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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ETUCE ΚΑΙ ΤΗΣ EFEE 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ συζήτησε πρόσφατα την κοινή διακήρυξη της ETUCE (συνομοσπονδία 

εκπαιδευτικών Ευρώπης)  και της  EFEE (αντίστοιχη οργάνωση των εργοδοτών – ιδιωτών και 

εκπροσώπων  υπουργείων παιδείας στις χώρες της ΕΕ) που έγινε στο πλαίσιο του 

«κοινωνικού διαλόγου».  

Είναι γεγονός πως στο κείμενο αυτό περιέχονται κάποιες θετικές διαπιστώσεις για την 

δημόσια εκπαίδευση στην Ευρώπη, όπως: η αναγκαιότητα για την προτεραιότητα στις 

δαπάνες  για την εκπαίδευση ακόμα και όταν εφαρμόζονται προγράμματα σταθερότητας, η 

αναγνώριση πως η εκπαίδευση θα συνεχίσει να είναι εθνική αρμοδιότητα ή ότι η 

εκπαίδευση  δεν πρέπει να περιορίζεται στις ανάγκες της αγοράς. 

Η γενική όμως κατεύθυνση της διακήρυξης αυτής υποστηρίζει την νεοφιλελεύθερη πολιτική 

που ασκείται σήμερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, με ευθύνη τόσο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής όσο και των Εθνικών Κυβερνήσεων.  Συγκεκριμένα δεν αμφισβητείται η 

αντιλαϊκή πολιτική των λεγόμενων σταθεροποιητικών οικονομικών προγραμμάτων που 

εφαρμόζονται σε αρκετές χώρες και τα οποία επιδεινώνουν τόσο τις εργασιακές συνθήκες, 

μειώνουν τους μισθούς και τις συντάξεις όσο και υποβαθμίζουν τα κοινωνικά αγαθά 

(παιδεία, υγεία, ασφάλιση κ.λπ.) και διαλύουν το «κοινωνικό κράτος». 

Ουσιαστικά υποστηρίζεται στο κείμενο αυτό η αποτυχημένη, κατά τη γνώμη μας, πολιτική 

της Λισσαβώνα, όταν στην παράγραφο 2 αναφέρεται πως: «Η πορεία προς το μέλλον για 

την  οικονομική και κοινωνική ευημερία της ΕΕ γίνεται μέσω μίας οικονομίας που οδηγείται 

από την καινοτομία και βασίζεται  στη γνώση και την ικανότητα». και στην παράγραφο 3: «Η 

εκπαίδευση, η κατάρτιση και η έρευνα βρίσκονται στην καρδιά της στρατηγικής ΕΕ 2020». 

Αποδίδεται ίση ευθύνη σε εργοδότες (δηλ. τις κυβερνήσεις στην πλειοψηφία τους)  και 

τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα στην παρ. 5 αναφέρεται πως: «τόσο οι 

εκπαιδευτικοί όσο και οι εργοδότες στον τομέα της εκπαίδευσης φέρουν την ευθύνη της 

καινοτομίας και της ευελιξίας ως προς την προσαρμογή στις αλλαγές, και της ανοιχτής και 

υπεύθυνης στάσης προς τον έξω κόσμο». Αλήθεια τι σημαίνει ευελιξία στις εργασιακές 

σχέσεις στην εκπαίδευση αν όχι την κατάργηση των μόνιμων σχέσεων εργασίας των 

εκπαιδευτικών; 

 

Δεν αναγνωρίζεται πουθενά στη διακήρυξη πως η εκπαίδευση, αλλά και η «δια βίου 

μάθηση» είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να προσφέρεται σε όλους και όλες  χωρίς καμία 

διάκριση, από το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και δωρεάν.    

http://www.olme.gr/


Αναγνωρίζεται η θετική συμβολή τoυ ECVET για το οποίο εμείς έχουμε επιφυλάξεις ότι θα 

οδηγήσει στην διάλυση των ακαδημαϊκών πτυχίων και θα τινάξει στον αέρα τα 

επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. 

Η  αποδοχή και η συμφωνία που δηλώνεται στις δυο τελευταίες παραγράφους (22 και 23) 

τόσο με την στρατηγική της «Ευρωπαϊκής  Ένωσης 2020», όσο και με τα συμπεράσματα της 

συνόδου των Υπουργών (Φεβρ.2009) στα οποία θυσιάζεται και η εκπαίδευση στην 

οικονομική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, μας υποχρεώνουν να δηλώσουμε πως η 

ομοσπονδία μας δεν υποστηρίζει αυτή την διακήρυξη.  

 

 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETUCE-CSEE                                                   EFEE     

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Μία κοινή διακήρυξη για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα 

Ο σκοπός αυτής της κοινής διακήρυξης είναι να εκφράσουμε τις κοινές μας απόψεις για την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα έτσι ώστε να σχεδιάσουμε το πλαίσιο εντός του 

οποίου η Επιτροπή του Κλαδικού Κοινωνικού Διαλόγου για την Εκπαίδευση θα προσεγγίσει 

το πρώτο πρόγραμμα εργασίας. Ενώ ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων εστιάζεται  στην 

απασχόληση και στα σχετικά ζητήματα, αυτή η διακήρυξη καλύπτει επίσης ζητήματα 

εκπαιδευτικής πολιτικής τα οποία αποτελούν ευθύνη των κρατών-μελών. Αυτή η 

πραγματικότητα γίνεται  κατανοητή και αποδεκτή από τους κοινωνικούς εταίρους για την 

εκπαίδευση, αλλά πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα εργασίας που έχουμε συμφωνήσει θα 

χρειαστεί να επιχειρηθεί  σύμφωνα με μία κοινή κατανόηση αυτού του ευρύτερου 

πολιτικού πλαισίου. 

1.  Οι Συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι οργανώσεις των εργοδοτών πέτυχαν να 

αναγνωριστούν ως κοινοί Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι  στον τομέα της 

εκπαίδευσης σε μία πολύ αμφισβητούμενη χρονική στιγμή.  Η Ευρώπη έχει 

αντιμετωπίσει μία δημοσιονομική κρίση και μία οικονομική ύφεση σε μία άνευ 

προηγουμένου παγκόσμια κλίμακα από το 1930, την επιταχυνόμενη άνοδο των 

ισχυρών νέων οικονομικών ανταγωνιστών  στην Ασία και τη Λατινική Αμερική, 

τη γήρανση του πληθυσμού μας και τις αυξανόμενες προκλήσεις  της 

ενσωμάτωσης των μεταναστών που προέρχονται εκτός της ΕΕ. 

 

2. Η πορεία προς το μέλλον για την  οικονομική και κοινωνική ευημερία της ΕΕ 

γίνεται μέσω μίας οικονομίας που οδηγείται από την καινοτομία και βασίζεται  

στη γνώση και την ικανότητα. Η ΕΕ είναι οικονομικά ισχυρή, αλλά ο πληθυσμός 

μας είναι μία όλο και πιο  μικρή αναλογία του παγκόσμιου πληθυσμού, και 

μόνο μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της γνώσης, των δεξιοτήτων και 

των ικανοτήτων η ΕΕ θα συνεχίσει την οικονομική επιτυχία και τη διατήρηση 

μίας καλής ποιότητας ζωής, υποστηριζόμενης από υψηλές προδιαγραφές 

κοινωνικής προστασίας.  

 

3. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η έρευνα βρίσκονται στην καρδιά της 

στρατηγικής «ΕΕ 2020». Δεν μπορεί να υπάρξει «ευφυέστερη, πιο πράσινη 

κοινωνική οικονομία, υποστηριζόμενη από τη βασική εισροή της γνώσης» 

(έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής για τη μελλοντική στρατηγική  ΕΕ 2020) 

χωρίς μία  δίκαιη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση 

σε όλες τις βαθμίδες, από την προσχολική εκπαίδευση έως την προηγμένη 

έρευνα. 

 

4. Μία τέτοιου είδους υψηλή ποιότητα και δίκαιη πρόσβαση εξαρτώνται από 

ουσιαστικά επίπεδα επένδυσης, σε εκείνους που παρέχουν εκπαίδευση ή 



κατάρτιση, στη διοίκηση και το υποστηρικτικό προσωπικό, και σε κτίρια, βιβλία 

και εξοπλισμό περιλαμβανομένων των ΤΠΕ.  

 

5. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι εργοδότες στον τομέα της εκπαίδευσης 

φέρουν την ευθύνη της καινοτομίας και της ευελιξίας ως προς την προσαρμογή 

στις αλλαγές, και της ανοιχτής και υπεύθυνης στάσης προς τον έξω κόσμο. 

 

6. Οι κοινωνικοί εταίροι για την εκπαίδευση αναγνωρίζουν ότι μία εκπαίδευση 

ευρείας βάσης, που αρχίζει με την προσχολική εκπαίδευση, αναπτύσσει τις 

«εγκάρσιες ικανότητες», οι οποίες καθιστούν τα άτομα ικανά να λειτουργούν 

επιτυχώς τόσο στην κοινότητα όσο και στην αγορά εργασίας. Επιπλέον των 

κεντρικών, βασικών δεξιοτήτων του γραμματισμού, του αριθμητισμού, της 

επίλυσης προβλημάτων και της τεχνολογίας της πληροφορίας, αυτές 

περιλαμβάνουν στάσεις και αξίες όπως η ικανότητα εργασίας σε ομάδες, η 

ανεκτικότητα και η αποδοχή της διαφορετικότητας (πολυμορφίας), η βούληση 

ανάληψης προσωπικής ευθύνης  και η φροντίδα των πιο ευπαθών μελών της 

κοινωνίας.  

 

7. Για την πραγματοποίηση της «διά βίου μάθησης», απαιτείται οι παροχείς 

εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες να εφοδιάσουν τους εκπαιδευόμενους με 

την ικανότητα να μαθαίνουν.  Η εξειδικευμένη γνώση και οι δεξιότητες 

μεταβάλλονται τόσο ραγδαία τώρα, ώστε για τους περισσότερους η επιτυχία 

στην αγορά εργασίας θα  εξαρτάται από την αποδοχή της θέσης ότι  οι νέες 

δεξιότητες  και η γνώση θα  πρέπει να αποκτώνται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής. Αυτό προϋποθέτει ότι τα κράτη-μέλη και οι εργοδότες κάνουν τις 

κατάλληλες επενδύσεις και τις οργανωσιακές ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίσουν 

ότι σε όλους τους Ευρωπαίους παρέχονται  ελκυστικές ευκαιρίες  για  τη διά 

βίου μάθηση. 

 

8. Συγχρόνως, η εκπαίδευση δεν πρέπει να  περιορίζεται στις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. Υπάρχει πάντα χώρος για την «εκμάθηση για χάρη της εκμάθησης» 

καθώς επίσης και για την τεχνολογική έρευνα  που είναι πιο προσανατολισμένη 

στις επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση συμβάλλει σημαντικά στην 

κοινωνική συνοχή, στην ενεργή συμμετοχή στα κοινά, στην ισότητα και στην 

πολιτισμική  ποικιλομορφία που καθιστούν  δυνατή τη συμβίωση και τη 

συνεργασία σε μία δημοκρατική κοινωνία. 

 

9. Οι δαπάνες για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, και την έρευνα, είτε από  τις 

δημόσιες αρχές, τα  ιδιωτικά ιδρύματα, τους εργοδότες ή τα μεμονωμένα 

άτομα πρέπει να θεωρηθεί ως προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη  και την 

κοινωνική ευημερία, και επομένως είναι  μία επένδυση στο μέλλον. 

 

10.  Στο μέλλον οι πιο επιτυχημένες οικονομίες θα υποστηρίζονται όλο και 

περισσότερο από ισχυρά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επομένως, 

σε  μία περίοδο παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης δεν είναι λιγότερο ουσιαστική 



απ’ ότι σε άλλες περιόδους η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε 

ατόμου και η προώθηση υψηλότερων,  αποδοτικότερων και πιο στοχευμένων 

επενδύσεων στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως επίσης και η 

κατάλληλη  οργανωσιακή αλλαγή και ανάπτυξη. Η αναβάθμιση και η 

προσαρμογή της γνώσης και των δεξιοτήτων όλων των πολιτών  είναι 

σημαντική  για να δρομολογήσει την έξοδο από την κρίση, όπως επίσης και για 

την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων  προκλήσεων της παγκόσμιας 

οικονομικής ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης. 

 

11. Τα προγράμματα δημοσιονομικής σταθερότητας, όπως εκείνα που 

εφαρμόζονται τώρα σε πολλά κράτη –μέλη, κατά την άποψη των κοινωνικών 

εταίρων της εκπαίδευσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα έπρεπε να δίνουν 

προτεραιότητα σε τέτοιους τομείς δαπανών οι οποίοι είναι επένδυση  στο 

μέλλον, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την  πρόσβαση στη μάθηση σε 

όλες τις βαθμίδες. 

 

12.  Οι ενδιαφερόμενοι για την εκπαίδευση είναι εξοικειωμένοι με την ανάγκη να 

καταδείξουν ότι αξίζει η κατανομή και η δαπάνη του δημοσίου χρήματος και να 

προσαρμοστούν στις σημαντικές εξελίξεις των χρηματοοικονομικών συνθηκών. 

 

13. Υπάρχουν χιλιάδες μεταβλητοί παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν  στην 

εξήγηση των λόγων όπου κάποια εκπαιδευτικά συστήματα ή ιδρύματα είναι 

περισσότερο επιτυχημένα από κάποια άλλα . Ένα από τα κύρια πιθανά οφέλη 

του Ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου  στην εκπαίδευση θα είναι στην 

εκμάθηση από άλλες χώρες. Οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί εταίροι στην Εκπαίδευση 

αποδέχονται πλήρως ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί 

εθνική αρμοδιότητα και ότι επομένως δε θα πρέπει να ρυθμίζεται σε 

Ευρωπαϊκό Επίπεδο.  Αλλά υπάρχει επίσης ένα ευρύ πεδίο για τον ευρωπαϊκό 

συντονισμό  των (ασκούμενων) πολιτικών, για παράδειγμα μέσω των 

εργαλείων (μεδόδων) όπως η ανοιχτή  μέθοδος του συντονισμού, η οποία θέτει 

συμβουλευτικά Ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς σε επιλεγμένους τομείς της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η επιτυχία των προγραμμάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα διά βίου μάθησης, 

συμπεριλαμβανομένων (των προγραμμάτων) του  Leonardo και του Erasmus, 

και η εθελοντική διαδικασία της εναρμόνισης των πλαισίων προσόντων,  

καταδεικνύουν το πεδίο για την Ευρώπη που ενεργεί ως καταλύτης για τη 

βελτίωση σε ένα  αποκεντρωμένο σύστημα. Οι κοινωνικοί εταίροι  μπορούν 

επίσης να ενεργήσουν με παρόμοιο τρόπο, αναλύοντας  τα αίτια πίσω από τις 

πιο επιτυχημένες ρυθμίσεις,  και προσδιορίζοντας  το βαθμό  στον οποίο 

τέτοιοι παράγοντες θα μπορούσαν να εισαχθούν σε διαφορετικά πλαίσια σε 

άλλες χώρες. 

 

14. Πράγματι, η συμβολή  των  κοινωνικών εταίρων μπορεί να βελτιώσει την 

έκβαση των διαδικασιών  της ΕΕ μέσω της εγγύτητας των εταίρων με τους 



παροχείς εκπαίδευσης στην προσχολική εκπαίδευση, στα σχολεία, στα κολέγια 

και στα πανεπιστήμια. Επομένως, αποτελεί ευθύνη των Ευρωπαίων κοινωνικών 

εταίρων η  συνεργασία προκειμένου να επηρεάσουν τις ευρωπαϊκές 

πρωτοβουλίες έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι χρήσιμες και πρακτικές.  

 

15. Η εκπαίδευση αντιμετωπίζει  τελευταία πολλές προκλήσεις. Σύμφωνα με τα πιο 

πρόσφατα στοιχεία σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς, μερικές 

βασικές προδιαγραφές πρέπει να βελτιωθούν. Χωρίς επιφύλαξη ως προς τις 

εκτιμήσεις της παραγράφου 8 αυτής της διακήρυξης, οι κοινωνικοί εταίροι  

στην εκπαίδευση αναγνωρίζουν  ότι οι δεσμοί μεταξύ της εκπαίδευσης, και 

κυρίως στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET) και 

του τομέα της εργασίας, πρέπει να ενισχυθούν.  Οι εργοδότες έχουν γενικά 

έναν ρόλο να διαδραματίσουν στην επένδυση σε κατάρτιση που 

χρηματοδοτείται από εταιρίες έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν τις δεξιότητες 

που απαιτούνται για την οικονομική άνοδο. Πολλές χώρες αντιμετωπίζουν 

προκλήσεις στην αντικατάσταση του γηράσκοντος  εργατικού δυναμικού στην 

εκπαίδευση, και στη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων στο επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού. Πολλά σχολεία πρέπει να εξυπηρετήσουν ένα πολύ 

περισσότερο εθνικά και γλωσσικά πολύμορφο πληθυσμό  απ’ ό,τι στο 

παρελθόν.  

 

16. Η κινητικότητα των εργαζομένων έχει γίνει ένα όλο και περισσότερο σημαντικό 

ζήτημα  και επίσης είναι ενδιαφέρον ζήτημα για τους παροχείς εκπαίδευσης. Οι 

Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι στην Εκπαίδευση υποστηρίζουν τις προσπάθειες 

που πραγματοποιούνται από τα κράτη-μέλη υπό τη διαδικασία της Κοπεγχάγης 

ώστε να επιτευχθούν το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), το Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση (ECVET) και η Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET).  

 

17. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 

τμήμα του τομέα της εκπαίδευσης και ένα σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη  

των στόχων της ΕΕ 2020. Τα κατάλληλα μέτρα είναι απαραίτητα ώστε να την 

καταστήσουν ελκυστικότερη τόσο για τους μαθητές όσο και για τους ενηλίκους. 

Η μη-τυπική και η άτυπη εκμάθηση φέρουν μία σημαντική προστιθέμενη αξία 

στη γνώση, και πρέπει να ενσωματωθούν στο σύστημα πιστοποίησης της ΕΕΚ 

(VET). 

 

18. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση 

της ύπαρξης μίας συνεχούς ροής εισερχομένων υψηλής ποιότητας  ώστε να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε τομέα του εκπαιδευτικούς συστήματος, και 

επίσης στην παροχή συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης που είναι σχετική με 

κάθε στάδιο της σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών. Η Εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών πρέπει και να καθιερωθεί στα σχολεία, και να αξιοποιήσει τα 



αποτελέσματα της έρευνας που βασίζεται σε στοιχεία για το τι λειτουργεί 

καλύτερα στη διδασκαλία.  

19.Η συμβολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη, την 

κοινωνική συνοχή και τη μετάδοση του πολιτισμού και των αξιών πάντα έχει 

αναγνωριστεί ορθά. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει υπάρξει μια δραματική 

επέκταση του αριθμού των σπουδαστών που ωφελούνται από την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Η καινοτομία που ο τομέας έχει παρουσιάσει στην ανάπτυξη νέων 

επιστημών και των τρόπων μελέτης, έχει καταδείξει ότι αυτή η ανταπόκριση 

μπορεί να επιτευχθεί χωρίς συμβιβασμό σε βάρος της ακαδημαϊκής 

ελευθερίας, και ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να στηριχτεί ως ένα 

μακροπρόθεσμο κεφάλαιο προς το γενικό συμφέρον. 

20.Η έρευνα υψηλής ποιότητας, που βασίζεται στην αρχή της ελευθερίας της 

έρευνας, είναι επίσης σημαντική για τη βιώσιμη, ποιοτική  τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. 

21.Για να εξετάσουν αυτές τις προκλήσεις και για να διατυπώσουν πρακτικές 

απαντήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι της εκπαίδευσης  σε όλα τα επίπεδα από τον 

ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο έως τον ατομικό χώρο της εκμάθησης έχουν 

έναν σημαντικό ρόλο στη συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους, 

σύμφωνα με τους καθιερωμένους κανόνες του κοινωνικού διαλόγου στην 

Ευρώπη (από την ΕΕ) και του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO).   

 

22.Οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι για την εκπαίδευση χαιρετίζουν την ευκαιρία 

να συμβάλουν στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των 

πρωτοβουλιών που αφορούν τον τομέα μας, για παράδειγμα τη στρατηγική της 

ΕΕ 2020. Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται πάρα πολύ από τις προσπάθειες 

των μελών μας και κατανοούμε τη σημασία του ρόλου μας στην προώθηση της 

κεντρικής συμβολής τους σε αυτό το μέλλον.  

 

23. Εν κατακλείδι, συμφωνούμε ότι: «Είναι ακριβώς σε περιόδους οικονομικής 

δυσκολίας που η βασική στρατηγική σημασία της διατήρησης ανοιχτών και 

αποδοτικών, υψηλής ποιότητας συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης - ως 

μέσο ενίσχυσης της μελλοντικής ανταγωνιστικότητας και ενθαρρύνοντας την 

κοινωνική συνοχή και την ενεργή συμμετοχή στα κοινά - πρέπει να συνεχίσει να 

υπογραμμίζεται.» (Συμβούλιο των Υπουργών, Φεβρουάριος του 2009).  

 


