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Κοινή δήλωση EΣΕΠ/EFEE για την  

προαγωγή των δυνατοτήτων του Ευρωπαϊκού Τομεακού Κοινωνικού Διαλόγου 

για την Εκπαίδευση 

 

Οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα της εκπαίδευσης, η EFEE (κατά την αγγλική συντομογραφία 

της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργοδοτών στην Εκπαίδευση) και η ΕΣΕΠ (Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική 

Επιτροπή Εκπαιδευτικών), εργάστηκαν από κοινού την περίοδο 2014-2016 στο πρόγραμμα «Ευρωπαίοι 

τομεακοί κοινωνικοί εταίροι στον τομέα της εκπαίδευσης για την προαγωγή των δυνατοτήτων του 

διαλόγου τους μέσω της μεταφοράς γνώσης και κατάρτισης. Πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων ESSDE 

II». Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του κονδυλίου για τον κοινωνικό 

διάλογο και τις βιομηχανικές σχέσεις (VS/2015/0032). Έχοντας δεσμευτεί για τη βελτίωση της ποιότητας 

και της αποτελεσματικότητας του διαλόγου τους, οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα της 

εκπαίδευσης άντλησαν από την εμπειρία που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του πρώτου προγράμματος 

που είχαν εκτελέσει από κοινού με θέμα «Προαγωγή των δυνατοτήτων του ευρωπαϊκού τομεακού 

κοινωνικού διαλόγου στον τομέα της εκπαίδευσης αντιμετωπίζοντας νέες προκλήσεις και διερευνώντας 

εμπειρίες και γνώσεις», κατά την περίοδο 2013-2014.  

Οι κοινές ενέργειες ανάπτυξης ικανοτήτων στοχεύουν στην καλλιέργεια ενός ισχυρού και 

αποτελεσματικού κοινωνικού διαλόγου προς όφελος των εργαζομένων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα κάθε 

βαθμίδας, καθώς και των μαθητών και των σπουδαστών/φοιτητών. Αναγνωρίζοντας την κοινή πρόκληση 

για την προαγωγή του κοινωνικού διαλόγου βάσει μιας ισχυρής κοινωνικής συνεργασίας, η EFEE και η 

ΕΣΕΠ συμφώνησαν να εστιάσουν ιδιαίτερα στην ενίσχυση της ικανότητας των κοινωνικών εταίρων σε 

χώρες με μικρότερη παράδοση στον κοινωνικό διάλογο ή/και σε χώρες όπου ο κοινωνικός διάλογος για 

την εκπαίδευση δοκιμάζεται ολοένα και περισσότερο ως απόρροια της οικονομικής κρίσης.  

Με τις πρωτοβουλίες αυτών των δύο προγραμμάτων, η EFEE και η ΕΣΕΠ αναγνώρισαν τη ζωτική ανάγκη 

προαγωγής των δυνατοτήτων του Ευρωπαϊκού Τομεακού Κοινωνικού Διαλόγου για την Εκπαίδευση 

(ESSDE κατά την αγγλική συντομογραφία) και περαιτέρω βελτίωσης του κοινωνικού διαλόγου τους σε 

ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο με στόχο: 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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 Να βελτιωθεί η γνώση και κατανόηση της ιδέας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου που 

αποτελεί σημαντική συνιστώσα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου και των ιδιαιτεροτήτων 

των διαφόρων μοντέλων κοινωνικού διαλόγου στην Ευρώπη, βάσει των εθνικών παραδόσεων 

και αρμοδιοτήτων. 

 

 Να βελτιωθεί η αντιπροσωπευτικότητα – Οι αυξημένες προσδοκίες από την ικανότητα των 

Ευρωπαίων τομεακών κοινωνικών εταίρων προκύπτουν από τη νομιμοποίηση των μερών που 

συμμετέχουν στη διαδικασία και που απαιτούν, επομένως, να ζητείται η γνώμη τους, να 

λαμβάνουν μέρος στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών και να συμμετέχουν στη 

χάραξη πολιτικών και στη θέσπιση νόμων. Η EFEE και η ΕΣΕΠ συνεχίζουν να βελτιώνουν την 

ισορροπία που υφίσταται αναφορικά με το επίπεδο αντιπροσωπευτικότητας εντός της ESSDE. 

 

 Να βελτιωθεί η επικοινωνία και οι σύνδεσμοι – Η μελλοντική πορεία του κοινωνικού διαλόγου 

για την εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα της 

EFEE και της ΕΣΕΠ να αυξήσουν τη ροή ενημέρωσης και τον βαθμό συνεργασίας μεταξύ 

ευρωπαϊκού και εθνικού επιπέδου. Οι κοινωνικοί εταίροι δεσμεύονται ότι θα στηρίζουν τις 

εθνικές οργανώσεις-μέλη τους προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να εκφράζουν τις ανάγκες των 

μελών τους, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι σχετικές ανησυχίες που εξετάζονται στο πλαίσιο της 

Επιτροπής Ευρωπαϊκού Τομεακού Κοινωνικού Διαλόγου αντικατοπτρίζουν τα εθνικά ζητήματα. 

 

 Να βελτιωθεί η αυτονομία – Αναγνωρίζεται ευρέως ότι η οικονομική κρίση και οι 

δημοσιονομικοί περιορισμοί σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν οδηγήσει σε μια αυξημένη τάση 

μονομερούς λήψης αποφάσεων σε βάρος της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων, ιδιαίτερα 

στον δημόσιο τομέα. Σε εποχές που βρίθουν σημαντικών προκλήσεων για την Ευρώπη και τα 

κράτη μέλη της, οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι δεσμεύονται από κοινού να προωθήσουν την 

αρχή σύμφωνα με την οποία ο κοινωνικός διάλογος που λειτουργεί ικανοποιητικά αποτελεί 

προϋπόθεση για να ξεπεραστούν επιτυχώς οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης αλλά και για να 

προαχθεί περαιτέρω η δημοκρατική συμμετοχή στις μεταρρυθμίσεις και τα νομοθετικά μέτρα 

που επηρεάζουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα της εκπαίδευσης δεσμεύονται, συνεπώς, ότι: 

 θα προωθήσουν περαιτέρω το έργο του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου γενικότερα και της 

ESSDE ειδικότερα, αξιοποιώντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί, διασφαλίζοντας τη συνέχιση 

της συνεργασίας με τους εθνικούς/τοπικούς εταίρους, βελτιώνοντας τη γνώση και τον 

συντονισμό μεταξύ των διαφόρων επιπέδων, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη μάθηση από 

ομότιμους, καθώς και βελτιώνοντας την επικοινωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο στον τομέα της εκπαίδευσης. 

 θα εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ευρωπαϊκή διαδικασία επανέναρξης του 

κοινωνικού διαλόγου και του Προγράμματος Εργασίας της ESSDE για την ενίσχυση του διαλόγου 

τους και την ποιότητα των συζητήσεων, και στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου. 
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 θα συνεχίσουν να καλλιεργούν τη συμμετοχή των αντίστοιχων μελών τους σε δραστηριότητες 

και προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων με στόχο: 

 την προώθηση του τομεακού κοινωνικού διαλόγου για την εκπαίδευση βάσει ξεκάθαρων 

στόχων, αμοιβαίας εμπιστοσύνης, σεβασμού και συνεργασίας, 

 την ενίσχυση της κάλυψης και αντιπροσωπευτικότητας στην ESSDE, 

 τη συμβολή στην ενίσχυση και στήριξη του εθνικού κοινωνικού διαλόγου και των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων στον τομέα της εκπαίδευσης, 

 θα συνεισφέρουν εποικοδομητικά στις ποικιλόμορφες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες 

χάραξης πολιτικών που επηρεάζουν τον εκπαιδευτικό τομέα, εξετάζοντας από κοινού τα 

θέματα που συμφωνούνται στο Πρόγραμμα Εργασίας του ESSDE 2016-2017, 

 θα προωθούν ενεργά την παρούσα δήλωση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

σεβόμενοι τις εθνικές και περιφερειακές δομές στους τομείς της εκπαίδευσης.   

Οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα της εκπαίδευσης καλούν επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή και τον έλεγχο του αποτελεσματικού κοινωνικού διαλόγου 

για την εκπαίδευση και να διασφαλίσει τη συμμετοχή των (Ευρωπαίων) τομεακών κοινωνικών εταίρων 

του τομέα της εκπαίδευσης στη χάραξη πολιτικών για την εκπαίδευση. 

Η παρούσα δήλωση εγκρίθηκε στη συνέλευση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Τομεακού Κοινωνικού 

Διαλόγου για την Εκπαίδευση (ESSDE) της 8ης Νοεμβρίου 2016.  

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016          

 
 

Daniel Wisniewski      Martin RØMER 

Γενικός Γραμματέας      Διευθυντής Περιοχής Ευρώπης 

EFEE        ETUCE 
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