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Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη 
της Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 
Θα με χρειάζεσαι κι όταν γεράσω;  
Κατάρτιση και δημογραφικές αλλαγές  
 
Η μείωση των σπουδαστών και των αποφοίτων της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 
 
Με δεδομένο ότι τα ποσοστά συμμετοχής και αποφοίτησης 
στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση παραμείνουν 
σταθερά, υπολογίζεται ότι κατά την περίοδο 2005-2030 οι 
σπουδαστές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
θα μειωθούν κατά δύο εκατομμύρια, ενώ οι απόφοιτοι, κατά 
την ίδια περίοδο θα μειωθούν κατά 600.000 άτομα. Η μείωση 
των σπουδαστών και αποφοίτων ενδέχεται να προκαλέσει 
ελλείψεις στην αγορά εργασίας για απόφοιτους 
επαγγελματικής εκπαίδευσης.  
 
Αυτά είναι μερικά από τα πορίσματα μιας έκθεσης του 
Cedefop (1) που έρχεται να καλύψει ένα κενό στις γνώσεις 
μας σχετικά με τον αντίκτυπο των δημογραφικών τάσεων 
στην αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ). Η έκθεση αφορά τις μεγάλες δημογραφικές 
προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη κατά 
τις επόμενες δεκαετίες. Η μείωση και η ραγδαία γήρανση του 
πληθυσμού της Ευρώπης επιφέρουν σημαντικές συνέπειες 
στην μελλοντική προσφορά εργατικού δυναμικού και 
ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή 
οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.  
 

Πιθανά σενάρια για το εγγύς μέλλον  
 

Η έκθεση παρουσιάζει βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες προβλέψεις για τον μελλοντικό αριθμό 
σπουδαστών και αποφοίτων ηλικίας 15 έως 24 ετών στα 
προγράμματα προεπαγγελματικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης για τη δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια και 
τριτοβάθμια εκπαίδευση (2) κατά την περίοδο 2005-2050 

                                                 
(1) Cedefop. Implications of demographic change for vocational 

education and training in the EU (Συνέπειες των δημογραφικών 
αλλαγών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην 
ΕΕ). Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων, 2008. 

(2)  Διεθνής πρότυπη ταξινόμηση για την εκπαίδευση (ISCED): 
ISCED 2 – κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση· ISCED 3 – 
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση· ISCED 4 – 
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση· ISCED 5 – για τις ανάγκες τις 
ανάλυσης εκλαμβάνεται ως 5B, πρώτο στάδιο της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

ιδίως έως το 2030. Η ανάλυση βασίζεται στις προβλέψεις της 
Eurostat για τον πληθυσμό. Τα ποσοστά συμμετοχής και 
αποφοίτησης θεωρείται ότι παραμένουν αμετάβλητα, όπως 
και οι πολιτικές, προκειμένου να ανιχνευθούν αποκλειστικά οι 
επιπτώσεις των δημογραφικών τάσεων. Οι τάσεις 
υποδεικνύουν σαφώς ότι ο αριθμός των σπουδαστών και 
αποφοίτων της κατάρτισης σημειώνει μείωση σε διάφορα 
πληθυσμιακά σενάρια (βλ. Πίνακα 1).  
 
Πίνακας 1: Σενάρια πληθυσμιακών τάσεων 
 

• Βασικό σενάριο: προϋποθέτει σταδιακή αύξηση του 
συνολικού ποσοστού γεννήσεων, συνεχιζόμενη 
αύξηση του προσδόκιμου ζωής και πλεονασματική 
καθαρή μετανάστευση στο μέλλον. 

• Υψηλού πληθυσμού: προϋποθέτει υψηλά ποσοστά 
γεννήσεων, υψηλό προσδόκιμο ζωής και υψηλή 
καθαρή μετανάστευση. 

• Χαμηλού πληθυσμού: προϋποθέτει χαμηλά 
ποσοστά γεννήσεων, χαμηλό προσδόκιμο ζωής και 
χαμηλή καθαρή μετανάστευση. 

Πηγή: Eurostat, EUROPOP 2004. 

 
Φθίνουσα πορεία: λιγότεροι σπουδαστές  
και απόφοιτοι στην επαγγελματική εκπαίδευση 
 
Με δεδομένο ότι τα ποσοστά συμμετοχής στην εκπαίδευση 
και κατάρτιση παραμένουν αμετάβλητα, σύμφωνα με το 
βασικό σενάριο, το 2030 η ΕΕ θα έχει 2,3 εκατομμύρια 
λιγότερους σπουδαστές επαγγελματικής εκπαίδευσης ηλικίας 
15-24 ετών σε σχέση με το 2005. Αυτό αντιστοιχεί σε πτώση 
17 % από 14,2 εκατομμύρια το 2005 σε 11,9 εκατομμύρια το 
2030. Ιδιαίτερα προβλήματα παρατηρούνται στην ανώτερη 
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δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 3), όπου ο αριθμός των 
σπουδαστών της επαγγελματικής εκπαίδευσης μειώνεται 
κατά σχεδόν δύο εκατομμύρια από 11,5 εκατομμύρια το 2005 
σε 9,6 εκατομμύρια το 2030. Η ραγδαία πτώση είναι άμεση, 
καθώς η μείωση των σπουδαστών της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης είναι ιδιαιτέρως έντονη μεταξύ 2009 και 2015 
(Σχήμα 1).  
 

Σχήμα 1: Προβλεπόμενος αριθμός σπουδαστών της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης ηλικίας 15-24 ετών ανά επίπεδο 
ISCED, ΕΕ των 27, 2005-2030, βασικό σενάριο/σταθερή 
συμμετοχή στην εκπαίδευση και κατάρτιση  

 
Προφανώς, λιγότεροι σπουδαστές ίσον λιγότεροι απόφοιτοι. 
Με δεδομένη τη σταθερότητα των ποσοστών, ο αριθμός των 
αποφοίτων της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ISCED 3-5) θα σημειώσει πτώση κατά 600.000 
μεταξύ 2005 και 2030.  
 

Ακόμη και στο σενάριο υψηλού πληθυσμού προβλέπεται 
πτώση του αριθμού των σπουδαστών κατά περισσότερο από 
10 % έως το 2020. Παρόλο που στη συνέχεια αναμένεται 
ανάκαμψη του αριθμού των σπουδαστών, το 2030 θα είναι 
ακόμη κατά 4 % χαμηλότερος σε σχέση με το 2005. Στο 
σενάριο χαμηλού πληθυσμού η κατάσταση είναι ακόμα 
χειρότερη: το 2030 οι σπουδαστές θα είναι τέσσερα 
εκατομμύρια λιγότεροι απ’ ό,τι το 2005, μείωση της τάξης του 
30 %. 
 

Οι διαφορές μεταξύ των χωρών εμφανίζονται στον Πίνακα 2, 
όπου αποτυπώνονται οι προβλεπόμενοι αριθμοί 
σπουδαστών στους τομείς της προεπαγγελματικής και της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα ISCED. Σε 
έντεκα κράτη μέλη (Βουλγαρία, Γερμανία, Εσθονία, Λεττονία, 
Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, 
Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία – από τα οποία τα 10 είναι 
νεότερα κράτη μέλη της ΕΕ) αναλογεί πτώση 1,7 
εκατομμυρίου σπουδαστών ΕΕΚ, που αντιστοιχεί στο 73 % 
της συνολικής μείωσης στην ΕΕ έως το 2030. Στη Δανία, την 
Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο ενδέχεται να παρατηρηθεί 
αύξηση των σπουδαστών ΕΕΚ. 
 

Πίνακας 2: Προβλεπόμενος αριθμός σπουδαστών ηλικίας  
15-24 ετών στους τομείς προεπαγγελματικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, ISCED 2-5, ΕΕ των 27, 2005-2030, βασικό 
σενάριο/σταθερή συμμετοχή στην εκπαίδευση και κατάρτιση (σε 
χιλιάδες) 
 

Κράτος μέλος 2005 2010 2030 
ΕΕ των 27 14 247 13 623 11 890 

Βέλγιο 00 522 0 535 0 489 
Βουλγαρία 0 199 0 157 0 108 
Τσεχική Δημοκρατία 0 441 0 411 0 318 
Δανία 0 108 0 123 0 111 
Γερμανία 2 344 2 287 1 866 
Εσθονία 0 040 0 035 0 026 
Ιρλανδία 0 100 0 091 0 107 
Ελλάδα 0 312 0 278 0 270 
Ισπανία 0 585 0 534 0 552 
Γαλλία 1 907 1 846 1 836 
Ιταλία 1 331 1 319 1 186 
Κύπρος 0 018 0 017 0 014 
Λεττονία 0 053 0 045 0 033 
Λιθουανία 0 074 0 070 0 043 
Λουξεμβούργο 0 013 0 015 0 016 
Ουγγαρία 0 194 0 185 0 146 
Μάλτα 0 007 0 007 00 06 
Κάτω Χώρες 0 510 0 535 0 501 
Αυστρία 0 320 0 330 0 273 
Πολωνία 1 220 1 042 0 720 
Πορτογαλία 0 100 0 093 0 091 
Ρουμανία 0 725 0 550 0 430 
Σλοβενία 0 105 0 090 0 079 
Σλοβακία 0 224 0 198 0 137 
Φινλανδία 0 144 0 149 0 133 
Σουηδία 0 233 0 261 0 233 

Ηνωμένο Βασίλειο 2 420 2 420 2 165 

 
Δεν είναι ακόμη σαφές κατά πόσο και σε ποιο βαθμό η 
μείωση των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
που εισέρχονται στην αγορά εργασίας θα οδηγήσει σε 
ελλείψεις στην αγορά εργασίας σε άτομα με προσόντα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης.  

 
Πιθανές ελλείψεις σε δεξιότητες 
 
Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται μια σύγκριση της 
προβλεπόμενης προσφοράς αποφοίτων ΕΕΚ με τις 
προβλεπόμενες τάσεις στην απασχόληση των νέων ηλικίας 
15-24 ετών (3). Πολλά κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκονται πάνω 

                                                 
(3) Εκτίμηση βάσει των μακροπρόθεσμων προβλέψεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το εργατικό δυναμικό, Carone 
2005.  
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από τη διαγώνιο, γεγονός που σημαίνει ότι ο αριθμός των 
αποφοίτων ΕΕΚ μειώνεται σε σχέση με την απασχόληση. 
Στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το 
Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, τη Ρουμανία, 
τη Σλοβακία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο, αλλά και στην ΕΕ συνολικά, αναμένεται ακόμη 
μεγαλύτερη πτώση των αποφοίτων ΕΕΚ συγκριτικά με την 
αύξηση των θέσεων εργασίας το 2030, γεγονός που σημαίνει 
την πιθανή εμφάνιση ελλείψεων στην αγορά εργασίας 
αποφοίτων ΕΕΚ.  
 
Σχήμα 2: Δείκτες προβλεπόμενων αριθμών αποφοίτων της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, ISCED 3-5, και προβλεπόμενης 
απασχόλησης, ανά κράτος μέλος και ηλικιακή ομάδα 15-24, 2030 
(2005=100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι ενδείξεις ότι η μείωση των εισερχόμενων στην αγορά 
εργασίας με προσόντα της επαγγελματικής εκπαίδευσης  
μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην προσφορά 
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, δεν σταματούν εδώ. 
Μια άλλη έρευνα του Cedefop (4) εξετάζει τις ανάγκες των 
κλάδων της οικονομίας σε δεξιότητες και τα επίπεδα των 
απαιτούμενων επαγγελματικών προσόντων κατά την 
περίοδο 2006-2020 και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η 
υψηλή ζήτηση αντικατάστασης και οι αυξανόμενες απαιτήσεις 
σε δεξιότητες απειλούν να αυξήσουν τα κενά και τις 
ελλείψεις. 
 

                                                 
(4) Cedefop. Future skill needs in Europe: focus on 2020 (Οι 

μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες στην Ευρώπη: επικέντρωση 
του ενδιαφέροντος στο 2020). Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: 
www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/Bookshop/pu
blication_details.asp?pub_id=498 

Σχήμα 3: Ζήτηση ανά επίπεδο επαγγελματικών προσόντων, ΕΕ, 
2006-2020, αλλαγές σε εκατομμύρια, EΕ των 25+ (5)  
 
 

 
 
 
Σύμφωνα με την έρευνα, οι περισσότερες νέες θέσεις 
εργασίας κατά την περίοδο 2006-2020 θα απαιτούν 
επαγγελματικά προσόντα υψηλού επιπέδου. Η έρευνα 
ενσωματώνει επίσης διάφορα σενάρια· σύμφωνα με το δικό 
της βασικό σενάριο, περίπου 55 εκατομμύρια νέες θέσεις 
εργασίας – σχεδόν το 58 % των 105 εκατομμυρίων νέων 
θέσεων που προβλέπονται συνολικά (νέες θέσεις και θέσεις 
που προκύπτουν λόγω αντικατάστασης εργαζομένων που 
εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας) αναμένεται ότι θα 
απαιτούν επαγγελματικά προσόντα μέσου επιπέδου (Σχήμα 
3). Σε πολλές από αυτές τις θέσεις εργασίας θα απαιτούνται 
προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης. Το Cedefop εργάζεται 
για τη διαμόρφωση μιας συμπληρωματικής πρόγνωσης για 
την προσφορά δεξιοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών 
μελλοντικών ανισορροπιών στην αγορά εργασίας. Τα 
αποτελέσματα αναμένονται το 2009. 
 
Θα με χρειάζεσαι κι όταν γεράσω;  
Επιπτώσεις στην πολιτική 
 

Ο χαρακτήρας των δημογραφικών αλλαγών στην ΕΕ είναι 
μάλλον ξεκάθαρος. Το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις 
επιπτώσεις τους όμως είναι ένα άλλο ζήτημα. Έργο του 
Cedefop είναι αναλύει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη 
αντιμετωπίζουν τα ζητήματα αυτά(6). 
                                                 
(5)  Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (πλην Βουλγαρίας και Ρουμανίας) 

και οι Νορβηγία και Ελβετία. 

(6) Έκθεση πολιτικής του Cedefop, 2009 (προσεχώς). 
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Πάνω από το 50 % των αποφοίτων της ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ προέρχονται από 
προγράμματα προεπαγγελματικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, με σημαντικές ωστόσο διαφορές από χώρα σε 
χώρα. Προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των αποφοίτων  
επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι περισσότερες χώρες 
προσπαθούν να βελτιώσουν την ποιότητά της για να 
προσελκύσουν σε αυτήν περισσότερους νέους όλων των 
ικανοτήτων και προελεύσεων. Μερικές χώρες θεσπίζουν για 
πρώτη φορά ή εκ νέου την κατάρτιση μέσω μαθητείας ή 
εναλλασσόμενης εκπαίδευσης, προκειμένου να ενθαρρύνουν 
την παραμονή ή την επανένταξη στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση. Παρόλα αυτά όμως χρειάζονται περισσότερες 
προσπάθειες.  
 

Για τη διατήρηση του αριθμού των σπουδαστών της αρχικής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα σημερινά 
επίπεδα, απαιτείται αύξηση κατά 20 % στα ποσοστά 
συμμετοχής έως το 2030, σύμφωνα με το βασικό σενάριο. 
Δεδομένου ότι τα ποσοστά συμμετοχής στην εκπαίδευση 
είναι ήδη υψηλά στις ηλικίες 15-19, έχει σημασία η στροφή 
που παρατηρείται από τη γενική στην επαγγελματική 
εκπαίδευση. Προκύπτει λοιπόν το ζήτημα της ισορροπίας 
μεταξύ της γενικής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Η συμμετοχή λιγότερων σπουδαστών στην 
αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να 
έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις όσον αφορά την 
πρόσληψη δασκάλων και εκπαιδευτών, τις απαιτήσεις σε 
υποδομές και για την αγορά εργασίας. 
 

Παρότι δεν μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των αποφοίτων της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι δημογραφικές αλλαγές 
συνιστούν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη στροφή προς 
πιο ουσιαστικές επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι 
πόροι των δημόσιων προϋπολογισμών που θα 
εξοικονομηθούν λόγω της μείωσης των σπουδαστών 
μπορούν να αξιοποιηθούν για να βελτιωθεί η ποιότητα και 
αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Τούτο 
μπορεί να περιλαμβάνει την αυξημένη και εξατομικευμένη 
υποστήριξη του εκπαιδευόμενου, μικρότερες αναλογίες 
σπουδαστών-δασκάλων, μεγαλύτερη και καλύτερη κατάρτιση 
των ίδιων των εκπαιδευτών σε όλο το φάσμα της 
σταδιοδρομίας τους,  καθώς επίσης και επενδύσεις σε 
υποδομές και εξοπλισμό. Θα μπορούσαν επίσης να 
παρασχεθούν περισσότερα και καλύτερα μέσα κατάρτισης σε 
συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες δεν 
αντιπροσωπεύονται επαρκώς όσον αφορά τη συμμετοχή 
τους στην κατάρτιση ή και στην απασχόληση.  
 
Η γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού απαιτεί να 
αξιολογείται το εργασιακό δυναμικό των ανθρώπων καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτό μπορεί να γίνει με την 
καλύτερη ποιότητα εργασίας, τις καλύτερες επενδύσεις σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο, τις ίσες ευκαιρίες και τον  
εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Τα 
κράτη μέλη πλέον προσφέρουν όλο και περισσότερο 
στοχευμένη κατάρτιση και υποστήριξη για ανειδίκευτα άτομα, 
μετανάστες, εθνοτικές ομάδες, όσους έχουν εγκαταλείψει 

πρόωρα το σχολείο, σε ηλικιωμένους εργάτες και 
ανάπηρους. 
  
Τα παραδείγματα καλής πρακτικής καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα, από την εξατομικευμένη κατάρτιση έως την 
εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Η καθοδήγηση και η 
παροχή συμβουλών υποστηρίζουν τις επιλογές εργασίας και 
μάθησης και η επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης 
μάθησης θεωρείται εργαλείο για την καλύτερη αξιοποίηση 
των δεξιοτήτων και των γνώσεων που αποκομίζονται στην 
αγορά εργασίας. Παρατηρείται ότι πλέον τείνει να 
συνδυάζεται η εξατομικευμένη υποστήριξη με την 
καθοδήγηση και την εκμάθηση της γλώσσας, προκειμένου οι 
μετανάστες να έχουν επιτυχία στην επαγγελματική 
εκπαίδευση. Τα μέτρα αυτά συνδυάζονται ώστε να 
διευκολύνεται η μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία 
ή η επανεισαγωγή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και 
στην αγορά εργασίας.  
 
Γενικότερα, διατυπώνονται σκέψεις για καλύτερες ρυθμίσεις 
με στόχο να μπορεί ο καταρτιζόμενος να συνδυάζει την 
εργασία (μερικής απασχόλησης), την εκπαίδευση και την 
φροντίδα των παιδιών,  ή ακόμη να επιτραπεί η παραμονή 
στην εργασία μετά τα 65 έτη, με την παροχή επαρκούς 
κατάρτισης. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί ενιαία 
πολιτική αντιμετώπισης του ζητήματος. Η πρόκληση που 
καλείται να αντιμετωπίσει η επαγγελματική εκπαίδευση στην 
Ευρώπη είναι να κατορθώσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
πολλών ανομοιογενών ομάδες.   
 
Η ανάγκη για συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και για 
προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης αναμένεται να αυξηθεί 
σημαντικά. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
προσπάθεια της Ευρώπης να ανακτήσει τη θέση της στην 
παγκόσμια οικονομία και να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές 
προκλήσεις που προκύπτουν από τη γήρανση του 
πληθυσμού. 
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