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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Όταν µιλάµε για εκπαίδευση ενηλίκων εννοούµε την παροχή σχεδιασµέ-

νων µαθησιακών δραστηριοτήτων σε άτοµα που είναι ώριµα και σίγουρα όχι 

µε µόνο κριτήριο την ηλικία, αλλά µε βαρύνοντες παράγοντες την κοινωνική 

ωριµότητα, την αυτενέργεια και τον ισορροπηµένο τρόπο ύπαρξης.  

Σύµφωνα µε τον ορισµό της UNESCO, εκπαίδευση ενηλίκων είναι η κάθε 

µορφής οργανωµένη εκπαιδευτική διαδικασία, τυπική ή άτυπη, ανεξάρτητα 

από περιεχόµενο, επίπεδο ή µέθοδο, βάσει της οποίας το ενήλικο άτοµο ανα-

πτύσσει τις ικανότητές του, εµπλουτίζει τις γνώσεις του, βελτιώνει τα τεχνικά 

και επαγγελµατικά του προσόντα, µε σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς του και την ενεργό συµµετοχή του στην κοινωνική, οικονοµι-

κή και πολιτιστική ανάπτυξη.  

Τις τελευταίες δεκαετίες η συζήτηση και οι πολύπλευρες διεργασίες γύρω 

από το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όλο και πληθαίνουν. Οργανώνονται 

συνέδρια, ηµερίδες, οµιλίες και συνδιασκέψεις, γράφονται βιβλία και άρθρα, 

δηµιουργούνται εξειδικευµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα, εκπονούνται σχέ-

δια δράσης, δεσµεύονται κρατικά και κοινοτικά κονδύλια και αναδύονται νέα 

πανεπιστηµιακά τµήµατα.  

Η ανάγκη για συνεχιζόµενη εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση 

ώθησαν τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σχεδιάσουν και να εφαρ-

µόσουν πολιτικές στον τοµέα της διά βίου µάθησης, δηλαδή στη  διεύρυνση 

της µαθησιακής διαδικασίας και στην παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλη 

τη διάρκεια της ζωής των ατόµων, µέσω ευέλικτων προγραµµάτων µάθησης 

σε ένα ευρύτατο φάσµα θεµατικών πεδίων, ικανών να ανταποκριθούν και στις 

σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 



Ιστορική αναδροµή στην Εκπαίδευση ενηλίκων στην 
Ελλάδα 

Αρχή τον 19ο αιώνα. 
Στη χώρα µας, οι απαρχές του θεσµού της εκπαίδευσης ενηλίκων εντοπί-

ζονται στα µέσα του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου (Βεργίδης ∆., 1999, 

σελ. 12-15), όταν ένας µικρός αριθµός φορέων οργανώνει δραστηριότητες 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας, τα Οικονοµικά Επι-

µελητήρια Αθήνας και Πειραιά, µορφωτικοί σύλλογοι, όπως ο Φιλολογικός 

Σύνδεσµος «Παρνασσός», η Εταιρεία Φίλων του Λαού, ο Σύλλογος προς ∆ιά-

δοση των Ελληνικών Γραµµάτων, περιλαµβάνονται στους φορείς αυτούς. 

 Το 1929 
Το επίσηµο κράτος εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για την εκπαίδευση ενη-

λίκων το 1929 και πιο συγκεκριµένα µε το νόµο 4239 του 1929. Το 1929, µε 

το νόµο 4397/29 η Κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου θέτει το πρόβληµα του α-

ναλφαβητισµού των Ενηλίκων και την καταπολέµησή του. 

Μέχρι το τέλος του Β΄ παγκοσµίου πολέµου, οι αξίες αυτές προωθούνται 

και αρχίζουν να θεωρούνται πλέον βασικά δικαιώµατα του ανθρώπου. Η εκ-

παίδευση ενηλίκων προσπαθεί να καθορίσει τη φυσιογνωµία της, τα σηµεία 

αναφοράς της και κάνει τα πρώτα βήµατα για τη θεσµοθέτησή της. 

Μετά τον πόλεµο 
Την µεταπολεµική περίοδο γίνονται απόπειρες οργάνωσης του θεσµού, 

οι πρώτες νοµοθετικές ρυθµίσεις και η ίδρυση φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Σε όλους τους νοµούς αναπτύσσεται δίκτυο της Λαϊκής Επιµόρφωσης µε στό-

χο την καταπολέµηση του αναλφαβητισµού και σε κάθε νοµό λειτουργεί Νο-

µαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιµόρφωσης. ∆ηµιουργείται δίκτυο των Κέντρων 

Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Γ.Ε.) σε όλους τους νοµούς µε στόχο την κατάρ-

τιση των αγροτών. Ιδρύεται το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας 

(ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), που ανέπτυξε δραστηριότητες κατάρτισης ανέργων και εργαζο-

µένων. Εκτός από τους παραπάνω φορείς, που αναπτύσσουν δραστηριότη-

τες σε όλη τη χώρα, υπάρχουν κι άλλοι φορείς, που δραστηριοποιούνται στην 

εκπαίδευση ενηλίκων, σε µικρότερο ποσοστό και όχι πανελλαδικά, όπως ο 

Ελληνικός Οργανισµός Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας 



(Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.), ο Εθνικός Οργανισµός Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.), η Χριστιανική Έ-

νωση Νέων (Χ.Ε.Ν.), καθώς και ιδιωτικές σχολές. 

Τη δεκαετία του 60  

Η εκπαίδευση ενηλίκων αποκτά καινούργιες διαστάσεις. Στις χώρες του 

τρίτου κόσµου αναπτύσσονται µεγάλα κινήµατα κατά του αναλφαβητισµού, 

ενώ την ίδια εποχή στις αναπτυγµένες χώρες και κυρίως στην Ευρώπη η εκ-

παίδευση ενηλίκων παίρνει τη µορφή της επαγγελµατικής κατάρτισης και επι-

µόρφωσης.  

Μέχρι την µεταπολίτευση, το 1974, η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα 

αναπτύχθηκε µε σκοπούς κυρίως πολιτικούς και δευτερευόντως εκπαιδευτι-

κούς. Η βασιλική οικογένεια και, στη συνέχεια, το κράτος οργάνωσαν ένα δί-

κτυο εκπαίδευσης ενηλίκων, που κάλυπτε ολόκληρη τη χώρα και έφτανε µέχρι 

και το µικρότερο χωριό, µε στόχο να ελέγξουν και να χειραγωγήσουν ιδεολο-

γικά τον πληθυσµό κυρίως της υπαίθρου, αλλά και των αστικών κέντρων, κα-

θώς η εσωτερική µετανάστευση από το χωριό προς την πόλη αυξανόταν ο-

λοένα και περισσότερο.  

Μετά την µεταπολίτευση 1974 
Το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας βρίσκεται σε διαδικασία συνε-

χών µεταρρυθµίσεων µε αποτέλεσµα την επέκταση της γενικής υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, τη µαζικοποίηση της µετα-υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τη µικρή 

ανάπτυξη της τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, την επίτευξη σχετι-

κής συναίνεσης σε ορισµένα βασικά θέµατα εκπαιδευτικής πολιτικής, τη σύν-

δεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση και κα-

τάρτιση, και τέλος την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.  

Συνοπτικά, πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά τη µεταπολεµική περίοδο και 

µέχρι την ένταξη της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα 

(Ε.Ο.Κ.) η εκπαίδευση ενηλίκων αναπτύσσεται κυρίως µε κρατική παρέµβαση 

από δηµόσιους φορείς µε ισχνούς προϋπολογισµούς, τα σχετικά νοµοθετήµα-

τα είναι αποσπασµατικά και το πλαίσιο υλοποίησης των δραστηριοτήτων δια-

κρίνεται από χαλαρότητα και πολυτυπία. 



∆εκαετία του 1980 
Η τάση της σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήµατος µε τη συνεχιζόµενη 

εκπαίδευση, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, γίνεται βασική στρατηγική στη δεκαετία 

του ΄80, λόγω της οικονοµικής κρίσης. Μέχρι τη δεκαετία του ’80 η καθιερωµέ-

νη αντίληψη ήταν ότι η εκπαίδευση προετοιµάζει για ένα επάγγελµα, το οποίο 

πιθανόν να διαρκέσει σε όλη τη διάρκεια της εργασιακής µας ζωής, και ότι στη 

ζωή µας υπάρχουν τρία µεγάλα διαδοχικά στάδια: η εκπαίδευση, η επαγγελ-

µατική ζωή και η συνταξιοδότηση. Αυτή η αντίληψη σήµερα ισχύει όλο και λι-

γότερο. Καµιά εκπαίδευση και κατάρτιση δεν είναι επαρκής για όλη τη διάρ-

κεια της ζωής µας, ενώ σύµφωνα µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), ένας εργαζόµενος θα αλλάξει είδος εργασίας ή α-

πασχόλησης τουλάχιστον 8 φορές στη διάρκεια της ζωής του. 

Η εκπαίδευση ενηλίκων επιχειρείται να γίνει εργαλείο ρύθµισης και άµ-

βλυνσης των νέων οξυµένων προβληµάτων που δηµιουργούν οι αλλαγές 

στην αγορά εργασίας. Προσανατολίζεται στην κάλυψη των αναγκών για νέες 

ειδικότητες και δεξιότητες που δηµιουργούνται λόγω της εισαγωγής των νέων 

τεχνολογιών. Παράλληλα από τότε αρχίζει να διαφαίνεται η ανάγκη αντιµετώ-

πισης των προβληµάτων κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η ανάγκη για κοινωνι-

κή ένταξη µεγάλων κατηγοριών πληθυσµού που περιθωριοποιεί η οικονοµική 

κρίση. Έτσι η εκπαίδευση ενηλίκων µέσα στις επιδιώξεις της συµπεριλαµβάνει 

και πολιτικές για την αντιµετώπιση του φαινοµένου που ονοµάζουµε Κοινωνι-

κό Αποκλεισµό.  

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1981-1988 
Μετά την ένταξη στην Ε.Ο.Κ. και κατά την περίοδο 1981-1988 (δηλαδή 

πριν από την περίοδο εφαρµογής των τριών Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης 

¨ΚΠΣ¨), οι χρηµατοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (Ε.Κ.Τ.) κα-

τευθύνονταν αποκλειστικά προς τους ήδη λειτουργούντες δηµόσιους φορείς 

εκπαίδευσης ενηλίκων, κυρίως προς το δίκτυο της Λαϊκής Επιµόρφωσης και 

το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου είναι: α) ο αριθµός 

προγραµµάτων του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. αυξάνεται κατά 305% και ο αριθµός των εκ-

παιδευοµένων κατά 220%, β) ο αριθµός των τµηµάτων µάθησης της Λαϊκής 

Επιµόρφωσης αυξάνεται κατά 111,7%, γ) ο αριθµός των Κέντρων Λαϊκής Ε-

πιµόρφωσης αυξάνεται από 301 σε 350, ενώ το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. επεκτείνει τη 



δραστηριότητά του, εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, σε 12 ακόµη 

πόλεις µε την ίδρυση ισάριθµων παραρτηµάτων, δ) τα ΚΕ.Γ.Ε. διοργανώνουν 

συνολικά 5532 προγράµµατα κατάρτισης, στα οποία συµµετέχουν 189.820 

αγρότες. Το 15% από αυτά χρηµατοδοτούνται απευθείας από πόρους του 

Ε.Κ.Τ. (Καραλής Θ., 2002).  

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Α΄ ΚΠΣ (1989-1993) 
Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του Α΄ ΚΠΣ (1989-1993) διευρύνεται σε µε-

γάλο βαθµό ο αριθµός των φορέων που υλοποιούν επιδοτούµενα προγράµ-

µατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και τίθενται οι βάσεις για την 

ανάπτυξη συγκεντρωτικών διαδικασιών διαχείρισης των ενεργειών που χρη-

µατοδοτεί το Ε.Κ.Τ. Σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο, δυνατότητα υποβο-

λής αιτήσεων χρηµατοδότησης από το Ε.Κ.Τ. έχουν οι φορείς του δηµόσιου 

και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οι φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι 

οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά την περίοδο αυτή δεν υπάρχει µη-

τρώο φορέων που να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές για την υλο-

ποίηση των προγραµµάτων κατάρτισης. Στο νοµοθετικό πλαίσιο απουσιάζει 

οποιαδήποτε πρόβλεψη για την υποδοµή των φορέων τόσο σε εγκαταστάσεις 

και εξοπλισµό, όσο και σε ανθρώπινο δυναµικό. 

Το 1983 µε το νόµο 1320 Ιδρύεται η Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρ-

φωσης στο Υπουργείο Παιδείας. Σύµφωνα µε τον κανονισµό Λαϊκής Επιµόρ-

φωσης, Λαϊκή επιµόρφωση είναι η κάθε µορφής οργανωµένη Εκπαίδευση, 

έξω από το σχολικό σύστηµα, µε σκοπό την ελεύθερη ανάπτυξη της προσω-

πικότητα του καθένα ανεξάρτητα από εκπαιδευτικό επίπεδο, ηλικία και φύλο 

καθώς και την ενεργητική συµµετοχή του στην κοινωνική, οικονοµική και πολι-

τιστική ζωή του τόπου.  

Τη δεκαετία του 90 
 Το τοπίο ξεκαθαρίζει περισσότερο. Παρατηρείται πλέον στροφή στην 

επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδρύονται τα ΙΕΚ και τα ΚΕΚ και 

αναδύεται ένα ιδιαίτερα δυναµικό κοµµάτι της εκπαίδευσης ενηλίκων: ο ιδιωτι-

κός τοµέας που ενεργοποιείται γοργά απευθυνόµενος σε πολλές και διαφορε-

τικές κοινωνικές οµάδες. Τέλος η εκπαίδευση ενηλίκων αποκτά και Πανεπι-

στηµιακή στέγη µε την ίδρυση του ΕΑΠ 



Με την έναρξη του Β΄ ΚΠΣ (1993) πραγµατοποιείται η πρώτη πιστοποί-

ηση φορέων συνεχιζόµενης κατάρτισης, αλλά λόγω αδυναµιών στη συγκρό-

τηση και λειτουργία του Κέντρου Πιστοποίησης, το µητρώο φορέων που δηµι-

ουργείται έχει προσωρινό χαρακτήρα. Το 1995 ανατίθενται, κατόπιν δηµόσιου 

διαγωνισµού, τα πρώτα προγράµµατα κατάρτισης στους πιστοποιηµένους 

φορείς. Την επόµενη τριετία πολλαπλασιάζονται τα προγράµµατα κατάρτισης 

και εντείνονται οι προσπάθειες από την ελληνική πλευρά και τις αρµόδιες κοι-

νοτικές υπηρεσίες για την ορθολογικότερη διαχείριση των προγραµµάτων συ-

νεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης. Κοµβικό σηµείο της ανάπτυξης του 

συστήµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης είναι η ίδρυση του ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικού 

Κέντρου Πιστοποίησης ∆οµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης και 

Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών), ενός φορέα µε διοικητική και οι-

κονοµική αυτοτέλεια, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων. Το ΕΚΕΠΙΣ ιδρύθηκε το 1997 µε σκοπό την ανάπτυξη 

εθνικού συστήµατος πιστοποίησης δοµών συνεχιζόµενης κατάρτισης και δο-

µών συνοδευτικών και υποστηρικτών υπηρεσιών, την πιστοποίηση της συνε-

χιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, την εναρµόνιση του συστήµατος συνε-

χιζόµενης κατάρτισης µε το σύστηµα αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και 

την πιστοποίηση των εκπαιδευτών και των προγραµµάτων συνεχιζόµενης κα-

τάρτισης. Το 1998 το ΕΚΕΠΙΣ ολοκλήρωσε τις διαδικασίες πιστοποίησης των 

φορέων συνεχιζόµενης κατάρτισης, των φορέων που υλοποίησαν προγράµ-

µατα για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και των φορέων που παρείχαν συνο-

δευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. 

Πριν από την έναρξη του Γ΄ ΚΠΣ το ΕΚΕΠΙΣ ολοκλήρωσε και τη νέα φάση πι-

στοποίησης των φορέων συνεχιζόµενης κατάρτισης. Την περίοδο αυτή λει-

τουργούν φορείς µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, τα Κέντρα Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης (ΚΕΚ), που ελέγχονται και πιστοποιούνται από το ΕΚΕΠΙΣ. Τα έτη 

1998 και 1999 πιστοποιήθηκαν 262 ΚΕΚ, 47 εξειδικευµένα ΚΕΚ για ευπαθείς 

κοινωνικές οµάδες, 61 Κέντρα Συνοδευτικών και Υποστηρικτών Υπηρεσιών 

(ΚΕΣΥΥ) και 226 ενδοεπιχειρησιακές δοµές κατάρτισης. Χαρακτηριστικό του 

συστήµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης είναι η πολυτυπία της νοµικής µορφής 

των φορέων συνεχιζόµενης κατάρτισης, καθώς πλέον δραστηριοποιούνται 

ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης (περισσότεροι από τους µισούς φορείς), φορείς 

του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκη-



σης, ΝΕΛΕ, ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και οργανισµοί κα-

τάρτισης κοινωνικών φορέων και εταίρων. Την ίδια περίοδο (1993-1999) συ-

στήνεται το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης, µε στόχο τη µελέτη των 

αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό της αγοράς εργασίας και τον προσδιορισµό 

των σχετικών προς τις ανάγκες αυτές επαγγελµάτων, δηµιουργείται σε κάθε 

νοµό Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης µε προορισµό να παρέχουν υ-

πηρεσίες επαγγελµατικού προσανατολισµού και τοποθέτησης ανέργων σε 

θέσεις εργασίας, και η Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του 

Υπουργείου Εργασίας προσπάθησε να εξορθολογίσει την κατανοµή των πό-

ρων για την κατάρτιση, να θεσπίσει σύστηµα αξιολόγησης των προγραµµά-

των, καθώς και να προωθήσει ολοκληρωµένες παρεµβάσεις υπέρ των ευά-

λωτων κοινωνικών οµάδων.  

Αν και έγιναν πολλά θετικά βήµατα για την ανάπτυξη και προώθηση της 

εκπαίδευσης ενηλίκων µέσω των προγραµµάτων που χρηµατοδοτήθηκαν 

από το Β΄ ΚΠΣ, τα προβλήµατα παρέµειναν και οι ρυθµίσεις της πολιτείας δεν 

στάθηκαν αρκετές για να βελτιώσουν ριζικά την κατάσταση. Τον Ιούνιο του 

2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει συστάσεις προς την Ελλάδα. Τα µείζονα 

προβλήµατα εξακολουθούν να είναι αφενός η έλλειψη στρατηγικής και αφετέ-

ρου η χαµηλή ποιότητα των προγραµµάτων. Η Σύσταση λέει κατά λέξη: «Η 

Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει µια συνολική στρατηγική για τη δια βίου εκπαί-

δευση, περιλαµβανοµένου του ορισµού στόχων και να βελτιώσει περισσότερο 

την ποιότητα της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, προκειµέ-

νου να ενισχυθούν τα προσόντα του εργατικού δυναµικού» (βλ. Τα Νέα, 6 

Σεπτεµβρίου 2000). 

Σήµερα:  

Η Γ.Γ.Ε.Ε.  
Υπάγεται στο ΥΠ.Ε.Π.Θ και είναι ο επιτελικός φορέας στον τοµέα της εκ-

παίδευσης ενηλίκων που σχεδιάζει, συντονίζει και υλοποιεί σε εθνικό επίπεδο 

και στον απόδηµο ελληνισµό ενέργειες που αφορούν στη διά βίου µάθηση. 

Φορείς υλοποίησης είναι(Εικόνα 1): 

Το Ι.∆.ΕΚ.Ε. 



Είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο υπάγεται στη Γενική 

Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.). Βασικός σκοπός του είναι η 

Τεχνολογική και Επιστηµονική υποστήριξη των προγραµµάτων της Γ.Γ.Ε.Ε. 

και η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη δια βίου µάθηση (Φ.Ε.Κ. 

90/τ.α'/2-5-2001/ν.2909). 
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Εικόνα 1(πηγή http://www.gsae.edu.gr/organization.asp) 
 
ο ΚΕ.∆ΒΜ.ΑΠ. 
ο «Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης από Απόσταση» έχει ως στόχο την πα-

ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ενδιαφερόµενους πολίτες.  

Ε.∆ΒΜ.ΕΚ.ΕΝ  
έντρο ∆ια Βίου Μάθησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων Σύµφωνα µε τον νόµο 

2001, άρθρο 3, παρ. 2, εδάφιο δ, στις αρµοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε. υπάγο-

 σχεδιασµός, ο συντονισµός και η υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο και 

απόδηµο Ελληνισµό, ενεργειών που αφορούν στην ∆ια Βίου Μάθηση και 

στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών. Με την υπ.αριθ. 4499/28-12-2006 α-



πόφαση του Γενικού Γραµµατέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και την υπ.αριθ. 

2673/30-05-2008 τροποποίησή της. 

Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης  
της Γ.Γ.Ε.Ε. πιστοποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 6023/10-10-2001 Απόφαση του 

∆.Σ του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) και ανανέωσε την πιστο-

ποίηση του µε την υπ’ αριθ. 2912 / 22-4-2005 απόφαση του ∆.Σ του ιδίου φο-

ρέα. 

Να σηµειωθεί, επίσης, η συστηµατική και µαζική παρέµβασή στις κοινω-

νικά ευάλωτες οµάδες (τσιγγάνοι, παλιννοστούντες, µουσουλµάνοι, µετανά-

στες, κρατούµενοι στις φυλακές). Η αύξηση της συµµετοχής των συγκεκριµέ-

νων πληθυσµιακών οµάδων, κατά την περίοδο 2004-2005 σε σχέση µε την 

περίοδο 2003-2004, υπερέβη το 150%. 

Ν.Ε.Λ.Ε. 

Οι Νοµαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιµόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.), φορείς υ-

λοποίησης επιµορφωτικών προγραµµάτων της Γ.Γ.Ε.Ε., αποτελούν αυτοτε-

λείς δηµόσιες υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

Σε κάθε νοµό η Ν.Ε.Λ.Ε. συγκροτείται µε απόφαση του νοµάρχη, από 

εκπροσώπους τους οποίους προτείνουν οι συµµετέχοντες τοπικοί φορείς 

(Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εργατικό Κέντρο, Ένωση Αγροτικών ή Γεωργικών Συ-

νεταιρισµών, Ο.Α.Ε.∆. κ.ά.). 

Οι αρµοδιότητές της συνίστανται στο συντονισµό του επιµορφωτικού έρ-

γου σε επίπεδο νοµού (έγκριση επιµορφωτικών προγραµµάτων, πρόσληψη 

επιµορφωτών κτλ.), σύµφωνα µε τις τοπικές ανάγκες και τις κατευθύνσεις της 

Γ.Γ.Ε.Ε. Για την υλοποίηση των προγραµµάτων λειτουργεί σε κάθε νοµό 

γραφείο Ν.Ε.Λ.Ε., το οποίο στελεχώνεται από µόνιµους και αποσπασµένους 

υπαλλήλους (Γραµµατέας και προσωπικό).  

∆οµές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Το Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας. 
Είναι ένα καινοτόµο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το πρόγραµµα εκ-

παίδευσης διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς το 

περιεχόµενο, τη διδακτική µεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευοµέ-



νων. Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος είναι 2 εκ-

παιδευτικά έτη. Μετά την επιτυχή αποφοίτηση παρέχεται 

τίτλος ισότιµος του Γυµνασίου.  

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης στα Σ.∆.Ε. προσφέρο-

νται δωρεάν στους πολίτες. 

Τα Σ.∆.Ε. στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκαν µε το νόµο 

2525/97 στο πλαίσιο που έχουν προδιαγράψει οι διακη-

ρυγµένες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κ.Ε.Ε. 
Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) αποτελούν ένα νέο  θεσµικό 

πλαίσιο στον τοµέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της 

διά βίου µάθησης. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που 

προσφέρονται στα  Κ.Ε.Ε. συµβάλλουν στην ανάπτυ-

ξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη, τη δηµιουργία 

θετικής στάσης ως προς τη µάθηση και την ενίσχυση 

των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, 

στην ενίσχυση της ικανότητας προσαρµογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός 

συνεχώς εξελισσόµενου κοινωνικο-οικονοµικού χώρου δράσης των ενηλίκων 

πολιτών και στη  σύνδεση ή επανασύνδεση µε την εκπαιδευτική διαδικασία 

ενηλίκων πολιτών.  

Στις εκπαιδευτικές περιόδους 2006 – 2007 και 2007 - 2008 λειτουργούν 

58 Κ.Ε.Ε. στις 13 περιφέρειες της χώρας  

Σχολές Γονέων 
Στόχος του έργου Σχολές Γονέων είναι η συστηµατική ενηµέρωση και 

εκπαίδευση των γονέων σε θέµατα που αφορούν: Στη βελτίωση  της  επικοι-

νωνίας ,των γνώσεων των γονέων, στην  ενθάρρυνση της συµµετοχής των 

γονέων στις σχολικές δραστηριότητες, στη συµβουλευτική υποστήριξη και 

αγωγή υγείας των οικογενειών των  τσιγγάνων, µουσουλµάνων, παλιννο-

στούντων και µεταναστών. 

Αυτόνοµα προγράµµατα 
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ Κ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΤΟ 
Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. 



• ΗΡΩΝ - Το επιµορφωτικό πρόγραµµα αφορά την «Εκπαίδευση ενηλί-

κων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες» 

• ΗΣΙΟ∆ΟΣ-Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην βελτίωση των γνώσεων και 

των δεξιοτήτων των αγροτών και την ενθάρρυνση της συµµετοχής των 

αγροτών σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες ώστε να έχουν µια επιτυ-

χηµένη µετάβαση από τον πρωτογενή στον δευτερογενή και τον τριτο-

γενή τοµέα της οικονοµίας. 

• ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ -Το πρόγραµµα εκπαιδεύει πολίτες – εθελοντές σε 

δεξιότητες διαχείρισης κινδύνου   στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης 

ώστε οργανωµένα οι πολίτες να µπορούν να παρεµβαίνουν άµεσα, 

ουσιαστικά και προγραµµατισµένα, για να προστατεύουν τον εαυτό 

τους και τους συµπολίτες τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

• Εκµάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας 

• Αγωγή υγείας 

• Εκπαίδευση και συµβουλευτική των οικογενειών των τσιγγάνων, 

παλιννοστούντων και µεταναστών 

Ερευνητικά προγράµµατα. 
• EQUAL(TO.ME.S) 

• EQUAL(DIONI II) 

• GRUNDVIG(ADDED, COLOURS,FILOGRAFIA, PROPAGATOR, 
Βασικές δεξιότητες και κοινωνικές επιχειρήσεις) 

• LEONARDO(WEP POL) 

 

 

 

 
 
 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Η σχετική ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης ενηλίκων 

 http://www.gsae.edu.gr/ 
 

2. Βεργίδης ∆., Υποεκπαίδευση, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισµικές δι-

αστάσεις, εκδ. Ύψιλον/βιβλία, Αθήνα, 1995 

 

3. Κόκκος Α. (επιµ.), ∆ιεθνής Συνδιάσκεψη για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, 

Μεταίχµιο, Αθήνα, 2002 

  

4. Κείµενα εισηγήσεων των Α. Κόκκου και ∆. Βεργίδη από το Α΄ ∆ιεθνές 

Επιστηµονικό Συνέδριο της Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενη-

λίκων, Αθήνα, 2004, (από το διαδίκτυο: www.adulteduc.gr)  

 

5. Καραλής Θ., Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στη σύγχρονη ελληνική πραγµα-

τικότητα, (από το διαδίκτυο: www.adulteduc.gr) 

http://www.gsae.edu.gr/
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