποίησης, των κατασκευών, του χονδρικού και λιανικού εμπορίου 

και του τουρισμού. 

 

Πίνακας TCNs3. man occupations held in Greece, στοιχεία ΟΟΣΑ, 2020 

 
Με τις ίδιες πηγές, οι γυναίκες των ΤΚΝ απασχολούνται κυρίως σε δουλειές νοικοκυριού και φροντίδας, 

ακολουθούμενες από τη μεταποίηση, το χονδρεμπόριο, το λιανεμπόριο και την κτηματομεσιτική 

δραστηριότητα. 

 

2 https://www.oecd.org/migration/greece-addressing-migration-challenges-beyond-the-current-humanitarian- 
crisis.pdf 

9 
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Πίνακας TCNs4. γυναικεία επαγγέλματα στην Ελλάδα, στοιχεία ΟΟΣΑ, 2020 

 
Πίνακας Κατανομή5. κατά εθνικότητα της παρουσίας των ΤΚΝ στην Ελλάδα, σε 2019 

 
 ΒΌΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ  

 
Σύμφωνα με την έκθεση για τη μετανάστευση στη Βόρεια Μακεδονία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, 

η τελευταία απογραφή, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2002, περιλαμβάνει 2.022.547 κατοίκους στη 

χώρα. Σε αυτή την πολυεθνική χώρα, το 64,17% είναι μακεδονικής καταγωγής, το 25,17% αλβανικής, το 

3,85% τουρκικής, το 2,66% Ρομά κ.λπ. Μετά την περίοδο της απελευθέρωσης των θεωρήσεων στη 

Μακεδονία2009, έχει μετατραπεί σε μεταναστευτική περιοχή με έντονη μετανάστευση πληθυσμού. 

Η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, χώρα διέλευσης και μικρός αριθμός αιτούντων άσυλο: Η 

Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας αποτελεί μέρος της "βαλκανικής μεταναστευτικής οδού", όπου 

εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και άλλοι μετανάστες (κυρίως από τη Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το 

Πακιστάν και τη Βόρεια και Υποσαχάρια Αφρική) επιχείρησαν να ταξιδέψουν προς τη Βόρεια Ευρώπη. 

https://project-action.eu/
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Το 2017, ο αριθμός των αλλοδαπών με εγκεκριμένη προσωρινή διαμονή στη Δημοκρατία της Μακεδονίας 

ανέρχεται σε ενώ2322, ο αριθμός των αλλοδαπών με εγκεκριμένη μόνιμη διαμονή ανέρχεται σε 

μονάδες1760. 

Η πλειονότητα των αλλοδαπών με προσωρινή διαμονή προέρχεται κυρίως από: την Τουρκία (39,5%), τη 

Σερβία (11,1%), το Κοσσυφοπέδιο (9,6%) και την Αλβανία (7,1%)3. 

 
Πίνακας Απόθεμα μεταναστών6. ανά εθνικότητα, 2017 

 

 

Ο αλλοδαπός που, για διάφορους λόγους, προτίθεται να παραμείνει στη Δημοκρατία της Βόρειας 

Μακεδονίας μέχρι τρεις μήνες (90 ημέρες) πρέπει να ρυθμίσει την προσωρινή διαμονή του. Σύμφωνα με 

τον νόμο περί αλλοδαπών, ο Τομέας Συνοριακών Υποθέσεων και Μετανάστευσης μπορεί να εκδώσει 

προσωρινή άδεια διαμονής σε αλλοδαπό για τους ακόλουθους λόγους: 

▪ Απασχόληση ή αυτοαπασχόληση 

▪ Εγγραφή σε γυμνάσιο ή πανεπιστήμιο 

▪ Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα ανταλλαγών 

▪ Εξειδίκευση, επαγγελματική ανάπτυξη ή επαγγελματική κατάρτιση 

▪ Επιστημονική έρευνα 

▪ Ιατρικές θεραπείες 

▪ Οικογενειακή επανένωση 

▪ Ακίνητη περιουσία 

▪ Ανθρωπιστικοί λόγοι 

Πρόσφατα αυξήθηκε ο αριθμός των εγκεκριμένων αδειών διαμονής για λόγους απασχόλησης, μετά τις 

προσπάθειες της κυβέρνησης να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, αλλά και για λόγους φοίτησης στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η αύξηση αυτή επηρεάζεται ιδιαίτερα από το ενδιαφέρον των Τούρκων πολιτών 

να σπουδάσουν στη Βόρεια 

 

https://project-action.eu/
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Μακεδονίας και επηρεάζει την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών αρκετών πανεπιστημίων, με στόχο 

την καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες της ξένης αγοράς εργασίας όσον αφορά τις δεξιότητες. 

Από τους αλλοδαπούς2.322 που έλαβαν άδεια προσωρινής διαμονής το 55%2017, ήταν άνδρες και το 45% 

γυναίκες- επιπλέον, το 38% αυτών είναι ηλικίας 20-29 ετών και το 20% είναι ηλικίας 30-39 ετών. Στη 

Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, η άδεια παραμονής χορηγείται επίσης με βάση τους 

αναφερόμενους λόγους μετανάστευσης. Κατά τη χρονική περίοδο 2009-2013, πάνω από το ένα τέταρτο 

(3.694 από τα 14.515 άτομα) παρέμειναν λόγω δραστηριοτήτων απασχόλησης, ενώ πάνω από το ένα 

πέμπτο ανέφεραν ότι υπέβαλαν αίτηση για οικογενειακούς και εκπαιδευτικούς λόγους (5.094 άτομα). 

 

Μια προοπτική ανά χώρα: 

Τα συστήματα ΕΕΚ και τα μαθησιακά και εργασιακά τους 
αποτελέσματα 

 

 ΙΤΑΛΙΑ  

Το ιταλικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 
Το σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) διαθέτει μια σειρά από 

συγκεκριμένα πρότυπα που πρέπει να επισημανθούν, δεδομένου ότι υπάρχει μια σημαντική, 

πολυεπίπεδη παρουσία θεσμικών φορέων τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 

Σύμφωνα με το άρθρο. 117 του ιταλικού Συντάγματος (τίτλος V), ένας μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ 

των διαφόρων ιδρυμάτων προβλέπει την ιδιοκτησία με βάση το είδος της προσφερόμενης κατάρτισης. 

Κατά συνέπεια, το κράτος θεσπίζει τους γενικούς κανόνες και τα πρότυπα και οι περιφέρειες έχουν 

νομοθετική εξουσία εφαρμογής, δεδομένου ότι ο εκπαιδευτικός τομέας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 

της ταυτόχρονης νομοθεσίας. 

Η υποχρεωτική εκπαίδευση αρχίζει στην ηλικία των έξι ετών και τελειώνει στην ηλικία των δεκαέξι ετών. 

Καλύπτει ολόκληρο τον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης - πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση - και τα δύο πρώτα έτη του δεύτερου κύκλου. Αυτά, μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε σε 

σχολείο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε στο πλαίσιο του περιφερειακού συστήματος 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δεδομένου ότι το σχολείο αυτό προσφέρει τόσο θεωρητικά 

όσο και πρακτικά/επαγγελματικά προγράμματα. Έχει διάρκεια πέντε ετών, στο τέλος της οποίας, οι 

επιτυχείς εξετάσεις επιτρέπουν στους μαθητές να αποκτήσουν πρόσβαση σε ανώτερο επίπεδο 

(πανεπιστήμιο, ανώτερα τεχνικά ιδρύματα...). Στην Ιταλία, υπάρχουν τα ακόλουθα προγράμματα ΕΕΚ, σε 

επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 

✓ Πενταετή προγράμματα (επίπεδο 4 του EQF) σε τεχνικές σχολές που οδηγούν σε διπλώματα 

τεχνικής εκπαίδευσης: τα προγράμματα αυτά συνδυάζουν γενικά την εκπαίδευση και την ΕΕΚ και 

μπορούν επίσης να παρέχονται με τη μορφή εναλλακτικής κατάρτισης- οι απόφοιτοι έχουν 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

✓ Τριετή προγράμματα που οδηγούν σε επαγγελματικά προσόντα (επίπεδο EQF 3) 

✓ Τετραετή προγράμματα που οδηγούν σε επαγγελματικό δίπλωμα τεχνικού (επίπεδο EQF 4) 

Σε μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι διαθέσιμη ως ανώτερη 

τεχνική εκπαίδευση για τους αποφοίτους είτε πενταετών προγραμμάτων ανώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης είτε τετραετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, υπό την 

https://project-action.eu/
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προϋπόθεση επιτυχών εισαγωγικών εξετάσεων. 

Η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών μαθητών ευθυγραμμίζεται με τον υποχρεωτικό νόμο για τις 

σπουδές- είναι γενικά πρόθυμοι να σπουδάσουν μέχρι την ηλικία των 16 ετών. Το δημόσιο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα που είναι κατάλληλο να φιλοξενεί νεοαφιχθέντες ή/και ενήλικες μετανάστες ονομάζεται "Centro 

Provinciale Istruzione per Adulti" (CPIA), ένα εδαφικό ίδρυμα που βασίζεται στην επαρχία ως διοικητική 

μονάδα. Το CPIA αποτελείται από τρία κύρια επίπεδα, σύμφωνα με τον κύριο άξονά του: 

✓ Εκπαίδευση ενηλίκων για την απόκτηση προσόντων 

✓ Εκπαιδευτική προσφορά με στόχο τον εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών διαδρομών ενηλίκων και 

τη δημιουργία συνεργειών με τα ιδρύματα ΕΕΚ 

 

✓ τη δημιουργία συνεργειών με τα ιδρύματα ΕΕΚ 
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✓ Ερευνητικές και εργαστηριακές δραστηριότητες στον 

τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων Οι εκπαιδευτικές του 

διαδρομές διαμορφώνουν τις ακόλουθες τρεις τυπολογίες: 

✓ Εκπαιδευτική πορεία πρώτου επιπέδου 

✓ Εκπαιδευτική πορεία δεύτερου επιπέδου 

✓ Επίπεδο αλφαβητισμού και ιταλική γλώσσα L2 

Τα μαθήματα αλφαβητισμού που εφαρμόζει το CPIA επιτρέπουν στους μαθητές (κυρίως μετανάστες, αλλά 

και ενήλικες γηγενείς συνομηλίκους τους) να αποκτήσουν πιστοποίηση γνώσης της ιταλικής γλώσσας όχι 

χαμηλότερη από το επίπεδο L2 του Κοινού Πλαισίου της ΕΕ για τις γλώσσες. 

Όσον αφορά την εκπαιδευτική προσφορά του CPIA με στόχο τον εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών 

διαδρομών των ενηλίκων και τη δημιουργία συνεργειών με τα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, το CPIA είναι επίσης επιφορτισμένο με την προώθηση ολοκληρωμένων σχεδίων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης με δημόσιους ή/και ιδιωτικούς οργανισμούς και φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, μέσω της συμμετοχής σε δημόσια περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. 
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Το ιταλικό πλαίσιο ΕΕΚ και οι μετανάστες 

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση για ενήλικες, τα προγράμματα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης διατίθενται από διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους, που κατά 

κανόνα πλαισιώνονται από επαρχιακά κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων (CPIA), υπό τον συντονισμό της 

περιφέρειας και τη γενική διαχείριση του εθνικού Υπουργείου Παιδείας και Εργασίας. Στο πλαίσιο της 

παρούσας έκθεσης, ο πληθυσμός της έρευνάς μας έχει μόλις αποκτήσει ή έχει αποκτήσει πρόσφατα τάξεις 

CPIA. 

Για να δοθεί μια προοπτική στο ιταλικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη 

συγκεκριμένη μεταναστευτική διαμόρφωση στη χώρα, είναι χρήσιμο να αποχρωματιστούν οι γενιές καθώς 

και το καθεστώς των μεταναστών, όσον αφορά την απόκτηση προσόντων και το επίπεδο των σπουδών 

που παρακολούθησαν. Γενικά, οι πιο ενσωματωμένες και ριζωμένες κοινότητες έχουν μεγαλύτερη 

πρόσβαση σε ανώτερες σπουδές - αν και με σημαντικές προκλήσεις σε σύγκριση με τους Ιταλούς 

ομολόγους τους. 

Σύμφωνα με την εθνική πολιτική, προκειμένου να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση, οι αλλοδαποί νέοι και 

νεαροί ενήλικες εγγράφονται κατά κανόνα μαζί με τους γηγενείς συνομηλίκους τους κατά την άφιξή τους 

στην Ιταλία. Παρόλο που η πολιτική αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή της περιθωριοποίησης, η πρόσφατη 

μεταναστευτική δυναμική των παιδιών και των εφήβων μας επιτρέπει να εντοπίσουμε ορισμένες 

προκλήσεις: οι υποχρεωτικοί βαθμοί φαίνεται ότι απέχουν ακόμη πολύ από το να είναι πραγματικά 

αποτελεσματικοί στην οικονομική ένταξη των μεταναστών. 

Στην πραγματικότητα, οι μετανάστες μαθητές είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην εκπαιδευτική φτώχεια 

από τους Ιταλούς συναδέλφους τους- τα ποσοστά εγκατάλειψης είναι υψηλότερα για τους μετανάστες και 

τους νέους ενήλικες ξένης καταγωγής (36,5%) από ό,τι για τους Ιταλούς (11,3%) και είναι συχνότερα όταν 

πρόκειται για την ανώτερη πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Scuola Media, CPIA). 

Στην περίπτωση των μεταναστών μαθητών, αυτό οφείλεται κυρίως σε κοινωνικές και οικονομικές 

ανισότητες, γλωσσικά εμπόδια, προκλήσεις και εμπόδια στην κοινωνική τους ένταξη, μεταξύ των οποίων η 

εκπαιδευτική φτώχεια και η εγκατάλειψη της εκπαίδευσης, με την εικόνα να επιδεινώνεται στην 

περίπτωση εκείνων που δεν έχουν τις οικογένειές τους ή ένα σταθερό κοινοτικό δίκτυο. 

Τέλος, τα παιδιά των μεταναστών και οι νέοι ενήλικες βρίσκονταν σε θέση αυξημένης ευπάθειας όσον 

αφορά το κλείσιμο των σχολείων και τα μέτρα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με στόχο την επιβράδυνση 

της εξάπλωσης του COVID-19. Εκτός από το ήδη εύθραυστο πλαίσιο, οι γονείς τους τείνουν να έχουν 

λιγότερους πόρους από τους γηγενείς γονείς για να τα βοηθήσουν στα μαθήματά τους- επίσης, πλήττονται 

περισσότερο από τις οικονομικές συνέπειες. Επιπλέον, το 40% των γηγενών παιδιών μεταναστών δεν 

μιλούν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής στο σπίτι: ως αποτέλεσμα, τα παιδιά αυτά έχουν επίσης λιγότερες 

πιθανότητες από τους ομογενείς μαθητές να έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή, σύνδεση στο διαδίκτυο ή σε 

ένα ήσυχο μέρος για μελέτη, στο σπίτι. 
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Γενική επισκόπηση των αποτελεσμάτων μάθησης και απασχόλησης 

Όπως εκτίθεται παραπάνω, το CPIA πιστοποιεί μόνο την ιταλική γλώσσα και τον γραμματισμό που δεν 

είναι κατώτερος από τον L2 του Ευρωπαϊκού Κοινού Πλαισίου Γλωσσικών Γνώσεων, όπως αναφέρεται από 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ευρώπης. 

Η Δέκατη Ετήσια Έκθεση που εκδόθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικών Πολιτικών και 

Πολιτικών Ένταξης μας παρέχει μια γενική επισκόπηση των αποτελεσμάτων της απασχόλησης των 

μεταναστών στην Ιταλία. Όταν ορίζεται ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας ως προς τον 15εργαζόμενο64, 

πληθυσμό των μεταναστών ανέρχεται σε άτομα4.033.000, στο τέλος του Μεταξύ2019. των οποίων: 

✓ Ο απασχολούμενος πληθυσμός (15 ετών και άνω) περιλαμβάνει άτομα2.505.186 

✓ Άτομα που αναζητούν εργασία 401.960 

✓ Ανενεργά άτομα 1.175.059 

Συγκρίνοντας τα στοιχεία αυτά με τις γενικές τάσεις του προηγούμενου έτους (2018), παρατηρούμε 

αύξηση κατά 95.000 άτομα (+0,5%) των Ιταλών εργαζομένων, καθώς και των πολιτών της ΕΕ (+14.450 

άτομα, δηλ. +1,8%) και των ΤΚΜ (+35.734 άτομα, δηλ. +2,2%) για ένα συνολικό σύνολο + ατόμων144.917. 

Όσον αφορά τους κύριους τομείς απασχόλησης, κατά τη σύγκριση των δεδομένων με το προηγούμενο 

έτος (2018), όλοι τους παρουσιάζουν αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των μεταναστών: Ο τομέας στον 

οποίο η επίπτωση της απασχόλησης των Τ/Κ είναι η υψηλότερη είναι οι προσωπικές και συλλογικές 

υπηρεσίες ( +36%). 

 
Είναι επίσης σημαντικό να τεθούν αυτά τα ευρήματα σε σχέση με το υπόβαθρο της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης του πληθυσμού της παρούσας έρευνας: Το CPIA παρέχει στους μετανάστες 

μόνο μια πιστοποίηση της γνώσης της ιταλικής γλώσσας - σίγουρα χρήσιμη για την επικοινωνία και τη 

δημιουργία κοινοτικών δικτύων για την προώθηση της ενσωμάτωσης - φαινομενικά όχι αρκετή για να 

αυξήσει την κοινωνική κινητικότητα και τα θετικά αποτελέσματα στην αγορά εργασίας. 

Μέχρι τη στιγμή που γράφεται η παρούσα έκθεση, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί μια πλήρης και 

ολοκληρωμένη ανάλυση των επιπτώσεων του Covid-19 στην κατηγορία TCN. Αυτό που φαίνεται ήδη 

σαφές είναι ότι οι μετανάστες βρίσκονται σε αυξημένη ευάλωτη θέση λόγω των γενικά λιγότερο σταθερών 

συνθηκών διαβίωσης και απασχόλησης- επίσης, οι διακρίσεις αυξάνονται σημαντικά σε περιόδους 

χαλαρής αγοράς εργασίας, όταν τα δίκτυα επαφών καθίστανται κρίσιμα για την εξεύρεση εργασίας. Αυτός 

ο αρνητικός αντίκτυπος στα αποτελέσματα των μεταναστών στην αγορά εργασίας είναι ακόμη πιο 

δύσκολος επειδή απασχολούνται γενικά κυρίως στους τομείς που έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την 

πανδημία, όπως ο κλάδος της φιλοξενίας. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι τα διαθέσιμα 

στοιχεία σχετικά με τον αρχικό αντίκτυπο δείχνουν ένα δυσανάλογα αρνητικό τίμημα για τους μετανάστες 

στη συντριπτική πλειονότητα των χωρών για τις οποίες υπάρχουν επί του παρόντος διαθέσιμα στοιχεία, 

ιδίως στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. 

 

Προηγούμενα μαθησιακά προσόντα των μεταναστών μαθητών 

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, οι μετανάστες2016, που φτάνουν στην Ιταλία έχουν 

ήδη ολοκληρώσει μια σειρά ετών σπουδών και εργασιακής εμπειρίας - ημιεξειδικευμένης σε ορισμένες 

περιπτώσεις - ιδίως στους τομείς της μηχανικής, των κατασκευών, της γεωργίας και της αλιείας. 

Σύμφωνα με την έκθεση, σε ένα δείγμα ηλικίας από 0 έως 22 ετών, ο μέσος αριθμός των ετών 

εκπαίδευσης που έχουν ολοκληρώσει οι μετανάστες είναι 7,5. Από αυτούς, το 10,3% έλαβε 0 χρόνια 
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εκπαίδευσης και το 20,1% δεν ολοκλήρωσε κανέναν εκπαιδευτικό κύκλο, το 29,4% των μεταναστών 

ολοκλήρωσε το δημοτικό σχολείο, το %24.7 ολοκλήρωσε την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 

15,7% ολοκλήρωσε την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μόνο το 3,2 % του πληθυσμού έχει 

πανεπιστημιακό πτυχίο. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα εκπαιδευτικά πρότυπα και δεδομένα 

ποικίλλουν, με βάση την οπτική του φύλου- στην πραγματικότητα, εάν ο μέσος όρος των ετών 

εκπαίδευσης για τους άνδρες είναι για7.6, τις γυναίκες είναι Επιπλέον6.9., το 87,6% των γυναικών δεν 

πήγε πέρα από την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σύγκριση με το 72,7% των ανδρών. Επιπλέον, 

όσον αφορά τις μαθησιακές δεξιότητες και τα προσόντα, αξίζει να αναφερθεί ότι οι μετανάστες, λόγω του 

αποικισμού, είναι συχνά πολύγλωσσοι, με έναν ελάχιστο αριθμό δύο γλωσσών, εκτός από τη μητρική 

γλώσσα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι μητρικές γλώσσες των μεταναστών είναι τοπικές και 

ομιλούνται μόνο με τον στενότερο κύκλο της κοινότητας καταγωγής, ενώ στο σχολείο μαθαίνουν τις 

επίσημες γλώσσες άλλων χωρών. Λόγω των χαμηλότερων επιπέδων εκπαίδευσης, οι γυναίκες μιλούν 

γενικά λιγότερες γλώσσες από τους άνδρες. 

Κατά την αξιολόγηση των προηγούμενων προσόντων, είναι επίσης ενδιαφέρον να αναφέρουμε εν 

συντομία τα επαγγελματικά πρότυπα εκτός από τα εκπαιδευτικά. Φαίνεται ότι το ευρύτερο επαγγελματικό 

σύμπλεγμα είναι η χειρωνακτική εργασία δεξιοτήτων (25% των ατόμων που ερωτήθηκαν είχαν εργαστεί 

στο παρελθόν σε αυτή την κατηγορία). Από το δείγμα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τις κατασκευές 

ανέρχονται σε (14,5%), οι ξυλουργοί (11,9%), οι ράφτες (6,7%), και ο γεωργικός τομέας (22%) - κυρίως 

αγρότες (80,6%), αλλά και βοσκοί (10,1%), και ψαράδες (5,9%). Στη συνέχεια, τι συμβαίνει με αυτά τα 

προηγούμενα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα; 

Στην Ιταλία, το διάταγμα για τη θέσπιση του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Ικανοτήτων - D. 13/2013 - 

τέθηκε σε ισχύ το 2013. Στη συνέχεια, τον Ιούνιο του 2015, ένα δεύτερο διάταγμα καθόρισε το λειτουργικό 

πλαίσιο για την αναγνώρισή τους: η κυβερνητική αρχή που είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση, την 

επικύρωση, τη διαφοροποίηση των εργαλείων και την προσέγγιση για την ΕΕΚ, είναι η Περιφέρεια. Ως 

αποτέλεσμα, η τυποποίηση των διαδικασιών και η προώθηση των πολιτικών και των πρακτικών δεν έχουν 

ακόμη κατανεμηθεί ουρανοκατέβατα στην εθνική επικράτεια. 

Το Περιφερειακό Σύστημα Πιστοποίησης (Sistema Regionale di Certificazione - SRC) είναι υπεύθυνο για τον 

προσδιορισμό, την επικύρωση και την πιστοποίηση των ικανοτήτων που αποκτώνται τόσο σε τυπικά όσο 

και σε μη τυπικά πλαίσια. 
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 ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

Το γερμανικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 
Το γερμανικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης βασίζεται στη λεγόμενη "διπλή 

κατάρτιση", ένα σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο λαμβάνει χώρα σε δύο τόπους μάθησης: 

την επιχείρηση και την επαγγελματική σχολή. Το 2005, με την έναρξη ισχύος του νόμου για τους 

μετανάστες, το κράτος θέσπισε το ελάχιστο πλαίσιο για την ένταξη. Όλοι οι μετανάστες μπορούν να 

ξεκινήσουν μια ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση ή ένα πρόγραμμα σπουδών μετά την ολοκλήρωση των 

μαθημάτων ένταξης. 

Σύμφωνα με τον νόμο περί επαγγελματικής κατάρτισης του BBiG, οι στόχοι της κατάρτισης είναι: 

✓ Μεταφορά επαγγελματικών δεξιοτήτων, γνώσεων και της λεγόμενης "επαγγελματικής ικανότητας 
δράσης" 

✓ Ενεργοποίηση της πρώτης εργασιακής εμπειρίας 

✓ Προώθηση του προσωπικού χαρακτήρα 

✓ Αποφυγή κινδύνων, π.χ. αποφυγή φυσικών κινδύνων με τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς 

πρόληψης ατυχημάτων 

Το μέρος της κατάρτισης που πραγματοποιείται στην επαγγελματική σχολή τελεί υπό την εποπτεία των 

αρχών των ομόσπονδων κρατιδίων και των σχετικών εφαρμοστέων προγραμμάτων σπουδών, τα οποία με 

τη σειρά τους βασίζονται στο πρόγραμμα-πλαίσιο σπουδών. Σε αντίθεση με τα σχέδια-πλαίσια κατάρτισης 

που περιέχονται σε αυτά, τα προγράμματα-πλαίσια σπουδών δεν είναι εθνικής εμβέλειας, δεδομένου ότι 

εκδίδονται από την υπερκείμενη KMK (Μόνιμη Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας των ομόσπονδων 

κρατιδίων). Ωστόσο, τα οικεία ομόσπονδα κρατίδια μπορούν να προσαρμόζουν το πρόγραμμα-πλαίσιο 

σπουδών μεμονωμένα, σύμφωνα με συγκεκριμένες, δεδομένες συνθήκες. 

Τρεις φάσεις συνθέτουν την πορεία επαγγελματικών προσόντων, με τις σχετικές δραστηριότητες: 
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1. Πριν από την επαγγελματική κατάρτιση 

✓ Υποστήριξη γλώσσας 

✓ Μαθήματα ένταξης 

✓ Προφίλ 

✓ Καθοδήγηση 

✓ Αξιολόγηση ικανοτήτων 

✓ Προετοιμασία κατάρτισης (προσόντα εισαγωγικού επιπέδου) 

 
2. Επαγγελματική κατάρτιση 

✓ Δημιουργία κρατικών ευκαιριών κατάρτισης 

✓ Νέοι τρόποι επαγγελματικής κατάρτισης 

✓ Υποστήριξη εισόδου στη σταδιοδρομία 

✓ Mentoring 

3. Μετάβαση στην απασχόληση: στοιχεία της πορείας ένταξης 

✓ Προοπτικές για νέους πρόσφυγες στον τομέα της χειροτεχνίας (διάρκεια: 4-6 μήνες) 

✓ Παρόμοια μέτρα, όπως οι τάξεις ένταξης στα επαγγελματικά σχολεία 

✓ Επαγγελματικός προσανατολισμός για πρόσφυγες (13-26 εβδομάδες) ή εισαγωγικά προσόντα 

✓ βοήθεια που σχετίζεται με τη βροχή 

 
Το γερμανικό πλαίσιο ΕΕΚ και οι μετανάστες 

Συνολικά, τα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο έχουν λιγότερα προσόντα και είναι λιγότερο 

ενσωματωμένα στην αγορά εργασίας σε σύγκριση με τον πληθυσμό που δεν έχει μεταναστευτικό 

υπόβαθρο. Το 2016, το 13,6% των ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο δεν είχε γενική εκπαίδευση και 

το 39,3% δεν είχε επαγγελματικά προσόντα. Το ποσοστό εγκατάλειψης για τους Γερμανούς 

εκπαιδευόμενους αυξήθηκε από 27,6% το σε 201029,5% το Το ποσοστό 2018.εγκατάλειψης για τους 

αλλοδαπούς εκπαιδευόμενους αυξήθηκε από 35,6% το σε 201048,2% το 2018. 

Αν ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στα λεπτομερή στοιχεία από 2016,βρίσκουμε: 

1. Το ποσοστό των ατόμων με A-levels είναι σχετικά υψηλότερο μεταξύ των μεταναστών (27,5% από 

ό,τι για τους μη μετανάστες) σε 23,5%. 

2. Το απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 21,3% (μετανάστες) και 24,3% (μη μετανάστες). 

3. Τα προσόντα των μεταπτυχιακών ή τεχνικών αποκτούν σχεδόν οι μισοί (5,6%) σε σύγκριση με τους 

μη μετανάστες με 10,7%. 

Διάφοροι λόγοι μπορεί να εξηγήσουν αυτό το υψηλότερο ποσοστό εγκατάλειψης μεταξύ των μεταναστών- 

οι κύριοι λόγοι εγκατάλειψης που εκτίθενται από τα ιδρύματα ΕΕΚ είναι: 

✓ Τα χαμηλά ποσοστά ολοκλήρωσης των σπουδών μεταξύ των μεταναστών οφείλονται σε μεγάλο 

βαθμό στην έλλειψη ακαδημαϊκής επάρκειας ή σχετικών δεξιοτήτων. Η έρευνα των Beicht, Granato 

και Ulrich (2011) δείχνει ότι όταν ελέγχεται η γενικά λιγότερο πλεονεκτική αρχική θέση των 

μεταναστών μαθητών (όπως οι χαμηλότεροι βαθμοί και η μικρότερη πιθανότητα να κάνουν ΕΕΚ στο 

επάγγελμα που προτιμούν), η πιθανότητα απόκτησης πτυχίου ΕΕΚ είναι συγκρίσιμη με τους 

γηγενείς συμμαθητές τους. 

✓ Δυσκολία στην εξασφάλιση θέσεων πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης: η εξασφάλιση θέσης μαθητείας αποτελεί ζήτημα για την είσοδο στην 
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επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στη Γερμανία. Η πλειονότητα των νέων που εγγράφονται 

σε τέτοια προγράμματα δεν έχουν εκ των προτέρων σύμβαση κατάρτισης- ως εκ τούτου, 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση μιας θέσης κατάρτισης κατά τη διάρκεια των 

προγραμμάτων. Η δυσκολία εξασφάλισης μιας θέσης κατάρτισης κατά τη διάρκεια της ΕΕΚ μπορεί 

να οδηγήσει σε εγκατάλειψη της ΕΕΚ. Η ασυμφωνία μεταξύ χώρου εργασίας και σχολείου φαίνεται 

να είναι πιο εμφανής μεταξύ των νεοαφιχθέντων μεταναστών, δεδομένου ότι συχνά βιώνουν την 

αδύναμη αλληλεπίδραση μεταξύ των σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της 

επιχείρησης που απασχολεί τον μαθητευόμενο. Κατά την εξέταση των πιο συχνών προσόντων και 

αποτελεσμάτων, υπάρχει ανάγκη να γίνει διάκριση μεταξύ ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

και ομογενών.  Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης σε έναν 2017,(1) στους 

δέκα (10) εργαζόμενους είναι άτομο με μεταναστευτικό υπόβαθρο και, πάνω από εκατομμύρια 32.7 

τοποθετήσεις εργασίας, εκατομμύρια 3.5 πραγματοποιήθηκαν από άτομα με διαφορετική 

υπηκοότητα.
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Γενική επισκόπηση των αποτελεσμάτων μάθησης και απασχόλησης 

Για να παρακολουθήσουν το μάθημα προσανατολισμού - το οποίο είναι ανοικτό σε όλους όσους 

επιθυμούν να συμμετάσχουν, ανεξαρτήτως του καθεστώτος τους - οι μετανάστες πρέπει να αποκτήσουν 

ένα ορισμένο επίπεδο γνώσης της γερμανικής γλώσσας. 

Το 2016, ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Απασχόλησης δημιούργησε επίσης τα λεγόμενα "εισαγωγικά 

μαθήματα" βασικής γερμανικής γλώσσας, ως προπαρασκευαστικό μάθημα για το μάθημα αλφαβητισμού 

της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Προσφύγων- το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην 

προώθηση της ένταξης και περιλαμβάνει ώρες1,200 γραπτών μαθημάτων γερμανικής γλώσσας, σύμφωνα 

με το εθνικό πρόγραμμα αλφαβητισμού, μέχρι την πιστοποίηση επιπέδου Α2 του ΚΕΠΑ. 

Σε περίπτωση πρόσβασης σε ευκαιρίες εργασίας ή επαγγελματικής κατάρτισης, το επίπεδο Α2 του ΚΕΠΑ 

δεν είναι αρκετό, διότι - ξεκινώντας από τα επίπεδα Α1/Α2 και Β1/Β2 - απαιτείται το επίπεδο Γ του Κοινού 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ένα 

επιπλέον μάθημα προσανατολισμού διάρκειας 100 ωρών, για να συμμετάσχουν, τέλος, στο τεστ "Ζώντας 

στη Γερμανία", το οποίο αξιολογεί τις βασικές γνώσεις σε θέματα όπως το γερμανικό πολιτικό σύστημα, η 

θρησκευτική ποικιλομορφία ή τα ίσα δικαιώματα ανδρών και γυναικών. 

Όταν εξετάζουμε τα αποτελέσματα της απασχόλησης στην αγορά εργασίας, η είσοδος σε αυτήν φαίνεται 

να διαρκεί περισσότερο για τους Τ/Κ από ό,τι για τους μετανάστες από την ΕΕ. Μεταξύ των ΤΚΜ, οι δύο 

συνηθέστερες εθνικότητες στη γερμανική αγορά εργασίας είναι οι Τούρκοι και οι Σύριοι, με τους Τούρκους 

να προηγούνται σαφώς. 

Είναι ενδιαφέρον να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο το επίπεδο εκπαίδευσης που αποκτήθηκε στη χώρα 

προέλευσης επηρεάζει την ένταξη στην αγορά εργασίας των ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Για 

παράδειγμα, το 2019 από τους 60.146 αιτούντες άσυλο που παρείχαν πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο 

εκπαίδευσης, το 24,0% δήλωσε ότι είχε φοιτήσει σε ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, το 19,9% είχε 

φοιτήσει σε γυμνάσιο, το επίπεδο του μέσου σχολείου αναφέρθηκε συχνότερα (29,8%), ενώ το 17,0% 

δήλωσε ότι είχε φοιτήσει σε δημοτικό σχολείο και το 9,2% δεν είχε καμία επίσημη εκπαίδευση. Από την 

άλλη πλευρά, φαίνεται ότι είναι περίπλοκο να αναγνωριστούν πλήρως τα προσόντα που αποκτήθηκαν 

εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναγνώριση των αλλοδαπών προσόντων βελτιώθηκε μετά τον "νόμο περί 

αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων" (Berufsqualifizierungsfeststellungsgesetz, BWFG), ο οποίος θέτει 

ένα νομικό δικαίωμα και βασικές αρχές για τη σύνδεση των αλλοδαπών προσόντων με τα γερμανικά 

ισοδύναμα- ωστόσο, η διαδικασία αξιολόγησης της ισοδυναμίας παρέμεινε περίπλοκη λόγω της 

συμμετοχής μεγάλου αριθμού διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων. 

 

 ΚΥΠΡΟΣ  

Το κυπριακό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
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Σύμφωνα με την έκθεση του CEDEFOP για τις προβλέψεις δεξιοτήτων στην Κύπρο για τα έτη 2015-2019, το 

ποσοστό των μαθητών ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εγγράφηκαν σε προγράμματα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Κύπρο ήταν πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο 

της ΕΕ. 

Η κεντρική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τα εξής: 

▪ Συνολικές νομοθετικές και πολιτικές αρμοδιότητες στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης 

▪ Θέσπιση ενός ευέλικτου, ολοκληρωμένου και υψηλής ποιότητας συστήματος επαγγελματικής και 
τεχνικής κατάρτισης 

▪ Προσφορά επαγγελματικής κατάρτισης σε δικαιούχους δημόσιας βοήθειας προκειμένου να 
εισέλθουν/επανέλθουν στην αγορά εργασίας, επιτυγχάνοντας έτσι την κοινωνική ένταξη 

▪ Διαχείριση του προγράμματος μαθητείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

▪ Παροχή προγραμμάτων κατάρτισης για τους ανέργους 

▪ Οργάνωση μονοετών και τριετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

▪ Διαχείριση των μεταλυκειακών ινστιτούτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Η Κυπριακή Δημοκρατία εφαρμόζει επί του παρόντος προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για 

εξειδικευμένη χειρωνακτική εργασία (συγκόλληση, υδραυλικές εργασίες, επισκευές αυτοκινήτων, 

αυτοματισμοί και άλλα) μέσω του Κυπριακού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠ). Τα προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης παρέχονται από το κράτος και είναι ανοικτά και σε αναγνωρισμένους 

πρόσφυγες. Τα προγράμματα κατάρτισης διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Παρόλα αυτά, η 

επαγγελματική κατάρτιση στα αγγλικά προσφέρεται μερικές φορές μέσω ΜΚΟ και τοπικών δήμων. Τα 

προγράμματα μαθητείας συνδέονται με τη βραδινή εκπαίδευση σε τεχνικά σχολεία, ώστε να 

διευκολυνθούν οι απόφοιτοι της μαθητείας να αποκτήσουν επίσημα προσόντα. 

Το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κύπρο αντιμετώπισε τις προκλήσεις της 

συμμετοχής των εργοδοτών σε μεγαλύτερη κλίμακα για την επέκταση της συνιστώσας της μάθησης στο 

χώρο εργασίας στα προγράμματα. Ως αποτέλεσμα, τα προγράμματα σπουδών της ΕΕΚ αναθεωρήθηκαν σε 

συνεργασία με τη βιομηχανία, ώστε να μειωθεί η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων με την αγορά εργασίας 

και να καταστεί η μαθητεία πιο ελκυστική για τους εργοδότες. Επιλεγμένα μέτρα για την προώθηση της 

εκπαίδευσης ενηλίκων βρίσκονται σε εξέλιξη. 

 
Το κυπριακό πλαίσιο ΕΕΚ και οι μετανάστες 

Εξετάζοντας το πλαίσιο της ΕΕΚ για τους μετανάστες, πρέπει να τονιστεί ο μεταβατικός χαρακτήρας της 

παρουσίας των μεταναστών στην Κύπρο. Δεδομένου ότι η χώρα είναι ως επί το πλείστον χώρα διέλευσης, 

περιμένοντας να μετακινηθούν σε άλλες χώρες της ΕΕ, οι μετανάστες φαίνεται να μην ενδιαφέρονται να 

εγγραφούν σε τέτοια προγράμματα παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε τοπικό επίπεδο για την 

ενσωμάτωσή τους. Επιπλέον, η βιβλιογραφική ανασκόπηση τεκμηριώνει τα μειονεκτήματα στα 

αποτελέσματα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης λόγω της απουσίας αναγνωρισμένων προσόντων. 

Για να αντιμετωπιστεί αυτό, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Κύπρου (2018) προσδιόρισε το πλαίσιο εντός του 

οποίου θα λειτουργήσει ο Μηχανισμός επικύρωσης της NFIL (μη τυπικής και άτυπης μάθησης). Το σχέδιο 

αυτό αποσκοπεί στο να ωφελήσει ιδιαίτερα μειονεκτούσες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ανέργων 

και των ατόμων που κινδυνεύουν από ανεργία, καθώς η επικύρωση μπορεί να ενθαρρύνει τη συμμετοχή 

τους στη δια βίου μάθηση και να συμβάλει στην κινητικότητά τους ή στην πρόσβασή τους στην αγορά 

εργασίας. 
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Γενικά, οι ΤΚΔ τείνουν να βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Σε σύγκριση με τους 

μετανάστες άνδρες, οι γυναίκες έχουν ελαφρώς πιο πλεονεκτικό εκπαιδευτικό επίπεδο: είναι κατά μέσο 

όρο πιο πιθανό να έχουν υψηλότερη εκπαίδευση από τους άνδρες συναδέλφους τους. Σύμφωνα με τον 

νόμο για τους πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο επιτρέπεται να συμμετέχουν σε επαγγελματικές 

εκπαιδεύσεις που συνδέονται με συμβάσεις εργασίας, σχετικές με τους επιτρεπόμενους τομείς 

απασχόλησης για τους αιτούντες άσυλο. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το γλωσσικό εμπόδιο, το 

Υπουργείο Παιδείας έχει αναπτύξει μεταβατικές τάξεις για μη ελληνόφωνους στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δύο πρόσθετα βιβλία για εκμάθηση της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας διανεμήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας το 2019 σε όλα τα 

εγγεγραμμένα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

 
Γενική επισκόπηση των αποτελεσμάτων μάθησης και απασχόλησης 

Τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα πεδίου είναι ότι οι μετανάστες 

εκπαιδευόμενοι πιστεύουν ακράδαντα ότι το γλωσσικό υπόβαθρο, οι βασικές κοινωνικές δεξιότητες και οι 

γνώσεις σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης και διαπραγμάτευσης μιας θέσης εργασίας (γνώση των 

δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και των διαδικασιών τους) αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την 

επιτυχή απασχόληση και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Όλοι οι μετανάστες καλούνται στην 

πραγματικότητα να μιλούν σωστά την ελληνική γλώσσα προκειμένου να εργαστούν. 

Η επιτόπια έρευνα δείχνει ότι οι περισσότερες κενές θέσεις εργασίας αφορούν εξειδικευμένα 

επαγγέλματα όπως πωλητές, εργαζόμενοι στις προσωπικές υπηρεσίες και υπάλληλοι εξυπηρέτησης 

πελατών, σε συμφωνία με την προβλεπόμενη αύξηση σε τομείς όπως η διαμονή και η εστίαση, το 

χονδρικό και το λιανικό εμπόριο. Άλλοι τομείς που παρέχουν νέες θέσεις εργασίας είναι οι τεχνικοί και οι 

συνεργαζόμενοι επαγγελματίες. Αντίθετα, οι ειδικευμένοι εργάτες στη γεωργία και την αλιεία, οι εργάτες 

βιοτεχνίας και συναφών επαγγελμάτων, οι χειριστές εγκαταστάσεων, μηχανών και συναρμολογητές, 

αναμένεται να παράσχουν οριακή συμβολή όσον αφορά τις νέες θέσεις εργασίας. Ορισμένα ειδικευμένα 

χειρωνακτικά επαγγέλματα, όπως οι οικοδόμοι και οι συναφείς εμποροϋπάλληλοι, προβλέπεται να 

προσφέρουν σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας, κυρίως λόγω της ανάπτυξης του κατασκευαστικού 

τομέα, καθώς και επαγγέλματα όπως οι εργάτες στα ορυχεία, τις κατασκευές, τη μεταποίηση και τις 

μεταφορές. 

Στο πεδίο, οι γυναίκες μετανάστριες αντιμετωπίζουν επίμονα μειονεκτήματα στην αγορά εργασίας, τα 

οποία ενίοτε αναφέρονται ως "διπλό μειονέκτημα" που βασίζεται στην ιδιότητα της γυναίκας και της 

μετανάστριας- οι γυναίκες μετανάστριες στην ΕΕ υπερεκπροσωπούνται έντονα στις οικιακές υπηρεσίες. 

Επίσης, το ξέσπασμα της πανδημίας είχε σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία, με αποτέλεσμα την απότομη 

μείωση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας, καθώς και τη διακοπή της απασχόλησης για πολλά άτομα. 

Δεδομένων των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται για την πρόσληψη και της αδυναμίας πολλών 

να λάβουν παραπομπές από το Τμήμα Εργασίας, η πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στην απασχόληση έχει 

επηρεαστεί ιδιαίτερα. 

 

 ΕΛΛΑΔΑ  

Το ελληνικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 
Σύμφωνα με την ανάλυση του Cedefop, το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
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ρυθμίζεται από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και βασίζεται στην 

εκμάθηση σχολικής εργασίας και παρέχεται σε ανώτερο δευτεροβάθμιο και μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο. 

Η υποχρεωτική εκπαίδευση διαρκεί μέχρι την ηλικία των 15 ετών, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 

προγραμμάτων κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Gymnasio). Στο σημείο αυτό υπάρχουν δύο 

επιλογές: γενική εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο) και τεχνική εκπαίδευση (Επαγγελματικό Λύκειο)- και οι δύο 

οδηγούν σε ισοδύναμο απολυτήριο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο επίπεδο 4 του EQF. 

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους, οι μαθητές μπορούν να αλλάξουν κατεύθυνση από τη γενική 

στην επαγγελματική εκπαίδευση και αντίστροφα. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη πορεία επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης περιλαμβάνει τρία χρόνια Επαγγελματικής Σχολής Λυκείου (ΕΠΑΛ), η οποία 

περιλαμβάνει πάνω από 25% μάθηση με βάση την εργασία και χορηγεί πτυχίο εξειδίκευσης. Οι απόφοιτοι 

του EPAL μπορούν να συμμετάσχουν σε εθνικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Η πρόσφατη νομοθεσία ενίσχυσε τη διαπερατότητα της ΕΕΚ και την ισοδυναμία της με τη γενική 

εκπαίδευση- ως αποτέλεσμα, οι απόφοιτοι EPAL σε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκαν. 

Τα προγράμματα EPAL παρέχονται επίσης σε απογευματινά τμήματα για ενήλικες και εργαζόμενους 

μαθητές, κάτω των 18 ετών, με κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι γενικής ανώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούνται να εγγραφούν στο δεύτερο έτος του EPAL. Το εθνικό 

πρόγραμμα ΕΕΚ, σε μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο, διατίθεται σε δύο μορφές: 

1. Μονοετή προγράμματα μαθητείας (επίπεδο EQF πέντε, WBL 100%) που προσφέρονται από τα 

σχολεία EPAL σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Manpower. Τα προγράμματα αυτά 

παρέχονται μόνο σε όσους διαθέτουν απολυτήριο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

πτυχίο ειδικότητας EPAL 

2. Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διάρκειας δυόμισι ετών (WBL > 60%) 

που προσφέρονται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς κατάρτισης (IEK) σε αποφοίτους ανώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να 

αποκτήσουν μόνο ένα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του προγράμματος. 

 
Οι κυριότεροι πάροχοι μη τυπικής εκπαίδευσης για τους μετανάστες είναι οι εξής: 

✓ METAdrasi: Η ΜΕΤΑδραση είναι μια βασική μη κυβερνητική οργάνωση που διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των προσφύγων σε πολλούς τομείς, όπως η εκπαίδευση 

✓ Arsis - Σύνδεσμος για την Κοινωνική Υποστήριξη των Νέων: δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς, 

όπως η εκπαίδευση, η προστασία, η νομική βοήθεια και η στέγαση. 

✓ PRAKSIS: Η PRAKSIS είναι μια ελληνική ΜΚΟ που προσφέρει ανθρωπιστική και αναπτυξιακή 

υποστήριξη σε ευάλωτες ομάδες τόσο Ελλήνων όσο και μεταναστών. 
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Το ελληνικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και οι μετανάστες 

Η πλειονότητα των TCN ηλικίας 25-54 ετών έχει εκπαιδευτικό επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (44,4%). Σε σύγκριση με τα στοιχεία άλλων χωρών της ΕΕ, το επίπεδο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης των ΤΚΝ στην Ελλάδα είναι χαμηλό, σχεδόν 12,1%, ενώ στην ΕΕ είναι κατά μέσο όρο 28%. 

Το 2019, η Eurostat υπογράμμισε ότι, ως αποτέλεσμα του προγράμματος οικονομικής βοήθειας που 

τέθηκε σε εφαρμογή από το 2015 έως το 2019, οι Έλληνες μαθητές παρουσίασαν πολύ χαμηλό ποσοστό 

σχολικής διαρροής- το ίδιο δεν φαίνεται να ισχύει για τους μετανάστες. Μεταξύ των κύριων λόγων για τη 

διακοπή της φοίτησης στο σχολείο, αναφέρεται ότι οι μετανάστες αντιμετωπίζουν προκλήσεις ένταξης στο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Επιπλέον, το έργο του ΟΟΣΑ υπογράμμισε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά κενά και 

προκλήσεις για τους ΤΚΔ. Για παράδειγμα, η μεγάλη πλειονότητα των παρόχων εργασίας ζητάει ένα προ-

κατώτερο επίπεδο (Β1 για εργασία σε υπηρεσίες και Α2 για στοιχειώδεις θέσεις εργασίας) γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας. Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας, η πλειοψηφία των μεταναστών που πήραν 

συνέντευξη επιβεβαίωσαν επίσης ότι υπάρχει έλλειψη WBL στις εγκαταστάσεις εργασίας, καθώς και σε 

επίπεδο γλωσσικής κατάρτισης στην εργασία, για τους ΤΚΝ. 

 
Γενική επισκόπηση των αποτελεσμάτων μάθησης και απασχόλησης 

Σύμφωνα με την ανάλυση του Cedefop, οι εργασιακοί τομείς που είναι περισσότερο διαθέσιμοι για τις ΤΚΔ 
είναι οι εξής: 

▪ Κατασκευή 

▪ Κατασκευή 

▪ Πωλήσεις 

▪ Τουρισμός 

Το χάσμα μεταξύ μεταναστών και γηγενών ομοίων είναι υψηλό στην Ελλάδα, με υψηλό συνολικό κίνδυνο 

υπερεκπαίδευσης, ιδίως για τους μετανάστες- επιπλέον, σε ίσο μορφωτικό επίπεδο, οι γυναίκες 

μετανάστριες είναι ελαφρώς πιο πιθανό να εργάζονται σε επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης σε σχέση με 

τους άνδρες Τ/κ. 
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 ΒΌΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ  

Το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Βόρειας Μακεδονίας 

 
Το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Παιδείας και Επιστημών, ενώ το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και το Κέντρο Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων έχουν συμβουλευτικό ρόλο και εξασφαλίζουν το ευρύ εθνικό φάσμα συμμετοχής και 

διαβούλευσης των δημόσιων φορέων. Τα μαθήματα είναι διαθέσιμα για όλους τους πολίτες της Βόρειας 

Μακεδονίας, καθώς και για τους μετανάστες με ρυθμισμένη διαμονή και μακεδονικό αριθμό κοινωνικής 

ασφάλισης. Οι κύριοι φορείς παροχής στην τυπική εκπαίδευση είναι τα επαγγελματικά σχολεία, ενώ στη 

μη τυπική εκπαίδευση είναι τα κέντρα κατάρτισης, οι εταιρείες, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, διάφορες 

ενώσεις κ.λπ. 

Η επίσημη εκπαίδευση ενηλίκων χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

1. Δημοτικό επίπεδο - δημοτικό σχολείο για ενήλικες, 

2. Δευτεροβάθμιο επίπεδο - Λύκειο για ενήλικες- επαγγελματική κατάρτιση- επαγγελματική εκπαίδευση 
για ορισμένα επαγγέλματα (βιοτεχνία)- τεχνική εκπαίδευση και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση για 
ενήλικες- επανακατάρτιση και πρόσθετη κατάρτιση. Ανάλογα με το είδος της εκπαίδευσης/κατάρτισης, 
η διάρκεια της εκπαίδευσης μπορεί να είναι έως δύο, τρία ή τέσσερα έτη. 

3. Τριτοβάθμιο επίπεδο - Πανεπιστημιακές σπουδές 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σε συντονισμό με τα άλλα αναφερόμενα 

ιδρύματα, είναι υπεύθυνο κάθε χρόνο για τον σχεδιασμό του ετήσιου προγράμματος σπουδών 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, προσαρμοσμένου στα πλέον απαιτούμενα επαγγέλματα 

στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών εφαρμόζεται στη συνέχεια σε τοπικό επίπεδο μέσω των 

σχολείων ΕΕΚ, σε συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το τρέχον ετήσιο πρόγραμμα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του εθνικού κέντρου επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, οι κύριοι τομείς είναι οι εξής: 

▪ Γεωλογία, εξόρυξη και μεταλλουργία 
▪ Κατασκευή και γεωδαισία 
▪ Γραφικός σχεδιασμός 
▪ Οικονομικά δίκαιο και εμπόριο 
▪ Ηλεκτρολόγος μηχανικός 
▪ Υγεία και κοινωνική προστασία 
▪ Γεωργία, αλιεία και κτηνιατρική 
▪ Προσωπικές υπηρεσίες (αισθητική φροντίδα και ομορφιά, κομμωτήριο, φροντίδα χεριών και ποδιών) 
▪ Μηχανολόγος μηχανικός 
▪ Κυκλοφορία, μεταφορά και αποθήκευση 
▪ Κλωστοϋφαντουργικά, δερμάτινα και παρόμοια προϊόντα 
▪ Γαστρονομία και τουρισμός 
▪ Χημεία και τεχνολογία 
▪ Δασοκομία και επεξεργασία ξύλου, 
▪ Αθλητισμός γυμνάσιο 
▪ Άλλα προαιρετικά μαθήματα (σχεδιασμός σταδιοδρομίας, βασικά στοιχεία επιχειρηματικότητας, 

προετοιμασία για απασχόληση). 

 
Το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους χρηματοδότησης της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, με βάση τα προγράμματα εργασίας και τον ετήσιο προϋπολογισμό που 
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εγκρίνει η κυβέρνηση. Καθώς τα επαγγελματικά σχολεία λειτουργούν υπό την ευθύνη των δήμων, οι 

τελευταίοι λαμβάνουν επιχορηγήσεις από την κυβέρνηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών- το 

κύριο κριτήριο για την κατανομή των κονδυλίων στους δήμους είναι ο αριθμός των μαθητών. Ωστόσο, 

πρέπει να ειπωθεί ότι, ίσως επειδή τα σχολεία ΕΠΑΛ λαμβάνουν επίσης αδύναμη προώθηση, δεν 

φαίνονται πλήρως ελκυστικά και εξαιτίας αυτού,  το ολόκληρο το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης που οργανώνεται από το κράτος, χάνει την αξία και τη σημασία του. Ως αποτέλεσμα, τα 

τελευταία δέκα χρόνια, το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης έχει μετατοπιστεί κυρίως 

σε προγράμματα ΜΚΟ με τη συμμετοχή επιχειρήσεων. 
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Το πλαίσιο ΕΕΚ της Βόρειας Μακεδονίας και οι μετανάστες 

Ο οργανισμός απασχόλησης στη Βόρεια Μακεδονία θεωρεί επιλέξιμους μόνο τους μετανάστες που 

βρίσκονται στη χώρα για λόγους εργασίας και υποβάλλουν αίτηση για άδεια εργασίας μέσω του εν λόγω 

οργανισμού- ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατόν να βρεθούν στοιχεία μέσω των θεσμικών οργάνων της 

χώρας για τους Τ/Κ με νόμιμη διαμονή στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Μέσω του τομέα των 

ΜΚΟ και της επιτόπιας έρευνας, κατέστη δυνατό να εντοπιστούν λίγοι πρόσφυγες Ρομά από το 

Κοσσυφοπέδιο- ωστόσο, δεν εγγράφηκαν σε επίσημη σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

αλλά εντάχθηκαν σε πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για εργασία σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις και, μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του, προσλήφθηκαν. 

Επιπλέον, για τους σκοπούς της έρευνας πεδίου, διαπιστώθηκε ότι κανένα από τα σχολεία ΕΕΚ δεν είχε 

εγγεγραμμένους TCN στο σχολείο του. 

Στο Κέντρο Υποδοχής αιτούντων άσυλο, στο πλαίσιο του προγράμματος για την έγκαιρη ένταξη, 

προσφέρονται διάφορες εκπαιδεύσεις στους αιτούντες άσυλο, όπως γλωσσικές, αθλητικές 

δραστηριότητες, μαθήματα ραπτικής, κηπουρική κ.λπ. Δυστυχώς, ο διευθυντής αναφέρει ότι γενικά 

υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος και κινήτρων από τους αιτούντες άσυλο να εγγραφούν σε αυτά τα 

μαθήματα και τις δραστηριότητες. Ο Ερυθρός Σταυρός υποστηρίζει περιστασιακά μέσω μαθημάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός είναι αρκετά 

χαμηλός και περιορίζεται σε λίγες μονάδες. 

Γενική επισκόπηση των αποτελεσμάτων μάθησης και απασχόλησης 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η περίπτωση των ΤΚΜ που είναι εγγεγραμμένοι σε τυπική επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση δεν ισχύει πλήρως στη Βόρεια Μακεδονία προς το παρόν. Κατά συνέπεια, οι 

πρόσφυγες και τα προγράμματα έκτακτης ανάγκης αποτελούν το πλαίσιο εντός του οποίου 

υποστηρίζονται τέτοιες περιπτώσεις, κυρίως μέσω κατάρτισης με βάση την εργασία. 

Μια ομάδα τριών προσφύγων από το Κοσσυφοπέδιο που συμμετείχε στο πρόγραμμα της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 2012-2013, ολοκλήρωσε με επιτυχία μια κατάρτιση με βάση την 

εργασία στην κατασκευή επίπλων- όλοι απέκτησαν πιστοποιητικά και προσλήφθηκαν στο εργοστάσιο, 

μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης. 

Μια άλλη ομάδα τριών γυναικών προσφύγων από το Κοσσυφοπέδιο παρακολούθησε τρίμηνη κατάρτιση 

με βάση την εργασία σε μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών πλυντηρίου, την Netopija, μετά την ολοκλήρωση 

της οποίας προσλήφθηκαν. Κατά τη διάρκεια αυτής της κατάρτισης έμαθαν πώς να κάνουν στεγνό 

καθάρισμα, σιδέρωμα και άλλες υπηρεσίες πλυντηρίου. Διαμεσολαβητής αυτής της διαδικασίας ήταν το 

Περιφερειακό Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων των Σκοπίων. 
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Μια προοπτική: το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές 

και τους επιμορφωτές: ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

αναντιστοιχίες 
 

 ΙΤΑΛΙΑ  

Το 2006, το Ινστιτούτο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης των Εργαζομένων (πρώην ISFOL - 

τώρα INAPP) άρχισε να διεξάγει ερευνητικές δραστηριότητες για τη χαρτογράφηση και ανάλυση των 

υφιστάμενων επαγγελμάτων και παρείχε λεπτομερή περιγραφή της ικανότητας και των αναγκών, 

βραχυπρόθεσμα (επόμενοι μήνες12) και μεσοπρόθεσμα (επόμενα πέντε χρόνια). Οι μέθοδοι έρευνας που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν συνεντεύξεις με επιχειρηματίες, διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού 

επιχειρήσεων ή εμπειρογνώμονες του κλάδου που μπορούσαν να σκιαγραφήσουν τις τάσεις σε βασικούς 

τομείς της οικονομίας. Αξίζει να τονιστεί ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για τους 

ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων ΕΕΚ, που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και 

την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, επανεκπαίδευσης (refresher pathways) όσο το 

δυνατόν πιο συνεκτικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έχει επίσης δημιουργηθεί μια πλατφόρμα η 

οποία περιέχει όχι μόνο τις εκθέσεις σχετικά με τις προβλεπόμενες ανάγκες και τους αριθμούς αλλά και 

σύνολα δεδομένων- δυστυχώς μέχρι στιγμής, τα διαθέσιμα δεδομένα φτάνουν μέχρι και2016, κατά 

συνέπεια, δεν λαμβάνουν υπόψη τις βαθιές και πολυδιάστατες αλλαγές που συνέβησαν με την πανδημία 

Covid-19. 

Για τη συμπλήρωση αυτής της εικόνας, ορισμένες τεχνικές επιτροπές αναλαμβάνουν περιοδικά την 

επανεξέταση και επικαιροποίηση των προτύπων για τα επαγγελματικά προφίλ που συνδέονται στενά με 

τις περισσότερες αλυσίδες εφοδιασμού επαγγελματικής κατάρτισης και τις επαγγελματικές ανάγκες που 

εκφράζουν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, η τελευταία από τις οποίες πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 

2020. 

 
Ελλείψεις δεξιοτήτων και αναντιστοιχίες των εκπαιδευτών ΕΕΚ και του τομέα 

Οι τελευταίες δεκαετίες έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, ιδίως στην παραγωγή 

τεχνολογίας και στην ψηφιοποίηση, αυξάνοντας την ανάγκη των ανθρώπων να αποκτούν συνεχώς νέες και 

πιο αποτελεσματικές δεξιότητες. Οι πληροφορίες που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις 

δεξιότητες και την απασχόληση (ESJS) και την τελευταία ανάλυση του Cedefop (Cedefop, 2017) σχετικά με 

τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων, δείχνουν ότι δεν προκύπτουν όλες οι δυσκολίες λόγω των ελλείψεων και 

των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων σε έναν τομέα. Φαίνεται ότι οι καταλληλότεροι υποψήφιοι είναι εκείνοι 

που όχι μόνο διαθέτουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια θέση εργασίας, αλλά και τις συνδυάζουν 

με υγιείς γνωστικές (επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, μάθηση της μάθησης) και κοινωνικο-

συναισθηματικές (επικοινωνία, συνεργασία) δεξιότητες. Αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό για την 

έρευνά μας, ιδίως όταν εξετάζουμε τα κενά δεξιοτήτων και την αναντιστοιχία των εκπαιδευτών στον τομέα 

της ΕΕΚ στην Ιταλία. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων σε ομάδες εστίασης που πραγματοποιήθηκαν με 

τους εκπαιδευτές της CPIA στο Παλέρμο, αυτός ο συνδυασμός σκληρών, μαλακών και προσωπικών 

δεξιοτήτων συμπεριφοράς αναδείχθηκε ως ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των Τεχνικών και 

Επαγγελματικών εκπαιδεύσεων και διδασκαλιών με τους μαθητές των ΤΕΕ. Στην πραγματικότητα, τόνισαν 

έντονα ότι πολλές δυσκολίες προέρχονται από το γεγονός ότι δεν είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τα 
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συγκεκριμένα και διαφορετικά πολιτισμικά πρότυπα που συναντώνται σε μια τάξη. Ωστόσο, οι αναφορές 

και τα δεδομένα δείχνουν ότι δεν μπορούμε να αδράξουμε την αναντιστοιχία δεξιοτήτων ως κάτι 

αμετάβλητο- αντίθετα, οι αναντιστοιχίες είναι ένα εγγενώς δυναμικό φαινόμενο που αλλάζει με την 

αρχαιότητα, με την πάροδο του χρόνου. Στην Ιταλία, η διαδικασία αντιμετώπισης των αναντιστοιχιών 

φαίνεται να είναι τριπλή: σε ένα πρώτο επίπεδο, είναι απαραίτητο να εμπλουτιστεί η επαγγελματική 

πρακτική, δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές πρέπει να αντιμετωπίσουν μια ποικιλία 

περιπτώσεων και πλαισίων που μεταβάλλονται συνεχώς. Ένα δεύτερο επίπεδο αφορά την εξέλιξη του 

ρόλου του εκπαιδευτικού στη νέα διασύνδεσή του μεταξύ εντός και εκτός της τάξης. Ένα τρίτο και 

τελευταίο αφορά την αυξανόμενη απαίτηση δεξιοτήτων συντονισμού με τη δημιουργία νέων ρόλων και 

ευθυνών που αναλαμβάνουν πολλοί εκπαιδευτικοί. Αυτές οι βαθιές και συνεχιζόμενες αλλαγές που 

επηρεάζουν την επίσημη εκπαίδευση γίνονται αρκετά αισθητές από τους εκπαιδευτές που εργάζονται με 

μετανάστες, όπως προέκυψε και από την έρευνα πεδίου. 

Οι εκπαιδευτές που ερωτήθηκαν εντοπίζουν ένα χάσμα μεταξύ του θεσμικά καθορισμένου ρόλου της CPIA 

και της πραγματικότητας στο πεδίο, καθώς και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων τους. Πιο 

συγκεκριμένα: 

▪ η έλλειψη κατάλληλων δραστηριοτήτων προετοιμασίας και εργαστηρίων που να ανοίγουν το 

δρόμο για τη φοίτηση στα τεχνικά ινστιτούτα 

▪ την αδυναμία του εδαφικού δικτύου να συμπληρώσει την εκπαιδευτική προσφορά και το πρόγραμμα 
σπουδών. 

Τις περισσότερες φορές, για τους νέους ενήλικες που φτάνουν γενικά στην Ιταλία, δεν υπάρχει άλλη 

επιλογή από τη φοίτηση σε μονάδες CPIAs, επειδή είναι ανήλικοι - άρα δεν δικαιούνται τα κατάλληλα 

ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης - ούτε διαθέτουν οικονομικά και κοινωνικά μέσα 

και δίκτυα για να τα αντέξουν οικονομικά. Επιπλέον, οι νεοαφιχθέντες μετανάστες είναι συχνά "υπό 

διαμετακόμιση" και αντιλαμβάνονται αναλόγως τις εκπαιδευτικές διαδρομές και τους στόχους. Από την 

άλλη πλευρά, η πανδημία του Covid-19 έχει δημιουργήσει ένα σενάριο στο οποίο οι νέοι εκπαιδευόμενοι 

αντιλαμβάνονται ότι έχουν "κολλήσει" και σήμερα αλλάζουν τις εκπαιδευτικές τους προοπτικές. Με τον 

τρόπο αυτό, έρχονται αντιμέτωποι με ένα σύστημα στο οποίο μπορούν να αντέξουν μόνο CPIA - το οποίο 

δεν είναι ένα κατάλληλο τεχνικό και επαγγελματικό ινστιτούτο - μετά το οποίο ως επί το πλείστον 

εγκαταλείπουν το σχολείο, αναζητώντας εργασία. 
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Το θέμα του κατά πόσον οι εκπαιδευτές και οι καθηγητές της CPIA ανταποκρίνονται και προσαρμόζονται 

στις νέες προκλήσεις και αλλαγές που αντιμετωπίζει η κοινωνία στο σύνολό της, έδωσε θετική απάντηση. 

Ωστόσο, το κύριο σημείο φαίνεται να είναι ότι τα κατάλληλα τεχνικά και επαγγελματικά ινστιτούτα είναι 

συχνά πολύ μακρά, πολύπλοκα και, στην περίπτωση των μεταναστών μαθητών, απλησίαστα. 

Οι εκπαιδευτικοί που ερωτήθηκαν μίλησαν επίσης για ένα τρέχον και αυξανόμενο αίτημα από ενήλικες 

και νέους ενήλικες μαθητές, ιδίως μετανάστες, να αποκτήσουν γρήγορα εμπορεύσιμες δεξιότητες και 

ικανότητες και να λάβουν περισσότερες ώρες διδασκαλίας της τεχνολογίας και των μαθηματικών- 

δυστυχώς, οι ευκαιρίες κατάρτισης και τα μαθήματα δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικά, να 

δημοσιεύονται ή να διαδίδονται στους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς. 

Το ερώτημα για το ποιες ικανότητες του εκπαιδευτή είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας των μεταναστών μαθητών έδωσε χώρο για ενδιαφέρουσες συζητήσεις- στην 

πραγματικότητα, όταν ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να τις κατονομάσουν, όλοι αναφέρθηκαν στις 

κοινωνικές δεξιότητες. Συγκεκριμένα, αναφέρουν την ευελιξία, την ομαδικότητα, την ικανότητα να 

εργάζονται αυτόνομα και την επαρκή και υγιή ικανότητα να διδάσκουν την ιταλική γλώσσα ως L2. 

Σύμφωνα με τις αναφορές τους, το CPIA στο οποίο εργάζονται δεν εκπαιδεύει και δεν αναπτύσσει τις 

κοινωνικές και διαθεματικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών. 

Το CPIA πιστοποιεί μόνο τη γνώση της ιταλικής γλώσσας L2, αλλά οι μετανάστες μαθητές αυξάνουν 

συνεχώς το αίτημά τους να συμμετέχουν σε εργαστήρια, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με την 

κουζίνα/τα τρόφιμα και τη μηχανική. Παρόλο που το CPIA δεν έχει την εντολή να διδάσκει άμεσα τέτοια 

θέματα, θα μπορούσε να αξιοποιήσει το χώρο αυτονομίας του, λειτουργώντας ως γέφυρα για να 

διευκολύνει τους δεσμούς με τους κατάλληλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, δημιουργώντας δίκτυα. 

 

 ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

Στη Γερμανία, το υλικό σχέδιο-πλαίσιο για την κατάρτιση των εκπαιδευτών (ADA) βρίσκεται στο επίκεντρο 

του προγράμματος προσόντων για τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευτές. Περιέχει: 

▪ Έλεγχος απαιτήσεων κατάρτισης και σχεδιασμός κατάρτισης (15 μονάδες) 

▪ Να εκπροσωπεί και να αιτιολογεί τα οφέλη και τις ωφέλειες της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης 

▪ Συμμετοχή στο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ανάγκες κατάρτισης εντός της 
επιχείρησης 

▪ Καθορίζει τις δομές του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τις διεπαφές 
του 

▪ Επιλογή και αιτιολόγηση των επαγγελμάτων κατάρτισης για την εταιρεία 

▪ Ελέγξτε την καταλληλότητα της επιχείρησης για την κατάρτιση στο επιθυμητό επάγγελμα κατάρτισης 

▪ Εξετάστε εάν και σε ποιο βαθμό το περιεχόμενο της κατάρτισης μπορεί να μεταδοθεί με μέτρα 

εκτός του κέντρου κατάρτισης, π.χ. μέσω της κατάρτισης σε δίκτυο, της ενδοεπιχειρησιακής και 

της μη-επιχειρησιακής κατάρτισης. 

▪ Αξιολογεί τη χρήση των μέτρων που προετοιμάζουν την επαγγελματική κατάρτιση στην 

επιχείρηση, συντονίζει τα καθήκοντα των εμπλεκομένων στην κατάρτιση. 
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▪ Προετοιμασία κατάρτισης και συμμετοχή στην πρόσληψη εκπαιδευομένων (20 μονάδες κατάρτισης) 

▪ Δημιουργία ενός σχεδίου ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης με βάση ένα σύστημα κατάρτισης που 

βασίζεται στις τυπικές για το επάγγελμα εργασιακές και επιχειρηματικές διαδικασίες 

▪ Να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες συμμετοχής και συμμετοχής των ομάδων συμφερόντων των 

επιχειρήσεων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

▪ Προσδιορισμός της ανάγκης συνεργασίας και συντονισμός με τους εταίρους συνεργασίας, ιδίως 

με την επαγγελματική σχολή, όσον αφορά το περιεχόμενο και την οργάνωση. 

▪ Εφαρμογή κριτηρίων και διαδικασιών για την επιλογή των ασκούμενων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη 
την ποικιλομορφία τους 

▪ Προετοιμάζει τη σύμβαση επαγγελματικής κατάρτισης και φροντίζει για την καταχώριση της 

σύμβασης στον αρμόδιο φορέα 

▪ Εξετάστε τις δυνατότητες για το κατά πόσον τμήματα της επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να 
πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό 

▪ Διεξαγωγή κατάρτισης (45 μονάδες) 

▪ Δημιουργήστε συνθήκες που ευνοούν τη μάθηση και μια κουλτούρα μάθησης με κίνητρα, δώστε και 
λάβετε ανατροφοδότηση 

▪ Οργάνωση, σχεδιασμός και αξιολόγηση της δοκιμαστικής περιόδου 

▪ Ανάπτυξη και σχεδιασμός εταιρικών μαθησιακών και εργασιακών καθηκόντων από το εταιρικό 

σχέδιο κατάρτισης και τις τυπικές εργασιακές και επιχειρηματικές διαδικασίες. 

▪ Επιλογή μεθόδων και μέσων κατάρτισης ανάλογα με τις ομάδες-στόχους και χρήση τους κατά 

τρόπο που να ανταποκρίνεται στην εκάστοτε κατάσταση 

▪ Υποστήριξη των εκπαιδευομένων με μαθησιακές δυσκολίες, χρήση υποστήριξης κατάρτισης, εάν 

είναι απαραίτητο, και εξέταση της δυνατότητας παράτασης της περιόδου κατάρτισης 

▪ Παροχή πρόσθετων ευκαιριών κατάρτισης για τους εκπαιδευόμενους, π.χ. πρόσθετα προσόντα, 

και εξέταση της δυνατότητας συντόμευσης της διάρκειας της κατάρτισης και της πρόωρης 

εισαγωγής στις τελικές εξετάσεις 

▪ Προώθηση της κοινωνικής και προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευομένων, έγκαιρος εντοπισμός 

προβλημάτων και συγκρούσεων και προσπάθεια επίλυσης τους 

▪ Προσδιορισμός και αξιολόγηση των επιδόσεων, αξιολόγηση των αξιολογήσεων επιδόσεων τρίτων 

και των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, διεξαγωγή συνεντεύξεων αξιολόγησης, εξαγωγή 

συμπερασμάτων για την περαιτέρω πορεία της κατάρτισης 

▪ Προώθηση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων 

▪ Ολοκλήρωση της κατάρτισης (10 μονάδες) 

▪ Προετοιμάστε τους εκπαιδευόμενους για την τελική εξέταση και οδηγήστε την εκπαίδευση σε 
επιτυχή ολοκλήρωση. 

▪ Εξασφαλίζει την εγγραφή των εκπαιδευομένων στις εξετάσεις στον αρμόδιο φορέα και 

επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή. 

▪ Συμμετοχή στην προετοιμασία γραπτού πιστοποιητικού με βάση τις αξιολογήσεις επιδόσεων 

▪ Ενημέρωση και παροχή συμβουλών στους εκπαιδευόμενους σχετικά με τις δυνατότητες 

ανάπτυξης της εταιρείας και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 

 
Επιπλέον, υπάρχει μεγάλος αριθμός μαθημάτων περαιτέρω κατάρτισης. Μεγάλης σημασίας είναι η 

πρωτοβουλία επιμόρφωσης Digital Change, η οποία ιδρύθηκε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας 
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και Έρευνας στο Βερολίνο για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές. Στόχος είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

ιδεών για το προσωπικό επαγγελματικής κατάρτισης προκειμένου να προετοιμαστεί για τις απαιτήσεις της 

διπλής κατάρτισης που συνδέονται με την ψηφιοποίηση. 

Σύμφωνα με το γραπτό Γερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο (IHK), οι ενδιάμεσες και τελικές 

εξετάσεις είναι τυποποιημένες σε εθνικό επίπεδο. Διεξάγονται ταυτόχρονα και με πανομοιότυπα σύνολα 

εργασιών για το αντίστοιχο επάγγελμα. 

Ωστόσο, η διπλή επαγγελματική κατάρτιση στη Γερμανία αντιμετωπίζει σήμερα δύο μεγάλα προβλήματα: 

αφενός, η οικονομία διαμαρτύρεται για την απειλητική έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων. Από την άλλη 

πλευρά, η κοινωνική πρόκληση των σχεδόν 500.000 λεγόμενων "ανεκπαίδευτων" νέων, οι οποίοι δεν 

μπορούν να βρουν θέση κατάρτισης και στεγάζονται σε απελπιστικές ουρές. 

Το επιχειρησιακό τμήμα της διπλής επαγγελματικής κατάρτισης στη Γερμανία δεν έχει ενιαία αλλά μια 

εξαιρετικά ετερογενή δομή, με διαφορετικούς ρόλους και καθήκοντα των εκπαιδευτών, τα οποία επίσης 

μεταβάλλονται σήμερα σε μεγάλο βαθμό. Οι δομές αυτές επηρεάζονται κυρίως από το μέγεθος της 

επιχείρησης κατάρτισης και έχουν επίσης έντονα κλαδικά χαρακτηριστικά. 
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Ελλείψεις δεξιοτήτων και αναντιστοιχίες των εκπαιδευτών ΕΕΚ και του τομέα 

Η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση πραγματοποιείται στην πραγματικότητα στην επιχείρηση και συνεπώς 

"κοντά στην εργασία", μερικές φορές ακόμη και "ενσωματωμένη στην εργασία" και οι μορφές κατάρτισης 

εκτός εργασίας έχουν γενικά μόνο συμπληρωματικό χαρακτήρα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις μικρές 

επιχειρήσεις, ιδίως στον βιοτεχνικό τομέα, όπου ο μαθητευόμενος μαθαίνει κυρίως "ανεπίσημα", 

"τρέχοντας" μαζί με το φόρτο εργασίας. Συνήθως δεν υπάρχει ίχνος συστηματικής εκπαίδευσης εδώ, διότι 

το απρόβλεπτο των παραγγελιών και της εργασίας που συνεπάγεται δύσκολα επιτρέπει κάτι τέτοιο. Μόνο 

η διάρκεια της εκπαίδευσης αυξάνει την πιθανότητα να ανταποκριθεί κανείς σε όλες τις βασικές 

μαθησιακές προκλήσεις με την πάροδο του χρόνου. Ταυτόχρονα, όμως, οι μαθητευόμενοι γνωρίζουν την 

πραγματικότητα της επιχείρησης από την πρώτη μέρα. 

Ο εκπαιδευτής που φροντίζει τους μαθητευόμενούς του με πλήρη απασχόληση έχει επίσης γίνει μάλλον 

σπάνιος στις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Αντ' αυτού, οι "ενταγμένοι στην εργασία" εκπαιδεύονται σε 

"πραγματική εργασία" και το εκπαιδευτικό έργο επιτελείται από τους λεγόμενους "ειδικούς κατάρτισης", 

δηλαδή τους υπαλλήλους της επιχείρησης που εργάζονται σε αυτές τις θέσεις εργασίας και εισάγουν τους 

"μερικής απασχόλησης" εκπαιδευόμενους στα καθήκοντά τους και τους εκπαιδεύουν. 

Δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας της μάθησης στο χώρο εργασίας, το γεγονός ότι οι επαγγελματίες 

της κατάρτισης δεν λαμβάνουν επαγγελματική κατάρτιση είναι ανησυχητικό. Το ίδιο ισχύει και για την 

κατάρτιση σε μικρές επιχειρήσεις, όπου οι εκπαιδευόμενοι χρειάζονται επαγγελματική καθοδήγηση και 

υποστήριξη. 

Το γερμανικό διπλό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περιλαμβάνει πρακτικές και 

θεωρητικές γνώσεις που αποκτώνται στον χώρο εργασίας και στα επαγγελματικά σχολεία. Σε αντίθεση με 

τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι ένα υψηλό ποσοστό των αποφοίτων της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης απασχολούνται πρακτικά στις επιχειρήσεις στις οποίες εκπαιδεύονται, δύο 

από τους συνεντευξιαζόμενους αμφέβαλλαν ότι θα έχουν γρήγορα αυτή την ευκαιρία. Ο φόβος αυτός 

προερχόταν από τα μέτρα περιορισμού που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της επιδημίας του Covid-19. 

Τέλος, η ψηφιοποίηση θέτει υπό πίεση τις επιχειρήσεις- στην πραγματικότητα, δεν δηλώνουν όλες οι 

επιχειρήσεις ότι έχουν προσαρμόσει το περιεχόμενο κατάρτισης που προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους 

ειδικά για τις ψηφιακές απαιτήσεις. Ωστόσο, τα δύο τρίτα αυτών δηλώνουν ότι στην εταιρεία τους οι 

εκπαιδευόμενοι συμβάλλουν ενεργά με τις ιδέες και την εμπειρία τους στο σχεδιασμό της ψηφιοποίησης. 

Αυτό το εύρημα δείχνει ότι η κατανόηση του ρόλου των εκπαιδευτών αλλάζει επίσης όσον αφορά την 

ψηφιοποίηση: όσο πιο ψηφιακά σχεδιάζει μια εταιρεία την εκπαίδευσή της, τόσο πιο πιθανό είναι οι 

εκπαιδευτές να αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως συνοδοιπόρους μάθησης. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτές που πήραν συνέντευξη επισήμαναν τις διασταυρούμενες προκλήσεις στις οποίες 

αναφέρονται και οι έρευνες άλλων χωρών: 

✓ Η αναγκαιότητα υποστήριξης της διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας. 

✓ Η ανάγκη βελτίωσης των διαπολιτισμικών και κοινωνικών ικανοτήτων των εκπαιδευτών 

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επεσήμαναν επίσης ότι οι μετανάστες ζητούν 

συχνά να αποκτήσουν άμεσες και χρήσιμες δεξιότητες. Προκειμένου να συμβαδίζουν με τις νέες 

τεχνολογίες, τις νέες εργασιακές πρακτικές και τις μελλοντικές τάσεις στα επαγγέλματα, πρέπει να 

γνωρίζουν τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας και στις επιχειρήσεις. 
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Οι εκπαιδευτές ΕΕΚ που ερωτήθηκαν επιβεβαίωσαν γενικά ότι η δημιουργία και η διατήρηση δικτύων 

θεωρείται κρίσιμο στοιχείο. Η δικτύωση όχι μόνο με τις επιχειρήσεις αλλά και στο φάσμα των 

συναδέλφων τους και μεταξύ παρόμοιων ιδρυμάτων προκειμένου να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές και 

διδακτικό υλικό. 

 

 ΚΥΠΡΟΣ  

Η Κύπρος έχει θεσπίσει νομική βάση για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των 

εκπαιδευτών και τα Ινστιτούτα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών- σύμφωνα με αυτήν, τα σχολεία ΕΕΚ 

παρέχουν προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και 

μέντορες ΕΕΚ. 

Τα προγράμματα κατάρτισης οργανώνονται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια από ειδικευμένους 

καθηγητές. Προγράμματα κατάρτισης προσφέρονται σε διάφορα επαγγέλματα: μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις, μηχανουργικές κατεργασίες, συγκολλήσεις, υδραυλικά, κεντρική θέρμανση και υδραυλικά, 

συντήρηση εγκαταστάσεων, κατασκευές κτιρίων, ξυλουργική και επιπλοποιία, μηχανικοί αυτοκινήτων, 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, σχεδιασμός και παραγωγή ρούχων, τηλεπικοινωνίες, αυτοματισμοί, επισκευή 

αμαξωμάτων, ψύξη και κλιματισμός και κατασκευές με αλουμίνιο. 

Η Διεθνής Έρευνα για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση (TALIS) δείχνει ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών 

(48,5%) που αισθάνονται καλά ή πολύ καλά προετοιμασμένοι να διδάξουν σε πολυπολιτισμικά ή/και 

πολύγλωσσα περιβάλλοντα είναι το υψηλότερο στην ΕΕ (μέσος όρος ΕΕ 23,8%). Ωστόσο, οι Κύπριοι 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν επίσης μεγαλύτερη ανάγκη για CPD (Continuing Professional Development) σε 

αυτόν τον τομέα (19,6%) από το μέσο όρο της ΕΕ (13,4%). 

Με βάση την επιτόπια έρευνα της ομάδας και τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτών ΕΕΚ, τα κενά που 

εντοπίστηκαν σχετίζονται με τις προκλήσεις στην επικοινωνία με τους μετανάστες και την εκμάθηση 

γλωσσών- ορισμένοι ερωτηθέντες αναφέρθηκαν επίσης σε αυτές τις εκπαιδεύσεις ως μη πλήρως 

σύμφωνες με τις βασικές απαιτήσεις για την αναβάθμιση των γνώσεων και των ικανοτήτων. Αρκετοί 

μελετητές πιστεύουν ότι η απουσία μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής κρατικής πολιτικής για την 

εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών αντανακλά την έλλειψη ενός καλά οργανωμένου και λειτουργικού 

τομέα εκπαίδευσης ενηλίκων. Υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη ενός συνεκτικού, εθνικού πλαισίου για 

την παρακολούθηση της μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά και ενός νομικού πλαισίου που να 

διασφαλίζει τον ορθό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 
Ελλείψεις δεξιοτήτων και αναντιστοιχίες των εκπαιδευτών ΕΕΚ και του τομέα 

Οι εκπαιδευτές ΕΕΚ και οι εκπαιδευτικοί που ερωτήθηκαν ανέφεραν ότι υπάρχουν διάφορες προκλήσεις 

κατά τη συνεργασία με τους μετανάστες. Πρώτον, το πρόβλημα της επικοινωνίας, οι πολιτισμικές 

διαφορές κ.λπ. Οι σημαντικότερες ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές ΕΕΚ, σύμφωνα με 

τους ίδιους, αφορούν τις ήπιες και διαπολιτισμικές δεξιότητες, την αποδοχή, την κατανόηση, την υπομονή 

και τις γνώσεις σχετικά με τις πολιτικές για τους μετανάστες. Επιπλέον, οι εκπαιδευτές ΕΕΚ πρέπει να είναι 

φιλελεύθερα, ανοιχτόμυαλα, ανεκτικά και δεκτικά άτομα και να είναι σε θέση να γνωρίζουν τα όριά τους 

όσον αφορά τη βοήθεια που μπορούν να παρέχουν ως εκπαιδευτές. 

 

 ΕΛΛΑΔΑ  
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Το 2015, με βάση τα ευρήματα του CEDEFOP, το "Πλαίσιο ποιότητας της μαθητείας" δίνει εντολή στους 

παρόχους ΕΕΚ κατάρτισης ενηλίκων να οργανώσουν αυτοαξιολόγηση με βάση μια σειρά δεικτών. Το 

Υπουργείο Παιδείας διαθέτει εθνικό πρόγραμμα για τη διασφάλιση της επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων νέων στις επαγγελματικές 

τάξεις. Ωστόσο, ο ιός Covid-19 υπογράμμισε την ανάγκη αύξησης των ψηφιακών δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτών ΕΕΚ. Η στρατηγική ανάπτυξης της ΕΕΚ βρίσκεται επί του 2030παρόντος υπό διαμόρφωση, 

στο πλαίσιο αυτό. Το 2017, η ίδια ανάλυση υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός μητρώου 

πιστοποιημένων εκπαιδευτών εντός των επιχειρήσεων, που θα απαιτεί την παρακολούθηση 

προγραμμάτων κατάρτισης που έχουν σχεδιαστεί από την εθνική υπηρεσία απασχόλησης και τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Υπό αυτό το πρίσμα, εντοπίστηκαν οι ακόλουθες αναντιστοιχίες δεξιοτήτων: 

✓ Η δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών ΕΕΚ θεωρείται επείγουσα ανάγκη 

✓ Η ανάγκη για ψηφιακή αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
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Ελλείψεις δεξιοτήτων και αναντιστοιχίες των εκπαιδευτών ΕΕΚ και του τομέα 

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Πρώτον, 

αντιμετωπίζουν επικοινωνιακά και γλωσσικά εμπόδια- το στοιχείο αυτό πιστεύεται ότι είναι η αιτία για τη 

σχετικά υψηλή εγκατάλειψη των μεταναστών εκπαιδευομένων από τα προγράμματα ΕΕΚ. Σύμφωνα με 

τους εκπαιδευτές ΕΕΚ, οι κυριότεροι αναφερόμενοι λόγοι εγκατάλειψης είναι: 

▪ γλωσσικά εμπόδια 

▪ προηγουμένως αποκτηθέν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο 

▪ υποβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης 

▪ την πολυπλοκότητα που προκύπτει από το νομικό τους καθεστώς (καθεστώς πρόσφυγα, αιτούντες 

άσυλο, άδεια παραμονής, μετανάστες χωρίς χαρτιά) 

▪ πολιτιστικό και θρησκευτικό υπόβαθρο 

▪ αδήλωτη εργασία και περιστασιακή απασχόληση 

▪ περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας 

 
Οι ίδιοι εκπαιδευτές ΕΕΚ, όταν ρωτήθηκαν για το πώς μπορούν να καλυφθούν οι αναντιστοιχίες μέσω της 

ενίσχυσης ποιων δεξιοτήτων, ανέφεραν τις ακόλουθες κοινωνικές δεξιότητες: 

▪ ανοχή 

▪ δεξιότητες επικοινωνίας 

▪ εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων 

▪ ενσυναίσθηση 

▪ διαπολιτισμική επικοινωνία 

▪ ευελιξία 

 
Παρόλο που το σύνολο των εκπαιδευτών ΕΕΚ που ερωτήθηκαν δήλωσε ότι θα συμμετάσχει σε μελλοντικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, δεν υπάρχει αποτελεσματική στρατηγική παρακολούθησης της 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτών που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Όταν έρχονται αντιμέτωποι με τις ανάγκες που αναφέρουν οι εκπαιδευόμενοι μετανάστες - ενίσχυση της 

τάξης της ελληνικής γλώσσας, δικτύωση στην αγορά εργασίας, ψηφιακές και αγγλικές γλωσσικές 

δεξιότητες - γνωρίζουν ότι κανένα κέντρο ή ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης δεν παρέχει αυτές τις 

κοινωνικές υπηρεσίες. Ωστόσο, θα ήταν δυνατή η συνεργασία με τοπικές ΜΚΟ για την υποστήριξη των 

εκπαιδευομένων μεταναστών. Τέλος, οι εκπαιδευτές ΕΕΚ ανέφεραν ότι άλλοι σημαντικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στην αγορά εργασίας είναι 

▪ ξενοφοβία, στίγμα και διακρίσεις 

▪ αδύναμη ενσωμάτωση στην τοπική κοινότητα 

▪ Υψηλό ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα 

▪ αδύναμες δεξιότητες δικτύωσης 

▪ προκλήσεις που συνδέονται με το νομικό καθεστώς 
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 ΒΌΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ  

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να επισημανθεί είναι η έλλειψη ενός 

προσαρμοσμένου προγράμματος για τους μετανάστες. Ως αποτέλεσμα, ένας νόμιμα εισερχόμενος 

μετανάστης που επιθυμεί να συμμετάσχει σε μια δραστηριότητα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, πρέπει να ακολουθήσει την επίσημη διαδικασία (μέσω του γραφείου απασχόλησης ή 

απευθείας στα σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης). Έτσι, εφαρμόζονται γενικά, εθνικά 

προγράμματα, τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη τη διαπολιτισμικότητα, την ποικιλομορφία και τις 

γλωσσικές διαφορές που μπορεί να υπάρχουν. 

Επιπλέον, λόγω του μειωμένου ενδιαφέροντος των ατόμων για το πρόγραμμα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και των οικονομικών περιορισμών, τα σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης μόλις και μετά βίας διαθέτουν τακτικά απασχολούμενους εκπαιδευτές. Συνεργάζονται με 

άλλους φορείς, ιδίως επιχειρήσεις, οι οποίες τους παρέχουν εργατικό δυναμικό, κατόπιν αιτήματος. Αυτοί 

οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές, ενδέχεται να μην έχουν την παιδαγωγική 

προσέγγιση και άλλες ιδιότητες, δεξιότητες και εμπειρία των εκπαιδευτών ΕΕΚ. 

Αν κάποιος θέλει να γίνει πιστοποιημένος εκπαιδευτής με επαληθευμένο πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να 

παρακολουθήσει μια δαπανηρή Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (1000 ευρώ) και μετά να πληρώσει επιπλέον 

ευρώ200 για να υποβάλει αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης του 

προγράμματός του. Ωστόσο, θα μπορούσε να επισημανθεί ότι οι ομάδες πιστοποιημένων εκπαιδευτών 

ΕΕΚ, με πιστοποιημένα προγράμματα ΕΕΚ, θα μπορούσαν να παρέχουν τις εκπαιδεύσεις τους ως 

ελεύθεροι επαγγελματίες σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες, καθιστώντας 

δυνατή την εκπαίδευση και μεταναστών. 

 
Ελλείψεις δεξιοτήτων και αναντιστοιχίες των εκπαιδευτών ΕΕΚ και του τομέα 

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις επέφεραν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς 

εργασίας για δεξιότητες και ικανότητες στη Βόρεια Μακεδονία. Τα σημερινά προφίλ και επαγγέλματα, 

καθώς και οι δεξιότητες και ικανότητες που προσφέρονται από την εκπαίδευση δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Υπάρχουν επίσης αντιδράσεις από την επιχειρηματική 

κοινότητα ότι τα προφίλ/προσόντα που παράγονται από την ΕΕΚ δεν ικανοποιούν τις ανάγκες τους, όχι 

μόνο όσον αφορά τις απαραίτητες δεξιότητες αλλά και όσον αφορά τους τύπους των προσόντων. Το 

ενδιαφέρον για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα πρέπει να αυξηθεί και η επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση θα πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες και τα συμφέροντα των διαφόρων ομάδων 

δικαιούχων. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την εισαγωγή υψηλού επιπέδου ευελιξίας στην 

προσέγγιση και την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, με την ενσωμάτωση τόσο της τυπικής όσο και της 

άτυπης μάθησης, για παράδειγμα.Η τόνωση των προγραμμάτων και μαθημάτων μικρής διάρκειας θα 

καταστήσει το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης πιο ευέλικτο, οδηγώντας σε 

αυξημένες και βελτιωμένες ευκαιρίες για τον άνεργο πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, 

να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες ευθυγραμμισμένες με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

Δεδομένου ότι είδαμε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση συγκεντρώνει κυρίως Μακεδόνες 

πολίτες, οι εκπαιδευτές έρχονται λιγότερο σε επαφή με αλλοδαπούς και μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητοι στην ειδική προσέγγιση όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι εκπαιδευτές ΕΕΚ θα πρέπει επίσης να 

εκπαιδευτούν σε θέματα διαπολιτισμικότητας προκειμένου το πρόγραμμα ΕΕΚ να είναι χρήσιμο για τους 

εκπαιδευόμενους. 
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Όσον αφορά τις απαιτούμενες δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την καλύτερη υποστήριξη των 

μεταναστών εκπαιδευομένων, οι εκπαιδευτές ΕΕΚ ανέφεραν τα εξής: 

✓ τη δυνατότητα να αξιολογείται κάθε υποψήφιος ξεχωριστά και να προσαρμόζεται το πρόγραμμα στις 
ανάγκες του, 

✓ να είναι σε θέση να διατηρήσει το κίνητρο και το ενδιαφέρον καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, 

✓ να ενισχύσει την ενσυναίσθηση και την ευαισθησία σε διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, 

✓ να είναι σε θέση να κάνουν γλωσσική και πολιτιστική προσαρμογή των εκπαιδεύσεων, 

✓ δεξιότητες επικοινωνίας, συναισθηματική νοημοσύνη, πολιτισμική ευαισθησία, δημιουργία 

ομάδων, εργασία σε διαφορετικές ομάδες. 
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Ανοίγοντας το δρόμο για τους σχετικούς Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς 
Πόρους 

 
Τα συμπεράσματα της Ρίγας (2015)4 έδωσαν νέα έμφαση, ζητώντας συστηματικές προσεγγίσεις και 

ευκαιρίες για την αρχική και συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη (CPD) των εκπαιδευτικών ΕΕΚ, των 

εκπαιδευτών και των μεντόρων. Πράγματι, στο σύνολο των χωρών της εταιρικής σχέσης του έργου, οι 

επιτόπιες έρευνες τόνισαν ότι όλοι οι εκπαιδευτές και καθηγητές ΕΕΚ θεωρούν ότι πρέπει να 

επικαιροποιήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. 

Ωστόσο, με σκοπό την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των μεταναστών, προκύπτουν ορισμένες 

προκλήσεις όταν εξετάζουμε την ανάγκη των εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

για την ενίσχυση των δεξιοτήτων. Η παρούσα έρευνα δείχνει ότι οι προκλήσεις αυτές αφορούν τόσο το 

θεσμικό όσο και το πολιτισμικό επίπεδο. 

Στην ΙΤΑΛΙΑ, η πολιτική της εγγραφής των μεταναστών μαζί με τους γηγενείς συνομηλίκους τους 

αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης, με βάση την ηλικιακή εγγύτητα, αλλά αποδεικνύεται 

αποτελεσματική μόνο εάν οι πρόσφατα αφιχθέντες αντιπροσωπεύουν ένα μικρό κλάσμα της σύνθεσης της 

τάξης. Όταν ένας σημαντικός αριθμός αλλοδαπών μαθητών με χαμηλές γνώσεις ιταλικής γλώσσας 

παρακολουθεί την ίδια τάξη, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να τους παρέχουν την απαραίτητη, ad hoc 

διδασκαλία- ως εκ τούτου, οι μαθητές αυτοί χρειάζονται συμπληρωματική υποστήριξη. 

Όταν ερωτώνται σχετικά με τις άμεσες και συγκεκριμένες προκλήσεις και ευκαιρίες που είναι χρήσιμες για 

την είσοδο στην αγορά εργασίας, οι μετανάστες αναφέρονται συνήθως στην ανάγκη δημιουργίας ενός 

δικτύου εντός της κοινότητας υποδοχής, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. Η δικτύωση είναι επίσης χρήσιμη, 

καθώς θα κάλυπτε ένα συμπληρωματικό κενό: την έλλειψη μιας κατάλληλης υπηρεσίας 

προσανατολισμού, όπου θα μπορούσαν ιδανικά να βρουν πληροφορίες και ευκαιρίες. Σύμφωνα με τους 

ίδιους, το στοιχείο αυτό πρέπει να συνδυαστεί με την ανάγκη τους να βελτιώσουν τις τεχνικές τους 

δεξιότητες: οι ερωτηθέντες εκπαιδευόμενοι ανέφεραν ότι οι δεξιότητες πληροφορικής και ψηφιακής 

τεχνολογίας, καθώς και η άδεια οδήγησης, συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που θεωρούνται ως οι πιο 

χρήσιμες τεχνικές δεξιότητες για την είσοδο στην αγορά εργασίας. 

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να βελτιωθούν 

οι δεξιότητές τους και, τελικά, η απασχολησιμότητα των μεταναστών, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι 

τα πιο κρίσιμα: 

✓ Η ανάγκη παροχής οπτικοακουστικής και ψηφιακής υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς, ειδικά όσον 

αφορά τις πρακτικές έννοιες και τις γνώσεις της καθημερινής ζωής. 

✓ Η ανάγκη βελτίωσης των ήπιων, διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να 

προσεγγίσουν πλήρως τους μετανάστες μαθητές ως ολοκληρωμένα άτομα. Στη Γερμανία, η 

ψηφιοποίηση αλλάζει τη δυαδική εκπαίδευση τόσο ως προς το περιεχόμενό της όσο και ως προς 

την αλλαγή των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης. Η εξέλιξη αυτή είναι συνεχής, καθώς η διπλή 

εκπαίδευση λαμβάνει παραδοσιακά χώρα σε μια διαρκή τεχνική και οργανωτική διαδικασία 

αλλαγής. Έτσι, το περιεχόμενο της κατάρτισης και οι μέθοδοι τοποθέτησης μπορούν να 

προσαρμόζονται συνεχώς στις απαιτήσεις της επιχείρησης και του επαγγέλματος, ενσωματωμένες 

στις αντίστοιχες επιχειρηματικές διαδικασίες. Η ψηφιοποίηση αλλάζει επίσης τόσο το περιεχόμενο 

της κατάρτισης όσο και τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται η γνώση. Μια πρόσφατη έρευνα δείχνει 

ποιες ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις μεταδίδονται στις επιχειρήσεις και με ποια ένταση. Η πιο 

συχνά διδασκόμενη ψηφιακή δεξιότητα στην εκπαίδευση είναι η εφαρμογή 
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επαγγελματικού/ειδικού λογισμικού, η οποία εφαρμόζεται στην πλειονότητα των γερμανικών 

επιχειρήσεων. Οι μετανάστες εκπαιδευόμενοι που ερωτήθηκαν ανέφεραν επίσης ότι πρόσθετες 

δεξιότητες όπως η ψηφιοποίηση και η πληροφορική είναι πολύ σημαντικές. Πολλές εταιρείες 

απαιτούν επίσης άδεια οδήγησης και τη χρήση smartphone. 

Ομοίως, στην Ιταλία, φαίνεται ότι για τα άτομα που δεν έχουν μείνει στη Γερμανία για πολύ καιρό, 

απαιτείται βοήθεια τόσο για καθημερινά πρακτικά ζητήματα όσο και για να τους βοηθήσουν να 

κατανοήσουν και να βρουν το δρόμο τους στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό θα μπορούσε να 

επιτευχθεί μετά από δύο είδη σχετικών μέτρων: το ένα για την προώθηση της απόκτησης της γλώσσας και 

το δεύτερο για τον προσανατολισμό της κατάρτισης και την ειδική προετοιμασία για τη διπλή 

επαγγελματική κατάρτιση. Με βάση τα ευρήματα της επιτόπιας έρευνας και κατά τη διάρκεια των 

συζητήσεων με εκπαιδευτές ΕΕΚ και οργανισμούς στην ΚΥΠΡΟ, η ανάγκη για αναβάθμιση των δεξιοτήτων 

και ανανέωση των υφιστάμενων γνώσεων είναι αποδεκτή από όλους. Σύμφωνα με αυτούς, ένα σχετικό 

πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: 

▪ Ενημέρωση για τις νομικές πτυχές και τις φιλόξενες πολιτικές 

▪ Κατανόηση των άλλων 

▪ Συνεργασία και επικοινωνία με άτομα που προέρχονται από διαφορετικές εθνικότητες και πολιτισμικά 
υπόβαθρα. 

 
Το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κύπρο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 

θεμελίωση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και αποτελεί σημαντικό πυλώνα της κυπριακής 

στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση. Η δομή του αναθεωρείται και μετασχηματίζεται συνεχώς, με κύριο 

στόχο να ανταποκρίνεται στις τάσεις και τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Στην Ελλάδα, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν έχουν πολλές ευκαιρίες ή πιστοποιημένα προσόντα για 

επαγγελματική κατάρτιση, κυρίως λόγω ανεπαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Μέχρι στιγμής, μόνο 

τα προγράμματα που απευθύνονται ειδικά σε αυτούς αποδεικνύονται ικανοποιητικά. Δυστυχώς, τα 

προγράμματα αυτά ανήκουν συνήθως στη μη τυπική εκπαίδευση και δεν παρέχουν αναγνωρισμένα 

προσόντα. Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης έχουν επισημάνει την ανάγκη 

βελτίωσης των ήπιων δεξιοτήτων τους για καλύτερη απόδοση και προώθηση της πρόσβασης των 

μεταναστών στην αγορά εργασίας. 

Ορισμένα χαρακτηριστικά επισημάνθηκαν επίσης στη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, όπου το 

ενδιαφέρον του πληθυσμού για τα προγράμματα ΕΕΚ είναι αρκετά χαμηλό. Μια λύση θα μπορούσε να 

είναι η μεγάλη προσοχή και διαφήμιση αυτής της οδού επαγγελματικής ανάπτυξης. Ωστόσο, οι 

εκπαιδεύσεις ΕΕΚ είναι συνήθως δαπανηρές για τους εκπαιδευόμενους, ιδίως για όσους είναι άνεργοι, 

πόσο μάλλον για τους μετανάστες εκπαιδευόμενους. Επιπλέον, αναφέρεται ότι τα σχολεία ΕΕΚ θα πρέπει 

να εκσυγχρονιστούν και οι εκπαιδευτές θα πρέπει να επιδιώκουν συνεχώς την επαγγελματική ανάπτυξη, 

την καλύτερη προβολή των σχολείων ΕΕΚ και των υφιστάμενων προγραμμάτων. Οι κοινωνικές δεξιότητες 

επισημάνθηκαν επίσης ως ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των μεταναστών.
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Σημαντικότερες δεξιότητες χρήσιμες για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των μεταναστών 

σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ 

 
 

 

Προσδιορισμός των πιο σημαντικών χαρακτηριστικών για τους Ανοικτούς 
Εκπαιδευτικούς Πόρους 

 

Σύμφωνα με τα κύρια ευρήματα της παρούσας έκθεσης, η οποία συγκεντρώνει έρευνες γραφείου και πεδίου, 

το πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού της 

ΕΕΚ στα ακόλουθα θέματα: 

Διαπολιτισμικές δεξιότητες 

➢ διαπολιτισμικές και κοινωνικές ικανότητες 

➢ γλωσσικά εμπόδια 

➢ προηγούμενο επίπεδο εκπαίδευσης χαμηλότερο από εκείνο της χώρας προορισμού 

ΤΠΕ και ψηφιακές δεξιότητες 

➢ Ψηφιακός αλφαβητισμός 

➢ Πώς να γράψετε ένα βιογραφικό σημείωμα, να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. 

➢ Αλφαβητισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Διαχείριση της συνήθους ζωής 

➢ Πώς να αντιμετωπιστεί η πολυπλοκότητα που απορρέει από το νομικό τους καθεστώς (καθεστώς 

πρόσφυγα, αιτούντες άσυλο, άδεια παραμονής, μετανάστες χωρίς χαρτιά) 

➢ Συνήθεις ανάγκες κοινωνικής ένταξης (υποστήριξη για το πώς να νοικιάσετε ένα σπίτι, να 
αναζητήσετε εργασία...) 

 
Κατά την εξέταση των κύριων τομέων παρέμβασης στην αγορά εργασίας, η κατάρτιση θα πρέπει να εξετάζει 

τους ακόλουθους θεματικούς τομείς: 

➢ Κατασκευή 

➢ Κατασκευή 

➢ Πωλήσεις 

➢ Τουρισμός 

➢ Κοινωνικός / Τρίτος τομέας 
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https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/greece
https://www.cedefop.europa.eu/files/4189_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicators&Labour_market_participation_.E2.80.94_activity_rates
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicators&Labour_market_participation_.E2.80.94_activity_rates
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicators&Labour_market_participation_.E2.80.94_activity_rates
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicators&Labour_market_participation_.E2.80.94_activity_rates
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicators&Labour_market_participation_.E2.80.94_activity_rates
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicators&Labour_market_participation_.E2.80.94_activity_rates
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-greece_en.pdf
https://doi.org/10.1787/02199d7f-en
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RefugeeEducation-Report-240420-2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RefugeeEducation-Report-240420-2.pdf
https://www.oecd.org/migration/greece-addressing-migration-challenges-beyond-the-current-humanitarian-crisis.pdf
https://www.oecd.org/migration/greece-addressing-migration-challenges-beyond-the-current-humanitarian-crisis.pdf
https://www.oecd.org/migration/greece-addressing-migration-challenges-beyond-the-current-humanitarian-crisis.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/02199d7f-en.pdf?expires=1633600378&id=id&accname=guest&checksum=6FF25DB1EA0386C930E937801E0C7884
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/02199d7f-en.pdf?expires=1633600378&id=id&accname=guest&checksum=6FF25DB1EA0386C930E937801E0C7884
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/02199d7f-en.pdf?expires=1633600378&id=id&accname=guest&checksum=6FF25DB1EA0386C930E937801E0C7884
https://north-macedonia.iom.int/
https://frontex.europa.eu/we-know/migratory-routes/western-balkan-route/
https://www.refugeesintowns.org/balkans-route
https://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/macedonia
https://www.globaldetentionproject.org/wp-content/uploads/2019/10/191009-CPT-Macedonia.pdf
https://www.globaldetentionproject.org/wp-content/uploads/2019/10/191009-CPT-Macedonia.pdf
https://www.migrationpolicy.org/country-resource/north-macedonia
https://jrseurope.org/wp-content/uploads/sites/19/2020/07/FrontDoorToBackDoor_CroatiaMacedonia_25July2013.pdf
https://jrseurope.org/wp-content/uploads/sites/19/2020/07/FrontDoorToBackDoor_CroatiaMacedonia_25July2013.pdf
https://jrseurope.org/wp-content/uploads/sites/19/2020/07/FrontDoorToBackDoor_CroatiaMacedonia_25July2013.pdf
https://myla.org.mk/wp-content/uploads/2020/11/State-of-Asylum-2018-2019.pdf
https://myla.org.mk/wp-content/uploads/2020/11/State-of-Asylum-2018-2019.pdf
https://myla.org.mk/wp-content/uploads/2020/11/State-of-Asylum-2018-2019.pdf
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∙ Αναθεωρημένο πρόγραμμα απασχόλησης και κοινωνικής μεταρρύθμισης 2022, Υπουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικής Πολιτικής, Σκόπια, Δεκέμβριος 

2019https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2020/1.4_esrp.pdf 

∙ European Commission, North Macedonia 2020 Report https://ec.europa.eu/neighbourhood- 

enlargement/system/files/2020-10/north_macedonia_report_2020.pdf 

∙ Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ως χώρα ασύλου, Παρατηρήσεις σχετικά με 

την κατάσταση των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 

της Μακεδονίας, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Αύγουστος 2015 

https://www.refworld.org/pdfid/55c9c70e4.pdf 

∙ https://www.mtsp.gov.mk/plati.nspx 

∙ https://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx?rbrtxt=40 

∙ Στατιστική ανασκόπηση: Στατιστική Υπηρεσία και Makstat, Σκόπια, Ιούνιος 

h2018ttps://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.18.06.pdf σελ.  86,108 

∙ Ψήφισμα για τη μεταναστευτική πολιτική της Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2015-2020, Κυβέρνηση της 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας https://north-

macedonia.iom.int/sites/g/files/tmzbdl316/files/documents/Resolution-on- Migration-Policy.pdf 

∙ Προφίλ μετανάστευσης - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας, UNICEF 

https://esa.un.org/miggmgprofiles/indicators/files/Macedonia.pdf 

∙ Επισκόπηση της κατάστασης της εφαρμογής του Παγκόσμιου Συμφώνου για την ασφαλή, ομαλή και 

κανονική μετανάστευση (ΠΣΑΜ) στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Trpe Stojanovski, τέλος του 

2020 https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/north_macedonia.pdf 

∙ Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες: Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας Διετές 

ενημερωτικό δελτίο, Φεβρουάριος 2021 https://reliefweb.int/report/republic-north-macedonia/unhcr-

republic-north-macedonia-bi-annual-fact- sheet-february-2021 

∙ Στατιστική επισκόπηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες για το Άσυλο για τη Βόρεια Μακεδονία, Ιούνιος 2020 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/77925 

∙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ - Συμπεράσματα 2020 ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Μάρτιος 2021https://rm.coe.int/rapport-mkd-en/1680a1c7cb 

∙ Οργάνωση Legis http://www.legis.mk/ 

∙ Έκθεση "ΠΩΣ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΟΥΝ 

ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μάρτιος 2021 

https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2021- 05/migration_north_macedonia.pdf 

∙ Νόμος για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 

Βόρειας Μακεδονίας #275/2019) 

https://mon.gov.mk/stored/document/Zakon%20za%20strucno%20obrazovanie%20i%20obuka.pdf 

∙ Νόμος για την εκπαίδευση ενηλίκων (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας 

#16/2009) http://cov.gov.mk/wp- content/uploads/2020/09/Zakon-za-obrazovanie-na-vozrasnite-

converted.pdf 

∙ Νόμος για τα Ανοικτά Πολιτικά Πανεπιστήμια Δια Βίου Μάθησης (Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας #64/2018) https://dejure.mk/zakon/zakon-za-otvorenite-

gragjanski-univerziteti-za-dozhivotno-uchenje 

https://project-action.eu/
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2020/1.4_esrp.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-10/north_macedonia_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-10/north_macedonia_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-10/north_macedonia_report_2020.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/55c9c70e4.pdf
https://www.mtsp.gov.mk/plati.nspx
https://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx?rbrtxt=40
https://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.18.06.pdf
https://north-macedonia.iom.int/sites/g/files/tmzbdl316/files/documents/Resolution-on-Migration-Policy.pdf
https://north-macedonia.iom.int/sites/g/files/tmzbdl316/files/documents/Resolution-on-Migration-Policy.pdf
https://north-macedonia.iom.int/sites/g/files/tmzbdl316/files/documents/Resolution-on-Migration-Policy.pdf
https://esa.un.org/miggmgprofiles/indicators/files/Macedonia.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/north_macedonia.pdf
https://reliefweb.int/report/republic-north-macedonia/unhcr-republic-north-macedonia-bi-annual-fact-sheet-february-2021
https://reliefweb.int/report/republic-north-macedonia/unhcr-republic-north-macedonia-bi-annual-fact-sheet-february-2021
https://reliefweb.int/report/republic-north-macedonia/unhcr-republic-north-macedonia-bi-annual-fact-sheet-february-2021
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/77925
https://rm.coe.int/rapport-mkd-en/1680a1c7cb
http://www.legis.mk/
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2021-05/migration_north_macedonia.pdf
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2021-05/migration_north_macedonia.pdf
https://mon.gov.mk/stored/document/Zakon%20za%20strucno%20obrazovanie%20i%20obuka.pdf
http://cov.gov.mk/wp-content/uploads/2020/09/Zakon-za-obrazovanie-na-vozrasnite-converted.pdf
http://cov.gov.mk/wp-content/uploads/2020/09/Zakon-za-obrazovanie-na-vozrasnite-converted.pdf
http://cov.gov.mk/wp-content/uploads/2020/09/Zakon-za-obrazovanie-na-vozrasnite-converted.pdf
https://dejure.mk/zakon/zakon-za-otvorenite-gragjanski-univerziteti-za-dozhivotno-uchenje
https://dejure.mk/zakon/zakon-za-otvorenite-gragjanski-univerziteti-za-dozhivotno-uchenje
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∙ Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης https://csoo.edu.mk/ 

∙ Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων http://cov.gov.mk/en/ 

∙ Οργανισμός απασχόλησης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας https://av.gov.mk/home.nspx 

∙ Κρατική στατιστική υπηρεσία της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας 
https://www.stat.gov.mk/Default_en.aspx 

∙ Στρατηγική για την ένταξη των προσφύγων και των αλλοδαπών στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2017-
2027 (ΣΧΕΔΙΟ) 

∙ Ηνωμένα Έθνη Βόρεια Μακεδονία 2020 Ετήσια έκθεση αποτελεσμάτων 

https://northmacedonia.un.org/sites/default/files/2021-06/MK-UNCT-2020-ARR_ENG_Final_1.pdf 

∙ Ο Ερυθρός Σταυρός της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας https://ckgs.org.mk/ 

∙ Περιφερειακό Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων - Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία https://www.recs.org.mk/ 

∙ Έγγραφο δημόσιας πολιτικής "Βελτίωση της πρόσβασης στα δικαιώματα και της προστασίας των 

προσφύγων και των μεταναστών με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες", Legis, Νοέμβριος 2017 

http://www.legis.mk/uploads/Legis_Istrazuvanje_Finalna%20verzija%20EN%20-%20Copy%201.pdf

https://project-action.eu/
https://csoo.edu.mk/
http://cov.gov.mk/en/
https://av.gov.mk/home.nspx
https://www.stat.gov.mk/Default_en.aspx
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%202017.pdf?fbclid=IwAR3lnxQY1yIQ2AHvNcnYfUI9152zl5iHZyn6BrvTn4KNIFqoFLleVTWLurg
https://northmacedonia.un.org/sites/default/files/2021-06/MK-UNCT-2020-ARR_ENG_Final_1.pdf
https://ckgs.org.mk/
https://www.recs.org.mk/
http://www.legis.mk/uploads/Legis_Istrazuvanje_Finalna%20verzija%20EN%20-%20Copy%201.pdf
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