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Θεσσαλονίκη 31 Μαρτίου 2014 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

Διεθνής έρευνα για την αποτίμηση των δεξιοτήτων των ενηλίκων 
στην Ελλάδα 

 
Η εναρκτήρια εκδήλωση συμμετοχής της Ελλάδος στην «έρευνα για τις 
δεξιότητες των ενηλίκων», την οποία διεξάγει ο Οργανισμός για την Οικονομική 
Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
έγινε στις 31 Μαρτίου στην Αθήνα. 
 
Η έρευνα, γνωστή ως PIAAC, θα αποτιμήσει το επίπεδο βασικών δεξιοτήτων 
(π.χ. ικανότητα ανάγνωσης και γραφής, επίπεδο μαθηματικών γνώσεων, 
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε τεχνολογικά προηγμένες συνθήκες) 
περίπου 5.000 ενηλίκων, καθώς και το βαθμό στον οποίον αξιοποιούνται οι 
δεξιότητες αυτές εντός του εργασιακού χώρου. Η Ελλάδα, μαζί με άλλες οχτώ 
χώρες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η  Χιλή, η Τουρκία και η Νέα Ζηλανδία, 
θα συμμετάσχει στο δεύτερο γύρο της έρευνας. Ο πρώτος γύρος κάλυψε 24 
χώρες, ανάμεσά τους τη Γαλλία, τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2013.  Η 
Φινλανδία διέπρεψε στην ικανότητα ανάγνωσης και γραφής και στο επίπεδο 
μαθηματικών γνώσεων, ενώ σε κάποιες χώρες, όπως είναι η Ισπανία και η 
Ιταλία, σχεδόν το ένα τρίτο του ενήλικου πληθυσμού βρέθηκε να έχει πολύ 
χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων.  
 
Η περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η δια βίου μάθηση μειώνονται επίσης 
όσο αυξάνεται η ηλικία των ανθρώπων. Αυτή η τάση είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική 
για την Ελλάδα αλλά και για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, οι οποίες αντιμετωπίζουν τη μεγάλη 
πρόκληση να περιορίσουν την απαξίωση των δεξιοτήτων ενός πληθυσμού που 
γηράσκει. 
 
Το Cedefop (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, αναλύει, σε στενή συνεργασία με τον 
ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα δεδομένα για την εξαγωγή χρήσιμων 
συμπερασμάτων για τις χώρες της Ευρώπης.  
 
Ο Εμπειρογνώμονας του Cedefop, Κωνσταντίνος Πουλιάκας, ο οποίος πήρε 
μέρος στην εκδήλωση για λογαριασμό του οργανισμού, δήλωσε: «H έρευνα θα 
μας δώσει μια ξεκάθαρη αποτίμηση του επιπέδου των δεξιοτήτων των Ελλήνων 
εν σχέση με τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ. Θα προσδώσει αποδεικτικά στοιχεία 
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όσον αφορά στην ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ελλάδα 
καθώς και στο βαθμό στον οποίο υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων 
των Ελλήνων και αυτών που χρειάζονται για την εκτέλεση της εργασίας τους.»  
 
Τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας αναμένονται το 2016. 
 
Σημειώσεις 

 
• PIAAC – Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων 

(http://www.oecd.org/site/piaac/ και http://www.piaac.gr/) 
• Οι χώρες που συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα είναι: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο 

(Φλαμανδικός τομέας), Καναδάς, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, 
Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Κορέα, Ολλανδία, Νορβηγία, 
Πολωνία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία και Βόρεια 
Ιρλανδία), ΗΠΑ, Κύπρος και Ρωσία.  Η συλλογή δεδομένων έγινε, στις περισσότερες 
χώρες, μεταξύ Αυγούστου 2011 και Μαρτίου 2012. 

• Ο δεύτερος γύρος της έρευνας ξεκίνησε το 2012 σε εννέα επιπλέον χώρες: Χιλή, 
Ελλάδα, Ινδονησία, Ισραήλ, Λιθουανία, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Σλοβενία και 
Τουρκία. Τα δεδομένα θα συλλεχθούν το 2014 και τα αποτελέσματα θα 
ανακοινωθούν το 2016.  

 
### 

Διαβάστε τα δελτία τύπου του Cedefop: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/press-releases.aspx 

Εγγραφείτε στο δωρεάν ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο του Cedefop: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/newsletters.aspx 

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά σημειώματα του Cedefop: 
briefingnotes@cedefop.europa.eu 

 
Επικοινωνία 
Υπεύθυνη Τύπου: Ρόζυ Βουδούρη  
Τηλ: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Υπεύθυνος επικοινωνίας τμήματος: Steve Bainbridge 
Τηλ.: +30 2310 490029, e-mail: steve.bainbridge@cedefop.europa.eu 

Επικεφαλής τομέα επικοινωνίας, ενημέρωσης και διάδοσης: Gerd Oskar Bausewein 
Τηλ: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Σχετικά με το Cedefop 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), 
είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, 
ο οποίος παρέχει υποστήριξη στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
www.cedefop.europa.eu 
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