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Πριν από είκοσι χρόνια ο όρος "μάνατζμεντ" ήταν 
απαγορευμένος για εκείνους που ασχολούνταν με 
τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Παρέπεμπε σε 
επιχειρήσεις.

Οι άνθρωποι των μη κερδοσκοπικών οργανισμών 
θεωρούσαν τιμή τους το ότι είναι απομακρυσμένοι 
από την ενασχόληση με την εμπορικότητα και 
υπερόνω ευτελών στόχων όπως το τελικό 
αποτέλεσμα (κέρδος).

Σήμερα οι περισσότεροι από αυτούς έχουν 
συνειδητοποιήσει ότι οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 
χρειάζονται το μάνατζμεντ ακόμη περισσότερο από 
τις επιχειρήσεις ακριβώς επειδή δεν εστιάζονται στο 
τελικό αποτέλεσμα (κέρδος).

(Ρohm, vB^uLuJum,
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το στρατηγικό μάνατζμεντ αποτελεί εξ5ορισμού το βασικότερο μέρος 
της όλης διοίκησης και διαχείρισης μίας επιχείρησης. Αναφέρεται στον τρόπο 
με τον οποίο η επιχείρηση ορίζει σκοπούς και στόχους, επιλέγει αγορές και 
προϊόντα με τα οποία θα ανταγωνιστεί, διαμορφώνει ανταγωνιστική 
στρατηγική και την υλοποιεί

Ιδιαίτερα στη χώρα μας παρά την κοινή αντίληψη ότι οι έλληνες έχουν 
επιχειρηματικότητα και προσαρμοστικότητα, έχουν μετατραπεί σε
παρατηρητές ή μιμητές με υστέρηση των προτύπων μάνατζμεντ που 
εξελίσσονται σε άλλες χώρες. Οι παραδοσιακές αντιλήψεις, ο οικογενειακός 
τύπος των επιχειρήσεων και η ιστορική εξάρτηση από προσβάσεις στους 
κρατικούς πόρους ή την κρατική εύνοια, δεν έχουν επιτρέψει την ανάπτυξη 
αποτελεσματικού στρατηγικού μάνατζμεντ, αν και υπάρχουν διαφορές από 
επιχείρηση σε επιχείρηση και φωτεινά παραδείγματα προτύπων ελληνικού 
μάνατζμεντ.

Στις μέρες μας διαφαίνεται η αναγκαιότητα διαμόρφωσης και 
υλοποίησης στρατηγικής διοίκησης ακόμη και για εκείνους τους οργανισμούς 
που παραδοσιακά χαρακτηρίζονταν ως μη κερδοσκοπικοί. Ο μη κερδοσκοπικός 
τους χαρακτήρας δεν απαγορεύει τη χάραξη επιχειρησιακής στρατηγικής, 
αλλά αντίθετα ο εντεινόμενος ανταγωνισμός που κυριαρχεί στη συντριπτική 
πλειονότητα των αγορών, επιβάλλει την υιοθέτηση συγκεκριμένων 
επιχειρησιακών σχεδίων.

Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται η στρατηγική ανάλυση ενός 
Δημόσιου Φορέα όπως το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), 
προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις σε προβλήματα που χαρακτηρίζουν τον 
οργανισμό. Ερεθίσματα από την πολύχρονη εργασιακή - και όχι μόνο - 
εμπειρία στο ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ, σε συνδυασμό με προσωπικό ενδιαφέρον για τη 
μελλοντική του πορεία και την κατάσταση του κλάδου, οδήγησαν στην 
εκπόνηση της εργασίας αυτής.

Με βάση την θεωρία της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων αναπτύχθηκε 
όλο εκείνο το πλέγμα των σχέσεων και παραμέτρων που αφορούν τον 
οργανισμό, και οι οποίες βρίσκονται διαρθρωμένες στις ακόλουθες ενότητες.

Συγκεκριμένα, στο Πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η υφιστάμενη 
κατάσταση του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., ενώ πραγματοποιείται η απαραίτητη ιστορική 
αναδρομή για την κατανόηση των πρωτογενών αιτιών που διαμόρφωσαν την 
σημερινή εικόνα του.

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση του κλάδου, 
λαμβανομένου υπόψη και του υπάρχοντος ανταγωνισμού στην αγορά. Η 
πλήρης περιγραφή του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. 
συναντά αντικειμενικές δυσκολίες από τη στιγμή που εμφανίζεται μεγάλη 
κινητικότητα, σημαντικό εύρος υπηρεσιών και έλλειψη θεσμικού πλαισίου (έως 
σήμερα).

Στο Τρίτο Κεφάλαιο εξετάζεται το σύνολο των παραμέτρων του 
εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς και ο τρόπος και ο βαθμός που αυτές 
επιδρούν στον υποεξέταση οργανισμό.

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο αναλύεται ολόκληρο το σύστημα των στοιχείων 
εκείνων τα οποία συνθέτουν το εσωτερικό περιβάλλον του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. με σκοπό
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την αναζήτηση των βαθύτερων αιτιών που του προσδίδουν τις αδυναμίες ή 
τις δυνάμεις που διαθέτει.

Μέσα από το Πέμπτο Κεφάλαιο προκύπτει η σύνθεση των εσωτερικών 
και των εξωτερικών παραγόντων, στην οποία θα βασισθεί η επιχειρησιακή 
στρατηγική του οργανισμού αξιοποιώντας τις ευκαιρίες του εξωτερικού 
περιβάλλοντος και τις δυνάμεις της, αποφεύγοντας τις απειλές και
βελτιώνοντας τα αδύνατα της σημεία.

Στο Έκτο Κεφάλαιο προτείνεται η διαμόρφωση επιχειρησιακής 
στρατηγικής, μέσα από έναν αριθμό εναλλακτικών που διαθέτει και στο
Έβδομο Κεφάλαιο ακολουθούν επιμέρους λειτουργικές στρατηγικές και
προγράμματα εφαρμογής της.

Τέλος, στο Όγδοο Κεφάλαιο παρατίθενται ορισμένες βασικές αρχές 
αξιολόγησης της προτεινόμενης στρατηγικής, καθορίζοντας ένα πλαίσιο για 
τον έλεγχό της.

Η μελέτη και ανάλυση του στρατηγικού σχεδιασμού των μη
κερδοσκοπικών αλλά και των υπόλοιπων επιχειρήσεων της αγοράς έχει να 
διανύσει αρκετά ακόμη βήματα στην Ελλάδα. Σκοπός και ελπίδα αυτής της 
προσπάθειας αποτέλεσε η δημιουργία ερεθισμάτων για προβληματισμό και 
παραπέρα έρευνα στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1.1. Εισαγωγή

Το ΕΛΚΕΠΑ στα πλαίσια της επιχειρησιακής στρατηγικής (coorporate 
strategy) και σύμφωνα με την αποστολή του (mission) αναπτύσσει 
επιχειρηματικές δραστηριότητες σε περισσότερα του ενός πεδία
ανταγωνισμού.

Έχει καταστεί σαφές, από την μέχρι τώρα έρευνα που
πραγματοποιήθηκε, ότι δεν διαφαίνεται ένας ενιαίος και σαφής χαρακτήρας 
των επιχειρήσεων και οργανισμών που ασχολούνται με την επαγγελματική 
κατάρτιση και εκπαίδευση.

Λόγω των ιδιομορφιών της πληθώρας φορέων όπως ο ΟΑΕΑ 
(Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού), Ο.Ε.Ε.Κ. (Οργανισμός 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), ΕΟΜΜΕΧ (Ελληνικός Οργανισμός 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Χειροτεχνίας), ΕΛΚΕΠΑ, Ε.ΕΑΕ. (Ελληνική Εταιρία 
Διοίκησης Επιχειρήσεων), EOT, ΔΕΗ, ΟΣΕ αλλά και επιχειρήσεων όπως: ΚΕΚ, (ΕΚ 
κ,τ,λ. δεν διακρίνονται τα συγκεκριμένα όρια του κλάδου.

Εάν μάλιστα παρατηρηθεί ολόκληρο το φάσμα : από την εκπαίδευση με 
την γενική της έννοια μέχρι την συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικό 
προγράμματα και τις συμβουλευτικές επιχειρήσεις (consulting) διαπιστώνεται 
ότι πρόκειται για έναν αχανή χώρο δραστηριοτήτων όπου είναι αναγκαία η 
κατηγοριοποίηση των σημαντικότερων μόνο εκπροσώπων του κάθε τομέα ( ή 
υποκλάδου).

Μέσα στα πλαίσια αυτού του συμφυρμού ανομοιογενών ιδρυμάτων και 
εκπαιδεύσεων, όπως προκύπτει αναλυτικότερα και παρακάτω στην εργασία το 
ΕΛΚΕΠΑ, δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς που προαναφέρθηκαν και 
είναι ένας από τους κυριότερους φορείς στον χώρο αυτό.

Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή του ΕΛΚΕΠΑ και των 
δραστηριοτήτων του :

1.2. Ιστορική αναδρομή - εξέλιξη

Το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ) ιδρύθηκε το 1953 μετά 
από την επικύρωση της σύμβασης Benton - Moody με το νομοθετικό διάταγμα 
2473. Η οργανολειτουργική του διάρθρωση καθορίστηκε με άλλο διάταγμα το 
1955 που τροποποιήθηκε το 1963. Αλλη τροποποίηση για τη λειτουργία του 
οργανισμού έγινε κατά την περίοδο της δικτατορίας. Με βάση αυτή την 
τροποποίηση το Δ.Σ. στο οποίο εκπροσωπούνταν «τα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, η εργασία, η γεωργία, οι παραγωγικές τάξεις και τα βασικά



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2

οικονομικά υπουργεία», προσέλαβε την σημερινή του σύνθεση που δεν 
προβλέπει συμμετοχή εργατικών συνδικαλιστικών ενώσεων. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι σε άλλες χώρες στα κέντρα παραγωγικότητας συμμετέχουν τα 
εργατικά συνδικάτα.

Το ΕΛΚΕΠΑ είναι κατά το νομοθέτη «οργανισμός κοινής ωφελείας 
ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.».

Η εξέλιξη και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του μπορεί να χωρισθεί 
σε τέσσερις περιόδους.

Αμέσως μετά το 1950 (53 - 59) μαζί με επιμορφωτικές και 
παρεμφερείς δραστηριότητες παρείχε ακόμη και οικονομική υποστήριξη σε 
μικρές επιχειρήσεις. Κατόπιν το έργο του εντοπίστηκε στα πλαίσια 
προγραμμάτων με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας σε μίκρο και 
μόκρο κλίμακα και σε ευρύτερες πρωτοβουλίες.

Μετά την είσοδο της χώρας στην ΕΟΚ το ΕΛΚΕΠΑ επέτυχε θαυμαστή 
άνοδο, που μόνο με εκθετική καμπύλη εκφράζεται με ταχύτατο ρυθμό, ιδίως 
κατά την τελευταία δεκαετία. Ήδη θεωρείται ένα από τα τρία κορυφαία μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνικών Κέντρων Παραγωγικότητας (EANPC) και 
συμμετέχει ουσιαστικό με τις ποικίλες δραστηριότητές του τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στην Ευρώπη στην ανάπτυξη της χώρας. Οι πιο σημαντικές από τις 
δραστηριότητες αυτές κατά τις τέσσερις περιόδους είναι:

- Δεκαετία του SO
1953. Η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΛΚΕΠΑ. Κατά τη δεκαετία 
αυτή διοργανώνει τις πρώτες διαλέξεις και τα πρώτα σεμινάρια και 
παράλληλα συνεργασία με ξένους εμπειρογνώμονες σε διάφορα 
θέματα.
Εκδίδει το περιοδικό «Παραγωγικότητα» και προγραμματίζει την 
έκδοση βιβλίων. Οργανώνει σεμινάρια σε συνεργασία με την ΓΣΕΕ και 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Παραγωγικότητας αλλά και διάφορους 
άλλους φορείς (ΣΕΒ, Υπουργεία).
Εκδίδει μελέτη για την κτηνοτροφία στην Ελλάδα και καλεί 
εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό για παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών.

- Δεκαετία του 60
Εγκρίνεται η λειτουργία των Υπηρεσιών του ΕΛΚΕΠΑ και παράλληλα 
ιδρύεται το πρώτο παράρτημα στην Θεσσαλονίκη (1964). Την περίοδο 
αυτή ασχολείται με μελέτες που αφορούν προβλήματα των Ελλήνων 
επιχειρηματιών από την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινή 
Αγορά και παράλληλα συνεχίζει τις εκδόσεις βιβλίων ενώ συμμετέχει 
και σε όλους τους παραγωγικούς τομείς με την ιδιότητα του 
συμβούλου.
Ιδρύεται η μονάδα τεκμηρίωσης του οργανισμού και δημιουργούνται 
ομάδες οι οποίες ερευνούν οργανωτικό προβλήματα διαφόρων 
φορέων (Τράπεζες, Υπουργεία κ.τλ.Ι.
Την περίοδο αυτή διοργανώνονται και τα πρώτα σεμινάρια στην 
Θεσσαλονίκη και γίνεται καταγραφή των Ελληνικών επιχειρήσεων και 
τεχνικοοικονομική μελέτη.
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Συμμετέχει στον Οργανισμό Εθνικών Κέντρων Παραγωγικότητας και το 
1967 οργανώνει τα πρώτα σεμινάρια για τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. Επίσης λειτουργεί ομάδα που ασχολείται με την μέτρηση 
δεικτών παραγωγικότητας.

- Δεκαετία του 70
Το ΕΛΚΕΠΑ. κατά τη δεκαετία αυτή συνεχίζει να αναπτύσσεται με 
γρήγορους ρυθμούς. Οργανώνεται το τμήμα μηχανογράφησης, γίνεται 
η επεξεργασία των στοιχείων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
Παράλληλα οργανώνεται το τμήμα των συμβουλευτικών υπηρεσιών το 
οποίο παρέχει υπηρεσίες διαφόρων μορφών. Ασχολείται με την 
μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΙΚΑ). Ερευνά τις 
ανάγκες για εκπαίδευση εκπαιδευτών και διοργανώνει τα πρώτα 
σεμινάρια ενώ το 1979 γίνονται και τα πρώτα επιδοτούμενα σεμινάρια 
από το κοινωνικό ταμείο της ΕΟΚ.

- Δεκαετία του 80
Η δεκαετία αυτή είναι η σημαντικότερη στην Ιστορία του Οργανισμού. 
Ιδρύονται νέα τμήματα όπως το τμήμα Διεθνών και δημοσίων 
σχέσεων, το Ινστιτούτο Τεχνολογικών Εφαρμογών και γίνονται 
συνδέσεις με τράπεζες πληροφοριών του Εξωτερικού. Την περίοδο 
αυτή το ΕΛΚΕΠΑ εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα με τη δημιουργία 
νέων Παραρτημάτων ενώ στελεχώνεται με νέο επιστημονικό και 
διοικητικό προσωπικό λόγω των μεγάλων αναγκών που προκύπτουν.
Οι δραστηριότητες είναι πολλές με σημαντικότερη πλέον την 
εκπαίδευση και την χρηματοδότηση πολλών έργων και προγραμμάτων 
από την ΕΟΚ (ΜΟΠ, ΣΠΑ, κ.ά.). Εισέρχεται επίσης δυναμικά στις νέες 
τεχνολογίες όπως βιοτεχνολογία, εξοικονόμηση ενέργειας, βιομηχανικά 
ηλεκτρονικά, πληροφορική και η συμβολή του στην μεταφορά 
τεχνογνωσίας στα θέματα αυτά είναι σημαντική. Συνεχίζει να 
ασχολείται με τις μελέτες, εκδόσεις και εκδίδει περιοδικά ενώ την 
περίοδο αυτή μηχανοργανώνει 5.500 δήμους της χώρας.
Μετά το 1990 ενώ είναι στο αποκορύφωμα της ανάπτυξης του 
γίνονται τα πρώτα στρατηγικά σφάλματα.

1.3. Ο Οργανισμός σήμερα

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΣΚΟΠΟΣ

Το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ) είναι επιστημονικός, μη 
κερδοσκοπικός Οργανισμός με κοινωφελή χαρακτήρα

• Ιδρύθηκε το 1953 (ΝΛ 2473) και είναι Ν.Π.ΙΑ με έδρα την Αθήνα 
και Παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα.
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• Εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και αποτελεί 
τον θεσμοθετημένο φορέα της πολιτείας για την αύξηση της 
Παραγωγικότητας στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

2. ΣΤΟΧΟΙ & ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

• Η ανάληψη πρωτοβουλιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την 
προώθηση και υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων 
με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής 
Οικονομίας.

• Ο εκσυγχρονισμός των Ελληνικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών σε 
όλα τα επίπεδα της λειτουργίας τους.

• Η συμβολή στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.

Η επίτευξη των στόχων αυτών επιχειρείται μ' ένα ευρύ φάσμα 
παρεμβάσεων, όπως : η παρατήρηση, η έρευνα, η μέτρηση, ο έλεγχος, ο 
σχεδιασμός και η υλοποίηση στους τομείς :

Μάνατζμεντ
• Διοίκηση-Οργάνωση
• Μάρκετινγκ
• Χρηματοοικονομικό
• Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Πληροφορική
• Προγραμματισμός
• Ανάλυση
• Δίκτυα Η/Υ

Τεχνολογικές Εφαρμογές
• Ηλεκτρονική Τεχνολογία και Επικοινωνίες
• Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί
• Ανανεώσιμες Πηγές και Εξοικονόμηση Ενέργειας
• Βιοτεχνολογία
• Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες
• Εργονομία
• Ποιότητα
• Νέες Τεχνολογίες

3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα είναι : 
Κατόρτισπ/ΕΕειδίκευσπ στελεχών επιχειρήσεων, πτυχιούχων ΑΕΙ και 

ΤΕΙ νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, και σε μικρότερο βαθμό, 
αποφοίτων Λυκείου, με μακροχρόνια ή βραχυχρόνια προγράμματα βασικής και
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συνεχιζόμενης κατάρτισης (I) ελεύθερης συμμετοχής (II) ενδοεπιχειρησιακής 
κατάρτισης με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους όπως την εκπαίδευση από 
απόσταση (distance learning), τα συστήματα πολλαπλών μέσων διδασκαλίας 
(multimedia), την εναλλασσόμενη εκπαίδευση.

Το ΕΛΚΕΠΑ αποτέλεσε και αποτελεί τον πρωτοπόρο φορέα της 
χώρας στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Από την ίδρυσή του πριν 
42 χρόνια, η κατάρτιση αποτελεί μία από τις σημαντικές δραστηριότητες του 
Οργανισμού.

Προγράμματα του ΕΛΚΕΠΑ
Τα προγράμματα που σχεδιάζει και υλοποιεί το ΕΛΚΕΠΑ έχουν 

διάφορες μορφές, ανάλογα με τους εκπαιδευόμενους προς τους οποίους 
παρέχεται η κατάρτιση. Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα εντάσσονται στις 
ακόλουθες κατηγορίες :

1. Προγράμματα βασικής ή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
Στοχεύουν στην παροχή βασικών επαγγελματικών γνώσεων και 

ικανοτήτων. Απευθύνονται κυρίως σε απόφοιτους λυκείου και ανάλογα με τη 
διάρκειά τους είναι είτε βραχυχρόνια (40- 60 ώρες) είτε μακροχρόνια (100- 
400 ώρες).

2. Προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
Στοχεύουν στην εξειδίκευση καθώς και στην ενημέρωση και 

εκσυγχρονισμό των γνώσεων και των ικανοτήτων μεσαίων, ανωτέρων και 
ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών. Διακρίνονται σε 
ενδοεπιχειρησιακά και διεπιχειρησιακά.

Τα πρώτα αφορούν την κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένης 
επιχείρησης όπως προκύπτουν από τη συνεργασία με την επιχείρηση για 
διάγνωση και προσδιορισμό των αναγκών και τον καθορισμό των στόχων 
προγράμματος.

Τα δεύτερα είναι προγράμματα που σχεδιάζονται και 
προγραμματίζονται από το ΕΛΚΕΠΑ με βάση τις διεθνείς επιστημονικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις και τις έρευνες αναγκών της αγοράς. Σε αυτά 
μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές/προσόντα εισόδου στο πρόγραμμα και ανάλογα με τον στόχο 
τους διακρίνονται σε προγράμματα :

- Ενημέρωσης : μικρής διάρκειας (10-40 ώρες)
- Εκσυγχρονισμού γνώσεων-βραχυχρόνια (40-150 ώρες)
- Εξειδίκευσης μακροχρόνια (250-400 ώρες)

3. Προγράμματα συνεργασιών με επστημονκούς και επαγγελματικούς φορείς
Απευθύνονται κατά βάση σε στελέχη επιχειρήσεων αλλά και όσους 

επιθυμούν να αποκτήσουν προσόντα που αναγνωρίζονται από τον 
επιστημονικό φορέα, με τη συνεργασία του οποίου πραγματοποιείται το 
πρόγραμμα π.χ. τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών πανεπιστημίου του 
εξωτερικού, αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ή τίτλου από
θεσμοθετημένες επαγγελματικές οργανώσεις.
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4. Προγράμματα συγχρηματοδοτούμονα από τηγ Ευρωπαϊκή 'Ενωση
Υλοποιούνται στο πλαίσιο κοινοτικών προγραμμάτων (Β' ΚΠΙ, 

πρωτοβουλίες κ.λ.π.) και αφορούν άνεργους, ειδικές ομάδες πληθυσμού 
(μειονεκτούντα άτομα, παλιννοστούντες κ.λ.π.) αλλά και στελέχη επιχειρήσεων 
και επιχειρηματίες. Η κατάρτιση αποτελεί συνήθως μέρος μίας συνολικότερης 
αναπτυξιακής δράσης. Σχεδιάζονται και υλοποιούνται με υψηλό βαθμό 
συνεργασιμότητας με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

5. Προγράμματα κατάρτισης επιχειρηματιών
Είναι σχεδιασμένα ειδικά για παροχή γνώσεων, ικανοτήτων και 

εμπειριών σε επιχειρηματίες ή υποψήφιους επιχειρηματίες. Απευθύνονται : α) 
σε όσους επιδιώκουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Ιδιαίτερη 
ομάδα στόχος είναι οι αυτοαπασχολούμενοι και κυρίως οι γυναίκες β) σε 
όσους έχουν τη δική τους μικρομεσαία κυρίως επιχείρηση. Συνδυάζουν την 
κατάρτιση με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (π.χ. ΠΑΒΕ : Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης Βιομηχανικών Επιχειρήσεων).

Συμβουλευτικά Ynnocafcc
Προς φορείς τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου Τομέα με 

στόχο τη μέτρηση και βελτίωση της Παραγωγικότητας με την
(I) Ανάπτυξη επιχειρηματικών και στρατηγικών σχεδίων (II) Οργάνωση 

και Μηχανογράφηση (III) Απλούστευση διαδικασιών και εφαρμογή μοντέλων 
Παραγωγικότητας (IV) Σχεδίαση και Υλοποίηση Εφαρμογών για το περιβάλλον, 
την εξοικονόμηση ενέργειας και τις νέες τεχνολογίες.

McActcc κοι "Eocuvcc Ayopqc

(I) αναπτυξιακού, κλαδικού, περιβαλλοντικού, ενεργειακού και 
οικονομοτεχνικού χαρακτήρα γενικότερα

(II) για εφαρμογή νέων και πρότυπων μεθόδων παραγωγής και 
προώθησης προϊόντων

Τεκμηρίωση - Πληροφόρηση - Εκδόσεκ
Υποστήριξη στην εύρεση στοιχείων και την δημιουργία επαφών για τη 

μεταφορά και διάδοση τεχνογνωσίας με
(I) εκδηλώσεις όπως συμπόσια, συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις και σε 

συνεργασία με άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό (II) 
πληροφόρηση για προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εκδηλώσεις (III) 
λειτουργία εξειδικευμένων βιβλιοθηκών (IV) επιστημονικές εκδόσεις (V) 
περιοδική έκδοση “ Επιθεώρηση Παραγωγικότητας” σχετική με τις 
δραστηριότητες και θέματα του Οργανισμού.

4. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Το στελεχιακό δυναμικό του Οργανισμού απαρτίζεται από επιστήμονες 
εξειδικευμένους τόσο στις διοικητικές και οικονομικές επιστήμες όσο και στις 
εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας με 40 χρόνια συσσωρευμένης εμπειρίας και 
τεχνογνωσίας.
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• Παράλληλα το ΕΛΚΕΠΑ έχει αναπτύξει ευρύ δίκτυο Ελλήνων και 
ξένων ειδικών συνεργατών

• Το ΕΛΚΕΠΑ διαθέτει ιδιόκτητα κτίρια και εγκαταστάσεις, 
προηγμένο τεχνικό εξοπλισμό με σύγχρονα εξοπλισμένα 
εργαστήρια και ειδικές βιβλιοθήκες.

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Τα προγράμματα του ΕΛΚΕΠΑ σχεδιάζονται με βάση αφενός τις 
σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και αφετέρου τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Δεδομένου επιπλέον ότι τα προγράμματα δίνουν έμφαση στην 
πρακτική εξάσκηση και τις σύγχρονες μεθόδους κατάρτισης, τελικά 
προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους τις απαιτούμενες γνώσεις και 
ικανότητες ώστε αν είναι άνεργοι, να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας 
και αν είναι εργαζόμενοι, να διασφαλίσουν τη θέση τους ή και να εξελιχθούν 
με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης.

Ο προγραμματισμός, η οργάνωση και η υλοποίηση των προγραμμάτων 
γίνεται από το στελεχιακό δυναμικό του ΕΛΚΕΠΑ (επιστήμονες με 
μεταπτυχιακές σπουδές, εξειδικεύσεις και πολυετή πείρα) σε συνεργασία με 
τους πιο ειδικευμένους επιστήμονες στον κάθε τομέα ( σύμβουλοι 
επιχειρήσεων, στελέχη επιχειρήσεων, καθηγητές πανεπιστημίων και
ερευνητικών ιδρυμάτων, μελετητές κ.λ.π.).

Οι επιστήμονες αυτοί είναι και οι εκπαιδευτές στα προγράμματα του 
ΕΛΚΕΠΑ που, επιπλέον όσων αναφέρθηκαν, διαθέτει ιδιαίτερη πείρα στην 
εκπαίδευση εκπαιδευτών.

Η προσπάθεια του Κέντρου καλύπτει, μέσω των 14 παραρτημάτων 
του, όλη τη χώρα διαθέτοντας μια μοναδική υποδομή 7.000 τ.μ. 
εκπαιδευτικών χώρων και σύγχρονο εξοπλισμό αξίας άνω των 2 δισ. δρχ. 
Σημειώνεται ότι κάθε χρόνο το ΕΛΚΕΠΑ εκπαιδεύει γύρω στις 6.000 έως 8.000 
στελέχη επιχειρήσεων. Αν και το δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα του 
ΕΛΚΕΠΑ δεν διαφοροποιείται από αυτά των λοιπών φορέων παροχής 
αντίστοιχων υπηρεσιών, ο οργανισμός, επειδή είναι μη κερδοσκοπικός, 
προσφέρει συνήθως, καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών έναντι των πολλών 
επιχειρήσεων και φορέων που προσφέρουν προγράμματα ελεύθερης 
συμμετοχής, χωρίς πάντοτε να διαθέτουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις 
ποιότητας και αποτελεσματικότητας.

Κάθε χρόνο με τους ετήσιους Οδηγούς Προγραμμάτων Κατάρτισης 
που εκδίδει το ΕΛΚΕΠΑ, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 
προγραμματίσουν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα που έχουν ζήτηση και 
οργανώνει με τη δική του πρωτοβουλία ο οργανισμός. Παράλληλα, κάθε 
επιχείρηση ξεχωριστά μπορεί να συστηματοποιήσει μία ιδιαίτερη συνεργασία 
με το ΕΛΚΕΠΑ για κατάρτιση αποκλειστικά των στελεχών της επιχείρησης με 
βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες της.

Η συνεργασία αυτή του ΕΛΚΕΠΑ που αφορά προγράμματα, το κόστος 
των οποίων καλύπτεται από τις επιχειρήσεις διευρύνεται μέσω των
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προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Leonardo, Adapt κ.λ.π.).

Η συνεχιζόμενη κατάρτιση έχει μία ιδιαίτερη αναπτυξιακή διάσταση. 
Για τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος των προσπαθειών της χώρας 
επομένως είναι απαραίτητος ο συντονισμός του άτυπου συστήματος 
κατάρτισης με το τυπικό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης και με το 
τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Μέσω μόνο μιας ενιαίας στρατηγικής και 
χάραξης συγκλινουσών κατευθύνσεων στα 3 αυτό διαφορετικό συστήματα 
μπορούμε να ελπίζουμε σε αποτελεσματικότερη εκπαίδευση και κατάρτιση, 
σε καλύτερη εκμετάλλευση των κοινοτικών πόρων και τελικό, σε ταχύτερους 
ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας.

6. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και την απόκτηση τεχνογνωσίας 
για

(I) τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας
(II) την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων που προορίζονται για την 

ανασυγκρότηση των οικονομιών των Ανατολικών χωρών της Ευρώπης
(III) την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων για την οικονομική 

συνεργασία των χωρών της Μεσογείου. Το ΕΛΚΕΠΑ έχει αναπτύξει :

Συνεργασία με
• Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
• Πανεπιστήμια
• Ιδρύματα και Επαγγελματικούς φορείς του εξωτερικού

Όλα τα Κέντρα Παραγωγικότητας του κόσμου - Διεθνείς 
Οργανισμούς όπως :

• Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
• Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO)
• Τη Διεθνή Υπηρεσία Παραγωγικότητας (IPS)
• Την Πανευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συμβούλων Επιχειρήσεων 

(FEACO)
• Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΙΡΑ) κ.α.

Συμμετέχει :

Στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα (EUROTECH και ΒΕΝΕΤ)

Στο Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής'Ενωσης Εθνικών Κέντρων 
Παραγωγικότητας (EANPC)

Στο Δ.Σ. της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Ενώσεων Χρηστών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (CECUA)

Στο Δ.Σ. της Διεθνούς 'Ενωσης για την Μεταφορά Τεχνολογίας- 
Καινοτομίας Βιομηχανικής Πληροφόρησης (ΤΙΙ)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 9

Στο Δ.Σ. της Διεθνούς Υπηρεσίας Παραγωγικότητας (IPS)

Το 1995 - 1996 κατείχε την προεδρία των Εθνικών Κέντρων 
Παραγωγικότητας (EANPC) της Ευρωπαϊκής "Ενωσης.

Αναλυτικότερα στοιχεία του Οργανισμού που αφορούν το εσωτερικό 
του περιβάλλον καταγράφονται στο κεφάλαιο 4 της εργασίας.

1.4. Διοικητικό συμβούλιο (Board of Directors)

Το Δ.Σ του ΕΛΚΕΠΑ απαρτίζεται από 8 μέλη, που διορίζονται από το 
ΥΠΕΘΟ και μόνο τα 3 είναι εκπρόσωποι φορέων (ΠΑΣΕΓΕΣ, Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο, Εμπορικό Επιμελητήριο).

Είναι συνήθως 2ετούς διάρκειας και αποτελείται από άτομα που 
προέρχονται από διαφορετικό πεδία εργασιακής και κοινωνικής δράσης 
(πολιτικό στελέχη, συνδικαλιστές, καθηγητές πανεπιστημίου, επιχειρηματίες, 
τραπεζικοί κ.ό.).

Από τον ιδρυτικό του νόμο και το καταστατικό λειτουργίας του 
καθορίζονται οι τομείς δράσης του Δ.Σ. και ο τρόπος παρέμβασής του.

Τα μέλη του Δ.Σ. σχέσεις (διασυνδέσεις) με δημόσιους οργανισμούς, 
φορείς και επιχειρήσεις, έχουν γνώσεις σε ειδικούς επιστημονικούς τομείς 
αλλά σπάνια κατέχουν ικανότητες management.

Έτσι, συνήθως συνεισφέρουν στον οργανισμό με την μορφή των 
αποφάσεων (πολιτικών) και χαράσσουν συνήθως γενικές στρατηγικές (χωρίς 
συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο) σύμφωνα με την αποστολή του 
οργανισμού βασισμένες σε προσωπικές και κυβερνητικές επιλογές.

Η διάρθρωση του Δ.Σ. αντανακλά και τις στρατηγικές επιλογές που 
διακατέχουν τις εκάστοτε αποφάσεις του και είναι κατά κύριο λόγο 
αποφάσεις που εκφράζουν την κυβερνητική πολιτική με κάποια συμμετοχή 
των εκπροσώπων, ως φορέων ώστε οι αποφάσεις αυτές να είναι κατά το 
δυνατόν εναρμονισμένες με τις ανάγκες των φορέων που εκπροσωπούν.

Συνήθως λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις για εφαρμογή μελλοντικής 
στρατηγικής των ανωτέρων διευθυντικών στελεχών και του γενικού διευθυντή 
(πολιτικό πρόσωπο) και αποφασίζουν σύμφωνα με τα κριτήρια που 
αναφέρθηκαν χωρίς τη δική τους συμμετοχή και συμβολή στον στρατηγικό 
σχεδίασμά. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι με τις πολύ συχνές αλλαγές του 
Δ.Σ. (συνήθως διετία) δημιουργείται πρόβλημα στην χάραξη μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής του οργανισμού για τους λόγους που προαναφέρθηκαν αλλά και 
λόγω του ότι δεν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο στον οργανισμό που τους 
υποχρεώνει να το ακολουθούν ή να το επανασχεδιόζουν βάσει ανίχνευσης και 
ελέγχου της στρατηγικής, αλλά και της απόδοσης του οργανισμού.

1.5. Γενική Διεύθυνση (Top management)

Ο Γενικός Διευθυντής τοποθετείται από την κυβέρνηση και η θητεία 
του διαρκεί από 2-4 έτη. Είναι μεσαίο πολιτικό στέλεχος ευρείας κοινωνικής 
αποδοχής συνήθως πτυχιούχος που προέρχεται από διαφόρους κοινωνικούς 
χώρους (Καθηγητής πανεπιστημίου. Σύμβουλος Υπουργείου, Επιχειρηματίας, ή 
μηχανικός). Έχει συνήθως καλό επιστημονικό επίπεδο στην ειδικότητά του 
αλλά δεν είναι ειδικός στα θέματα του management. Δεν υπάρχουν 
συγκεκριμένες προδιαγραφές για τη θέση του Γ. Δ/ντή και είναι συνήθως 
προσωπική επιλογή του Υπουργού Οικονομικών.
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Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική του οργανισμού αλλά λειτουργεί 
στα πλαίσια προσωπικών, πολιτικών και άλλων επιλογών που δεν είναι 
απόρροια του στρατηγικού σχεδιασμού. Είναι υπεύθυνος για την απόδοση του 
οργανισμού κατά τη θητεία του αλλά δεν αποφασίζει βάσει της εφαρμογής 
στρατηγικού σχεδίου και αξιολόγησης. Συνήθως με την ανάληψη καθηκόντων 
εφαρμόζει ένα βραχυχρόνιο πρόγραμμα επανασχεδιασμού (οργανόγραμμα, 
κάποιες νέες δραστηριότητες) λαμβόνοντας υπόψη και τις προτάσεις των 
ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Η ενδοεπικοινωνία με τα κατώτερα 
διευθυντικό στελέχη είναι συνήθως καλή αλλά και εδώ υπάρχουν προσωπικές 
και πολιτικές επιλογές με αποτέλεσμα να μην εισακούονται όλες οι 
προτάσεις.

Η επικοινωνία με το Δ.Σ. είναι συνήθως πολύ καλή και οι αποφάσεις 
παίρνονται από κοινού μετά από εισήγηση του γενικού διευθυντή. Η ανώτατη 
διεύθυνση δεν είναι συνήθως σε θέση να αντεπεξέλθει στις μελλοντικές 
προκλήσεις λόγω της μικρής θητείας και του σχεδόν ανύπαρκτου στρατηγικού 
σχεδιασμού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ

2.1. Ιστορική ανασκόπηση

Για λόγους πρακτικής σημασίας η ιστορική αναδρομή επιχειρείται 
ξεχωριστά κατά πρώτο λόγο στον τομέα της κατάρτισης με την γενική της 
έννοια και κατά δεύτερο στις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

2.1.1. Επαγγελματική κατάρτιση
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κινήθηκε για ενάμισι αιώνα (1828- 

1976) στον άξονα κλασικισμός (επιστροφή στη στενότερη δυνατή γλωσσική 
επαφή με την αρχαία Ελλάδα και τις θεωρητικές σπουδές) και νεωτερισμός 
(προσπάθεια σύμπλέυσης με τις ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης).

Οι αλλεπάλληλες παλινδρομήσεις είχαν ως απόρροια την καθυστέρηση 
της τεχνολογικής εκπαίδευσης (και γενικότερα των εφηρμοσμένων σπουδών). 
Μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 1950 δόθηκε κάποια έμφαση σε αυτήν. Το 
βήμα αυτό σημειώθηκε όταν η έλλειψη της υπήρξε οφθαλμοφανής και 
επεβλήθη από την πραγματικότητα. Η ανερχόμενη ελληνική μεταποίηση καθώς 
και ο τομέας των υπηρεσιών είχαν ανάγκη στήριξης από στελέχη, 
τουλάχιστον μεσαίου επιπέδου, που θα διέθεταν τεχνικές γνώσεις.

Παράλληλα τα ανερχόμενα νέα κοινωνικά στρώματα, γαλουχημένα στο 
Δυτικό - εμπειρικό τρόπο σκέψης, επέβαλαν την άποψή τους, η οποία 
συνάντησε σφοδρή αντίδραση.

Το 1970 με δάνειο και βοήθεια από την Παγκόσμια Τράπεζα 
ιδρύθηκαν τα Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης (KATE).

Στην αρχή της μεταπολίτευσης, όταν η τότε κυβέρνηση επιδίωκε την 
ένταξη της χώρας ως ισότιμο μέλος στο συνασπισμό των βορειοδυτικών 
κρατών, αντιλαμβανόμενη ότι κάθε περαιτέρω αργοπορία θα εμπόδιζε τον 
εκσυγχρονισμό της χώρας και κατά συνέπεια θα ακύρωνε τη συμπόρευση της 
Ελλάδος με την Ευρώπη, προχώρησε σε ένα τόλμημα - το οποίο πριν από λίγα 
μόλις έτη θα φαινόταν αδιανόητο - δηλαδή στη μεταρρύθμιση του 1976. Κατ’ 
ουσία τα σημαντικότερα μέτρα ήταν επανάληψη της αντίστοιχης πολιτικής του 
1964, αφού άλλωστε ο αρχιτέκτονας ήταν ο ίδιος, (καθιέρωση Τεχνικών 
Λυκείων, δημοτικής, κ.ά.)

Το επόμενο τόλμημα πραγματοποιήθηκε το 1983 με την μετατροπή 
των ΚΑΤΕΕ (έτσι είχαν μετονομαστεί το 1977 τα KATE) σε Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) και το 1985 σύσταση Πολυκλαδικών Λυκείων.

Παρ’ όλα αυτά σήμερα θεωρούμενο εν συνόλου το εκπαιδευτικό 
σύστημα έχει καταφανείς αδυναμίες. Τα μέτρα του 1976 λειτούργησαν - 
μάλλον - ως ένα είδος education act (με χρονική υστέρηση εκατό ετών), κάτι 
στο οποίο αντέδρασε εντονότατα έστω και υποσυνείδητα, η ελληνική 
κοινωνία. Ο στόχος ήταν να διοχετευθεί ένα μεγάλο τμήμα των νέων, από 
φτωχότερες κοινωνικές τάξεις, στα Τεχνικά Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές, 
με αποτέλεσμα την ευκολότερη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Η 
ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα η μικροαστική τάξη, γαλουχημένη για δεκάδες 
χρόνια με το όραμα του κλασικισμού και των θεωρητικών σπουδών.
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αντέδρασε σθεναρά στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες καθιστώντας 
αναποτελεσματική την προσπάθεια της πολιτείας από το 1970 και έπειτα. 
Στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση θα κατευθυνθεί ως ένα βαθμό το 
“πλεόνασμα” του μαθητικού δυναμικού. Εδώ βρίσκεται και η βαθύτερη αιτία 
της διαπάλης μεταξύ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και ΤΕΙ και τα 
προβλήματα εξομοίωσης τους.

Κάτω από αυτούς τους όρους που αναφέρθηκαν οι αδυναμίες του 
εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα είναι εμφανείς :

• Αγκύλωση σε παλαιό πρότυπα και αδυναμία να δώσει δραστικές 
απαντήσεις στα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου.

• Εκπαίδευση ατόμων σε ειδικότητες που είτε δεν χρειάζονται, είτε η 
ζήτησή τους από την αγορά εργασίας είναι μικρή.

• Αδυναμία παρακολούθησης των νέων τάσεων, των απαιτήσεων της 
παραγωγής και εκπαίδευση ατόμων στα σύγχρονα επαγγέλματα.

Γιά αυτό και ο θεσμός της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΣΕΚΙ στην Ελλάδα φάνηκε, εκ πρώτης όψεως, ότι θα ήταν δυνατό να 
θεραπεύσει, ως ένα σημείο, τις ελλείψεις αυτές, κάτι που δυστυχώς, επί του 
παρόντος, δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται.

Αναλυτικότερα :
Το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα 

μπορεί να διακριθεί σε δύο βασικό υποσυστήματα :
α) Αρχική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
β) Συνεχιζόμενη Κατόρτιση-Επιμόρφωση
Επισημόνθηκε στα προηγούμενα ότι τόσο η Αρχική Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση, όσο και η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατόρτιση- 
Επιμόρφωση εντάσσονται σε ένα ενιαίο σύστημα, το οποίο στοχεύει στην 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, έτσι ώστε τα ποσοτικό και 
τα ποιοτικό του χαρακτηριστικό να προσαρμόζονται στις τεχνολογικές 
εξελίξεις και στις συνακόλουθες μεταβολές της επαγγελματικής 
διάρθρωσης.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα, που το περιβάλλον άσκησης 
των επαγγελμάτων (κοινωνικό, οικονομικό, τεχνολογικό, πολιτιστικό) 
μεταβάλλεται με γρήγορους ρυθμούς δημιουργώντας την ανάγκη αντίστοιχης 
συνεχούς προσαρμογής του Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης. Είναι προφανές ότι κάτω από τις συνθήκες αυτές, ο ρόλος που 
καλείται να διαδραματίσει η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση - 
Επιμόρφωση είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Εντούτοις σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, που εντάσσεται στην 
κατηγορία των χωρών με σημαντικές αδυναμίες και ελλείψεις στη γενική και 
ακόμα περισσότερο στην τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ο 
θεσμός της συνεχιζόμενης κατάρτισης δρα ακόμα μάλλον πυροσβεστικό και 
παραπληρωματικά, ως ανεπίσημο υποκατάστατο της αρχικής εκπαίδευσης, 
παρά ότι επιτελεί μία αυτόνομη λειτουργία συνεχούς προσαρμογής στο 
διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
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Από εννοιολογικής άποψης συμπεραίνεται ότι αν και δεν υπάρχει 
πάντα σαφής οριοθέτηση ανάμεσα στις διάφορες υποδιαιρέσεις της 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης-επιμόρφωσης, εντούτοις αυτές 
μπορούν να διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες :

1. Επαγγελματική κατάρτιση προσανατολισμένη στις ανάγκες της 
οικονομίας και της αγοράς εργασίας.

2. Επιμόρφωση προσανατολισμένη στις ανάγκες των ατόμων για 
ανάπτυξη της προσωπικότητας και ενεργό συμμετοχή στο 
κοινωνικό γίγνεσθαι.

Συνοψίζοντας, η προσανατολισμένη στις ανάγκες της οικονομίας και 
της αγοράς εργασίας συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση διακρίνεται σε 
τρεις επιμέρους κατηγορίες :

• Επαγγελματική κατάρτιση δυναμικού για την τροφοδότηση της 
αγοράς εργασίας (κατάρτιση ανέργων και νέων).

• Επαγγελματική κατάρτιση ήδη απασχολούμενου δυναμικού.

• Επαγγελματική κατάρτιση για ίδιες ανάγκες.
Όσον αφορά το εύρος του συστήματος της συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, διαπιστώνεται ότι αυτό είναι 
αρκετά εκτεταμένο και γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη μετά τα μέσα της 
δεκαετίας του ‘80, ως αποτέλεσμα της καθοριστικής συνδρομής του Ε.Κ.Τ.

Διαπιστώνεται επίσης ότι στο χώρο της συνεχιζόμενης κατάρτισης 
δραστηριοποιείται ένα πλήθος ετερόκλητων φορέων του δημοσίου, του 
κοινωνικού και του ιδιωτικού τομέα χωρίς κανενός είδους εποπτεία και 
συντονισμό μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε
αλληλοεπικαλύψεις δραστηριοτήτων και αδυναμία προγραμματισμού σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Γιά τη στατιστική κάλυψη του υπό διερεύνηση τομέα σημειώνεται ότι 
δεν υπάρχουν συστηματικά στατιστικά στοιχεία για τη Συνεχιζόμενη 
Επαγγελματική Κατάρτιση - Επιμόρφωση στην Ελλάδα. Στις διαθέσιμες 
στατιστικές πηγές υποεκτιμάται σημαντικά ο αριθμός των συμμετεχόντων σε 
προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία 
εκτιμάται ότι το 1991 ο συνολικός αριθμός των καταρτισθέντων σε 
προγράμματα του είδους αυτού έφτασε το 5.2% του συνολικού εργατικού 
δυναμικού (από αυτούς το 61,6% ήταν ήδη απασχολούμενοι και το υπόλοιπο 
38,4% άνεργοι ή νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας).

Από την ανάλυση που προηγήθηκε συμπεραίνεται ότι η Συνεχιζόμενη 
Επαγγελματική Κατάρτιση - Επιμόρφωση στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από 
σημαντικές αδυναμίες, οι οποίες αναδεικνύουν και τις προτεραιότητες προς 
την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθούν οι όποιες προσπάθειες 
παρέμβασης για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του 
συστήματος.
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Τέλος ειδικότερα για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση που 
απευθύνεται σε άνεργους επισημαίνονται οι ακόλουθοι άξονες 
προτεραιοτήτων που προδιαγράφουν την αναγκαιότητα άσκησης πολιτικής για 
την ευαισθητοποίηση τόσο των φορέων κατάρτισης όσο των χρηστών 
προγραμμάτων του είδους αυτού :

• Βελτίωση της εξωτερικής εικόνας των φορέων ΣΕΚ.

• Αποτελεσματική ανίχνευση των αναγκών της αγοράς για 
επαγγελματικές ειδικότητες και επιλογή των ειδικοτήτων για 
κατάρτιση. Βελτίωση της ποιοτικής στάθμης του ανθρώπινου 
δυναμικού της ΣΕΚ.

• Αύξηση των πόρων για την κατάρτιση των ανέργων και αποφυγή 
κατασπατάλησης τους για άλλους σκοπούς.

• Ανάπτυξη οριζοντίων ενεργειών για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της ΣΕΚ και την καλύτερη ένταξη των 
αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

• Επαγγελματικός προσανατολισμός και καθοδήγηση των ανέργων.

• Συνεχής αξιολόγηση των επιπτώσεων των προγραμμάτων της ΣΕΚ
Στις αντίστοιχες ενότητες του κειμένου γίνεται αναλυτική εξειδίκευση

των κατάλληλων αξόνων προτεραιοτήτων και διατυπώνονται οι αντίστοιχες 
προτάσεις.

2.1.1.1. Φορείς της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης:
(Σύντομη περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης)

Η επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση ενηλίκων θεσμοθετείται 
και αρχίζει να αναπτύσσεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τα μέσα της 
δεκαετίας του ‘50. Δύο είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρέασαν 
καθοριστικά τη διαμόρφωση και τη διαχρονική εξέλιξη του συστήματος της 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα μας.

Πρώτον, ο τύπος της οικονομικής ανάπτυξης που ακολουθήθηκε κατά 
τη μεταπολεμική περίοδο.

Δεύτερον, η ουσιαστική ανυπαρξία ενός επαρκώς οργανωμένου 
συστήματος αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ικανού να 
καλύψει την έντονη ζήτηση για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό κατά την ίδια 
περίοδο.

Ειδικότερα, ο τύπος οικονομικής ανάπτυξης που προκρίθηκε και 
ακολουθήθηκε μεταπολεμικά στην Ελλάδα (μέσος ρυθμός ανάπτυξης 
1964/1974 : 6,4%) βασίστηκε κυρίως στην ανάπτυξη των οικοδομικών, 
ναυτιλιακών και τουριστικών δραστηριοτήτων, στη μεταποιητική βιοτεχνία και 
επιλεκτικά σε ορισμένους κλάδους της μεταλλουργικής και χημικής 
βιομηχανίας.
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Οι επιλογές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα μία παραγωγική δομή, που 
διακρίνεται για το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, την πολυδιάσπαση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας και το χαμηλό σχετικό τεχνολογικό της 
επίπεδο. Η κατάσταση αυτή επηρέαζε καθοριστικό τη μορφή και το πλαίσιο 
ανάπτυξης της επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των ενηλίκων 
(αυτό που σήμερα αποκαλούμε συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση- 
επιμόρφωση), με αποτέλεσμα και αυτή με τη σειρά της να αναπτυχθεί 
αποσπασματικά, με στόχο την άμεση κάλυψη των ελλείψεων σε 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό ορισμένων μόνο κλάδων της οικονομικής 
δραστηριότητας. Έτσι, σταδιακά δραστηριοποιείται ένας όλο και μεγαλύτερος 
αριθμός ετερόκλητων φορέων που οργανώνουν και υλοποιούν προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης - επιμόρφωσης ενηλίκων, εκτός του συστήματος 
τυπικής αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η παντελής έλλειψη συντονισμού μεταξύ των φορέων κατάρτισης - 
επιμόρφωσης οδήγησε σε αλληλοεπικαλύψεις δραστηριοτήτων, αδυναμία 
προγραμματισμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ενώ περιορισμένο 
εμφανίζεται και το περιεχόμενο των εν λόγω δραστηριοτήτων. Από την άλλη 
πλευρά, το ιδιαίτερα χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο του εργατικού δυναμικού 
και η αγροτική του κατά κανόνα προέλευση, σε συνδυασμό με την ουσιαστική 
ανυπαρξία ενός οργανωμένου συστήματος βασικής τεχνικοεπαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 
‘60, οδήγησε στην εμφάνιση φαινομένων υποκατάστασης της αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης από αντίστοιχες δραστηριότητες της 
συνεχιζόμενης κατάρτισης.

Από τα μέσα της δεκαετίας του ‘80 η ανάπτυξη του συστήματος της 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα επηρεάσθηκε 
καθοριστικά από τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ο.Κ. και 
κυρίως του Ε.Κ.Τ. Το μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης, που απευθύνεται είτε σε ανέργους και νεοεισερχόμενους στην 
αγορά εργασίας, είτε σε ήδη απασχολούμενους, είναι επιλέξιμα για 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Κ.Τ. και ως εκ τούτου και ο σχεδιασμός τους 
γίνεται πάνω σε αυτήν τη βάση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί ακόμη 
περισσότερο το πλήθος των φορέων, που σχεδιάζουν και υλοποιούν 
προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης - επιμόρφωσης. Έτσι 
πέραν των παραδοσιακών φορέων κατάρτισης σήμερα δραστηριοποιούνται 
στο χώρο ένας μεγάλος αριθμός ετερόκλητων φορέων, κυρίως μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι όμως στερούνται συνήθως της 
απαραίτητης υποδομής και εμπειρίας στον τομέα της συνεχιζόμενης 
κατάρτισης. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι να απευθύνονται οι εν 
λόγω φορείς στην ελεύθερη αγορά, από όπου ζητούν τη συνδρομή άλλων 
φορέων για την εκτέλεση των προγραμμάτων που τους έχουν εγκριθεί. 
Αναπτύσσεται έτσι μία δευτερογενής ζήτηση για προγράμματα συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης- επιμόρφωσης, που συνακόλουθα έχει οδηγήσει 
στην εμφάνιση ενός ακόμη μεγαλύτερου αριθμού φορέων κατάρτισης, που 
λειτουργούν επίσης ασυντόνιστα, χωρίς να διαθέτουν πάντα την υλικοτεχνική 
υποδομή και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών 
τους.
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Τέλος η έντονη ζήτηση που εκδηλώνεται για τριτοβάθμια εκπαίδευση 
στην Ελλάδα και η οποία παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανικανοποίητη , λόγω 
του numerus dasus, δημιουργεί μία αντίστοιχη δευτερογενή ζήτηση από 
πλευράς ατόμων για μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση, την οποία 
έχουν σπεύσει να καλύψουν πλήθος Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, τα οποία 
παρέχουν άτυπη, μη αναγνωρισμένη επίσημα, επαγγελματική κατάρτιση σε 
απόφοιτους Λυκείου. Βέβαια μετά τη θέσπιση των Ι.Ε.Κ., πολλά από τα Κ.Ε.Σ. 
σπεύδουν να μεταμορφωθούν σε ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., εκμεταλλευόμενα της 
δυνατότητας, που παρέχονται από τη σχετική νομοθετική ρύθμιση 
(Ν.2009/1992).

Από την ανάλυση του συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
διαπιστώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιοι φορείς εμπλέκονται στην 
υλοποίηση προγραμμάτων τόσο της αρχικής- βασικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, όσο και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης - επιμόρφωσης, καθώς επίσης και σε προγράμματα που άλλοτε 
απευθύνονται σε άνεργους και νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και 
άλλοτε σε ήδη απασχολούμενος I στους ίδιους ή σε άλλους φορείς).

Αρχικά, εμφανίστηκε ο ΟΑ.ΕΛ, με κριτήριο το βαθμό συσχέτισης των 
δραστηριοτήτων του με την αγορά εργασίας, θεωρείται ως ο κυριότερος 
φορέας επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων στην Ελλάδα. Ο ΟΑ.ΕΑ είναι 
δημόσιος οργανισμός, που στους κύριους στόχους του συμπεριλαμβάνεται η 
ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για την 
αντιμετώπιση της διαρθρωτικής ανεργίας και την κάλυψη των αναγκών της 
αγοράς εργασίας σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Τα προγράμματα 
ταχύρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης, (Τ.Ε.Κ.) που υλοποιεί ο ΟΑΕΑ, 
εντάσσονται στην κατηγορία της συνεχιζόμενης κατάρτισης για την 
τροφοδότηση της αγοράς εργασίας. Η (Τ.Ε.Κ.) του ΟΑ.ΕΑ απευθύνεται σε 
ανειδίκευτους ανέργους ηλικίας 16 έως 46 ετών, που επιθυμούν να 
αποκτήσουν κάποια επαγγελματική εξειδίκευση για την ευκολότερη ένταξή 
τους στην αγορά εργασίας.

Αλλος σημαντικός φορέας, με αυξημένο ειδικό βάρος στο σύστημα 
της Σ.Ε.Κ, είναι το υπουργείο γεωργίας υπό την εποπτεία του οποίου 
λειτουργούν μία σειρά από κέντρα Γεωργικής εκπαίδευσης ( Κ.Ε.Γ.Ε. ), που 
παρέχουν ταχύρυθμη επαγγελματική κατάρτιση σε αγρότες.

Στον τομέα της Σ.Ε.Κ, δραστηριοποιείται και η Ε.ΕΑΕ. (Ελληνική Εταιρεία 
Διοίκησης Επιχειρήσεων) η οποία είναι ιδιωτικός φορέας, που ιδρύθηκε από 
εργοδοτικές οργανώσεις και προσφέρει επίσης προγράμματα κατάρτισης σε 
ειδικότητες διοίκησης.

Επίσης Ιδιωτικός φορέας είναι το Ι.Β.Ε.Π.Ε.., το οποίο ιδρύθηκε με 
πρωτοβουλία ενός αριθμού μεγάλων επιχειρήσεων, με στόχο να παρέχει 
κατάρτιση σε μεσαία τεχνικά στελέχη, συνδυάζοντας θεωρητικά μαθήματα και 
πρακτική εξάσκηση.

Τα τελευταία χρόνια στον τομέα της συνεχιζόμενης κατάρτισης για 
την τροφοδότηση της αγοράς εργασίας δραστηριοποιούνται τα Τ.Ε.Ι. και τα 
Α.Ε.Ι. τα οποία οργανώνουν προγράμματα, που απευθύνονται σε απόφοιτους 
της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται για 
προγράμματα διαρκείας εβδομάδων ή μηνών, που παίρνουν τη μορφή 
σεμιναρίων.
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Στους δημόσιους επίσης φορείς που παρέχουν προγράμματα 
κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων, σημαντικές δραστηριότητες 
αναπτύσσουν το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης που εφαρμόζει 
προγράμματα για τους δημόσιους υπάλληλους σε διοικητικό, οργανωτικό και 
οικονομικό θέματα, καθώς και το σύνολο των ελεγχόμενων από το κρότος 
επιχειρήσεων ( ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΑΒ, ΕΑΣ, ΟΑ), που υλοποιούν προγράμματα 
κατάρτισης του προσωπικού τους σε τεχνικό, διοικητικό και οικονομικό 
θέματα.

Αλλος εποπτευόμενος από το κρότος φορέας είναι ο ΕΟΜΛΛΕΧ, που με 
τα προγράμματα του καλύπτει κυρίως ανάγκες κατάρτισης του προσωπικού 
των μικρών και μεσαίων βιοτεχνικών κυρίως επιχειρήσεων.

Τέλος η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, η οποία αναπτύχθηκε 
τα τελευταία χρόνια, εφαρμόζει συστηματικό προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης με κοινωνικό κυρίως προσανατολισμό, που στοχεύουν στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όχι για την άμεση προσαρμογή των 
ατόμων στις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος, αλλά για την 
κάλυψη ευρύτερων εκπαιδευτικών αναγκών τους, οι οποίες αναφέρονται 
έμμεσα μόνο στην αγορά εργασίας.

2.1.2. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

2.1.2.1. Εισαγωγικές Εννοιολογικές Παρατηρήσεις

Είναι απαραίτητο πριν από κάθε αναφορά στο σχεδίασμά της 
συγκεκριμένης προσέγγισης στο υπό έρευνα θέμα, να διευκρινιστεί ότι ο 
τύπος της αγοράς που μας απασχολεί - Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλων 
Επιχειρήσεων - χαρακτηρίζεται συχνά ως “άτυπη” αγορά, που βέβαια είναι 
αδύνατο να ποσοτικοποιηθεί. Είναι ταυτόχρονα αδύνατο να εντοπιστούν οι 
πλευρές της ζήτησης και προσφοράς και κατά συνέπεια, αδύνατο να 
μελετηθούν οι μηχανισμοί αλληλεπίδρασης που τελικά διαμορφώνουν τις 
“ισορροπίες”.

“Ατυπες” αγορές είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένες σε χώρες όπου η 
διάρθρωση της παραγωγής, το επίπεδο οργάνωσης των επιχειρήσεων, αλλά 
και διάφοροι μη οικονομικοί παράγοντες επιτρέπουν στους δυνητικούς φορείς 
ενεργού ζήτησης τέτοιων υπηρεσιών (επιχειρήσεις κάθε τύπου) μία ιδιόμορφη 
ενδοεπιχειρησιακή καθετοποίηση. Τους επιτρέπουν μία ιδιοπαραγωγή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, που αντιμετωπίζεται μάλιστα σαν τμήμα της 
καθημερινής τους λειτουργίας. Υπό διαφορετικές συνθήκες ή σε κάποια άλλη 
χρονική στιγμή, η “άτυπη” ζήτηση είναι πιθανόν - κάτω από διάφορες 
επιδράσεις τις οποίες θα πρέπει κανείς να αναζητήσει - να μεταβληθεί σε 
ενεργό ζήτηση, που εμφανίζεται πλέον στην ανοικτή αγορά αναζητώντας 
κάλυψη. Είναι τότε μόνο που η ζήτηση αποτελεί αντικείμενο παρατήρησης, 
επιδεκτικής μέτρησης και αξιολόγησης.
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Για την ελληνική περίπτωση, οι εννοιολογικές αυτές παρατηρήσεις 
είναι ιδιαίτερα σκόπιμες, καθότι είναι δυνατόν να υποστηριχτεί ότι η αγορά 
υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων, δεν έχει ακόμα πλήρως αναδυθεί από 
τη φάση της “άτυπης” ζήτησης, όπου οι επιχειρήσεις και όλοι οι άλλοι 
φορείς διαμορφώνουν την αίσθηση της ανάγκης, αλλά επιχειρούν, συνήθως 
χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, να καλύψουν την ανάγκη αυτή χωρίς να 
προσφεύγουν στην “ανοικτή” αγορά.

Αντικείμενο της μελέτης θα είναι βέβαια και η διερεύνηση των 
κινήτρων για μία τέτοια συμπεριφορά. Εισαγωγικό πάντως αναφέρεται ότι οι 
προσδιοριστικοί παράγοντες - κίνητρα για υστερήσεις στην εμφάνιση ενεργού 
ζήτησης υπηρεσιών συμβούλου επιχειρήσεων στην Ελληνική αγορά, μπορούν 
να ενταχθούν σε δύο Ομάδες : Αντικειμενικοί παράγοντες και Υποκειμενικοί 
Παράγοντες.

Στην πρώτη Ομάδα θα πρέπει να αναφερθεί καταρχήν το Μικρό-Μέσο 
Μέγεθος των Ελληνικών επιχειρήσεων. Το μέγεθος γενικά εκλαμβάνεται - όχι 
βέβαια απόλυτα δικαιολογημένα - και σαν ένδειξη χαμηλού βαθμού 
πολυπλοκότητας της λειτουργίας της επιχείρησης, του περιορισμένου, κατά 
τεκμήριο, βεληνεκούς των πωλήσεών τους, της οικογενειακής, κατά βάση, 
δομής της ιδιοκτησίας και διοίκησής της. Τα χαρακτηριστικά αυτά περίπου 
ισοδυναμούν με πρόβλεψη ότι “οι μικρές επιχειρήσεις δεν χρειάζονται και 
δεν επιθυμούν προσφορά υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων”. Η πρόβλεψη 
είναι βέβαια εξόφθαλμα απλοϊκή και η πρακτική σε όλες τις χώρες, ασχέτως 
επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης (ίσως όμως αναγνωρίζοντας κάποιο 
“κατώφλι” ελάχιστου επιπέδου) έχει δείξει εντεινόμενης έντασης και όγκου 
ροής υπηρεσίες προς μικρές επιχειρήσεις. Η παρατήρηση αυτή θα πρέπει 
βέβαια να συνδυαστεί με ενίσχυση του τομέα των μικρών επιχειρήσεων που 
με συνεχώς εντεινόμενο ρυθμό, εφαρμόζοντας τη ροή υπηρεσιών 
αποφασίζεται και οργανώνεται με αφετηρία την πηγή προσφοράς τους και σε 
πολύ μικρότερο βαθμό και μόνο αφού προηγηθεί σχετικά μακρά περίοδος 
ευαισθητοποίησης των χρηστών και των τελικά ωφελούμενων.

Αλλος αντικειμενικός παράγων για την περιορισμένη ενεργό ζήτηση 
υπηρεσιών συμβούλων, είναι η αντίστοιχα υπανάπτυκτη προσφορά τέτοιων 
υπηρεσιών και η προσφορά τους με όρους που δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί 
στους δυνητικούς χρήστες. Η αρχή ότι “η προσφορά δημιουργεί ζήτηση” που 
έχει καταρχήν προταθεί για άλλες αγορές, μπορεί να θεωρηθεί ότι ισχύει και 
στην περίπτωσή των υπηρεσιών συμβούλων, με την προϋπόθεση βέβαια ότι η 
ύπαρξη προσφοράς και η διαθεσιμότητά της σε όρους πρόσφορους και 
μορφές κατάλληλες για τις πιθανολογούμενες ή ρητά εκφρασμένες ανάγκες 
των επιχειρήσεων, πρέπει να δημοσιοποιείται.

Αλλοι, αντικειμενικοί παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν :

• η ηλικία των επιχειρήσεων για λόγους ανάλογους, αλλά όχι απόλυτα 
όμοιους, με όσους αναφέρθηκαν για το μέγεθος των επιχειρήσεων,

• ο προσανατολισμός των πωλήσεων της επιχείρησης (τοπική αγορά, 
εθνική αγορά ή / και ξένες αγορές)

• και, η διάρθρωση ιδιοκτησίας και διοίκησης (οικογενειακή, 
οικογενειακή με παραχώρηση αρμοδιοτήτων σε στελέχη, 
στελεχιακή).
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Στην Ομάδα Υποκειμενικών Παραγόντων θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι 
εντάσσεται η φυσική επιφυλακτικότητα που μπορεί να χαρακτηρίζει (σε 
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τον καταναλωτή/χρήστη κάθε καινούργιου 
προϊόντος/υπηρεσίας, ιδίως όταν δεν του προβάλλεται επαρκώς για λόγους 
μάλιστα που οφείλονται και στους “ηθικούς κανόνες” ή “κώδικες 
συμπεριφοράς” του επαγγέλματος.

Ταυτόχρονα, πολλοί από τους αντικειμενικούς παράγοντες που 
νωρίτερα αναφέρθηκαν συναρτώνται με την ένταση της επιφυλακτικότητας 
(μέγεθος, ηλικία, μορφή διοίκησης, ένταση και συχνότητα επαφής με ξένες 
αγορές - μέσω πωλήσεων ή αλλιώς).

Στα τμήματα της μελέτης που ακολουθούν, γίνεται προσπάθεια να 
μετρηθεί και να αξιολογηθεί η επίδραση των παραπάνω παραγόντων.

2.1.2.2. Ο Μηχανισμός Διαμόρφωσης Αγοράς Υπηρεσιών 
Συμβούλων

Με τις παραπάνω εννοιολογικές διευκρινίσεις, η Αγορά Υπηρεσιών 
Συμβούλου, μορφοποιείται άμεσα μεν από τη συνεμφόνιση ενεργού ζήτησης 
και ενεργού προσφοράς, δυνητικό δε από τη μετεξέλιξη, σταδιακό και υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, τμήματος της “άτυπης” αγοράς (ζήτηση και 
προσφορά) σε ενεργό μέγεθος.

Στην πλευρό της Ζήτησης επισημαίνεται η καταρχήν δυνατότητα που 
υπάρχει για ταυτόχρονη ύπαρξη “άτυπης” και ενεργού ζήτησης από την 
πλευρό των επιχειρήσεων ή άλλων φορέων παραγωγής προϊόντων ή 
υπηρεσιών αλλά, προκειμένου για την ελληνική αγορά, η ιδιαίτερης σημασίας 
διαδικασία - διεργασία μετατροπής της “άτυπης” σε ενεργό ζήτηση κάτω 
από ορισμένες προϋποθέσεις και με τη σταδιακή εμφάνιση των 
αποτελεσμάτων της στρατηγικής για την προώθηση των πωλήσεων των 
εταιριών συμβούλων.

Επιπλέον, θα πρέπει να αναγνωριστεί και το ότι η άτυπη ζήτηση, σε 
όσο βαθμό, για όσο χρόνο και σε όποιους φορείς και αν εντοπίζεται, συχνό 
προκαλεί και “άτυπη” προσφορά, με την έννοια ότι και διερευνητικές ακόμα 
επαφές με συμβούλους, με πρωτοβουλία της μίας ή της άλλης πλευράς 
καταλήγει σε κάποιας μορφής παροχή υπηρεσιών, εν είδει “δείγματος”.

2.1.3. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η Ευρωπαϊκή "Ενωση στα πλαίσια της ανάπτυξης και της βελτίωσης 
της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών των χωρών μελών, λαμβάνει μέτρα 
που απευθύνονται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. προκειμένου η Ευρωπαϊκή 
οικονομία να καταλάβει καλύτερη θέση στο ολοένα αυξανόμενο διεθνές 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τέτοια μέτρα είναι και η κατάρτιση ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων και η ανάληψη πρωτοβουλιών και αφορούν ολόκληρο το 
κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, που αναπτύσσει η Ε.Ε.
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Τα προγράμματα και οι πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην προσαρμογή και και 
διάρθρωση των μελών της Ε.Ε. στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται 
παγκόσμια (π.χ. έκρηξη τεχνολογικής ανάπτυξης, εφαρμογές νέων 
τεχνολογιών και παραγωγική διαδικασία), γι'αυτό και ονομάζονται διαρθρωτικά.

Οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που επιδοτούν τις δράσεις και τα έργα 
που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των προγραμμάτων και των 
πρωτοβουλιών, είναι κατά κύριο λόγο τα 3 διαρθρωτικά ταμεία:

α) Το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης ΙΕΤΠΑ), που 
αποβλέπει στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στην 
κοινότητα.

β) Το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ) που αποβλέπει στην προώθηση 
της επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων καθώς 
και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, 

γ) Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό ταμείο προσανατολισμού και εγγυήσεων 
(ΕΓΤΠΕ), που αποβλέπει στην επιτάχυνση της προσαρμογής των 
γεωργικών διαρθρώσεων καθώς και την ανάπτυξη των αγροτικών 
περιοχών.

Η κοινοτική διαρθρωτική δράση επικεντρώνεται σε 5 κοινούς στόχους: 
α) Προώθηση της ανάπτυξης και διαρθρωτικών προσαρμογών των 

αναπτυξιακά καθυστερημένων περιοχών. Στο στόχο αυτό ανήκει όλη 
η Ελληνική επικράτεια.

β) Μετατροπή των περιφερειών, παραμεθόριων περιοχών ή τμημάτων 
περιοχών (περιοχές απασχόλησης και αστικές κοινότητες), που 
πλήττονται σοβαρά από τη βιομηχανική παρακμή, 

γ) Καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας (ανεργία για περίοδο 
μεγαλύτερη των 12 μηνών) και αφορά τα άτομα άνω των 25 ετών, 

δ) Διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης των νέων κάτω των 25 
ετών που αναζητούν εργασία.

ε) 1. Επιτάχυνση της προσαρμογής των γεωργικών διαρθρώσεων 
2. Προώθηση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών.

Λειτουργικά προγράμματα και κοινοτικά πλαίσια στήριξης (ΚΠΣ!

• Τα λειτουργικά προγράμματα είναι ο κυριότερος τρόπος 
παρέμβασης των ταμείων για δράσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
την κοινότητα και δεν καλύπτονται από τα προγράμματα που αποβάλλονται. Η 
επεξεργασία των λειτουργικών προγραμμάτων γίνεται από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές σε εταιρική σχέση με τις ενδιαφερόμενες περιφερειακές και 
τοπικές αρχές.

Υπάρχουν δύο είδη προγραμμάτων :

α) Περιφερειακά προγράμματα που αφορούν τους στόχους α, β, και ε2 
και είναι διάρκειας 3 - 5 ετών με ετήσια αναθεώρηση.

β) Τα εθνικά προγράμματα που αφορούν τους στόχους γ, δ.

• Τα ΚΠΣ βασίζονται στα λειτουργικά προγράμματα και καθορίζουν 
τις κατευθυντήριες γραμμές που θα ακολουθήσουν η κοινότητα και τα κράτη 
- μέλη. Κάθε ΚΠΣ (που αποτελείται από το εθνικό και το περιφερειακό 
σκέλος) δύναται να καλύψει χρονική περίοδο 3 - 5 ετών.
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2.2. Ανάλυση Πβδίων Ανταγωνισμού

2.2.1. Επαγγελματική Κατάρτιση - Εκπαίδευση

Ως γνωστόν η προσαρμοστικότητα του Συστήματος Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις εκάστοτε μεταβολές που λαμβάνουν χώρα 
στη διάρθρωση της παραγωγής και ευρύτερα της οικονομίας αντανακλάται 
στην ισορροπία της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων στην αγορά 
εργασίας.

Η μη έγκαιρη ανταπόκριση του εν λόγω συστήματος στις τρέχουσες 
εξελίξεις που αφορούν το μέγεθος και τη διάρθρωση της ζήτησης εργασίας 
οδηγεί, πέραν των άλλων, σε ελλείψεις επαγγελματικών ειδικοτήτων ή και σε 
υπερπροσφορά ειδικοτήτων με ελάχιστη ή μηδενική ζήτηση στην αγορά.

Ως βασικοί λόγοι για τη συχνά ετεροχρονισμένη προσαρμογή του 
Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις ανάγκες της 
ζήτησης, αναφέρονται οι διαπιστωμένες αδυναμίες του εν λόγω συστήματος 
να παρακολουθήσει επαρκώς τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας να 
αναγνωρίσει εγκαίρως τις ανάγκες σε συγκεκριμένες επαγγελματικές 
ειδικότητες και να εφαρμόσει με επιτυχία τις αντίστοιχες δράσεις κατάρτισης 
για την επίτευξη της επιθυμητής ισορροπίας ανάμεσα στην προσφορά και στη 
ζήτηση ειδικοτήτων.

Στην Ελλάδα, όπου η ανάπτυξη του συστήματος της Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, κατά τα τελευταία χρόνια, βασίστηκε σχεδόν 
αποκλειστικά στις παρεμβάσεις του Ε.Κ.Τ., με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο 
μέρος των προγραμμάτων κατάρτισης να έχουν σχεδιαστεί κυρίως στη βάση 
της απορρόφησης των σχετικών κοινοτικών κονδυλίων και όχι σε συσχέτιση 
με την πραγματική ζήτηση ειδικοτήτων στην αγορά εργασίας.

Έτσι, αν και αναγνωρίζεται ότι το επίπεδο επαγγελματικής και τεχνικής 
εξειδίκευσης του εργατικού δυναμικού είναι χαμηλό, δεν έχει εντούτοις 
αναπτυχθεί μια αντίστοιχα μεγάλη ζήτηση για συνεχιζόμενη κατάρτιση πέραν 
εκείνης που συνεπάγονται οι παρεμβάσεις του Ε.Κ.Τ. Δεν έχει εκδηλωθεί 
επίσης η επιθυμία να δαπανηθούν περισσότερα χρήματα σε αυτόν τον τομέα 
ούτε έχουν υπάρξει τα κατάλληλα μηνύματα από την αγορά έτσι ώστε να 
εντοπιστούν οι άξονες προτεραιοτήτων για κατάρτιση χρήσιμη και αποδοτική 
από οικονομικής άποψης. Εκτιμάται ότι μέχρι σήμερα η Σ.Ε.Κ., ακριβώς λόγω 
του ότι αναπτύχθηκε με άξονα τη διαθεσιμότητα των επιχορηγήσεων του 
Σ.ΠΑ, του 1ου Κ.Π.Σ. και των λοιπών κοινοτικών παρεμβάσεων και όχι με 
άξονα τα μηνύματα της αγοράς, στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει 
συμβάλλει ελάχιστα στο να παράσχει με επάρκεια επαγγελματική εξειδίκευση 
σε ειδικότητες χρήσιμες από οικονομικής και κοινωνικής άποψης.

Παρ'όλα αυτά, μετά τα πρώτα χρόνια και μετά από μεγάλη σπατάλη 
πόρων, αρχίζει να αναπτύσσεται μια πραγματική αγορά για τη συνεχιζόμενη 
κατάρτιση. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί ορισμένοι φορείς παροχής 
υπηρεσιών Σ.Ε.Κ. απέκτησαν μεγαλύτερη εμπειρία στο να θέτουν 
προδιαγραφές να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης. 
Ταυτόχρονα αρκετοί φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα (Δημόσια 
διοίκηση, ΔΕΚΟ, επιχειρήσεις, κ,λ.π.) ολοένα και περισσότερο είναι σε θέση να
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προσδιορίσουν τις ανάγκες τους για παροχή Σ.Ε.Κ. στο προσωπικό τους, αν 
και πολλές φορές η αναγνώριση των προτεραιοτήτων τους γίνεται εκ των 
ενόντων χωρίς να ακολουθείται κάποιο συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο. 
Κατά συνέπεια η πρόκληση παραμένει και εντοπίζεται στην επιτάχυνση των 
διεργασιών αυτών μέσω της ανάπτυξης νέων μεθόδων σύζευξης της 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με τη ζήτηση νέων 
επαγγελματικών ειδικοτήτων, έτσι ώστε να μπορούν να εκτιμηθούν σε σωστή 
βάση τόσο η πραγματική όσο και η λανθάνουσα ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Στην Ελλάδα, κάθε άλλο παρά μπορεί να υποστηριχτεί ότι η ζήτηση για 
Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση προσδιορίζεται κυρίως από τις 
επιταγές της αγοράς εργασίας. Αντίθετα, μέχρι σήμερα διαπιστώνεται ότι η 
ζήτηση για Σ.Ε.Κ. σε σημαντικό βαθμό προσδιορίζεται από εξωτερικούς του 
συστήματος παραγωγής παράγοντες, οι οποίοι σημειωτέον δεν έχουν πάντα 
αντικειμενική βάση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ζήτηση που εκδηλώνεται για 
υπηρεσίες Σ.Ε.Κ. να μην αντανακλά αποκλειστικά τις πραγματικές ανάγκες της 
οικονομίας και να ετεροπροσδιορίζεται από τρεις κυρίως συνιστώσες :

α) τη ζήτηση για Σ.Ε.Κ. που εκδηλώνουν τα άτομα

β) τη ζήτηση για Σ.Ε.Κ. που εκδηλώνουν οι επιχειρήσεις

γ) τη ζήτηση για Σ.Ε.Κ. που “υπαγορεύει” η εφαρμογή των 
παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών ταμείων της Κοινότητας (Σ.ΠΑ, 
Μ.Ο.Π., Κ.Π.Σ., κ.ο.κ.).

Παρακάτω γίνεται σύντομη αναφορά στις επιμέρους συνιστώσες της 
ζήτησης για Σ.Ε.Κ. και επιχειρείται μια πρώτη αποτίμηση των αδυναμιών που 
συσσωρεύει το εν λόγω σύστημα κατάρτισης εξ αιτίας της στρεβλής 
σύζευξης της ζήτησης και της προσφοράς επαγγελματικών ειδικοτήτων στην 
Ελληνική αγορά εργασίας.

2.2.1.1. Ζήτηση για Σ.Ε.Κ. από πλαυρός ατόμων
Κατ'άρχή όσον αφορά τη ζήτηση για Σ.Ε.Κ. που εκδηλώνουν τα άτομα 

εντοπίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

• Οι ξένες γλώσσες και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι οι κύριες
κατηγορίες άτυπης κατάρτισης για τις οποίες εκδηλώνεται ισχυρή ζήτηση 
από πλευράς ατόμων, ανεξάρτητα από το επίπεδο των επιχορηγήσεων.

• Αυτό οφείλεται στο ότι, τα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα προσλαμβάνονται 
σε κοινωνικό επίπεδο ως καθοριστικά, για την κατάληψη θέσεων εργασίας 
υψηλού γοήτρου.

• Εκδηλώνεται υψηλή ζήτηση για παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης,
κυρίως μεταλυκειακού επιπέδου, “κολεγιακού” τύπου, φροντιστήρια για 
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προκαταρκτικά μαθήματα για
εγγραφή σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού και εν γένει σε όλες τις 
μορφές άτυπης κατάρτισης οι οποίες όμως έχουν κάποια σχέσή ή
εμφανίζονται να λειτουργούν ως υποκατάστατα της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

• Δεν υπάρχει μεγάλη ιδιωτική ζήτηση για Σ.Ε.Κ. που οδηγεί σε
συγκεκριμένες επαγγελματικές ειδικότητες. Από τα διαθέσιμα στοιχεία
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προκύπτει ότι πέραν των προαναφερθέντων περιπτώσεων (ξένες γλώσσες, 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φροντιστήρια, Κ.Ε.Σ., κολέγια κ.λ.π.), τα άτομα 
δεν εμφανίζονται διατεθειμένα να καταβάλλουν σημαντικά δίδακτρα για να 
παρακολουθήσουν τέτοιου είδους συνεχιζόμενη κατάρτιση. Η απροθυμία 
των ατόμων να δαπανήσουν σε συνεχιζόμενη κατάρτιση για την απόκτηση 
επαγγελματικής εξειδίκευσης οφείλεται κυρίως στο ότι δεν υπάρχουν 
σαφή μηνύματα από την πλευρά της αγοράς εργασίας για το αν η 
συνεχιζόμενη κατάρτιση αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την 
αναζήτηση απασχόλησης, και σε ποιές ακριβώς επαγγελματικές 
ειδικότητες μπορεί να συμβεί αυτό.

• Μικρή ζήτηση για συνεχιζόμενη κατάρτιση εκδηλώνουν και οι 
αυτοαπασχολούμενοι (συμπεριλαμβανομένων των αγροτών), παρά το ότι 
θεωρείται βέβαιο ότι θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, 
μέσω της κατάλληλης κατάρτισης-επιμόρφωσης. Σε αυτόν τον τομέα είναι 
δύσκολο να εκτιμηθεί.

• Μικρή ζήτηση για μη επιχορηγούμενη συνεχιζόμενη κατάρτιση εκδηλώνουν, 
σύμφωνα με την εμπειρία του ΟΑΕΑ και οι άνεργοι μεταξύ των οποίων 
υπάρχει ανάλογη έλλειψη ενδιαφέροντος.

Η συνεχιζόμενη κατάρτιση προσλαμβάνεται από τα άτομα ως 
υποκατάστατο της αρχικής εκπαίδευσης της οποίας η προσφορά δεν φαίνεται 
να είναι αυτή που θα έπρεπε στον επαγγελματικό τομέα. Το συμπέρασμα 
αυτό προκύπτει αφού όπως προαναφέρθηκε περίπου οι μισοί των 
καταρτιζομένων σε προγράμματα Σ.Ε.Κ. δηλώνουν ότι αυτά αποτελούν μέρος 
της αρχικής τους εκπαίδευσης.

2.2.1.2. Ζήτηση για συνεχιζόμενη κατάρτιση από πλευράς 
Οργανισμών και Επιχειρήσεων του Δημόσιου και 
Ιδιωτικού τομέα.

Όσον αφορά τη ζήτηση για συνεχιζόμενη κατάρτιση από πλευράς 
οργανισμών και επιχειρήσεων εντοπίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Στο δημόσιο και στις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια σημαντικές δραστηριότητες 
συνεχιζόμενης κατάρτισης. Σε ποιό βαθμό όμως η αύξηση αυτή της 
ζήτησης για Σ.Ε.Κ. οφείλεται στην εκμετάλλευση των ευκαιριών που 
υπάρχουν για απορρόφηση κοινοτικών πόρων ή στο ότι έχει γίνει πλέον 
συνείδηση η ανάγκη για καλύτερη διαχείριση και ανάπτυξη των 
ανθρωπίνων πόρων των εν λόγω οργανισμών, είναι ένα ερώτημα στο 
οποίο δεν μπορούν να δοθούν μονοσήμαντες απαντήσεις.

• Στις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα, κυρίως δε σε εκείνες μεγάλου
μεγέθους εκδηλώνεται υψηλή ζήτηση για προγράμματα
ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, χωρίς επίσης να μπορεί να διευκρινιστεί 
το κατά πόσον αυτό οφείλετε στις δυνατότητες που παρέχουν οι 
κοινοτικές επιχορηγήσεις ή στην εκδήλωση πραγματικών αναγκών για
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κατάρτιση τις οποίες έτσι κι αλλιώς αναζητούν να καλύψουν ανεξάρτητα 
των κοινοτικών προγραμμάτων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις αποβλέπουν στη 
συνεχιζόμενη κατάρτιση ως ένα μέσο για να ξεπεράσουν τα κενά της 
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (σε τομείς όπως η λογιστική, η 
πληροφορική, ο ποιοτικός έλεγχος, οι διάφορες τεχνικές εφαρμογές κ,ο.κ.). Οι 
εργοδότες συχνά υποστηρίζουν ότι η επιμόρφωση των εργαζομένων μετά 
την πρόσληψή τους είναι ο μόνος τρόπος να καλυφθούν οι πραγματικές τους 
ανάγκες σε επαγγελματικές εξειδικεύσεις αν και οι ίδιοι σημειώνουν ότι αυτή 
η λύση έχει μειονεκτήματα γιατί τέτοιου είδους κατάρτιση συνήθως είναι 
ακριβή και απαιτεί την απώλεια πολλών εργατοωρών.

• Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι επιχειρήσεις που εκδηλώνουν 
συγκεκριμένη ζήτηση για επαγγελματικές ειδικότητες αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες να υλοποιήσουν στην πράξη τα αντίστοιχα προγράμματα 
κατάρτισης καθώς συνήθως δεν διαθέτουν ή δεν έχουν εύκολα 
πρόσβαση σε υπηρεσίες ειδικών που θα μπορούσαν να τους 
συμβουλέψουν για το σχεδίασμά των εν λόγω προγραμμάτων. Οι ίδιοι 
παραπονούνται ότι τα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από 
τους περισσότερους φορείς κατάρτισης δεν έχουν πρακτικό 
προσανατολισμό και επαρκή εξειδίκευση.

• Οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν από μόνες τους να 
διαγνώσουν τις ανάγκες τους για επαγγελματική κατάρτιση και να τις 
συγκεκριμενοποιήσουν καταρτίζοντας ένα σχέδιο ανάπτυξης των 
ανθρωπίνων πόρων τους, με αποτέλεσμα η ζήτηση την οποία 
εκδηλώνουν για προγράμματα Σ.Ε.Κ. να είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Το γεγονός 
δε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα 
απασχολείται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις συνιστά τη 
σημαντικότερη διαρθρωτική αδυναμία του συστήματος Σ.Ε.Κ. από τη 
σκοπιά της ζήτησης.

• Για να αντιμετωπιστούν οι μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε 
επαγγελματικές ειδικότητες, από σχετική έρευνα προέκυψε ότι οι 
επιχειρηματίες προτείνουν τη μόνιμη παρακολούθηση των εξελίξεων 
στην παραγωγική διαδικασία μέσω της θεσμοθέτησης ενός διαρκούς 
προγράμματος ειδικό σχεδιασμένου γι’ αυτό το σκοπό. Στο πλαίσιο αυτό 
πρέπει να γίνει αναδιοργάνωση των υπηρεσιών απασχόλησης, του ΟΑΕΔ, 
ανάπτυξη αντίστοιχων υπηρεσιών και από άλλους φορείς και δημιουργία 
τράπεζας πληροφοριών για την κατάρτιση και την απασχόληση σε 
περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο, με στόχο να ενημερώνονται έγκαιρα 
οι φορείς κατάρτισης για τις εκάστοτε ζητούμενες επαγγελματικές 
ειδικότητες. Πιστεύεται ότι για το σκοπό αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί 
πλήρως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν.1836/89, Ν.2009/92), όπου δε 
χρειάζεται να γίνουν άμεσα και νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.
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2.2.1.3. Η «πίστωση της κοινοτικής χρηματοδότησης στη 
διαμόρφωση της ζήτησης για Σ.Ε.Κ.

Όπως ήδη αναφέρθηκε η επίπτωση των κοινοτικών παρεμβάσεων 
(Σ.ΠΑ., Μ.Ο.Π., Κ.Π.Σ.) στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων ήταν καθοριστική 
πέραν των άλλων και για τη διαμόρφωση της ζήτησης για Σ.Ε.Κ. στην Ελλάδα 
κατά τα τελευταία χρόνια. Έτσι, ενώ μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ‘80 η 
συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση δεν ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη οι 
παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων της κοινότητας οδήγησαν σε 
κατακόρυφη αύξηση τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς υπηρεσιών 
Σ.Ε.Κ., με συνέπεια σήμερα να καταρτίζεται ετησίως ένα σημαντικό ποσοστό 
του εργατικού δυναμικού (γύρω στο 5%).

Επισημαίνεται όμως ότι η αύξηση της ζήτησης για Σ.Ε.Κ. που 
σημειώθηκε την τελευταία περίοδο είχε κυρίως ως στόχο την απορρόφηση 
των διατιθέμενων για αυτό το σκοπό χρηματοδοτικών πόρων, και δεν 
προσδιοριζόταν μονοσήμαντα από τις ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς 
εργασίας. Με άλλα λόγια πρόκειται για μία στρεβλή ζήτηση που εκδηλώνεται 
ως απόρροια ενός εξωτερικού παράγοντα (κοινοτική χρηματοδότηση) και όχι 
ως ανάδραση για την αυτορρύθμιση του συστήματος επαγγελματικής 
κατάρτισης-απασχόλησης.

Έτσι η Ελληνική αγορά δεν κατόφερε να απορροφήσει με αποδοτικό 
τρόπο τη μεγάλη αύξηση της χρηματοδότησης που προοριζόταν για τη 
συνεχιζόμενη κατάρτιση. Πολλά από τα προγράμματα Σ.Ε.Κ. δεν προσέφεραν 
επαγγελματικές εξειδικεύσεις σε αντιστοιχία με την αγορά εργασίας, ενώ 
υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ένα μέρος της χρηματοδότησης 
εξυπηρέτησε τελικά άλλους σκοπούς.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι ο προσδιορισμός των μέτρων των 
κοινοτικών παρεμβάσεων στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων έγινε, τόσο 
μέσα από τα Σ.ΠΑ και τα Μ.Ο.Π. όσο και στο Ιο και 2ο Κ.Π.Σ. χωρίς να 
προηγηθούν ειδικές μελέτες εξειδικευμένες σε περιφερειακό και κλαδικό 
επίπεδο.

Αντίθετα, η τεκμηρίωση των προταθέντων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων περιορίστηκε σε γενικό επίπεδο, πολλές φορές δε, 
στηρίχτηκε σε ανεπαρκή ή ανεπίκαιρα στατιστικό στοιχεία ενώ σε καμία 
περίπτωση δεν στηρίχτηκε σε ειδικές βάσεις δεδομένων ή παρατηρητήρια 
απασχόλησης - κατάρτισης, που μέχρι πρόσφατα ήταν θεσμοί ανύπαρκτοι στη 
χώρα μας.

Ο σχεδιασμός των δράσεων συνεχιζόμενης κατάρτισης στο πλαίσιο 
των κοινοτικών παρεμβάσεων έχει γίνει κυρίως με βάση στοιχεία που 
αφορούν τα χαρακτηριστικό της προσφοράς εργασίας όπως αυτά προκύπτουν 
από τις έρευνες εργατικού δυναμικού. Οι έρευνες εργατικού δυναμικού όμως 
είναι χρήσιμες για την ανάδειξη των βραχυπρόθεσμων τάσεων όσον αφορά 
τα μεγέθη της προσφοράς εργασίας και δεν παρέχουν καθόλου στοιχεία για 
τη ζήτηση εργασίας και την εξειδίκευσή της κατά κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Είναι προφανές 
ότι χωρίς καταγραφή και ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών διαστάσεων 
της ζήτησης ο σχεδιασμός προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης που 
θέτουν εκ προοιμίου ως στόχο τη σύζευξη της προσφοράς με τη ζήτηση
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εργασίας (μέσω της αναβάθμισης - προσαρμογής - επαναπροσδιορισμού των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών της προσφοράς) είναι ένα ιδιαίτερα 
παρακινδυνευμένο εγχείρημα.

Μέχρι σήμερα δε, οι προδιαγραφές των δράσεων Σ.Ε.Κ. του Κ.Π.Σ. 
δεν προέβλεπαν την εφαρμογή κανενός είδους αξιολογητικών διαδικασιών 
κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους.

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση των διαφόρων δράσεων η οποία κατά 
κανόνα συνοδέυσε την ολοκλήρωση της υλοποίησής τους δεν κρίνεται 
ικανοποιητική γιατί δεν μπορεί να αποτελέσει μηχανισμό αυτοελέγχου 
ανάδρασης και αυτορρύθμισης του συστήματος κατάρτισης-απασχόλησης με 
αποτέλεσμα οι πολιτικές που εφαρμόζονται σε αυτόν τον τομέα να μην είναι 
αποτελεσματικές.

Εξ άλλου όσον αφορά την παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης διαπιστώνεται ότι δεν έχει γίνει 
συστηματική συγκέντρωση ούτε των πιο απλών στατιστικών στοιχείων (που 
θα επέτρεπαν την κατασκευή απλών ποσοτικών δεικτών για τον προσδιορισμό 
της ζήτησης), χωρίς να γίνεται λόγος για τη συγκέντρωση στοιχείων που θα 
επέτρεπαν τον υπολογισμό πιο πολύπλοκων δεικτών για την εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων και της επίπτωσης των προγραμμάτων της Σ.Ε.Κ.

Συνεπώς ακόμη οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις των διαφόρων 
προγραμμάτων και μέτρων της Σ.Ε.Κ. ακόμη και όταν υπάρχουν, είτε δεν είναι 
ολοκληρωμένες είτε δεν βασίζονται σε πρωτογενή και εξειδικευμένα στοιχεία 
για τη ζήτηση εργασίας.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ο σχεδιασμός των 
προγραμμάτων κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ. να γίνεται 
χωρίς να λαμβάνεται υπ'όψη η ζήτηση της αγοράς για επαγγελματικές 
ειδικότητες. Δημιουργείται έτσι μια προσφορά επιχορηγούμενων 
προγραμμάτων κατάρτισης που είναι ως ένα βαθμό αποκομμένα από τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα εν λόγω προγράμματα λόγω ακριβώς του 
ότι επιδοτούν τη συμμετοχή σε αυτά, τόσο των καταρτιζομένων όσο και 
έμμεσα των επιχειρήσεων ή ακόμη και των φορέων που τα υλοποιούν, 
οδηγούν στην εμφάνιση μίας δευτερογενούς ζήτησης για συνεχιζόμενη 
κατάρτιση η οποία έτσι εκδηλώνεται εν είδει αυτοσκοπού.

Συνοψίζοντας, μπορεί να υποστηριχτεί ότι τα μέτρα της 
συνεχιζόμενης κατάρτισης που υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα στο πλαίσιο των 
κοινοτικών παρεμβάσεων εφαρμόστηκαν σε συνθήκες “κενού”. Με άλλα λόγια 
δεν λειτούργησε κάποιο σύστημα που θα βοηθούσε τις επιχειρήσεις να 
προσδιορίσουν τις ανάγκες τους για κατάρτιση ή τους ανέργους να 
επιλέξουν το κατάλληλο πρόγραμμα, εκδηλώνοντας έτσι σε σωστή βάση 
ζήτηση για συγκεκριμένες μορφές Σ.Ε.Κ. και επαγγελματικές ειδικότητες.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι δεν υπήρξε σύνδεση μεταξύ των μέτρων 
κατάρτισης και εκείνων που αφορούσαν την προώθηση της απασχόλησης ενώ 
και οι δεσμοί μεταξύ της επαγγελματικής πρακτικής ήταν ελάχιστοι.

Έτσι η εκδηλωθείσα ζήτηση για προγράμματα Σ.Ε.Κ. δεν βρίσκει 
αντίκρυσμα στην παραγωγική διάρθρωση και οι πιθανότητες μετέπειτα 
αξιοποίησης των προστιθέμενων προσόντων και δεξιοτήτων παραμένουν 
ιδιαίτερα χαμηλές γεγονός που αντανακλάται στους μικρούς ρυθμούς 
απορρόφησης των καταρτισθέντων ανέργων στην αγορά εργασίας καθώς και
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στην οριακή ή μηδενική επίπτωση των προγραμμάτων κατάρτισης στη 
βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.

2.2.2. Συμβουλβυτικές Υπηρεσίες

Σύμφωνα με μελέτη που έγινε από το πανεπιστήμιο Πειραιά και την 
Interaction (19911 για την ζήτηση και την προσφορά στην Ελληνική Αγορά 
Υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων, προκύπτει για σειρά συμπερασματικών 
παρατηρήσεων.

2.2.2.Ι. Η Ζήτηση

Τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία και 
ανάλυση των απαντήσεων των επιχειρήσεων, μπορούν να συνοψιστούν στα 
εξής :

α. Από ένα σύνολο δεκαπέντε Ομάδων Υπηρεσιών που προτάθηκαν, οι 
υπηρεσίες που αναγνωρίζονται συχνότερα από τις επιχειρήσεις, 
αφορούν τις παραδοσιακές υπηρεσίες Φορολογικές, Φοροτεχνικές, 
Νομικές κ,λ.π. Οι ίδιες όμως επιχειρήσεις προτάσσουν από άποψη 
έντασης ανάγκης, τις υπηρεσίες σε θέματα κοστολογικά, marketing, 
τεχνικά, μηχανογράφησης και οργάνωσης εξαγωγών.

β. Η συχνότητα χρήσης είναι μεγαλύτερη σε υπηρεσίες για θέματα 
λογιστικά, μηχανογράφησης, marketing κ.α.

γ. Η επάρκεια κάλυψης των αναγκών διαφέρει για τις διάφορες 
υπηρεσίες και τα κενά κάλυψης είναι εντονότερα στις υπηρεσίες 
οργάνωσης εξαγωγών, marketing, εκπαίδευσης και οργάνωσης.

6. Σε ολοκλήρωση της υπάρχουσας αγοράς για υπηρεσίες συμβούλων, 
υπάρχει οπωσδήποτε μία δυνητική αγορά που αφορά υπηρεσίες οι 
οποίες παραδοσιακά αντιμετωπίζονται από τις ελληνικές επιχειρήσεις 
ως εμπιστευτικού χαρακτήρα.

ε. Υπολογίζεται ότι, κατά μέσον όρο, οι επιχειρήσεις του δείγματος 
αναλώνουν περίπου 25 ώρες εβδομαδιαίως (ισοκατανεμημένες στον 
Διευθυντή, σε άλλα στελέχη και σε άλλους υπαλλήλους) για 
“ιδιοπαραγωγή” υπηρεσιών συμβούλου στο εσωτερικό της 
επιχείρησης.

Το βασικό σκεπτικό για την ανάπτυξη της ιδιοπαραγωγής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών εμφανίζεται να είναι η πεποίθηση ότι με 
τον τρόπο αυτό οι ανάγκες καλύπτονται καλύτερα.

στ. Ο κύριος προορισμός του συμβούλου επιχειρήσεων, κατά τη γνώμη 
των επιχειρήσεων, είναι να λύνουν τα υπάρχοντα προβλήματα και όχι 
να προλαμβάνουν τα προβλήματα. Όταν αποφασιστεί η χρήση 
συμβούλων, οι επιχειρήσεις προσανατολίζονται κυρίως σε
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οργανωμένα γραφεία και ανεξάρτητους συμβούλους. Κρίσιμης 
σημασίας κριτήριο επιλογής συμβούλου είναι το κόστος.

ζ. Οι επιχειρήσεις επισημαίνουν την κρίσιμη σημασία της ενημέρωσής 
τους για το πως οι υπηρεσίες συμβούλων θα μπορούσαν να τις 
βοηθήσουν.
Δέχονται ότι η ιδιοπαραγωγή έχει και αυτή τα όριό της.

η. Οι επιχειρήσεις διεκδικούν το δικαίωμα της ανεξάρτητης επιλογής 
των συμβούλων τους. Οι σύμβουλοι πρέπει να προσαρμόσουν την 
πρακτική τους στην εφαρμογή των λύσεων που προτείνουν . Το 
κρότος θα έπρεπε να εισαγάγει ένα σύστημα ενθάρρυνσης των 
επιχειρήσεων στη χρησιμοποίηση συμβούλων, μέσω επιδοτήσεως του 
κόστους των τελευταίων.

2.2.2.2. Η Προσφορά

α. Το προφίλ των Επιχορήσοων Παροχής Υπηρεσιών 
Συμβούλου

• Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συμβούλου εμφανίζονται στην 
χώρα μας τη δεκαετία του 1960 για να αναπτυχθούν στη 
συνέχεια με ταχείς ρυθμούς μέσα στη δεκαετία του 1980 και 
ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία 1985-1989 (το 58% του συνόλου 
του δείγματος).

• Το μέγεθος των επιχειρήσεων (με κριτήριο τον αριθμό των 
μονίμων απασχολουμένων ατόμων) είναι κύρια από 3-5 άτομα (το 
30%) και από 6-11 άτομα (το 37%).

• Το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων βρίσκεται σε
ικανοποιητικό επίπεδο επαγγελματισμού. Στη μεγαλύτερη 
πλειοψηφία του διαθέτει ένα δεύτερο τίτλο σπουδών (Master-PhD) 
και πολύχρονη εμπειρία στον τομέα του (πάνω από 10 χρόνια).

Η ομάδα ηλικιών από 26-35 συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό 
του απασχολουμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Επισημαίνεται ότι η σχέση εργασίας είναι μόνιμη. Ένα μέρος των 
αναγκών, κυρίως σε στελέχη - συμβούλους, καλύπτεται από την ελεύθερη 
αγορά στη βάση της μερικής απασχόλησης (part time).

Η αναλογία της σχέσης που διαμορφώνεται μεταξύ του προσωπικού 
υποστήριξης και των στελεχών-συμβούλων και με μόνιμη σχέση απασχόλησης 
είναι 1/1,5. Η σχέση αυτή θεωρείται για τη χώρα μας ικανοποιητικά
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• Οι επιχειρήσεις στην πλειοψηφία τους διαθέτουν τον απαραίτητο 
εξοπλισμό σε Η/Υ και προγράμματα S/W.

• Η ανάπτυξη της συνεργασίας με αντίστοιχες επιχειρήσεις της
Ευρώπης επιτρέπει στα ελληνικά γραφεία συμβούλων τη
χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθοδολογιών για την ανάληψη 
οιασδήποτε εργασίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

• Το 30% του δείγματος δηλώνει κύκλο εργασιών το χρόνο από 11- 
50 εκ. Δρχ. και το 45% από 51 εκ. δρχ. και πάνω.

Οι επιχειρήσεις σήμερα είναι προσανατολισμένες κύρια προς τον
ιδιωτικό Τομέα. Ο δημόσιος τομέας απορροφά ένα μικρό ποσοστό των
προσφερομένων υπηρεσιών τους.

Επισημαίνεται ότι το προφίλ των επιχειρήσεων της περιφέρειας δεν 
διαφέρει απ'αυτό του “κέντρου”.

β. Η συχνότητα της προσφοράς και η ένταση της ζήτησης 
στις Προσφορόμενος Υπηρεσίες Συμβούλου.

Απο την ανάλυση προκύπτει ότι :
• Οι προσφερόμενες υπηρεσίες συμβούλου από τις επιχειρήσεις του 

κέντρου προς την επιχείρηση-αποδέκτη διαφέρουν από αυτές της 
περιφέρειας ως προς τη συχνότητα, την ένταση της ζήτησης και 
τον αριθμό των επιχειρήσεων που τις προσφέρουν.
Παράδειγμα : Η ομάδα υπηρεσιών του Μάρκετιγκ προσφέρεται 
συνεχώς (σε συχνότητα) από ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων του 
κέντρου, ενώ προσφέρεται ευκαιριακό η συχνά (σε συχνότητα) από 
τις επιχειρήσεις της περιφέρειας.

• Οι λεγάμενες παραδοσιακές υπηρεσίες (φορολογικές, νομικές, 
φοροτεχνικές) προσφέρονται συνεχώς (σε συχνότητα) από ένα 
μικρό αριθμό επιχειρήσεων του κέντρου, ενώ προσφέρονται 
συνεχώς (σε συχνότητα) και από ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων 
της περιφέρειας.

• Ως προς την ομάδα των υπηρεσιών επιλογή-αξιολόγηση προσωπικού 
εμφανίζεται να είναι έντονη η ζήτηση σήμερα στο κέντρο ενώ είναι 
λιγότερο έντονη στην περιφέρεια.

Οι διαφορές αυτές αποτελούν από μόνες τους μία ένδειξη του πως 
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι υπηρεσίες συμβούλου.

Οι ενδείξεις αυτές αποτελούν σημείο αναφοράς για την παραπέρα 
διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση των υπηρεσιών 
συμβούλου, ώστε να είναι δυνατή η τροφοδότηση του σχεδιασμού της 
στρατηγικής μίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών συμβούλου.

Γενικά, από τις 15 ομάδες που περιλαμβάνουν όλους τους τύπους 
υπηρεσιών συμβούλου σήμερα προσφέρονται συνεχώς και από ένα μεγάλο 
αριθμό επιχειρήσεων οι παρακάτω ομάδες υπηρεσιών :
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• Μάρκετινγκ
• Μελέτες Οργάνωσης
• Μελέτες Επενδύσεων
• Εκπαίδευση - Επιμόρφωση
• Επιλογή και Αξιολόγηση Προσωπικού
Αναγνωρίζεται έντονη η σημερινή και η μελλοντική ζήτηση ορισμένων 

υπηρεσιών όπως : Μάρκετινγκ, Επιλογή-Αξιολόγηση Προσωπικού, Εκπαίδευση - 
Επιμόρφωση, Μηχανογράφηση, Χρηματοοικονομικά και οι “Παραδοσιακές 
Υπηρεσίες ανεξάρτητα του αν προσφέρονται από ένα μεγάλο ή μικρό αριθμό 
επιχειρήσεων του κέντρου. Για τις άλλες υπηρεσίες η σημερινή ένταση 
εκτιμόται λιγότερο έντονη χωρίς όμως να μειώνει τη μελλοντική έντονη 
ζήτησή τους όπως στις υπηρεσίες : κοστολογικά Θέματα, οργάνωση- 
προώθηση εξαγωγών, μελέτες επενδύσεων, τεχνικές υπηρεσίες, 
επιχειρηματικά σχέδια, μελέτες οργάνωσης, αξιολόγηση συστημάτων 
διοίκησης.

γ. Το Προφίλ της Επιχείρησης-Αποδέκτη των Προσφορομένων 
Υπηρεσιών Συμβούλου

Το προφίλ μίας τυπικής επιχείρησης-αποδέκτη, όπως δίνεται από την 
πλευρό των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών συμβούλου, με βάση ορισμένα 
κριτήρια, έχει ως εξής :

• ανήκει στον κλάδο των υπηρεσιών ή των καταναλωτικών 
προϊόντων

• είναι μεγάλου μεγέθους
• ώριμης ηλικίας (πάνω από 20 χρόνων!
• με σύγχρονη μορφή διοίκησης
• και με πορεία ανοδική (αναπτυσσόμενηΊ
• Από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις - αποδέκτες 

συμβουλευτικών υπηρεσιών συμβούλου είναι μέσης ηλικίας (6 - 10 
χρόνων! και οικογενειακής μορφής.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το προφίλ της επιχείρησης - 
αποδέκτη που σήμερα έχει τη δυνατότητα να' απορροφά τις προσφερόμενες 
υπηρεσίας συμβούλου διαμορφώνεται κάτω από ορισμένους παράγοντες που 
είναι απαραίτητο να διερευνηθούν σε βάθος από τα Γραφεία Συμβούλων.

2.2.3. Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Ανταγωνισμός

Εκτός από το Κ.Π.Ι. εμφανίζονται και ειδικά προγράμματα και 
πρωτοβουλίες της Κοινότητας τα οποία, γενικά, είναι δυνατό να 
κατηγοριοποιηθούν στους ακόλουθους θεματικούς άξονες :
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α. Εκπαίδευση - Κατάρτιση - Εξειδίκευση.

β. Ανάπτυξη Τεχνολογιών Αιχμής στην παραγωγική διαδικασία.

γ. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στήριξη 
των ΜΜΕ.

δ. Προστασία του περιβάλλοντος και Κοινωνική Συνοχή.

Παράλληλα το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. συμμετέχει σε μία σειρά από διαρθρωτικά 
προγράμματα και πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, τα 
Ακαδημαϊκά κέντρα και τις επιχειρήσεις, καλύπτοντας όλους τους θεματικούς 
άξονες που αναφέρθηκαν, υποβάλλοντας ή υλοποιώντας προτάσεις. Ως 
παράδειγμα μπορούν να αναφερθούν τα προγράμματα : NOW, HORIZON, 
ADAPT, LEONARDO, BIOTECHNOLOGY, FAIR, RETEX, SAVE, TEMPUS κ.α.

Οι κύριοι ανταγωνιστές του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. σε αυτού του είδους τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα είναι : τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα, φορείς 
του δημόσιου τομέα και ιδιωτικές εταιρίες παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, οι οποίες σε συνεργασία με επιχειρήσεις υλοποιούν διάφορες 
προτεινόμενες ολοκληρωμένες δράσεις. Το σημαντικό στην αξιολόγηση και 
επιλογή τέτοιου είδους προτάσεων είναι :

• Καινοτομία προγραμμάτων.

• Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

• Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

• Οι συνεργαζόμενοι κοινοτικοί εταίροι.

• Η διάχυση των αποτελεσμάτων της δράσης.

• Τα αναμενόμενα οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 I

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α.

3.1. Πληθυσμιακή εξέλιξη

Το 1977 η πραγματική αύξηση έγινε 0,88% και οφειλόταν στην 
αύξηση της παλιννόστησης σε σύγκριση με την εξωτερική μετανάστευση. 
Υπολογίζοντας τα πρόσφατα στοιχεία γεννητικότητας και θνησιμότητας, ο 
πληθυσμός της Ελλάδας, με την προϋπόθεση της ελεγχόμενης 
μετανάστευσης, θα αυξάνεται με πολύ αργούς ρυθμούς, ο ετήσιος ρυθμός 
γεννητικότητας θα μειώνεται προοδευτικά, ενώ θα υπάρχει μια υπεροχή της 
πληθυσμιακής ομάδας των 65 ετών και άνω: η πληθυσμιακή ομάδα 65 ετών 
και άνω το 1971 ήταν 10,9% του πραγματικού πληθυσμού, το 1991 ήταν 
11,8% και το 1995 υπολογίζεται να αυξηθεί σε 14% (το οποίο σε 
πραγματικούς αριθμούς σημαίνει περίπου 1.377.000 άτομα). Τα ποσοστά του 
πραγματικού πληθυσμού κατά μεγάλες ηλικιακές ομάδες στην Ελλάδα έχουν 
ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ή'. '' i w&m1
■;>>$> χ.νχ

0-19 39,4 34,2 33,0 32,4 31,3
20-64 54,2 57,6 56,1 55,8 55,0
65 + 6,7 8,2 10,9 11,8 13,7
* Προσωρινά στοιχεία

Στη δεκαετία του 1980 ο πληθυσμός στην Ευρύτερη Περιφέρεια της 
Αθήνας αυξήθηκε κατά 2,3%, ενώ στη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 η 
αύξηση ήταν 19,2%. Επίσης, ο πληθυσμός στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης 
αυξήθηκε μόνο 4,8% ενώ στη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 η αύξηση 
ήταν 26,7%. Τούτο σημαίνει ότι στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 η 
πραγματική αύξηση του πληθυσμού κατά 523.741 κατοίκους (5,37%) ήταν 
θετικά αποκεντρωμένη.

Στη διάρκεια 1981 - 1991 οι μεγαλύτερες αυξήσεις στην περιφέρεια 
ήταν στις περιοχές: Υπόλοιπο Αττικής (24,5%), Δωδεκάνησα (12,0%), Εύβοια 
(11,0%), Ρέθυμνο (10,6%). Στις πιο πάνω περιοχές είναι εμφανής η βιομηχανική 
και τουριστική ανάπτυξη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Ετήσια διαμόρφωση της απασχόλησης
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3.2. Ανβργία

Εργατικό δυναμικό
Τα στοιχεία της απασχολήσεως αναφέρονται σε μέλη νοικοκυριών, 

ηλικίας 14 ετών και άνω. Από αυτά, τα άτομα που χαρακτηρίζονται ως 
απασχολούμενοι και άνεργοι, σύμφωνα με τους πιο κάτω ορισμούς, 
αποτελούν το εργατικό δυναμικό.

Α. Ως απασχολούμενοι θεωρούνται οι ηλικίας 14 ετών και άνω, οι οποίοι:

α) εργάστηκαν κατά την εβδομάδα αναφοράς των στοιχείων, μία ώρα και 
περισσότερο, 

ή
β) δεν εργάστηκαν κατά την εβδομάδα αναφοράς των στοιχείων, αλλά 

είχαν μια εργασία, από την οποία απούσιαζαν λόγω ασθένειας, αδείας, 
ταξιδιού αναψυχής, καιρικών συνθηκών, απεργίας, επισκευής 
μηχανημάτων ή καταστήματος κ,τλ.

Β. Ως άνεργοι θεωρούνται τα άτομα ηλικίας 14 ετών και άνω, τα οποία 
συγκεντρώνουν όλες τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

α) δεν εργάζονται, δηλαδή δεν εργάσθηκαν την εβδομάδα αναφοράς ούτε 
είχαν μια εργασία από την οποία απούσιαζαν προσωρινώς λόγω 
ασθένειας, αδείας, ταξιδιού αναψυχής, απεργίας, καιρικών συνθηκών, 
επισκευής μηχανημάτων ή καταστήματος κ.τλ.,

β) ζητούν εργασία, είτε ως μισθωτοί, είτε για να αρχίσουν μια δική τους 
εργασία,

γ) ήταν διαθέσιμα και μπορούσαν να αναλάβουν αμέσως την εργασία που 
τυχόν θα έβρισκαν, 

και
δ) είχαν κάνει κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες για να βρουν εργασία (π.χ. 

γράφτηκαν σε Γραφεία Απασχολήσεως του ΟΑΕΔ, απευθύνθηκαν σε 
εργοδότες ή σε γνωστούς τους, παρακολουθούσαν αγγελίες σε 
εφημερίδες κ.τ.λ.).

Διευκρινίζεται, ότι τα άτομα που δεν εργάζονται, αλλά έχουν βρει μια 
εργασία που θα αρχίσουν αργότερα από την εβδομάδα αναφοράς, καθώς και 
τα άτομα που είναι σε διαθεσιμότητα, θεωρούνται ως άνεργοι.

Οι άνεργοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

• σε αυτούς που δεν εργάστηκαν στο παρελθόν (νέοι)
• σε αυτούς που έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν, σε μία κανονική ή μη 

κανονική εργασία.
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Όλες οι λοιπές κατηγορίες ατόμων, ηλικίας 14 ετών και άνω, που δεν 
περιλαμβάνονται στις πιο πάνω έννοιες των απασχολουμένων και των 
ανέργων, αποτελούν το μη εργατικό δυναμικό.

Ανεργία
Η φανερή και η καλυμμένη ανεργία στο μη - αγροτικό πληθυσμό 

παραμένει ένα πιεστικό πρόβλημα, στο οποίο η μετανάστευση πρόσφερε 
κάποια λύση. Η ανεργία των μορφωμένων νέων είναι ένα πολύ σοβαρό 
πρόβλημα και οι κοινωνιολόγοι ομιλούν για ένα “νέο προλεταριάτο”. Σύμφωνα 
με ορισμένους επίσημους δείκτες, η ανεργία στην Ελλάδα ήταν κάτω από το 
3% στη διάρκεια των προηγούμενων ετών και το 1980. Η μη καταγραμμένη 
και κρυφή ανεργία ξεπερνά το 15%.

Πρόσφατα, οι Κυβερνητικές Εκθέσεις δείχνουν ότι η ανεργία ήταν 
8,1% τους πρώτους μήνες του 1991 (ήταν 7,5% την ίδια περίοδο του 1990). 
Το εργατικό δυναμικό ανερχόταν σε 2.368.120 άτομα και από αυτό τα 
2.168.304 απασχολούνταν στο τέλος του Μαρτίου 1991. Την ίδια περίοδο, 
ελόμβαναν επίδομα ανεργίας 101.137 (16,5%) και οι καταγραμμένοι άνεργοι 
χωρίς επίδομα ανεργίας ήταν 191.266 (20%). Πολλοί ειδικοί αμφισβητούν τα 
πιο πάνω στοιχεία, εξαιτίας του τρόπου υπολογισμού της ανεργίας στην 
Ελλάδα.

Ο δείκτης ανεργίας παρουσιάζει τον αριθμό των ανέργων ως 
ποσοστό του ενεργού πληθυσμού. Ο ενεργός πληθυσμός περιλαμβάνει τους 
απασχολούμενους και τα άνεργα πρόσωπα που διαβιούν σε νοικοκυριό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (σ« χιλιάδάς) πι

Σύνολο Γυναίκες

1983 301 148 154
1984 315 152 162
1985 304 142 162
1986 287 127 160
1987 286 128 158
1988 304 122 182
1989 297 115 182
1990 281 108 174
1991 323* 123* 200*

• Προσωρινά στοιχεία
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. (1) Στοιχεία εποχής Άνοιξης

Το Δεκέμβριο 1991 η καταγραμμένη ανεργία ανερχόταν σε 206.785 
άτομα (8,3%). Το 1992 η ανεργία θα φθόσει τα 300.000 άτομα. Αποτελεί 
γεγονός ότι τα νέα άτομα με ηλικία κάτω των 25 ετών, καθώς και οι 
γυναίκες, είναι πιο ευάλωτες από την ανεργία. Για την ηλικιακή ομάδα των 14 
- 25 ετών, η ανεργία έφτασε το 24,8% το 1987, το 25,8% στα 1988 και το 
24,7% στα 1989 (μέσος όρος της ηλικιακής ομάδας: 25%).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4α

Σε χιλιάδες ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΑΔΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
Ομάδες ηλικιών 

& φύλο Σύνολο
"Ετος 1989: Διάρκεια ανεργίας (σε μήνες}
Κάτω από

1 1-2 a - 5 6-11 12 & ανο ΑτάτοαΛκλο
Κα των δύο φύλων 296,0 —2ΧΓ 40,2 STT 151,6 15572
Κάτω των 24 134,7 8,4 9,7 17,1 32,8 64,7 104,2
24 και άνω 161,4 7,7 11,5 23,0 28,3 87,4 51,0
Άνδρες 114,6 9,6 10,6 21,0 23,1 46,9 49,2
Κάτω των 24 49,4 4,9 4,7 8,8 12,4 17,6 36,2
24 και άνω 65,2 4,7 5,9 12,0 10,7 290,3 13,1
Γ υναίκες 181,3 6,4 10,6 19,3 38,0 104,7 106,0
Κάτω των 24 85,2 3,4 4,9 8,3 20,4 47,1 68,2
24 και άνω 96,1 2,9 5,6 Π,ο 17,6 56,6 37,9

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4β

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε.
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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3.2.1. Αρχαιότητα των βργαζομένων και κινητικότητα αργασίας
Το Ελληνικό Σύνταγμα, ο ΑΚ, οι αποφάσεις των δικαστηρίων και η 

νομική θεωρία προβλέπει την ίση μεταχείριση των εργαζομένων. Η αρχή της 
ίσης μεταχείρισης εφαρμόζεται σε όμοιες καταστάσεις από τον εργοδότη. 
Από την άλλη μεριά, ο θεσμός της αρχαιότητας των εργαζομένων περιέχεται 
σε διατάξεις κανονισμών εργασίας κ,τ,λ., ιδίως στις μεγάλες επιχειρήσεις. 
Παράλληλα με τα πιο πάνω, δικαιώματα αρχαιότητας αναγνωρίζονται και 
προστατεύονται επίσης από τους Ελληνικούς νόμους και με αποφάσεις των 
δικαστηρίων. Έτσι, η θέληση του νομοθέτη είναι να προάγει τη συνέχεια στην 
εργασία μέσα από αναγνωρισμένα δικαιώματα αρχαιότητας των μισθωτών 
στις εργασιακές σχέσεις.

Όλα τα στοιχεία (δικαστικές αποφάσεις κ,τλ.) δείχνουν την 
αποφασιστικότητα των απασχολουμένων να ασκούν τα δικαιώματα στη 
συνέχεια της εργασίας και την αρχαιότητα, αλλά λείπουν στοιχεία για την 
κινητικότητα της εργασίας. Βέβαια, στις υψηλές εξειδικευμένες θέσεις 
εργασίας των μεγάλων επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα είναι καταφανής 
κάποια κινητικότητα, όπως και σε όλες τις μεγάλες εταιρείες.

Η έρευνα έδειξε ότι η μέση διάρκεια παραμονής σε κατασκευαστική 
εταιρία είναι 2 έτη για του ανειδίκευτους εργάτες, 4 έτη για τους 
ειδικευμένους και 8 με 10 έτη για τους υπαλλήλους και το διευθυντικό 
προσωπικό.

Σε μία εταιρεία ενδύσεως, η μέση αρχαιότητα αναφέρεται ότι είναι 4 
έως 18 μήνες για τους ανειδίκευτους, 45 έως 60 μήνες για τους 
ειδικευμένους, 24 έως 48 μήνες για τους υπαλλήλους και οι διευθυντές είναι 
μόνιμοι, μέχρι τη συνταξιοδότηση.

Σε εταιρείες μαζικής μεταφοράς η μέση διάρκεια παραμονής στην 
επιχείρηση είναι 35 έτη για όλο το προσωπικό. Σε μια άλλη εταιρεία 
υφαντικής - ένδυσης η μέση διάρκεια παραμονής των εργαζομένων στην 
επιχείρηση ήταν: ανειδίκευτοι 5 έως 10 έτη και υπάλληλοι και διευθυντικό 
προσωπικό 20 έτη.

3.2.2. Απασχόληση αλλοδαπών
Υπάρχει μια γενική αρχή ότι ένας αλλοδαπός είναι δυνατό να εργαστεί 

σε μια χώρα όπου διαμένει για να συντηρείται οικονομικά Αλλά αυτός ο 
κανόνας υφίσταται ορισμένους περιορισμούς που αποσκοπούν στην 
προστασία των δικαιωμάτων των ημεδαπών. Πάνω από 27.000 άδειες 
εργασίας έχουν εκδοθεί ή ανανεωθεί σε ξένους εργάτες που απασχολούνται 
στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 1990.

Στην Ελλάδα η άδεια εργασίας εκδίδεται σε έναν αλλοδαπό στην 
περίπτωση διμερών συμφωνιών ή μετά από ορισμένες τυπικότητες που 
αναφέρονται στη νομοθεσία και της χώρας του αλλοδαπού και εφαρμόζονται 
εκεί στη βάση της αμοιβαιότητας.

Ο αλλοδαπός εργαζόμενος στην Ελλάδα προστατεύεται από το 
Σύνταγμα, όσον αφορά τις ατομικές ελευθερίες του. Αν και δεν απολαμβάνει 
πολιτικά δικαιώματα, που είναι για τους "Ελληνες, εάν απασχολείται νόμιμα 
στην χώρα, δικαιούται να απολαμβάνει όμοια κοινωνικά δικαιώματα με εκείνα 
των Ελλήνων (άρθρο 22, παρ. 1, εδάφ. 2 του Συντάγματος).
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Όσον αφορά το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών 
των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Ελληνική Κυβέρνηση είχε 
αποδεχτεί έναν περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία των Ελλήνων στις 
χώρες της ΕΚ για 7 έτη από το 1981. Φυσικό, δεν προβλεπόταν περιορισμός 
της ελεύθερης κυκλοφορίας των λοιπών Ευρωπαίων. Σήμερα πάντως, από την 
1η Ιανουαρίου 1988, η μετανάστευση των πολιτών των χωρών της ΕΚ είναι 
ελεύθερη. Μετά μια περίοδο 3 μηνών απαιτείται να εκδοθεί μια άδεια 
παραμονής (όχι εργασίας) για κάθε αλλοδαπό από χώρα της ΕΚ.

Για μια επιχείρηση, η σχέση αλλοδαπών εργαζομένων προς τους 
ημεδαπούς δεν πρέπει να είναι υψηλότερη από 2 προς 20, και οι αμοιβές των 
αλλοδαπών για τους πρώτους έξη μήνες θα πρέπει να κατατίθενται στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η κενή θέση εργασίας που θα καταλάβει 
ο αλλοδαπός πρέπει να έχει αναγγελθεί στο Γραφείο του ΟΑΕΔ και η 
αποζημίωση του αλλοδαπού δεν πρέπει να είναι κατώτερη από την 
αποζημίωση του ανειδίκευτου εργάτη.

Πιστεύεται ότι η παράνομη μετανάστευση θα μειωθεί και οι εκτοπίσεις 
θα αυξηθούν. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι 70.000 αλλοδαποί εργάτες 
διαμένουν νόμιμα στη χώρα, ενώ ο αριθμός αυτών που παράνομα διαμένουν 
ανέρχεται σε 250.000. Περίπου 60% των παράνομα διαμενόντων είχαν 
εισέλθει με νόμιμο τρόπο στη χώρα μας.
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3.3. Η θέση και ο ρόλος της πολιτείας

Η Ελληνική Πολιτεία έχει μια ποικιλία οργάνων με τα οποία η 
ενδοεπιχειρησιακή επαγγελματική κατάρτιση, στην οποία περιέχεται και η 
κατάρτιση των νεοεισερχομένων που προσλαμβάνονται σε μια ιδιωτική ή 
δημόσια επιχείρηση ή μια στρατιωτική υπηρεσία, προσφέρεται. Αυτή η 
επαγγελματική κατάρτιση δεν ανταποκρίνεται σε κάποια εκπαιδευτική βαθμίδα 
και είναι κυρίως μια βραχεία, εντατική κατάρτιση ενηλίκων, η οποία γίνεται για 
να αντιμετωπιστούν (ιδίως) επιτακτικές ανάγκες. Τέτοιοι φορείς αδιαβάθμητης, 
ταχύρυθμης επαγγελματικής εκπαίδευσης - κατάρτισης είναι:

• Σχολές των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, του 
ΥΠ.ΕΘΑ

• Οι Σχολές τουριστικών επαγγελμάτων.

• Ταχύρυθμα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης για δημόσιους 
υπαλλήλους.

• Κέντρα Τεχνικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΤΕΚ) και Σχολές 
ταχύρυθμης κατάρτισης του ΟΑΕΔ.

• Προγράμματα κατάρτισης προσωπικού ιδιωτικών επιχειρήσεων που 
οργανώνει ο ΟΑΕΔ. •

• Κινητές εκπαιδευτικές μονάδες του ΟΑΕΔ για βραχείας διάρκειας 
επαγγελματική εντατική κατάρτιση ενηλίκων.

Μια πρόσφατη έκθεση για τους εκπαιδευόμενους από τον ΟΑΕΔ 
δείχνει ότι 46% ήταν κάτω των 25 ετών και 54% πάνω από 25 ετών. Οι 
άνδρες ανέρχονταν στο 49% και οι γυναίκες στο 51%. Το 40% των 
καταρτιζομένων είχαν λάβει βασική εκπαίδευση και το 60% εκπαίδευση - 
κατάρτιση υψηλότερου επιπέδου. Από αυτούς οι ανειδίκευτοι ήταν το 60% 
και οι ειδικευμένοι το 40%.

• Σχολές μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του ΟΑΕΔ.

• Κέντρα Εργαζομένων Νέων που λειτουργούν υπό την Εργατική Εστία.

• Σχολές Σωφρονιστικών υπαλλήλων.

• Σχολές δραματικής τέχνης και χορού, Σχολές κινηματογράφου και Ωδεία.

• Η Αστυνομική ακαδημία.

• Η Πυροσβεστική Σχολή.

• Σχολές ταχύρυθμης κατάρτισης της ΔΕΗ.

• Προγράμματα του ΕΟΜΜΕΧ.

• Μονάδες κατάρτισης και σεμινάρια της ΕΑΒ.

• Σεμινάρια ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης του προσωπικού του ΟΤΕ.
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• Εκπαιδευτικά προγράμματα των ΕΛΤΑ.

• Σεμινάρια της ΕΑΣ.

• Σχολή μαθητείας οδήγησης για τα τρόλεϊ Αθηνών - Πειραιώς.

• Το Κέντρο εκπαίδευσης και κανονισμών ΟΣΕ.

• Σεμινάρια και μαθήματα από τους Ηλεκτρικούς σιδηροδρόμους Αθηνών - 
Πειραιώς για το προσωπικό τους.

• Σχολές της ΟΑ.

• Κέντρα συνεχούς κατάρτισης του λιμενικού σώματος.

• Εκπαιδευτικά προγράμματα του Εμπορικού Ναυτικού.

• Σχολή επαγγελματικής κατάρτισης προσωπικού ΟΛΠ.

• Εκπαιδευτικά σεμινάρια και Προγράμματα (βραχυχρόνια και μακροχρόνια σε 
όρους ωρών κατάρτισης από το ΕΛΚΕΠΑ.

• Σεμινάρια που οργανώνουν τα ΤΕΙ.

• Προγράμματα σε κέντρα αγροτικής εκπαίδευσης (ΚΕΓΕ) του Υπουργείου 
Γ εωργίας.

• Σεμινάρια επαγγελματικής εξειδίκευσης που οργανώνονται από το Γραφείο 
της Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας.

• Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης των Νομαρχιών.

• Σεμινάρια από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο για τα μέλη του.

• Σεμινάρια από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

3.4. Η θέση και ο ρόλος των εργοδοτών

Στην Ελλάδα παρατηρείται έλλειψη τεχνιτών και εργοδηγών στις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και το ισχύον σύστημα επαγγελματικής 
κατάρτισης για το προσωπικό αυτών των επιχειρήσεων είναι ανεπαρκές, 
σύμφωνα με τους ειδικούς του χώρου. Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών έχουν 
αντιληφθεί ότι η ανταγωνιστικότητα είναι ο κύριος στόχος της οικονομικής 
πολιτικής και ότι η καλύτερη επένδυση είναι η βελτίωση της κατάρτισης του 
προσωπικού.

Ο Σύνδεσυος των Ελληνικών Βιουηχανιών (ΣΕΒ1. σε συνεργασία με 
ορισμένες εταιρείες, δημιούργησε τον Διεπιχειρησιακό Σύνδεσμο Βιομηχανικής 
και Επαγγελματικής Επιμορφώσεως, ως οργανισμό μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, τυπικών και άτυπων μεθόδων κατάρτισης, για την προαγωγή των 
ουσιαστικών ικανοτήτων των εργαζομένων για τις ανάγκες της παραγωγής. Η 
συνεχής κατάρτιση οδηγεί σε ανάπτυξη των ειδικών ικανοτήτων για τις νέες 
τεχνολογίες και όχι για τη λήψη ενός πτυχίου.

Η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει ιδρύσει και λειτουργεί τη Συνεταιριστική Σχολή της 
Θεσσαλονίκης για την κατάρτιση διοικητικού προσωπικού των συνεταιρισμών.
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Η ΠΑΣΕΓΕΙ οργανώνει και διατηρεί' εκπαιδευτικά κέντρα για τη συνεχή 
κατάρτιση των αγροτών και των αγροεργατών.

Ο Σύνδεσυος Βιουπχανικήε και Επαγγελυατικήε Επιυόοωωσηε ιδρύθηκε 
το 1980,'Εχει 17 μέλη. Στόχοι του Συνδέσμου είναι η εκπαίδευση και 
επιμόρφωση του προσωπικού των βιομηχανιών, των μελών και μη μελών του 
Συνδέσμου, με σκοπό τη δημιουργία ικανών στελεχών και διευθυντών και η 
αύξηση της παραγωγικότητας. Για την υλοποίηση των πιο πάνω στόχων 
ιδρύθηκε το 1981 το Ινστιτούτο Βιουπνανικήε και Επαννελυατικπε Εκπαίδευσης 
ΙΙ.Β.ΕΠ.Ε.).

Όλα τα προγράμματα που υλοποιούνται από το Ινστιτούτο και τα 
παραρτήματα του ελέγχονται, επιβλέπονται και προηγουμένως έχουν εγκριθεί 
από τον ΟΑΕΔ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τα προγράμματα 
χρηματοδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (33,3%), το ΕΚΤ (33,3%) και το Ινστιτούτο 
(33,3%).

Α, Η θέση και ο poXoc tcov συνδικαλιστικών οργανώσεων τον
εργαζόμενόν
Ορισμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων θεωρούν το 

Ελληνικό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης ως συγκεχυμένο και 
αλληλοαναιρούμενο, γι’αυτό υπάρχουν κενό και παράλληλα επικαλυπτόμενα 
συστήματα εκπαίδευσης / κατάρτισης, τα οποία πολλές φορές είναι άτυπα και 
δεν οδηγούν σε απόκτηση κάποιου αναγνωρισμένου πτυχίου.

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) έχει τελικώς ιδρύσει 
το Ινστιτούτο της για επαγγελματική κατάρτιση των συνδικαλιστών, την 
οργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης κτλ.

Στη νέα κατάσταση που δημιούργησαν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η 
Συνθήκη του Μάαστριχ, το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα αλλάζει τις 
πολιτικές και πρακτικές του και ζητεί δικαιώματα συνδιοίκησης στον 
προγραμματισμό, σχεδίασμά και λειτουργία των νέων οργάνων που δημιουργεί 
η Κυβέρνηση, για να προσαρμοστεί με τις συνθήκες που διαμορφώνονται 
στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Κοινότητας.

Το Ινστιτούτο Εονασίαε ΓΣΕΕ ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό τη μελέτη, το 
σχεδίασμά και την ανάπτυξη συστημάτων και προγραμμάτων επαγγελματικής, 
τεχνικής και συνδικαλιστικής εκπαίδευσης - κατάρτισης.

Ορισμένα διακρατικά προγράμματα συνεχούς κατάρτισης υλοποιούνται 
στα πλαίσια της συνεργασίας με EUROFORM, REGIOVOC, FORCE, FORCE- 
EUROFORM, NOW, TELEMATIC και INTERREG (το τελευταίο σε συνεργασία με τα 
Βουλγαρικά συνδικάτα και Ινστιτούτα). Αλλα προγράμματα γίνονται σε 
συνεργασία με Δήμους, τον ΟΑΕΔ κτλ.

Β. Ο ρόλος των επιχειρήσεων, περιλαμβανόμενων και τον ΜΜΕ

Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις οργανώνουν και χρηματοδοτούν 
Ταχύρυθμα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης του προσωπικού 
τους με δική τους πρωτοβουλία. Αλλες επιχειρήσεις στέλνουν το προσωπικό 
τους σε μαθήματα κατάρτισης που οργανώνει ο ΟΑΕΔ, το ΕΛΚΕΠΑ, ιδιωτικοί 
φορείς (π.χ. ΕΕΔΕ).
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Επίσης, άλλες επιχειρήσεις οργανώνουν ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση 
για τους εργαζομένους τους, και μπορούν να αναφέρονται σε εθνικούς 
φορείς που χειρίζονται υπεύθυνα τη χρηματοδότηση με Κοινοτικά κονδύλια 
(Κοινωνικό Ταμείο κ.ά.).

3.5. Ο ρόλος των άλλων φορέων

Η επαγγελματική κατάρτιση προσφέρεται στην Ελλάδα και από τα 
Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών. Αυτά ιδρύονται και οργανώνονται σύμφωνα 
με το εμπορικό δίκαιο και τα δίδακτρα που ζητούσαν ελέγχονταν από το 
Υπουργείο Εμπορίου. Σήμερα εποπτεύονται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Τα Εργαστήρια εκπαιδεύουν και καταρτίζουν αποφοίτους λυκείου που 
απέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ και δε διαθέτουν κάποιο 
αναγνωρισμένο επαγγελματικό προσόν. Λόγω του μεγάλου αριθμού αυτών των 
ατόμων (περίπου 15.000 κάθε χρόνο), περισσότερα από 80 εργαστήρια 
λειτουργούν στην Ελλάδα. Ορισμένα από αυτά έχουν συνεργασίες με φορείς 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και κολέγια των ΗΠΑ., 
οι οποίοι δέχονται σπουδαστές τους, αναγνωρίζοντας τους μαθήματα που 
διδάχτηκαν στα Εργαστήρια και τις αντίστοιχες διδακτικές μονάδες, κάτι που 
θα επιτρέψει σε σπουδαστές των Εργαστηρίων να αποφοιτήσουν από τα 
αλλοδαπά Πανεπιστήμια και τους άλλους τριτοβάθμιους εκπαιδευτικούς 
φορείς, που θα τους χορηγούν το αντίστοιχο δίπλωμα.

Πάντως είναι αμφίβολο αν το Ελληνικό ΥΠ.Ε.Π.Θ. θα δεχθεί να 
αναγνωρίσει αυτά τα διπλώματα, γιατί οι σπουδές δεν έγιναν καθ’ολοκληρίαν 
στο εξωτερικό.

Προς το παρόν, τα δίδακτρα καθορίζονται από τις ανταγωνιστικές 
δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς, και το Υπουργείο Εμπορίου δεν ασκεί κανένα 
έλεγχο σε αυτά. Τα προβλήματα που είχαν ανακύψει σε σχέση με τους 
μισθούς των διδασκόντων στις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, που 
συνδέονταν με τα έξοδα αγοράς υλικών που χρησιμοποιούνται στην 
επαγγελματική κατάρτιση, ήταν τα μόνα για τα οποία έχει επιδείξει στο 
πρόσφατο παρελθόν ενδιαφέρον το Υπουργείο. Πέραν τούτου, το Υπουργείο 
δεν τηρεί κάποιο κατάλογο των ιδιωτικών επιχειρήσεων και δε διαθέτει 
κάποια επίσημη καταγραφή αυτών των Εργαστηρίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 του Νομοθετικού Διατάγματος της 
9.11.1935, ιδιώτες μπορούν να ιδρύουν ειδικά επαγγελματικά σχολεία υπό 
προϋποθέσεις. Η δεύτερη παράγραφος του ίδιου άρθρου εξειδικεύει ότι οι 
ιδιωτικές επαγγελματικές σχολές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν 
τις έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας δεν επιτρέπεται να έχουν τίτλο, όπως 
Ακαδημία, Σχολή, Εκπαιδευτική μονάδα, αλλά μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο 
τον τίτλο «Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών».

Η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), που την ίδρυσαν 
Έλληνες βιομήχανοι, διαθέτει 5 Ινστιτούτα για την κατάρτιση στελεχών 
επιχειρήσεων. Επί 30 έτη η ΕΕΔΕ συμβάλλει στη δημιουργία αρίστων στελεχών 
όλων των επιπέδων στις επιχειρήσεις, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας 
προγράμματα για: α) μάρκετινγκ, β) λογιστικών επιχειρήσεων, γ) διοίκησης
προσωπικού, δ) πληροφορικής ε) ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων.
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Μακράς διάρκειας, Ταχύρυθμα, ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια για την 
κατάρτιση του διευθυντικού προσωπικού των επιχειρήσεων 6ιοργανώνονται 
από την ΕΕΔΕ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Για τα έτη 1990 και 1991, το σύνολο των τακτικών εσόδων της, που 
περιλαμβάνει τα δίδακτρα των καταρτιζόμενων σε σεμινάρια και προγράμματα 
των Ινστιτούτων της, ανέρχονται σε 286 και 425 εκατομμύρια αντίστοιχα. Στα 
έκτακτα έσοδά της συμποσούνται οι συνεισφορές των κρατικών και 
Κοινοτικών φορέων (σύνολο εκτάκτων εσόδων: 1990: 187 εκατομμύρια, 1991: 
573 εκατ. δραχμές). Το σύνολο των εξόδων για τις επιμορφωτικές και 
καινοτομικές δραστηριότητες της ΕΕΔΕ ανήλθε σε 496 εκατ. δραχμές για το 
1990 εκατ. δραχμές για το 1991 (πλεονασματικό υπόλοιπο).
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INFOGROUP Είναι ένας όμιλος συμβούλων που οργανώνει 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα με πολλές δραστηριότητες στις οποίες 
περιλαμβάνονται και εκπαιδευτική κατάρτιση. Τα μέλη και τα γραφεία του, σε 
όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνουν την παρουσίαση εφαρμογών, το σχεδίασμά, την 
οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης που χρηματοδοτεί η 
ΕΚ (μέχρι 70%), ο ΟΑΕΔ και η επιχείρηση που ζητεί την κατάρτιση του 
προσωπικού της. Η Ελληνική των συμβούλων είναι ένα μέλος του ομίλου, που 
δραστηριοποιείται ενεργά στη Βόρειο Ελλάδα.

Αυτές και άλλες ειδικευμένες εταιρείες συμβούλων προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους αναλαμβάνοντας το σχεδίασμά της κατάρτισης ή 
οργανώνοντας επιχειρήσεις και το προσωπικό τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ -
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
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3.6. Ευρωπαϊκή πολιτική

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πολλές χώρες της Ε.Ε. μελετούν μεταβολές στα συστήματα τους και 
τις πολιτικές τους για να βεβαιωθούν ότι ικανοποιούνται οι υποχρεώσεις τους 
σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Για μερικές 
απ’αυτές πρόκειται κυρίως για ζήτημα παραπέρα βελτίωσης καλά 
αναπτυγμένων συστημάτων, ενώ για άλλες είναι ανάγκη να δημιουργήσουν 
συστήματα ή να εισάγουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως συμβαίνει συχνά 
όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Επιπρόσθετα, οι τρέχουσες και προβλέψιμες 
περιστάσεις των περισσότερων χωρών του Ο.Ο.ΣΑ έχουν δώσει εξαιρετική 
ώθηση στην πολιτική της ανάπτυξης. Το γενικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 
οι χώρες του ΟΟΣΑ στο πεδίο της επαγγελματικός εκπαίδευσης και 
κατάρτισης είναι εκπληκτικά όμοιο σε πολλές απ’αυτές, έστω και αν τα 
συστόματά τους διαφέρουν σημαντικό. Η κατάσταση αυτή αντιπροσωπεύει μια 
πρόκληση γι’αυτούς που καθορίζουν την πολιτική στον τομέα αυτόν και για 
εκείνους που ασκούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για να 
κάνουν την πιο αποτελεσματική χρήση των επιπρόσθετων πόρων που 
διαθέτουν, σε μια εποχή που οι δημόσιες δαπάνες σε άλλους τομείς 
μειώνονται σε πολλές χώρες.

Στα αμέσως επόμενα χρόνια χρειάζεται μια σημαντική μεταρρύθμιση 
των οικονομιών των χωρών του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, ο ρυθμός και ο χαρακτήρας 
της οικονομικής ανάπτυξης συνδέονται αξεδιάλυτα με τη χρήση της 
τεχνολογίας, ειδικά των νέων τεχνολογιών.

Σήμερα έχει γίνει περισσότερο από κάθε άλλη φορά σαφές ότι, το 
ανθρώπινο δυναμικό είναι τόσο σημαντικό τμήμα της οικονομικής και 
κοινωνικής υποδομής, όσο και η επένδυση παγίου κεφαλαίου, επειδή είναι 
απαραίτητο στην ανάπτυξη και χρήση του κεφαλαίου και της τεχνολογίας. 
Συνεπώς, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση συμβάλλουν προοδευτικά 
όλο και περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξη ενισχύοντας άλλους τομείς 
πολιτικής, όπως είναι η βιομηχανική, τεχνολογική και περιφερειακή 
αναπτυξιακή πολιτική. Αυτό έχει επιτευχθεί μέσω συγκεκριμένων πρακτικών 
μέτρων που διευκολύνουν την καινοτομία: μέσω της ανάπτυξης τεχνολογίας, 
της δημιουργίας βιώσιμων νέων επιχειρήσεων, της αύξησης της 
παραγωγικότητας.

Σημαντικές μεταβολές στη σύνθεση του εργατικού τους δυναμικού, 
που θα συνεχίσουν να συμβαίνουν ακόμη για κάποιο χρονικό διάστημα, 
οδηγούν τις χώρες του ΟΟΣΑ να προσφέρουν περισσότερο διαφοροποιημένη 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση έτσι ώστε να βοηθηθούν ειδικές 
ομάδες, όπως έφηβοι και νέοι ενήλικες, κορίτσια και γυναίκες, ξένοι εργάτες 
και τα παιδιά τους να βρίσκουν απασχόληση αλλά και οι ενήλικες που 
απειλούνται από ανεργία να διατηρούν τις δουλειές τους.

Το γεγονός ότι οι ομάδες αυτές έχουν ποσοστό ανεργίας υψηλότερο 
του μέσου, στις περισσότερες χώρες, είναι μια ένδειξη ότι υπάρχει ακόμη 
πεδίο επέκτασης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να 
μειωθούν οι ανισότητες στις ευκαιρίες εισόδου και παραμονής στην 
απασχόληση. Δεν πρόκειται για θέμα που έχει σχέση με τη διαμόρφωση 
προτεραιοτήτων μεταξύ τους ή απλώς με την επεξεργασία ειδικών 
προγραμμάτων. Αν πρόκειται να αποφευχθεί ο κίνδυνος νέων μορφών 
κατάτμησης στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, οι διαφορετικές
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ανάγκες των ομάδων αυτών πρέπει να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα και μέσα 
στο πλαίσιο των καθιερωμένων πολιτικών και συστημάτων. Επιπλέον, η 
εμφάνιση πολύ-πολιτισυικών κοινωνιών σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ απαιτεί 
μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι κοινωνικής και φυλετικής 
αποδιάρθρωσης.

Μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος στην επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και στην ανερχόμενη θέση του προκύπτει επειδή το καταρτισμένο 
άτομο έχει καλύτερες ευκαιρίες εισόδου σε απασχόληση, υψηλότερο 
εισόδημα και ικανοποιητική εργασία. Ακόμη υπάρχουν ενδείξεις ότι, με λίγες 
εξαιρέσεις, όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο των προσόντων τόσο 
χαμηλότερος είναι ο κίνδυνος της ανεργίας. Σε μακροοικονομικό επίπεδο ο 
κίνδυνος της ανεργίας μπορεί να μειωθεί όταν η κατάρτιση βοηθάει τους 
εργάτες να μετακινηθούν σε επιχειρήσεις και τομείς που η παραγωγικότητα 
είναι υψηλή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η κατάρτιση αποτελεί απόλυτη εγγύηση για να 
μη μείνει κανείς άνεργος, ούτε ότι με την αύξηση του αριθμού των 
καταρτισμένων ανθρώπων θα μειωθεί η συνολική ανεργία. Το καθήκον της 
μείωσης της ανεργίας ανήκει, πρωταρχικά, στην ακολουθούμενη γενική 
οικονομική πολιτική.

Η κατάρτιση σε ειδικές χειρωνακτικές εργασίες για ένα ορισμένο 
πόστο εξαφανίζεται προς όφελος μιας μακρόχρονης διαδικασίας που μοιάζει 
με τη γενική άποψη της εκπαίδευσης και πραγματικό δεν μπορεί να 
διαχωριστεί απ’αυτήν. Η διάρκεια της επεκτείνεται, μολονότι πιο
αποτελεσματικές μέθοδοι συμβάλλουν ώστε μια ορισμένη δεξιοτεχνία να 
μπορεί να μαθαίνεται γρηγορότερα. Αρχίζει νωρίτερα στο σχολείο με την 
αναγνώριση του γεγονότος ότι η γενική εκπαίδευση έχει λειτουργικές 
εφαρμογές καθώς επίσης ότι έχει αξία καθεαυτή και ότι είναι η μοναδική 
φάση της εκπαίδευσης στη διάρκεια της οποίας όλοι οι νεοεισερχόμενοι στην 
αγορά εργασίας μπορούν να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες που χρειάζονται 
για να επιβιώσει κανείς Καυτήν. Συχνά, η αρχική κατάρτιση προκειμένου να 
μπορεί ο νεοεισερχόμενος να προσαρμοστεί σ*ένα ειδικό επάγγελμα. 
Περαιτέρω προχωρημένη κατάρτιση απαιτείται όλο και σε μεγαλύτερο βαθμό, 
καθώς τα τεχνικά καθήκοντα γίνονται δυσκολότερα και περίπλοκα, ενώ η 
συνεχής μάθηση γίνεται ουσιαστικό στοιχείο για πολλά επαγγέλματα.

3.6.1. Ρυθμίσας Μάαστριχ

Παιδεία, επαγγελματική κατάρτιση και νεολαία (άρθρα 126 - 127).

Η κοινοτική δικαιοδοσία επεκτείνεται στο χώρο της παιδείας, της 
επαγγελματικής κατάρτισης και της νεολαίας. Η νέα αυτή πολιτική, θα 
βασίζεται απόλυτα στο σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων για το 
περιεχόμενο της διδασκαλίας, την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων 
και την πολιτιστική / γλωσσική πολυμορφία των κρατών - μελών. Αμεσος 
στόχος είναι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης της παιδείας και της 
επαγγελματικής κατάρτισης και όχι η εναρμόνιση των σχετικών εθνικών 
διατάξεων.
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Παιδβία, €παγγ€λματικη εκπαίδευση και νεολαία 

ΑΡΘΡΟ 126

1. Η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη της παιδείας υψηλού επιπέδου, 
ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών - μελών και αν αυτό 
απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενοι 
ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών - μελών για το 
περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία.

2. Η δράση της Κοινότητας έχει ως στόχο:

• να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας, μέσω ιδίως 
της εκμάθησης και της διάδοσης των γλωσσών των κρατών - 
μελών,

• να ευνοεί την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών, μεταξύ 
άλλων και μέσω της ακαδημαϊκής αναγνώρισης διπλωμάτων και 
περιόδων σπουδών,

• να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,

• να αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για τα 
κοινά προβλήματα των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών - 
μελών,

• να ευνοεί την ανάπτυξη των ανταλλαγών νέων, καθώς και 
οργανωτών κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων,

• να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.

3. Η Κοινότητα και τα κράτη - μέλη ευνοούν τη συνεργασία με τις Τρίτες 
χώρες και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς σε θέματα παιδείας και 
ειδικότερα με το Συμβούλιο της Ευρώπης.

4. Προκειμένου να συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος 
άρθρου, το Συμβούλιο:

• αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 189Β και μετά από 
διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και με την 
Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζει δράσεις ενθάρρυνσης, χωρίς 
να εναρμονίζει τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των 
κρατών - μελών,

• αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία προτάσσει της Επιτροπής, 
διατυπώνει συστάσεις.
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ΑΡΘΡΟ 127

1. Η Κοινότητα εφαρμόζει πολιτική επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία 
στηρίζει και συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών - μελών, σεβόμενη 
ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών - μελών για το 
περιεχόμενο και την οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

2. Η δράση της Κοινότητας έχει ως στόχο:
• να διευκολύνει την προσαρμογή στις μεταλλαγές της βιομηχανίας,

ιδίως μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και του
επαγγελματικού αναπροσανατολισμού,

• να βελτιώνει την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και τη συνεχή 
κατάρτιση, για να διευκολύνεται η επαγγελματική ένταξη και 
επανένταξη στην αγορά της εργασίας,

• να διευκολύνει την πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και 
την ενίσχυση της κινητικότητας των εκπαιδευτών και των 
εκπαιδευομένων και ιδίως των νέων,

• να τονώνει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 
επιχειρήσεων στον τομέα της κατάρτισης,

• να αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για τα 
κοινά προβλήματα των συστημάτων κατάρτισης των κρατών - 
μελών.

3. Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη ευνοούν τη συνεργασία με τις Τρίτες 
χώρες και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς σε θέματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης.

4. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 189 Γ και μετά 
από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, θεσπίζει μέτρα 
για να συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο, χωρίς να εναρμονίζει τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
των κρατών μελών.

Με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στην ΕΟΚ, η Ελλάδα θα 
αντιμετωπίσει, όπως και νάναι, αδυναμία ως προς τον ανταγωνισμό με άλλες 
χώρες. Εκτός από επενδύσεις σε νέες παραγωγές και στον εκσυγχρονισμό 
των παλιών, θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις και στον τομέα των προσόντων 
του εργατικού δυναμικού έτσι ώστε να μη λειτουργεί ανασταλτικά και 
περιορίζει την ανταγωνιστικότητα, όπως συμβαίνει σε πολλούς κλάδους 
σήμερα. Η μεγάλη αύξηση των κρατικών κονδυλίων για την επαγγελματική 
κατάρτιση, από 0,09% το 1988 σε 0,23% το 1989, αποδεικνύει ότι η ανάγκη 
αυτή έχει αναγνωριστεί.

3.6.2. Ευρωπαϊκή πολιτική και κατάρτιση

• Οι αλλαγές στο περιεχόμενο, την ποιότητα και τη διάρκεια της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης απαιτούν νέα πρότυπα 
οργάνωσης στην εκπαίδευση, μερικά από τα οποία αρχίζουν να εμφανίζονται.
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• Σε μερικές χώρες υπάρχουν ενδείξεις μετατόπισης, στην ισορροπία 
των σπουδών στις επιστήμες και ανθρωπιστικές σπουδές, μέσα από μία 
σχετική μεταστροφή στις εγγραφές και τις δαπάνες από πανεπιστημιακό 
ινστιτούτα σε διάφορα ινστιτούτα νέων τύπων βραχύβιων κύκλων.

• Η διατήρηση της προόδου στην εφαρμογή προγραμμάτων μεγάλης 
κλίμακας για την κατάρτιση εξαρτάται σημαντικά από αποτελεσματικές 
διευθετήσεις διαβουλεύσεων και συγκερασμού ανάμεσα σε διαφορετικά 
συμφέροντα: στα διάφορα επίπεδα κυβέρνησης, εργοδοτών, εργατικών 
ενώσεων, ατόμων, ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και εθελοντικών 
σωμάτων.

• Ο ρόλος του κράτους μπορεί να είναι η δημιουργία ενός πλαισίου 
μέσα στο οποίο οι διάφορες ομάδες συμφερόντων μπορούν να συναντηθούν, 
μάλλον, παρά να προσφέρουν τη συνολική εποπτεία.

• Είναι καθήκον υψηλής προτεραιότητας η διασφάλιση συναίνεσης 
σχετικά με την οργάνωση της πρακτικής κατάρτισης στις επιχειρήσεις· αλλά 
και ο συντονισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ινστιτούτα και σε 
επιχειρήσεις.

• Στις περισσότερες χώρες ο προσδιορισμός της καλύτερης μεθόδου 
χρηματοδότησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ένα 
μείζον άλυτο πρόβλημα.

• Οι δημόσιες δαπάνες μπορούν να παραμένουν στα σημερινά επίπεδα, 
ενώ πρέπει να υπάρξει κάποια ανακατανομή τους προς όφελος της 
κατάρτισης. Σε πολλές χώρες άλλες πηγές κεφαλαίων πρέπει να θεωρηθούν 
ότι διασφαλίζουν μεγαλύτερη ενίσχυση από τους εργοδότες.

3.6.3. Οικονομικά, κοινωνικά ονδιαφέροντα και κατάρτιση

Η σταθερή ανάκαμψη, από τις οικονομικές δυσκολίες που έχουν 
γνωρίσει οι περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ από τις αρχές της δεκαετίας του 
1970, θα εξαρτηθεί από την αναδιάρθρωση των οικονομιών τους ώστε να 
ανταποκριθούν:

• στην εντατικοποίηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού,

• στο μεταβαλλόμενο καταμερισμό της εργασίας μεταξύ 
βιομηχανικών εθνών και αναπτυσσόμενων χωρών,

• στη σπανιότητα και το αυξανόμενο κόστος των πρώτων υλών 
ενέργειας σε μερικές χώρες και τη σχετική αφθονία σε άλλες- •

• και τέλος, στους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούνται οι 
νέες τεχνολογίες.
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Οι χώρες του ΟΟΣΑ μπαίνουν σε μια περίοδο στην οποία ο 
χαρακτήρας της οικονομικής ανάπτυξης είναι πιθανό να μεταβάλλεται 
σημαντικά. Για παράδειγμα, το ενδιαφέρον για το περιβάλλον και οι 
αυξανόμενες τιμές των εισαγόμενων εμπορευμάτων μπορεί να είναι τα πρώτα 
στάδια μιας μεταβολής από μια σπάταλη οικονομία σε μια οικονομία 
συντήρησης. Οι θεωρήσεις αυτές θα ασκήσουν σοβαρή επίδραση στο δίκτυο 
παραγωγής, στους εργαζόμενους και στο μάνατζμεντ για ανανέωση και 
προσαρμογή.

Αν η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πρόκειται να ασκήσουν 
έναν πιο θετικό ρόλο στη διαμόρφωση της οικονομίας, στις κοινωνικές 
ευκαιρίες και τις ζωές των ατόμων, οι βασικοί τους στόχοι πρέπει να είναι 
πιο ακριβείς και σαφώς συναρθρωμένοι με ευρύτερους κοινωνικούς και 
οικονομικούς στόχους.

Συχνά, συμβαίνει η επαγγελματική εκπαίδευση και οι πολιτικές 
κατάρτισης να μη συνδέονται στενά λειτουργικά με τις γενικές οικονομίες, 
βιομηχανικές, περιφερειακές, επιστημονικές και άλλες πολιτικές των 
κυβερνήσεων.

Συχνά οι εργοδότες προσδοκούν να μισθώσουν ανθρώπους από την 
αγορά, ήδη εκπαιδευμένους.

Οι τρόποι με τους οποίους διαμορφώνονται άλλες πολιτικές, επίσης 
δυσκολεύουν τη συσχέτιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με αυτούς. 
Συνήθως, οι οικονομικές πολιτικές των χωρών λειτουργούν μέσα από πολύ 
γενικά εργαλεία και τα περισσότερα συγκυριακά μέτρα αναπόφευκτα είναι της 
μορφής stop - go. Συχνά οι πολιτικές βιομηχανικής ανάπτυξης δεν είναι 
σαφείς.

Ταυτόχρονα, με δοσμένη την αβεβαιότητα για το αν θα υπάρξουν ή 
όχι τελικά απασχολήσεις για όλους, ένα κεντρικό ζήτημα που ανακύπτει είναι 
τι είδους επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να τους δοθεί 
ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησής τους. Υπάρχει γενική συμφωνία 
ότι, ο ρόλος των μέτρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν 
είναι να δημιουργηθούν απασχολήσεις, αλλά οι καταρτισμένοι άνθρωποι 
μπορούν να αντεπεξέλθουν καλύτερα στα προβλήματα της ανεργίας απ’άτι οι 
μη καταρτισμένοι.

Τα μέτρα αυτά είναι σημαντικό συμπλήρωμα στην πολιτική 
αποκατάσταση υψηλότερων επιπέδων απασχόλησης. Για το σκοπό αυτό είναι 
ουσιαστικό η αρχική κατάρτιση να είναι αρκετά πλατιά ώστε να βοηθήσει 
τους εργαζόμενους να προσαρμόζονται ευκολότερα στις νέες ειδικότητες.

Ένας από τους κοινωνικούς στόχους είναι η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων. Σε πολλές χώρες υπάρχει ένα ισχυρό κίνημα να 
πραγματοποιηθεί αυτό μέσω βελτιωμένης προετοιμασίας στο σχολείο, που θα 
βοηθήσει τους ανθρώπους να τακτοποιήσουν καλύτερα τη ζωή τους και θα 
τους κάνει περισσότερο ικανούς να αναγνωρίζουν τα συμφέροντά τους και 
τις ικανότητάς τους αλλά και τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Η ευρύτερη 
επέκταση της προσέγγισης αυτής μπορεί να μην υπόκειται σε οικονομικούς 
περιορισμούς, αφού πρωταρχικά είναι ζήτημα μεταβολής της έμφασης που 
πιθανώς μπορεί να επιτευχθεί με μικρή ή και καμία αύξηση στο κόστος.

Η αύξηση της ανεργίας ανάμεσα στους ενήλικες δεν φαίνεται ακόμη 
να έχει προσελκύσει την προσοχή που θα έπρεπε από κυβερνήσεις ή 
επιχειρήσεις. Η προσφορά επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις 
ομάδες αυτές συνεπάγεται την ανάπτυξη νέων οργανωτικών διευθετήσεων 
και μεθόδων διδασκαλίας. Επιπλέον, προκύπτουν ζητήματα προτεραιότητας και
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κόστους, επειδή πολλοί άνθρωποι στις ομάδες αυτές μπορούν να φτάσουν 
στο κανονικό ή μέσο επίπεδο προσόντων και απόδοσης αψού θα έχουν λάβει 
βοήθεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

3.6.4. Εκπαίδευση και αγορά εργασίας

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της διαδικασίας της μάθησης και ουσιαστικό στοιχείο της πολιτικής 
σχετικά με την αγορά εργασίας. Σε μερικές περιπτώσεις τα συμφέροντα 
συμπίπτουν, αλλά σε άλλες μπορούν να συμβιβαστούν μόνο με μεταβολές 
στις πολιτικές του Δημοσίου ή των εργοδοτών.

Ο ΟΟΣΑ έχει επισύρει την προσοχή στην ανάγκη να τροποποιηθεί το 
πρόγραμμα στα σχολεία έτσι ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές να μαθαίνουν 
πώς εφαρμόζουν τη γνώση καθώς επίσης πώς να αποκτούν γνώσεις για χάρη 
των γνώσεων. Αυτό αντανακλάται καθαρά σε μια μελέτη της γαλλικής 
κυβέρνησης.

Πολλές χώρες ενδιαφέρονται να μεταρρυθμίσουν την οργάνωση και 
το περιεχόμενο των σχολικών προγραμμάτων. Στη διαδικασία αυτή οι 
πρωτοβουλίες που παίρνουν πολλοί δάσκαλοι για να ανακαλύψουν πώς 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα θέματά τους στην εργασιακή ζωή και να 
τροποποιήσουν τις μεθόδους τους είναι πιθανώς ο μοναδικός σημαντικός 
παράγοντας. Υπάρχει γενική συμφωνία ότι, ενώ η διαδικασία της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να ξεκινάει στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση, τα σχολεία δεν θα έπρεπε να προσπαθούν να 
προσφέρουν κατάρτιση για ειδικά επαγγέλματα. Στα επόμενα στάδια της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η μέθοδος διδασκαλίας θα 
μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά. Σε μερικά ινστιτούτα μπορεί να είναι 
υψηλής ποιότητας καθώς και σε ενδοεπιχειρησιακά εργαστήρια και 
επιχειρήσεις.

Όμως, σε εργαστήρια και επιχειρήσεις μερικών χωρών, εκεί όπου 
διεξάγεται, στο σημείο της παραγωγής, η κατάρτιση συχνά ποικίλλει από 
άποψη ποιότητας. Η μεγάλης έκτασης δημιουργία ειδικών προγραμμάτων για 
νεοεισερχόμενους στο εργατικό δυναμικό έχει προσελκύσει ως εκπαιδευτές 
πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν την ανάλογη κατάρτιση επομένως υπάρχει 
ανάγκη επανεξέτασης της στελέχωσης και του σχεδιασμού αυτών των 
προγραμμάτων. Έτσι, γενικά η βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί σημαντικό στοιχείο πολιτικής.

Ανεξάρτητα από την αξίωση ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα’πρεπε να 
έχουν πρόσβαση στον πολιτιστικό πλούτο των χωρών του ΟΟΣΑ, μπορεί 
κάλλιστα να ειπωθεί ότι, η μελλοντική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη θα 
εξαρτάται και περισσότερο από εκείνα τα μέλη του εργατικού δυναμικού που 
κατέχουν τόσο τεχνικές ικανότητες όσο και πολύ αναπτυγμένη κριτική 
ικανότητα. Φαίνεται όμως ότι η ικανότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης να αναπτύσσουν τις ιδιότητες της ανεξάρτητης κριτικής 
σκέψης, που συνήθως συνδέονται με τη γενική εκπαίδευση, πρέπει ακόμη να 
αναγνωρισθεί και να αξιοποιηθεί πλήρως.

Οι πολιτικές της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας έχουν ένα 
κοινό σημείο, τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Ανισότητες μπορούν να 
προκύψουν και ακόμη να επιδεινωθούν, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην 
αγορά εργασίας.
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Ένα θεμελιακό πρόβλημα στην εξέλιξη των ακολουθούμενων πολιτικών 
είναι ότι, ενώ η μάθηση πραγματοποιείται και επιδρά σχετικά μακροπρόθεσμα, 
συγκρίνεται με τις γρήγορες μεταβολές που πραγματοποιούνται στην αγορά 
εργασίας. Αυτός είναι ένας από τους πρωταρχικούς λόγους για τους οποίους 
δεν έχει γίνει δυνατό να σχεδιαστεί η επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση στη βάση των προβλέψεων της απασχόλησης ή των απαιτήσεων 
σε ειδικότητες. Οι αποφάσεις επιχειρήσεων να δημιουργούν και να 
εξαλείφουν απασχολήσεις και ατόμων να αλλάζουν τον εργοδότη τους ή την 
απασχόλησή τους πραγματοποιούνται πιο γρήγορα από μεταβολές στην 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ακόμη και στη βραχυχρόνια 
επανακατάρτιση.

3.6.5. Πολιτικοί θεσμοί και κατάρτιση

Μια άποψη που υπάρχει σε πολλές χώρες, άποψη που τονίζεται από 
την TUAC, είναι ότι η εκπαίδευση κάθε είδους, μαζί και η επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση θα έπρεπε να είναι δημόσια λειτουργία υποκείμενη 
σε δημόσιο έλεγχο για να προστατεύονται τα συμφέροντα του ατόμου. Η 
άποψη μερικών χωρών είναι ότι, μια δημόσια υπηρεσία προστατεύει επίσης τα 
συμφέροντα των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η άποψη άλλων χωρών καθώς και 
της B1AC είναι ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στο 
πρωτοβάθμιο επίπεδο προσφέρονται καλύτερα από επιχειρήσεις που αυτές 
μόνο γνωρίζουν πως εξελίσσονται η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και οι 
αγορές για τα προϊόντα αυτά.

Υπάρχει, ωστόσο, πλατιά σύμπτωση απόψεων σε όλες τις χώρες ότι 
τα σχολεία δεν μπορούν και δεν πρέπει να παρέχουν κατάρτιση για ειδικά 
επαγγέλματα. Η συνολική διαδικασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης όλες τις χώρες είναι εν μέρει δημόσια και εν μέρει ιδιωτική, ενώ 
ο επιμερισμός ανάμεσα σ’αυτές τις δύο μορφές μέσα σε κάθε χώρα είναι 
ιστορικά και πολιτικά καθορισμένος.

Σε πολλές χώρες υπάρχει μια τάση αποκεντροποίησης που παίρνει 
πολλές μορφές.

Το κοινό στοιχείο ανάμεσα στις διαφορετικές προσεγγίσεις είναι η 
προσπάθεια να προσαρμόσουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
στις τοπικές αγορές εργασίας. Ωστόσο, δεν πρόκειται για μια αναπόφευκτη 
τάση που θα συνέβαινε με την απουσία πολιτικής δέσμευσης.

Η Γαλλία είναι η μοναδική χώρα του ΟΟΣΑ με χωριστό υπουργείο για 
επαγγελματική κατάρτιση. Το υπουργείο αυτό έχει δύο αρμοδιότητες: 
καθορίζει και κατευθύνει την πολιτική για την επαγγελματική κατάρτιση σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και μέσα στο πλαίσιο αυτής της 
πολιτικής συντονίζει τα ειδικά μέτρα των διάφορων υπουργείων. Η αρχική 
κατάρτιση παραμένει η αποκλειστική ευθύνη του υπουργείου Παιδείας.

Σε διάφορες χώρες του ΟΟΣΑ οι διευθετήσεις σχετικά με την 
πολιτική είναι σύνθετες. Στις περισσότερες απ’αυτές η εκπαίδευση ανήκει 
στην πολιτειακή ή επαρχιακή δικαιοδοσία, ενώ η αγορά εργασίας είναι 
ομοσπονδιακής αρμοδιότητας.

Οι διευθετήσεις για διαβουλεύσεις ανάμεσα στις κυβερνήσεις, τους 
εργοδότες και τις εργατικές ενώσεις έχουν διαμορφωθεί σωστά στις
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περισσότερες χώρες σε σχέση με την πολιτική για την αρχική και 
προχωρημένη κατάρτιση, κυρίως μέσω ειδικών οργανισμών, αλλά πιθανώς θα 
μπορούσαν να ενδυναμωθούν στα πρώτα στάδια επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης στα σχολεία.

Η εξέλιξη της πολιτικής της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης δεν μπορεί να αποφασιστεί ικανοποιητικά μόνο στο εθνικό 
επίπεδο. Για το συμβιβασμό των συμφερόντων των εργοδοτών και των μελών 
του εργατικού δυναμικού είναι αναγκαίο να συνταιριάσουμε τα συμφέροντα 
των διαφόρων κλάδων της βιομηχανίας ή των τομέων, από τη μια μεριά και 
του εργατικού δυναμικού στις τοπικές αγορές εργασίας, από την άλλη. Αυτό 
δεν μπορεί ούτε να σχεδιαστεί ούτε να αφεθεί ολοκληρωτικά αβοήθητο στις 
λειτουργίες της αγοράς εργασίας. Σε μερικές χώρες, οι διευθετήσεις για τις 
ανάγκες των κλάδων της βιομηχανίας υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, ενώ 
υπάρχουν μερικές για τη συζήτηση των περιφερειακών συμφερόντων ή των 
δοσμένων απασχολήσεων. Ωστόσο, η εμπειρία αυτού του συμβιβασμού των 
συμφερόντων είναι ακόμη μικρή.

3.6.6. Προοπτικές της κατάρτισης στην Ε.Ε.

Αν και αναγνωρίζεται απ’όλους ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση είναι ουσιαστικές και βοηθούν στη δημιουργία μέρους της 
υποδομής των οικονομικών του ΟΟΣΑ, μερικές χώρες ρωτούν αν και πώς η 
επαγγελματική εκπαίδευση και η κατάρτιση θα μπορούσε να είχαν μια πιο 
αποτελεσματική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και απόδοση. Σε σχέση 
με το θέμα αυτό, μπορεί να εξεταστεί η συμβολή τους σε τέσσερις τομείς, 
δηλαδή στην καινοτομία, στην τεχνολογία, στην προσφορά εργατικού 
δυναμικού και στην παραγωγικότητα και την ανάπτυξη.

3.6.6.1. Καινοτομία

Η διαδικασία της καινοτομίας είναι σύνθετη και όχι πολύ καλά 
κατανοητή, αλλά είναι σαφές ότι συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και 
εξαρτάται από την ίδρυση επιχειρήσεων, την οργάνωση της εργασίας και τις 
δεξιότητες του προσωπικού τους. Η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων 
είναι μια προϋπόθεση επέκτασης των ευκαιριών απασχόλησης, ενώ ο 
δυναμισμός τους και η αποτελεσματικότητά τους εξαρτώνται σημαντικά από 
τους ανθρώπους που τις διευθύνουν και τις λειτουργούν. Ο ρυθμός της 
καινοτομίας θα εξαρτάται από προσπάθειες για τη διασφάλιση ότι η 
εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα βοηθάει τους ανθρώπους να μαθαίνουν πώς 
να ενεργούν καθώς επίσης πώς να αποκτούν γνώσεις· από τη διαθεσιμότητα 
του εργατικού δυναμικού με υψηλά επίπεδα τεχνικών δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων μάνατζμεντ και από τις ευκαιρίες για την κατάρτιση του 
προσωπικού όλων των επιπέδων για νέες επιχειρήσεις. Για την υποβοήθηση 
της αύξησης των επενδύσεων υπάρχει ειδικός ρόλος για τις κυβερνήσεις να 
παρέχουν κατάρτιση για να βοηθούν τους ιδιοκτήτες των νέων επιχειρήσεων
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να αναπτύσσουν τις επαγγελματικές ικανότητες και να παραμένουν στις 
επιχειρήσεις.

Επίσης, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις από τις περισσότερες χώρες, ότι 
οι νέοι προτιμούν να εργάζονται σε μικρές επιχειρήσεις επειδή πιστεύουν ότι 
λειτουργούν σε πιο ανθρώπινη βάση.

Η καινοτομία σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας μπορεί 
να δημιουργήσει την ανάγκη κατάρτισης μέσα σε μερικές απ’αυτές, 
κατάρτισης σχετικής με τις νέες διαδικασίες τους. Ωστόσο, σε 
δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας υπάρχει συχνά ένας υψηλός βαθμός 
καταμερισμού της εργασίας σε δραστηριότητες επακριβώς καθορισμένες. Για 
πολλά χρόνια, κατάρτιση γΓαυτές σήμαινε να μάθει κάποιος να εργάζεται σε 
στενές τεχνικές ειδικεύσεις στη βάση προκαθορισμένης ποιότητας, συχνά με 
επίμονη και συνεχή προσπάθεια.

Όμως, σε μικρές και νέες επιχειρήσεις η εργασία δεν μπορεί να 
προκαθορίζεται τεχνικά: κάθε άτομο είναι πιθανό να έχει έναν αριθμό 
λειτουργιών που πρέπει να συντονίζονται άτυπα με άλλες και οι οποίες 
μεταβάλλονται καθώς προϊόντα και υπηρεσίες αναπτύσσονται ή καθώς 
αναπτύσσεται η επιχείρηση. Αυτό απαιτεί υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την ανάπτυξη των προσωπικών τεχνικών και 
κοινωνικών ικανοτήτων και επιβραβεύει την ατομική δημιουργικότητα, 
πρωτοβουλία και υπευθυνότητα.

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα πρέπει 
ωστόσο να προσαρμοστούν σε αλλαγές στη φύση της εργασίας όπως αυτές. 
Πιθανώς θα χρειαστούν περισσότερα σχολεία διεπιχειρησιακής κατάρτισης 
αλλά και εργαστήρια.

3.6.6.2. Εζαδίκευση

Στους περισσότερους τομείς υπάρχει μια προσδοκία μιας συνεχούς 
αυξανόμενης ζήτησης, ειδικά υπηρεσιών, για ανθρώπους με συνδυασμό 
περισσότερο ή λιγότερο ειδικής τεχνικής γνώσης, ικανοτήτων ορθολογικής 
σκέψης και ικανοτήτων μάνατζμεντ. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να έχουν 
σαφώς καλύτερα και διαφορετικά προσόντα με εκείνους τους έστω και 
υψηλής ειδίκευσης εργάτες.

Η περισσότερο ειδική κατάρτιση σχετικό με την τεχνολογία είναι 
πρωταρχικής σημασίας στην προχωρημένη κατάρτιση μετά από τα βασικά 
προϊόντα. Στο στάδιο αυτό οι μαθητές προετοιμάζονται επίσης καλύτερα να 
αντιμετωπίσουν την προχωρημένη θεωρία. Η φύση της εργασίας που γίνεται 
από πολλούς ανθρώπους με μεσαίου επιπέδου ειδικεύσεις μπορεί να 
υφίσταται κάποιο μετασχηματισμό.

Στη φύση της τεχνολογίας, που δεν είναι παρά η εφαρμογή της 
επιστήμης στην παραγωγή, είναι να αναπτύσσεται συνεχώς. Έτσι, υπάρχει η 
ανάγκη για ανθρώπους που να μπορούν να μαθαίνουν συνεχώς για τις 
εξελίξεις στη θεωρία και την πρακτική και να τις προσαρμόζουν στις 
λειτουργίες της επιχείρησής τους. Η τυπική κατάρτιση μπορεί να βοηθήσει 
σ'ένα βαθμό στη διαδικασία αλλά πρωταρχικά αυτή κατακτείται στην εργασία. 
Σε αντίθεση με την παραδοσιακή έννοια της μάθησης πάνω στη δουλειά από 
άλλους, αυτή είναι μια διαδικασία αυτο-μάθησης. Για να αντιμετωπιστούν οι
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ανάγκες αυτές υπάρχει μια αύξηση τεχνικών και τεχνολογικών ινστιτούτων 
που παρέχουν μαθήματα βραχυχρόνιων κύκλων, κυρίως ενός ή δύο ετών, 
πάνω ή πέρα από το επίπεδο που κανονικά αποκτιέται στην αρχική κατάρτιση 
αλλά διαφορετικών από την εκπαίδευση του παραδοσιακού πανεπιστημίου. Σε 
μερικές χώρες η βασική και περαιτέρω κατάρτιση μπορεί να υπερκαλύπτει η 
μία την άλλη.

3.6.6.3. Νέες τεχνολογίες

Η μελλοντική οικονομική απόδοση και ανάπτυξη των περισσοτέρων, αν 
όχι όλων των χωρών του ΟΟΣΑ, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την 
ικανότητά τους να χρησιμοποιούν υψηλή τεχνολογία.

Σε μερικές χώρες, οι πολιτικές οικονομικής και βιομηχανικής 
ανάπτυξης στηρίζονται σε συνειδητή επιλογή της υψηλής τεχνολογίας π.χ. 
Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία και Ιαπωνία και σε άλλες συστήνεται αυτή η 
στρατηγική, π.χ. στην Αυστραλία.

Η τεχνολογία μεταβάλλεται μέσω των αιώνων αλλά τώρα έχει μπει σε 
μια ξεχωριστή φάση, στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών βασισμένης στη 
μικροηλεκτρονική, τη βιοχημεία και την παραγωγή ενέργειας και τη συντήρηση. 
Οι τεχνολογίες που στηρίζονται στη μικροηλεκτρονική είναι ειδικά σημαντικές, 
επειδή το μικρό μέγεθος και το μειωμένο κόστος της παραγωγής του 
“μηχανικού” μέρους των υπολογιστών τους επιτρέπει την ευρεία 
χρησιμοποίησή τους. Η εφαρμογή τους εξαρτάται πρωταρχικά από την 
ανάπτυξη του “λογισμικού”, δηλαδή των προγραμμάτων και των διαδικασιών 
για λύση προβλημάτων, που, επειδή απαιτούν τις ικανότητες σκέψης και 
λήψης αποφάσεων, εξαρτώνται σημαντικά από τη διαθεσιμότητα ανθρώπων 
με υψηλά επίπεδα δεξιοτήτων και ικανότητας.

Στο στάδιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα 
σχολεία, μερικές χώρες έχουν αρχίσει να εισάγουν μεταβολές στο 
πρόγραμμα.

Μερικές απ’αυτές τις αλλαγές σκοπεύουν να κάνουν τους μαθητές 
γνώστες της ύπαρξης ειδικών τεχνολογιών ή ορισμένων τύπων εξοπλισμού. 
Μερικοί απ’αυτούς μπορεί να έχουν και παιδαγωγική και πρακτική αξία. Για να 
πάρουμε ένα απλό παράδειγμα, οι μαθητές χρειάζεται να αποκτήσουν 
ικανότητες στο χειρισμό πλήκτρων για να κατανοήσουν πώς λειτουργούν τα 
πολλά και διαφορετικών ειδών πλήκτρα που θα συναντήσουν στη ζωή τους, 
π.χ. στα τηλέφωνα, τις μηχανές εισιτηρίων κ,λπ. Άλλοι εκσυγχρονισμοί 
προχωρούν ακόμη περισσότερο.

Στην Ελλάδα η στοιχειώδης τεχνολογία έχει εισαχθεί ως νέο θέμα 
μελέτης. Ξεκινώντας από το 7ο έτος οι μαθητές μαθαίνουν τις αρχές της 
τεχνικής του σχεδιασμού, εξοικειώνονται με εργαλεία, αναπτύσσουν την 
αίσθηση της ασφάλειας και μαθαίνουν πώς να σχεδιάζουν προγράμματα.

Ωστόσο, οι καινοτομίες αυτές αφορούν κυρίως δεξιότητες που 
μπορούν να μαθευτούν πολύ εύκολα και γρήγορα. Πρέπει όμως να βρεθεί μια 
πιο ικανοποιητική προσέγγιση για μια βασική κατανόηση της τεχνολογίας. Η 
δημιουργία μιας υγιούς θεωρητικής βάσης είναι πιο σημαντική απ’ό,τι η 
διδασκαλία σε εφήμερες τεχνικές. Τα ακαδημαϊκά θέματα φαίνεται να είναι 
οργανωμένα σύμφωνα με τις παραδοσιακές αρχές που αντιστοιχούν σε
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εκείνες της υψηλότερης εκπαίδευσης όπου έχει εξέχουσα θέση η αφαιρετική 
λογική. Η διδασκαλία σχετικό με την τεχνολογία, μέχρι τώρα, συχνό έχει 
οργανωθεί σε σχολικό εργαστήρια γύρω από χειρωνακτικές ικανότητες που 
σχετίζονται μ’ένα περιορισμένο στρώμα τύπων εργασίας. Έτσι παρουσιάζεται 
η ανάγκη να αναπτυχθεί, τόσο η λειτουργική συνάφεια των παραδοσιακών 
αρχών όσο και οι εννοιολογικές βάσεις των, προφανώς, ωφελιμιστικών 
θεμάτων του προγράμματος. Ο στόχος θα έπρεπε να είναι η κατανόηση από 
τους μαθητές των επιστημονικών και ανθρώπινων βάσεων των τεχνικών 
πολιτισμών και η απόκτηση της ικανότητας της αφαίρεσης, της αυστηρής 
λογικής σκέψης σε συνδυασμό με την κατανόηση και δημιουργία περίπλοκων 
συστημάτων.

3.6.7. Προσφορά ανθρώπινου δυναμικού και ολλβίψοις

Η επαγγελματική εκπαίδευση και η κατάρτιση προσφέρουν στους 
ανθρώπους τις επαγγελματικές ικανότητες που θα χρησιμοποιήσουν στο 
μέλλον. Ξεκινώντας απ’αυτό το απλό γεγονός υποστηρίζεται συχνά ότι ένας 
τέτοιος εξοπλισμός θα’πρεπε να επεκτείνεται σε ανθρώπους που θα 
απασχοληθούν στο μέλλον, μετά από μερικά χρόνια. Ακόμη υποστηρίζεται ότι 
το εργατικό δυναμικό θα’πρεπε να εξοπλίζεται με ένα πρότυπο 
επαγγελματικών ειδικεύσεων οι οποίες να αντιστοιχούν στο υπόδειγμα των 
απασχολήσεων που θα υπάρχει στο μέλλον.

Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι είναι δύσκολο να γίνουν έγκυρες 
προβλέψεις για την απασχόληση έστω και βραχυχρόνια· αυτό γίνεται μόνο 
μεσοπρόθεσμα. Οι πιθανότητες να συμπέσουν η προσφορά και η ζήτηση στο 
συνολικό εθνικό επίπεδο είναι μικρές και ακόμη μικρότερες για κάθε κλάδο 
βιομηχανίας.

Στην πρακτική, η έννοια των ανισορροπιών στην αγορά εργασίας έχει 
βαθιές ρίζες. Στη σημερινή κατάσταση της συμπιεσμένης αγοράς εργασίας 
υποστηρίζεται συχνά ότι δεν αξίζει να εκπαιδεύονται άνθρωποι όταν είναι 
αβέβαιο το πώς και το αν θα απασχοληθούν. Σε μερικές χώρες οι εργοδότες 
διστάζουν να εκπαιδεύσουν. Επιπλέον, για πολλούς ανθρώπους η πρόσβαση 
στην κατάρτιση συνδέεται άμεσα με το να εργάζεται κάποιος και έτσι 
άνθρωποι που απολύονται από μια επιχείρηση δεν έχουν δυνατότητα 
κατάρτισης. Σε μια τέτοια κατάσταση δεν είναι καθόλου σαφές σε ποιο 
βαθμό θα’πρεπε να παρεμβαίνουν οι δημόσιες αρχές, είτε για να προσφέρουν 
πρόσθετη κατάρτιση σε δημόσια ιδρύματα είτε για να διατηρήσουν τις 
δραστηριότητες της επαγγελματικής κατάρτισης των επιχειρήσεων 
επιδοτώντας τες ή αγοράζοντας θέσεις απ’αυτές για τους ανέργους.

Υπάρχει σαφής ένδειξη ότι μερικά κενά επιμένουν και είναι πιθανό ότι 
ενεργή ζήτηση, σε περιοχές γρήγορης βιομηχανικής ανάπτυξης και σε λίγες 
απασχολήσεις που συνδέονται με νέες τεχνολογίες πληροφόρησης, δύσκολα 
θα ικανοποιηθεί για κάποιο χρόνο. Πάντως, είναι σαφές ότι οι εκθέσεις για τα 
κενά συχνά υπερβάλλουν. Τα κενά φαίνεται ότι είναι εκ των υστέρων 
παρατηρήσεις ανισορροπιών ανάμεσα στη ζήτηση για ανθρώπινο δυναμικό και 
την προσφορά κάτω από τις σημερινές συνθήκες ημερομισθίων, εργασιακών 
συνθηκών, προοπτικών κ,λ.π., αλλά είναι πιο δύσκολο να μελετήσουμε την
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πραγματικότητα. Πραγματικά, ένα κενό μπορεί να καλυφθεί από κάποιον που 
και αυτός αφήνει πίσω του ένα κενό στην αρχή μιας αλυσίδας μεταβολών 
στις απασχολήσεις που πολλαπλασιάζει το φανερό αριθμό των κενών θέσεων 
εργασίας. Πρέπει φυσικά να αναγνωριστεί ότι, ένα μόνο κενό μπορεί να είναι 
κρίσιμο για τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Σε μερικές χώρες οι υπηρεσίες απασχόλησης δεν έχουν καταφέρει 
να βρουν τις κενές θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε εκθέσεις για τις 
ελλείψεις. Εργοδότες και εργατικές ενώσεις έχουν διαφορετικές απόψεις ως 
προς το τι σημαίνει ένα κενό: Οι πραγματικές εισροές εργασίας που 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης συνήθως είναι διαφορετικές από ένα 
τεχνικό ελάχιστο.

Αν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας, τα 
επαγγελματικά προσόντα που απαιτούν οι εργοδότες τείνουν να αυξάνονται: 
Όλο και περισσότερο απαιτούν χαρακτηριστικά τέτοια, όπως χρόνια πείρας 
που δεν είναι δυνατόν να αποκτηθούν μέσω επαγγελματικής κατάρτισης.

Φαίνεται χρήσιμο να διακρίνουμε την προσφορά της εργασίας 
συγκροτώντας πολιτικές για το μέλλον. Ίσως είναι λάθος να συγκεντρώσουμε 
την προσοχή μας στον αριθμό των ανθρώπων που μπορεί να χρειάζονται στο 
μέλλον και πιο ρεαλιστικό να δίνουμε έμφαση σε γενικά αυξανόμενα επίπεδα 
κατάρτισης. Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι η διαθεσιμότητα ειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού οδηγεί τους εργοδότες να μπουν στην παραγωγή. Τα 
προβλήματα των ανθρώπων με υψηλά επίπεδα κατάρτισης είναι λιγότερο 
σοβαρά σε σχέση με εκείνα των ανθρώπων με χαμηλά επίπεδα ή καθόλου 
κατάρτιση.

Είναι δύσκολο να αντισταθμίσουμε την έλλειψη επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σχολείο ή με βασική κατάρτιση.

3.7. Η Οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα

Η Ελληνική οικονομία για πολλές ΙΟετίες χαρακτηρίζεται από 
διαρθρωτικά προβλήματα, τα οποία επιδεινώθηκαν από τις ακολουθούμενες 
οικονομικές πολιτικές, με τελικό αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της 
παραγωγικής δομής της οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια κορυφαίο πρόβλημα 
της Ελληνικής οικονομίας αναδείχθηκε το δημοσιονομικό, αφού η πολιτική 
εξουσία χρησιμοποιεί το δημόσιο τομέα για τη βελτίωση της κομματικής της 
δύναμης. Η δημοσιονομική ανισορροπία, που είναι αποτέλεσμα της 
λανθασμένης οικονομικής πολιτικής, εκδηλώνεται με τη διόγκωση των 
δημοσιονομικών ελλειμμάτων, τη ραγδαία αύξηση του δημόσιου χρέους και 
την απορρόφηση υγιών πόρων του ιδιωτικού από το δημόσιο τομέα, οδήγησε 
στην επιδείνωση της εξέλιξης όλων των μακροοικονομικών μεγεθών.

Στους παρακάτω πίνακες εξετάζεται η εξέλιξη ορισμένων βασικών 
δεικτών της Ελληνικής Οικονομίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7.1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

σε σταθερές τιμές 1970 
__________ σε εκατ. 6ραχ.

ΙΐΙΙΙ |!| illlillfl
Μέσα Ετήσια Ποσοστά 
Μεταβολής %

1975 1980 1990 1993* 1980/75 1990/80 ί 1993/90
I Ακαθ.Εγχ.Προϊόν {συντελεστών παραγωγής) 339833 417.510 489.741 506261 4.2 16! 1.1
1 Ιδιωτική κατανάλωση 267.256 319.341 40.1756 434 567 3.6 21.3 ί 2.7
ί Δημόσια κατανάλωση 56.075 68.940 89.735 - 4.2 271 -
ί Δημόσιες επενδύσεις 20.958 22.240 22.794 28.621 1.2 0 .2 ί 7.9
ϊ Ιδιωτικές επενδύσεις 53,702 70.465 70.026 62671 5,6 -0.1 1 *3.6
1 (ΓεωργίαΙ 15.0241 14.112) (3.246) - -3.4 -2.3 ! -
I (ΜεταποιησηΙ (13.0331 (14220) (16277) - 1.8 1.4! ||
ί Κατά κεφαλή εισόδημα ΙΑγορ.τιμήΙ 43.111 50309 53965 - 3.1 0.7 1 -
1 Κατά κεφαλή ιδιωτ.κατανάλωσπ 29.542 33.118 39687 - "2Χ1 18!
ί ΊΕλλειμμα Δημόσιου Τομέα % ΑΕΠ 7% 9% 26% 27% - - | -
1 Μέση φορολογική Επιβάρυνση 18% 19% 25% 27% ' ' - - ί II
ί Ποσοστό ανεργίας 2.6% 2.8% 6.4% 7.1% - - j -
; Μεταβολή Πραγματικών Μισθών

4,4 0.7
1991-94

-1.5
“ ■**· * :

| ‘Προσωρινά στοιχεία
; “Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, Εισηγητικές Εκθέσεις Προϋπολογισμού και European Economy, Annual Economic Report, 1994.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7.2. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (αγοραίες τιμές)

σε σταθερές τιμές 1970 
___________ σε δισ. δραχ.

% ποσοστιαία μεταβολή
1950-70 1970-80 1980-90 1950-74 1974-94 1980-94

; 1. Συνολική κατανάλωση 5.6 4.7 2 6 5.6 23 22
1 α. Ιδιωτική κατανάλωση 5.6 4.4 2.5 5.5 2.7 2.2
j β. Δημόσια κατανάλωση 5.7 6.2 2.8 6 0 3.3 23
j 2. Ακ.Επενδύσεις Πάγιου Κεφαλαίου 7.6 2.7 0.4 6 5 1.0 -0.2
1 α. Ιδιωτικές 8.6 3.3 0.4 7.3 0.8 -02

β. Δημόσιες 5 7 1.1 0 2 5.2 1.3 1.9
I 3. Αποθέματα & στατιστικές διαφορές - - - - ♦

1. Συνολική Εγχώρια Ζήτηση 11+2+31 6.6 4.1 2.4 6 2 2 6 2.1
1 4. Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών - - - - - -
ί 5. Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών - - - - - -
! II Ισοζύγιο αγαθών & υπηρ. 14+51 - - - - - -
| III ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ι+ιιΙ 6.9 4.5 1.5 6.6 2.2 1.4
| 6. Καθαρό εισόδημα αλλοδαπής - - - - - -
! IV. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 7.0 4.6 1.2 6.7 2.1 12
I ‘Προσωρινά στοιχείο “ Προβλέψεις.
ί Πηγή Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και ΕΣΥΕ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7.3. ΑΝΕΡΓΙΑ ΩΣ % ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Στις αρχές της δεκαετίας που διανύουμε γίνεται πλέον φανερό ότι η 
χώρα πρέπει να μπει σε ένα νέο τρόπο λειτουργίας, προκειμένου να 
ακολουθήσει τις εξελίξεις της παγκόσμιας οικονομίας και την όξυνση του 
ανταγωνισμού, αλλά και τις αναπροσαρμογές που ακολουθεί η ΕΟΚ με την 
υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχ το 1992 και την μετονομασία της σε 
Ε.Ε.. Βασικός στόχος της Συνθήκης είναι η πολιτική ενοποίηση και η οικονομική 
ένωση που έχει σαν τελικό στόχο την υιοθέτηση ενιαίου Ευρωπαϊκού 
νομίσματος.

Η οικονομική ένωση μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από την σύγκλιση 
των οικονομιών των χωρών της Ε.Ε. Οι οικονομικοί όροι της σύγκλισης 
αναγκάζουν την Ελλάδα να βελτιώσει δραματικό τα μεγέθη της οικονομίας 
της. Έτσι από το 1992 και μετά η χώρα μπαίνει στη φάση της εξυγίανσης της 
οικονομίας. Τα σταθεροποιητικό πλέον προγράμματα περνούν μέσα από το 
πρόγραμμα σύγκλισης που κατατέθηκε στην Επιτροπή το Δεκέμβριο του 1992 
και αναθεωρήθηκε το 1993 προκειμένου να διορθωθούν ανισορροπίες που 
παρουσιάστηκαν. Ακρογωνιαίος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση 
της πλήρους προσφοράς (παραγωγική βάση) και η μείωση του πληθωρισμού. 
Απαιτείται συνεπώς ενθάρρυνση για ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών από 
τον Ιδιωτικό τομέα και μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Η μείωση 
των δημοσιονομικών ελλειμμάτων οδηγεί στη μείωση των πληθωριστικών 
πιέσεων και τελικό στη μείωση των επιτοκίων. Έτσι τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται μια σημαντική ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας. Ο Δημόσιος 
τομέας περιόρισε τις μη-επενδυτικές του δαπάνες και εισχώρησε τμήματά 
του στον ιδιωτικό τομέα (Προβληματικές, μετοχοποίηση του ΟΤΕ, κ.λπ.1. 
Αύξησε σημαντικό τα έσοδά του μέσω φορολογικών μέτρων, αλλά και της 
ορθολογικής οργάνωσης του φορολογικού συστήματος. Συγκρότησε χαμηλό 
τους μισθούς και τις συντάξεις, μειώνοντας ταυτόχρονα τις προσλήψεις νέων 
δημοσίων υπαλλήλων. Ο πληθωρισμός για πρώτη φορά μετά από 20 περίπου 
χρόνια πέφτει κάτω από το 7% (Ιανουάριος '97 6,8%). Τα επιτόκια μετά με



ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 62

πολλά χρόνια διαμορφώνονται στο 12 - 14%, ανοίγοντας το δρόμο για αύξηση 
των ιδιωτικών επενδύσεων, όχι μόνο σε όγκο κεφαλαίου αλλά σε 
παραγωγικές επενδύσεις για την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής. Στον 
ιδιωτικό τομέα η συγκρότηση των μισθών και των τιμών, η μείωση του 
κόστους παραγωγής (και με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών), οδήγησε σε 
σημαντική αύξηση των κερδών τα τελευταία 4 χρόνια. Σημαντικό πρόβλημα 
παρατηρείται στη μείωση των εξαγωγών, τόσο στις χώρες της Ε.Ε. όσο και 
σε τρίτες , που κατά ένα μέρος οφείλεται στην πολιτική της “σκληρής 
δραχμής” που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Το ποσοστό ανάπτυξης από το 2% το 1995, έφθασε στο 2,4% το 
1996 και υπολογίζεται σε 2,5% το 1997. Στην ανάκαμψη αυτή σημαντικό ρόλο 
έπαιξε η αύξηση των ακαθόριστων επενδύσεων με 8,3% σε όγκο. Η ανεργία 
το 1996 σταθεροποιήθηκε στο 9% και άρχισε να αυξάνεται η απασχόληση, 
ιδίως στη μεταποίηση. Το δημόσιο χρέος από 111,8% (του ΑΕΠ) το 1993, 
μειώθηκε σε 110,6% το 1996. Η μείωση οφείλεται όπως αναφέρουμε στην 
αύξηση των εσόδων: από 34,4% (του ΑΕΠ) το 1993 στο 38% το 1996, και στην 
αντίστοιχη μείωση των δαπανών: από 48,5% το 1993 σε 46% το 1996. Το 
δημόσιο έλλειμμα υπολογίζεται το 1997 στο 6,2% (του ΑΕΠ), με πρωτογενές 
πλεόνασμα 4,5% που θα συμβάλλει για δεύτερη συνεχή χρονιά στη μείωση 
του δημόσιου χρέους.

Η αντιστροφή των πτωτικών τάσεων στη βιομηχανική παραγωγή έχει 
συνοδευτεί από κεφαλαιακή ισχυροποίηση και σημαντική βελτίωση της 
κερδοφορίας. Η συνεχιζόμενη, μακρό διαδικασία διαρθρωτικών αλλαγών, έχει 
οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις ορισμένων βασικών οικονομικών μεγεθών. 
Το 1995 η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,2%, εξέλιξη ιδιαίτερα 
θετική διότι είναι το δεύτερο κατά σειρά έτος που παρατηρείται άνοδος της 
παραγωγής ύστερα από τέσσερα χρόνια μειώσεων. Το 1994 ο ετήσιος 
ρυθμός του δείκτη μεταβολής της βιομηχανικής παραγωγής ήταν 1,1%. Τα 
τέσσερα προηγούμενα χρόνια ο ρυθμός μεταβολής ήταν αρνητικός. Η 
βιομηχανική παραγωγή είχε μειωθεί κατά 3,3% το 1993, 1,3% το 1992, 0,9% 
το 1991 και 9,8% το 1990. Το 1994 υπήρξε πτώση σε 10 βιομηχανικούς 
κλάδους, ενώ το 1995 περιορίστηκαν σε έξι. Η ανάκαμψη της μεταποίησης το 
1995 οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση της παραγωγής κεφαλαιακών 
αγαθών (6,5%), ενώ η άνοδος της παραγωγής καταναλωτικών αγαθών ήταν 
περιορισμένη (0,5%) και η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών 
μειώθηκε (1,5%). Η ανοδική τόση της μεταποιητικής παραγωγής αποδίδεται 
στην αυξημένη εσωτερική επενδυτική κίνηση, αλλά και στην ένταση της 
εξαγωγικής προσπάθειας, μέσα σε ολοένα ανταγωνιστικότερες συνθήκες 
παραγωγής και εμπορίας.

Ωστόσο συνοδεύτηκε από αύξηση των εισαγωγών, με αποτέλεσμα να 
εντείνεται ο ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά και να παρατηρείται μερική 
υποκατάσταση των εγχώριων προϊόντων από εισαγόμενα.

Το 1995 η αξία των εξαγωγών σε δραχμές ανήλθε σε 1.826,9 δισ. 
Δρχ. και εμφάνισε αύξηση 20,7% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα του 1994. Όμως στα συναλλαγματικό στοιχεία για την ίδια περίοδο 
αναφέρεται αύξηση μόνο κατά 8,2%. Η αξία των εισαγωγών το 1995 ήταν 
σημαντικό αυξημένη (22,3% σε δολάρια και 16,8% σε δραχμές). Η αξία των 
εισαγωγών χωρίς καύσιμα, αποπληθωρισμένη ισοδυναμεί με αύξηση όγκου 
10%.
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Υψηλότερο ρυθμό αύξησης από το σύνολο των εισαγωγών 
παρουσιάζουν οι πρώτες ύλες και τα κεφαλαιακά αγαθό, γεγονός που 
αποδίδεται στην αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων κύρια το 1995 και 
ιδιαίτερα των επενδύσεων σε εξοπλισμό (11,55 σε σταθερές τιμές). Το 1995 
ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της 
εγχώριας παραγωγής.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, εκφρασμένο σε δολάρια 
εκτιμάται ότι αυξήθηκε το 1995 κατά 26,6% σε σχέση με το 1994, έναντι 
αύξησης 7,1% το προηγούμενο έτος. Η άνοδος αυτή οφείλεται στην αύξηση 
της εσωτερικής ζήτησης και ιδιαίτερα στη σημαντική άνοδο των παραγωγικών 
επενδύσεων σε κεφαλαιακό εξοπλισμό. Η Ελληνική βιομηχανία, ακόμα και με 
τους ρυθμούς αύξησης τα έτη 1994 - 95 - 96, εξακολουθεί να αποκλίνει από 
την ευρωπαϊκή βιομηχανία, οι ρυθμοί ανάπτυξης της οποίας είναι ταχύτεροι. 
Επίσης ο βαθμός χρησιμοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας, αν και το 
1995 εμφάνισε άνοδο φθάνοντας το 76,5%, παραμένει κάτω από το μέσο όρο 
της Ε.Ε.

Οι διαρθρωτικές αλλαγές που συντελούνται στη διεθνή αγορά και 
κύρια η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και σύγχρονου management απαιτούν 
την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες συνθήκες. Έτσι, 
σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει τα χρόνια που έρχονται η συνεχής 
εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων στα νέα δεδομένα. Η ευρωπαϊκή 
επιτροπή από το 1990 έχει επενδύσει στον σημαντικό ρόλο του ανθρώπινου 
δυναμικού και τη διαχείρισή του και γι’αυτό το λόγο έχει δεσμεύσει τεράστια 
ποσά προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην επιμόρφωση (κοινοτικές 
πρωτοβουλίες και προγράμματα, ΚΠΣ για την Ελλάδα, β' πακέτο Ντελόρ, κ,λπ.).

3.8. Οικονομικά μεγέθη για την κατάρτιση στην Ελλάδα

Αν τώρα κοιτάξουμε την ετήσια συμμετοχή του εργατικού δυναμικού 
σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης διαπιστώνουμε πως η συμμετοχή 
για την Ελλάδα είναι μόνο 1%. Το ποσοστό αυτό είναι το χαμηλότερο σε όλη 
την Ευρώπη, όπου τόσο η Πορτογαλία όσο και η Ισπανία βρίσκονται σε 
καλύτερη θέση με ποσοστά 1,1% και 1,2% αντίστοιχα. Η Δανία έχει το 
υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, 7,8% του εργατικού δυναμικού συμμετέχει 
σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ακολουθεί η Γαλλία και η 
Γερμανία με 4,2% ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από αυτό της Δανίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8.1.

Αριθμός συμμετεχόντων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ως

,ου '"0ΤΙΜβ ™»5 - *ι
ΧΩΡΑ 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

A - - - 0,1 0,1 ο,ι 0,1
Ελλάδα Β - * - 0,4 1,6 0.9 0,9

Γ - - .■ 0,5 1.7 1,0 1,0
ΠΗΓΗ: OECD: Employment Outlook 1992, Paris 1992.



ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 64

Me την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στην Ε.Ε, η Ελλάδα θα 
αντιμετωπίσει, αναπόφευκτα, αδυναμίες ως προς τον ανταγωνισμό με άλλες 
χώρες. Εκτός από επενδύσεις σε νέες παραγωγές και στον εκσυγχρονισμό 
των υπόρχουσων, είναι αναγκαίο να γίνουν επενδύσεις και προς την 
κατεύθυνση ανάπτυξης των ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού έτσι ώστε 
να μην περιορίζεται η ανταγωνιστικότητα, όπως συμβαίνει σε πολλούς 
κλάδους σήμερα στην Ελλάδα. Η μεγάλη αύξηση των κρατικών κονδυλίων για 
την επαγγελματική κατάρτιση, από 0,09% το 1988 σε 0,23 το 1989, 
αποδεικνύει ότι η ανάγκη αυτή έχει αναγνωριστεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8.2.

Ποσοστά του Α.Ε.Π. που δαπανηθηκε σε προγράμματα επαγγελματικής
κατάρτισης 1985 «91

ΧΩΡΑ 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
A 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,04

Ελλάδα Β 0,01 0,01 0.02 0,07 0,21 0,19 0,20
Γ 0,03 0,03 0,04 0,09 0,23 0,24 0,24

ΠΗΓΗ: OECD: Employment Outlook 1992, Paris 1992.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β

3.9. Ανάλυση Τάσεων Εξωτερικού Περιβάλλοντος

Παρακάτω γίνεται μία προσπάθεια καταγραφής τόσο των 
γενικότερων κοινωνικών δυνάμεων (societal forces), όσο και των στοιχείων ή 
ομάδων που το επηρεάζουν (task elements). Από την αντιπαράθεση όλων 
αυτών προκύπτει η εικόνα των συσχετίσεών τους, αλλά και η επίδρασή τους 
στην, μέχρι σήμερα, πορεία του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. Για πρακτικούς λόγους αναλύεται η 
κάθε παράμετρος του βιομηχανικού περιβάλλοντος (task environment), σε 
αλληλοεπίδραση πάντοτε με τα σημαντικότερα στοιχεία, κατά περίπτωση, του 
γενικότερου κοινωνικοπολιτικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (societal 
environment).

Κοινότητες
Οι κοινότητες, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αποτελούν το σύνολο των 

ατόμων που βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης με τις δραστηριότητες του 
ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., γεγονός που μεταφράζεται σε ένα πλέγμα απαιτήσεων, 
συμφερόντων, δικαιωμάτων, αλλά και υποχρεώσεων. Εντοπίζονται στις 
γεωγραφικές περιοχές που αναπτύσσεται το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.Ιπαραρτήματα ανά 
περιφέρεια) και επηρεάζουν ή επηρεάζονται από αυτό.

Συγκεκριμένα, οικονομικοί παράγοντες όπως η ανάπτυξη, η ανεργία, η 
λιτότητα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνικές ομάδες. Επηρεάζουν 
άμεσα το επίπεδο διαβίωσής του και έμμεσα τις επιλογές ή ανάγκες 
κατάρτισής τους. Στην Ελλάδα , σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. το ποσοστό 
ανεργίας για το έτος 1996 βρίσκεται στο 10,2%, γεγονός που επιτείνει τις 
ανάγκες επιμόρφωσης ή επανακατάρτισης με σκοπό την προσαρμογή των 
ατόμων στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Παράλληλα, δραστηριότητες όπως οι συμβουλευτικές υπηρεσίες 
(consulting) ή ευρωπαϊκά διαρθρωτικά προγράμματα, μπορούν να συντελέσουν 
σημαντικά στην ανάπτυξη υποδομής κατάλληλης, μέσα από την μεταφορά 
τεχνογνωσίας, τόσο για την απορρόφηση ανέργων, όσο και για την αύξηση 
των θέσεων εργασίας.

Νέες μέθοδοι κατάρτισης όπως διδασκαλία από απόσταση (distance 
learning) έρχονται να λύσουν χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας. Ακόμη, θέματα νέων τεχνολογιών 
(π.χ. πληροφορική) είναι σήμερα δυνατό να οδηγήσουν σε αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας τοπικών δραστηριοτήτων (π.χ. υιοθέτηση 
αυτοματοποιημένων μεθόδων παραγωγής σε ευέλικτες Μ.Μ.Ε.) και 
συνακόλουθα σε άνοδο του επιπέδου διαβίωσης.

Το γενικότερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής στηρίζει τέτοιες 
κινήσεις, μέσα από τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης, με την 
προϋπόθεση ότι αυτά πληρούν ένα θεσπισμένο πλαίσιο, το οποίο είναι 
απαραίτητο να δημιουργηθεί. Δεδομένης της σημερινής υπερπροσφοράς 
προγραμμάτων κατάρτισης (Κ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ, κ.α.Ι, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη 
θέσπισης ενός τέτοιου πλαισίου κατάρτισης, ως παράγοντα που θα 
προστατεύει τις κοινότητες, ως καταναλωτές πλέον, εξασφαλίζοντάς τους 
ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών.
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Ανταγωνιστές
Ανταγωνιστές του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., αποτελούν τόσο οι παλαιοί φορείς του 

κλάδου, (π.χ. E.EAE.J όσο και ένας μεγάλος αριθμός νεοεισερχόμενων 
επιχειρήσεων (π.χ. Κ.Ε.Κ.) που παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Οι ανταγωνιστές 
επηρεάζονται άμεσα από τις χρηματοδοτήσεις (π.χ. Β' Κ.Π.Σ.) και την 
υπερπροσφορά υπηρεσιών κατάρτισης. Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, 
ότι σήμερα πολλές επιχειρήσεις του παραγωγικού τομέα έχουν δημιουργήσει 
αυτοτελή τμήματα επιμόρφωσης του προσωπικού τους (π.χ. τράπεζες, Δ.Ε.Κ.Ο. 
κ.α.), όπως και κλαδικοί φορείς όπως ο Σ.Ε.Β. προχώρησαν σε παρόμοιες 
ανταγωνιστικές πρωτοβουλίες (βλ.κεφ. 4.3.4).

Μέχρι το 1999, κατά τη διάρκεια του Β' Κ.Π.Σ., εμφανίζεται ο κίνδυνος 
εκτόπισης όλων των. δημόσιων φορέων από τα αντίστοιχα προγράμματα 
κατάρτισης, λόγω της πίεσης που ασκούν οι ιδιώτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Μετά το 1999, διαγράφεται ασαφές το μέλλον της χρηματοδοτούμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης από την Ε.Ε. (περικοπή ή και τερματισμός των 
χρηματοδοτήσεων).

Αρα, ο ανταγωνισμός θα είναι πιο έντονος τα επόμενα χρόνια (λόγω 
του shake-out στην αγορά) και θα επιβιώσουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι 
οργανισμοί του κλάδου που θα παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά 
και βασισμένες στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους κατάρτισης.

Αναφορικά με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες (consulting) εμφανίζεται 
τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλος αριθμός μικρών εταιριών συμβούλων οι 
οποίες είναι έντονα ανταγωνιστικές, λειτουργούν με καθαρά ιδιωτιοικονομικά 
κριτήρια και διαθέτουν ευελιξία στη χρήση πλάγιων τρόπων για την ανάληψη 
έργων.

Κρίσιμο κριτήριο θα αποτελεί για τη μελλοντική πορεία των 
επιχειρήσεων συμβουλευτικών υπηρεσιών, η κυβερνητική πολιτική και ο ρόλος 
που θα ανατεθεί στο ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. από την Πολιτεία (εξετάζεται το ενδεχόμενο 
ορισμού του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ως ειδικού φορέα σε θέματα δεικτών 
παραγωγικότητας, αποδοτικότητας, συμβουλευτικών υπηρεσιών του ευρύτερου 
Δημόσιου τομέα και σχεδιασμού της κυβερνητικής πολιτικής κατάρτισης).

Πελάτες
Οι σημαντικές αλλαγές που σημειώνονται στο ευρύτερο κοινωνικό και 

οικονομικό περιβάλλον στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης και κύρια 
στη φύση της ανεργίας θα επηρεάσουν καθοριστικά τα επόμενα χρόνια τη 
ζήτηση.

Το σύστημα με το τρόπο που λειτουργεί μέχρι σήμερα, δεν ανιχνεύει 
με επάρκεια τα χαρακτηριστικά ζήτησης της εργασίας και έτσι δεν 
σχεδιάζονται με ορθολογικό τρόπο τα προγράμματα ΣΕΚ, με συνέπεια να μην 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να παρατηρείται το 
φαινόμενο να συνυπάρχουν ταυτόχρονα ανεργία και κενές θέσεις εργασίας.

Επομένως, παράγοντες όπως η οικονομική ανάπτυξη, η ανεργία, η 
διάρθρωση της αγοράς εργασίας, αλλά και οι χρηματοδοτήσεις θα 
επηρεάσουν δραστικά και τις τρεις βασικές κατηγορίες πελατών (άνεργοι, 
εργαζόμενοι, επιχειρήσεις) και η ζήτηση για κατάρτιση θα αυξηθεί εφ'όσον 
υπάρχει προσφορά που θα βασίζεται σε αναγνώριση εκπαιδευτικών αναγκών 
σύμφωνα με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και την εφαρμογή δράσεων 
κατάρτισης που θα ανταποκρίνεται στα δεδομένα του ισοζυγίου προσφοράς 
και ζήτησης ειδικοτήτων.
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Λόγω της αναγκαιότητας που προκύπτει τόσο για το σύστημα 
αξιολόγησης και έρευνας των εκπαιδευτικών αναγκών, όσο και για τη 
διασφάλιση υψηλής ποιότητας των προγραμμάτων, η ζήτηση θα επηρεαστεί 
εξίσου σημαντικά από τις νέες μεθόδους κατάρτισης (νέα συστήματα 
αξιολόγησης, νέοι μέθοδοι έρευνας εκπαιδευτικών αναγκών, νέες τεχνολογίες 
- distance learning). Για την κατηγορία των εργαζομένων, η ζήτηση θα αυξηθεί 
αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Σε περίπτωση δημιουργίας του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου 
κατάρτισης, θα περιοριστεί το φαινόμενο της σχεδίασης προγραμμάτων με 
βάση την απορροφητικότητα κονδυλίων από την Ε.Ε. (κατά συνέπεια μείωση 
της υπερπροσφοράς κατάρτισης) και θα σχεδιάζονται προγράμματα βάση 
διερεύνησης αναγκών και σε σχέση με την πραγματική ζήτηση ειδικοτήτων.

Τέλος, καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της ζήτησης θα διαδραματίσει 
το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον και ειδικότερα η επέκταση των νέων 
τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή στα πλαίσια ανόδου του επιπέδου 
διαβίωσης.

Στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών η ανάπτυξη και η 
ανταγωνιστικότητα του συνόλου των επιχειρήσεων, θα καθορίσει τη ζήτηση 
για consulting μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας (know-how).

Στο σημείο αυτό, το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. λόγω της ευρωπαϊκής και της 
κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και εξαιτίας της μεγάλης προσφοράς του 
κλάδου (πληθώρα μικρών επιχειρήσεων consulting), είναι σε θέση να 
ακολουθήσει μία στρατηγική διαφοροποίησης - κατά τον Porter (μεγάλο εύρος 
αγοράς-στόχου / διαφοροποίηση : ανταγωνιστικό πλεονέκτημα). Συγκεκριμένα, 
το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. μπορεί να λειτουργεί και ως κρατικός συμβουλευτικός 
οργανισμός σε θέματα κατάρτισης, αλλά και ως σύμβουλος Δημόσιων 
Οργανισμών (σε θέματα μηχανοργάνωσης, ανάπτυξης, managment, 
κατάρτισης).

Εργαζόμενοι
Λόγω της αύξησης της ανεργίας και της ραγδαίας έξαρσης των 

προγραμμάτων κατάρτισης που χρηματοδοτεί η Ε.Ε. (Κ.Π.Σ.), τα τελευταία 
χρόνια εισήλθαν στον κλάδο πολλοί εργαζόμενοι - κυρίως επιστημονικό και 
διοικητικό προσωπικό. Οι τελευταίοι, στην πλειονότητά τους, ασχολήθηκαν 
ευκαιριακά και χωρίς προοπτική για τον κλάδο. Επειδή όμως αυτό έγινε δίχως 
την απαραίτητη υποδομή, παρουσιάζεται λόγω της ανταγωνιστικότητας 
(βελτίωση ποιότητας, υπερπροσφορά κατάρτισης), η ανάγκη για ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού μέσα και από τη βελτίωση της επιστημονικής γνώσης 
σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Με την προϋπόθεση ότι θα θεσπιστεί ένα πλαίσιο και μία ενιαία 
στρατηγική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι εργαζόμενοι του κλάδου 
είναι αναγκασμένοι να καταρτίζονται διαρκώς και να παρακολουθούν τις 
εξελίξεις, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις αυξανόμενες ανάγκες 
του συστήματος κατάρτισης.

Ασφαλώς, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό η σχέση εργασίας των 
απασχολουμένων στον κλάδο διότι πολλοί από αυτούς εξαρτώνται άμεσα από 
τις χρηματοδοτήσεις και δεν εξασφαλίζεται η σταθερότητα της θέσης τους 
με αποτέλεσμα πολλοί να υποαπασχολούνται (π.χ. απουσία μόνιμων στελεχών 
και επιστημονικών συνεργατών σε Κ.Ε.Κ.). Επιπρόσθετα, θα πρέπει να 
υπογραμμισθεί ότι οι επιστημονικοί συνεργάτες της πληθώρας των μικρών 
ιδιωτικών Κ.Ε.Κ. βρίσκονται σε μία πελατειακή σχέση με τους ιδιοκτήτες τους,
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γεγονός που επιτείνει τη σημασία της άμεσης χρηματοδότησης αλλά και μίας 
ευέλικτης πολιτικής από την πλευρό αυτών των Κ.Ε.Κ.

Στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών υπάρχει ένα ξεκάθαρο 
πλαίσιο λειτουργίας, όσον αφορά τους εργαζόμενους. Αυτό σημαίνει ότι οι 
κανόνες του ανταγωνισμού είναι σαφείς, κάτι που διασφαλίζεται και από τη 
φύση του συγκεκριμένου υποκλάδου (η μεταφορά ουσιαστικής τεχνογνωσίας 
και το κύρος των συμβουλευτικών εταιριών - ανεξάρτητα του μεγέθους τους 
- γίνεται άμεσα αντιληπτό από τους πελότες τους).

Κυβέρνηση
Το κυβερνητικό έργο (οικονομική πολιτική, μεγέθη, κ.α.) επηρεάζεται 

άμεσα από την εξέλιξη του κλάδου κατά τα επόμενα χρόνια. Από τη μία 
πλευρά, πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα των 
επιχειρήσεων (οικονομική ανάπτυξη) και από την άλλη, να επιτευχθεί η 
αποτελεσματικότερη απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων μέσα στα 
πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των προγραμμάτων, είναι η 
θέσπιση ενός πλαισίου, η εξάλειψη φαινομένων κερδοσκοπίας και αδιαφανών 
διαδικασιών κατά την επιλογή εκπαιδευτικών κέντρων, αλλά και η ανάθεση σε 
κατάλληλους φορείς κατάρτισης, οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη 
υλικοτεχνική και ανθρώπινη υποδομή. Με το τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται ο 
σωστός προσανατολισμός της αγοράς προς μία στρατηγική με προοπτική για 
το μέλλον, αποφεύγοντας λάθη του παρελθόντος και κοντόφθαλμες 
μεμονωμένες πολιτικές του κλάδου. Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρό υπόψη ότι 
ανασταλτικό παράγοντα για την επιτυχία όλων των παραπάνω, αποτελεί το 
γεγονός ότι η ευρωπαϊκή πολιτική παρέχει κίνητρα ανάθεσης προγραμμάτων 
κατάρτισης σε ιδιώτες.

Για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, η Πολιτεία θα είναι χρήσιμο να 
παροτρύνει τις επιχειρήσεις να συνεργάζονται με τους οργανισμούς 
consulting, ώστε να επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση των προσπαθειών τους.

Προμηθευτεί
Οι προμηθευτές του κλάδου αποτελούν ένα σύνολο μικρών και 

μεγάλων επιχειρήσεων που παρέχουν προϊόντα (π.χ. γραφική ύλη, 
οπτικοακουστικό υλικό) και υπηρεσίες (π.χ. catering, δίκτυα τηλεπικοινωνιών).

Οι προμηθευτές επηρεάζονται από παράγοντες όπως η γενικότερη 
οικονομική ανάπτυξη και οι χρηματοδοτήσεις των προγραμμάτων, λόγω της 
εξάρτησης του όγκου των προμηθειών αλλά και της αμεσότητας των 
αποπληρωμών τους από τις επιχειρήσεις παροχής κατάρτισης.

Τεχνολογικοί παράγοντες όπως η είσοδος των νέων τεχνολογιών στην 
κατάρτιση (distance learning), και η αναγκαιότητα βελτίωσης των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ευρύτερη χρήση Η/Υ, νέα συστήματα 
αξιολόγησης ΣΕΚ), αποτελούν κριτήρια επιλογής της συνεργασίας τους με 
εταιρίες του κλάδου ενώ ταυτόχρονα τους προσφέρουν νέες ευκαιρίες στην 
αγορά (ανάγκη καινούργιων προϊόντων - νέες αγορές).

Το θεσμικό πλαίσιο του κλάδου και η μεγάλη ζήτηση του κλάδου 
(υπερπροσφορά επιχειρήσεων ΣΕΚ), διαμορφώνουν τόσο τους κανόνες του 
ανταγωνισμού (υπερτιμολογήσεις, κερδοσκοπία, απορρόφηση μεγαλύτερων 
κονδυλίων), όσο και τις δυνατότητες ανάπτυξης των προμηθευτών μέσα από 
την αύξηση του όγκου της αγοράς. Με την ύπαρξη του θεσμικού πλαισίου 
διασφαλίζεται ένα δεδομένο επίπεδο ποιότητας της ΣΕΚ, αποφεύγοντας
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φαινόμενα αδιαφανών συμβάσεων (η απορρόφηση των κονδυλίων συχνά 
αποτελεί αυτοσκοπό, λειτουργώντας εις βάρος της ποιότητας).

Στο συγκεκριμένο κλάδο, προμηθευτές θεωρούνται και οι εκπαιδευτές 
οι οποίοι έχουν σχέση εργασίας με τη μορφή παροχής υπηρεσιών και 
απασχολούνται κατά περίπτωση (ανάλογα με το σεμινάριο ή άλλα 
προγράμματα). Οι τελευταίοι μάλιστα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα 
χρηματοδοτήσεων (ταχύτητα αποπληρωμής, ύψος αποζημιώσεωνΙ.και επιπέδου 
οργάνωσης της επιχείρησης (ενδοεπιχειρησιακή κουλτούρα και περιβάλλον).

Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία του θεσμικού πλαισίου κατάρτισης - 
το οποίο αναφέρθηκε και παραπάνω - γιατί διασφαλίζεται η ποιότητα 
κατάρτισης μέσω της ισορροπίας : αμοιβής και υψηλού επιπέδου εκπαιδευτών 
στα πλαίσια, πάντα, ενός συστήματος εκπαίδευσης και αξιολόγησής τους.

Κλαδικές Οργανώσεις
Ως κλαδικές οργανώσεις που επηρεάζουν άμεσα τον κλάδο ορίζονται : 

α. Σύλλογος των Κ.Ε.Κ. και β. η Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών (δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η τελική μορφή της). Οι 
τελευταίες θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση του θεσμικού 
πλαισίου κατάρτισης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή πολιτική (π.χ. παρέμβαση του 
Συλλόγου των Κ.Ε.Κ. στην Ε.Ε. για θέματα διαφάνειας και σωστής 
απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων στις αρχές του 1996) .

Έμμεσα, ο κλάδος επηρεάζεται από οργανώσεις Επιμελητηρίων, το 
Σ.Ε.Β. τη Γ.Σ.Ε.Ε., κ.α., κατά το τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουν την πολιτική 
κατάρτισης για τα μέλη τους (ο Σ.Ε.Β. συμμετέχει και ενεργά σε 
δραστηριότητες κατάρτισης μέσω της οικονομικής στήριξης προγραμμάτων 
και της οργάνωσης ιδρυμάτων και πρωτοβουλιών εκπαίδευσης π.χ. ημερίδες, 
θέσπιση βραβείων, παροχή κινήτρων κατάρτισης).
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3.10. Ανάλυση κλάδου - Μοντέλο Porter

Κρίνεται αναγκαία η χρήση του μοντέλου Porter ώστε να δοθεί μία 
σχηματοποιημένη απεικόνιση όλων εκείνων των παραγόντων που επηρεάζουν 
την επιχειρησιακή στρατηγική του ΕΛΚΕΠΑ.

Νεοεισερχόμενοι

1
 Απειλή
_

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΚΛΑΔΟΥ

Προμηθευτές
Δαρα/ματΕυτκή

Δύναμη
Προμηθευτών

Υπάρχων
Ανταγωνισμός

Διαπραγματευτική
δύναμη

Αγοραστών _____

Αγοραστές

Απειλή
Υποκατάστατων 
Προϊόντων ή 
Υπηρεσιών

Υποκατάστατα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, παρατηρείται ένταση 
του ανταγωνισμού στον κλάδο. Ο μεγάλος αριθμός των επιχειρήσεων που 
εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του β'εξαμήνου του '95 είχαν σημαντικό 
αντίκτυπο στη βραχυπρόθεσμη απόδοση και επιχειρησιακή στρατηγική του 
ΕΛΚΕΠΑ.

Το Β' Κ.Π.Σ. ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 1995, δίνοντας την 
ευκαιρία εισόδου πολλών - κυρίως μικρών κει ευέλικτων - επιχειρήσεων στον 
κλάδο της κατάρτισης. Όμως από τον Οκτώβριο του 1996, παρουσιάστηκαν 
νέες εξελίξεις οι οποίες αφορούσαν, κύρια, την κυβερνητική παρέμβαση μέσα 
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την κατάρτιση. Επομένως, 
διαμορφώθηκαν τέτοιες συνθήκες οι οποίες επιφέρουν ραγδαίες αλλαγές 
στον ανταγωνισμό, εκφέροντας συνακόλουθες μεταβολές στους πέντε 
παράγοντες του μοντέλου Porter. Η προϋπάρχουσα κατάσταση και οι νέοι 
παράμετροι που είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη αναλύοντας παρακάτω 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Porter.



ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 71

1. Απολη οσδδου νέων ανταγωνιστών
Τα εμπόδια εισόδου για νέους ανταγωνιστές στον κλάδο της 

κατάρτισης ήταν μέχρι και το τέλος του 1994 αμελητέα. Μέχρι τη 
συγκεκριμένη περίοδο δεν είχαν διαμορφωθεί αυστηρές προδιαγραφές 
λειτουργίας των επιχειρήσεων κατάρτισης (ΚΕΚ) και σε συνδυασμό με την 
εισροή κονδυλίων από το Α' Κ.Π.Σ. παρουσιάσθηκε μια άναρχη κατάσταση 
στον κλάδο.

Στη συνέχεια, όταν ξεκίνησε η χρηματοδότηση των προγραμμάτων 
κατάρτισης μέσα από το Β' Κ.Π.Σ. έγιναν τα πρώτα βήματα για την τήρηση 
ορισμένων κανονισμών ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που 
παρείχαν υπηρεσίες Σ,Ε.Κ. Προς το τέλος του 1996 η κατάσταση μεταβλήθηκε 
για τον κλάδο επηρεάζοντας αναπόφευκτα τα εμπόδια εισόδου νέων 
ανταγωνιστών και τις ισορροπίες στον ανταγωνισμό.

• Οικονομίες Κλίμακας. Το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. διαθέτει τέτοια μεγέθη 
υλικοτεχνικής και ανθρώπινης υποδομής σε σχέση με τους 
ανταγωνιστές του (Κ.Ε.Κ.) που του επιτρέπει να συμμετέχει σε 
δραστηριότητες (προγράμματα ΣΕΚ) υψηλού κόστους στις οποίες έχει 
την οικονομική επιφάνεια να αντεπεξέλθει. Για παράδειγμα η ύπαρξη 
ικανού αριθμού προσωπικού, τόσο διοικητικού, όσο και επιστημονικού, 
του παρέχει τη δυνατότητα να υλοποιεί ένα μεγάλο όγκο 
διαφορετικών προγραμμάτων χωρίς να αυξάνει τα λειτουργικά του 
κόστη. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για νεοεισερχόμενους ανταγωνιστές οι 
οποίοι θα διαθέτουν μικρής κλίμακας παραγωγική δυναμικότητα και 
επομένως θα έχουν μειονέκτημα κόστους (cost disadvantage).
Το ίδιο ισχύει και στον υποκλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

• Διαφοροποίηση υπηρεσιών. Η καλή φήμη του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. στην αγορά 
για το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών ΣΕΚ που παρέχει, αποτελεί ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με νέες εισερχόμενες 
επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής 
του κατάστασης βραχυπρόθεσμα. Η διαφημιστική εκστρατεία του 
οργανισμού κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, η παρουσίαση καινοτόμων 
προγραμμάτων (νέες τεχνολογίες) και η άμεση ανταπόκρισή του στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της ζήτησης αποτελούν επιπλέον εμπόδια 
για τους νεοεισερχόμενους.

• Ανάγκες Χρηματοδότησης. Το κόστος ίδρυσης νέων επιχειρήσεων 
στον κλάδο δεν θεωρείται υψηλό, με αποτέλεσμα να μην αποτελεί 
αξιοσημείωτο εμπόδιο νεοεισερχομένων. Μόνη εξαίρεση ισχύει για το 
τμήμα R&D με την προϋπόθεση ότι καθορίζει την ποιότητα των 
παρεχομένων υπηρεσιών κατάρτισης. Για τον υποκλάδο του consulting 
τα έξοδα λειτουργίας είναι ιδιαίτερα χαμηλά λόγω των μικρών 
μεγεθών υλικοτεχνικής και ανθρώπινης υποδομής που απαιτούνται.Το 
ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. πρέπει να σημειωθεί ότι τυγχάνει κρατικών 
χρηματοδοτήσεων μιας και συμμετέχει στον κρατικό προϋπολογισμό. •

• Κόστος Αλλαγής. Το κόστος που επιφέρει η μετακίνηση ενός πελάτη 
από μία επιχείρηση κατάρτισης στην άλλη δεν είναι αξιόλογο. Αυτό
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ισχύει κυρίως για τα επιδοτούμενα προγράμματα και για τα
προγράμματα ελεύθερης συμμετοχής. Το αντίθετο ισχύει για τους 
βιομηχανικούς πελάτες (επιχειρήσεις, ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα) 
ειδικά όταν έχουν αναπτύξει μία συγκεκριμένη στρατηγική κατάρτισης 
για το προσωπικό τους.

• Πρόσβαση στα Δίκτυα Διανομής. Η ανάπτυξη σχέσεων εργασίας
των υπαρχόντων επιχειρήσεων των κλάδων κατάρτισης και consulting 
με την αγορά, αναπόφευκτα αποτελεί εμπόδιο για τις 
νεοεισερχόμενες. Οι τελευταίες μάλιστα που δεν διαθέτουν ακόμη 
κάποιο όνομα στην αγορά, επιβάλλεται να προβούν σε σημαντικά
έξοδα προβολής ώστε να προσεγγίσουν τους πελάτες. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου αναπτύσσουν τις
δραστηριότητές τους σε τοπικό επίπεδο, οπότε δεν απαιτείται η 
εξέταση δικτύων διανομής σε περιφερειακό ή σε εθνικό επίπεδο.

• Μειονεκτήματα Κόστους Ανεξάρτητα Μεγέθους. Ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα σε σχέση με την κατοχή τεχνογνωσίας (know-how) 
σχετική με τα προγράμματα και τις μεθόδους κατάρτισης δεν
αποτελούν εμπόδιο, από τη στιγμή που δεν είναι κατοχυρωμένα νομικά. 
Ως πλεονεκτήματα κόστους για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις μπορεί 
να θεωρηθεί μόνο η συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία τους όπου 
είναι πιο αποδοτικές με το χαμηλότερο δυνατό κόστος .

• Κυβερνητική Πολιτική. Η κυβερνητική παρέμβαση στα πλαίσια της 
ευρωπαϊκής πολιτικής κατάρτισης αποτελεί το πιο σημαντικό εμπόδιο 
εισόδου για τους νέους ανταγωνιστές. Από τον Οκτώβριο του 1996, 
κατά τη διάρκεια του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, αποφασίστηκε η 
παύση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για το έτος 1997 
προκειμένου να επανεξεταστούν οι προϋποθέσεις λειτουργίας των 
Κ.Ε.Κ.. Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, παρατηρείται η 
διακοπή της λειτουργίας πολλών τέτοιων επιχειρήσεων από τη στιγμή 
που δεν είναι σε θέση να αυτοχρηματοδοτούνται, ενώ φυσικό είναι πιο 
δύσκολη η είσοδος πλέον για τις νεοεισερχόμενες. Αυτή η κατάσταση 
στην αγορά (shake out), δημιουργεί νέες ισορροπίες στον 
ανταγωνισμό, ενώ το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. θα έχει ευνοϊκή κρατική μεταχείριση 
από πλευράς κατανομής των προγραμμάτων κατάρτισης για το 1997. 
Αυτό συμβαίνει γιατί το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. αφ'ενός τηρεί τις προϋποθέσεις 
λειτουργίας και αφ’ετέρου ανήκει στο Δημόσιο.

2. Υπάρχων Ανταγωνισμός

Στον κλάδο της κατάρτισης, όπως και στους περισσότερους κλάδους, 
οι στρατηγικές των επιχειρήσεων εξαρτώνται άμεσα μεταξύ τους. Για 
παράδειγμα, η εισαγωγή νέων μεθόδων κατάρτισης (long distance learning) 
από μία επιχείρηση υιοθετείται άμεσα από τους ανταγωνιστές. Σύμφωνα με 
τον Porter, η ένταση του υπόρχοντος ανταγωνισμού που υφίσταται ανάμεσα
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στις επιχειρήσεις του κλάδου της κατάρτισης και των συμβουλευτικών
υπηρεσιών, καθορίζεται από μία σειρά παραγόντων :

• Αριθμός Ανταγωνιστών. Παρατηρείται ένας μεγάλος αριθμός 
εταιριών στον κλάδο της κατάρτισης. Αυτές διακρίνονται στις μεγάλες 
και τις μικρές επιχειρήσεις από πλευράς μεγέθους. Οι μεγάλες 
επιχειρήσεις αποτελούν μια στρατηγική ομάδα (strategic group) έως 
πέντε οργανισμών (αναφέρονται σε προηγούμενη ενότητα), οι οποίες 
καθορίζουν τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές του ανταγωνισμού και 
το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί στενά τις 
στρατηγικές τους..
Ταυτόχρονα, παρατηρείται μία πληθώρα μικρών σε μέγεθος 
επιχειρήσεων (Κ.Ε.Κ), οι οποίες διαθέτουν ευέλικτη στρατηγική, αλλά 
ταυτόχρονα είναι πιο ευάλωτες στις αλλαγές του εξωτερικού 
περιβάλλοντος (παύση των χρηματοδοτήσεων, κρατική παρέμβαση). 
Επομένως, το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει τις 
πολυάριθμες επιχειρησιακές στρατηγικές που ακολουθούν τέτοιου 
είδους κέντρα κατάρτισης.
Στον υποκλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών εμφανίζεται το ίδιο 
φαινόμενο, με πολλές μικρές επιχειρήσεις τριών έως τεσσάρων 
ατόμων, των οποίων είναι ανέφικτη η λεπτομερειακή παρακολούθηση 
και ανάλυση των στρατηγικών τους επιλογών - όταν αυτές 
πραγματοποιούνται συνειδητά στη βάση κάποιου σχεδιασμού. Το 
ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ στο τομέα αυτό οφείλει να ακολουθήσει μία τελείως 
διαφοροποιημένη στρατηγική (differentiation), όπως θα αναφερθεί πιο 
κάτω στο κεφάλαιο της ανάλυσης.

• Ρυθμός Ανάπτυξης του Κλάδου. Παρατηρείται ένας ραγδαίος 
ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου κατάρτισης, κύρια λόγω των 
εισερχόμενων κονδυλίων από το Β' Κ.Π..Σ.. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι 
κοινοτικές χρηματοδοτήσεις λήγουν μετά το 1999, γεγονός που θα 
επιφέρει δραστικές επιπτώσεις στη μετέπειτα εξέλιξη του κλάδου. 
Αντίστοιχα, στον υποκλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχει 
σημειωθεί μία μεγάλη αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων 
επιχειρήσεων, κάτι που οφείλεται στην αύξηση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στην Ελλάδα και στη συνειδητοποίηση της σημασίας 
του Consulting για την επιτυχία των επιχειρήσεων, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι υπάρχει κατ'ανάγκη μεγάλος ρυθμός ανάπτυξης του.

• Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών. Δεν παρατηρείται μεγάλη
διαφοροποίηση στα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών κατάρτισης και 
consulting. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις συγκεκριμένες
υπηρεσίες αποτελεί η ποιότητα και η τιμή στην οποία προσφέρονται. Η 
παράμετρος αυτή υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι παρατηρείται 
μεγάλη ανάγκη (ζήτηση) για εκσυγχρονισμό του Δημόσιου και για 
αυξημένη ποιότητα υπηρεσιών από τον Ιδιωτικό τομέα. •

• Σταθερό Κόστος. Τα σταθερά κόστη των μεγάλων σε μέγεθος
επιχειρήσεων του κλάδου είναι υψηλά, σε αντίθεση με τα αντίστοιχα 
των μικρών. Κάτι τέτοιο επιβάλλει την συγκράτηση των τιμών των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε να διατηρείται η ανταγωνιστικότητα. 
Επομένως, θεωρείται εύλογη η προσπάθεια των μεγάλων επιχειρήσεων 
να αναλαμβάνουν σημαντικού μεγέθους και προϋπολογισμού
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προγράμματα κατάρτισης, προσφέροντας ολοκληρωμένα πακέτα 
υπηρεσιών ακόμη και consulting.

• Παραγωγική Δυναμικότητα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου 
διαθέτουν υψηλή παραγωγική δυναμικότητα παροχής υπηρεσιών, 
εκμεταλλευόμενοι τις οικονομίες κλίμακας, όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω. Επειδή όμως, η ζήτηση της συγκεκριμένης αγοράς δεν 
χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, μπορεί να ειπωθεί ότι λειτουργούν 
με αργούσα παραγωγικότητα (idle capacity), γεγονός που μετακυλίεται 
στα λειτουργικά επιχειρησιακό κόστη.
Για τον υποκλάδο του consulting, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας 
καθορίζει τον όγκο των παρεχόμενων υπηρεσιών, δεν μπορεί να τεθεί 
θέμα παραγωγικής δυναμικότητας, από τη στιγμή που λειτουργούν 
μικρές σε μέγεθος επιχειρήσεις.

• Εμπόδια Εξόδου. Δεν υπάρχουν σημαντικό εμπόδια εξόδου (σχετικό 
χαμηλό κόστος ίδρυσης και λειτουργίας). Πρέπει να σημειωθεί ότι η 
υλικοτεχνική και η ανθρώπινη υποδομή που περιορίζει ή όχι, την έξοδο 
από τον κλάδο, εξαρτόται από το μέγεθος της επιχείρησης. Από τη 
φύση της εργασίας τους, τόσο οι οργανισμοί κατάρτισης, όσο και 
consulting, δεν απαιτούν μεγάλο κόστος ίδρυσης, με αποτέλεσμα την 
εμφάνιση επιχειρηματικής δράσης χωρίς στρατηγικό σχεδίασμά και 
στόχο την καιροσκοπία. •

• Είδη του Ανταγωνισμού. Δύο κύριες κατηγορίες ανταγωνιστικών 
στρατηγικών παρατηρούνται, με κριτήριο το μέγεθος και τον κύκλο 
ζωής των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν 
προσανατολισμό τη μακροπρόθεσμη πορεία τους μέσα στον κλάδο, 
στοχεύοντας τους μεγάλους πελότες (βιομηχανικοί πελότες, projects) 
και οι μικρές οι οποίες πολλές φορές στερούνται ακόμη και του 
στοιχειώδους στρατηγικού σχεδιασμού. Στο σημείο αυτό είναι 
απαραίτητο να σημειωθεί ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις συχνό 
αντιγράφουν στρατηγικές κινήσεις η μία από την άλλη (είδη και 
θεματολογία προγραμμάτων, συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό).

3. Απειλές από Υποκατάστατες Υπηρεσίες.

Η κατάρτιση από τη φύση της ως επιχειρηματική δραστηριότητα 
χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ σύνολο υπηρεσιών. Επομένως υποκατάστατη 
επιχειρησιακή δράση εμφανίζεται με τη μορφή νέων μεθόδων διδασκαλίας, ή 
την ανάπτυξη τμημάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης από τις ίδιες τις 
επιχειρήσεις για τους εργαζόμενούς τους, ώστε να μειώσουν τα κόστη τους. 
Επομένως, χάνονται βιομηχανικοί πελότες, επειδή οι τελευταίοι 
προσανατολίζονται προς μία ολοκλήρωση (Backward integration) - αν 
μπορεί να ειπωθεί - προς την κατάρτιση.

Στον υποκλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, υποκατάστατες 
υπηρεσίες παρέχουν ειδικοί σε θέματα λογιστικών και νομοθετικών χειρισμών 
(ο λογιστής ή ο δικηγόρος της επιχείρησης τελούν καθήκοντα εξωτερικών 
ειδικών συμβούλων).
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4. Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών.

Οι πελάτες των επιχειρήσεων του κλάδου έχουν τη δυνατότητα να τις 
πιέσουν σε θέματα επιπέδου τιμών και ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Η διαπραγματευτική δύναμη των πελατών προσδιορίζεται από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικό :

• Υπάρχει μεγάλη προσφορά υπηρεσιών κατάρτισης και consulting.

• Οι βιομηχανικοί πελότες (επιχειρήσεις) έχουν τη δυνατότητα να 
αναπτύξουν τα δικό τους προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.

• Το κόστος αλλαγής φορέα κατάρτισης δεν είναι υψηλό.

• Οι βιομηχανικοί πελότες απορροφούν μεγάλα προγράμματα κατάρτισης και 
επομένως μεταφράζονται σε σημαντικές συμφωνίες.

• Οι πελάτες είναι ευαίσθητοι σε θέματα κόστους και ποιότητας.

• Οι υπηρεσίες κατάρτισης και consulting δεν θεωρούνται σημαντικές στην 
αντίληψη των τελικών πελατών και ως εκ'τούτου πιστεύουν ότι δεν 
διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της εργασιακής τους 
απόδοσης. Πολλές επιχειρήσεις πραγματοποιούν ενδοεπιχειρησιακά 
σεμινάρια με αυτοσκοπό να απορροφήσουν τα σχετικό κονδύλια, ενώ είναι 
γεγονός πως οι άνεργοι δίνουν προτεραιότητα στην αποζημίωση που θα 
λάβουν για τη συμμετοχή τους σε τέτοια προγράμματα.

• Πολλές φορές οι πελότες καθορίζουν το περιεχόμενο των προγραμμάτων 
κατάρτισης, ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις τους.

• Η επαγγελματική κατάρτιση ως επιχειρηματική δραστηριότητα, από τη 
φύση της εξαρτόται άμεσα από την πορεία και τις εξελίξεις στην 
παραγωγή. Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης ή ανάπτυξης αντίστοιχα οι 
βιομηχανικοί πελότες καθορίζουν τις ανάγκες και τις ευκαιρίες του κλάδου 
της κατάρτισης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

5. Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών

Οι προμηθευτές είναι σε θέση να επηρεάσουν τον κλάδο μέσω της 
αύξησης των τιμών ή της μείωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που 
παρέχουν. Επομένως, οι προμηθευτές διαθέτουν ισχυρή διαπραγματευτική 
δύναμη όταν ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

• Υπάρχει μικρή προσφορά εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού 
(εισηγητές) σε διάφορους τομείς (νέες τεχνολογίες).

• Επιστημονικό προσωπικό έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα Κ.Ε.Κ. 
αποτελώντας στην πράξη έναν νεοεισερχόμενο ανταγωνιστή για την 
επιχείρηση (ολοκλήρωση προς τα εμπρός- forward integration). •

• Οι προμηθευτές απαιτούν μία σταθερή διάρθρωση ταμειακού κύκλου (cash 
flow), η οποία πολλές φορές δεν συμβαδίζει με τις αντίστοιχες 
χρηματικές ροές των επιχειρήσεων κατάρτισης.
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• Υπάρχει μεγάλη ζήτηση από επιχειρήσεις κατάρτισης για υλικοτεχνική 
υποδομή, γεγονός που μεταφράζεται στην ύπαρξη πολλών εναλλακτικών 
παραγγελιών για τους προμηθευτές (shopping around).

• Πολλές μικρές επιχειρήσεις (Κ.Ε.Κ.) κλείνουν με αδιαφανείς διαδικασίες 
παραγγελίες με τους προμηθευτές (υπερτιμολόγηση), γεγονός που 
αποφέρει υψηλή κερδοφορία στους προμηθευτές και επηρεάζει, τελικά, 
το τρόπο με τον οποίο οι τελευταίοι λειτουργούν.

• Τα περισσότερα Κ.Ε.Κ. έχουν ανάγκη από μικρές ποσότητες υλικοτεχνικής 
υποδομής, κάτι που μεταφράζεται σε μικρές παραγγελίες για τους 
προμηθευτές τους.

• Για ορισμένα προϊόντα δεν είναι εύκολο να βρεθούν υποκατάστατα 
(ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεπικοινωνίες, νέες τεχνολογίες).

3.11. Σύνθϋση βαρύτητας των εξωτερικόν παραγόντων

Από την ανάλυση των παραμέτρων που συνθέτουν το εξωτερικό 
περιβάλλον του ΕΛΚΕΠΑ διακρίνεται ένας αριθμός παραγόντων οι οποίοι 
επηρεάζουν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό και σε διαφορετικό χρονικό ορίζοντα 
την στρατηγική θέση και πορεία του οργανισμού. Οι συγκεκριμένοι 
παράγοντες είναι δυνατό να συνοψισθούν (βλ. προηγούμενη ανάλυση) σε δύο 
κύριες κατηγορίες επηρεάζοντας προς διαφορετική κατεύθυνση τις 
επιχειρήσεις:

α) ευκαιρίες

β) απειλές.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

με βραχυχρόνια επίδραση:

• Εμπόδια νεοεισερχομένων ανταγωνιστών (μείωση αριθμού ΚΕΚ σε 
300)

• Θέσπιση πλαισίου κατάρτισης (Καταπολέμηση του αθέμιτου 
ανταγωνισμού).

• Ευρωπαϊκή πολιτική (χρηματοδοτήσεις, ευρωπαϊκό προγράμματα για 
τη σύγκλιση). •

• Κυβερνητική ευνοϊκή μεταχείριση (Επιχορηγήσεις ΥΠΕΘΟ, ανάθεση 
ειδικών έργων, ρόλων).

με μακροπρόθεσμη επίδραση:

• Ανάγκη (ζήτηση) στην αγορά για συνεχή εκπαίδευση - 
επανακατάρτιση (Ανεργία τριβής, Άνοδος βιοτικού επιπέδου).

• Σταδιακή αύξηση του όγκου της αγοράς.

• Εμφάνιση νέων υπηρεσιών (Long distance learning, consulting, κ.ό.|.

• Ανάγκη για εφαρμογή ολικής ποιότητας στην κατάρτιση (TQM).
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• Χαμηλός πληθωρισμός (Πτώση επιτοκίων, μείωση αποταμιεύσεων, 
αύξηση κατανάλωσης, οικονομική ανάπτυξη).

• Ανοιγμα αγορών Ανατολικής Ευρώπης (Δυνατότητες επέκτασης).

ΑΠΕΙΛΕΣ

με βραχυχρόνια επίδραση:

• Τάσεις επιλεκτικής κατάργησης (συρρίκνωση) οργανισμών μειωμένης 
ανταγωνιστικότητας του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

• Υψηλή διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών (προσωρινή
υπερπροσφορά κατάρτισης).

με μακροχρόνια επίδραση:

• Υπερπροσφορά κατάρτισης (Ενίσχυση μεγάλων ανταγωνιστών)

• Υπογεννητικότητα

• "Εντονοι ρυθμοί αλλαγής στον τρόπο ζωής των καταναλωτών 
(αγοραστικές συνήθειες - δυναμική αγορά - αβεβαιότητα).

• Τερματισμός χρηματοδοτήσεων από το ΚΠΣ μετά το 2000.

• Εμφάνιση υποκατάστατων (ΙΕΚ, ιδιωτικά πανεπιστήμια, εσωτερική 
εκπαίδευση στις επιχειρήσεις).

• Ανοιγμα αγορών Ευρωπαϊκής "Ενωσης.

• Συνεχής κρατική παρέμβαση στο μάνατζμεντ του οργανισμού.

Στον ακόλουθο πίνακα 3.11, αξιολογούνται οι κυριότεροι εξωτερικοί 
παράγοντες έπειτα από την πραγματοποίηση συνεντεύξεων με ανθρώπους 
του κλάδου την ανάλυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και την εμπειρική 
μελέτη του οργανισμού και της αγοράς. Στην στήλη 2 του πίνακα 
καταγράφεται ο βαθμός επίδρασης (1,0 έως 0,0) των επί μέρους παραγόντων 
στην επιχείρηση, ενώ στην στήλη 3 βαθμολογείται η ανταπόκριση του 
μάνατζμεντ της επιχείρησης σε καθένα απ’αυτές. Η στήλη 4 προέρχεται από 
το συνδυασμό (γινόμενο) των δύο προηγούμενων στηλών και παρουσιάζει τον 
σταθμισμένο δείκτη βαρύτητας. Τέλος στην στήλη 5 παρατίθενται συνοπτικά 
σχόλια για τους επιμέρους παράγοντες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.11 ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

θέσπιση πλαισίου κατάρτισης 0,10 4 0,4 Πλεονεκτική θέση :

Ευρωπαϊκή πολιτική 0,20 3 0,6 Σημαντικά περιθώρια 
βελτίωσης

I . .

Κυβερνητική πολιτική 0,10 3 0,3 Διεκδίκηση σημαντικού 
ρόλου

Εμφάνιση νέων υπηρεσκσν στον κλάδο 0,05
2

0,1 Περιθώρια περαιτέρω 
αξιοποίησης

Ολική ποιότητα ΙΤΟΑΛΙ 0,05 3 0,15 Στάδιο εισαγωγής

ΑΠΕΙΛΕΣ

Υπογεννητικότητα 0,05 2 0,10 Αναπροσαρμογή προγρ/των

Συνεχής κρατική παρέμβαση 0,10 1 0,1 Δημιουργεί σημαντικά 
προβλήματα

Υπερπροσφορά 0,05 2 0,1 Προβληματική θέση

Λήξη Β' ΚΠΣ το 2000 0,15 2 0,30 Ανάγκη νέων πόρων

Υψηλή διαπραγματευτική δύναμη 
αγοραστών

0,10 3 0,30 Καλό εταιρικό όνομα

Άνοιγμα Αγορών Ευρωπακής Ένωσης 0,05 2 0,1 Απαιτεί χρόνο

ΣΥΝΟΛΟ 1,00 2.55
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4.1. Οργανωτική δομή

Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του ΕΛΚΕΠΑ και της όξυνσης του 
ανταγωνισμού από το 1989 και έπειτα εμφανίστηκε η αναγκαιότητα για την 
αναδιαμόρψωση της οργανωτικής του δομής. Το 1991 αποφασίστηκε τελικό ο 
σαφής καθορισμός μιας συγκεκριμένης τυπικής οργανωτικής δομής η οποία 
θα ήταν αρκετό ελαστική για να επιτρέπει την ανώδυνη προσαρμογή του 
οργανισμού στις συνεχώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες, αλλά και 
αρκετό σταθερή για να αποτρέπει την κατάπτωση της σε άτυπες μορφές 
οργάνωσης εξαιτίας διαφόρων εσωτερικών σκοπιμοτήτων. Η μορφή που 
έλαβε το οργανόγραμμα το 1991 παρουσιάζεται στο σχεδιάγραμμα 1.

Το 1994 μετά την αλλαγή της διοίκησης και της γενικής διεύθυνσης 
του οργανισμού αποφασίστηκε η εκ νέου αναδιάρθρωση της οργανωτικής 
δομής (διάγραμμα 2). Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν την στρατηγική 
κίνηση ήταν οι ακόλουθοι:

• Το οργανόγραμμα του '91 χαρακτηριζόταν από υπερβολικό εύρος 
για τον όγκο των δραστηριοτήτων του οργανισμού (μεγάλος 
αριθμός προϊσταμένων και διευθυντών χωρίς την ύπαρξη της 
κατάλληλης ανθρώπινης και υλικοτεχνικής υποδομής).

• Παρατηρούνται δυσλειτουργίες στην συνεργασία των τριών βοηθών 
γενικού διευθυντή κάτω από τους οποίους βρίσκονταν οι κύριες 
επιχειρησιακές λειτουργίες.

• Σημαντικές διευθύνσεις όπως εκείνες της οικονομικής και 
διοικητικής υποστήριξης βρίσκονταν κατετμημένες και 
επαναλαμβάνονταν σε όλο το εύρος των λειτουργιών ως 
ξεχωριστές υποδιευθύνσεις ή τμήματα.

• Η διεύθυνση συμβουλευτικών υπηρεσιών (consulting), ήταν 
υποβαθμισμένη και υπαγόταν στον “άσχετο λειτουργικό” ινστιτούτο 
πληροφορικής γεγονός που δεν συμβάδιζε με τους κανόνες της 
αγοράς.

• Το τμήμα Μελετών - Ερευνών - Καινοτομιών ήταν υποβαθμισμένο. 
Θα μπορούσαν να αναφερθούν κι άλλοι λόγοι που οδήγησαν στην 
αναμόρφωση του οργανογράμματος αλλά κάτι τέτοιο δεν θεωρείται 
σκόπιμο στη σημείο αυτό.

Σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα του 1994 παρατηρείται ένας 
κεντρικός τρόπος λήψης αποφάσεων από τη γενική διεύθυνση (συγκέντρωση 
της εξουσίας).
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Η επιχειρησιακή δομή είναι οργανωμένη κατά λειτουργίες.
Έχουν αναβαθμιστεί οι διευθύνσεις μελετών και καινοτομιών, 

συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης, γεγονός που ανταποκρίνεται στις 
σημερινές ανάγκες της αγοράς.

Έχουν εμφανιστεί φαινόμενα δυσλειτουργίας του οργανισμού, κάτι που 
εξηγείται πιθανότατα από την ασαφή αντίληψη των εργαζομένων για το 
οργανόγραμμα και την αναποτελεσματική αρκετές φορές ενδοεπιχειρησιακή 
επικοινωνία.

Πολλά στελέχη που βρίσκονταν το 1991 σε θέσεις διευθυντών ή 
προϊσταμένων δεν διατήρησαν τις αρμοδιότητές τους εκείνες με αποτέλεσμα 
την έντονη δυσαρέσκειά τους που εκδηλώθηκε με δικαστικές αγωγές.

Η παρούσα οργανωτική δομή υποστηρίζει αποτελεσματικότερα την 
επιχειρησιακή στρατηγική σε σχέση με την προηγούμενη δομή.

Γεγονός είναι ότι η κυβερνητική παρέμβαση στο ΕΛΚΕΠΑ δημιούργησε 
προβλήματα τόσο στην εσωτερική του οργάνωση όσο και στην εφαρμογή των 
κατά καιρούς στρατηγικών του. Η έλλειψη προσανατολισμού, έστω και 
μερικώς, για αποκεντρωμένη διοίκηση δημιουργεί ουσιαστικό προβλήματα 
ανταγωνιστικότητας και επιβίωσης των περιφερειακών τμημάτων.

Το ΕΛΚΕΠΑ έχοντας δημιουργήσει παραρτήματα τα τελευταία δέκα 
χρόνια διαθέτει ένα σημαντικό δίκτυο διανομής των υπηρεσιών του. 
Δεδομένης όμως της συγκεντρωτικής του δομής τους στερεί την 
αποτελεσματικότητα με συνέπεια την υποβάθμισή τους τόσο ως μονάδες όσο 
και ως ανταγωνιστικές δυνάμεις στις επιμέρους αγορές.

4.2. Ενδοεπιχειρησιακή Κουλτούρα

Μετά το 1981 η μεγάλη ανάπτυξη του οργανισμού λόγω της 
συμμετοχής του σε κοινοτικό προγράμματα (ΜΟΠ, ΣΠΑ) δημιούργησε 
συνθήκες ευφορίας και αισιοδοξίας στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού. 
Αναφέρεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα η συνεργασία του ΕΛΚΕΠΑ με 
πληθώρα συνεργατών γεγονός που οι τελευταίοι θεωρούσαν ως πολύ θετικό 
βήμα για την εξέλιξή τους και την αποδοχή τους από την αγορά. Αυτό ίσχυε 
δεδομένου ότι το ΕΛΚΕΠΑ διατηρούσε πολύ καλή φήμη ως οργανισμός και οι 
ανταγωνιστές του ακολουθούσαν την πορεία του (Leader στον κλάδο).

Είναι η περίοδος κατά την οποία ο οργανισμός παρουσιάζει υψηλό 
επίπεδο παραγωγικότητας, οι εργαζόμενοι συμμετέχουν αποτελεσματικό στα 
πλαίσια του ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας (συνέργεια) ενώ το μέλλον 
διαφαίνεται ευοίωνο. Το ΕΛΚΕΠΑ έχοντας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τον 
μοναδικό ρόλο ενός δημόσιου φορέα κατάρτισης ανταποκρίνεται στους 
μεγάλους ρυθμούς αύξησης της ζήτησης.

Λόγω της άναρχης επιχειρησιακής ανάπτυξης που ακολουθεί και των 
πολιτικών αλλαγών μετά το 1989 αρχίζουν να παρουσιάζονται τα πρώτα 
οργανωτικά προβλήματα.

Το 1991 όταν πλέον καθίσταται αναγκαίο, από την τότε Διοίκηση, η 
αλλαγή της οργανωτικής δομής, εμφανίζονται εντάσεις τόσο μεταξύ των 
διαφόρων λειτουργικών τμημάτων (διαλειτουργικές εντάσεις), όσο και 
ανάμεσα στους εργαζόμενους. Επομένως, στα πλαίσια της οργανωσιακής 
θεωρίας, παρουσιάζονται προβλήματα στα διάμεσα άτομο-επιχείρηση και
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ομάδα - ομάδα. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα όποια προβλήματα 
υπήρχαν παρέμεναν άλυτα και εντείνονταν από τις συνεχείς κρατικές 
παρεμβάσεις, δημιουργήθηκε ένα φαινόμενο οργανωτικής δυσλειτουργίας με 
απρόβλεπτες προεκτάσεις για τη συνέχεια. Το ΕΛΚΕΠΑ ακολούθησε τη μοίρα 
αρκετών δημόσιων οργανισμών.

Σήμερα παρουσιάζεται μια κατάσταση κατά την οποία ο οργανισμός 
βρίσκεται σε κρίσιμη χρηματοοικονομική θέση και ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται 
από οργανωτικές δυσλειτουργίες. Το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό 
το οποίο έχει ενταχθεί στον οργανισμό με προσωρινές ή αόριστες σχέσεις 
εργασίας (Δελτία Παροχής Υπηρεσιών), βρίσκεται σε αντιπαράθεση με το 
μόνιμο προσωπικό λόγω της αδυναμίας του οργανισμού να απορροφήσει τους 
πρώτους (προσλήψεις). Επίσης, παρατηρήθηκαν φαινόμενα δημιουργίας άτυπων 
ομάδων ανάμεσα στις παραπάνω δύο κατηγορίες εργαζομένων με 
αποτέλεσμα την όνιση μεταχείριση των. Είχε στην πράξη υποβαθμιστεί ο 
ρόλος και η σημασία των τελευταίων, ενώ στην ουσία αποτελούν λειτουργικό 
δυναμικό που αποδίδει για την εφαρμογή των προγραμμάτων στρατηγικής.

Οι ανακατατάξεις του μόνιμου προσωπικού (προαγωγές ή 
υποβαθμίσεις) κατά την αλλαγή της οργανωτικής δομής το 1994 
δημιούργησαν νέο κλίμα έντασης μεταξύ των εργαζομένων και του 
οργανισμού με δικαστικούς αγώνες αλλά και επιδείνωση του εργασιακού 
κλίματος και την κρίση της αυτοπεποίθησης των ατόμων. Αναπόφευκτα 
θίγεται το σύστημα αξιών και οι προσδοκίες των εργαζομένων, γεγονός που 
οδηγεί στη μείωση της παραγωγικότητάς τους. (Στην ενότητα για τη 
διαχείριση των ανθρώπινων πόρων αναπτύσσονται με λεπτομέρεια όλες 
εκείνες οι παράμετροι που επηρέασαν την ψυχολογία του προσωπικού).

Επόμενη είναι μια διάχυτη πεποίθηση σε όλο το μήκος της ιεραρχίας 
για τη δύσκολη θέση του οργανισμού. Παρατηρείται έλλειψη ξεκάθαρων 
στόχων, στρατηγικών, πολιτικών και προγραμμάτων, ενώ ακόμη και οι 
στρατηγικές κατευθύνσεις που έχουν χαραχθεί να μην ακολουθούνται.

Είναι φυσικό σε τέτοιες επιχειρησιακές περιπτώσεις να κυριαρχεί μια 
αρνητική ατμόσφαιρα στο εσωτερικό περιβάλλον, ιδιαίτερα όταν 
συγκεντρώνονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικό: •

• Οργανωτική δυσκαμψία λόγω του μεγέθους και του δημόσιου χαρακτήρα 
του οργανισμού.

• Συνεχής μείωση της παραγωγικότητας.
• Συνεχής επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης.
• Ραγδαία όξυνση του εσωτερικού ανταγωνισμού.
• Κρίση αστάθειας προερχόμενη από την ευρωπαϊκή πολιτική του κλάδου 

(περίοδος επαναξιολόγησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από την 
ΕΕ και παροδική ύφεση της αγοράς).

• Ασάφεια στο σύστημα αξιολόγησης και ανταμοιβής των εργαζομένων.
• Έλλειψη συστημάτων υποκίνησης (motivation systems).
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4.3. Πόροι της επιχείρησης

4.3.1. Μάρκετινγκ

Το ΕΛΚΕΠΑ μέχρι σήμερα δεν έχει διαμορφώσει μία συγκεκριμένη 
στρατηγική μάρκετινγκ. Συνήθως, ανταποκρίνεται κατά περίσταση στα 
ερεθίσματα της αγοράς (Management by Sounding).

"Εχοντας ως οικονομικούς πόρους ετήσιους προϋπολογισμούς, 
βασίζεται κύρια στον δίαυλο που διαθέτει για την επαφή του με την αγορά 
εργασίας, το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό που σχετίζεται με την 
αγορά. Μέσα από τον συγκεκριμένο δίαυλο επικοινωνίας ανατροφοδοτεί τα 
προγράμματα κατάρτισης που διαμορφώνει κάθε νέα περίοδο. Έχοντας τα 
στοιχεία για τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της ζήτησης για κατάρτιση 
αναμορφώνει κατά περίοδο τη θεματολογία των προγραμμάτων ΣΕΚ.

Μπορεί να ειπωθεί ότι δεν πραγματοποιείται ένας συγκεκριμένος 
σχεδιασμός του μίγματος μάρκετινγκ. Η ζήτηση την τελευταία πενταετία 
επηρεάζεται κυρίως από την εισροή κοινοτικών κονδυλίων με αποτέλεσμα οι 
καταναλωτές να παρουσιάζουν μειωμένο ενδιαφέρον για 
αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα (βιομηχανικοί πελάτες).

.Το μεγάλο μέρος προώθησης των προγραμμάτων του οργανισμού το 
έχει επωμισθεί σήμερα το τμήμα Δημόσιων Σχέσεων, το οποίο απλά υλοποιεί 
τη διαφημιστική καμπάνια χωρίς ιδιαίτερη συνεργασία με το τμήμα 
Μάρκετινγκ.

Το τμήμα Μάρκετινγκ συλλέγει στοιχεία για τον υπάρχοντα 
ανταγωνισμό, χωρίς να πραγματοποιείται η κατάλληλη αξιοποίησή τους.

Πρέπει τέλος, να υπογραμμισθεί το γεγονός ότι ο ρόλος του 
μάρκετινγκ στο οργανόγραμμα είναι υποβαθμισμένος. Αξίζει να σημειωθεί άτι 
υπάρχει μόνο υπεύθυνος μάρκετινγκ και όχι διευθυντής. Απαιτείται επομένως, 
η συνολική αναβάθμιση του συγκεκριμένου τμήματος στο οποίο να 
περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κύριες αρμοδιότητες :

• Η μελέτη και εισήγηση στρατηγικής Μάρκετινγκ.

• Η κατάρτιση επιχειρησιακού προϋπολογισμού και ο έλεγχος των 
αποκλίσεων (συνεργασία και με τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες). •

• Η συνεργασία με τις υπόλοιπες λειτουργικές διευθύνσεις (π.χ. ανάπτυξη 
προγραμμάτων).

• Η ανάλυση των δυνατοτήτων εισαγωγής νέων υπηρεσιών.

• Η εφαρμογή και ο έλεγχος βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου 
στρατηγικού σχεδίου.
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4.3.2. Χρηματοοικονομικά

Από το ιδρυτικό νόμο και το καταστατικό λειτουργίας προκύπτει ο μη 
κερδοσκοπικός χαρακτήρας του ΕΛΚΕΠΑ. Το γεγονός αυτό αναπόφευκτα 
καθορίζει τους στόχους, τις στρατηγικές, τις πολιτικές και τα προγράμματα 
που αφορούν την χρηματοοικονομική λειτουργία του οργανισμού. Στα πλαίσια 
της γενικότερης επιχειρησιακής του στρατηγικής ο οργανισμός παρέχει το 
σύνολο των υπηρεσιών του στηριζόμενος σε ένα μεγάλο ποσοστό σε 
κρατικές επιχορηγήσεις (κρατικός προϋπολογισμός) και σε κοινοτικές 
χρηματοδοτήσεις (διαρθρωτικά προγράμματα, προγράμματα κατάρτισης, κ.ά.1. 
Η χρηματοοικονομική του θέση όπως είναι φυσιολογικό, εξαρτάται άμεσα από 
αυτές τις χρηματικές ροές. Γεγονός είναι ότι δεν είναι σε θέση να 
στηρίζεται στα προγράμματα ή τις άλλες υπηρεσίες που παράγει αυτόνομα. 
Κάτι τέτοιο καταμαρτυρά τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα που διαθέτει 
σήμερα. Η εξάρτηση του ΕΛΚΕΠΑ από την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική 
(ποσά επιχορηγήσεων) και τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις σε συνδυασμό με 
εσωτερικές οργανωτικές δυσλειτουργίες, έχουν δημιουργήσει σημαντικά 
οικονομικά ελλείμματα κάτι για το οποίο δεν διαφαίνεται τάση αναστροφής 
στο άμεσο μέλλον. Δεδομένου ότι ο δυναμισμός που χαρακτηρίζει τον κλάδο 
στον οποίο αναπτύσσει τις δραστηριότητές του συνεχίζει να εντείνεται, 
γίνεται επιτακτική η ανάγκη εξέτασης και επανασχεδιασμού του 
χρηματοοικονομικού του προγράμματος (ταμειακός κύκλος, οικονομικοί πόροι, 
διάρθρωση κεφαλαίων) προκειμένου να αντεπεξέλθει στις νέες ανάγκες της 
αγοράς.

Σε θέματα ρευστότητας ο οργανισμός βρίσκεται σε οριακό σημείο 
κάτι που γίνεται περισσότερο ανησυχητικό αν ληφθεί υπόψη η πιθανότητα 
περικοπής ή ακόμη και διακοπής της οικονομικής του στήριξης από την 
Κυβέρνηση και την Ε.Ε. Η κερδοφορία του οργανισμού σταματάει το 1993 
οπότε και εμφάνισε κέρδη για τελευταία φορά του ύψους των 128,6 
εκατομμυρίων. Το 1994 παρουσίασε για πρώτη φορά ζημιές (101,2 
εκατομμύρια) κάτι που συνεχίζεται μέχρι σήμερα με ανησυχητικά αυξητικές 
τάσεις. Ο δείκτης δραστηριότητας του ΕΛΚΕΠΑ παρουσιάζει αύξηση σταδιακά 
λόγω κυρίως του διευρυνόμενου όγκου των ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Β' 
ΚΠΣ. Κ.ά.). Αναπόφευκτα επηρεάζεται και ο δείκτης λειτουργικής μόχλευσης 
όχι όμως με ικανοποιητικούς ρυθμούς από τη στιγμή οι εισροές κεφαλαίων 
δεν επιφέρουν ανάλογα παραγωγικά αποτελέσματα. Με άλλα λόγια ενώ 
αυξάνονται τα κεφάλαια (επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις) που διαχειρίζεται 
το ΕΛΚΕΠΑ μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του δεν αυξάνεται με τους 
ίδιους ρυθμούς το παραγωγικό του αποτέλεσμα (ταμειακά διαθέσιμα, 
επενδύσεις, επέκταση πάγιου εξοπλισμού). Αυτό συμβαίνει γιατί το επίπεδο 
του σταθερού κόστους και των εξόδων αυξάνεται με συνέπεια να μην 
απορροφάται ένα μέρος των κεφαλαίων σε λειτουργικές δραστηριότητες που 
θα οδηγούσαν σε ανάπτυξη.

Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 4.32.) παρεμβάλλονται 
αναλυτικότερα τα στοιχεία των συγκεκριμένων δεικτών τόσο για το ΕΛΚΕΠΑ 
όσο και για έναν από τους ανταγωνιστές (αναφέρεται σαν παράδειγμα 
σύγκρισης η ΕΕΔΕ). Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα η ΕΕΔΕ 
υστερεί στους επιμέρους δείκτες αλλά τα τελευταία δύο χρόνια προσεγγίζει 
δυναμικά την αντίστοιχη απόδοση του ΕΛΚΕΠΑ. Στο σημείο αυτό πρέπει να
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σημειωθεί ότι η ΕΕΔΕ δεν συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα σε τόσο 
μεγάλο βαθμό όπως το ΕΛΚΕΠΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΚΕΠΑ/ΕΕΔΕ

Δείκτης Ρευστότητας ■> "Έσοδο +επιγοοπνήσεις
1993
Tjos

1994
Τ,'οϊ

1995
0,97

1994
...0’92

1995
.......0,89

"Έξοδο ■+ Ανόργανο έξοδα
Κερδοφορία (σε εκατομμύρια) 128,6 -101,2 -191,5 -135,2 -214,2
Δείκτης Δραστηρ/τας =- Έσοδα + επιχορηγήσεις 

Σύνολο ενεργητικού
1,09 1,20 0,84 0,48 0,48

Δείκτης Ρεικττότητπς = Υπη^ρεΓΛΠΡίε 0,465 0,519 0,536 0,422 0,505
Σύνολο ενεργητικού

Ο ρόλος του διευθυντή οικονομικών του ΕΛΚΕΠΑ περιορίζεται στην 
εποπτεία και διαχείριση των οικονομικών σχέσεων των επιμέρους τμημάτων 
τόσο μεταξύ τους όσο και στις συναλλαγές τους εκτός των ορίων της 
επιχείρησης. Κρίνεται απαραίτητος ο επανασχεδιασμός της αποστολής και 
των αρμοδιοτήτων του διευθυντή οικονομικών προκειμένου να είναι σε θέση 
να αναπτύσσει πρωτοβουλίες και προγράμματα για την αξιοποίηση των 
κεφαλαίων, τον οικονομικό σχεδίασμά και τη διάρθρωση του ταμειακού 
κύκλου του οργανισμού συνολικά (εύρεση πόρων, ανάλυση προτάσεων, 
προϋπολογισμοί κ.ά.).

Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί τόσο η βελτίωση των δεικτών 
(δραστηριότητας, ρευστότητας), όσο και η αποτελεσματικότερη συνεργασία 
των επιμέρους λειτουργικών τμημάτων (μείωση των εντάσεων) που οφείλονται 
σε προβλήματα ταμειακής ροής και οφειλών προς τρίτους.

Η επιχείρηση εμφανίζει υψηλό νεκρό σημείο λόγω του υψηλού 
σταθερού κόστους που έχει. Αυτό συνεπάγεται προβλήματα σε περιπτώσεις 
οικονομικής ύφεσης (έλλειψη προγραμμάτων) ή καθυστέρησης των ταμειακών 
ροών (παύση κοινοτικών χρηματοδοτήσεων).

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι το ΕΛΚΕΠΑ διαθέτει χαμηλή 
λειτουργική μόχλευση γεγονός που αποτελεί αδύνατο σημείο - ιδιαίτερα σε 
περιόδους μειώσεως των συνολικών πωλήσεων (όγκος παρεχόμενων 
υπηρεσιών - κατάσταση αγοράς).

Τέλος ο οργανισμός διαθέτει ένα σημαντικό όγκο αποθεματικών για τη 
στήριξη των μελλοντικών του αναγκών.

4.3.3. Έρευνα και ανάπτυξη (R & D)

Όπως προκύπτει από το οργανόγραμμα η διεύθυνση με τον τίτλο 
σχεδιασμός και ανάπτυξη κατέχει περισσότερο εκτελεστικές αρμοδιότητες 
παρά επιτελικές. Οι υπευθυνότητες της συγκεκριμένης διεύθυνσης 
καταγράφονται στις ακόλουθες γραμμές:
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• Διερεύνηση και εισήγηση των βραχυπρόθεσμων και μακρυπρόθεσμων 
στόχων του οργανισμού.

• Σύνθεση των επιμέρους στόχων, πολιτικών διαδικασιών και προγραμμάτων.
• Διαμόρφωση προϋπολογισμών και έγκαιρη προώθησή τους στην κεντρική 

διοίκηση.
• Παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων.

Το παραπάνω πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της συγκεκριμένης 
διεύθυνσης επιβεβαιώνει το γεγονός ότι δεν πραγματοποιείται ουσιαστική 
έρευνα και ανάπτυξη για τις λειτουργικές δραστηριότητες του οργανισμού. 
Σύμφωνα με απόψεις ανωτέρων στελεχών, η παραπάνω διεύθυνση δεν 
διαθέτει εργαλεία [τεχνολογική υποδομή, και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό 
(τεχνογνωσία)]. Ενώ παρατηρείται σύγχυση στον προσανατολισμό της επειδή 
δεν της έχουν εκχωρηθεί οι κατάλληλες αρμοδιότητες από την Διοίκηση.

Αντίθετα παρατηρείται ότι αρμοδιότητες έρευνας και ανάπτυξης σε 
επίπεδο πρακτικών εφαρμογών κατέχουν οι ακόλουθοι:

• Ινστιτούτο Μάνατζμεντ
• Ινστιτούτο Πληροφορικής
• Ινστιτούτο Τεχνολογικών Εφαρμογών
• και η Διεύθυνση Μελετών - Ερευνών - Καινοτομιών.

Πρέπει να σημειωθεί πως δεν προβλέπεται από το οργανόγραμμα 
διεύθυνση ή τμήμα R & D για την ίδια τη φύση της κατάρτισης ή τις 
συμβουλευτικές υπηρεσίες που αποτελούν τις κατεξοχήν λειτουργίες της 
επιχείρησης.

Το ΕΛΚΕΠΑ σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του (ιδρυτικός 
νόμος) δεν προβλέπει έρευνα και ανάπτυξη πρωτογενούς μορφής. Το γεγονός 
ότι βρίσκονται διάσπαρτες σε διαφορετικά τμήματα οι αρμοδιότητες R & D 
υποβαθμίζει εκ των προτέρων την αποτελεσματικότητά τους και δημιουργεί 
σύγχυση ανάμεσα στις επιμέρους λειτουργίες και στον προγραμματισμό των 
έργων.

Συνυπολογίζοντας τις παραπάνω παραμέτρους είναι δυνατή η 
διατύπωση των επί μέρους στρατηγικών για τα τμήματα που έχουν ως 
αντικείμενό τους το R & D.

Αποστολή: Η συμβολή στην προαγωγή της παραγωγικότητας και η 
επίτευξη των στόχων του Κέντρου του οργανισμού με 
την εποπτεία και τον συντονισμό των υπηρεσιών 
προγραμμάτων και έργων που αφορούν την έρευνα και 
ανάπτυξη καθώς και τη διεξαγωγή μελετών στον χώρο 
του μάνατζμεντ προς τις επιχειρήσεις και τους 
οργανισμούς.

Προγράμματα:
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• Αξιολόγηση και εισήγηση της σκοπιμότητας 
εκτέλεσης έργων.

• Συντονισμός για τη λειτουργική διαχείριση των 
προγραμμάτων.

• Συνεργασία με τους επιβλέποντες έργων ή 
υπεύθυνους έργων για τη κατανομή της εργασίας.

• Ευθύνη για την εφαρμογή των επιμέρους διαδικασιών 
λειτουργίας.

• Εισήγηση νέων περιοχών ανάπτυξης με τους 
επιβλέποντες έργων / δραστηριοτήτων.

Από την παρακολούθηση και εμπειρία του τρόπου λειτουργίας των 
συγκεκριμένων τμημάτων δεν προκύπτουν ξεκάθαρες κατευθυντήριες 
γραμμές τέτοιες που όχι μόνο να εφαρμόζονται αλλά και να αναγνωρίζονται 
από τους εργαζόμενους ή τους ειδικούς μελετητές του κλάδου ώστε να 
προχωρήσουν στην καταγραφή διαφορετικών πολιτικών και προγραμμάτων 
επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Σύμφωνα με το σχέδιο οργάνωσης των υπηρεσιών του ΕΛΚΕΠΑ όπως 
αυτό διαμορφώθηκε τον Μάιο του 1991 οι στρατηγικές R & D του ΕΛΚΕΠΑ αν 
και συμβαδίζουν με την επιχειρησιακή αποστολή τους στόχους τις 
στρατηγικές και πολιτικές δεν συμβαίνει το ίδιο με το εσωτερικό και το 
εξωτερικό περιβάλλον.

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα οι υπάρχουσες 
ενδοεπιχειρησιακές ανωμαλίες απαιτούν αναπροσαρμογή του στρατηγικού 
ρόλου του R & D μέσα στην επιχείρηση. Παρόμοια οι αλλαγές που 
σημειώνονται στο δυναμικό εξωτερικό περιβάλλον καθιστούν αναχρονιστική 
την ύπαρξη του υπάρχοντος στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησης. Στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων έρευνας και ανάπτυξης η τεχνολογική υποδομή - 
με ορισμένες εξαιρέσεις - δεν χρησιμοποιείται αποτελεσματικά από το 
ΕΛΚΕΠΑ.

Ο οργανισμός διαθέτει ικανή υλικοτεχνική και ανθρώπινη υποδομή σε 
τομείς όπως:

• εργαστήριο Βιοτεχνολογίας
• ενεργειακό λεωφορείο κ.ά.

Στους τομείς που μόλις αναφέρθηκαν ο οργανισμός είναι 
ανταγωνιστικός για τα δεδομένα της αγοράς σε σημείο να καινοτομεί σε 
ορισμένες περιπτώσεις. Επομένως το R & D μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
ανταγωνιστικά δυνατό σημείο υπό προϋποθέσεις (προσωπικές πρωτοβουλίες 
οι οποίες δυστυχώς δεν εντάσσονται ακόμη στα πλαίσια της γενικότερης 
επιχειρησιακής στρατηγικής).

Τέλος από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στα επιμέρους 
τμήματα η διευθύνσεις που χρησιμοποιούν την έρευνα και ανάπτυξη γίνεται 
κατανοητό ότι ο ρόλος του R & D manager στην πράξη επιμερίζεται σε έναν 
αριθμό στελεχών διαφορετικών λειτουργιών. Εάν αντιμετωπισθούν 
αποτελεσματικά τα διαλειτουργικά προβλήματα (επιχειρησιακή στρατηγική, 
επανασχεδιασμός) θα είναι εφικτή η αποδοτική αποκεντρωποιημένη 
στρατηγική έρευνας και ανάπτυξης (decentralized R & D strategy).
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4.3.4. AciTOupyfcq (Υπηρεσίας)

Οι υπηρεσίες που παρέχει το ΕΛΚΕΠΑ όπως αναφέρθηκε και σε άλλο 
σημείο είναι: Κατάρτιση

ανέργων, ενδοεπιχειρησιακή, ελεύθερης συμμετοχής 
προγράμματα
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Τεκμηρίωση, "Ερευνες, Μελέτες
Συνεργασία στο διαρθρωτικό πρόγραμμα της Ε.Ε.

Αναλύοντας την υφιστάμενη κατάσταση διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει 
συγκεκριμένο σχέδιο με στόχους στρατηγικές και πολιτικές που ακολουθεί το 
ΕΛΚΕΠΑ στους συγκεκριμένους τομείς παροχής υπηρεσιών. Συνήθως η 
διαδικασία αυτή γίνεται από τα στελέχη του οργανισμού με βάση προσωπικές 
επιλογές στα πλαίσια πάντα του γενικότερου στόχου που υπάρχει αλλά χωρίς 
σχεδίασμά και συγκεκριμένους στόχους.

Ένα επίσης σημαντικό σημείο για να αναφερθεί είναι ότι το 
πρόγραμμα δράσης και ο προϋπολογισμός σχεδιάζεται από τα επιμέρους 
τμήματα και τα στελέχη αρκετά πρόχειρα με αποτέλεσμα ένα σημαντικό 
ποσοστό των έργων του να μην υλοποιείται λόγω μη ανταπόκρισης της 
αγοράς που απευθύνεται. Επειδή μεγάλο ποσοστό των έργων βασίζεται και 
σε προτάσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή "Ενωση- ο 
σχεδιασμός πολλές φορές αποτυγχάνει λόγω της απόρριψης των 
συγκεκριμένων προτάσεων.

Τα έργα και οι υπηρεσίες είναι συνήθως συγκεκριμένης χρονικής 
περιόδου και η υποδομή σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό είναι ικανή να 
καλύψει πολύ μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων (συγκριτικό πλεονέκτημα). Ο 
εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι υπερσύγχρονος (κτιριακή υποδομή ΚΕΚ, 
οπτικοακουστικά μέσα, Η/Υ κ.ά.), ενώ το επιστημονικό προσωπικό είναι ικανό 
και με μεγάλη εμπειρία στα θέματα των υπηρεσιών που προσφέρει.

Ενώ η υποδομή είναι ικανοποιητική οι εργαζόμενοι δεν αποδίδουν το 
μέγιστο των δυνατοτήτων τους λόγω του κακού εργασιακού κλίματος και 
λόγω της απασχόλησής τους σε άλλες δραστηριότητες. Τα τελευταία χρόνια 
έχει παρατηρηθεί και μια σχετικά μεγάλη αποχή των βασικών συνεργατών 
(ειδικοί επιστήμονες, με εμπειρία) από τις δραστηριότητες λόγω κυρίως της 
οικονομικής κατάστασης του οργανισμού (κακοπληρωτές) ενώ υπάρχει πλέον 
σοβαρό πρόβλημα και με τους προμηθευτές.

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο η απόδοση του 
οργανισμού εξαρτάται άμεσα από την κυβερνητική πολιτική. Το προσωπικό του 
ΕΛΚΕΠΑ υπάγεται συνδικαλιστικά στη Γ.Σ.Ε.Ε. ενώ δεν εμφανίζονται συχνά 
φαινόμενα απεργιών. Ο σύλλογος του μόνιμου προσωπικού εξυπηρετεί 
ικανοποιητικά τα συμφέροντα των εργαζομένων έχει συνεχή δίαυλο 
επικοινωνίας με το Δ.Σ. για την επίλυση των όποιων προβλημάτων.

Όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο για τα χρηματοοικονομικά το ΕΛΚΕΠΑ 
εμφανίζει χαμηλό δείκτη λειτουργικής μόχλευσης (0,5). Η επιχείρηση βρέθηκε 
σε δυσχερή οικονομική θέση από το 1993 οπότε και πραγματοποιήθηκαν 
μεγάλες επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (κτίρια, εξοπλισμός εργαστηρίων, 
Η/Υ), ενώ δεν ήταν σε κατάσταση να στηρίξει την επικείμενη προσπάθεια 
ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ύπαρξη υψηλού σταθερού
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κόστους λόγω του μεγάλου αριθμού προσωπικού (ιδίως διοικητικού 48%), 
δημιούργησαν πολλαπλασιαστικά αρνητικά αποτελέσματα. Εμφανίζεται η 
δυσμενής περίπτωση όπου μια επιχείρηση εντάσεως κεφαλαίου παρουσιάζει 
ταυτόχρονα υψηλό κόστος εργασίας. Αυτά τα χαρακτηριστικά που μόλις 
αναφέρθηκαν σε συνδυασμό με εσωτερικές οργανωτικές δυσλειτουργίες που 
αναλύονται σε άλλες ενότητες (οργανωτική δομή, διοίκηση ανθρώπινων 
πόρων) καταδικάζουν την οποιαδήποτε στρατηγική που υιοθετεί η επιχείρηση.

Ανάλυση της Παραγωγής και του Ανταγωνισμού
Στο πίνακα 4.3.4.Ι. παρουσιάζεται η εξέλιξη της επιμορφωτικής 

δραστηριότητας του οργανισμού για την περίοδο 1990 - 1995.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.4.1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
1990-94

Ί' gg - 1 ·£||
ΕίΜ

mrm

Αριθμός
προγραμμάτων

570 868 788 629 703 12 649 -7,7

Ίΐρσς
διδασκαλίας

84.073 128383 142356 118.425 64392 -46 71391 Ί0'7

Αριθμός
ατόμων

11343 17.707 16.016 11.911 11.902 0 11.880 0

Εξετάζοντας κανείς την πορεία της επιμορφωτικής δραστηριότητας 
της τελευταίας πενταετίας παρατηρεί ότι υπάρχει μια μείωση σε όλα τα 
μεγέθη σε σχέση με τα έτη 1991, 1992 που οφείλεται στον περιορισμό των 
κοινοτικών προγραμμάτων. Σε σχέση με το 1994 παρατηρείται μικρή μείωση 
του αριθμού ενώ υπάρχει σχετική αύξηση του αριθμού των ωρών. Παρόλο 
που ο οργανισμός το 1995 υλοποίησε ικανοποιητικό αριθμό κοινοτικών 
προγραμμάτων μακράς διάρκειας (Β' ΚΠΣ) κρίνεται αναγκαία η απορρόφηση 
περισσοτέρων κονδυλίων από το Β' ΚΠΣ (επίπεδο 91,92).

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.4.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ
ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1993-94

Αριθμός 257 40, 372 59,1 352 50,1 35 1 49,9 37 -5,6 346 53,3 303 46,7
προγραμμάτων______________
"Ωρες 26. m 21,1 92312 77,9 32.142 49,9 32250 50,1 23,1 -65,1 31702 443 3938 553
διδασκαλίας_________________
Αριθμός ατόμων 4.443 37,3 7.468 62,7 5.413 453 6.489 543 21,8 -13,1 5.96 503 6.911 413
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Ειδικότερα, σύμφωνα με τον πίνακα 4.3.42. ο οργανισμός διοργόνωσε 
το 1995 346 αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα δηλαδή το επίπεδο 
παραγωγής στον τομέα αυτό είναι περίπου το ίδιο ενώ υπάρχει σταδιακή 
αύξηση των κοινοτικών προγραμμάτων η οποία πρέπει να συνεχιστεί. Στον 
πίνακα 4.3.4.3. φαίνεται η εκπαιδευτική δραστηριότητα των άλλων φορέων στα 
ευρωπαϊκό προγράμματα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και το διάγραμμα 
εξέλιξης των ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων (Πίνακας 4.3.4.4.) και των 
υπόλοιπων αυτοχρηματοδοτούμενων από το 1982 - 1995. Το διάγραμμα 
δείχνει μια κάμψη στα προγράμματα αυτά και σταδιακή αύξηση τα δύο 
τελευταία χρόνια με εξαίρεση τα ενδοεπιχειρησιακά στα οποία υπάρχει 
μείωση της παραγωγής τους. Αυτό οφείλεται και στην αύξηση του 
ανταγωνισμού ειδικά από την Ε.ΕΑΕ. (κύριος ανταγωνιστής στα 
ενδοεπιχειρησιακά). Αν συγκρίνει κανείς τον πίνακα 4.3.4.5. για το ΕΛΚΕΠΑ και 
την Ε.ΕΛΕ. θα διαπιστώσει μεγάλες διαφορές στην παραγωγή και υλοποίηση 
ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.4.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ
||||||||..ν:·:ν:νΛ·:^

ΘΕΜΑ ΤΟΑΟΠΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

mm» «ΙΟΙΧΗΣι* ttofnETtWX ΝΜΡΟΦΟΡΚΗ WPt*EP #0IWttl* 1 HEPIBAW Urmiw *

liiee· βιβ$ιι^ . ANArffYSH* rww othc; wmem& ΑΣΦΜίίΑ

ΙΑΠΤ. ΣΥΝΔ. ΔΥΤ.ΑΟΗΝΑΣ 2 - ■ - - 2 - - - - -

DTEXNIKO ΕΠΙΜ. ΑΘΗΝΩΝ 4 - 2 1 1 - - - - -

Γ. ΙΣΟΤΗΤΑΣ 22 9 - 1 8 1 - 3 - -

. ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 13 1 - - 1 2 - 7 2 -

:υνομοςπονδια εργ. ελ. 7 1 1 - 1 1 - - 2 1
ΙΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 4 - - - 1 1 - 2 - -

:.Δ.Ε. 153 50 27 40 26 - 9 - - 1
LT.A. 17 8 - - 3 - - 4 2 -

).ΜΜ.ΕΧ. 4 2 - 1 1 - - - - -

ΙΠ. & BIOT. ΕΠΙΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ 5 2 1 1 - - 1 - - -

ΑΓΓ. ΕΠΙΜ. ΑΘΗΝΩΝ 10 1 3 5 1 - - - - -

ΕΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠ. 4 3 - - 1 - - - - -

:.ΕΚ. 14 6 - - 3 1 - 2 2 -

ΙΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠ. ΠΕΙΡΑΙΑ 15 - 5 1 5 - 1 1 2 -

:.Ε. ΕΜΠ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 22 3 - - 6 - 3 3 6 1
<. ΕΠΙΜ. ΑΘΗΝΩΝ 35 5 18 5 6 - - 1 - -

Ι.Ε.Δ. 12 2 1 - 6 - - 1 2 -

ΝΤΕΙΟΣ / ΑΣΟΕ 9 2 4 1 2 - - - -

ΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓ. 3 3 - - - - - - - -

<ΝΙΚΟ ΕΠΙΜ. ΕΛΛΑΔΑΣ 13 4 - - 3 - 1 2 3 -

Υ Ν Ο Λ Ο

■

368 702 62 56 77 6 75 26 27 3

Πηγή: "Ερευνα Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος Ergoform
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.4.4 ΕΤΗΣΙΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 1982-1994 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

ngg ■ ·

. ..
ΕΤΗ
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

1982 79 2367 8 317
1983 47 1027 21 577
1984 105 2392 52 2028
1985 207 4923 52 2028
1986 299 6806 98 2458
1987 290 6078 59 1527
1988 266 5337 53 1425
1989 220 4326 115 2120
1990 189 3462 95 2011
1991 233 4325 184 4008
1992 180 3382 170 3982

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΙ
ΣΥΝΟΛΑ

2115 44425 907 22481 1
1993 165 2849 92 1594
1994 215 3349 137 2064
1995 234 3813 112 2156

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2729 54436 1248 28295

Πηγή: Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης / Τμήμα Προϋπολογισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.4.5 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΑΑΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1995

ΕΛΚΕΓΜ§111 /, j
<.*■ ···· ' ·. ■· ; ■ "Ί

ΚΩΔ ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1 ΑΡΙΘ. 
[ΠΡΟΓ.

ΑΡΙΘ.
ΣΥΜΜ.

| ΩΡΕΣ 
ΠΡΟΓΡ.

ΑΡΙΘ.
ΠΡΟΓ.

ΑΡΙΘ.
ΣΥΜΜ.

ΩΡΕΣ
ΠΡΟΓΡ.

ΑΡΙΘ.
ΠΡΟΓ.

ΑΡΙΘ.
ΣΥΜΜ.

ΩΡΕΣ
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102 Ι.Μ. 46 1091 2098 !
101 Ι.Π. 1 21 278 845 Η
103 Ι.Τ.Ε. ! 3 17 1 123 !
100 Σύνολο ΚΕΚ/ΕΕΔΕ 70 1386 3066 473 27572 ; 17131 576% 1889% 459%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡ/ΤΩΝ 42 770 3814 j 120 6944 ; 2119 321% 977% -18%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 112 2156 6880 593 : 34516 19250 897% 2866% 440%

Πηγή: - Πρόγραμμα Δράσης 1995 
- Δ/νση Κατάρτισης ΕΕΔΕ
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προγραμμάτων του ΕΛΚΕΠΑ διάρκειας 3.066 ωρών που παρακολούθησαν 1.386 
άτομα. Το ίδιο φαινόμενο παρουσιάζεται και στην περιφέρεια και φαίνεται 
τελικά ότι η Ε.ΕΑΕ. έχει κερδίσει το μεγάλο τμήμα της αγοράς αυτής. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στην στρατηγική της και βέβαια στο μάρκετινγκ (για την 
Ε.ΕΑΕ. είναι αγορά στόχος) και βέβαια στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να 
έχει μέλη πολλές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Εδώ το ΕΛΚΕΠΑ πρέπει να 
επικεντρώσει την προσοχή του για να επανακτήσει τμήμα της αγοράς αυτής 
σε συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά προγράμματα και την 
απασχόληση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις τις οποίες ενδιαφέρουν 
άμεσα οι γενικότερες χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε.

Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα ελεύθερης συμμετοχής όπως 
προκύπτει από τον πίνακα 4.3.4.6. η Ε.ΕΑΕ. υπερτερεί στον αριθμό 
προγραμμάτων και στον αριθμό των συμμετεχόντων αλλά μειονεκτεί στον 
αριθμό των ωρών (περισσότερα μακροχρόνια προγράμματα το ΕΛΚΕΠΑ). Το 
συμπέρασμα που προκύπτει σ’αυτόν τον τομέα είναι ότι το ΕΛΚΕΠΑ με το 
ευρύ φάσμα αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που διαθέτει έχει 
αρκετό τμήμα της αγοράς και μπορεί με καλύτερη προώθηση αλλά και 
βελτίωση της ποιότητας να αυξήσει σημαντικά το μερίδιο αγοράς. Στα 
κοινοτικά προγράμματα το μεγάλο μέρος αποτελείται από τα προγράμματα 
του Κ.Π.Σ. (εθνικό και περιφερειακό σκέλος) και από τις κοινοτικές 
πρωτοβουλίες. Αλλες δραστηριότητες σε αυτόν τον τομέα είναι τα 
καινοτομικά και διακρατικά προγράμματα, καθώς επίσης και τα προγράμματα 
του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης μία σειρά προτάσεων που αφορούν τα 
διαρθρωτικά προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με επιχειρήσεις και 
φορείς του δημοσίου αλλά και του εξωτερικού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.4.6 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΚΕΠΑ - ΕΕΔΕ

ΕΛΚΕΠΑ

ΚΩΑ ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘ.
ΠΡΟΓ.

ΑΡΙΘ.
ΣΥΜΜ.

ΩΡΕΣ
ΠΡΟΓΡ.

ΑΡΙΘ.
ΠΡΟΓ.

ΑΡΙΘ.
ΣΥΜΜ.

ΩΡΕΣ
ΠΡΟΓΡ.

ΑΡΙΘ.
ΠΡΟΓ.

ΑΡΙΘ.
ΣΥΜΜ.

ΩΡΕΣ
ΠΡΟΓΡ.

102 Ι.Μ. 83 1637 8560
101 Ι.Π. 54 789 4624
103 Ι.Τ.Ε. 9 143 304
100 Σύνολο ΚΕΚ/ΕΕΔΕ 146 2569 13488 j 312 5110 10500 114% 99% -22%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡ/ΤΩΝ 8» ■■■! 1244 11334 | 98 §Τ36Α:1;| 3245 510% | 503% 148%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 234 1 3813 .24822 I 410 .·;6474 ;| 13745 !:424%;:| 602% Ί28%

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποτελούν το δεύτερο κατά σειρά 
προτεραιότητας τομέα δράσης του οργανισμού. Αξίζει όμως να αναφερθεί
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ότι οι επιδόσεις στον τομέα αυτό τουλάχιστον από ποσοτική άποψη, 
υστερούν σημαντικά των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων. Ο οργανισμός 
χρειάζεται μεγάλη αναδιάρθρωση για να αναπτυχθεί' στον τομέα αυτό. 
Υλοποιούνται ετησίως μικρός αριθμός έργων κατόπιν ανάθεσης ενώ ένας 
μεγαλύτερος αριθμός στις συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται στα πλαίσια 
κοινοτικών δράσεων (ΠΑΒΕ, ενεργειακά προγράμματα, ανάπτυξη δικτύων κ.ά).

Στα πλαίσια της επιστημονικής υποστήριξης, τόσο του δικού του 
έργου, όσο και των δραστηριοτήτων άλλων φορέων και οργανισμών το 
ΕΛΚΕΠΑ εκπονεί αξιοσημείωτο αριθμό ερευνών - μελετών, μέρος των οποίων 
υλοποιείται μέσω του θεσμού της υπεργολαβίας από τρίτους.

Για το κόστος παραγωγής των υπηρεσιών είναι δύσκολο να 
προσδιορίσει κανείς συγκεκριμένους αριθμούς. Κατά προσέγγιση μπορεί να 
εκτιμηθεί το κόστος παραγωγής σε ανθρωποώρες αν και είναι πολλοί 
παράμετροι που πρέπει να συνεκτιμηθούν ταυτόχρονα (π.χ. ποιότητα, 
καινοτομικές δράσεις κ.ά.). στα προγράμματα κατάρτισης (ευρωπαϊκά 
προγράμματα) το κόστος ανά ανθρωποώρα καθορίζεται από τα αρμόδια 
υπουργεία από 2.500 - 4.000 δρχ.

Στα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και 
αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων το κόστος αυτό κυμαίνεται σε ένα 
μεγάλο εύρος που είναι αδύνατο να προσδιοριστεί

4.3.5. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί έναν από τους βασικούς 
συντελεστές επίτευξης των στόχων μιας επιχείρησης.

Το ΕΛΚΕΠΑ είναι στελεχωμένο κατά κύριο λόγο από πτυχιούχους και 
απόφοιτους λυκείου με ικανή θεωρητική κατάρτιση και μακρόχρονη 
επαγγελματική εμπειρία (διοικητικοί υπάλληλοι).

Η διαχρονική εξέλιξη του αριθμού του τακτικού προσωπικού φαίνεται 
από τον πίνακα 4.3.5.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.5.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

επίπεδο
ΜΟΡΦΩΣΗΣ

1991 & 199:» 1
.

199$ 7994 5? J99S ..··

Άτομα X Άτομα % Άτομα X έντομα X "Ατομα X
Μεταπτυχιακά 27 15 27 16 26 16 22 13,4 21 14
ΑΕ1 67 38 68 40 65 39 68 41,5 70 46
Λοιποί 83 47 76 44 76 45 74 45,1 61 40
ΣΥΝΟΛΟ 177 100 171 100 167 100 164 100 152 100

Σήμερα ο οργανισμός απασχολεί 152 υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
αορίστου χρόνου και 166 συνεργάτες που αμείβονται με Δελτίο Παροχής 
Υπηρεσιών αλλά στην ουσία έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον 
οργανισμό.

Το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού σήμερα (σύνολο) 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.5.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

επιπε&ο
ΜΟΡΦΩΣΗΣ

Μόνιμο
προσωπικό

ΔΠΥ

:·. '. ·.··· '.·:'.:χ:· :·>:·:·: .·.· · ·: :

Άτομα X Άτο μα X
Μεταπτυχιακά 21 14 14 9
ΑΕΙ 70 46 67 40
Λοιποί 61 40 85 51
ΣΥΝΟΛΟ 152 100 166 100

Όπως προκύπτει από συγκεντρωτική κατάσταση του στελεχιακού 
δυναμικού του ΕΛΚΕΠΑ το 60% του προσωπικού είναι γυναίκες ενώ οι άνδρες 
αποτελούν το 40%.

Το μεγάλο ποσοστό (56%) του προσωπικού είναι μεταξύ 30 - 39 ετών 
ενώ το 29% περίπου είναι μεταξύ 40 - 50 ετών.

Όπως φαίνεται από τον ακόλουθο πίνακα το προσωπικό είναι 
κατανεμημένο με βάση τον εργασιακό χώρο ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.5.3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

1111 I ΤΜΗΜΑΤΑ I» Μόνιμο
προσωπικό

ΔΠΥ

Άτομα X Άτομα X
Μελέτες "Ερευνες / 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες

8 5 9 5

Κατάρτιση 60 40 53 32
Παραρτήματα 31 20 63 38
Διοικητικές υπηρεσίες 53 35 41 25
ΣΥΝΟΛΟ 152 100 166 100

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το 48% του προσωπικού είναι Διοικητικό 
προσωπικό και μόνο το 52% είναι επιστημονικό προσωπικό.

Όπως αναφέρεται και σε άλλο κεφάλαιο, η σχέση εργασίας των 
εργαζόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών έχει δημιουργήσει μεγάλα 
προβλήματα τόσο στον οργανισμό όσο και στο προσωπικό.

Γιατί ενώ η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων είναι απαραίτητη για 
την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης, η σχέση εργασίας 
τους δημιουργεί έντονες διαπροσωπικές συγκρούσεις με το μόνιμο 
προσωπικό αλλά και με τον ίδιο τον οργανισμό (λόγω δικαστικών αποφάσεων 
που αναγνωρίζουν σχέση εξαρτημένης εργασίας αλλά και τις μεγάλες 
αναδρομικές εισφορές που οφείλει ο οργανισμός στο ΙΚΑ).
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Η Διεύθυνση διοίκησης προσωπικού όπως φαίνεται και από το 
οργανόγραμμα περιλαμβάνει τα τμήματα της Ανάπτυξης του προσωπικού της 
πολιτικής μισθών και της Διοίκησης του ΚΕΚ. Τα συγκεκριμένα τμήματα 
υπολειτουργούν διότι εκτός του ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα 
και πολιτικές που εφαρμόζονται (μακρ. επιχ.σχέδια,) δεν είναι κατάλληλα 
στελεχωμένα. Το τμήμα της πολιτικής μισθών ακολουθεί τις πολιτικές της 
κυβέρνησης για τη μισθοδοσία του προσωπικού οι οποίες καθορίζονται βάσει 
της ΑΤΑ, ενώ είναι δύσκολο, να εφαρμοστεί κάποιο σύστημα λόγω της 
διαρκούς ανακατάταξης του προσωπικού (κατάργηση προϊσταμένων κ.τλ.).

Επίσης, το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού δεν εφαρμόστηκε 
ποτέ με αξιοκρατικά κριτήρια. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή η 
διεύθυνση επεξεργάζεται νέο σύστημα αξιολόγησης το οποίο δεν έχει 
ολοκληρωθεί, ενώ ήδη εφαρμόζεται για τα μεσαία και ανώτερα στελέχη του 
οργανισμού (προϊστάμενοι, διευθυντές).

Η ανάπτυξη του προσωπικού η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, 
την εκπαίδευση δεν είναι δυνατόν να αποδώσει διότι δεν γίνονται έρευνες 
εκπαιδευτικών αναγκών και προγραμματισμένη κατάρτιση σύμφωνα με τις 
πραγματικές ανάγκες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται 
προγράμματα εκπαίδευσης, ή όταν γίνονται να μην είναι αποτελεσματικά. 
Συνήθως, η διαδικασία αυτή έχει κάποια θετικά αποτελέσματα μέσω των 
μεμονωμένων πρωτοβουλιών των στελεχών τα οποία αποφασίζουν για τις 
ανάγκες της προσωπικής τους εκπαίδευσης (Αγγλικά, πληροφορική κ.ά.1.

Η σημερινή οργανωτική διάρθρωση δεν είναι η πλέον αποτελεσματική. 
Υπάρχει προσωπικό το οποίο δεν αξιοποιείται, ενώ ο μεγάλος κύκλος των 
εργασιών και οι πολλές δραστηριότητες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν 
αποκλειστικά από το μόνιμο προσωπικό. Εκτός από τη δυσαρέσκεια και το 
επιβαρημένο εργασιακό κλίμα, οι προαγωγές και οι υποβαθμίσεις έχουν 
δημιουργήσει έναν συνεχιζόμενο δικαστικό αγώνα ο οποίος τις περισσότερες 
φορές δικαιώνεται και σαφώς δείχνει το λανθασμένο των αποφάσεων της 
Διοίκησης και της διεύθυνσης.

Η ποιότητα της εργασιακής ζωής με όλα αυτά έχει υποβαθμιστεί με 
συνέπεια οι εργαζόμενοι να μην είναι αποδοτικοί, να αυτοσχεδιάζουν τα έργα 
τους λόγω της κακής οργάνωσης αλλά και προσωπικών σκοπιμοτήτων, ενώ 
πολλές φορές παρατηρείται και το φαινόμενο της εξωεπιχειρησιακής 
δραστηριότητας που είναι δύσκολο πλέον να ελεγχθεί.

Λόγω της κακής ενδοεπικοινωνίας έχει δημιουργηθεί ένας εσωτερικός 
ανταγωνισμός που έχει απρόβλεπτα αποτελέσματα για τον οργανισμό γιατί με 
τον τρόπο αυτό η πληροφόρηση και τα στοιχεία δεν διαχέονται. Επίσης, είναι 
ανύπαρκτη η λειτουργία ομάδων (working groups), ενώ συσκέψεις 
πραγματοποιούνται μόνο για να αντιμετωπισθούν σημαντικά προβλήματα.

Η κατάσταση και οι κατευθύνσεις που χαρακτηρίζουν την οργάνωση 
και διοίκηση των Ανθρώπινων πόρων του ΕΛΚΕΠΑ εντάσσεται στα πλαίσια των 
γενικότερων στρατηγικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Μολονότι 
υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης του υφιστάμενου ανθρώπινου 
δυναμικού (ικανά στελέχη) δεν έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα εκείνο το 
πλαίσιο των στρατηγικών στόχων και πολιτικών που θα οδηγούσαν στην 
αποτελεσματική του οργάνωση (ως συνολικό αποτέλεσμα).

Το ΕΛΚΕΠΑ διαθέτει ακόμη και σήμερα ένα απαρχαιωμένο 
οργανόγραμμα (τουλάχιστον με τον τρόπο που λειτουργεί! γεγονός που
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οφείλεται τόσο στην ύπαρξη αναποτελεσματικής κουλτούρας (Δημόσιος 
Φορέας), όσο και στην διόγκωση του Διοικητικού προσωπικού. Το τελευταίο 
μάλιστα έχει πολλαπλάσιες συνέπειες δεδομένου ότι το επιστημονικό 
προσωπικό είναι εκείνο που αποτελεί την παραγωγική δύναμη του οργανισμού. 
Από την άλλη πλευρά το επιστημονικό προσωπικό έχει επηρεασθεί από την 
αρνητική νοοτροπία που κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια στο εσωτερικό του 
οργανισμού (ιεραρχικά από πάνω προς τα κάτω) με αποτέλεσμα τη μείωση 
του ενδιαφέροντος για το αντικείμενο εργασίας, την έλλειψη συνεχούς 
κατάρτισης και την επακόλουθη μείωση της απόδοσής του.

4.3.6. Πληροφοριακά συστήματα (I.S.)

Το ΕΛΚΕΠΑ μέχρι σήμερα, έχει αναπτύξει συστήματα επεξεργασίας 
δεδομένων μέσα από ένα ηλεκτρονικό δίκτυο που διαθέτει. Η λειτουργία του 
συγκεκριμένου δικτύου εξυπηρετεί την υποστήριξη των επιμέρους 
λειτουργιών του (οικονομική διαχείριση, διαχείριση ανθρώπινων πόρων) και την 
υποστήριξη των εφαρμογών του.

Καταβάλλεται προσπάθεια για την ανάπτυξη πληρέστερης
ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας και αξιοποίησης της πληροφορίας. Επειδή 
όμως η αξιοποίηση των πληροφοριακών του συστημάτων βρίσκεται ακόμη σε 
νηπιακό στάδιο παρουσιάζονται προβλήματα διαμόρφωσης ξεκάθαρων 
στόχων, στρατηγικών, πολιτικών και προγραμμάτων στον τομέα αυτό.

Επακόλουθη είναι η εμφάνιση διαλειτουργικών προβλημάτων
συνεργασίας δηλαδή δεν πραγματοποιείται η κατάλληλη εκμετάλλευση και ροή 
της πληροφορίας ανάμεσα στα λειτουργικά τμήματα (R & D, Μάρκετινγκ, 
Διεύθυνση Κατάρτισης, Διεύθυνση consulting. Παραρτήματα και Κ,Διοίκηση).

Επίσης δεν προβλέπεται από το οργανόγραμμα θέση διευθυντών 
πληροφοριακών συστημάτων παρά μόνον μηχανογράφησης ενώ η 
ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία και η λήψη των αποφάσεων πραγματοποιείται 
με παραδοσιακούς τρόπους (meetings, αλληλογραφία, fax).

Έχουν αναπτυχθεί βάσεις δεδομένων για ενεργειακά θέματα για 
υποψήφιους επενδυτές και τις υποδομές των περιφερειακών τμημάτων. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι το ΕΛΚΕΠΑ διαθέτει ικανή υλικοτεχνική και ανθρώπινη 
υποδομή η οποία θα είναι σε θέση να στηρίξει την εφαρμογή της κατάλληλης 
στρατηγικής πληροφοριακών συστημάτων σε πρώτο στάδιο.

Τέλος γεγονός είναι και πρέπει να ληφθεί ως αδυναμία, ότι η ανάγκη 
για εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων στην οργάνωση και διοίκηση της 
επιχείρησης δεν έχει γίνει πεποίθηση του top management και των 
διευθυντικών στελεχών.

4.4. Σύνθεση βαρύτητας των εσωτερικών παραγόντων

Από την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος και της οργάνωσης 
του ΕΛΚΕΠΑ προκύπτει μια σειρά παραγόντων που προσδιορίζουν τόσο τα 
ισχυρά όπλα του οργανισμού (Δυνάμεις), όσο και τα τρωτά του σημεία 
(Αδυναμίες). Εύλογα η ύπαρξη αυτών των χαρακτηριστικών επηρεάζει την
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παρούσα κατάσταση της επιχείρησης καθώς και την διαμόρφωση της 
μελλοντικής της στρατηγικής.

ΔΥΝΑΜΕΙΣ

• Ανεπτυγμένα δίκτυα Διανομής (Περιφερειακά Παραρτήματα)

• Καταξιωμένο εταιρικό όνομα στην αγορά.

• Κρατικές επιχορηγήσεις.

• Οικονομίες κλίμακας (Μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα υπηρεσιών.

• Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

• Μακρόχρονη εμπειρία στον κλάδο.

• Ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών.

• Μεγάλο εύρος παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
• Ενδοεπιχειρησιακή κουλτούρα.

• Χρηματοοικονομική κατάσταση.

• Ανώτερη διοίκηση.

• Ενδοεπιχειρησιακές σχέσεις - επικοινωνία.

• Επιχειρησιακή στρατηγική.

• Οργανωτική δομή.

• Πληροφοριακό συστήματα.

• Σύστημα αξιολόγησης - υποκίνησης προσωπικού.

• Αργούσα παραγωγική δυναμικότητα.

Παρόμοια με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στο προηγούμενο 
κεφάλαιο διαμορφώνεται ο αντίστοιχος πίνακας για τους παράγοντες του 
εσωτερικού περιβάλλοντος του ΕΛΚΕΠΑ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΑ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΟΓΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ 0.15 3 0.45 ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0.10 3 0.30 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΕΥΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0.10 '"'•4 ' 0.40 ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 0.10 3 0.30 KAEkiy ΣΤΗΝ ΕΓΠΥΧ1Α ΤΗΣ Σ1ΡΑΤ
ΔΙΚΥΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 0.05 3 0.15 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 0.15 1 0.15 ΔΥΣΧΕΡΗΣ ΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ-ΣΤΡΑΤΗΠΚΗ 1 0.10 3 0.30 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 0.05 2 0.10 ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 0.10 1 0.10 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 005 2 0.10 ΑΔΥΝΑΤΗ
ΑΡΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 0.05 2 0.10 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ 1,00 2,45
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 I

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗ

5.1. Σύνθβση Εξωτερικών και Εσωτερικών Παραγόντων

Η Ανάλυση της παρούσας κατάστασης του οργανισμού αναφορικά με 
τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία που διαθέτει, καθώς και τις απειλές και 
ευκαιρίες του εξωτερικού του περιβάλλοντος θέτει τις βάσεις για τη 
διαμόρφωση (FORMULATION) της κατάλληλης στρατηγικής που θα 
ακολουθήσει.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 5.1. παρατίθενται οι 9 βασικότεροι 
στρατηγικοί παράγοντες που επηρεάζουν με ορισμένη βαρύτητα ο καθένας 
την επιχειρησιακή στρατηγική. Συγκεκριμένα, συνδυάσθηκαν οι σημαντικότεροι 
εσωτερικοί (Δυνάμεις, Αδυναμίες) και εξωτερικοί παράγοντες (ευκαιρίες 
απειλές) από τους αντίστοιχους επιμέρους πίνακες που ακολούθησαν πιο 
πάνω. Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία στάθμισης της βαρύτητάς τους και 
προέκυψαν εκείνοι οι σημαντικότεροι παράγοντες οι οποίοι συνθέτουν τη 
βάση για την εφαρμογή της στρατηγικής. Ταυτόχρονα, θα διερευνηθεί εκείνο 
το μέρος της αγοράς στο οποίο θα στοχεύσει η επιχείρηση προκειμένου να 
εκμεταλλευτεί τις δυνάμεις της και τις ευκαιρίες του εξωτερικού 
περιβάλλοντος, αποφεύγοντας τις απειλές και αδυναμίες που διαθέτει.

5.2. Επανεξέταση αποστολής, στόχων

Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαία η επανεξέταση της Αποστολής και 
των στόχων του Οργανισμού προκειμένου να επιτρέψουν την επιτυχία μιας 
αναμορφωμένης επιχειρησιακής στρατηγικής για την ανάκτηση της 
ανταγωνιστικότητάς του.

Όπως προκύπτει από το καταστατικό λειτουργίας και τον ιδρυτικό 
νόμο το ΕΛΚΕΠΑ μέχρι σήμερα λειτουργεί με βάση δημοσιοοικονομικά κριτήρια 
ώστε να εξυπηρετεί τον κοινωνικό του σκοπό μη κερδοσκοπικά.

Οι απαρχαιωμένοι κανονισμοί λειτουργίας του σε συνδυασμό με τις 
κατά καιρούς κυβερνητικές παρεμβάσεις προσέδωσαν χαρακτηριστικά 
δυσκαμψίας στον οργανισμό με επακόλουθες εσωτερικές δυσλειτουργίες που 
διογκώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Δεδομένης της όξυνσης του ανταγωνισμού 
την οποία προκάλεσε η απελευθέρωση της αγοράς και της εισροής μεγάλου 
όγκου κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, διαφάνηκαν οι αδυναμίες του ΕΛΚΕΠΑ.

Eivar αναγκαίο να αποδεσμευτεί το μάνατζμεντ του οργανισμού από το 
ΥΠΕΘΟ παραμένοντας ταυτόχρονα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της 
Εθνικής οικονομίας. Παράλληλα απαιτείται ο επανασχεδιασμός των
στρατηγικών στόχων ώστε να αποφευχθεί η απόκλιση μεταξύ των 
σχεδιασμένων και των πραγματοποιηθέντων στόχων του ΕΛΚΕΠΑ (Planning 
gap).
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Οι υπάρχοντες στόχοι (βλέπε κεφάλαιο 1) χαρακτηρίζονται από μια 
ευρύτητα και γενικότητα με αποτέλεσμα να δημιουργούν σύγχυση στην 
αντίληψη του ανθρώπινου δυναμικού σε πρακτικής φύσεως θέματα της 
εργασίας τους (λειτουργικό επίπεδο).

Συγκεκριμένα το 1954 όταν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ίδρυσε 
το ΕΛΚΕΠΑ το σχεδίασε με βάση τις ανάγκες και τις συνθήκες που 
κυριαρχούσαν τότε. Σήμερα, δεδομένου του δυναμικού χαρακτήρα της αγοράς 
διαφαίνεται η ανάγκη τόσο της διαμόρφωσης μιας πιο συγκεκριμένης και 
ξεκάθαρης αποστολής και στόχων, όσο και η διατήρηση του κοινωνικού 
προσώπου του οργανισμού. Ο επιμερισμός κατευθύνσεων σε μια σειρά νέων 
στόχων θα οδηγήσει στην τμηματοποίηση των δραστηριοτήτων στο 
εσωτερικό του οργανισμού (δομή) και στην υιοθέτηση ενός νέου οράματος 
από το σύνολο των εργαζομένων (ενδοεπιχειρησιακή κουλτούρα). Στις μέρες 
μας το ΕΛΚΕΠΑ από το τρίπτυχο Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα - 
Απασχόληση έχει συρρικνωθεί στα θέματα της Απασχόλησης. Ο 
προσδιορισμός συγκεκριμένων επιμέρους σκοπών και στόχων είναι αναγκαίο 
να έχει ως προσανατολισμό του και πάλι το παραπάνω τρίπτυχο. Για να 
διασφαλιστεί κάτι τέτοιο η ανώτερη διοίκηση οφείλει αφενός μεν να 
λειτουργεί χωρίς άμεση πολιτική παρέμβαση και αφετέρου να διαμορφώσει 
εκείνους τους στόχους που θα εξασφαλίζουν την ανταγωνιστική σχέση 
συνεργασίας του οργανισμού με την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. Οι στόχοι 
και το πλαίσιο δράσης του ΕΛΚΕΠΑ υπάρχει. Εκείνο που μένει είναι η 
συνειδητή αποτελεσματική εφαρμογή τους διαμέσου των παραπάνω 
βελτιώσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.: ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (S.W.O.T ΑΝΑΛΥΣΗ)

KEY STRATEGIC 
FACTORS

•: :·

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Β Μ Μ
Ρ Ε A
Α Σ Κ
X. Η Ρ.

ΣΧΟΛΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔ! 0,10 3 0,30 ill#

ΕΥΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ !ΔΙ 0,10 1 4 0,40 X

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΣΤΡΑΤ. ΙΑΙ 0,15 3 0,45 X

XPMMATOaKONOWCM ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑ) 0,15 1 0,15 X

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΕ) 0,15 ! 3 0,45 ....Ρ X

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕ! 0,05 4 0,20 X ....... .
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΕΙ + ΙΑΠ I ; 0,10 ■ ~ 3 0,30 X
ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ. ΔΥΝ. ΑΓΟΡΑΣ: 
ΤΩΝ ΙΑΠ!

0,10 I 3 . ■ 0,30
χ :

ΛΗΞΗ Β' ΚΠΣ το 2000 (ΑΠ) 0,10 i 2 0,20 X

ΣΥΝΟΛΟ ! 1,00 2,75 Η
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

6.1. Εισαγωγή

Όπως αναλύθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο οι υπάρχοντες 
στόχοι του οργανισμού δεν είναι σε θέση να υποστηρίζουν την εφαρμογή 
μιας αναμορφωμένης επιχειρησιακής στρατηγικής. Στην πράξη η έλλειψη 
μακροπρόθεσμου επιχειρησιακού σχεδιασμού υποβάθμισε τους υπάρχοντες 
στόχους, οι οποίοι άλλωστε χαρακτηρίζονται από γενικότητες και οδηγούν σε 
μείωση της αποτελεσματικότητας και της συνολικής απόδοσης του 
οργανισμού.

Για τον λόγο αυτό θεωρείται αναγκαία η χάραξη νέας επιχειρησιακής 
στρατηγικής (coorporate strategy) η οποία θα αναλυθεί πιο κάτω.

6.2. Επιχειρησιακή Στρατηγική

Προκειμένου να προκύψει η επιχειρησιακή στρατηγική σύμφωνα με το 
μοντέλο συσχέτισης της ελκυστικότητας της αγοράς και της ανταγωνιστικής 
θέσης / δύναμης της επιχείρησης απαιτείται ο προσδιορισμός των δύο αυτών 
παραμέτρων.

6.2.1. Ελκυστικότητα Αγοράς (Κλάδου)

Η ελκυστικότητα του κλάδου θεωρείται υψηλή, κάτι που στηρίζεται 
στα ακόλουθα χαρακτηριστικά της όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυση 
του εξωτερικού περιβάλλοντος (βλ. Κεφ. 3): •

• Μεγάλος όγκος κοινοτικών χρηματοδοτήσεων (Α\ Β' ΚΠΣ).
• Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά προγράμματα.
• Όξυνση ανταγωνισμού δημιουργεί ανάγκη συνεχούς ανάπτυξης των 

ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της.
• Εξέλιξη της τεχνολογίας (Νέες τεχνολογίες).
• Ανεργία τριβής (Δημιουργία Νέων επαγγελμάτων).
• Ανοδος βιοτικού επιπέδου καταναλωτών.
• Εμφάνιση νέων υπηρεσιών (consulting).
• Ανάπτυξη νέων μεθόδων κατάρτισης (distance learning).
• Τάσεις ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οι οποίες δημιουργούν 

τις προϋποθέσεις ανάθεσης μελετών και έργων.
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6.2.2. Ανταγωνιστική θέση / Δυνάμεις της επιχείρησης

Από την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος του ΕΛΚΕΠΑ (βλέπε 
κεφ.4) συνοψίζονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την 
ανταγωνιστική θέση του οργανισμού ως αδύνατη:

• Δυσχερής χρηματοοικονομική θέση (Μεγάλο έλλειμμα).
• Δύσκαμπτη οργανωτική δομή.
• Συνεχείς πολιτικές παρεμβάσεις στην στρατηγική.
• Έλλειψη πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.
• Έλλειψη στρατηγικής μάρκετινγκ.
• Ενδοεπιχειρησιακή κουλτούρα και ενδοεπικοινωνία (έλλειψη 

οραμάτων, εσωτερικός ανταγωνισμός, προβληματικές σχέσεις των 
εργαζομένων).

• Αργούσα παραγωγική δυναμικότητα.
• Έλλειψη συστημάτων αξιολόγησης, υποκίνησης και εκπαίδευσης του 

οργανισμού.
• Υποβάθμιση του ρόλου του R & D.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1. ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

BUSINESS STRENGTHS / COMPETITIVE POSITION int

ΙΛ
V)
ISe<D
Tj
Ό

v) 
:r> TO c

Averoge Weak

Growth
cp Concentration via 
^ Vertical integration

Growth
Concentration via 
Horizontal Integration

Stability
Pause of Proceed with 
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Στον παραπάνω πίνακα 6.1. (Matrix of contingency Coorporate 
strategies), ο συνδυασμός ασθενούς ανταγωνιστικής θέσης και δύναμης της 
επιχείρησης και η υψηλή ελκυσπκότητα της αγοράς, αναφέρεται στο κελί 3, 
το οποίο περιλαμβάνει την επιχειρησιακή στρατηγική περικοπών - 
επανεξέτασης (Retrenchment - Turnaround). Ο συγκεκριμένος τύπος 
επιχειρησιακής στρατηγικής αναλύεται πιο κάτω.

Το ΕΛΚΕΠΑ αποτελεί μία απά τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου 
από άποψης όγκου συναλλαγών, ανθρώπινου δυναμικού και εύρους 
δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με προσφιλή έκφραση ανθρώπων του κλάδου 
αποτελεί έναν «κοιμώμενο γίγαντα». Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ενώ 
διαθέτει μεγάλες δυνατότητες δεν βρίσκεται σε ανταγωνιστική θέση. Η 
παρουσίαση σημαντικών χρηματοοικονομικών ελλειμμάτων και η μείωση του 
όγκου των υπηρεσιών που προσφέρει εκφράζουν τα κύρια χαρακτηριστικά 
του οργανισμού.

Η προτεινόμενη στρατηγική ως κύριο προσανατολισμό θα διαθέτει την 
άσκηση πίεσης στο σύνολο της επιχείρησης. Είναι η χρονική στιγμή στην 
οποία είτε θα επέλθουν δραστικές αλλαγές για την αναστροφή της 
κατάστασης είτε η ύπαρξη του οργανισμού θα απειληθεί. Η ανώτερη Διοίκηση 
είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει μια από τις στρατηγικές «περικοπών», και 
συγκεκριμένα την στρατηγική επανεξέτασης (turn around).

Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής θα επιδιωχθεί ο άμεσος 
περιορισμός των εργασιών και η περικοπή των δαπανών για τη μείωση του 
κόστους και τον ισοσκελισμό εσόδων και εξόδων. Απαιτείται :

• Η δραστική περιστολή των ζημιογόνων δραστηριοτήτων.
• Η άμεση κατάργηση τμημάτων μειωμένης ανταγωνιστικότητας.
• Η άμεση κατάργηση εκείνων των δραστηριοτήτων οι οποίες 

συμμετέχουν σε υποκλάδους με μειωμένη ελκυστικότητα.
• Η διακοπή των εργασιών των μη - παραγωγικών περιφερειακών 

παραρτημάτων (όπου κρίνεται σκόπιμο).
• Ο ανασχεδιασμός της οργανωτικής δομής (αφαίρεση, τροποποίηση 

τμημάτων - Δ/νσεων - και η προσθήκη νέων αναγκαίων) για την 
ανάκτηση της ευελιξίας και ανταγωνιστικότητας.

• Η αποδοτικότερη αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων.
• Η εύρεση επιπρόσθετων πόρων (οικονομικοί, τεχνολογικοί).
• Η ενθάρρυνση των εργαζομένων (υποκίνηση, οράματα) για αύξηση 

της παραγωγικότητας.

6.3. Εναλλακτικές επιχειρησιακές στρατηγικές

Εκτός από την κύρια επιχειρησιακή στρατηγική που αναφέρθηκε 
προτείνονται ορισμένες εναλλακτικές στρατηγικές οι οποίες βασίζονται στην 
ανάλυση SWOT. Ο Οργανισμός είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις δυνάμεις του 
να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες να αποφύγει τις απειλές και να ξεπερόσει τις 
αδυναμίες του.

Πάνω σ’αυτή τη βάση προσδιορίστηκαν οι εναλλακτικές στρατηγικές 
που παρουσιάζονται στον πίνακα 6.2. (SWOT Strategies Matrix). Κατευθύνσεις 
από τις συγκεκριμένες στρατηγικές διαχέονται στο επόμενο κεφάλαιο (βλ. 
Κεφ. 6.6.2 και Κεφ. 7) όπου αναλύονται σε επίπεδο επιμέρους στρατηγικών 
(business strategies), λειτουργιών, τακτικών και προγραμμάτων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2. SWOT (TOWS) Matrix

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

(IFAS)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
(EFAS)

ΔΥΝΑΜΕΙΣ (S)

Εταιρικό Όνομα 
Ποιότητα Υπηρεσιών 
Εύρος Υπηρεσιών 
Ανθρώπινο Δυναμικό 
Δίκτυο Διανομής

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (W)

• Χριρατοοικονομβαί κατάσταση
• Οργανωτκή Δομή - Στρατηγκί
• nVpoqpcpacd Συστήματα
• Κουλτούρα
• Δκ^φοη Ανθρώπνων Πόρων
• Ap(ajaan^ayu^0LM^jc0iT|^

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Ο)

Θέσπση πλασίου κστφτισης 
Ευρωπαϊκή πολιτική 
Κυβερνητική πολιτική 
Εμφάνιση Νέων Υιτρεσιών 
Ολική ποιότητα (TQMI

SO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

1. Εκμετάλλευση της ποιότητας 
και του εύρους των 
υπηρεσιών σε όλο το δίκτυο 
διανομής

2. Κρατική στήριξη μέσα από το 
θεσμικό πλαίσιο και συμμετοχή 
σε όλο το εύρος των 
Υπηρεσιών

3. Αξιοποίηση του Ανθρώπινου
δυναμικού σε Ευρωπαϊκά 
προγράμματα_________________

2.

WO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Συμμετοχή σε μεγάλο 
εύρος νέων υπηρεσιών για 
την κάλυψη της Αργούσας 
Παραγωγικής 
Δυναμικότητας 
Μείωση του λειτουργικού 
κόστους και συνεργασία 
με Ευρωπαϊκούς φορείς ή 
επιχειρήσεις για ανάπτυξη 
νέων υπηρεσιών Ij.v)

ΑΠΕΙΛΕΣ (Τ)

Συνεχής κρστκή παρέκβαση 
Υπερπροσφορά 
κατάρτισης 
Λήξη Β' ΚΠΣ (2000)
Υψηλή διαπραγμ. Δύναμη 
αγοραστών 
Ανοιγμα αγορών Ε.Ε. 
Υπογεννητικότητα

ST ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Επέκταση σε νέες 
δραστηριότητες για μετά το 
2000
Αναβάθμιση της ποιότητας των 
Υπηρεσιών σε εκείνους τους 
τομείς που δέχεται τον 
μεγαλύτερο ανταγωνισμό

WT ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

1. Αναθεώρηση καταστατικού 
Αναδιοργάνωση της δομής 
για την αποφυγή νέων 
κρατικών παρεμβάσεων

2. Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών
προσαρμοσμένων σε 
μεγαλύτερα ηλικιακά
στρώματα πληθυσμού

6.4. Ανταγωνιστικές στρατηγικές (Business - Competitive Strategies)

Σύμφωνα με το μοντέλο του Porter αναφέρονται δύο μεταβλητές 
σύμφωνα με τις οποίες διαμορφώνονται οι επί μέρους ανταγωνιστικές 
στρατηγικές:

- χαμηλότερο κόστος
- διαφοροποίηση

Το χαμηλότερο κόστος αποτελεί την ικανότητα του οργανισμού (ή 
επιχείρησης) να σχεδιάζει, να παράγει και να παρέχει στην αγορά προϊόντα ή 
υπηρεσίες αποτελεσματικότερα από τους ανταγωνιστές.
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Η διαφοροποίηση, αντίθετα προσδιορίζει την ικανότητα παροχής 
διαφορετικών και μεγαλύτερης αξίας προϊόντων ή υπηρεσιών από τους 
ανταγωνιστές.

Ο βαθμός στον οποίο η επιχείρηση επιτυγχάνει χαμηλότερο επίπεδο 
κόστους ή μεγαλύτερη διαφοροποίηση σε σχέση με τους ανταγωνιστές της 
καθορίζει το πλεονέκτημα που διαθέτει απέναντι τους. Επομένως, η 
ανταγωνιστική στρατηγική είναι δυνατόν να βασίζεται σε ηγεσία κόστους ή σε 
χαμηλό κόστος και σε σχετικό ή μεγάλο βαθμό διαφοροποίησης ανάλογα με 
το εύρος της αγοράς στόχου (βλ. Πίνακα γενικές ανταγωνιστικές στρατηγικές 
του Porter).

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
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Το ΕΛΚΕΠΑ αναπτύσσει ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων 
(χρηματοδοτούμενα, ενδοεπιχειρησιακά, ελεύθερης συμμετοχής σεμινάρια, 
consulting, μελέτες κ.ά.) συμμετέχοντας στο σύνολο της Ελληνικής Αγοράς 
λόγω του διευρυμένου δικτύου διανομής που διαθέτει. Λόγω του υψηλού 
λειτουργικού κόστους ο οργανισμός δεν είναι σε θέση να ασκήσει στρατηγική 
τιμολόγησης διείσδυσης (χαμηλή τιμή). Το γεγονός ότι διαθέτει ανταγωνιστική 
τιμή οφείλεται στον μη κερδοσκοπικό του χαρακτήρα (κρατικές 
επιχορηγήσεις, κοινωνική πολιτική). Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να 
συνεχιστεί μακροπρόθεσμα, από την στιγμή που η βιωσιμότητά του θα 
εξαρτάται απόλυτα από την σύνδεσή του με το κρότος χάνοντας έτσι την 
ανταγωνιστικότητά του.

Δεδομένου ότι απαιτείται η συγκράτηση του λειτουργικού του κόστους 
σε χαμηλά επίπεδα (για την διασφάλιση κερδοφορίας) το ΕΛΚΕΠΑ έχει τη 
δυνατότητα να ακολουθήσει ανταγωνιστική στρατηγική Διαφοροποίησης (κελί 
2). Με τον τρόπο αυτό θα επιτύχει όχι μόνο την ανάκτηση της 
ανταγωνιστικότητάς του αλλά ταυτόχρονα θα θέσει εμπόδια εισόδου σε 
νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις.

Το ΕΛΚΕΠΑ μέσω της διαφοροποίησης των υπηρεσιών του θα 
δημιουργήσει αφοσιωμένους πελάτες, με αποτέλεσμα οι νεοεισερχόμενοι 
ανταγωνιστές να είναι υποχρεωμένοι να αναπτύξουν ικανοποιητικό βαθμό 
διαφοροποίησης ώστε να έχουν ελπίδες επιτυχίας.
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Έρευνες έχουν δείξει μέχρι σήμερα ότι η στρατηγική διαφοροποίησης 
αποδίδει μεγαλύτερα κέρδη απ’ότι η στρατηγική κόστους.

Αντίστοιχα στον πίνακα όπου λαμβάνονται υπόψη οι μεταβλητές 
κόστους και διαφοροποίησης μεταξύ τους το ΕΛΚΕΠΑ οφείλει να ακολουθήσει 
στρατηγική διαφοροποίησης (Pure). Αυτό ισχύει από τη στιγμή που θα 
διαθέτει μεγάλο βαθμό διαφοροποίησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
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Κάτι τέτοιο είναι εφικτό π.χ. μέσα από την παροχή και προώθηση 
προγραμμάτων κατάρτισης σε καινοτόμα γνωστικά αντικείμενα, με υψηλού 
επιπέδου εκπαιδευτές, και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Φυσικά, είναι 
υπαρκτός ο κίνδυνος αντιγραφής τέτοιων στρατηγικών κινήσεων, από τους 
ανταγωνιστές. Το κρίσιμο σημείο, όμως, αποτελεί η δεδομένη ικανότητα των 
στελεχών και η παραγωγική δυναμικότητα που διαθέτει το ΕΛΚΕΠΑ σε σχέση 
με τους ανταγωνιστές τους προκειμένου να υποστηρίξει τέτοια στρατηγική 
σε λογικό κόστος (οικονομίες κλίμακας).

6.4.1. Δομή της Αγοράς και Ανταγωνιστική Στρατηγική

Το ΕΛΚΕΠΑ σήμερα παρέχει υπηρεσίες οι οποίες διακρίνονται σε δυο 
κύριες κατηγορίες: α) Κατάρτιση

β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για την πρώτη κατηγορία υπηρεσιών ο ανταγωνισμός πραγματοποιείται 
σε μία αγορά όπου συμμετέχουν λίγες μεγάλες επιχειρήσεις και 
συγκεντρώνουν το κυριότερο μερίδιο της αγοράς (consolidated industry). 
Αναφορικά με το Β' ΚΠΣ δεν υφίσταται θέμα ανταγωνισμού με τα ΚΕΚ από τη 
στιγμή που θα καθοριστεί το πλαίσιο συμμετοχής στις κοινοτικές 
χρηματοδοτήσεις (προδιαγραφές ποιότητας, προγραμμάτων ανθρώπινου 
δυναμικού). Αλλωστε το ΕΛΚΕΠΑ ανήκει σε διαφορετική στρατηγική ομάδα
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(strategic group) από ότι η συντριπτική πλειονότητα των ΚΕΚ. Σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικό που παρουσιάζουν τέτοιου είδους αγορές (έμφαση στην 
ποιότητα και το service) η προτεινόμενη ανταγωνιστική στρατηγική δεν είναι 
άλλη από την στρατηγική διαφοροποίησης όπως αναφέρθηκε και στην 
προηγούμενη ενότητα. Φυσικό για να είναι εφικτή η επιτυχία μιας τέτοιας 
στρατηγικής κρίνεται απαραίτητος ένας αριθμός πολιτικών και προγραμμάτων 
τα οποία θα αναλυθούν στο επόμενο κεφάλαιο (εφαρμογή στρατηγικής).

Για τη δεύτερη κατηγορία υπηρεσιών (consulting) είναι αναγκαίο να 
επιτευχθούν δύο στόχοι για το ΕΛΚΕΠΑ με βάση τους οποίους καθορίζεται η 
ανταγωνιστική στρατηγική του.

• Το ΕΛΚΕΠΑ οφείλει να αποτελεί στο άμεσο μέλλον τον κύριο φορέα 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και 
οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα. Αυτό θα συμβαίνει όχι γιατί θα 
αποτελεί μέρος του Δημοσίου τομέα αλλά γιατί θα διαθέτει 
πιστοποιημένη ποιότητα υπηρεσιών ενώ ταυτόχρονα θα 
εξασφαλίζει μικρό κόστος σε σχέση με τους ιδιώτες ανταγωνιστές 
του.

• Ο οργανισμός είναι απαραίτητο να αναπτύσσει έναν ικανό βαθμό 
ευελιξίας προκειμένου να στοχεύει σε αγορές μικρού μεγέθους 
αλλά με μεγάλη κερδοφορία (niche markets). Με τον τρόπο αυτό θα 
είναι σε θέση να εκμεταλλευθεί την υψηλή παραγωγική του 
δυναμικότητα σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του.

Όπως προκύπτει από τα χαρακτηριστικό που μόλις αναφέρθηκαν για 
την αγορά του consulting το ΕΛΚΕΠΑ συμμετέχει σε μία οξύτατη 
ανταγωνιστική πολυδιασπασμένη αγορά με πολλούς διαφόρων μεγεθών 
ανταγωνιστές (fragmented market). Αν ληφθεί υπόψη ότι στην συγκεκριμένη 
αγορά βρίσκεται ένας σημαντικός αριθμός ανομοιογενών επιχειρήσεων (από 
ΚΕΚ μέχρι πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρείες) αντιλαμβάνεται κανείς την 
αναγκαιότητα διαμόρφωσης και εφαρμογής μίας ευέλικτης ανταγωνιστικής 
στρατηγικής. Επομένως η ανταγωνιστική στρατηγική που χρειάζεται το ΕΛΚΕΠΑ 
στον επιμέρους κλάδο θα πρέπει να ενταχθεί σε θέματα κόστους (cost 
focus).

6.4.2. Τακτική τοποθέτησης στην αγορά

Το ΕΛΚΕΠΑ είναι σε θέση να εκμεταλλευθεί το μεγάλο εύρος υπηρεσιών που 
διαθέτει (εύρος προϊοντικής γραμμής) προκειμένου να υπερκαλύψει τους 
ανταγωνιστές του. Σε συνδυασμό με την υψηλή παραγωγική δυναμικότητά του 
η προσφορά μεγάλης ποικιλίας σε ανταγωνιστικό κόστος (υψηλή 
διαφοροποίηση - χαμηλό κόστος) εκτοπίζει έναν μεγάλο αριθμό ανταγωνιστών 
οι οποίοι διαθέτουν περιορισμένες προϊοντικές γραμμές και έχουν λίγες 
εναλλακτικές επιλογές. Αρχικό ο οργανισμός θα εκμεταλλευθεί την ισχυρή 
του θέση σε ορισμένες υπηρεσίες (κατάρτιση) προκειμένου να εξοικονομήσει 
πόρους για τη βελτίωση σε αγορές όπου αντιμετωπίζει προβλήματα.
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Σύμφωνα με την μήτρα BCG το consulting αποτελεί ‘ερωτηματικό’ και 
θα ενισχυθεί από τα προΤόντα κατάρτισης της επιχείρησης (αγελάδα).

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4.2. BCG Portfolio Matrix
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6.5. Λειτουργικές Στρατηγικές (Functional Strategies)

Η ύπαρξη λειτουργικών στρατηγικών μεγιστοποιεί την παραγωγικότητα 
και ενισχύει τις δυνάμεις του οργανισμού προσδίδοντας του ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. Μέσα από τους περιορισμούς της επιχειρησιακής στρατηγικής 
οι λειτουργικές στρατηγικές συνθέτουν κατά τέτοιο τρόπο τις διάφορες 
δραστηριότητες και διαδικασίες της κάθε λειτουργίας (function) για την 
βελτίωση των υπηρεσιών που θα παρέχει. Αντίστοιχα το μάρκετινγκ θα έχει 
ως κύριο μέλημα του την ανάπτυξη στρατηγικής για την αύξηση των 
πωλήσεων. Τέτοιες λειτουργικές στρατηγικές απαιτούνται από τη στιγμή που 
η κατώτερη βαθμίδα των μάνατζερς (λειτουργικό επίπεδο) καλούνται να 
εφαρμόσουν την επιχειρησιακή στρατηγική του ΕΛΚΕΠΑ. Στις ακόλουθες 
ενότητες καταγράφονται οι προτεινόμενες λειτουργικές στρατηγικές του 
ΕΛΚΕΠΑ, στα πλαίσια της γενικότερης επιχειρησιακής στρατηγικής 
(Retretchment - turnaround) η οποία αναλύθηκε παραπάνω.

6.5.1. Στρατηγική Μάρκ€τινγκ

Όπως προκύπτει από το υπάρχων οργανόγραμμα παρατηρείται μία 
υποβάθμιση του τμήματος μάρκετινγκ και της γενικότερης λειτουργίας του. 
Επομένως είναι δυνατόν να ειπωθεί ότι δεν καταβάλλεται προσπάθεια 
προβολής και προώθησης των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Δύο κύριες 
λειτουργικές στρατηγικές εμφανίζονται ως οι πλέον κατάλληλες για την 
στρατηγική περίπτωση του οργανισμού σήμερα.
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Η πρώτη αφορά τη διείσδυση (penetration! σε υπάρχοντα τμήματα της 
αγοράς όπου δραστηριοποιείται το ΕΛΚΕΠΑ. Μία τέτοια στρατηγική 
συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Ανάπτυξη Ανταγωνιστικών Υπηρεσιών (π.χ. υψηλή ποιότητα, 
καινοτομία).

• Προσαρμογή των υπηρεσιών στους πελάτες (αύξηση χρησιμότητας, 
διαποίκιλση).

• Χαμηλή τιμολόγηση (penetration pricing).
• Εφαρμογή τεχνικών προώθησης πωλήσεων που θα προβάλλουν το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
• Επιλογή μικρών αγορών στόχων υψηλής κερδοφορίας για 

συγκεκριμένα είδη υπηρεσιών (εκπαίδευση ανωτέρων στελεχών, 
consulting).

Η δεύτερη εναλλακτική στρατηγική αναφέρεται στην επέκταση στην 
συγκράτηση του μεριδίου αγοράς. Για την εφαρμογή μιας τέτοιας στρατηγικής 
απαιτούνται τα ακόλουθα:

• Αντιγραφή πετυχημένων πακέτων ή μεμονωμένων υπηρεσιών 
(προγράμματα κατάρτισης) από τους ανταγωνιστές.

• Έμφαση σε προγράμματα κατάρτισης μεγάλου όγκου (χρονικής 
διάρκειας) ή μεμονωμένων επιλογών για την προσέλκυση 
κερδοφόρων πελατών και μακροχρόνιων συμβάσεων.

• Αύξηση του κόστους αλλαγών (switching cost) με την προσφορά 
ειδικών υπηρεσιών στους υπάρχοντες πελάτες (ευκολίες 
χρηματοδότησης, τεχνογνωσία, σύνδεση με πακέτα προγραμμάτων).

6.5.2. Στρατηγική χρηματοοικονομικών (finance]

Δεδομένης της κρίσιμης χρηματοοικονομικής θέσης του οργανισμού 
απαιτούνται άμεσες κινήσεις στρατηγικής για την εύρεση λύσεων σε θέματα 
όχι μόνο ανταγωνιστικότητας αλλά και βιωσιμότητας του οργανισμού. 
Παρακάτω παρουσιάζονται δύο εναλλακτικές στρατηγικές χρηματοοικονομικών:

Η πρώτη στρατηγική περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Κάτι 
τέτοιο είναι εφικτό μέσα από τραπεζικό δανεισμό, επιδότηση από τον 
κρατικό προϋπολογισμό ή πιθανή χρηματοδότηση από κοινοτικό 
χρηματοοικονομικό φορέα.

Η δεύτερη αφορά αυτοχρηματοδότηση μέσω περικοπών των πάγιων 
ενεργητικών στοιχείων. Η στρατηγική αυτή στηρίζεται στην 
προσπάθεια αποδοτικότερης εκμετάλλευσης του υπάρχοντος πάγιου 
εξοπλισμού. Μέσα από συνεννόηση με το ΥΠΕΘΟ και την ευρωπαϊκή 
ένωση (λόγω νομικών εκκρεμοτήτων) η ενοικίαση κτιρίων ή 
μηχανολογικού εξοπλισμού σε τρίτους, ή η παραχώρησή τους σε
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άλλους δημόσιους φορείς για κάποιο χρονικό διάστημα θα απέφερε
άμεσους οικονομικού πόρους.

6.5.3. Στρατηγική έρευνας και ανάπτυξης (R & Ο)

Το ΕΛΚΕΠΑ σήμερα δεν πραγματοποιεί έρευνα και ανάπτυξη για τις 
λειτουργικές του δραστηριότητες (κατάρτιση, consulting) με το να μελετήσει 
για παράδειγμα νέες μορφές εκπαίδευσης ή να αναπτύξει νέες υπηρεσίες. 
Αντίθετα σύμφωνα με το οργανόγραμμα υπάρχει τμήμα R & D για θέματα 
τεχνολογίας, τομέας όμως που δεν εμπίπτει σε μεγάλο βαθμό στην αποστολή 
και τους στόχους. Επομένως εντοπίζεται η ανάγκη για ανάπτυξη μιας 
στρατηγικής έρευνας και ανάπτυξης για τις παραγωγικές λειτουργίες του 
οργανισμού. Μια τέτοια στρατηγική είναι εφικτή μέσα από τη δημιουργία 
επιτελείων ή ομάδων ειδικών μελετητών οι οποίοι θα διερευνήσουν τόσο 
νέες υπηρεσίες και τρόπους εφαρμογής τους (π.χ. long distance learning) όσο 
και επιπρόσθετες χρησιμότητες για τις παρεχόμενες αυτές υπηρεσίες.

Μια τέτοια στρατηγική μπορεί να επιτευχθεί ύστερα από:

• εκμετάλλευση του ήδη υπόρχοντος εξειδικευμένου ανθρώπινου 
δυναμικού

• αποκεντροποίηση των διαδικασιών στις επιμέρους λειτουργίες ( 
παραρτήματα - δίκτυο διανομής)

• μείωση της αργούσας παραγωγικότητας (αύξηση του βαθμού 
απασχόλησης)

6.5.4. Στρατηγική παροχής υπηρεσιών (Operations)

Κρίνεται αναγκαία τόσο η επανεξέταση του συνόλου των λειτουργιών (είδη 
κατάρτισης, ενδοεπιχειρησιακα, χρηματοδοτούμενα) όσο και η αναδιοργάνωσή 
τους. Συγκεκριμένα ύστερα από ανάλυση της αποδοτικότητός τους και του 
βαθμού χρησιμοποίησης των πόρων που απαιτούνται για κάθε μια απ’αυτές 
(υλικοί και ανθρώπινοι πόροι) προτείνεται η παρακάτω στρατηγική.

Μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης της παραγωγικής δυναμικότητας 
του οργανισμού. Όπως προκύπτει και από τον δείκτη λειτουργικής μόχλευσης 
(0,5) η ύπαρξη μεγάλου πάγιου ενεργητικού επιφέρει περισσότερα κόστη παρά 
ωφέλειες. Η απορρόφηση μεγαλύτερου όγκου και εύρους προγραμμάτων 
(ποικιλία) θα εξασφαλίσει την χρησιμοποίηση του πάγιου εξοπλισμού (κτίρια, 
τεχνολογική υποδομή) σε ικανοποιητικότερο ποσοστό.

Η δημιουργία νέων προγραμμάτων ή άλλων υπηρεσιών οι οποίες δεν 
απαιτούν υψηλό αρχικό κόστος (set up costs) θα αυξήσει σημαντικό την 
κερδοφορία. Στα πλαίσια της στρατηγικής διαφοροποίησης που προτάθηκε σε 
προηγούμενη ενότητα κρίνεται αναγκαία η θέσπιση κανόνων ποιότητας για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες ώστε να γίνουν τα πρώτα βήματα ολικής ποιότητας 
στην κατάρτιση ( TQM). Η κάλυψη σταθερού κόστους από την κατάλληλη 
αξιοποίηση των πόρων θα επιτρέπει την υιοθέτηση στρατηγικής TQM, η οποία
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μακροπρόθεσμα θα επιφέρει επιπρόσθετα κέρδη (αποφυγή χαμένων 
εργατοωρών, προσέλκυση νέων απαιτητικών πελατών, εκπαίδευση 
εκπαιδευτών, διασφάλιση ποιότητας - ISO).

6.5.5. Στρατηγική πληροφοριακών συστημάτων (I.S.)

Τα πληροφοριακό συστήματα που διαθέτει σήμερα το ΕΛΚΕΠΑ 
βρίσκονται σε βρεφικό στάδιο όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη 
ενότητα (4.3.6.). Με άλλα λόγια αυτό σημαίνει:

• δεν υπάρχει ανεπτυγμένο ηλεκτρονικό δίκτυο και λογισμικό που να 
ανταποκρίνεται πλήρως στις οξύτατες ανάγκες του ανταγωνισμού

• η ροή και εκμετάλλευση της πληροφορίας πραγματοποιείται με 
παραδοσιακούς μεθόδους (συσκέψεις, fax κ.ά.).

Στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής που προτείνεται, η καλύτερη 
αξιοποίηση του υπάρχοντος ηλεκτρονικού δικτύου και η δημιουργία 
συνδετικών κρίκων ανάμεσα στα λειτουργικό τμήματα του οργανισμού, 
φαντάζουν ως εκείνες οι λύσεις που εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότερη 
και οικονομικότερη εκμετάλλευση της πληροφορίας στο εσωτερικό του 
ΕΛΚΕΠΑ. Αναπόφευκτα κάτι τέτοιο προϋποθέτει την προσαρμογή του 
ηλεκτρονικού δικτύου στις ανάγκες του οργανισμού και την αναδιοργάνωση 
της δομής του (βλ. επόμενη ενότητα στρατηγική ανθρώπινων πόρων).

Συγκεκριμένα, η εξόπλωση του ηλεκτρονικού δικτύου σε όλο το μήκος 
της διοικητικής ιεραρχίας (ανώτερη διοίκηση έως παραρτήματα - 
αποκέντρωση της πληροφορίας) θα επιτύχει τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων στο σύνολο της γεωγραφικής περιφέρειας εργασιών του 
οργανισμού. Για παράδειγμα σήμερα εμφανίζεται το φαινόμενο να μην 
συνδέονται μεταξύ τους οι δραστηριότητες (παρεχόμενα προγράμματα, 
projects) τα οποία υλοποιούνται από τα επί μέρους λειτουργικό τμήματα, με 
αποτέλεσμα τη μείωση της συνέργιας. Επακόλουθη είναι η μειωμένη 
αποτελεσματικότητα, η καθυστέρηση των ημερομηνιών παράδοσης έργων και 
η αλόγιστη χρήση πόρων. Απαιτείται συνεπώς, η σύνδεση αυτών των νέων 
πληροφοριακών συστημάτων με την επιχειρησιακή στρατηγική την οποία και 
θα υποστηρίζουν. Η επέκταση του ηλεκτρονικού δικτύου και της 
μηχανογράφησης σε όλο το μήκος του οργανισμού στην πράξη θα 
λειτουργήσει ως ένας δίαυλος μείωσης της γραφειοκρατίας και εξάλειψης 
των διαλειτουργικών εντάσεων. Η λήψη των αποφάσεων θα πραγματοποιείται 
άμεσα ενώ ταυτόχρονα θα δίνεται η δυνατότητα σε ευρύτερες ομάδες 
στελεχών να συμμετέχουν Καυτήν, γεγονός που θα βοηθήσει στην 
καλλιέργεια θετικής και συνεργατικής ενδοεπιχειρησιακής κουλτούρας.

Η δεύτερη λειτουργική στρατηγική για τη διαχείριση της πληροφορίας 
αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο ως συστατικό μέρος ομάδων εργασίας ή 
λειτουργικών τμημάτων. Είναι αναγκαία η σύνδεση των τμημάτων μεταξύ τους 
κατά τρόπο που η αλληλεξάρτηση τους να επιτυγχάνει τόσο την 
αποδοτικότερη συνεργασία τους όσο και την ύπαρξη κινήσεων ελευθερίας. Τα 
παραπάνω θα οδηγούν στην ολοκλήρωση των συνεργαζόμενων τμημάτων 
(interdepartmental integration). Για παράδειγμα η διεύθυνση οικονομικών θα
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έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τους οικονομικούς πόρους κατά τρόπο 
που να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή τους σε όλο το εύρος των 
δραστηριοτήτων ή των συνεργαζόμενων παραγωγικών τμημάτων. Έτσι, δεν θα 
δημιουργούνται προβλήματα τόσο στην συνεργασία διαφορετικών τμημάτων 
του οργανισμού όσο και στις σχέσεις τους με τρίτους (προμηθευτές, 
εισηγητές). Ομάδες ad hoc θα αξιοποιούν τις επιμέρους πληροφορίες τις 
οποίες ακόμη και μέσα από παραδοσιακούς τρόπους λήψης αποφάσεων θα 
είναι δυνατή η διαμόρφωσή τους σε ρουτίνες (routines). Δηλαδή η 
συσσωρευμένη εμπειρία που διαθέτουν τα άτομα μέλη τέτοιων ομάδων θα 
βοηθάει στην ποσοτικοποίηση των υπαρχόντων πληροφοριών (π.χ. μια ομάδα 
θα εξετάζει την εφικτότητα υλοποίησης ενός project με βάση τους 
διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, την υλικοτεχνική υποδομή και την στήριξη 
από το μάρκετινγκ κ.ά.). Αυτός ο τρόπος λειτουργίας συνδέεται άμεσα με την 
οργάνωση και διαχείριση των ανθρώπινων πόρων που αναλύονται πιο κάτω.

6.5.6. Στρατηγική διαχοίρισης ανθρώπινων πόρων (HRM)

Δεδομένης της επιχειρησιακής στρατηγικής Retrechment - turnaround 
η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων συνίσταται στην αξιοποίηση του ήδη 
υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού.

Η διαδικασία μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των 
ανθρώπινων πόρων του οργανισμού είναι δυνατό να αναλυθεί σε τρία 
επιμέρους στάδια.

Το πρώτο στάδιο αφορά τη διερεύνηση των σύγχρονων εσωτερικών 
αναγκών του οργανισμού. Η ανάλυση και περιγραφή των θέσεων κρίνεται 
αναγκαία για τη δόμηση ενός συνολικού οργανογράμματος το οποίο θα 
ανταποκρίνεται στην γενικότερη επιχειρησιακή στρατηγική. Η περιγραφή 
ρόλων και αρμοδιοτήτων (job description) θα οδηγήσει τόσο στην μείωση των 
συγχύσεων για την κατανομή ευθυνών όσο και στην διαμόρφωση ξεκάθαρων 
πολιτικών.

Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στην αξιολόγηση του υπάρχοντος 
ανθρώπινου δυναμικού (μόνιμου και ΔΠΥ) κάτι που θα βοηθήσει στον 
εντοπισμό αδυναμιών και εσωτερικών δυσλειτουργιών.

Τέλος, ακολουθεί ο προσδιορισμός των ικανοτήτων που απαιτούνται να 
διαθέτουν οι εργαζόμενοι.. Στο σημείο αυτό θα χρειασθεί πιθανότατα:

• εσωτερική μετακίνηση προσωπικού
• η πρόσληψη επιστημονικού δυναμικού (αποτελεί την αιχμή δόρατος 

των λειτουργιών)
• θέσπιση συστημάτων αξιολόγησης έργων και ατόμων
• η υποχρεωτική εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού βάσει των 

εσωτερικών αναγκών και του ανταγωνισμού στα πλαίσια της νέας 
στρατηγικής.

Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητο να υλοποιούνται προς την 
κατεύθυνση διαμόρφωσης ενός καλύτερου κλίματος στις τάξεις του
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ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου να αναστραφεί το σύνολο των 
αντιδράσεων διαφωνιών ή σκοπιμοτήτων που χαρακτηρίζουν την σημερινή 
νοοτροπία. Η βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και της ποιότητας της 
εργασιακής ζωής θα εξασφαλίσει την αποτελεσματικότερη υιοθέτηση ενός 
κοινού συστήματος αξιών και κανόνων συμπεριφοράς. Επακόλουθη θα είναι η 
αποδοχή των προγραμμάτων της επιχειρησιακής στρατηγικής.

6.6. Προτονόμενβς στρατηγικές

6.6.1. Κύρια στρατηγική

Όπως διατυπώθηκε προτεινόμενη επιχειρησιακή στρατηγική η 
στρατηγική Retrechment - turnaround (περικοπή - επανεξέταση).

Οι ανταγωνιστικές στρατηγικές (competitive strategies) του ΕΛΚΕΠΑ 
διακρίνονται με βάση τις δύο κύριες λειτουργικές δραστηριότητές του:

• για την κατάρτιση: Στρατηγική διαφοροποίησης (differentiation) 
μεγάλος βαθμός διαφοροποίησης για μεγάλο εύρος αγοράς στόχου

• για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες: Στρατηγική με εστίαση το 
κόστος (cost focus) χαμηλό κόστος για μικρό εύρος αγοράς στόχου 
(ευρύτερος δημόσιος τομέας).

Σε επίπεδο λειτουργικών στρατηγικών προτείνεταί:
• άμεσος βραχυπρόθεσμος δανεισμός
• ανάπτυξη της στρατηγικής μάρκετινγκ
• εξάπλωση ηλεκτρονικού δικτύου (πληροφοριακά συστήματα)
• αναδιοργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού
• μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης της παραγωγικής 

δραστηριότητας σε συνδυασμό με ποιότητα.

Βάσει των παραπάνω προτεινόμενων στρατηγικών το ΕΛΚΕΠΑ θα 
αντεπεξέλθει στους επιμέρους στρατηγικούς παράγοντες (key strategic 
factors που παρατίθενται πιο κάτω ως ακολούθως).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6.1. ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

KEY STRATEGIC FACTORS

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
8 «Μ 
Ρ £ Α 
A Ζ Κ 
X Ο Ρ 

Π

ΣΧΟΛΙΑ 
Σε σχέση με την

ηρστεινέμενπ στρατηγική

1 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ (Δ) - ; X Θα βελτιωθεί ικανοποιητικά

ΕΥΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ) X θα προσαρμοσθεί στίς
ανάγκες τον καταναλωτών

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (Α) "χ Προμλέπεται η αναδιοργάνωση 
και ανάκτηση ευελιΤίας

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Α) 8
Άμεση βελτίωση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Ε) Ρ "χ Μεγαλύτερη απορρόφηση
ευρωπαϊκόν προγραμμάτων

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε) ~χ Β Θα αποτελεί δυνατό σημείο

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Ε) + (ΑΠ) X ’’θα επανασχεδιασθεί η σχέση 
συνεργασίας

ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜ. ΔΥΝΑΓΟΡΑΣΤΩΝ (ΑΠ) ■χ Παροχή ανταγωνιστικών
υπηρεσιών. Υψηλό κόστος 
αλλαγής

ΛΗΞΗ Β' ΚΠΣ ΤΟ 2000 (ΑΠ) Ύ Θα διερευνηθούν νέες
δραστηριότητες - πόροι

6.6.2. Εναλλακτικές στρατηγικές

Από τον δημόσιο (κοινωφελής - μη κερδοσκοπικός) χαρακτήρα του 
οργανισμού προκύπτει μια από τις εναλλακτικές στρατηγικές.

Ανάπτυξη μιας λειτουργικής δραστηριότητας με σκοπό το κέρδος για 
την γενικότερη χρηματοδότηση του οργανισμού (piggy backing).

Από τον πίνακα 6.2. (κεφ.6) προτείνονται οι ακόλουθες εναλλακτικές 
στρατηγικές:

• Αναθεώρηση καταστατικού, αναδιοργάνωση της δομής για την 
αποφυγή νέων κρατικών παρεμβάσεων.

• Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προσαρμοσμένων σε μεγαλύτερα 
ηλικιακά στρώματα πληθυσμού.

• Συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς ή επιχειρήσεις για ανάπτυξη 
νέων υπηρεσιών (joint ventures).

• Εκμετάλλευση του δικτύου διανομής.

6.7. Πολιτικές

Η διαμόρφωση στρατηγικής δεν τελειώνει με την επιλογή της 
βέλτιστης εναλλακτικής. Στο σημείο αυτό η ανώτερη διοίκηση είναι 
υποχρεωμένη να αναπτύξει εκείνες τις πολιτικές οι οποίες θα καθορίσουν τα 
γενικά πλαίσια εφαρμογής της επιχειρησιακής στρατηγικής. Η ανώτερη 
διοίκηση οφείλει να καθοδηγεί τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τις
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προτεινόμενες δράσεις. Η ύπαρξη πολιτικών είναι κρίσιμη σε περιπτώσεις 
όπως αυτή του ΕΛΚΕΠΔ όπου η δραστηριοποίηση του οργανισμού σε πολλές 
γεωγραφικές περιφέρειες απαιτεί την ανάπτυξη επιμέρους στρατηγικών και 
την ανεξαρτησία στους κόλπους των εργαζομένων. Δεδομένης της έλλειψης 
συνεργασίας μεταξύ τόσο των λειτουργικών τμημάτων όσο και των μερών 
του ευρύτερου δικτύου του (Παραρτήματα) απαιτείται η ανάπτυξη ξεκάθαρης 
πολιτικής παροχής υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επιμέρους 
αγορών.

Η νέα πολιτική είναι απαραίτητο να δίνει έμφαση στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και στην επίτευξη ολοκλήρωσης στο εσωτερικό του 
οργανισμού.

Η διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η χάραξη 
μακρόχρονης στρατηγικής αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίες (critical 
success factors).

Με τον όρο διαφοροποίηση γίνεται αναφορά στην ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης και consulting η οποία αποτελεί το 
κλειδί επιτυχίας του ΕΛΚΕΠΑ απέναντι στους ανταγωνιστές του. Η αιχμή του 
δόρατος των δύο κύριων λειτουργιών του (κατάρτιση, consulting) δεν είναι 
άλλο παρά το επιστημονικό προσωπικό που σχεδιάζει και υλοποιεί τα σχετικό 
προγράμματα.

Αυτό είναι αναγκαίο να προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς και 
να προσελκύουν τη μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση για τον οργανισμό, ώστε 
να στηρίζεται η επιχειρησιακή στρατηγική του.

Αναφορικό με την ύπαρξη μακροχρόνιας επιχειρησιακής στρατηγικής 
βαρύτητα δίνεται τόσο στην αυτόνομη οργάνωση όσο και στην οικονομική 
βιωσιμότητα του οργανισμού. Η κυβερνητική παρέμβαση είναι ωφέλιμη όταν 
στηρίζει οικονομικό τον οργανισμό ενώ δεν δημιουργεί διοικητικές 
δυσλειτουργίες στο ΕΛΚΕΠΑ. Η κατανόηση του ρόλου του συγκεκριμένου 
φορέα θα οδηγήσει στη διαμόρφωση και υλοποίηση μιας ανεξάρτητης 
στρατηγικής η οποία θα το καθιστά ανταγωνιστικό όπλο και εργαλείο για την 
ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας στα πλαίσια της ευρύτερης κυβερνητικής 
πολιτικής.

Η ανάπτυξη πιο εξειδικευμένων πολιτικών ξεπερνά τα όρια της 
συγκεκριμένης εργασίας η οποία προσφέρει προβληματισμούς και περιθώρια 
για περαιτέρω διερεύνηση. Η πληθώρα και η πολυσχιδία των πολιτικών που 
είναι δυνατόν να εφαρμοστούν εξαρτάται από το δυναμικό χαρακτήρα του 
ανταγωνισμού, του ευρύτερου περιβάλλοντος της αγοράς και της ατομικής 
βούλησης της εκάστοτε ανώτερης διοίκησης και διεύθυνσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7|

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (implementation)

7.1. Προγράμματα

Παρακάτω καταγράφεται ενδεικτικά μια σειρά από προγράμματα 
υλοποίησης της επιχειρησιακής στρατηγικής που προτείνεται για το ΕΛΚΕΠΑ. 
Τα προγράμματα κατηγοριοποιούνται ανά λειτουργία προκειμένου να γίνεται 
ευκολότερη η ανάλυσή τους από τον αναγνώστη.

7.1.1. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

• Οργανωτική Δομή
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση
• Αναβάθμιση των παραρτημάτων (π.χ. Θεσ/νίκης) σε στρατηγικές 

επιχειρηματικές μονάδες (SBU’s) για την επίτευξη αυτονομίας
• Διαμόρφωση του οργανογράμματος όχι μόνο κατά λειτουργίες αλλά 

και κατά περιφέρεια και υπηρεσία
• Αναβάθμιση του τμήματος μάρκετινγκ σε διεύθυνση
• Σύνδεση της διεύθυνσης R & D με όλες τις παραγωγικές 

διευθύνσεις (κατάρτιση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτες, 
έρευνες).

Επανασχεδιασμός (Reengineering)
• Θεμελιώδη επανασχεδιασμό του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών.
• Δομική αναδιοργάνωση.
• Νέα συστήματα πληροφοριών και μέτρησης.
• Νέα συστήματα αξιών (value systems).
• Συστήματα αξιολόγησης - ανταμοιβής του προσωπικού.
• Διαμόρφωση ξεκάθαρων ρόλων και αρμοδιοτήτων (Περιγραφή 

θέσεων).
• Συνεργασία των τμημάτων (διαλειτουργικές ομάδες).
• Εκπαίδευση προσωπικού.
• Βελτίωση της ποιότητας του εργασιακού κλίματος (κανόνες 

συμπεριφοράς, ελευθερία έκφρασης, αίσθημα ασφάλειας κ.ά.1.
• Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού.
• Απορρόφηση των εργαζομένων με Δ.Π.Υ.

7.1.2. Μάρκετινγκ

Αναβάθμιση του τμήματος μάρκετινγκ.
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• Εφαρμογή στρατηγικής Pull.
• Τεχνικές προώθησης πωλήσεων (εκθέσεις, διαγωνισμοί 

παραγωγικότητας).
• Διαμόρφωση ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατάρτισης για τη 

δημιουργία κόστους αλλαγής για τους πελότες (switching costs).
• Διείσδυση στην αγορά του ευρύτερου δημόσιου τομέα 

(συμβουλευτικές υπηρεσίες, κατάρτιση).
• Προσαρμογή των προγραμμάτων σε μεγαλύτερα ηλικιακά 

στρώματα.
• Δημιουργία επιτελείου έρευνας αγοράς.
• Πολιτική τιμολόγησης διείσδυσης.
• Εκμετάλλευση του δικτύου για τη διερεύνηση των αναγκών των επί 

μέρους γεωγραφικών αγορών.
• Δημιουργία δεσμών συνεργασίας με βιομηχανικούς πελάτες 

(ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα μέσα από μακροχρόνια 
προγράμματα).

7.1.3. Χρηματοοικονομικά

• Άμεσος βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός.
• Οικονομική εκμετάλλευση των κτιρίων (ενοικίαση, μέσα στα πλαίσια 

των ρυθμίσεων της Ε.Ε.).
• Επένδυση των ταμειακών διαθεσίμων σε παραγωγικές 

δραστηριότητες ή σε θεσμικούς επενδυτές.
• Αναδιάρθρωση του ταμειακού κύκλου.

7.1.4. cpcuva και ανάπτυξη!!? 8, D)

• Εφαρμογή του R & D για την κατάρτιση (νέοι μέθοδοι κατάρτισης).
• Διασφάλιση ποιότητας στην κατάρτιση - έργα.
• Αναβάθμιση του τμήματος R & D.
• Προσέλκυση στελεχών από βιομηχανικές επιχειρήσεις για την 

ανάπτυξη έργων και μεταφορά τεχνογνωσίας.
• Συνεργασία σε θέματα R & D με ευρωπαϊκούς φορείς.

7.1.5. Λειτουργάς

• Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και μεθόδων κατάρτισης.
• Συγκράτηση του λειτουργικού κόστους.
• Απορρόφηση μεγαλύτερου όγκου προγραμμάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ β|

'ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μέχρι σήμερα στο ΕΛΚΕΠΑ η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης είναι 
εφικτή μέσα από τη σύγκριση των στοιχείων μεταξύ των προϋπολογισμών, 
προγραμμάτων δράσης και απολογισμών. Η ανώτερη διοίκηση δεν εφαρμόζει 
κάποιο πρόγραμμα με το οποίο θα βελτιώσει την απόδοση των εργαζομένων 
σε όποια περίπτωση παρατηρείται πρόβλημα. Στην πράξη δεν ασκείται 
έλεγχος λόγω της έλλειψης συγκεκριμένης επιχειρησιακής στρατηγικής 
προκειμένου να εξεταστούν τα αποτελέσματα της επιχειρηματικής δράσης. 
Επόμενο είναι να παραμένει ανεξερεύνητο το κενό (planing gap) μεταξύ του 
επιχειρησιακού σχεδίου και της τελικής επίδοσης. Με άλλα λόγια η απόκλιση 
ανάμεσα στους χρηματοοικονομικούς στόχους και τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Ο έλεγχος είναι δυνατόν 
να πραγματοποιείται σε τρία επίπεδα:

• Στρατηγικό
• Τακτικό
• Λειτουργικό

Ο στρατηγικός έλεγχος ασχολείται με την γενικότερη πορεία του 
οργανισμού σε σχέση με την αγορά. Δίνει έμφαση στον οργανισμό σαν 
σύνολο σε μακροχρόνιο ορίζοντα (ένα ή περισσότερα έτη) και ενδιαφέρεται 
για θέματα απόδοσης της επένδυσης (ROD και της μεταβολής της οικονομικής 
θέσης του οργανισμού.

Αντίθετα ο λειτουργικός έλεγχος ασχολείται κύρια με την εφαρμογή 
των προγραμμάτων σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (έξι μήνες - ένα 
έτος) και με θέματα μεριδίου της αγοράς, και τις σχέσεις με τους 
ανταγωνιστές.

Ο λειτουργικός έλεγχος ενδιαφέρεται για την βραχυπρόθεσμη 
επιχειρησιακή απόδοση (από μια μέρα - έξι μήνες) και εστιάζει στις κινήσεις 
που είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον. Ένα 
παράδειγμα λειτουργικού ελέγχου αποτελεί η στατιστική επεξεργασία 
στοιχείων που αφορούν κάποια κατηγορία προγραμμάτων κατάρτισης ή την 
ελαχιστοποίηση του αριθμού εργατοωρών που απαιτείται για κάποια 
σεμινάρια.

Επίσης είναι εφικτό ένα είδος ελέγχου ανά γεωγραφική περιφέρεια 
και την απόδοση του οργανισμού για συγκεκριμένες αγορές στόχους. Μία 
τέτοια μορφή ελέγχου είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για ένα οργανισμό όπως το 
ΕΛΚΕΠΑ το οποίο δραστηριοποιείται στο σύνολο σχεδόν της γεωγραφικής 
περιφέρειας.
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ β.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ;

Ί

ΤΕΛΟΣ
ΕΛΕΛΓΧΟν

Η περαιτέρω ανάλυση των μεθόδων και διαδικασιών ελέγχου δεν 
εντοπίζεται στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας, λόγω της έλλειψης 
ποσοτικών στοιχείων και παραμέτρων οι οποίες θα καθιστούν εφικτή τη 
μέτρηση της αποδοτικότητας του οργανισμού.

Παρατίθεται απλό μια σύντομη μεθοδολογία αξιολόγησης στρατηγικής 
και μια σειρά από αρχές οι οποίες διασφαλίζουν τον κατάλληλο έλεγχο και 
την αξιολόγηση της επίδοσης του ΕΛΚΕΠΑ.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Στρατηγικής

1. Εξέταση της Υπάρχουσας Στρατηγικής

"Ενας μεγάλος αριθμός εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων είναι 
δυνατόν να εμποδίσουν την επιχείρηση να επιτύχει τους μακροπρόθεσμους 
στόχους της.

Εξωτερικοί napayovrcc. Ενέργειες των ανταγωνιστών, Αλλαγές στη 
ζήτηση. Αλλαγές στην τεχνολογία, Οικονομικές αλλαγές, Δημογραφικές 
μεταβολές, Κυβερνητικές ενέργειες.

Εσωτερικοί napayovrcc. Επιλέγηκαν μη αποτελεσματικές στρατηγικές. 
Μη επιτυχής υλοποίηση στρατηγικών, στόχοι πολύ αισιόδοξοι.

Αποτυχία στην επίτευξη των στόχων δε σημαίνει αναγκαστικό και μη 
ικανοποιητική εργασία των στελεχών και εργαζομένων.

inpcfcjan: Το παραπάνω θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλα τα μέλη του 
οργανισμού, έτσι ώστε αυτό να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τις 
διαδικασίες της αξιολόγησης στρατηγικής.



ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 122

Δ & A, Ε & Α που αντικατροπτίζουν τη βάση των τρεχουσών στρατηγικών θα 
πρέπει να ελέγχονται, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό εάν κάποιος από τους 
παράγοντες αυτούς έχει τροποποιηθεί. Στην πραγματικότητα δεν θα πρέπει 
να ελέγχεται εάν οι παράγοντες θα αλλάξουν, αλλά μάλλον πότε θα αλλάξουν 
και προς ποια κατεύθυνση.
Η ανάληψη διορθωτικών κινήσεων αυξάνει το άγχος των εργαζομένων και 
των στελεχών. Κατά συνέπεια συμμετοχή στην αξιολόγηση στρατηγικής 
μειώνει την αντίσταση στην αλλαγή.
Η αξιολόγηση της στρατηγικής είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αλλαγές στη 
διαμόρφωση της στρατηγικής σε αλλαγές στην υλοποίηση της, σε αλλαγές 
στην διαμόρφωση και υλοποίηση, η σε καμία αλλαγή.

2. Αρχές για κατάλληλο έλεγχο

Ο έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει τη λιγότερη δυνατή ποσότητα 
πληροφοριών, που μπορεί να μας δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα.

Οι έλεγχοι θα πρέπει να αφορούν μόνο τις δραστηριότητες και τα 
αποτελέσματα που έχουν κάποια αξία, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες 
μέτρησης.

Οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται στην ώρα τους, έτσι ώστε οι 
διορθωτικές κινήσεις να πραγματοποιούνται πριν είναι πολύ αργά.

Πρέπει να γίνονται τόσο μακροπρόθεσμοι όσο και βραχυπρόθεσμοι 
έλεγχοι (οι βραχυπρόθεσμοι μόνο, δεν δίνουν δυνατότητα στην επιχείρηση να 
«δει» μακριά).

Οι έλεγχοι πρέπει να αποσκοπούν στην εξεύρεση των εξαιρέσεων, για 
τις οποίες και θα πρέπει να βρίσκονται λύσεις.

Θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην ανταμοιβή για την επίτευξη των 
στόχων, παρά τιμωρία για τη μη επίτευξή τους.
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