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Περίληψη 

 

     Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση των προβλημάτων αλλά και των 

προοπτικών βιωσιμότητας των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης και τη σχέση αυτών με το 

διοικητικό προσωπικό τους. Επιχείρησε να εξετάσει την άποψη των ιδιοκτητών – 

στελεχών των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης σχετικά με τη βιωσιμότητά τους στο 

σημερινό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και να διαπιστωθεί, από τις απόψεις 

των εργαζομένων, πως διαμορφώνεται το επαγγελματικό προφίλ του διοικητικού 

προσωπικού των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης μέσα από τη διαδικασία της 

επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Συγχρόνως, διερευνήθηκε η σύνδεση ανάμεσα στα 

χαρακτηριστικά των εργαζομένων, οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες, στην 

επαγγελματική τους ανάπτυξη και στη θέληση για συνεχή βελτίωση, με τη μελλοντική 

λειτουργία και βιωσιμότητα των οργανισμών. 

     Πρόκειται για μία ποιοτική έρευνα, μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων, στην οποία 

συμμετείχαν οκτώ ιδιοκτήτες – ανώτερα στελέχη και 12 εργαζόμενοι Κέντρων Διά 

Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   

     Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχουν δυσκολίες στη λειτουργία των 

Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, ωστόσο οι ιδιοκτήτες τους προσπαθούν μέσα στο 

ασταθές νομικό και οικονομικό περιβάλλον να ανταποκριθούν αποτελεσματικά. 

Επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο αναζητά την εξειδίκευση και την 

προσωπική ανάπτυξη, και αναγνωρίζουν ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί 

σημαντικό αγαθό στη λειτουργία και στη βιωσιμότητά των οργανισμών. 
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Abstract 

 

     The aim of this study is to investigate the problems and the prospects of 

sustainability of the lifelong training centres and the connection with their 

administrative staff. The study attempted to examine owners and senior executives 

opinion in lifelong training centres about sustainability in today’s economical and social 

environment and to find out, how the professional profile of employees configurating 

through their professional development. In the mean time, explored the connection 

between their characteristics, knowledge, competencies, skills, professional 

development, continuous improvement and the future operation and sustainability of the 

organizations. 

     This is a qualitative survey, through semi-structured interviews. The participants 

were eight owners or senior executives and twelve employees in lifelong training 

centres in the region of Central Macedonia. 

     The results of this research have shown that there are difficulties in the operation in 

lifelong training centres but the owners try to respond efficiently in this unstable legal 

and economical environment. They invest to their human resources, who want 

specialization and personal development, and they recognize that human capitol is one 

of the most important assets in the operation and sustainability of the organizations. 

 

Keywords: Lifelong training centres, sustainability, professional development 
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Εισαγωγή 

 

     Σε ένα περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας και κοινωνικού αναβρασμού, σε 

συνδυασμό με την απεριόριστη τεχνολογική ανάπτυξη, τον μόνο πόλο επένδυσης με 

άμεσο αποτέλεσμα αποτελεί η εκπαίδευση. Είναι ίσως ο μοναδικός μοχλός αλλαγής και 

βελτίωσης της σημερινής πραγματικότητας. Η γνώση είναι το βήμα ώστε η προσπάθεια 

του ανθρώπου να επιβιώσει και να ενταχθεί στο δύσκολο περιβάλλον της εύρεσης μιας 

θέσης εργασίας και κυρίως στη διατήρησή της, να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η 

αναγνώριση της σημαντικότητας της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ορατή 

από τη θέση της στην εκπαιδευτική πολιτική διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, όπου 

συχνά έχει χρησιμοποιηθεί και ως μέσο αντιμετώπισης ή ακόμη και κάλυψης 

κοινωνικών φαινομένων. 

     Η έννοια της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης αφορά την παροχή 

γνώσεων και δεξιοτήτων σε εργαζόμενους, ώστε να βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν 

αυτές που έχουν ήδη αποκτηθεί για να ενσωματωθούν στις εξελίξεις του 

επαγγελματικού τους χώρου, ή σε ανέργους, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

της αγοράς εργασίας και να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην απασχόληση. Με τον 

τρόπο αυτό βελτιώνονται τα προσόντα των εκπαιδευομένων και αντιμετωπίζεται η 

παθητικότητα στην οποία μπορεί να οδηγήσει η ανεργία. 

     Η λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης είναι μία δραστηριότητα 

επιχειρηματική που συνδέεται άμεσα με το εξωτερικό περιβάλλον, πολιτικό, 

οικονομικό, κοινωνικό. Στο μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων τους 

συγχρηματοδοτούνται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, ωστόσο η εύρυθμη λειτουργία τους και βιωσιμότητά 

τους, η εύρεση πόρων, είναι αποτέλεσμα της επιτυχούς ή όχι οργάνωσής τους και 

φυσικά της ποιότητας των υπηρεσιών τους. Οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις 

είναι ιδιωτικές με ορισμένες να ανήκουν στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 

σε κοινωνικούς φορείς, σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, στον Ο.Α.Ε.Δ., κ.α.. (Κωστίκης, 2003). 

Βέβαια, σήμερα, πραγματοποιούν και πλήθος προγραμμάτων που βασίζονται στην 

ιδιωτική συμμετοχή. Τα κέντρα αυτά παρέχουν συνεχιζόμενη επαγγελματική 

κατάρτιση, αναβαθμίζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, 

διευκολύνουν την πρόσβαση στην απασχόληση και φυσικά συμμετέχουν σε 

στρατηγικές μείωσης της ανεργίας και αναβάθμισης του βασικού επιπέδου γνώσεων και 

δεξιοτήτων των ανέργων.  
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     Σήμερα η οικονομική ύφεση έχει δημιουργήσει καινούρια δεδομένα στο χώρο των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις οποίες ανήκουν και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 

όλων των επιπέδων. Η οικονομική αβεβαιότητα μετατρέπει το θέμα της επιβίωσής τους 

σε πρωτεύον ζήτημα, ενώ η βιωσιμότητά τους, η επιβίωσή τους δηλαδή και η 

μελλοντική τους ύπαρξη αμφισβητείται. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι οι πρώτες που 

πλήττονται σε ένα τέτοιο οικονομικό περιβάλλον (Latham, 2009: 181). Η επιβίωση μιας 

επιχείρησης σχετίζεται με την επίτευξη των στόχων της, η μέτρηση των οποίων γίνεται 

με την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα 

(Μπουραντάς-Παπαλεξανδρή, 2003). Η άμεση ανταπόκριση στα νέα δεδομένα, η 

ταχύτητα δηλαδή αντίδρασης, το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθούν και η αποτελεσματικότητά τους είναι αυτά που αποτελούν βήματα 

προς τη βιωσιμότητά τους (Calloway και Keen, 1996: 13). Η αντοχή τους είναι 

αποτέλεσμα ανάπτυξης, χρήσης της τεχνολογίας (Λιούκα, 2010) και φυσικά 

οργανωμένης και συστηματικής λειτουργίας. Είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί η 

έλλειψη χρηματοδότησης, γνώσεων ή ο ανταγωνισμός σε νέες αγορές, παράγοντες που 

συχνά περιορίζουν μια μικρομεσαία επιχείρηση (Pissarides, Singer, Svejnar, 2003: 

504). 

     Ωστόσο ένας από τους πυλώνες για τη βιωσιμότητα και την επιτυχία μιας 

επιχείρησης είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό (Gregory, Harvie, Lee, 2002: 4). 

Η δυσκολία ανάπτυξης, λόγω του εξωτερικού περιβάλλοντος, μεταφέρεται συχνά και 

στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να 

καλούνται να αντιμετωπίσουν άμεσα, θετικά και αποτελεσματικά τα προβλήματα που 

προκύπτουν. Η επιτυχία ή όχι της αντίδρασής τους επηρεάζει και την πορεία της 

επιχείρησης. Τα προβλήματα και οι ελλείψεις στο ανθρώπινο δυναμικό μπορούν να 

οδηγήσουν σε αρνητικά αποτελέσματα. Επομένως, η σωστή αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού επηρεάζει την αποδοτικότητα και κατ’ επέκταση τη 

βιωσιμότητα μιας επιχείρησης (Castrogiovanni, 2011: 81, Rauch, 2011: 121, Collins, 

2011: 94), μέσα από τη χρήση καλών πρακτικών προσέλκυσης εργαζομένων, 

δημιουργίας κινήτρων, ανάπτυξης και εξέλιξης. Οι τομείς στους οποίους καλούνται οι 

εργαζόμενοι να αναπτυχθούν είναι οι γνώσεις (Knowledge), οι δεξιότητες (Skills), 

διανοητικές και διαπροσωπικές, οι στάσεις (Attitudes), απέναντι στους υπόλοιπους 

εργαζόμενους και στους συναλλασσόμενους, και οι  ικανότητες (Competencies) 

(Παπαλεξανδρή, Μπουραντάς, 2003). 

     Το ανθρώπινο δυναμικό, οι συνεργάτες, αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο μιας 

επιχείρησης, καθώς οι ικανότητες, το αίσθημα δέσμευσης, η πείρα, η συμμετοχή στη 
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διαμόρφωση στόχων, μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη του οράματος. Από την 

άλλη αποτελούν ένα απαιτητικό στοιχείο (Τερζίδης, Τζωρτζάκης, 2004) καθώς 

περικλείει τη διαφορετικότητα του χαρακτήρα, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, τα κίνητρα, 

τη δυνατότητα αμφισβήτησης αλλά και αξιολόγησης, τη δημιουργία ομάδων. Το 

ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί πολύτιμο πόρο στη σύγχρονη διοίκηση και οδηγεί σε ένα 

διευρυμένο ορίζοντα βιωσιμότητας (Δρανίδου, 2008). 

     Το διοικητικό προσωπικό των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης ομοιάζει με αυτό των 

άλλων επιχειρήσεων καθώς πέρα από τα τυπικά προσόντα είναι απαραίτητη η αίσθηση 

της δέσμευσης, η πρωτοβουλία, η καθοδήγηση και η γνώση της εκπαίδευσης και της 

διοίκησής της (Κωστίκης, 2004). Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων, η 

επαφή με εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, η αξιολόγηση, απαιτούν γνώσεις σε 

διαφορετικούς τομείς σε συνδυασμό με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Η επιδίωξη 

της αύξησης των εσόδων της επιχείρησης, που σχετίζεται άμεσα με τη βιωσιμότητά της, 

είναι απαραίτητο να συνδυάζεται με τη σκέψη για προσωπική ανάπτυξη και 

αυτοβελτίωση, διαχείριση χρόνου, άγχους και έντασης (Tomlinson, 2004). Ιδιαίτερη 

σημασία έχει ο στόχος, το καλύτερο δηλαδή αποτέλεσμα για την επιχείρηση, η 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και η ανάπτυξη που θα εξασφαλίσει τη 

βιωσιμότητα (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001). 

     Η παρούσα μελέτη θα ασχοληθεί αρχικά με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των 

Κέντρων Δια Βίου Μάθησης. Μέσα από μία παρουσίαση της θέσης τους και των 

αλλαγών που προκλήθηκαν με το πέρασμα των ετών, θα καταλήξει στην παράθεση των 

προϋποθέσεων αλλά και των δεδομένων που θέτει το ελληνικό κράτος για τη 

λειτουργία τους. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι δείκτες που αφορούν τη 

βιωσιμότητα μιας επιχείρησης εστιάζοντας σε αυτόν του ανθρώπινου δυναμικού. Με 

αυτόν τον τρόπο θα αρχίσει να διαφαίνεται η προβληματική ή όχι της λειτουργίας των 

οργανισμών αυτών αλλά και η προοπτική μελλοντικής ύπαρξης που παρουσιάζουν. Η 

έρευνα που θα πραγματοποιηθεί με τα στελέχη των οργανισμών θα αποκαλύψει την 

άποψη που υπάρχει για την όποια προοπτική βιωσιμότητά τους, και σε συνδυασμό με 

την έρευνα στο διοικητικό προσωπικό θα γίνει προσπάθεια απάντησης στο σημαντικό 

ερώτημα του κατά πόσο το διοικητικό προσωπικό των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης 

αποτελεί σημείο επηρεασμού ή όχι της βιωσιμότητάς τους, με βάση την επαγγελματική 

του ανάπτυξη, τα χαρακτηριστικά του, δίνοντας έμφαση στην αυτοδέσμευσή του για 

συνεχή βελτίωση και για κριτικό στοχασμό του έργου του, των γνώσεων, των 

ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του (Κεδράκα, 2008). 
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     Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και οι διακρίσεις της 

κατάρτισης, καθώς και η ανάπτυξη της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 

στην Ελλάδα, μέσα από την ίδρυση των διαφόρων φορέων και τη συνδρομή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η 

καταγραφή της διαδρομής των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, από τις πρώτες μορφές 

έως τη σημερινή οργάνωσή τους, ενώ συγχρόνως αναλύεται ο χαρακτήρας, το 

αντικείμενό και η λειτουργία τους ως επιχείρηση. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται 

διερεύνηση της έννοιας και των παραγόντων της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης και 

μέσα από την παρουσίαση των δεικτών που ορίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εργαζομένων της αποκαλύπτεται η συνδετική σχέση και η εξάρτηση της βιωσιμότητας 

και από το περιβαλλον εκείνο που προωθεί και υποστηρίζει την επαγγελματική 

ανάπτυξη των εργαζομένων του. Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα Κέντρα Διά Βίου 

Μάθησης ως επιχειρηματικούς οργανισμούς, εντοπίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των εργαζομένων σε αυτούς, και παρουσιάζονται έρευνες που αποδεικνύουν τη 

σημαντικότητά τους σε συνδυασμό με την ανάγκη ύπαρξης χώρου για επαγγελματική 

τους ανάπτυξη. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της ποιοτικής 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε. Αναλύονται οι στόχοι της, τα ερευνητικά της 

ερωτήματα, το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε με τα χαρακτηριστικά του, οι διαδικασίες 

που ακολουθήθηκαν, σύμφωνα με την χρονολογική τους σειρά, αλλά και το εργαλείο 

που χρησιμοποιήθηκε. Επίσης, γίνεται αναφορά στις ερωτήσεις που απαρτίζουν το 

εργαλείο της έρευνας, όπως προέκυψαν από την ανασκόπηση της θεωρίας. Στο έκτο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δύο ερωτηματολογίων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ποιοτική έρευνα. Αρχικά καταγράφονται οι απαντήσεις των 

ερωτήσεων που περιέχονταν στο ερωτηματολόγιο που απευθύνθηκε στους ιδιοκτήτες – 

ανώτερα στελέχη των ΚΔΒΜ και στη συνέχεια οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου που απευθύνθηκε στους εργαζόμενους των ΚΔΒΜ. Στο έβδομο 

κεφάλαιο θέτονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των 

ερωτώμενων στις ερωτήσεις των δύο ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν στην 

ποιοτική έρευνα. Επίσης, γίνεται αναφορά στους περιορισμούς και στις αδυναμίες που 

προέκυψαν κατά την εκπόνησή της, ενώ διατυπώνονται και προτάσεις για μελλοντική 

διερεύνηση του θέματος. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

Η Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ελλάδα 

 

     Η Επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί ένα σημαντικό τομέα εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα. Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα καθιστούν 

αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό των γνώσεων και των επαγγελματικών προσόντων 

όλων των εργαζομένων, ανέργων ή εν δυνάμει εργαζομένων. Η Συνεχιζόμενη 

Επαγγελματική Κατάριση, με τη μορφή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, έρχεται να καλύψει 

τις ανάγκες αυτές, διεκδικώντας και αποκτώντας μία σημαντική, ίσως και κομβική, 

θέση σε πολιτικές και στρατηγικές εκπαίδευσης και απασχόλησης. Η παρούσα ενότητα 

παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και τις διακρίσεις της κατάρτισης, καθώς και την 

ανάπτυξη της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στη χώρα, μέσα από την 

ίδρυση των διαφόρων φορέων και τη συνδρομή των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών 

Πλαισίων Στήριξης. 

 

1.1. Βασικές έννοιες 

 

     Η «εκπαίδευση ενηλίκων» και κάθε όρος που σχετίζεται με τις διάφορες πτυχές της, 

«διά βίου εκπαίδευση», «συνεχιζόμενη εκπαίδευση», αποτελεί θέμα έρευνας και 

συζήτησης εδώ και αρκετά χρόνια πλέον. Υπήρξε μεγάλη σύγχυση όσον αφορά το 

περιεχόμενο των όρων αυτών, σταδιακά όμως διαχωρίστηκαν οι διάφορες μορφές της, 

είτε μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία, σε θεωρητικό επίπεδο, είτε μέσα από 

νομοθετήματα, που ανάγκασαν τα διάφορα κράτη και φυσικά την Ελλάδα, να 

συνθέσουν και να εφαρμόσουν, ώστε να υπάρξει ένα οργανωμένο πλαίσιο και 

ανάπτυξη στο συγκεκριμένο χώρο.  

     Η χρήση του όρου «εκπαίδευση ενηλίκων» γίνεται για πρώτη φορά από την 

UNESCO το 1976, ενώ η έννοια της «συνεχιζόμενης εκπαίδευσης» εμφανίζεται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση τη δεκαετία του 1980. Βέβαια οι έννοιες αυτές περιλαμβάνονται 

στον γενικότερο όρο «δια βίου μάθηση», που αφορά τη διαδικασία της μάθησης που 
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αναπτύσσει το άτομο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του  (Σιπητάνου, 2005)1. Στη 

διεθνή βιβλιογραφία και ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα είναι 

εμφανής και η έννοια της κατάρτισης, ως η διαδικασία μάθησης με στόχο την επιτυχή 

διεκπεραίωση μιας δραστηριότητας ή ενός συνόλου σχετιζόμενων δραστηριοτήτων 

(Manpower Service Commission, 1981). Αναφέρεται συνήθως σε «προσωπικό βάσης» 

ή σε νεοεισερχόμενους στο χώρο εργασίας (Μπουραντάς, Παπαλεξανδρή, 2003: 267).  

     Υποστηρίχθηκαν διάφορες απόψεις σχετικά με την έννοια της εκπαίδευσης και αυτή 

της κατάρτισης, καθώς και το βαθμό σημαντικότητάς τους. Σίγουρα η εκπαίδευση έχει 

πιο διευρυμένους στόχους και περιεχόμενο, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής 

αντικειμένου, ενώ η κατάρτιση ακολουθεί ένα πιο συγκεκριμένο τρόπο εφαρμογής 

γνώσεων και δεξιοτήτων (Rogers, 2002:74). Η επαγγελματική κατάρτιση διακρίνεται 

σε αρχική, όπου το άτομο αποκτά βασικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες σε 

συγκεκριμένο τομέα, ώστε να είναι δυνατή η ένταξή του στην αγορά εργασίας, και 

συνεχιζόμενη, όπου η μαθησιακή διαδικασία ουσιαστικά συμπληρώνει ή βελτιώνει ήδη 

υπάρχουσες γνώσεις που έχει αποκτήσει το άτομο είτε κατά την αρχική επαγγελματική 

κατάρτιση είτε σε κάποια άλλη μορφή μάθησης, με στόχο την επαγγελματική του 

βελτίωση και ανάπτυξη, την επανένταξή του στην αγορά εργασίας ή ακόμη και την 

προσωπική του ανάπτυξη (Ευστράτογλου, 2004: 3). Η τελευταία αποτελεί ουσιαστικά 

το μέσο να εισέλθουν στην αγορά εργασίας άτομα όλων των ηλικιών και ειδικοτήτων 

έχοντας τις ίδιες ευκαιρίες, αλλά και ήδη εργαζόμενοι να μεταπηδήσουν σε άλλο 

επαγγελματικό τομέα, παρόμοιο με αυτό που δραστηριοποιούνταν μέχρι εκείνη τη 

στιγμή, ανάλογα με το οικονομικό περιβάλλον και τη ζήτηση της αγοράς (Τσεκούρας, 

Σταμπουλής, Λιτσαρδάκης., 2004: 52).  

     Η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση έχει θεωρηθεί το μέσο για καλύτερες 

αποδόσεις στην εργασία (Buckley, Caple, 1990: 13), ο δρόμος για τη δημιουργία ενός 

πλαισίου σχετικά με συμπεριφορές, συνήθειες και δεξιότητες των εκπαιδευομένων 

(Jarvis, 1984: 341), ή ακόμη μάθηση ανταπόκρισης στον επαγγελματικό χώρο με 

επιτυχία (Dearden, 1984: 59). Είναι η κάθε μορφής δραστηριότητα, που δεν ανήκει στις 

τυποποιημένες βαθμίδες της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 

που προσφέρονται από συγκεκριμένους φορείς ειδικά οργανωμένους για την παροχή 

                                                           
1 Σύμφωνα με τον Jarvis (2004), «εκπαίδευση ενηλίκων» είναι η διαδικασία εκείνη όπου αυτοί που 

συμμετέχουν είναι και θεωρούνται κοινωνικά ώριμοι, και ως κύριος στόχος της διαδικασίας ορίζεται η 

κατανόηση και η μάθηση, ενώ σύμφωνα με τον Venables (1976), η «συνεχιζόμενη εκπαίδευση» αφορά 

επίσης ενήλικες, που έχουν όμως ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και στοχεύουν στην 

επαγγελματική τους εκπαίδευση. 
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αυτής (Γούλας, Ζάγκος, Κάτσης, Κόκκινος, Κορδάτος, Μπουκουβάλας, Παληός, 

Πανδής, Φωτόπουλος, 2013: 35).  

 

1.2. Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ελλάδα 

 

     Στην Ελλάδα μολονότι υπήρξε σχεδιασμός για τη γενική και τεχνική επαγγελματική 

εκπαίδευση, με όποια προβλήματα εμφανίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

ουσιαστικά κάθε φορά που αλλάζει ο επικεφαλής του αρμόδιου υπουργείου, υπήρξε 

ελλιπής, ευκαιριακός και ανεπαρκής σχεδιασμός στο χώρο της αρχικής και ιδιαίτερα 

της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Πέρα από το πρόβλημα του 

σχεδιασμού δεν υπήρξε και επιτυχής σύνδεση της κατάρτισης με την αγορά εργασίας. 

Ιστορικά τη δεκαετία του 1980 αρχές της δεκαετίας του 1990 ξεκινά άμεσα η 

προσπάθεια σύνδεσης της απασχόλησης με την κατάρτιση, με προγράμματα 

ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης εργαζομένων και προγράμματα ανέργων. Ειδικότερα 

το 1986, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), με τη 

συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), τον κρατικό 

προϋπολογισμό και τις επιχειρήσεις, εποπτεύει προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής 

κατάρτισης εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (Τσεκούρας, Σταμπουλής, κ.α., 

2004: 52).  

     Η εποπτεία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθιερώνεται με το 

νόμο 2009/922 και το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), όπου πλέον ξεκινά μια συστηματοποιημένη προσπάθεια παρακολούθησης 

των αναγκών της αγοράς εργασίας και των τάσεων, ώστε να ξεκινήσει η παροχή 

στοχευμένων ενεργειών κατάρτισης, με αντίκρυσμα των γνώσεων στο χώρο εργασίας. 

     Το 1993 δημιουργείται το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας3, με στόχο την εκπόνηση 

μελετών και τη διενέργεια ερευνών σχετικά με την εργασία, ειδικότερα της ελληνικής 

αγοράς εργασίας, πάντα σε σχέση με το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, τον 

εντοπισμό των επαγγελματικών κατευθύνσεων με τη μεγαλύτερη ζήτηση ή αντίστοιχα 

με τη μεγαλύτερη προσφορά από τους επαγγελματικούς χώρους, αλλά και την 

οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης, σε συνδυασμό με την 

αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ένας ιδιαίτερος, επίσης, στόχος του 

συγκεκριμένου οργανισμού ήταν και η ανάλυση και η παρακολούθηση όλων των 

                                                           
2 Ν. 2009/1992 – ΦΕΚ/18/Α/14-2-1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

καιάλλες διατάξεις». 
3 Ν. 2150/1993 – ΦΕΚ/98/Α/16-6-1993 «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις». 
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δομών που προσέφεραν επαγγελματική κατάρτιση άτυπης μορφής. Επίσης, με το νόμο 

2224/19944, δημιουργείται ο Ειδικός Λογαριασμός Προγραμμάτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.) και ο Ειδικός Λογαριασμός για την 

Απασχόληση (Ε.Κ.Λ.Α.) με στόχο τη χρηματοδότηση τέτοιων ενεργειών. 

Συγχρηματοδοτείται από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους και ουσιαστικά μέσω 

αυτού επιστρέφεται στις επιχειρήσεις μέρος της δαπάνης που κατέβαλαν για κατάρτιση 

των εργαζομένων. Με το νόμο 2434/965 οι δύο αυτοί λογαριασμοί συγχωνεύθηκαν σε 

έναν Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.)6.  

     Το 1994 δημιουργείται το Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ενεργειών 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύμφωνα με το οποίο η διαχείριση των 

προγραμμάτων που χρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση γινόταν από το 

Υπουργείο Εργασίας, το οποίο θα ήταν υπεύθυνο και για τη δημιουργία μιας 

στρατηγικής με στόχο μέσω της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τη 

βελτίωση και την αναβάθμιση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί από τα άτομα σε 

διάφορες μορφές μάθησης, ώστε να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην απασχόληση 

και να αναπτυχθούν τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Τα Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, ιδρύθηκαν για την υλοποίηση των προγραμμάτων που 

προκηρύσσονταν από το Υπουργείο Εργασίας ενώ τον σχεδιασμό της πολιτικής 

ανέλαβε το Εθνικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης 

(Ε.Σ.Ε.Κ.Α.) (Πρόκου, 2007: 185-186).  

     Το 1995 το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ιδρύει το Εθνικό 

Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ), με 

αντικείμενο τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας στη συνεχιζόμενη 

επαγγελματική κατάρτιση, των φορέων δηλαδή που υλοποιούσαν τα προγράμματα, 

αλλά και των ίδιων των προγραμμάτων, ώστε να υπάρχουν συγκεκριμένες 

προδιαγραφές διάρθρωσης του περιεχομένου τους, με κατ’ επέκταση ενιαία αποδοχή 

και αναγνώριση. Η ουσιαστική λειτουργία του ξεκινά το 19977, μετά την αντιμετώπιση 

                                                           
4 Ν. 2224/1994 – ΦΕΚ/112/Α/6-7-1994 ««Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, 

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων 

από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις». 
5 Ν. 2434/1996 – ΦΕΚ/188/Α/20-8-1996 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις». 
6 Οι εργοδότες υποχρεούνταν να καταβάλουν εισφορά 0,45% (άρθρο 14 Ν. 2224/94 όπως τροποποιήθηκε 

µε το άρθρο 10 Ν. 2336/95, υπέρ του Λογαριασµού για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική 

Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) που συστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 2434/96, όπως ίσχυε στο άρθρο 34 του 

Ν.4144/13. Σήμερα, μετά από τροποποιήσεις, η εισφορά αυτή διαμορφώνεται στο 0,46% µε εργοδοτική 

εισφορά 0,24% υπέρ Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.. 
7 Ν. 2469/1997 – ΦΕΚ/38/Α/14-3-1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις». 
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και επίλυση πλήθους προβλημάτων. Έχει, ωστόσο, μεσολαβήσει το 1996 η ίδρυση του 

Εθνικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης, με στόχο την προώθηση πολιτικών 

απασχόλησης και κατάρτισης (Αμίτσης, 2000).  

     Τα μέρη που συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης είναι: 

 

 «Οι επιχειρήσεις – εργοδότες». 

 «Τα στελέχη Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού». 

 «Οι Υπεύθυνοι Κατάρτισης». 

 «Η αγορά των οργανισμών επαγγελματικής κατάρτισης». 

 «Οι ωφελούμενοι της κατάρτισης – οι εκπαιδευόμενοι». 

 «Οι συνδικαλιστικές εκπροσωπήσεις των εργαζομένων». 

 «Οι οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων». 

 «Οι εκπαιδευτές και οι σχεδιαστές προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης». 

 «Οι δημόσιοι φορείς εποπτείας του συστήματος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης» (Σταμπουλής, 2017: 51-56). 

 

     Ο χώρος των επιχειρήσεων είναι αυτός που θα δεχτεί τον εργαζόμενο που έχει 

επικαιροποιήσει ή αποκτήσει τις νέες γνώσεις ή θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας για 

να υποδεχτεί τους ανέργους που μέσω ενός σεμιναρίου συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης θα γίνει μέλος τους. Η συνεργασία τους είτε μέσω των στελεχών διοίκησης 

ανθρωπίνου δυναμικού είτε μέσω των Υπευθύνων Κατάρτισης, θα δημιουργήσει το 

κατάλληλο πρόγραμμα ή θα προωθήσει τα κατάλληλα άτομα για την πλήρωση ή 

εξέλιξη των υπαρχουσών θέσεων. Ο φορέας που θα το υλοποιήσει, εάν δεν είναι η ίδια 

η επιχείρηση, είναι οι οργανισμοί που προσφέρουν συνεχιζόμενη επαγγελματική 

κατάρτιση, με τα ικανά στελέχη αλλά και με τον κατάλληλο έλεγχο από τους δημοσίους 

φορείς που έχουν την εποπτεία τους.  

     Επομένως, όσον αφορά τα προγράμματα αυτά όταν προσφέρονται από τους 

οργανισμούς που υλοποιούν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 

ως εμπορικό προϊόν, από τη μία πλευρά είναι οι επιχειρήσεις και οι εκπαιδευόμενοι, 

καθώς ο μεταξύ τους δεσμούς είναι άμεσος, και από την άλλη οι οργανισμοί 

υλοποίησης, με τα στελέχη τους και τους εκπαιδευτές τους, υπό την εποπτεία των 

αρμοδίων δημοσίων φορέων, εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών. Ο εντοπισμός των 

αναγκών της αγοράς σε γνώσεις και ικανότητες, η προσφορά τους μέσω προγραμμάτων 

σε ανέργους ή εργαζόμενους, η υλοποίησή τους, με την όσο το δυνατόν υψηλότερη 
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οικονομική απόδοση και για τον φορέα υλοποίησης, πάντα βέβαια σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη νομοθεσία και συμμορφούμενοι στους όρους και διαδικασίες των 

αρμοδίων φορέων, αποτελούν και το πλαίσιο των απαιτούμενων ενεργειών. 

 

1.3. Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης 

 

     Όλες οι ενέργειες που αναφέρθηκαν ανωτέρω, συμβαδίζουν και δρουν παράλληλα 

με τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, που αποτελούν το έναυσμα ή έστω την κινητήριο 

δύναμη για κάθε αλλαγή. Ουσιαστικά αφορούν παρεμβάσεις στο κοινωνικό και 

οικονομικό περιβάλλον, με αντίστοιχη πρόβλεψη χρηματοδότησης, όπου μετά από 

συμφωνία εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων (καθώς οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν 

συγχρηματοδότηση) οργανώνονται προγράμματα που εφαρμόζονται από διάφορους 

φορείς, κυβερνητικούς ή μη, και ελέγχονται από επιτροπές παρακολούθησης 

(Τσεκούρας, Σταμπουλής, κ.α., 2004: 18).  

     Το 1ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (1989 – 1993), αποτέλεσε την έναρξη ενός 

αγώνα δρόμου για την απορρόφηση όσο το δυνατόν περισσότερων κονδυλίων, με κάθε 

τρόπο, και απουσία συντονισμού και ελέγχου. Συγχρηματοδοτήθηκε μεγάλος αριθμός 

προγραμμάτων για ανέργους, το αποτέλεσμα όμως ήταν η απουσία πιστοποίησης των 

νέων δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τους καταρτιζόμενους και η αδυναμία 

επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Τα βασικά προβλήματα που εντοπίστηκαν 

ήταν μία άναρχη και απεριόριστη αύξηση των δομών που προσέφεραν τα διάφορα 

προγράμματα, οι οποίες όμως δεν είχαν την τεχνογνωσία και τις υποδομές για τη 

συγκεκριμένη λειτουργία, αναγνωρίστηκε έλλειψη σχεδιασμού και απουσία ενός 

οργάνου επίβλεψης των διαδικασιών (Karalis, Vergidis, 2004: 181). Αναδείχτηκε έτσι η 

ανάγκη θέσπισης κριτηρίων ποιότητας και διαδικασιών αξιολόγησης στο χώρο της 

επαγγελματικής κατάρτισης (Τσεκούρας, Σταμπουλής, κ.α., 2004: 70).  

     Στο 2ο  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (1994 – 1999), υπάρχει η έμφαση στη βελτίωση 

των υποδομών και στην ενίσχυση στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των 

εργαζομένων, των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Αποτελούνταν από 

προγράμματα (προτεραιότητες), «οι οποίες χωρίζονταν σε επιχειρησιακά προγράμματα 

(ΕΠ). Το κάθε ΕΠ υποδιαιρούνταν σε υποπρογράμματα, τα οποία υποδιαιρούνταν 

περαιτέρω σε μέτρα, που με τη σειρά τους συμπεριλάμβαναν μία σειρά δράσεων» 

(Τσεκούρας, Σταμπουλής, κ.α., 2004: 18). Την περίοδο αυτή συστήνεται το Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ 

με αντικείμενο την εποπτεία των δομών που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, των Κέντρων δηλαδή Επαγγελματικής Κατάρτισης 
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(Κ.Ε.Κ.), τα οποία λάμβαναν τη χρηματοδότηση αυτή για να προσφέρουν συνεχιζόμενη 

κατάρτιση ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός (Karalis, 

Vergidis, 2004: 182).  

     Το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2000 – 2006) αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο και 

την ανάπτυξή του μέσω της κατάρτισης και της απασχόλησης. Το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση» είχε πέντε άξονες με 

στόχους: «(α) καταπολέμηση της ανεργίας μέσω μεμονωμένων παρεμβάσεων, (β) 

προώθηση ίσων ευκαιριών για πρόσβαση στην αγορά εργασίας, (γ) ενδυνάμωση και 

αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας της παρέμβασης στην αγορά 

εργασίας, (δ) προώθηση επιχειρηματικότητας και προσαρμοστικότητας του εργατικού 

δυναμικού, (ε) βελτίωση της πρόσβασης και συμμετοχής γυναικών στην αγορά εργασίας.» 

(Τσεκούρας, Σταμπουλής, κ.α., 2004: 79). Ποιοτικά θέματα, σε συνδυασμό με την 

επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των φορέων 

που τα προσφέρουν, αποτελούν τις βάσεις του επιχειρησιακού προγράμματος ώστε να 

υιοθετηθούν δράσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, να υπάρξουν συστήματα 

πιστοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης τόσο των φορέων όσο και του 

ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται σε αυτούς, καθώς και των ίδιων των 

προσφερόμενων προγραμμάτων, των συνθηκών υλοποίησής τους και την αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων τους, αλλά και πολιτικές στον πληθυσμό – στόχο (Δημουλάς, 

Κοντονή, Κρητικίδης, Μπελεγρή-Ρομπόλη, Παπαδόγαμβρος, Παπαδοπούλου, Παληός, 

Τραγάκη, 2003: 49).  

     Κατά τη διάρκεια του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με το νόμο 3191/20038 

καθιερώθηκε το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ). Αποτελούσε ένα πλαίσιο λειτουργιών 

άμεσα συνδεδεμένων με στόχο το σχεδιασμό και την εφαρμογή μίας ενιαίας πολιτικής 

σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της 

απασχόλησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η δημιουργία ενός συστήματος 

καταγραφής των αναγκών της αγοράς εργασίας αλλά και των επαγγελματικών 

κατηγοριών, η σύζευξη των προδιαγραφών των διαφόρων ειδικοτήτων με τα 

προγράμματα κατάρτισης, η ύπαρξη Συμβουλευτικής διαδικασίας και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και φυσικά η ύπαρξη ενός πλαισίου αξιολόγησης και πιστοποίησης 

της επαγγελματικής κατάρτισης. Συμπληρωματικά με το νόμο αυτό δημοσιεύθηκε ο 

                                                           
8 Ν. 3191/2003 – ΦΕΚ258/Α/7-11-2003 «Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση». 
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νόμος 3369/20059 για τη «Συστηματοποίηση της Διά Βίου Μάθησης» με αντικείμενο 

τη ρύθμιση όσον αφορά την παροχή διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα 

επαγγελματικά περιγράμματα και την πιστοποίηση αυτών.   

     Το 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2007 – 2013) ονομάστηκε Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), με βασικούς στόχους την επένδυση σε παραγωγικούς 

τομείς, την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας για τη δημιουργία μιας κοινωνίας 

γνώσης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση και την εδραίωση της διά 

βίου μάθησης. Σήμερα υλοποιείται το ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

     Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, δυστυχώς, δεν επιτέλεσε πάντα το έργο 

της ούτε ανταποκρίθηκε στη σημαντικότητα του ρόλου της. Φυσικά, αυτό δεν 

αφορούσε τον ίδιο το θεσμό αλλά τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε από κυβερνήσεις, 

επαγγελματίες και συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους. Οι πρώτες είναι αυτουργοί μιας 

«πρωτοφανούς εργαλειοποίησής της και τη μετατροπή της κυρίαρχα σε μέσο 

απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων τόσο από την αγορά όσο και από τους εκάστοτε 

πολιτικούς πρωταγωνιστές» (Γούλας, Μαρκίδης, Μπαμπανέλου, 2018: 2). Αυτό 

οδήγησε στην υποτίμησή της όσον αφορά το αντικείμενο και την προσφορά της και 

στην αδυναμία ανάπτυξης ενός οργανωμένου και στοχευμένου χώρου ανάπτυξης και 

ποιότητας, με την εισαγωγή δομών που προσέφεραν ελλιπείς υπηρεσίες, χωρίς 

αξιολογικό έλεγχο, με μόνο στόχο την απόκτηση κέρδους. Έτσι, και η συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων ήταν είτε μικρή είτε ορμόμενη από οικονομικά κίνητρα θεωρώντας 

την ως μία «άτυπη επιδοματική πολιτική» (Καραλής, 2013, 2018, ο.α. Γούλας, κ.α., 

2018:3). 

     Ωστόσο, θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν ως μέτρα ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης, καθώς αφορούσαν την επανακατάριση εργαζομένων και ουσιαστικά τη 

δημιουργία ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις μέσα από την προσωρινή επιδότηση 

απασχόλησής τους (Δημουλάς, Μιχαλοπούλου, 2018: 22). Αρωγοί σε αυτήν την 

προσπάθεια έπρεπε να είναι οι δομές που προσέφεραν την κατάρτιση – 

επανακατάρτιση, τόσο με τις υποδομές, όσο και με το ανθρώπινο δυναμικό. Αντιθέτως, 

αυτό που επικράτησε ήταν μία προσέγγιση πελατειακή των εκπαιδευομένων, με το 

ανθρώπινο δυναμικό των δομών να χρησιμοποιεί τεχνικές πωλήσεων και προσέλκυσης 

πελατών που εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή και δε συνάδουν με 

το χώρο της εκπαίδευσης. 

     Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ανάπτυξη και εξέλιξη της Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα ακολούθησε έναν τεράστιο όγκο 
                                                           
9 Ν. 3369/2005 – ΦΕΚ171/Α/6-7-2005 «Συστηματοποίηση της Διά Βίου Μάθησης». 
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νομοθετημάτων και υπήρξε άμεσα συνυφασμένη με την Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. 

Αποτέλεσε πολιτική αντιμετώπισης της ανεργίας περισσότερο, παρά ανάπτυξη ενός 

τομέα αμιγούς γνώσης που μπορεί να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να ανταποκριθούν 

με επιτυχία στα νέα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα. Στη συνέχεια θα 

παρουσιαστούν οι φορείς, τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, που επιφορτίστηκαν με την 

αποστολή της προσφοράς της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, με έμφαση 

στο ρόλο που ανέλαβαν ώστε να δημιουργηθεί η παρούσα κατάσταση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

Ο ρόλος των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης 

 

     Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης προσφέρονται είτε 

από δημόσιους είτε από ιδιωτικούς φορείς. Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης είναι οι 

χώροι υλοποίησής τους, η ίδρυση και οργάνωση των οποίων έχει περάσει από διάφορα 

στάδια. Από την αρχική τους ονομασία ως Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, έως τη 

σημερινή τους μορφή, μεσολάβησαν νόμοι, αποφάσεις, καταγγελίες, απαγορεύσεις. 

Ωστόσο, μολονότι δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης δεν παύουν να 

αποτελούν οργανισμούς που στόχος τους είναι το κέρδος, προσεγγίζοντας την 

πραγματικότητα με μια ευαισθησία λόγω των ατόμων στα οποία απευθύνονται. Στην 

ενότητα αυτή θα γίνει μία παρουσίαση της διαδρομής των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, 

από τις πρώτες μορφές έως τη σημερινή οργάνωσή τους, ενώ θα αναλυθεί ο 

χαρακτήρας και το αντικείμενό τους ως επιχείρηση. 

 

2.1 Η λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης 

 

     Η επαγγελματική κατάρτιση έχει τη μορφή μιας πολιτικής με στόχο την απασχόληση 

και λαμβάνεται ως το πεδίο όπου οι γνώσεις που έχουν λάβει οι συμμετέχοντες σε 

αυτήν μέσα από διάφορα προγράμματα σπουδών θα συνδυαστούν και θα 

ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, με την παρακολούθηση ενός 

προγράμματος κατάρτισης. Ανέκαθεν τονιζόταν, από την αρχή ακόμη της ανάπτυξης 

της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ότι ιδιαίτερη θα πρέπει να είναι η 

προσοχή των παρόχων συνεχιζόμενης κατάρτισης στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, 

στα ζητούμενα της αγοράς εργασίας, στη συνεργασία με ικανούς εκπαιδευτές, στην 

ύπαρξη συστημάτων αξιολόγησης και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, κυρίως 

όμως στη συμμετοχή σε μια εθνική στρατηγική συνεργασίας με όλους τους αρμοδίους, 

κρατικούς φορείς και συμμετέχοντες παρόχους (cedefop, 2011:16). 

     Η παροχή των προγραμμάτων που θα συνδέσουν την κατάρτιση με την απασχόληση 

αποφασίστηκε να πραγματοποιείται από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Κ.Ε.Κ.), νομικά πρόσωπα, κυρίως ιδιωτικά αλλά και ορισμένα του δημοσίου ή του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα και κοινωνικών φορέων,  που συγχρηματοδοτούνταν 

κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, με σκοπό την 
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παροχή Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και συναφών προς αυτήν 

δραστηριοτήτων (Κωστίκης, 2003). Με την Υ.Α. 115372/11.11.1994 (ΦΕΚ854/Β/16-

11-1994) παρουσιάζονται τα πρώτα κριτήρια όσον αφορά την πιστοποίηση των 

Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Μετά την άναρχη και δίχως έλεγχο υλοποίηση 

προγραμμάτων τα προηγούμενα χρόνια από δομές δίχως πιστοποίηση και πολλές φορές 

ανύπαρκτες, ξεκίνησε η προσπάθεια δημιουργίας ενός οργανωμένου πλαισίου 

λειτουργίας των δομών που πραγματοποιούσαν προγράμματα συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και τον ορισμό μέγιστου 

αριθμού παραρτημάτων που ήταν δυνατόν να ιδρυθούν από τα Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, αλλά και των θεματικών πεδίων που μπορούσαν να υλοποιήσουν. 

Εξαίρεση σε αυτό το σημείο αποτελούσαν τα δημόσια Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, όπως και αυτά των κοινωνικών εταίρων, τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών 

οργανώσεων (Ιωαννίδης, 2017:44).  

     Με το Β΄ ΚΠΣ έγινε διάκριση των ΚΕΚ στις ακόλουθες κατηγορίες, ώστε να 

αναβαθμιστούν ποιοτικά, αλλά και να εξυπηρετήσουν τις προκύπτουσες ανάγκες, 

εθνικές και περιφερειακές: 

- Θεματικά ΚΕΚ εθνικής εμβέλειας, τα οποία πέρα από την πιστοποιημένη δομή στην 

έδρα τους έπρεπε να λειτουργούν και παραρτήματα, το ελάχιστο δύο και το ανώτερο 

τέσσερα σε ισάριθμες διοικητικές περιφέρειες. Επιτρεπόταν η συνεργασία τους με άλλο 

πιστοποιημένο ΚΕΚ σε όλη την επικράτεια, για θεματικά πεδία που είχαν πιστοποίηση. 

- Θεματικά ΚΕΚ περιφερειακής εμβέλειας, τα οποία υλοποιούσαν προγράμματα όπου 

είχαν πιστοποιηθεί, πάντα μέσα στη διοικητική περιφέρεια στην οποία είχαν την έδρα 

τους. 

- ΚΕΚ εξειδικευμένα στην Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας, με το συγκεκριμένο 

αντικείμενο και καταρτιζόμενους Τεχνικούς Ασφαλείας, Γιατρούς Εργασίας και 

εκπροσώπους εργαζομένων. 

- Κλαδικά ΚΕΚ εθνικής εμβέλειας, τα οποία λειτουργούσαν με τους ίδιους όρους, 

σχετικά με την ύπαρξη παραρτημάτων, με τους οποίους λειτουργούσαν τα ΚΕΚ 

εθνικής εμβέλειας, με αντικείμενο προγράμματα που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του 

εκάστοτε κλάδου. 

- Κλαδικά ΚΕΚ περιφερειακής εμβέλειας, τα οποία πραγματοποιούσαν προγράμματα 

κατάρτισης ανάλογα με τις ανάγκες του κλάδου, σε πιστοποιημένες δομές, στην έδρα 

της διοικητικής περιφέρειας. 
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     Τα παραπάνω ΚΕΚ έπρεπε να λειτουργούν και στον τομέα των συνοδευτικών και 

συμπληρωματικών υπηρεσιών (όπως η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός), να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά δίκτυα προώθησης της 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και να οργανώσουν ένα δίκτυο 

συνεργαζόμενων επιχειρήσεων για την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων. Το 

προσωπικό των οργανισμών διέφερε ανάλογα με την κατηγορία του: τα θεματικά ΚΕΚ 

εθνικής εμβέλειας έπρεπε να έχουν τουλάχιστον τρεις εργαζόμενους ως διοικητικό 

προσωπικό στην έδρα τους, ενώ σε κάθε παράρτημα τουλάχιστον έναν εργαζόμενο. 

Επίσης, Διευθυντή Κατάρτισης και έναν υπεύθυνο για κάθε θεματικό πεδίο στο οποίο 

πραγματοποιούσε προγράμματα. Κάθε θεματικό ΚΕΚ περιφερειακής εμβέλειας έπρεπε 

να έχει τουλάχιστον έναν εργαζόμενο ως διοικητικό προσωπικό, στα πολεοδομικά 

τετράγωνα Θεσσαλονίκης και Αθήνας έπρεπε να απασχολούνταν τρία άτομα, ένα 

διευθυντή κατάρτισης και έναν υπεύθυνο για κάθε θεματικό πεδίο στο οποίο 

πραγματοποιούσε προγράμματα. Αντίστοιχη έπρεπε να είναι και η επάνδρωση των 

άλλων κατηγοριών. 

     Για τη σύσταση ενός Κ.Ε.Κ. απαιτούνταν αρχικά η υποβολή αίτησης στο 

Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ. συνοδευόμενη από δικαιολογητικά σχετικά με τις κτιριακές του υποδομές, 

τον εξοπλισμό του, το προσωπικό του και ένα παράβολο ανάλογα με το μέγεθος της 

Δομής Κατάρτισης. Το Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ. μετά από έλεγχο γνωμοδοτούσε είτε θετικά είτε 

αρνητικά είτε ζητούσε συμπληρωματικά στοιχεία. Μετά τη θετική γνωμοδότηση 

ακολουθούσε επιτόπιος έλεγχος και αξιολόγηση. Ο νόμος όριζε συγκεκριμένα κριτήρια, 

βάσει των οποίων γινόταν η αξιολόγηση, με διαφορετικό ποσοστό βαρύτητας του καθ’ 

ενός στην τελική βαθμολογία, με μέγιστη το 100, και ήταν τα εξής: α) οργάνωση, 

λειτουργία, παρεχόμενη κατάρτιση και συμπληρωματικές υπηρεσίες (35%), β) 

Διευθυντικό και Επιστημονικό Προσωπικό (30%), γ) υλικοτεχνική υποδομή (30%) και 

δ) συνέντευξη με το Διευθυντή Κατάρτισης (5%).  

     Η επίβλεψη της πιστοποίησης των παραπάνω ανατέθηκε στο Εθνικό Κέντρο 

Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ), ένα νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, του οποίου την εποπτεία είχε το Υπουργείο Εργασίας. Η 

ίδρυσή του έγινε με το νόμο 2224/1994, ωστόσο ο κανονισμός λειτουργίας του 

κυρώθηκε με την ΥΑ 2103/3.9.1996, με οριζόμενο αντικείμενο την πιστοποίηση της 

καταλληλότητας τόσο των υποδομών, όσο και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των 

εκπαιδευτών, της μεθοδολογίας. Με το ΠΔ 67/21.4.1997 (ΦΕΚ61/Α/21-4-1997) σε 

συνδυασμό με πληθώρα υπουργικών αποφάσεων δημιουργούνται αυστηρότερες 

προϋυποθέσεις ελέγχου και πιστοποίησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, 
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ιδιαίτερα στο θέμα της ίδρυσης παραρτημάτων, ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις 

δήλωσης λειτουργίας παραρτημάτων τα οποία ούτε εργαζόμενους είχαν αλλά και δεν 

πραγματοποιούνταν, παρά μόνο στα χαρτιά, προγράμματα συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης. Αυστηρότερες έγιναν και οι απαιτήσεις σχετικά με τις 

υποδομές, η απόδειξη της εκπαιδευτικής εμπειρίας και μολονότι διατηρήθηκε ο 

ελάχιστος αριθμός εργαζομένων ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπαγόταν το 

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, έγινε υποχρεωτικό οι εργαζόμενοι να είχαν σχέση 

εργασίας αορίστου χρόνου με τη δομή. 

     Το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το 2001, οδήγησε σε νέα προσπάθεια 

διαμόρφωσης του χώρου των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, μέσω δύο 

Υπουργικών αποφάσεων, Υ.Α. 105127/8.1.2001 (ΦΕΚ5/Β/9-1-2001) και Υ.Α. 

105129/9.1.2001. Πολλά δεδομένα παρέμειναν ίδια, ωστόσο υπήρξε η δυνατότητα 

επέκτασης των μεγάλων δομών με αύξηση του αριθμού των παραρτημάτων. Η μεγάλη 

αλλαγή ωστόσο ήρθε λίγο αργότερα με την ΚΥΑ 111384/13-5-03 (ΦΕΚ 616/Β/19-5-

2003), σχετικά με το Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κ.Ε.Κ., και με 

την Υ.Α. ΟΙΚ.110327/2005 (ΦΕΚ230/Β/21-2-2005) σχετικά με το Σύστημα 

Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ), όπου καταργήθηκαν τα 

αριθμητικά όρια σε σχέση με τα παραρτήματα, ο διαχωρισμός εθνικής και 

περιφερειακής εμβέλειας, το νομικό καθεστώς ίδρυσής τους, ο περιορισμός στα 

θεματικά αντικείμενα, ενώ η πιστοποίηση της δομής μπορούσε να πραγματοποιηθεί 

οποτεδήποτε αυτή κατέθετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ (Ιωαννίδης, 

2017:47).  

     Με την ΚΥΑ 916031/Οικ.32815/10.9.2009 (ΦΕΚ1999/Β/15.9.2009) με θέμα το 

"Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)", ως φορείς 

που παρέχουν υπηρεσίες διά βίου μάθησης και ειδικότερα συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης, δραστηριοποιούνται πλέον και σε άλλους τομείς, όπως 

έρευνες, μελέτες, ημερίδες, συνέδρια και οποιαδήποτε δράση αφορά την προώθηση και 

την υποστήριξη της απασχόλησης. Οι ειδικότητες στις οποίες παρέχουν επαγγελματική 

κατάρτιση αφορούν τα παρακάτω πεδία: 

 

 Επαγγέλματα περιβάλλοντος 

 Επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας 

 Επαγγέλματα πολιτισμού και αθλητισμού, ΜΜΕ και επικοινωνιών 

 Παιδαγωγικά επαγγέλματα 

 Επαγγέλματα οικονομίας και διοίκησης 
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 Επαγγέλματα πληροφορικής 

 Επαγγέλματα τουριστικά και παροχής υπηρεσιών 

 Αγροτικά επαγγέλματα 

 Επαγγέλματα τεχνικά και μεταφορών 

 

     Το 2010 παρουσιάστηκε ένα «Σχέδιο δράσης για την υλοποίηση της νέας εθνικής 

στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση: διαγνωστική μελέτη δυνητικών φορέων 

υλοποίησης έργων και σχετικών δομών και διαδικασιών», που περιείχε μία ανάλυση 

σχετικά με τη θέση των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης στην όλη δράση. 

Εντοπίστηκε η ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας τόσο της πιστοποίησής τους, που 

αφορά κυρίως τα τυπικά τους χαρακτηριστικά, όσο και αξιολόγησής τους, ιδιαίτερα στο 

σκέλος της παροχής υπηρεσιών, καθώς οι ποιοτικές υπηρεσίες θα προσελκύσουν τον 

ενδιαφερόμενο πολίτη που επιλέγει μόνος του τον πάροχο κατάρτισής του. Τονίζεται 

επίσης ότι υπάρχουν Κ.Ε.Κ. των οποίων η βιωσιμότητα προκύπτει από δραστηριότητες 

που οδηγούν σε εισροή πόρων, δραστηριότητες που αφορούν «τη συμμετοχή σε 

συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. Lifelong Learning Programme), 

την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης προς επιχειρήσεις με χρηματοδότηση μέσω ΛΑΕΚ, την 

παροχή υπηρεσιών κατάρτισης προς ιδιώτες / ιδιωτικές επιχειρήσεις (μη επιχορηγούμενα 

προγράμματα) και την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης με χρηματοδότηση ΕΚΤ και εθνικών πόρων» (ΑΚΡΩΝΥΜΟ, 2010:137).  

     Βέβαια, οι καθυστερήσεις στην έγκριση των προγραμμάτων αλλά και στις εισροές 

πόρων, από αυτά που ανήκουν στα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους, 

δημιουργούν προβλήματα στον προγραμματισμό λειτουργίας των φορέων. Ώθηση στη 

λειτουργία τους, καταλήγει η έκθεση, μπορεί να δοθεί με την ύπαρξη ενός συστήματος 

πιστοποίησης εκροών, που θα αφορά, πέρα από τις δομές, τα προγράμματα και τους 

εκπαιδευτές, για τα οποία υπάρχει ήδη σύστημα πιστοποίησης που χρήζει βελτίωσης, 

την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση 

με την αγορά εργασίας.  

     Με το Ν. 3879/201010 δημιουργείται ένα Εθνικό Δίκτυο Διά Βίου Μάθησης, στο 

οποίο συνεργάζονται όλοι οι φορείς είτε σε κεντρικό, είτε σε περιφεριακό, είτε σε 

τοπικό επίπεδο, το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, το οποίο μετονομάζεται σε Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου 

Μάθησης, και ξεκινά η δημιουργία ενός Εθνικού Πλαισίου Προσόντων σε αντιστοιχία 

                                                           
10 Ν. 3879/2010 – ΦΕΚ163/21-9-2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». 
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με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, ώστε η πιστοποίηση των προσόντων να 

συνδέεται και με τη διά βίου μάθηση. 

     Οι αλλαγές το 2012 άνοιξαν το δρόμο για το ισχύον νομικό καθεστώς: η ΚΥΑ 

1119/Η/20-10-2011 (ΦΕΚ2351/Β΄/20-10-2011) με περιεχόμενο τη «Συγχώνευση διά 

απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικό Κέντρο 

Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)», «Εθνικό Κέντρο 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)» και «Εθνικός Οργανισμός 

Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων», οδήγησε στη δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με 

στόχο τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την αγορά εργασίας, την 

ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων και μη, αλλά και τη 

διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι πιστοποιημένοι φορείς και 

δομές που προσφέρουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Ο 

συγκεκριμένος φορέας ελέγχει πλέον και αξιολογεί τα, μέχρι πρότινος ονομαζόμενα, 

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, εφαρμόζοντας ένα συγκεκριμένο σύστημα 

παρακολούθησης και αξιολόγησής τους. Τα κριτήρια αυτά είναι ποσοτικά αλλά και 

ποιοτικά συστηματοποιημένα σε τρεις ενότητες: την οργάνωση και λειτουργία του 

Κ.Ε.Κ., την παρεχόμενη κατάρτιση και την προώθηση στην απασχόληση. 

     Ο Ν. 4093/ 201211 μετονομάζει τους παρόχους μη τυπικής συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου 1 και 2, 

ανάλογα με την κτηριολογική τους υποδομή. Στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) 

επιπέδου 1, πέρα από την οικοδομική άδεια σε ισχύ, τον απαιτούμενο φωτισμό, 

εξαερισμό, πιστοποιητικό πυροπροστασίας και βεβαίωση της στατικής επάρκειας του 

κτηρίου από αρμόδιους μηχανικούς, ζητούμενο είναι η αίθουσα διδασκαλίας να είναι 

τουλάχιστον 12 τετραγωνικών μέτρων και σε κάθε εκπαιδευόμενο να αντιστοιχεί 1,5 

τετραγωνικό μέτρο, να υπάρχει μία τουαλέτα ανά 30 εκπαιδευόμενους, ενώ «ο 

συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα να μην υπερβαίνει την αναλογία ενός 

ατόμου ανά 3 τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα και τον αριθμό των 

75 εκπαιδευόμενων» (άρθρο 41§10, εδ.γ΄). Στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) 

επιπέδου 2 η πολεοδομική άδεια απαιτείται να αφορά χρήση εκπαιδευτηρίου και πέρα 

από τις απαιτούμενες συνθήκες ασφαλείας, φωτισμού και εξαερισμού, είναι απαραίτητο 

                                                           
11 Ν. 4093/2012 – ΦΕΚ222/Α/12-11-2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».   
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η αίθουσα διδασκαλίας να είναι τουλάχιστον 15 τετραγωνικών μέτρων και σε κάθε 

εκπαιδευόμενο να αντιστοιχεί 1,5 τετραγωνικό μέτρο, να υπάρχει αντιστοιχία δύο 

τετραγωνικών μέτρων ανά εκπαιδευόμενο σε αύλειους χώρους και δυνατότητα 

πρόσβασης σε ΑμεΑ (άρθρο 41§8, εδ.γ΄). Η ίδια διάκριση διατηρείται και στα 

νομοθετήματα που ακολούθησαν έως το Ν. 4547/201812 που ισχύει σήμερα. Ο ίδιος 

νόμος ορίζει πλέον τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης ως υπεύθυνο φορέα 

εποπτείας της εφαρμογής των παρεχόμενων προγραμμάτων από τα ΚΔΒΜ 1 και 2. 

Έτσι, το τμήμα Δ΄ Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων Δ.Β.Μ. έχει ως αντικείμενο 

την χρορήγηση αδειών, τις τροποποιήσεις, τις μεταβιβάσεις, τις επικαιροποιήσεις και 

τις ανακλήσεις των αδειών. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατυπώνει γνώμη σχετικά με τις 

προϋποθέσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων. Η εποπτεία, οι παροχές, οι διαδικασίες 

και ο κανονοσμός λειτουργίας των ΚΔΒΜ είναι πλέον αντικείμενο της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. 

Συγκεκριμένα από 1/9/2018 η αρμοδιότητα για την χορήγηση άδειας λειτουργίας σε 

ΚΔΒΜ Επιπέδου 2 ανήκει στον Γενικό / Τομεακό Γραμματέα Νέας Γενιάς και Διά 

Βίου Μάθησης, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.   

     Έτσι, η εικόνα τον ΚΔΒΜ επιπέδου1 και 2, στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, έως 31/08/2018 ήταν 208 ΚΔΒΜ επιπέδου 1 και 106 ΚΔΒΜ επιπέδου 2.  

 

Πίνακας 1: Συνολικός αριθμός δομών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 

208 106 

Πηγή: ΕΟΠΠΕΠ – Μητρώο πιστοποιημένων φορέων διά βίου μάθησης 

 

     Όσον αφορά τον αριθμό των δομών ανά νομό της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, στο νομό Ημαθίας δραστηριοποιούνται 22 ΚΔΒΜ επιπέδου 1 και 9 

ΚΔΒΜ επιπέδου 2, στο νομό Θεσσαλονίκης δραστηριοποιούνται 148 ΚΔΒΜ επιπέδου 

1 και 63 ΚΔΒΜ επιπέδου 2, στο νομό Κιλκίς δραστηριοποιούνται 6 ΚΔΒΜ επιπέδου 1 

και 4 ΚΔΒΜ επιπέδου 2, στο νομό Πέλλης δραστηριοποιούνται 12 ΚΔΒΜ επιπέδου 1 

και 6 ΚΔΒΜ επιπέδου 2, στο νομό Πιερίας δραστηριοποιούνται 7 ΚΔΒΜ επιπέδου 1 

και 10 ΚΔΒΜ επιπέδου 2 , στο νομό Σερρών δραστηριοποιούνται 4 ΚΔΒΜ επιπέδου 1 

                                                           
12 Ν. 4547/2018 – ΦΕΚ102/Α/12-6-2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 
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και 11 ΚΔΒΜ επιπέδου 2 και στο νομό Χαλκιδικής δραστηριοποιούνται 9 ΚΔΒΜ 

επιπέδου 1 και  3 ΚΔΒΜ επιπέδου 2. 

 

Πίνακας 2: Συνολικός αριθμός δομών νομών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Νομοί ΚΔΒΜ 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 

Ημαθίας 22 9 

Θεσσαλονίκης 148 63 

Κιλκίς 6 4 

Πέλλης 12 6 

Πιερίας 7 10 

Σερρών 4 11 

Χαλκιδικής 9 3 

Πηγή: ΕΟΠΠΕΠ – Μητρώο πιστοποιημένων φορέων διά βίου μάθησης 

 

     Όσον αφορά τον τη δυναμικότητα καταρτιζομένων ανά ώρα των δομών ανά νομό 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έχει ως εξής: στο νομό Ημαθίας 799 

καταρτιζόμενοι ανά ώρα σε ΚΔΒΜ επιπέδου 1 και 417 σε ΚΔΒΜ επιπέδου 2, στο νομό 

Θεσσαλονίκης 5921 καταρτιζόμενοι ανά ώρα σε ΚΔΒΜ επιπέδου 1 και 8306 σε ΚΔΒΜ 

επιπέδου 2, στο νομό Κιλκίς 253 καταρτιζόμενοι ανά ώρα σε ΚΔΒΜ επιπέδου 1 και 

361 σε ΚΔΒΜ επιπέδου 2, στο νομό Πέλλης 481 καταρτιζόμενοι ανά ώρα σε ΚΔΒΜ 

επιπέδου 1 και 304 σε ΚΔΒΜ επιπέδου 2, στο νομό Πιερίας 197 καταρτιζόμενοι ανά 

ώρα σε ΚΔΒΜ επιπέδου 1 και 717 σε ΚΔΒΜ επιπέδου 2 , στο νομό Σερρών 131 

καταρτιζόμενοι ανά ώρα σε ΚΔΒΜ επιπέδου 1 και 1277 σε ΚΔΒΜ επιπέδου 2 και στο 

νομό Χαλκιδικής 263 καταρτιζόμενοι ανά ώρα σε ΚΔΒΜ επιπέδου 1 και  189 σε 

ΚΔΒΜ επιπέδου 2. Συνολικά η δυναμικότητα των καταρτιζομένων ανά ώρα σε ΚΔΒΜ 

των νομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι 8045 καταρτιζόμενοι ανά ώρα 

σε ΚΔΒΜ επιπέδου 1 και 11571 καταρτιζόμενοι ανά ώρα σε ΚΔΒΜ επιπέδου 2. 
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Πίνακας 3: Δυναμικότητα καταρτιζομένων ανά ώρα δομών Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας  

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Νομοί Δυναμικότητα καταρτιζομένων ανά ώρα 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 

Ημαθίας 799 417 

Θεσσαλονίκης 5921 8306 

Κιλκίς 253 361 

Πέλλης 481 304 

Πιερίας 197 717 

Σερρών 131 1277 

Χαλκιδικής 263 189 

Σύνολο: 8045 11571 

Πηγή: ΕΟΠΠΕΠ – Μητρώο πιστοποιημένων φορέων διά βίου μάθησης 

 

2.2. Ο χαρακτήρας των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης 

 

     Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 

αποτελεί προτεραιότητα της πολιτείας, καθώς είναι το μέσο που θα διευκολύνει τους 

εργαζόμενους αλλά και τους εν δυνάμει εργαζόμενους να εισέλθουν ομαλά στην αγορά 

εργασίας οποιασδήποτε χώρας και να προσαρμοστούν στο οικονομικό και κοινωνικό 

της περιβάλλον. Αυτό είναι φανερό από την ομοιότητα των προγραμμάτων, του 

περιγραφόμενου περιεχομένου τους και τον προσδοκιών των αποτελεσμάτων από την 

ολοκλήρωσή τους. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται μέσα από χρηματοδοτούμενα 

κουπόνια από την πλευρά του κράτους, όπου ο δικαιούχος έχει την ευθύνη κατάθεσής 

του στον οργανισμό που επιλέγει, ώστε να παρακολουθήσει το πρόγραμμα.  

     Η αγορά εργασίας απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες, ειδικότερα σε ορισμένους 

τομείς όπως η βιομηχανία και η μεταποίηση, που είναι αμφίβολο κατά πόσο το άτομο 

έχει αναπτύξει κατά τη βασική του εκπαίδευση. Αυτό αποδεικνύεται από τα υψηλά 

ποσοστά ανεργίας σε τομείς που απαιτείται εξειδίκευση ή κατοχή βασικών γνώσεων για 

τις οποίες δεν είχε εκπαιδευτεί αρχικά (π.χ. νέες τεχνολογίες) ή αδυναμία εντοπισμού 

εύρεσης εργασίας και γνώσεων βασικών δικαιωμάτων του (π.χ. τεχνικές αναζήτησης 

εργασίας, εργασιακά δικαιώματα). Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης αποτελούν το χώρο 

εκείνο που πραγματοποιείται η σύζευξη ανάμεσα στις δύο πλευρές, επιχειρήσεις και εν 
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δυνάμει εργαζόμενους, καθώς αποτελούν έναν δομημένο και οριοθετημένο οργανισμό 

που μπορεί υπεύθυνα να προσφέρει αυτό που απαιτεί η συγκεκριμένη ενέργεια.  

     Ο οργανισμός είναι ένα οργανωμένο σύστημα δραστηριοτήτων που ασκούνται από 

δύο ή περισσότερα πρόσωπα για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (Παυλόπουλος, 

1983: 34). Το σύστημα αυτό είναι οργανωμένο βάσει των ορισμών που τίθενται από 

την κοινωνία και το κράτος, ακολουθώντας τις προϋποθέσεις, νομικές, οικονομικές, 

κοινωνικές που ορίζονται, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει τις λειτουργίες του. Η 

οργάνωση και η πορεία για τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα πραγματοποιούνται από τον 

ανθρώπινο παράγοντα, ανεξαρτήτως θέσης. Επομένως, «οι κοινωνικοί σχηματισμοί που 

έχουν σκοπό την παροχή εκπαίδευσης – εκπαιδευτικό σύστημα, εκπαιδευτικές μονάδες – 

έχουν κύρια χαρακτηριστικά τους την οργάνωση ανθρώπων, μέσων και λειτουργιών και 

την επιβολή τυπικών δομών συντονισμού και στηρίζονται στη δράση αλληλεπιδρώντων 

ατόμων» (Davies, 1981: 47-48).  

     Ο ρόλος των οργανισμών αυτών, των Κέντρων δηλαδή Διά Βίου Μάθησης, είναι 

ταυτόσημος με τους στόχους της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, δηλαδή η 

αναβάθμιση των γνώσεων και των προσόντων των εργαζομένων και μη, ώστε να 

μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του σύγχρονου οικονομικού και κοινωνικού 

περιβάλλοντος μέσα από μια θέση εργασίας. Η πιστοποίηση των προσόντων τους, 

επακόλουθο της παράκολούθησης κάποιου προγράμματος, τους καθιστά 

ανταγωνιστικούς. Αυτό θα αυξήσει και την αυτοεκτίμησή τους αλλά και την απόδοσή 

τους, καθώς δεν θα απαξιωθούν από τις εξελίξεις στον επαγγελματικό τους χώρο αλλά 

και στην εύρευση νέου, εάν θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μία τέτοια πραγματικότητα. 

Με τον τρόπο αυτό διατηρούνται ενεργοί, δραστηριοποιούνται τόσο στην εύρεση όσο 

και στη διατήρηση της εργασίας τους και αποπεριθωριοποιούνται, εάν ανήκουν σε 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Επίσης, η παροχή από τα ΚΔΒΜ και συμβουλευτικών ή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών, διευκολύνει την κατανόηση των αναγκών τους, των 

ελλείψεών τους αλλά και του τρόπου απόκτησης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων.  

     Η επιτυχής προσφορά στους συμμετέχοντες των υλοποιούμενων προγραμμάτων των ΚΔΒΜ 

εξαρτάται από την εύρυθμη λειτουργία τους. Μολονότι η βασική χρηματοδότηση των δομών 

αυτών είναι ευρωπαϊκοί πόροι και το Ελληνικό κράτος, ωστόσο ο χώρος δραστηριοποίησής τους 

αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Αυτό τους οδηγεί στην οργάνωση αυτοχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων, δίνοντάς τους και το ρόλο μιας επιχείρησης που είναι απαραίτητο να 

προσελκύσει πελάτες. Το προσωπικό τους επωμίζεται την ευθύνη λειτουργίας τους και 

αποτελεσματικότητάς τους. Η Υ.Α. 110327/2005, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, έθετε ως 

απαιτούμενο για τη λειτουργία των τότε Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε σχέση με το 
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ελάχιστο προσωπικό την ύπαρξη ενός Διευθυντή, τον Διευθυντή Κατάρτισης, τον Συντονιστή 

Ενεργειών Κατάρτισης, τον Υπεύθυνο Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων και τουλάχιστον ένα 

άτομο ως Διοικητικό Προσωπικό, ανάλογα με τον αριθμό των δομών τους.  

     Ο Διευθυντής ήταν απαραίτητο να έχει τριετή εμπειρία στη διοίκηση ή στην εκπαίδευση 

ενηλίκων και ειδικότερα στην οργάνωση, στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Ο Διευθυντής Κατάρτισης ήταν απαραίτητο να είναι κάτοχος πτυχίου 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρίας τεσσάρων ετών παρόμοια με αυτή του Διευθυντή ή σε 

περίπτωση που ήταν επαγγελματική θα έπρεπε το ένα έτος να είναι διδακτική. Ο Συντονιστής 

Ενεργειών Κατάρτισης έπρεπε επίσης να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να 

έχει εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών στην κατάρτιση ενηλίκων και συγκεκριμένα 

σε αντικείμενο συναφές με αυτό που εξειδικευόταν το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σε 

κάθε παράρτημα έπρεπε να υπάρχει και ο Προϊστάμενος Παραρτήματος με πτυχίο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών στην κατάρτιση ενηλίκων. 

     Μολονότι σήμερα το οργανόγραμμα αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, ωστόσο τα προσόντα που 

θα περίμενε κανείς να κατέχουν οι εργαζόμενοι σε ένα ΚΔΒΜ συμπίπτουν με αυτά που 

ορίζονταν με την παραπάνω απόφαση. Τα στελέχη των ΚΔΒΜ έχουν έναν πολυδιάστατο ρόλο, 

καθώς είναι απαραίτητο να αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες στελεχών που λειτουργούν σε ένα  

ανταγωνιστικό περιβάλλον που ζητά αύξηση των εσόδων, επομένως απαιτεί από αυτά γνώσεις 

διοίκησης, πωλήσεων, διαφήμισης και διαχείρισης, από την άλλη όμως απαιτούνται γνώσεις 

εκπαίδευσης ενηλίκων, διερεύνησης αναγκών και συμβουλευτικής, σε συνδυασμό με ευαισθησία 

και ανθρωπιά, ιδίως όταν πρέπει να συναναστραφούν άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες 

κοινωνικά ομάδες. 

     Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης αποτελούν ταυτόσημη έννοια με τη Συνεχιζόμενη 

Επαγγελματική Κατάρτιση. Είναι οι εκφραστές της, ανεξαρτήτως των δυσκολιών που 

εμφανίστηκαν σε επίπεδο οργάνωσης και στρατηγικής. Μέσα από τις προσπάθειες όλων αυτών 

των ετών και τη διατύπωση νόμων και αποφάσεων, είναι εμφανής η θέληση για τη δημιουργία 

ενός χώρου δομημένου με αντικειμενικά κριτήρια, με δείκτες αξιολόγησης και με 

αποτελεσματικότητα προς όφελος των εκπαιδευομένων αρχικά και όλων των συμμετεχόντων 

στη συνέχεια. Η αναφορά, επίσης, στις πρώτες μορφές λειτουργίας τους, των ειδικοτήτων και 

των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού τους, οδηγεί στη σκέψη ότι η ανάγκη εξειδικευμένου 

προσωπικού ήταν ένα θέμα που απασχόλησε, όσον αφορά την οργάνωσή τους, ανεξάρτητα από 

το ότι στη συνέχεια δεν δόθηκε η ανάλογη έμφαση. Ωστόσο, το ίδιο το αντικείμενο και το 

περιβάλλον λειτουργίας τους δημιούργησε την ανάγκη κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, 

καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα 

τους. Το θέμα αυτό θα απασχολήσει την επόμενη ενότητα όπου θα αναλυθεί η έννοια της 
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βιωσιμότητας μιας επιχείρησης, η δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού μέσα στην επιχείρηση και κυρίως πως η δυνατότητα ή όχι αυτής της ανάπτυξης 

μπορεί να επηρεάσει το μέλλον της επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

Η ανάπτυξη στο χώρο των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης 

 

     Η επιχείρηση αποτελεί έναν οργανισμό που στόχος του είναι, μέσα από τη 

λειτουργία του, η απόκτηση κέρδους. Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από ποικίλους 

παράγοντες και η μελλοντική διάσταση και ύπαρξή τους δεν είναι αποτέλεσμα μόνο 

σωστής οργάνωσης και στρατηγικής. Το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η 

κάθε επιχείρηση, μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη βιωσιμότητά της, καθώς η 

σταθερότητα είναι πλέον έννοια υπό αμφισβήτηση. Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχο 

να διερευνήσει την έννοια και τους παράγοντες βιωσιμότητας μιας επιχείρησης και 

μέσα από την παρουσίαση των δεικτών που ορίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εργαζομένων της να αποκαλυφθεί η συνδετική σχέση και η εξάρτηση της βιωσιμότητας 

και από το περιβαλλον εκείνο που προωθεί και υποστηρίζει την επαγγελματική 

ανάπτυξη των εργαζομένων του. 

 

3.1. Η έννοια της βιωσιμότητας της επιχείρησης 

 

     Η επιχείρηση ως οικονομική μονάδα είναι απαραίτητο να συνδυάζει πέρα από τους 

παραγωγικούς συντελεστές που συντελούν σε μια παραγωγική διαδικασία, εργασία, γη, 

κεφάλαιο, επιχειρηματικότητα, (Λιανός, κ.α., 2004:16) και την επίτευξη κέρδους μαζί 

με την αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών (Μπουραντάς, Παπαλεξανδρή, 2003:13). 

Στόχος της είναι η παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται με ορισμένο 

οικονομικό αντάλλαγμα, ώστε να αποκτά έσοδα και φυσικά κέρδη. Ο στόχος αυτός 

περιλαμβάνει κινδύνους και ζημίες σε περίπτωση αδυναμίας εσόδων ή απόκτησης 

πελατείας (Μπουραντάς, κ.α., 2007: 26). Οι στόχοι ειδικότερα που θέτει η επιχείρηση 

μπορεί να είναι θεσμικοί, περιγράφονται στο καταστατικό της και εκφράζεται με αυτό 

τον τρόπο και η θέση της απέναντι στην κοινωνία, τι πρέπει να περιμένει η κοινωνία 

από αυτήν, και λειτουργικοί, που σχετίζονται με την οικονομική της παρουσία, τη θέση 

της στο εξωτερικό περιβάλλον, την παραγωγή και το τελικό προϊόν, το ανθρώπινο 

δυναμικό και την καινοτομία (Μπουραντάς, κ.α., 2007: 38). Η μέτρηση της επίτευξης 

των στόχων γίνεται με συγκεκριμένους δείκτες, της παραγωγικότητας (σχέση εκροών, 

δηλαδή παραχθέντος αποτελέσματος, και εισροών, δηλαδή παραγωγικών μέσων που 

χρησιμοποιήθηκαν), της αποδοτικότητας (κόστος επίτευξης αποτελέσματος) και της 
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αποτελεσματικότητας (βαθμός επίτευξης στόχων) (Μπουραντάς – Παπαλεξανδρή, 

2003: 15). 

     Ως αποδοτικότητα θα μπορούσε να οριστεί η ικανότητα ενός οργανισμού να επιτελεί 

το σκοπό που έχει θέσει αποτελεσματικά, με το ελάχιστο δυνατό κόστος 

(Παυλόπουλος, 1983: 58). Το μέγεθος της αποδοτικότητας προκύπτει από τη σχέση της 

συνολικής ωφέλειας που έλαβε η επιχείρηση με την πραγματοποίηση του στόχο της και 

του κόστους που είχε αυτή η πραγμάτωση του στόχου, όπως προκύπτει αυτό από τη 

χρήση των υλικών μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού της. Αποδοτική θεωρείται μια 

επιχείρηση όταν πετυχαίνει το στόχο της με την ανάλωση λιγότερων πόρων (Μπουρής, 

2008: 66). Αποτελεσματικότητα είναι αυτή η ικανότητα του οργανισμού να 

πραγματοποιεί το σκοπό του (Παυλόπουλος, 1983: 58). Η αξιοποίηση δηλαδή των 

πόρων του ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και να προκύψουν επιθυμητά αποτελέσματα 

(Μπουρής, 2008: 66). Συγχρόνως όμως είναι και η σωστή αξιοποίηση των 

παραγωγικών του συντελεστών, τόσο των έμψυχων, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό, 

όσο και των άψυχων, υλικούς ή άϋλους.  

     Βιωσιμότητα της επιχείρησης είναι η ικανότητά της να μπορέσει να λειτουργεί 

μελλοντικά, μακροπρόθεσμα, με κέρδος. Συνδυάζει τόσο την παρούσα οικονομική 

κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί και από τα αποτελέσματα παρελθόντων ετών, όσο 

και τις προοπτικές των επερχόμενων ετών (Goleman, 2011). Για ορισμένους μελετητές 

πηγές βιωσιμότητας αποτελούν η εξειδίκευση και η εξατομίκευση, η ευελιξία και η 

προσαρμογή σε νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα και ο εντοπισμός νέων αγορών 

που σχετίζονται και με την αλλαγή στη ζήτηση συγκεκριμένων προϊόντων. Οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναπτύσσονται μέσω της χρηματοδότησης, της διαχείρισης 

του ανθρώπινου δυναμικού, της τεχνολογίας και των συμπράξεων (Gregory, Harvie και 

Lee, 2002: 70). Για κάποιους άλλους το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που οδηγεί στη 

βιωσιμότητα είναι η ποιότητα (Wattanapruttipaisan, 2002: 60), η αξιοπιστία και η 

ειλικρίνεια (Benzing, Chu, Kara, 2009: 63).  

     Η μέτρηση της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης μπορεί να γίνει είτε με ποσοτικούς 

είτε με ποιοτικούς δείκτες είτε με συνδυασμό αυτών. Ορισμένοι ενδεικτικοί ποσοτικοί 

δείκτες βιωσιμότητας είναι οι αριθμοδείκτες ρευστότητας, μέσω των οποίων είναι 

δυνατόν να μετρηθεί κατά πόσο μπορεί μια επιχείρηση να εξυπηρετήσει άμεσες, 

βραχυχρόνιες, υποχρεώσεις. Εάν οι δείκτες αυτοί είναι υψηλοί, τότε θεωρείται ότι η 

επιχείρηση παρουσιάζει μια καλή οικονομική κατάσταση. Άλλοι δείκτες που εξετάζουν 

τη σωστή χρήση των πόρων ώστε να υπάρχει αποδοτικότητα είναι οι αριθμοδείκτες 

κυκλοφοριακής ταχύτητας. Περισσότερο ενδεικτικοί σχετικά με την ορθή και 
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αποτελεσματική διοίκηση της επιχείρησης είναι οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, οι 

οποίοι παρουσιάζουν τα κέρδη και την αξιοποίηση των κεφαλαίων που υπάρχουν 

(Λαζαρίδης, Παπαδόπουλος, 2005: 353).  

 

     3.2 Επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων 

 

     Η θέση του ατόμου στον επαγγελματικό του χώρο εξαρτάται από πλήθος 

παραγόντων. Η εποχή της εξέλιξης και της αλλαγής των κανόνων και των 

παραστάσεων μέσα σε έντονους και γρήγορους ρυθμούς, απαιτεί τη δραστηριοποίηση 

ατόμων που είναι ικανά και ευέλικτα στην προσαρμογή, γνώση του περιβάλλοντος 

δράσης τους, πρόσβαση στην πληροφορία και άμεση υιοθέτηση των αλλαγών 

(Κασσωτάκης, 2002). Πέρα από τα τυπικά προσόντα είναι απαραίτητη η εγρήγορση, η 

εκλογίκευση των δύσκολων καταστάσεων και η δυνατότητα συνεργασίας με ικανότητες 

επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στον όρο 

επαγγελματική ανάπτυξη, που αφορά τις λειτουργίες εκείνες του εργαζόμενου που θα 

τον οδηγήσουν στην ανάπτυξη τόσο ως επαγγελματία, όσο και ως προσωπικότητα.  

     Μελετητές αναφέρουν ότι ο όρος αφορά όχι μόνο την επιλογή εισόδου του ατόμου 

σε έναν συγκεκριμένο χώρο αλλά και την εξέλιξή του στο χώρο αυτόν (Καντάς, Χατζή, 

1991), σε συνδυασμό όμως με την προσωπική του ανάπτυξη, καθώς βρίσκονται σε 

αλληλεπίδραση (Kolbe, Wolf, 1980 στο Paton and McMachon, 2014:7). Είναι πολύ 

δύσκολο να διαχωριστούν τα παραπάνω, καθώς το άτομο αποτελεί μία πολύπλευρη 

προσωπικότητα που καλείται να λειτουργήσει σε διαφορετικούς χώρους, όχι μόνο στον 

επαγγελματικό. Ωστόσο αποδεχόμενοι το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η αναπόφευκτη 

σύνδεση, εάν θέλει κανείς να περιορίσει τον όρο επαγγελματική ανάπτυξη στο χώρο 

δράσης του επαγγέλματος, τότε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η απόκτηση νέων 

γνώσεων ενός επαγγελματία, η προσαρμογή αυτών στις ήδη υπάρχουσες (Hargeaves, 

Fullan, 1992), η απόκτηση δεξιοτήτων (Παπασταμάτης, 2010) και η εξέλιξη της 

ατομικής συμπεριφοράς (Δημητρόπουλος, 2002). 

     Έχουν διατυπωθεί στη σύγχρονη εποχή διάφορες θεωρίες επαγγελματικής 

ανάπτυξης, προσπαθώντας να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα της εποχής, καθώς οι 

παλαιότερες και παραδοσιακές ερμηνεύονταν σε μια διαφορετική εποχή δράσης και 

λειτουργίας των οργανισμών. Μία από τις πιο γνωστές είναι η Κοινωνική – γνωστική 

Θεωρία για τη Σταδιοδρομία (Social Cognitive Career Theory - SCCT)  σύμφωνα με 

την οποία το άτομο λειτουργεί έχοντας ως γνώμονα την αυτό – αποτελεσματικότητα, 

συγκεκριμένες προσδοκίες σχετικά με το αποτέλεσμα των επιλογών του και φυσικά 
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συγκεκριμένους στόχους να επιτύχει (Lent & Brown, 1996). Η θεωρία αυτή 

προσανατολίζεται κυρίως στο ίδιο το άτομο, ενεργοποιώντας την εικόνα που έχει 

σχετικά με τον τρόπο δράσης του και τις ικανότητές του, εάν μπορεί να εκπληρώσει τις 

προσδοκίες του με βάση την εικόνα του και φυσικά τους στόχους που θα επιτύχει 

γενικότερα.  

     Μία άλλη θεωρία είναι αυτή του συστημικού μοντέλου (System Theory Framework 

– STF) Patton και McMahon (2014), σύμφωνα με την οποία το άτομο πέρα από το 

γεγονός ότι ως προσωπικότητα λειτουργεί σε διαφορετικά συστήματα, κοινωνικό, 

οικογενειακό,  επαγγελματικό, τα οποία το διαμορφώνουν και αλληλοεπηρεάζονται, 

χαρακτηριστικό είναι η αστάθεια που αντιμετωπίζει, καθώς τίποτα δεν είναι δεδομένο 

στα συστήματα αυτά. Επομένως, υπάρχουν αλλαγές που θα κληθεί να υιοθετήσει, να 

κρίνει ή να απορρίψει, αλλά και το ίδιο θα πρέπει να αναγνωρίσει το χρονικό εκείνο 

σημείο που θα πρέπει να προκαλέσει τις αλλαγές αυτές.  

     Σε συνδυασμό με την προηγούμενη, η θεωρία του χάους (Chaos Theory of Careers) 

ενισχύει την άποψη των συνεχόμενων αλλαγών και της ανάγκης εγρήγορσης των 

στελεχών ώστε να μπορέσουν να προβλέψουν και να ανταποκριθούν στο ξαφνικό, στο 

έντονο, στο τυχαίο (Pryor & Bright, 2014). Η ανταπόκριση αυτή απαιτεί την ύπαρξη 

προσόντων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εικόνα ενός εργαζόμενου σήμερα σε 

έναν οργανισμό. Γνώσεις, επιμονή, ευελιξία, διορατικότητα, συνεργασία, δυνατότητα 

λήψης αποφάσεων και διαχείρισης κρίσεων, ανάληψη ρίσκου και αξιολόγηση, είναι 

χαρακτηριστικά απαραίτητα ώστε να λειτουργήσει το άτομο σε ένα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον και να οδηγήσει τον οργανισμό στον οποίο απασχολείται στην ανάπτυξη. 

     Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην έννοια του επαγγελματισμού, όπως προκύπτει μέσα 

από τον δρόμο της επαγγελματικής ανάπτυξης, στις στάσεις, δηλαδή, στις γνώσεις και 

στις ικανότητες του εργαζόμενου. Η διαδρομή επίτευξής του ξεκινά με την 

«επαγγελματική ειδημοσύνη», όπου έχει επιτευχθεί η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης 

αλλά και η εμπειρία στον χώρο, συνεχίζει με την «επαγγελματική διάκριση», όπου 

υπάρχει η ικανότητα αντίληψης ιδιαίτερων συνθηκών και κατανόησης προβλημάτων, 

λήψη των σωστών αποφάσεων και εκτίμηση των καταστάσεων, και καταλήγει στον 

«επαγγελματικό εαυτό», όπου ο εργαζόμενος φτάνει στην ολοκλήρωση με την κατοχή 

των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτεί η θέση του, την ανάπτυξη στο έπακρο των 

ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του, τη γνώση του περιβάλλοντος στο οποίο δρα, 

οικονομικό, κοινωνικό αλλά και ηθικό, με την προσωπική του άποψη, επιθυμία, 

επιδίωξη και στάση ζωής (Ματσαγγούρας, 2005 : 69). 
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3.3. Βιωσιμότητα και ανθρώπινο δυναμικό 

 

     Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της 

βιωσιμότητας ενός οργανισμού, μολονότι μπορούν να συντελέσουν στη δημιουργία 

μίας εικόνας τόσο της παρούσης κατάστασης όσο και στη δημιουργία ενός σχεδίου 

δράσης με τη βελτίωση κάποιων από αυτούς, δεν μπορούν να αναδείξουν μόνοι τους τη 

βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, καθώς τόσο το εσωτερικό περιβάλλον, όσο και η 

κοινωνική πραγματικότητα μπορεί να επηρεάσει δραστικά τη μελλοντική λειτουργία 

της. Έτσι, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη συνδυαστικά με τις εσωτερικές 

λειτουργίες, τα άτομα στα οποία απευθύνεται η επιχείρηση αλλά και με διαδικασίες 

ανάπτυξης (Kaplan, Norton, 2001: 90). Επομένως, η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης 

μπορεί να αναλυθεί με βάση χρηματοοικονομικούς δείκτες, με βάση τα άτομα στα 

οποία απευθύνεται, τις ανάγκες τους και το βαθμό ικανοποίησής τους, με βάση τις 

εσωτερικές διαδικασίες, σχετικά με την υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό, και με 

βάση τη μάθηση, την υιοθέτηση της κουλτούρας εκείνης, ώστε να οδηγηθεί στην 

ανάπτυξη και την επίτευξη των στόχων (Παπαδάκης, 2007).  

     Το ανθρώπινο δυναμικό, επομένως αποτελεί μία συνιστώσα βιωσιμότητας της 

επιχείρησης, καθώς μπορεί να καθορίσει την ποιότητα και τις παροχές που αυτή 

προσφέρει. Οι μελετητές αναφέρουν ολοένα και περισσότερο την αξία του ανθρώπινου 

κεφαλαίου ως κύριο παράγοντα επιτυχίας (Deshpande, Golhar, 1994, Hornsby, 

Kuratko, 1990). Ο τρόπος διοίκησης των εργαζομένων σε μία επιχείρηση, ο 

συντονισμός και η αντιμετώπισή τους αποτελεί δείκτη αποτελεσματικότητας και 

ανταγωνιστικότητάς της. Η δυνατότητα εντοπισμού των ικανοτήτων τους και χρήση 

τους για την ανάπτυξη της επιχείρησης και την επίτευξη των στόχων, αποτελεί το 

κομβικό εκείνο σημείο που οδηγεί στην επιτυχία. Βέβαια, το ίδιο το περιβάλλον, επίσης 

λειτουργεί ως το μέσο δημιουργίας κλίματος ικανοποίησης, ομαδικότητας, συνοχής και 

αγωνιστικότητας για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόδοση του οργανισμού, του 

οποίου είναι μέλη. Η ίση μεταχείριση, η δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, οι 

ικανοποιητικές αποδοχές, η επιμόρφωση, η σωστή αξιολόγηση, η αναγνώριση των 

ικανοτήτων, είναι μερικές από τις πτυχές μιας ολοκληρωμένης διοίκησης, που οδηγούν 

στην περαιτέρω βιωσιμότητα της επιχείρησης αλλά συγχρόνως και στην επαγγελματική 

ανάπτυξη του ίδιου του ανθρώπινου δυναμικού καθώς αποτελούν δείκτες και 

συνιστώσες αυτής. Η αντιμετώπισή τους ως πολύτιμο αγαθό είναι επιβεβλημένη, καθώς 

αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση (Σαλάβου, Κυριακίδου, 

2010: 227). 
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     Δεν είναι εύκολο να επιτύχει η επιχείρηση την πρόσληψη του κατάλληλου 

προσωπικού για να κατακτήσει τα παραπάνω. Είναι απαραίτητη η ανάλυση των θέσεων 

εργασίας που χρειάζεται, ανάλογα με το οργανόγραμμά της, η αναφορά των 

αρμοδιοτήτων της κάθε μίας και η έκφραση των επιθυμητών προσόντων. Επίσης, η 

εκτίμηση των αναγκών της, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση του ήδη υπάρχοντος 

προσωπικού, ώστε να καταλήξει στο είδος των εργαζομένων που χρειάζεται, με τα 

συγκεκριμένα τυπικά προσόντα και με την ανάλογη εμπειρία. Σημαντική συνέχεια είναι 

ο εντοπισμός των κατάλληλων υποψηφίων. Οι διαδικασίες αυτές της στελέχωσης 

οδηγούν στη σωστή επάνδρωση της επιχείρησης, όμως για την κατάκτηση των στόχων 

θα πρέπει να ακολουθήσει η ανάπτυξη των εργαζομένων. Έτσι, εκπαιδευτικά 

προγράμματα και σεμινάρια επιμόρφωσης, που βελτιώνουν και αυξάνουν τις γνώσεις 

των εργαζομένων, η ύπαρξη μεθόδων αξιολόγησής τους με στόχο την ανατροφοδότηση 

και τον εντοπισμό των δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους για μία ολοκληρωμένη 

εξέλιξή τους, η δίκαιη αμοιβή, ανάλογα με τη θέση και τις αρμοδιότητες, η ενίσχυση 

της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, καθώς και η ανάπτυξη σχέσεων 

επικοινωνίας, δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον εξέλιξης και δημιουργίας μιας 

ανταγωνιστικής επιχείρησης (Σαλάβου, Κυριακίδου, 2010, 240-274).  

     Έως πρόσφατα ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης θεωρούνταν η 

άμεση ανταπόκρισή της και η ευελιξία της στην υιοθέτηση της τεχνολογίας, η καλή 

γνώση της αγοράς, η εύρεση χρηματοοικονομικών πόρων (Pfeffer, 1994: 525). Για να 

μπορέσει η επιχείρηση σήμερα να ανταποκριθεί στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που 

δραστηριοποιείται πρέπει να εκμεταλλευθεί όλους τους διαθέσιμους πόρους της. Το 

εργατικό δυναμικό, η διοίκησή της, οι κατευθύνσεις που δίνονται για να εργαστεί και η 

μετουσίωση αυτών σε προϊόν, είναι ο καθοριστικός παράγοντας απόκτησης 

πλεονεκτήματος, με ρόλο στρατηγικό (Wright et al., 1993: 8). Η σημερινή 

πραγματικότητα καταδεικνύει ένα αβέβαιο και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και 

κοινωνικό περιβάλλον. Θέματα ανταγωνισμού, συγχωνεύσεις εταιρειών, τεχνολογικές 

εξελίξεις, επηρεάζουν τόσο την εξέλιξη και ανάπτυξη μιας επιχείρησης αλλά και την 

ίδια τη βιωσιμότητά της. Πέρα όμως από το εσωτερικό περιβάλλον, οι αλλαγές 

έρχονται και στο εργατικό της δυναμικό. Η ίδια η φύση της εργασίας διαφοροποιείται 

με αποτέλεσμα τη ζήτηση ατόμων με συγκεκριμένα προσόντα, που μπορούν να 

ανταπεξέλθούν σε συγκεκριμένες αρμοδιότητες, με διαφοροποιημένους όρους 

εργασίας. Η αναγκαιότητα απόκτησης όλο και περισσότερων τυπικών προσόντων, οι 

υπερβολικές ώρες εργασίας, οι διαφοροποιημένες μορφές απασχόλησης, εκ περιτροπής 



32 

 

απασχόληση ή κατ’ επίφαση ημιαπασχόληση, επηρεάζουν επίσης τόσο την εργασία όσο 

κατ’ επέκταση και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. 

     Ο κυρίαρχος ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού στην απόδοση ενός οργανισμού είναι 

δεδομένος, καθώς πέρα από τα τεχνικά θέματα, η λειτουργία, η συνεργασία και η 

συμπεριφορά των ατόμων είναι αυτά που επηρεάζουν τη συνέχεια, τους σκοπούς αλλά 

και τις ίδιες τις βάσεις του οργανισμού. Βέβαια, η μοναδικότητα του κάθε εργαζόμενου, 

έχει ως αποτέλεσμα και τη διαφορετική του επίδραση στη λειτουργία του οργανισμού. 

Η αντιμετώπιση από τη διοίκηση, η άντληση ικανοποίησης, η δυνατότητα ανάπτυξης 

και η παροχή ευκαιριών, επιδρούν άμεσα στο βαθμό της επιτυχημένης ή όχι εργασίας. 

Στόχοι προσανατολισμένοι μόνο στην απόδοση και στην επιτυχία του οργανισμού είναι 

αδύνατον να επιτύχουν, καθώς ο άνθρωπος είναι απαραίτητο να ικανοποιεί κατά τη 

διάρκεια της εργασίας του και τις ψυχολογικές του ανάγκες, το αίσθημα της 

ικανοποίησης και της αναγνώρισης. Η επιτυχημένη διοίκηση επιφέρει αποτελέσματα, 

αποδοτικότητα και βιωσιμότητα. Ο συνδυασμός της, ιδιαίτερα, με τη συμμετοχή των 

εργαζομένων στη διαμόρφωση των στόχων του οργανισμού και στην εναρμόνισή τους, 

εάν είναι δυνατόν, με τους δικούς τους στόχους, αποτελεί το άριστον. 

 

3.4. Η επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της 

εργασιακής σχέσης. 

 

     Οι τομείς που καλείται το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης να κατέχει ή να 

αναπτύξει κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης είναι: 

 

 Γνώσεις (Knowledge), οι οποίες είναι απαραίτητο να αφορούν τόσο το αντικείμενο 

εργασίας, όσο και οποιαδήποτε περιφερειακή δραστηριότητα, που όμως συνδέεται με 

τη θέση του εργαζόμενου. 

 Δεξιότητες (Skills), όπως η ικανότητα λήψης αποφάσεων ή διαχείρισης προβλημάτων, 

ανάπτυξη δηλαδή τόσο διανοητικών όσο και διαπροσωπικών δεξιοτήτων. 

 Στάσεις (Attitudes), συμπεριφορές απέναντι στους συναδέλφους, στους πελάτες και 

γενικότερα αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε κάθε περιβαλλοντικό παράγοντα. 

 Ικανότητες (Competencies), το σύνολο των χαρακτηριστικών, γνώσεων, ικανοτήτων, 

ώστε να εκτελεστεί ικανοποιητικά μία εργασία στον επαγγελματικό χώρο 

(Παπαλεξανδρή, Μπουραντάς, 2003: 267).  
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     Οι πόροι μιας επιχείρησης είναι είτε υλικοί, είτε άϋλοι, τα διάφορα συστήματα και οι 

ανθρώπινοι πόροι (Johnson, Scholes, 2002:153). Οι τελευταίοι ή ανθρώπινο δυναμικό, 

αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Είναι το 

κομμάτι εκείνο που θα δημιουργήσει και θα ολοκληρώσει το όραμα του οργανισμού. 

Επηρεάζουν την εικόνα του, ορίζουν την ποιότητα στις υπηρεσίες, επηρεάζουν την 

παραγωγικότητα, δεδομένα άμεσα συνδεδεμένα με την ικανοποίηση από την εργασία 

τους, τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των στόχων και το αίσθημα 

δίκαιης ανταμοιβής και αναγνώρισης (Παπαλεξανδρή, Μπουραντάς, 2003:19). Ο 

χαρακτηρισμός του εργατικού δυναμικού ως πόρος ενισχύει τη σημαντικότητά του 

στην ύπαρξη και μελλοντική επιβίωση της επιχείρησης. Η σύνδεσή του και η 

συνεργασία με τους υπόλοιπους πόρους οδηγούν στην επιτυχία.  

     Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα στοιχεία των εισροών μιας επιχείρησης (Τερζίδης, Τζωρτζάκης, 2004: 

26). Οι εργαζόμενοι είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, αντιλαμβάνονται με το δικό τους 

τρόπο τις καταστάσεις, αποδέχονται ή αμφισβητούν, κρίνουν και αντιδρούν. Ο κάθε 

ένας έχει διαφορετικές γνώσεις και εμπειρίες και είναι αναντικατάστατοι. Ωστόσο, 

πολλές φορές μια αντικατάσταση είναι δυνατόν να επηρεάσει την πορεία μιας 

επιχείρησης, επομένως αποτελούν πυλώνα ανάπτυξης και βιωσιμότητας. Η δέσμευση 

στους στόχους, η αποδοχή νέων ιδεών, η επικοινωνία ανάμεσα στους εργαζόμενους και 

η αντιμετώπιση προβλημάτων στις διαπροσωπικές σχέσεις με νηφαλιότητα, αυξάνει 

την παραγωγικότητα και μπορεί να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για 

την επιχείρηση (Ξηροτύρη, 2001: 64). 

     Επιτυχημένη διοίκηση μπορεί να οριστεί η μελέτη των αναγκών των εργαζομένων, η 

ολοκληρωμένη ανάλυση και σχεδίαση των έργων που θα αναλάβει ο οργανισμός, η 

δημιουργία κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος, ο αντικειμενικός έλεγχος των 

αποτελεσμάτων και η αξιολόγηση του προσωπικού. Η σωστή αξιοποίηση των 

ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να 

ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί σε περιβάλλον αβεβαιότητας, με συχνές αλλαγές 

(Χατζηπαντελή, 1999: 16), όπως είναι ο χώρος των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης. 

Ερευνητές έχουν εντοπίσει ότι επιχειρήσεις που επενδύον στο ανθρώπινο κεφάλαιο 

παρουσιάζουν αυξημένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες που 

αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους ως άτομα ευκαιριακής απασχόλησης χωρίς ανάγκη 

ανάπτυξης (Hatch, Dyer, 2004: 1158). Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί πόρο που 

δύσκολα μπορεί να γίνει αντικείμενο μίμησης καθώς η μοναδικότητά του είναι 

δεδομένη. Ακόμη και εάν μία επιχείρηση έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω 
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γνώσης της αγοράς ή πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους, η διαφορετικότητά της 

οφείλεται στον άνθρωπο (Porter, 1998: 17, Χατζηδημητρίου, 2002: 4). 

     Με τον όρο ανθρώπινο κεφάλαιο αναφερομαστε στο εργατικό δυναμικό μιας 

επιχείρησης και συγκεκριμένα στις γνώσεις και στις ικανότητές του συνολικά (Hitt, 

Ireland, Hoskisson, 1999). Με αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι έχουν αξία και μπορούν 

να θεωρηθούν κεφάλαιο (Sherman, Bohlander, Snell, 1999). Είναι το μέσο 

πραγματοποίησης του οράματος της επιχείρησης, άμεσοι εκφραστές της στρατηγικής 

της, ο συνδετικός κρίκος με τους πελάτες. Η επιτυχημένη εργασιακή σχέση εκφράζεται 

με μεγάλες αποδόσεις στον τομέα λειτουργίας της επιχείρησης και σε μελλοντική 

επιβίωση και ανάπτυξη (Jackson, Schuler, 2000). Βέβαια, και οι εργαζόμενοι από την 

πλευρά τους είναι απαραίτητο να δικαιολογούν αυτόν τον χαρακτηρισμό ως αξία και 

περιουσιακό κεφάλαιο, δείχνοντας δέσμευση προς την επιχείρηση στην οποία 

εργάζονται, αποδοχή και προσήλωση στους στόχους που θέτονται, αμοιβαιότητα και 

επικοινωνία, κυρίως όμως αντιλαμβανόμενοι ή ακόμη και δημιουργώντας τις συνθήκες 

εκείνες που θα οδηγήσουν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

     Οι εργαζόμενοι είναι φορείς γνώσεων τις οποίες καλούνται να τις εφαρμόσουν κατά 

την παραμονή τους στην επιχείρηση, να τις βελτιώσουν και να τις εξειδικεύσουν είτε 

μέσα από επιμόρφωση που θα λάβουν από την ίδια την επιχείρηση, είτε με προσωπική 

προσπάθεια. Η επιλογή τους έγινε βασιζόμενη στις ικανότητές τους και στην 

αξιολόγηση αυτών. Επομένως, αφού επιλέχθηκαν να συνεισφέρουν στην πορεία και 

ανάπτυξη του επαγγελματικού τους χώρου, θα πρέπει να υπάρχει προσπάθεια και από 

τον ίδιο τον εργοδότη όχι μόνο να διατηρηθεί αυτή η γνώση σε υψηλά επίπεδα, αλλά 

και να εξελιχθεί. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να χρησιμοποιηθούν αυτές οι 

γνώσεις σωστά και ικανοποιητικά με τις κατάλληλες αρμοδιότητες και να μην υπάρξει 

σπατάλη τους με λάθος έργα, λάθος θέσεις και λάθος κατευθύνσεις. Η αξιοποίησή τους 

σε συνδυασμό με την εικόνα των ανταγωνιστών και του περιβάλλοντος δράσης οδηγεί 

στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Hatch, Dyer, 2004: 1156). Σε όλα τα παραπάνω, 

βέβαια, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη και η προσωπικότητα των εργαζομένων, η 

προσωπική τους οπτική στο περιβάλλον εργασίας τους αλλά και ο τρόπος ικανοποίησής 

τους (μισθολογικά, ωρών εργασίας, επικοινωνίας, συνεκτικότητας). Ιδιαίτερα στα 

Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που ένα από τα σημαντικότερα προσόντα είναι η ικανότητα 

επικοινωνίας σε συνδυασμό με το συναίσθημα της κατανόησης και της αλληλεγγύης 

προς τους εκπαιδευόμενους, η μοναδικότητα του κάθε εργαζόμενου μπορεί να 

αποτελέσει το διαφορετικό εκείνο στοιχείο που θα ξεχωρίσει ένα κέντρο από τα 

υπόλοιπα.  
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     Τα στοιχεία που αναζητούνται στους εργαζόμενους είναι «τα φυσικά 

χαρακτηριστικά, …, τα επιτεύγματα, … η γενική ευφυϊα, … οι ειδικές δεξιότητες, … τα 

ενδιαφέροντα … και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας» (Χατζηπαντελή, 1999: 52-

53). Η παρουσία και γενικότερα ο τρόπος έκφρασης και ομιλίας μπορούν να 

χαρακτηρίσουν ένα άτομο και να επηρεάσουν τις επαγγελματικές του σχέσεις. Μία 

ολοκληρωμένη παρουσία με ικανοποιητικές και σχετικές με το αντικείμενο της θέσης 

εργασίας σπουδές, σε συνδυασμό με γενικότερες ικανότητες και δεξιότητες, 

συναισθηματική ευφυϊα και χαρακτηριστικά όπως η πρωτοβουλία, η σταθερότητα και η 

αξιοπιστία, η ικανότητα επικοινωνίας και η ομαδική εργασία είναι τα ζητούμενα για το 

εργατικό δυναμικό.   

     Μέσα από την ανάλυση της έννοιας της βιωσιμότητας, αλλά και των θεωριών 

επαγγελματικής ανάπτυξης έγινε αντιληπτή η σημαντικότητα και η μεταξύ τους σχέση. 

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί κομβικό στοιχείο στην επιτυχή λειτουργία μιας 

επιχείρησης και θεμέλιο για τη μελλοντική της ανάπτυξη. Ωστόσο, είναι απαραίτητο ο 

ίδιος ο οργανισμός να συνειδητοποιήσει τη σημασία αυτή, ώστε το εσωτερικό του 

περιβάλλον να δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη και εξέλιξη. Τα στοιχεία αυτά είναι 

ορατά από τον τρόπο οργάνωσης των θέσεων στο οργανόγραμμά του, από την 

περιγραφή των καθηκόντων, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων, αλλά και από την υιοθέτηση τεχνικών, σεμινάρια, επιμορφώσεις, που θα 

αυξήσουν όχι μόνο τα τυπικά προσόντα αλλά θα οδηγήσουν συγχρόνως και σε αλλαγή 

στάσεων και αντιλήψεων. Η δημιουργία δεσμών, ομαδικών λειτουργιών και 

επικοινωνιακών διαύλων, αποτελούν επένδυση για τη δημουργία μιας δυνατής ομάδας. 

Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης αποτελεί και το 

περιεχόμενο της επόμενης ενότητας, στην οποία παρουσιάζονται και σχετικές έρευνες 

σχετικά με τη σημαντικότητά του στη μελλοντική επιβίωσή τους μέσα από την 

επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

Το ανθρώπινο δυναμικό στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 

 

     Η λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης έχει ομοιότητες με αυτή μιας 

εμπορικής επιχείρησης, συγχρόνως όμως και βασικές διαφορές, λόγω του κοινού στο 

οποίο απευθύνεται. Μολονότι η ύπαρξη οικονομικού κέρδους είναι το ζητούμενό της 

αλλά και κινητήριος μοχλός της, η ανάγκη προσέγγισης, κατανόησης και ικανοποίησης 

ενός ευάλωτου στο μεγαλύτερο μέρος αριθμού εκπαιδευομένων, καθώς πρόκειται στο 

μεγαλύτερο ποσοστό για ανέργους ή άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά 

ομάδες, απαιτούν μία ιδιαίτερη αντιμετώπιση, από άτομα ικανά και εκπαιδευμένα σε 

παρόμοιες συνθήκες. Έτσι, το ανθρώπινο δυναμικό που τα στελεχώνει, μολονότι είναι 

πυλώνας βιωσιμότητας, έχει και ιδιαίτερη αποστολή, που για να έχει επιτυχία απαιτεί 

και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από αυτό. Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τα Κέντρα 

Διά Βίου Μάθησης ως επιχειρηματικούς οργανισμούς, ωστόσο εντοπίζει και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εργαζομένων σε αυτούς, όπως και έρευνες που 

αποδεικνύουν τη σημαντικότητά τους σε συνδυασμό με την ανάγκη ύπαρξης χώρου για 

επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

 

4.1. Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης ως επιχείρηση 

 

     Τα ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης είναι μία επιχείρηση, είτε ανήκουν σε ένα 

πρόσωπο είτε σε μία σύμπραξη προσώπων. Λειτουργούν με τους κανόνες της αγοράς 

και του ανταγωνισμού, καθώς αντικείμενό τους είναι η προσφορά εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στόχος τους είναι η 

προσέλκυση εκπαιδευομένων και η χρηματοδότησή τους έχει άμεση σχέση με τον 

αριθμό των προγραμμάτων που θα υλοποιήσουν, χωρίς να ανατρέπει το γεγονός ότι 

λαμβάνουν κρατική και συγκεκριμένα στο μεγαλύτερο ποσοστό ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση τον τρόπο λειτουργίας τους. Έχουν συγκεκριμένο καταστατικό όπου 

περιγράφονται η λειτουργία τους και τα οικονομικά τους στοιχεία, θέτουν οικονομικούς 

στόχους, καθώς μόνο τότε θα μπορέσουν να επιβιώσουν στο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, αναζητούν τα έσοδα και τη χρηματοδότηση σε κάθε της μορφή.  

     Συγχρόνως όμως η ιδιαιτερότητα με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι από τη μία 

οι θεσμικοί της στόχοι και από την άλλη ο ίδιος ο ρόλος τους στην κοινωνική 
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πραγματικότητα. Όντως έχουν αποκτήσει μία τέτοια θέση που αν και ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, λαμβάνουν άμεσα μέρος στις κινήσεις πολιτικής σχετικά με τη 

διαμόρφωση του ποσοστού ανεργίας στη χώρα, είναι οι φορείς απόδοσης επιδομάτων 

με την επίφαση της εκπαίδευσης, και την ίδια στιγμή αποτελούν πραγματικά τον χώρο 

ανάπτυξης και αναβάθμισης γνώσεων και προσόντων ή ακόμη και εύρεσης μιας θέσης 

εργασίας. 

     Λειτουργώντας σε ένα ρευστό οικονομικά περιβάλλον, με αποτέλεσμα την άγνοια 

των προκηρυσσόμενων προγραμμάτων κάθε φορά και συνακόλουθα της μελλοντικής 

χρηματοδότησής τους, την υπερβολική γραφειοκρατία και την εμπλοκή αναρίθμητων 

φορέων από τον σχεδιασμό έως την αξιολόγηση του τελικού προγράμματος, την 

ξαφνική αλλαγή πολιτικής, ανάλογα με τους κυβερνώντες, τις απαιτούμενες αλλαγές 

στη θεσμική τους συγκρότηση, είναι θέματα που δυσκολεύουν την επιβίωσή τους. 

Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί και η μη σοβαρή ενασχόληση ορισμένων με το χώρο, 

θεωρώντας τον μία εύκολη πηγή εισοδήματος, οι βεβιασμένες κινήσεις λόγω ανάγκης 

απορρόφησης κονδυλίων καθώς δεν υπήρξε σαφής, ολοκληρωμένος και μέσα σε 

συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια σχεδιασμός, αλλά και αθέμιτες προσεγγίσεις για την 

εύρεση εκπαιδευομένων, που αποτελούν προβλήματα που προκύπτουν από τα ίδια τα 

Κέντρα Διά Βίου Μάθησης. 

     Ωστόσο, δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής ότι μολονότι όλες οι επιχειρήσεις 

επιτελούν και έναν κοινωνικό ρόλο, τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης εξαιτίας του 

γεγονότος ότι συνεργάζονται κυρίως με ανέργους έχουν μία περισσότερο ευαίσθητη 

κατάσταση να διαχειριστούν. Σίγουρα υπάρχουν και προγράμματα 

αυτοχρηματοδοτούμενα, όπου ουσιαστικά πωλούνται συγκεκριμένες υπηρεσίες και 

επιλέγει ο καθένας ελεύθερα εάν θα τις χρησιμοποιήσει. Τα υπόλοιπα όμως 

προγράμματα, που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

είτε εργαζομένων, που πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουν τη θέση εργασίας τους, είτε 

ανέργων, πολλές φορές μακροχρόνιων που απαιτείται μια ιδιαίτερη προσέγγισή τους, 

είτε ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, απαιτούν από τα Κέντρα Διά 

Βίου Μάθησης ένα κοινωνικό πρόσωπο. 

 

4.2. Το ανθρώπινο δυναμικό των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης 

 

     Όλα τα παραπάνω, καλείται το προσωπικό των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης να τα 

διαχειριστεί και να τα μετατρέψει σε οφέλη, είτε οικονομικά είτε κοινωνικά. Έτσι, πέρα 

από τα οικονομικά στοιχεία, η κοινωνική διάσταση της επιχείρησης είναι αυτή που 
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μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην επιβίωσή της. Οι επιτυχημένοι ή όχι οικονομικοί 

δείκτες οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, πολλές φορές πέρα από τη δυνατότητα 

χειρισμού τους από τους εργαζόμενους. Τα κοινωνικά όμως μεγέθη που σχετίζονται με 

την επιχείρηση είτε απέναντι στους εκπαιδευόμενους που θέλει να προσελκύσει, είτε 

απέναντι στους εργαζόμενους που απασχολεί, μπορούν να δώσουν την ώθηση που 

απαιτεί η ανάπτυξη και η βιωσιμότητά της (Μπουραντάς, 1990: 594). 

     Οι εργαζόμενοι σε ένα Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, πέρα από την τυπική γνώση 

λειτουργίας της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, του εντοπισμού των αναγκών κατάρτισης, το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων (Δεδουσόπουλος, 2000), είναι 

απαραίτητο να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες, να εργάζονται σε συνθήκες και με 

τρόπους που απαιτεί η πιστοποίηση του φορέα (Ευστράτογλου, 2004), να 

προσαρμόζονται στα δεδομένα που ορίζει κάθε φορά η Πολιτεία, αλλά και να έχουν τα 

ψυχικά αποθέματα για μία αποτελεσματική επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους. 

     Πιο συγκεκριμένα το προσωπικό των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, επιστημονικό 

και διοικητικό, πέρα από τις τυπικές γνώσεις καλείται να παρουσιάζει και τα 

χαρακτηριστικά που έχουν τα στελέχη των επιχειρήσεων που δεν προσφέρουν 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Έτσι αναζητείται υψηλό επίπεδο συναισθηματικής 

νοημοσύνης και ενσυναίσθησης, να κατανοούν δηλαδή τα συναισθήματα των άλλων 

αλλά και να αναγνωρίζουν τα δικά τους συναισθήματα, καθώς μόνο τότε μπορούν να τα 

διαχειριστούν σωστά και να ανταποκριθούν με επιτυχία σε όλες τις καταστάσεις 

(Goleman, 2000). Επίσης, να έχουν αυτοεπίγνωση, να μπορούν δηλαδή να 

τοποθετήσουν τον εαυτό τους στο χώρο και στις συνθήκες, εντοπίζοντας τις δυνάμεις 

και τις αδυναμίες τους. Μια τέτοια στάση τους βοηθά να εξελιχθούν καθώς 

γνωρίζοντας τα σημεία στα οποία πρέπει να επιμείνουν για να βοηθήσουν περαιτέρω 

την επιχείρηση, οδηγούν και στη μελλοντική της ανάπτυξη και βιωσιμότητα. Επίσης τα 

σημεία που θεωρούν δυνάμεις απαιτούν συντήρηση και εξέλιξη ώστε να συνεχίσουν να 

έχουν το στοιχείο που τους διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους (Tomlinson, 2004).  Όλα 

αυτά, φυσικά, πρέπει να συνδυαστούν με ικανότητες οργάνωσης της εργασίας και του 

χρόνου και διαχείρισης του άγχους, καθώς στο συγκεκριμένο χώρο οι διορίες, οι 

ξαφνικές αλλαγές και οι διαδικασίες αξιολόγησης είναι συνηθισμένες καταστάσεις 

(Cooper, Palmer, 2000).  

     Ουσιαστικά το ανθρώπινο δυναμικό έχει τα χαρακτηριστικά των πόρων που 

συμμετέχουν στη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης: πολύτιμοι, καθώς δημιουργούν 

ευκαιρίες και αντιπαρέρχονται τις απειλές του περιβάλλοντος, και σπάνιοι, δύσκολα να 

μπορούν οι ανταγωνιστές να τους μιμηθούν και η ύπαρξη ισοδυνάμων να μην είναι 
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άμεσα εφικτή (Barney, 1991: 105-106). Έχει διοικητικές δεξιότητες, δεξιότητες 

εισαγωγής, κυρίως, νέων γνώσεων, νέων προϊόντων, νέων τακτικών για να 

επικρατήσουν στον ανταγωνιστικό χώρο που δραστηριοποιούνται, δεξιότητες 

μετασχηματισμού των πιθανών αδυναμιών σε δυνάμεις, και αυτές της απόδοσης, που 

σχετίζονται με την ποιότητα, τη φήμη και την εικόνα (Lado, Wilson, 1994: 712). 

     Η παροχή υπηρεσιών από τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης απαιτείται πλέον να είναι 

ποιοτική, στοχευμένη και ολοκληρωμένη. Ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες, 

υπάρχει έλεγχος και αξιολόγηση. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η σύγκρισή τους, η 

απόδοσή τους και η βιωσιμότητά τους. Το προσωπικό είναι επιφορτισμένο να 

ολοκληρώσει όλες αυτές τις διαδικασίες έχοντας εμπειρία στο σχεδιασμό, υλοποίηση 

και αξιολόγηση προγραμμάτων, γνώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων σχετικά με τεχνικές 

διδασκαλίας και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, δεξιότητες συμβουλευτικής, 

ενδυνάμωσης και προώθησης των εκπαιδευομένων στην απασχόληση (Κουτούζης, 

Πρόκου, 2005 στο Γούλας κ.α., 2018: 13). Η ύπαρξη τέτοιων εργαζόμενων οδηγεί σε 

ποιοτικά και εξειδικευμένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Kwan, 1996: 30). Τα οδηγεί 

στη δημιουργία συγκεκριμένου και ακριβούς οργανογράμματος, και όχι απλά στην 

ύπαρξη κάποιου που έχει μείνει ως κατάλοιπο παλαιότερων νομοθετικών όρων και 

απαιτήσεων, δημιουργούνται διακριτά τμήματα με ικανούς εργαζόμενους και 

αποκλείεται η συνεργασία με άτομα που θεωρούν την είσοδό τους στο χώρο ως μία 

ευκαιριακή απασχόληση, δίχως επαγγελματισμό και επίπεδο. Αποκτάται μία συνέχεια 

στη γνώση, είναι δυνατή η επένδυση στο εργατικό δυναμικό και υπάρχει μία συνέχεια 

και στον τρόπο εργασίας και ανάπτυξης.  

     Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το cedefop την περίοδο 2005 – 2006 σε 

δεκατρία κράτη – μέλη και περιελήφθηκε σε μελέτη που αφορούσε τον προσδιορισμό 

των επαγγελμάτων της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε σχέση με το 

ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων, μελετήθηκαν διάφοροι επαγγελματίες του χώρου, 

ανάμεσά τους και εργαζόμενοι ή υπεύθυνοι κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης. 

Στόχος της έρευνας ήταν ο εντοπισμός των προσόντων που απαιτούνταν για να 

ανταπεξέλθουν οι επαγγελματίες του χώρου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 

υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ταυτότητα αλλά και 

τις αξίες τους, όπως οι κοινωνικές δεξιότητες, το πολιτικό περιβάλλον, οι κανόνες της 

αγοράς, η στρατηγική και οι στόχοι του οργανισμού. Επίσης η επικοινωνία στον χώρο 

εργασίας, η δικτύωση, οι ευθύνες και οι προκλήσεις μπορούν να επηρεάσουν την 

επαγγελματική τους εικόνα. Σε όλα αυτά προστίθεται ένας ακόμη ιδιαίτερα σημαντικός 

παράγοντας, το εργασιακό περιβάλλον, που μπορεί να οδηγήσει στην επαγγελματική 
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εξέλιξη και ανάπτυξη (Cedefop, 2006). Νεότερη έρευνα του cedefop που διενεργήθηκε 

το 2009 και αφορούσε τον καθορισμό ενός πλαισίου προσόντων των επαγγελματιών 

στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, κατέληξε ότι ο υπεύθυνος ενός 

οργανισμού θα πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει και να έχει τις γνώσεις και τις 

ικανότητες που απαιτούνται, ώστε να υπάρξει επαγγελματική ανάπτυξη του ιδίου και 

του οργανισμού, σε τέσσερις τομείς: διοίκηση, εκπαίδευση, ανάπτυξη και διασφάλιση 

ποιότητας (Cedefop, 2009).  

     Αποτελέσματα ερευνών σε άλλες ηπείρους, όπως στην Αυστραλία αναφέρουν ότι οι 

επικεφαλής όσων δραστηριοποιούνται στους οργανισμούς αυτούς, θα πρέπει να 

μπορούν να μεταδώσουν το όραμά τους στους εργαζόμενους, να ενισχύουν τη 

συνεργασία και την ομαδική εργασία, αλλά και να αποτελούν έμπνευση για ανάπτυξη 

ή, εάν είναι απαραίτητο, για αλλαγή. Ο συνδυασμός αυτός με την ικανότητα λήψης 

αποφάσεων, ρίσκου, ανάλυσης του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του 

οργανισμού, ουσιαστικά μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του οργανισμού και 

στην ενεργή συμμετοχή του στο χώρο αυτό (Callan, Mitchell, Clayton, Smith, 2007).  

     Σε επόμενη έρευνα που διενεργήθηκε επίσης σε δέκα χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και στην οποία συμμετείχαν υπεύθυνοι οργανισμών που προσφέρουν 

συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 

χώρο, αναφερόμενη στις διαφορές της ηγεσίας ανάμεσα στη συνεχιζόμενη 

επαγγελματική εκπαίδευση και τη γενική εκπαίδευση, μέσα από την παρουσίαση των 

απόψεων δομήθηκαν τα προσόντα των ηγετών και κατ’ επέκταση η αντανάκλασή τους 

στο προσωπικό του οργανισμού (Cedefop, 2011: 47 - 48). Οι τομείς στους οποίους 

υπήρξαν ερωτήματα, αφορούσαν τη διοίκηση συνολικά, την ηγεσία του οργανισμού, τα 

οικονομικά θέματα, το τμήμα ανθρωπίνων πόρων και την προώθηση, την εκπαίδευση, 

την ανάπτυξη και τη διασφάλιση ποιότητας, αλλά και τη δικτύωση. Η πρωτοβουλία και 

η συνεχής προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του χώρου, αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα χαρακτηριστικά των υπευθύνων και κατ’ επέκταση του προσωπικού 

των οργανισμών. Αποτελεί το δυνατό σημείο ελιγμού και κατάκτησης της αγοράς και 

θέτει τα θεμέλια της βιωσιμότητας της επιχείρησης. Ο συνδυασμός με τη δικτύωση, τη 

σύνδεση με την αγορά εργασίας και κατανόησης του κοινωνικού τους ρόλου, 

δημιουργούν την ώθηση για την εξέλιξη.  

     Μία ακόμη έρευνα που δείχνει ότι το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να επηρεάσει την 

αποδοτικότητα της επιχείρησης είναι αυτή των Dyer και Reeves (1995: 383), όπου 

ορίστηκαν ως ένας παράγοντας μέτρησης της οικονομικής απόδοσης και οι 

εργαζόμενοι, καθώς έχουν άμεση σχέση με την ποιότητα των προϊόντων ή των 
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υπηρεσιών της επιχείρησης, την ικανοποιητική εξυπηρέτηση των πελατών και φυσικά 

την παραγωγικότητα. Υπάρχει μία αλυσίδα ενεργειών που αφορούν τους εργαζόμενους 

σε μία επιχείρηση, οι οποίες εάν ακολουθηθούν είναι πιθανότερη η βιωσιμότητά της. Η 

επιλογή τους, με βάση τις ανάγκες αλλά και τους στόχους προς επίτευξη, η εκπαίδευσή 

τους κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ιδιαίτερα σε νέα δεδομένα και στην 

καινοτομία, οι ικανοποιητικές αμοιβές, η σωστή ανάθεση αρμοδιοτήτων και ο έλεγχος 

της απόδοσης, αποτελούν κομβικά σημεία που θα επηρεάσουν τη μετέπειτα εξέλιξη. 

Αυτά μπορούν να συνδεθούν με την ικανότητα προσέλκυσης νέων πελατών, την 

αύξηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και φυσικά τη μείωση του 

κόστους όπου αυτό είναι δυνατόν. Σημαντικό σημείο σε όλα αυτά είναι οι ικανότητες 

των εργαζομένων να είναι σύμφυτες με τη στρατηγική της επιχείρησης ώστε να είναι 

δυνατή η ανάπτυξή της, η αύξηση της αξίας της και η βιωσιμότητά της. Αυτό οδηγεί 

στο κέρδος και στην αποδοτική λειτουργία.   

     Τα παραπάνω καταδεικνύει και η έρευνα των Χατζόγλου, Τσόπτσια και Διαμαντίδη 

(2012: 386, 389, 396-397) όπου διερευνήθηκε κατά πόσο η απόδοση των εργαζομένων 

είναι σημαντική για επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους ή χρόνου ίδρυσής τους. 

Προέκυψε ότι οι τομείς που επηρεάζονται περισσότερο είναι τα κέρδη, οι πωλήσεις και 

η ικανοποίηση των συναλλασσομένων, ενώ λιγότερο επηρεάζεται η υιοθέτηση νέων 

προϊόντων, η απόδοση των κεφαλαίων και η πιθανή πρόσληψη ή απόλυση 

εργαζομένων. Η απόδοση συνδέεται με την κατανόηση και αποδοχή από όσους 

εργάζονται στην επιχείρηση της στρατηγικής και των στόχων της, με την ύπαρξη καλού 

κλίματος στο εσωτερικό και στην ανάλυση και αντίληψη του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, εφόσων διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και έχουν τοποθετηθεί στις 

κατάλληλες θέσεις. Ωστόσο, ενώ το ανθρώπινο δυναμικο αποτελεί πολύτιμο πόρο και 

φαίνεται ότι έχει γίνει κατανοητό από τις επιχειρήσεις, στην έρευνα παρουσιάζεται το 

γεγονός ότι στην πράξη υπάρχει μία βραχυχρόνια εκτίμησή του, καθώς προσπαθούν να 

επενδυσουν σε άλλους τομείς, που ίσως έχουν άμεσα ή και πλασματικά αποτελέσματα. 

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας, βέβαια, είναι δυνατόν να διαφοροποιηθεί, καθώς υπάρχει 

σεβασμός και επικοινωνία με το εργατικό δυναμικό, ενημέρωση και εκπαίδευση για τα 

περισσότερα ζητήματα, προσπάθεια καταβολής αμοιβών με βάση τα προσόντα και την 

απόδοση, περιγραφή των αρμοδιοτήτων, παρακίνηση και ομαδική εργασία. Η σύνδεσή 

του με τη στρατηγική των επιχειρήσεων είναι σε κάποιο βαθμό, ωστόσο υπάρχουν 

ακόμη στεγανά, καθώς θεωρούν ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της επιτυχίας βασίζεται στο 

μάρκετινγκ, στις οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες, στο όνομα της επιχείρησης και 
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στις σταθερές συνεργασίες και όχι τόσο σε μεθόδους επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εργαζομένων. 

     Επομένως, επιχειρήσεις οι οποίες προτιμούν εργαζόμενους για βραχυπρόθεσμο 

διάστημα, αποφεύγουν την εκπαίδευση του προσωπικού, η στρατηγική τους δεν είναι 

ξεκάθαρη και δεν θεωρούν το ανθρώπινο δυναμικό ως πολύτιμο πόρο, έχουν μικρές 

πιθανότητες βιωσιμότητας (Ματσατσίνης, Γρηγορούδης, Ζοπουνίδης, Γαγάνης, 2010). 

Εάν προστεθούν και τα οικονομικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει η 

επιχείρηση, οι διαδικασίες πρόσληψης που δεν βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, 

οπότε δεν είναι δυνατή η στήριξη των επιλογών αυτών μέσω των αποτελεσμάτων 

(Williamson, 2000: 28), αλλά και οι μη οριοθετημένες αρμοδιότητες του εκάστοτε 

εργαζόμενου (May, 1997: 95) γίνονται κατανοητά τα προβλήματα που προκύπτουν. 

     Τα παραπάνω οδηγούν στη σκέψη ότι τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης αποτελούν 

οργανισμούς με ιδιαίτερα κοινωνικό χαρακτήρα. Επομένως, οι άνθρωποι που τα 

στελεχώνουν έχουν πέρα από τα τυπικά προσόντα αυξημένες κοινωνικές δεξιότητες, τις 

οποίες καλούνται να τις εφαρμόσουν αλλά και να τις αναπτύξουν μέσα στο ιδιαίτερο 

περιβάλλον εργασίας τους. Οι έρευνες έδειξαν ότι τα στελέχη των οργανισμών αυτών 

είναι απαραίτητο να έχουν πληθώρα ικανοτήτων που συχνά ο εργαζόμενος αδυνατεί να 

κατέχει κατά την είσοδό του στο χώρο εργασίας. Καλείται το περιβάλλον στο οποίο 

εργάζεται, ο προστατευμένος χώρος δράσης του, να του δώσει τη δυνατότητα να 

αναπτυχθεί και να κατακτήσει περαιτέρω ικανότητες και δεξιότητες. Το σημείο αυτό 

διερεύνησης της θέσης των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης στην Ελλάδα σήμερα σε 

συνδυασμό με την επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους, του 

περιβάλλοντος που αυτά προσφέρουν για την ανάπτυξη αυτή και τη συμμετοχή του στη 

μελλοντική επιβίωση και εξέλιξη τους, είναι το αντικείμενο του ερευνητικού μέρους 

που ακολουθεί. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 

Μεθοδολογικό Πλαίσιο Έρευνας 

 

     Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε. Αναλύονται οι στόχοι της, τα ερευνητικά της ερωτήματα, το δείγμα 

που χρησιμοποιήθηκε με τα χαρακτηριστικά του, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, 

σύμφωνα με τη χρονολογική τους σειρά, αλλά και το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε. 

Επίσης, γίνεται αναφορά στις ερωτήσεις που απαρτίζουν το εργαλείο της έρευνας, όπως 

προέκυψαν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.  

 

5.1.Αναγκαιότητα διερεύνησης 

 

     Η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα οδηγεί σε μία ριζική αλλαγή στη διαδικασία 

της Δια Βίου Μάθησης. Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση αποτελεί πλέον 

πολιτική απασχόλησης ώστε να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά και κοινωνικά κυρίως 

προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα. Στοχεύει στην προσαρμογή των 

καταρτιζομένων στα νέα επαγγελματικά δεδομένα και προσπαθεί να εντάξει ενεργό 

πληθυσμό σε χώρους εργασίας. Οι αλλαγές αφορούν όλους τους τομείς και όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη της διαδικασίας της μάθησης και κατάρτισης των ενηλίκων, πόσο 

μάλλον τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης που αποτελούν ίσως τον ακρογωνιαίο λίθο της 

ανάπτυξης και ύπαρξης αυτής της διαδικασίας. Η λειτουργία τους, η βιωσιμότητά τους, 

στο ανασφαλές οικονομικό περιβάλλον, το διοικητικό προσωπικό που τα στελεχώνει 

και η επαγγελματική του ανάπτυξη, είναι θέματα που απασχολούν και θα 

απασχολήσουν ιδιαίτερα στο εγγύς μέλλον. Το διοικητικό προσωπικό των επιχειρήσεων 

αυτών καλείται να υποστηρίξει την επιβίωση και την ανάπτυξη οδηγώντας στη σκέψη 

κατά πόσο επηρεάζει με τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητές του την 

προσπάθεια αυτή. 

     Έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις σχετικά με τη λειτουργία, τη χρησιμότητα και 

την αποτελεσματικότητα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης. Πολλές από αυτές είναι 

ιδιαιτέρως αρνητικές καθώς θεωρήθηκαν χώροι που λόγω της χρηματοδότησής τους 
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κυρίως από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτέλεσαν τον εύκολο τρόπο 

ανάπτυξης ορισμένων επιχειρήσεων με αμφίβολη παρουσία και αποδοτικότητα. 

Ωστόσο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι ορισμένα λειτούργησαν βάσει των 

προδιαγραφών, εξελίχθηκαν σε επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες εκπαίδευσης 

ενηλίκων υψηλού επιπέδου και φυσικά βοήθησαν ένα μεγάλο κομμάτι ανέργων να 

ενταχθούν και πάλι στην αγορά εργασίας μέσω της διασύνδεσής τους με επιχειρήσεις 

διαφόρων κλάδων. 

     Η διερεύνηση των απόψεων ιδιοκτητών -  στελεχών τέτοιων μορφών Κέντρων Δια 

Βίου Μάθησης, που έχουν επενδύσει και θέλουν να εξελιχθούν στο χώρο, η ανακάλυψη 

και διατύπωση του οράματός τους με τις προβλέψεις βιωσιμότητάς τους σε σχέση με το 

διοικητικό προσωπικό που απασχολούν και η θέση που τοποθετούν το τελευταίο ως 

πυλώνα βιωσιμότητας θα αποτελέσει το ενδιαφέρον της έρευνας. 

 

5.2. Σκοπός και στόχοι της έρευνας  

 

     Η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον σήμερα 

αποτελεί σημείο γενικότερης έρευνας. Ωστόσο, ο χώρος των Κέντρων Δια Βίου 

Μάθησης, ο οποίος απασχολεί διοικητικό προσωπικό, προσφέρει πολιτική, 

χρηματοδοτείται έως ένα μεγάλο ποσοστό από δημόσιους πόρους, συγχρόνως όμως 

λειτουργεί με κανόνες ιδιωτικής επιχείρησης που επιβλέπεται για τους όρους και τους 

κανόνες λειτουργίας της από την Πολιτεία, είναι ένα πεδίο που μπορεί να προσφέρει 

πολλά θέματα προς διερεύνηση.  

     Στόχος της παρούσας εργασίας είναι: 

 Η καταγραφή του σημερινού νομικού καθεστώτος λειτουργίας των Κέντρων Δια Βίου 

Μάθησης. 

 Η σκιαγράφηση του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 

λειτουργούν. 

 Η διερεύνηση της βιωσιμότητας ή όχι του συγκεκριμένου χώρου στις παρούσες 

οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. 

 Η αντιληπτή βιωσιμότητα από τους ιδιοκτήτες – στελέχη των οργανισμών διά βίου 

μάθησης σε σχέση με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. 

 Η παρουσίαση του επαγγελματικού προφίλ του διοικητικού προσωπικού των Κέντρων 

Δια Βίου Μάθησης.  
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 Ο βαθμός συνειδητοποίησης από την πλευρά των διοικητικών στελεχών της σύνδεσης 

των επαγγελματικών τους διαδρομών (δεξιότητες, γνώσεις, στάσεις, νοοτροπία) και 

ανάπτυξης με τη βιωσιμότητα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης που εργάζονται.  

 

     Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από τα παραπάνω, είναι: 

 

α) Ποια είναι η άποψη των ιδιοκτητών – στελεχών των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης 

σχετικά με τη βιωσιμότητά τους στο σημερινό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον; 

 

β) Πως διαμορφώνεται το επαγγελματικό προφίλ του διοικητικού προσωπικού των 

Κέντρων Δια Βίου Μάθησης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής του 

ανάπτυξης;  

 

γ) Υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στη μελλοντική βιωσιμότητα των Κέντρων Δια Βίου 

Μάθησης και το διοικητικό προσωπικό που απασχολούν; 

 

5.3. Επιλογή ερευνητικής μεθόδου. 

 

     Η επιλογή της ερευνητικής μεθόδου επηρεάζει τη συλλογή, την ανάλυση αλλά και 

την ερμηνεία των δεδομένων. Η μορφή που μπορεί να λάβει η έρευνα είναι, συνήθως, 

είτε ποσοτική, είτε ποιοτική είτε μικτή των προηγούμενων δύο. Λόγω των ερευνητικών 

ερωτημάτων, ως καταλληλότερη παρουσιάσθηκε η ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση, 

καθώς τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι ότι εστιάζει στην πραγματική κατάσταση 

των υπό διερεύνηση ζητημάτων, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους και τα επίπεδά τους, 

επικεντρώνεται και προσπαθεί να αναδείξει τις απόψεις των ερωτώμενων και βασική 

επιδίωξή της είναι η επαγωγική ανάλυση που θα οδηγήσει σε μία τεκμηριωμένη θεωρία 

(Bird, Hammersley, Gomm, Woods, 1999: 163). Η ποιοτική μέθοδος μέσα από την 

αποκωδικοποίηση και ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, αναζητά, όχι ποσοστά, 

αλλά διατύπωση αιτιών. Αποτελεί το μέσο για τη διατύπωση από τους ερωτώμενους 

απόψεων, σκέψεων και ερμηνειών κοινωνικών φαινομενων (Ιωσηφίδης, 2008). 

Ιδιαίτερα όταν τα άτομα των οποίων ζητείται η άποψη έχουν ειδικές γνώσεις, 

αποτελώντας μία συγκεκριμένη ομάδα, η επιλογή της ποιοτικής ερευνητικής μεθόδου 

αποτελεί την καταλληλότερη (Ζαφειρόπουλος, 2015: 292). Ο ερευνητής είναι δυνατόν 

να αντιληφθεί συναισθήματα, να εντοπίσει προσδοκίες και να καταγράψει απόψεις. Η 

χρήση της ποσοτικής μεθόδου δεν μπορεί να αποτυπώσει τη συνολική εικόνα των 
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σκέψεων, των φόβων αλλά και των διαπιστώσεων, καθώς η ελεύθερη έκφρασή τους δεν 

είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μέσα από συγκεκριμένες διαθέσιμες επιλογές 

απαντήσεων. Με την ποιοτική μέθοδο, όμως, η ανάλυση και επεξήγηση των 

δεδομένων, οδηγούν στην κατανόηση κοινωνικών ζητημάτων. 

     Έτσι, οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή της ποιοτικής ερευνητικής μεθοδολογίας 

είναι η ανάγκη να διατυπώσουν τις απόψεις τους οι ιδιοκτήτες – ανώτερα στελέχη των 

Κ.Δ.Β.Μ. παρουσιάζοντας και προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τη λειτουργία τους στη 

σημερινή πραγματικότητα, η προσωπική έκφραση και αξιολόγηση των εργαζομένων 

στα Κ.Δ.Β.Μ. σχετικά με την επαγγελματική τους ανάπτυξη και μέσα από την ανάλυση 

των δεδομένων η δημιουργία μιας εικόνας σχετικά με τη βιωσιμότητα των ΚΔΒΜ και 

τον επηρεασμό αυτής από την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων τους. 

     Ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων, και κατεξοχήν εργαλείο της ποιοτικής 

προσέγγισης, επιλέχθηκε η συνέντευξη που μπορεί να οδηγήσει στην επιφάνεια 

καινούριους προβληματισμούς και πεδία έρευνας. Άλλωστε «επιτρέπει μεγαλύτερο 

βάθος απ’ ότι στην περίπτωση των άλλων μεθόδων συλλογής στοιχείων» (Cohen, 1994: 

374). Η αμεσότητα, η αντίληψη του χώρου, η προσωπική επαφή με τον 

συνεντευξιαζόμενο δίνει επίσης απαντήσεις που μολονότι δεν καταγράφονται στο 

περιεχόμενο μιας έρευνας μπορούν να διευκολύνουν στο να προκύψουν αλλαγές κατά 

τη διαδικασία (Faulkner, Swann, Baker, Bird, Carty, 1999). Σύμφωνα με τους Verma 

και Mallick (2004), ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της συνέντευξης είναι ότι μπορεί 

να ελεγχθεί κατά πόσο οι συνεντευξιαζόμενοι κατανοούν τις ερωτήσεις. Έτσι 

επιλέχτηκε η συνέντευξη με τον περιορισμένο αριθμό ερωτώμενων καθώς στην 

ποιοτική έρευνα λειτουργεί η αρχή της αναλογίας και θεωρείται ότι οι πληροφορίες που 

αντλούνται από αυτές είναι υψηλής ποιότητας και με περιορισμένο βαθμό στατιστικής 

μεροληψίας (Howard, Sharp, 1998).  

 

5.4. Πληθυσμός – Επιλογή δείγματος 

 

     Η παρούσα έρευνα αφορά τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 2, όσον αφορά τη 

βιωσιμότητά τους, από τη μία πλευρά, και τον τρόπο που αυτή συνδέεται με την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων σε αυτά. Έτσι, κρίθηκε απαραίτητο να 

πραγματοποιηθεί με την διεξαγωγή συνεντεύξεων σε δύο διαφορετικές ομάδες: αυτή 

των ιδιοκτητών - στελεχών ΚΔΒΜ και αυτή των εργαζομένων. Έτσι, στην πρώτη 

ομάδα το δείγμα αποτελείται από ιδιοκτήτες – ανώτερα στελέχη Κέντρων Διά Βίου 

Μάθησης που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην 
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δεύτερη ομάδα το δείγμα αποτελείται από εργαζόμενους σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 

της ίδιας περιφέρειας. Ο γεωγραφικός αυτός περιορισμός έχει την έννοια της μικρής 

χωρικής επέκτασης της έρευνας, καθώς αποτελεί ένα πρώτο βήμα διερεύνησης του 

πεδίου.   

     Βασικός περιορισμός σχετικά με το δείγμα ήταν ο χαρακτηρισμός του ΚΔΒΜ ως 

επιπέδου 2, καθώς ήταν απαραίτητο η δραστηριοποίησή του στον συγκεκριμένο χώρο 

να μην είναι πρόσφατη, ώστε να υπάρχει η εμπειρία υλοποίησης διαφόρων 

προγραμμάτων. Επίσης η έρευνα, και στις δύο ομάδες του δείγματος, περιορίστηκε σε 

ιδιωτικά ΚΔΒΜ ή σε ΚΔΒΜ κοινωνικών φορέων, που παρουσιάζουν κοινά στοιχεία 

λειτουργίας με αυτά μιας επιχείρησης, έχοντας γνώση του ανταγωνισμού και της 

μελλοντικής αβεβαιότητας. Η επιλογή τους έγινε από τον ευρύτερο κύκλο της 

ερευνήτριας που δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια στο χώρο της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, με βασικό κριτήριο την προθυμία να λάβουν μέρος στην έρευνα. 

Ακολουθήθηκε, δηλαδή, η κατευθυνόμενη ή σκόπιμη δειγματοληψία (Cohen et al., 

2007), ώστε οι ερωτώμενοι να παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που 

αποτελούν το ζητούμενο της έρευνας. Το γεγονός ότι το δείγμα της έρευνας ήταν 

γνωστό εξαρχής στην ερευνήτρια, ίσως θεωρηθεί μη αντιπροσωπευτικό, ωστόσο η 

προσωπική σχέση με τους ερωτώμενους διευκόλυνε την πρόσβαση τόσο σε δεδομένα 

όσο και πληροφορίες περισσότερο προσωπικές, που διαφορετικά δεν θα ήταν εύκολο 

να αντληθούν (Παρασκευόπουλος, 1993, Bird & συν.,1999).  

     Η έρευνα διενεργήθηκε σε δύο διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Στους 

εργαζόμενους στα ΚΔΒΜ πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Φεβρουάριος – 

Μάρτιος 2019, αφού προηγήθηκαν και δύο πιλοτικές συνεντεύξεις στο δείγμα, ώστε να 

διαπιστωθούν τυχόν αλλαγές που ήταν απαραίτητες στο σύνολο των ερωτήσεων, τόσο 

ως προς τη σκοπιμότητά τους, όσο και ως προς τη δυνατότητα κατανόησής τους από 

τους ερωτηθέντες.  Οι συνεντεύξεις στους ιδιοκτήτες – ανώτερα στελέχη των ΚΔΒΜ 

πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2019.  

     Οι ερωτηθέντες ιδιοκτήτες – ανώτερα στελέχη των ΚΔΒΜ έχουν τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

 

Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά δείγματος ιδιοκτητών – ανωτέρων στελεχών ΚΔΒΜ 

ΟΝΟΜΑ ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΘΕΣΗ ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΔΒΜ 

Σ1 ΑΝΤΡΑΣ 51 και άνω ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 11 έτη και άνω 

Σ2 ΓΥΝΑΙΚΑ 35 - 40 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 11 έτη και άνω 

Σ3 ΑΝΤΡΑΣ 51 και άνω ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 6 - 10 έτη  
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Σ4 ΑΝΤΡΑΣ 51 και άνω ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 11 έτη και άνω 

Σ5 ΑΝΤΡΑΣ 51 και άνω ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 6 - 10 έτη 

Σ6 ΑΝΤΡΑΣ 51 και άνω ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 11 έτη και άνω 

Σ7 ΑΝΤΡΑΣ 51 και άνω ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 11 έτη και άνω 

Σ8 ΑΝΤΡΑΣ 51 και άνω ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 11 έτη και άνω 

 

     Όπως προκύπτει από τα παραπάνω οι ερωτηθέντες στην πλειοψηφία τους είναι άνω 

των 51 χρόνων, εκτός από την γυναίκα ερωτηθείσα η οποία βρίσκεται στην ηλικία 35 – 

40 ετών. Οι δύο από αυτούς είναι διευθυντές κατάρτισης σε ΚΔΒΜ κοινωνικού φορέα, 

ενώ οι υπόλοιποι είναι ιδιοκτήτες ιδιωτικών ΚΔΒΜ. Τα έτη λειτουργίας τους είναι 

πάνω από 11, εκτός από δύο που δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη τα 10 έτη λειτουργίας. 

Όλοι οι συμμετέχοντες στο δείγμα είναι απόφοιτοι σχολών ανωτάτης εκπαίδευσης, ενώ 

δύο από αυτούς είναι και κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.   

     Οι ερωτηθέντες εργαζόμενοι των ΚΔΒΜ έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά δείγματος εργαζομένων ΚΔΒΜ 

ΟΝΟΜΑ ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-
ΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Σ1 ΓΥΝΑΙΚΑ 31 - 35 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΔΙΠΛΩΜΑ 

7 ΕΤΗ 

Σ2 ΓΥΝΑΙΚΑ 35 - 40 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΕΚ 15 ΕΤΗ 

Σ3 ΓΥΝΑΙΚΑ 25 - 30 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΔΙΠΛΩΜΑ 

3 ΕΤΗ 

Σ4 ΓΥΝΑΙΚΑ 31 – 35 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΕΙ 7 ΕΤΗ 

Σ5 ΑΝΤΡΑΣ 35 - 40 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΕΙ 13 ΕΤΗ 

Σ6 ΓΥΝΑΙΚΑ 31 - 35 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ 

8 ΕΤΗ 

Σ7 ΓΥΝΑΙΚΑ 51 και άνω ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 16 ΕΤΗ 

Σ8 ΓΥΝΑΙΚΑ 45 - 50 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΕΙ 14 ΕΤΗ 

Σ9 ΓΥΝΑΙΚΑ 35 - 40 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΕΙ 10 ΕΤΗ 

Σ10 ΓΥΝΑΙΚΑ 31 - 35 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΔΙΠΛΩΜΑ 

6 ΕΤΗ 

Σ11 ΓΥΝΑΙΚΑ 35-40 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΔΙΠΛΩΜΑ 

7 ΕΤΗ 

Σ12 ΑΝΤΡΑΣ 51 και άνω ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΕΙ 20 ΕΤΗ 

 

     Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι 

γυναίκες, με δύο μόνο άντρες. Μόνο μία από τις ερωτηθείσες έχει ηλικία 25 – 30 ετών, 

ενώ μόνο δύο είναι άνω των 51 ετών. Επίσης μία ερωτηθείσα είναι 45 – 50 ετών, ενώ οι 

υπόλοιποι είναι στην δεκαετία 30 – 40 ετών, με τέσσερα άτομα 31 – 35 ετών και 

τέσσερα άτομα 35 – 40 ετών. Στην πλειοψηφία τους είναι απόφοιτοι ανώτατου 

ιδρύματος, 10 άτομα, και τα τέσσερα από αυτά είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού 
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διπλώματος ειδίκευσης. Μία από τις ερωτηθείσες είναι απόφοιτος Λυκείου και μία 

απόφοιτος ιδιωτικής σχολής. Τα άτομα που συμμετείχαν έχουν όλα τη θέση του 

Συντονιστή ενεργειών κατάρτισης και η επαγγελματική τους εμπειρία στο χώρο των 

ΚΔΒΜ διαφέρει, 1 άτομο έχει 3 έτη, 1 άτομο έχει 6 έτη, 3 άτομα έχουν 7 έτη, 1 άτομο 

έχει 8 έτη, 1 άτομο έχει 10 έτη, 1 άτομο έχει 13 έτη, 1 άτομο έχει 14 έτη, 1 άτομο έχει 

15 έτη, 1 άτομο έχει 16 έτη και 1 άτομο έχει 20 έτη επαγγελματική προϋπηρεσία.  

 

5.5. Εργαλείο 

 

     Το εργαλείο που επιλέχθηκε για τη συλλογή των δεδομένων ήταν η συνέντευξη. 

Υπάρχουν διάφορες μορφές, όσον αφορά τη δομή της, δομημένη (με αυστηρά 

προκαθορισμένες ερωτήσεις), ημι – δομημένη (με προκαθορισμένες ερωτήσεις που 

λειτουργούν κυρίως ως οδηγός), αδόμητη συνέντευξη (χωρίς συγκεκριμένες ερωτήσεις 

αλλά με θεματικές ενότητες) (Mason, 1994). Για τη διερεύνηση των απόψεων των 

ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ατομικές ημι-δομημένες 

συνεντεύξεις καθώς «στη μορφή αυτή συνέντευξης, παρέχεται σημαντική ελευθερία στον 

συνεντευκτή για να τροποποιεί τη διαδικασία «καθ’ οδόν» (Παρασκευόπουλος, 1993: 

129). Σκοπός της συνέντευξης είναι ο εντοπισμός των γνώσεων, των προτιμήσεων και 

των πεποιθήσεων των συνεντευξιαζόμενων, ο έλεγχος των υποθέσεων του 

συνεντευξιαστή αλλά και η επικύρωση αποτελεσμάτων άλλων ερευνών (Cohen κ.α., 

1994: 451). Έχοντας καθοριστεί οι αντικειμενικοί στόχοι και το «σχέδιο» της 

συνέντευξης, ο ερωτώμενος με ερωτήσεις ανοικτού τύπου που πιθανόν να 

επαναπροσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ήταν ελεύθερος να εκφράσει 

τις απόψεις του. Οι ερωτήσεις αυτές είναι ευέλικτες, ενθαρρύνουν τη συνεργασία, 

οδηγούν σε μη αναμενόμενες ή απρόβλεπτες απαντήσεις και «[...] βοηθούν στη 

δημιουργία επαφής και επιτρέπουν στο συνεντευκτή να κάνει πιο σωστή εκτίμηση αυτού 

που πράγματι πιστεύει ο ερωτώμενος» (Cohen κ.α., 1994: 381).  

     Η συνέντευξη αποτέλεσε το εργαλείο της έρευνας και για το λόγο αυτό έγινε 

ιδιαίτερη προσπάθεια να εκπληρώσει αποτελεσματικά και τους στόχους της έρευνας. Οι 

ερωτήσεις έγινε προσπάθεια να είναι σύντομες και κατανοητές, ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν οι επεξηγήσεις, συγχρόνως όμως να αποτελούν πεδίο έκφρασης, 

ακόμη και προβληματισμού των ερωτηθέντων. Το γεγονός ότι ήταν ημι-δομημένη 

οριοθετούσε το θέμα της συζήτησης, συγχρόνως όμως άφηνε περιθώρια ανάπτυξης του 

θέματος άλλα και δημιουργία νέων ερωτήσεων από την ερευνήτρια, είτε 

επεξηγηματικού χαρακτήρα, είτε περαιτέρω διερεύνησης. 
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     Αυτή η ευελιξία είναι και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της συνέντευξης. 

Μπορεί ο ερευνητής να διαπιστώσει εάν τα ερωτήματά του έγιναν κατανοητά, να 

επαναφέρει τον ερωτώμενο σε περίπτωση που παρεκτραπεί η συζήτηση, να 

διαμορφώσει την εκάστοτε συνέντευξη, ανάλογα με τις καταστάσεις, προσδίδοντάς της 

τη δική της, ιδιαίτερη δυναμική και φυσικά να αναπτύξει την αμεσότητα, που πολλές 

φορές το ίδιο το δείγμα μιας έρευνας την αναζητά. 

      Ο σχεδιασμός του οδηγού της συνέντευξης ήταν αποτέλεσμα του θεωρητικού 

πλαισίου της εργασίας. Ο οδηγός συνέντευξης που αφορούσε τους ιδιοκτήτες – στελέχη 

ΚΔΒΜ περιελάμβανε ερωτήσεις του απαντούν στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα σχετικά 

με την άποψη των ιδιοκτητών – στελεχών των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για τη 

βιωσιμότητά τους στο σημερινό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον αλλά και στο 

τρίτο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με την σύνδεση της βιωσιμότητας του ΚΔΒΜ και 

την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων. Αποτελούνταν από τρία μέρη. Το 

πρώτο μέρος περιελάμβανε πέντε προκαταρκτικές ερωτήσεις, ώστε να καταγραφούν 

κάποια τυπικά στοιχεία του ΚΔΒΜ αλλά και των συνεντευξιαζομένων, οι οποίες ήταν: 

 

1. Φύλο ερωτώμενου. 

2. Ηλικία ερωτώμενου. 

3. Θέση ερωτώμενου στο ΚΔΒΜ. 

4. Έτη λειτουργίας ΚΔΒΜ. 

5. Επίπεδο σπουδών ερωτώμενου. 

 

     Ο λόγος ύπαρξης των ερωτήσεων αυτών ήταν για να διαπιστωθεί το χρονικό 

διάστημα λειτουργίας του ΚΔΒΜ ώστε να γίνει αντιληπτή η πορεία του μέσω των 

αλλαγών, νομοθετικών, κοινωνικών, οικονομικών, που έχει βιώσει, καθώς και η ηλικία, 

το επίπεδο σπουδών αλλά και η θέση των ερωτώμενων στο ΚΔΒΜ, που δημιουργούν 

μια εικόνα των χαρακτηριστικών του επί κεφαλής ενός ΚΔΒΜ σήμερα, αλλά 

ειδικότερα εκφράζουν το προφίλ των ατόμων που θέλησαν να εμπλακούν ως 

επιχειρηματίες ή στελέχη στον συγκεκριμένο χώρο. 

     Στο δεύτερο μέρος του οδηγού συνέντευξης, μέσα από επτά ερωτήσεις 

διερευνήθηκαν λειτουργικά στοιχεία του ΚΔΒΜ, αριθμός εργαζομένων, γεωγραφική 

επέκταση, αντικείμενο, και συγχρόνως αναλύθηκε τόσο το εσωτερικό όσο και το 

εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο καλείται να δραστηριοποιηθεί, εκφράζοντας τέλος ο 

ερωτώμενος τα δυνατά και αδύνατα σημεία που εμφανίζει το ΚΔΒΜ σε αυτά, τις 

ευκαιρίες και τις απειλές. Η δημιουργία των ερωτημάτων του βασίστηκε στο 
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ερωτηματολόγιο «Management and Leadership in Training Organisations Survey» 

(Mulcahy, 2003), προσαρμοσμένο στη διοίκηση αυτής της μορφής οργανισμών στην 

Ελλάδα, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός επέμβασης του εξωτερικού περιβάλλοντος στον 

τρόπο διοίκησης του ΚΔΒΜ.  

     Στο τρίτο μέρος, θέλοντας να εξεταστεί η βιωσιμότητα του ΚΔΒΜ, έγιναν 

ερωτήσεις σχετικά με την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την 

παραγωγικότητα του ΚΔΒΜ, οι οποίες αφορούσαν τέσσερις άξονες. Ο πρώτος άξονας 

περιελάμβανε δύο ερωτήσεις οικονομικού περιεχομένου, ώστε να ελγχθεί η 

αποδοτικότητα του αντικειμένου του ΚΔΒΜ, η επίτευξη δηλαδή των στόχων, με τους 

πόρους του ΚΔΒΜ. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε την διοίκηση του ΚΔΒΜ, όπου με 

τρεις ερωτήσεις διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα του ΚΔΒΜ, η σωστή αξιοποίηση 

των πόρων από την υπάρχουσα διοίκηση, επι κεφαλής και εργαζόμενους. Ειδικότερα 

διερευνήθηκε κατά πόσο υπάρχει συγκεκριμένος στόχος ή εάν ο σχεδιασμός 

λειτουργίας και κατ’ επέκταση η διοίκηση επηρεάζεται από αποφάσεις που 

προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον, ποιες είναι αυτές οι αποφάσεις και εάν ο 

προγραμματισμός και σχεδιασμός λειτουργίας οδηγεί σε αποτελεσματική χρήση των 

πόρων, οικονομικών και ανθρώπινου δυναμικού, του ΚΔΒΜ. Ο τρίτος άξονας 

περιελάμβανε τρεις ερωτήσεις που αφορούσαν την παραγωγικότητα του ΚΔΒΜ την 

σχέση δηλαδή του αποτελέσματος και των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτό, 

εξειδικεύοντας το περιεχόμενό τους στον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στην 

ανάπτυξη, στην ισχυροποίηση και στην δικτύωση του ΚΔΒΜ. Έτσι, έγιναν ερωτήσεις 

που αφορούσαν τη συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού στην ανάπτυξη και εξέλιξη του 

ΚΔΒΜ, εάν υπάρχει δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξής του με τρόπους που 

υποστηρίζονται από το ΚΔΒΜ και εάν αυτό έχει ανταποδοτικό πλεονέκτημα είτε 

προσωπικά είτε σε σχέση με την δραστηριοποίηση και την προσφορά εργασίας στο 

ΚΔΒΜ. Τέλος ο τέταρτος άξονας περιελάμβανε τρεις ερωτήσεις μέσω των οποίων 

έγινε προσπάθεια διερεύνσης των απόψεων των ερωτώμενων για την μελλοντική 

εξέλιξη των ΚΔΒΜ, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εκφράσουν τους προβληματισμούς 

τους για την σημερινή κατάσταση, την επιβίωσή τους, τις προβλέψεις τους, αλλά και να 

διατυπώσουν τις προτάσεις τους για μία εύρρυθμη λειτουργία. Οι ερωτήσεις του τρίτου 

μέρους βασίστηκαν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας τα αποτελέσματα της οποίας 

παρουσιάστηκαν στο κείμενο «Exploring leadership in vocational education and 

training» (Cedefop, 2011). Επιλέχτηκαν και προσαρμόστηκαν ερωτήσεις σχετικά με τη 

διοίκηση, τα οικονομικά και τον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού ως σημαντικού 

πόρου της επιχείρησης. Επίσης, προσαρμόστηκαν ερωτήσεις από τις συνεντεύξεις που 
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αφορούν τον ρόλο των ηγετών – επί κεφαλής σε οργανισμούς συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής εκπαίδευσης στο κείμενο «Competence framework for VET 

professions: Handbook for practitioners» (Volmari, κ.α., 2009), σχετικά με τους τομείς 

δράσης που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

     Η προσαρμογή των ερωτήσεων, που περιέχονται στα παραπάνω κειμένα, στην 

ελληνική πραγματικότητα έγινε σε συνδυασμό με το περιεχόμενο της 1ης έκθεσης 

προόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΥΣΣΑ, 2017), και ειδικότερα με τις πληροφορίες του 

δεύτερου μέρους σχετικά με την αξιολόγηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση 

των νέων. 

     Ο οδηγός συνέντευξης που αφορούσε τους εργαζόμενους σε ΚΔΒΜ απαντά στο 

δεύτερο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με την διαμόρφωση του επαγγελματικού προφίλ 

του διοικητικού προσωπικού των ΚΔΒΜ, μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής 

τους ανάπτυξης, αλλά και στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με την σύνδεση της 

βιωσιμότητας του ΚΔΒΜ και την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων. 

Αποτελούνταν από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιελάμβανε τέσσερις προκαταρκτικές 

ερωτήσεις, ώστε να καταγραφούν κάποια τυπικά στοιχεία των συνεντευξιαζομένων, οι 

οποίες ήταν: 

 

1. Φύλο ερωτώμενου. 

2. Ηλικία ερωτώμενου. 

3. Επίπεδο σπουδών ερωτώμενου. 

4. Έτη επαγγελματικής εμπειρίας του ερωτώμενου. 

 

     Ο λόγος ύπαρξης των ερωτήσεων αυτών ήταν για να διαπιστωθεί το προφίλ των 

ατόμων που εργάζονται σε ένα ΚΔΒΜ, ιδιαίτερα το μορφωτικό τους επίπεδο αλλά και 

το χρονικό διάστημα που δραστηριοποιούνται στον χώρο, ώστε να διερευνηθεί εάν 

ήταν μάρτυρες αλλαγών, επιτυχών ή μη στον τρόπο λειτουργίας τους και κατά πόσο οι 

αλλαγές αυτές επηρέασαν τους ίδιους ώστε να διαφοροποιήσουν το προφίλ τους. 

     Στο δεύτερο μέρος, θέλοντας να εξεταστεί η επαγγελματική ανάπτυξη των 

εργαζομένων σε ΚΔΒΜ, έγιναν ερωτήσεις, οι οποίες αφορούσαν τρεις άξονες. Ο 

πρώτος άξονας περιελάμβανε τέσσερις ερωτήσεις σχετικά με τον επαγγελματικό ρόλο 

του ερωτώμενου στο ΚΔΒΜ. Διερευνήθηκαν οι αρμοδιότητές του, ο βασικός του 

ρόλος, σημεία του επαγγελματικού του προφίλ που θα ήθελε να αναπτύξει ή ακόμη και 

προσωπικά του στοιχεία. Οι ερωτήσεις προσαρμόστηκαν με βάση αυτές που 

εμπεριέχονται στο «TTNet pilot project ‘Defining VET professions in line with the 



53 

 

European qualification framework’: final results» (Cedefop, 2006). Ο δεύτερος άξονας 

αφορούσε τις ενέργειες που έκανε ο ερωτώμενος ώστε να υπάρξει επαγγελματική 

ανάπτυξη. Μέσα από πέντε ερωτήσεις, από τις οποίες η πρώτη ζητούσε από τον 

ερωτώμενο να ορίσει ποιο είναι το περιεχόμενο της έννοιας επαγγελματική ανάπτυξη 

για εκείνον, προσδιόρισε ποιες δραστηριότητες οδηγούν σε αυτή, εάν συμμετείχε ο 

ίδιος σε ορισμένες, αξιολόγησε το αποτέλεσμα της συμμετοχής του αυτής ως 

επιτυχημένο ή όχι, ενώ ανέφερε και τρόπους ενίσχυσης των δραστηριοτήτων αυτών. Οι 

ερωτήσεις  βασίστηκαν σε αυτές της μεταπτυχιακής διατριβής «Η συμβολή του θεσμού 

του Μέντορα στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: Διερεύνηση των 

απόψεων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης» 

(Λασκαράκης, 2012), με την κατάλληλη προσαρμογή. Στον τρίτο άξονα, με τρεις 

ερωτήσεις, ζητήθηκε η άποψη του ερωτώμενου σχετικά με τη συμμετοχή του ΚΔΒΜ 

στο οποίο εργάζεται στην επαγγελματική του ανάπτυξη. Ερωτήθηκε εάν προσφέρεται 

στο επαγγελματικό του περιβάλλον η δυνατότητα τέτοιων δραστηριοτήτων, η άποψή 

του σχετικά με την αναγκαιότητα της επαγγελματικής ανάπτυξης σε συγκεκριμένους 

τομείς εργασίας και, τέλος εάν οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εργαζομένων επηρεάζουν ή βοηθούν τη βιωσιμότητα των ΚΔΒΜ. Οι ερωτήσεις 

προέκυψαν από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας. 

 

5.6. Διαδικασία 

 

     Για την έναρξη της διαδικασίας της ποιοτικής έρευνας, αρχικά ενημερώθηκαν όλοι 

οι συμμετέχοντες τηλεφωνικά, ώστε να τους γίνουν γνωστοί οι στόχοι της έρευνας, να 

ενημερωθούν για το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί και, κυρίως, λόγω του μεγάλου 

φόρτου εργασίας τους την συγκεκριμένη περίοδο, να ενημερωθούν για την διάρκεια της 

συνέντευξης ώστε να είναι δυνατή η συνάντηση στον χώρο εργασίας τους μία 

προκαθορισμένη ώρα. Επίσης, στην επικοινωνία αυτή συζητήθηκε και η δυνατότητα 

καταγραφής της συζήτησης με ηλεκτρονικό μέσο. Μετά τη συμφωνία τους για 

συμμετοχή στην έρευνα, κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ορίστηκαν 

οι συναντήσεις. 

     Η επαφή με όλους τους συνεντευξιαζόμενους ήταν προσωπική και η διαδικασία 

ξεκίνησε με το «ερευνητικό συμβόλαιο», στο οποίο έγινε μία εκτενέστερη περιγραφή 

του πλαισίου και του σκοπού της συνέντευξης, τονίστηκε ότι δεν θα υπάρξει 

δημοσιοποίηση των ονομάτων των ερωτώμενων, και αποφασίστηκε η μη καταγραφή 

της συζήτησης, αλλά η χρήση σημειώσεων από την ερευνήτρια, καθώς υπήρξαν 
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τέσσερις συνεντευξιαζόμενοι που δεν θέλησαν να γίνει οποιαδήποτε καταγραφή με 

τεχνικά μέσα. Πέρα από αυτό το εμπόδιο δημιουργήθηκε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και 

υπήρξε μία ποιοτική άντληση δεδομένων.  

     Η διάρκεια της συνέντευξης ήταν κατά μέσο όρο 45 λεπτά, και μολονότι υπήρξαν 

κάποιες μικρές διακοπές για την αντιμετώπιση περιστασιακών επαγγελματικών 

ζητημάτων, υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση και θέληση να εκφραστούν οι απόψεις τους. 

Τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, σεβόμενη απόλυτα η ερευνήτρια 

τη θέση των εργαζομένων σε μία ιδιωτική επιχείρηση, καταβάλλοντας κάθε 

προσπάθεια να μην εκθέσει και να μην καταχραστεί την εμπιστοσύνη που της έδειξαν, 

όπως επίσης εκτιμώντας ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες των ΚΔΒΜ δέχτηκαν να 

μοιραστούν μαζί της ιδιαίτερα στοιχεία, σκέψεις και απόψεις της επαγγελματικής τους 

διαδρομής και μελλοντικής ύπαρξης. Προστατεύθυκαν απόλυτα τα προσωπικά τους 

δεδομένα, συγχρόνως, όμως υπήρξε αντικειμενική κρίση και ορθή παράθεση των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν.  

 

5.7.Επεξεργασία 

 

     Για την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας ακολουθήθηκε η 

μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου (content analysis), καθώς η ερμηνεία και ανάλυση 

των δεδομένων οδηγούν στην κατανόηση του υπό διερεύνηση φαινομένου (Zhang, 

Wildemuth, 2016). Ουσιαστικά αποτελεί μια ερμηνεία των δεδομένων, τα οποία, αφού 

ταξινομηθούν, στη συνέχεια γίενται ο εντοπισμός, επαναλαμβανόμενων λέξεων ή 

θεμάτων (Hsieh, Shannon, 2005: 1278). Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για την 

παρουσίαση των απόψεων των συμμετεχόντων και αποφεύγονται οι γενικότητες 

(Κυριαζή, 2005). Στο ερώτημα εάν μαζί με το έκδηλο, το άμεσο νόημα των δεδομένων, 

θα εξεταστεί και το άδηλο περιεχόμενο των δεδομένων, στάση σώματος, τόνος ομιλίας, 

σιωπή, επιλέχτηκε να εξεταστεί το άμεσο νόημα, καθώς η φύση των ερευνητικών 

ερωτημάτων οδηγούσε σε μία τέτοια ανάλυση. Επίσης, ακολουθήθηκε η επαγωγική 

μορφή ανάλυσης, με αφετηρία λεπτομερή δεδομένα, ενώ στη συνέχεια υπήρξε 

εμπλουτισμός και άλλων κατηγοριών σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτώμενων. Η 

ανάλυση ακολούθησε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο, την προετοιμασία, έγινε η 

εξεταση των λεγομένων, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες παρατηρήσεις, να 

εντοπιστούν αντιφάσεις ή κοινά στοιχεία. Στη συνέχεια, επιλέχθηκαν οι μονάδες που θα 

αναλυθούν, συγκεκριμένα η πρόταση, ώστε να είναι δυνατή η κατανόηση του νοήματος 

της απάντησης (Κυριαζή, 2009: 291). Στο δεύτερο στάδιο, στην οργάνωση, μετά από 
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συνεχείς αναγνώσεις των απαντήσεων, έγινε η κωδικοποίηση, επαγωγικά, και η 

κατηγοριοποίηση των δεδομένων, βάσει των αξόνων των ερωτήσεων και 

δημιουργήθηκαν νέες κατηγορίες, όπου κρίθηκε απαραίτητο. Στη συνέχεια, κατά το 

τρίτο στάδιο της αναφοράς, έγινε ομαδοποίηση των κατηγοριών και σύγκριση των 

δεδομένων, με την παράθεση και σχετικών αποσπασμάτων από την εκάστοτε 

συνέντευξη (Bird κ.α.,1999: 190, 197, Κυριαζή, 2005).  

     Η όλη διαδικασία της ανάλυσης των δεδομένων έγινε με τη χρήση του 

προγράμματος excel, ενώ για την τήρηση της ανωνυμίας, ο κάθε συνεντευξιαζόμενος 

έλαβε ένα νούμερο, π.χ. Σ1, ανάλογα με τη χρονική σειρά λήψης της συνέντευξης. 

 

5.8. Περιορισμοί 

      

     Ιδιαίτερη σημασία κατά τη διεξαγωγή μίας ποιοτικής έρευνας, έχει η διασφάλιση της 

εγκυρότητας και της αξιοπιστίας κατά τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων. Ο 

πρώτος όρος, της εγκυρότητας, που αφορά την ανταπόκριση των δεδομένων στις 

απαιτήσεις της έρευνας (Ιωσηφίσης, 2008), επιτεύχθηκε με την προσπάθεια υιοθέτησης 

του κατάλληλου εργαλείου αλλά και επιλογής του κατάλληλου δείγματος. Όσον αφορά 

την αξιοπιστία, η παράθεση σημαντικών σημείων των συνεντεύξεων θέλησε να 

δηλώσει την αντιπροσωπευτικότητα και το πραγματικό των δεδομένων. 

     Δεν υπήρξαν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την ερευνητική διαδικασία, πέρα από το 

γεγονός της διατήρησης της ανωνυμίας των συμμετεχόντων, ώστε να μην αποκαλυφθεί 

με κανένα τρόπο η ταυτότητά τους (Cohen & Manion, 1994), και από την άρνηση 

τεσσάρων ερωτηθέντων εργαζόμενων για τη χρήση μέσου καταγραφής της φωνής τους, 

που είχε ως αποτέλεσμα τη χρήση, ολοκληρωτικά, σημειώσεων που διατηρούσε η 

ερευνήτρια κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. 

     Το θετικό κλίμα, όμως, που δημιουργήθηκε είχε ως αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της 

ερευνήτριας από τους ερωτώμενους, ώστε να μπορεί να καταφεύγει και στη συγγραφή 

των βασικών σημείων των απαντήσεών τους. Έτσι, αφιερώθηκε αρκετός χρόνος για την 

κάθε συνέντευξη, πάντα με την ανοχή και την υπομονή των ερωτηθέντων.    

     Μετά την παρουσίαση της μεθοδολογίας της έρευνας, που αποτελεί τη βάση για την 

ικανοποιητική ανάπτυξη και εξέλιξή της, ιδιαίτερη σημασία έχει να αποτυπωθεί και το 

περιεχόμενο των απαντήσεων των ερωτηθέντων, όπως παρουσιάζεται στο επόμενο 

κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

 

Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων της ποιοτικής έρευνας 

 

     Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δύο ερωτηματολογίων 

που χρησιμοποιήθηκαν για την ποιοτική έρευνα. Αρχικά θα παρουσιαστούν οι 

απαντήσεις των ερωτήσεων που περιέχονταν στο ερωτηματολόγιο που απευθύνθηκε 

στους ιδιοκτήτες – ανώτερα στελέχη των ΚΔΒΜ και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν 

οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που απευθύνθηκε στους 

εργαζόμενους των ΚΔΒΜ.  

 

6.1. Ανάλυση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου ιδιοκτητών – ανωτέρων στελεχών 

ΚΔΒΜ. 

 

     Αρχικά διατυπώθηκαν απαντήσεις στις προκαταρκτικές ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου, και στη συνέχεια ξεκίνησαν οι ερωτήσεις που αφορούσαν 

λειτουργικά στοιχεία του ΚΔΒΜ.  

 

o Ερώτηση πρώτη: «Ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων του ΚΔΒΜ στο οποίο 

δραστηριοποιήστε;» 

     Στην πρώτη ερώτηση ζητήθηκε από τους επί κεφαλής να αναφέρουν τον αριθμό των 

εργαζομένων του ΚΔΒΜ στο οποίο βρίσκονται, ώστε να διερευνηθεί η δυναμικότητά 

του από πλευράς εργατικού δυναμικού. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων απάντησε ότι 

το ΚΔΒΜ απασχολεί 5 άτομα, ένας ερωτώμενος απάντησε 6 άτομα, ένας 8 άτομα, ένας 

9 άτομα και δύο ερωτώμενοι 10 άτομα. Αποτελούν ενεργά ΚΔΒΜ, όπου ο αριθμός των 

εργαζομένων τους δείχνει ότι έχουν μία σταθερή λειτουργία, καθώς κατά τη διάρκεια 

της έρευνας δεν υλοποιούνταν μεγάλος αριθμός προγραμμάτων, συγχρόνως όμως είναι 

αριθμοί που λειτουργούν θετικά στη διερεύνηση των σχέσεων και των αποδόσεων. Οι 

απαντήσεις τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 6: Αριθμός εργαζομένων ΚΔΒΜ 

Εργαζόμενοι Συνεντευξιαζόμενοι 

6 άτομα Σ1 

5 άτομα Σ2, Σ3, Σ5 

10 άτομα Σ4, Σ6 

9 άτομα Σ7 

8 άτομα Σ8 

 

o Ερώτηση δεύτερη: «Ποια είναι τα αντικείμενα δράσης του ΚΔΒΜ;» 

     Στη δεύτερη ερώτηση έγινε η διευκρίνιση σχετικά με το αντικείμενο 

δραστηριοποίησης του ΚΔΒΜ, ώστε να γίνει αντιληπτό και το αντικείμενο 

απασχόλησης των εργαζομένων. Όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι το ΚΔΒΜ 

ασχολείται τόσο με επιδοτούμενα (ανέργων, εργαζομένων, ΛΑΕΚ), όσο και με 

αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΦΕΤ, Τεχνικών Ασφαλείας, Στελεχών 

Υπηρεσιών Ασφάλειας). Οι κυρίαρχες εκφράσεις που διατυπώθηκαν είναι: 

«…τα αυτοχρηματοδοτούμενα αποτελούν το μέσο της χρηματοδότησής μας σε περιόδους 

απραξίας…» (Σ3). 

« ….με τα επιδοτούμενα προγράμματα δεν είναι συγκεκριμένος ο χρόνος αποπληρωμής 

μας…» (Σ5). 

«…έχουμε αναπτύξει τον τομέα των αυτοχρηματοδοτούμενων σε σημαντικό επίπεδο, 

υλοποιώντας ακόμη και πρότυπα προγράμματα, με περιεχόμενο εξειδικευμένο…» (Σ6). 

«…θα προτιμούσαμε τα επιδοτούμενα προγράμματα, αλλά δεν υπάρχει συνέχεια στην 

υλοποίησή τους…» (Σ8). 

 

o Ερώτηση τρίτη: «Ποια είναι η γεωγραφική λειτουργία του ΚΔΒΜ; Υπάρχουν 

παραρτήματα;». 

     Στην τρίτη ερώτηση έγινε διερεύνηση της γεωγραφικής λειτουργίας του ΚΔΒΜ, 

ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν παραρτήματά του, είτε εντός είτε εκτός νομού. Οι 

τρεις από τους ερωτώμενους απάντησαν ότι δεν υπάρχουν παραρτήματα, ενώ οι πέντε 

απάντησαν θετικά στην ύπαρξή τους. Ωστόσο αναφέρθηκαν είτε στην υποστελέχωση 

των παραρτημάτων, ένας εργαζόμενος σε κάθε παράρτημα (Σ2), είτε στη λειτουργία 

του παραρτήματος μόνο όταν γίνεται υλοποίηση κάποιου προγράμματος (Σ8). Επίσης, 

αναφέρθηκε η «…συνεργασία με τοπικά ΚΔΒΜ…» (Σ3, Σ5), ώστε να είναι δυνατή η 

δραστηριοποίηση του ΚΔΒΜ και σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή, χωρίς την 

υποχρέωση των λειτουργικών εξόδων. 
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Πίνακας 7: Ύπαρξη παραρτημάτων ΚΔΒΜ 

Παραρτήματα Συνεντευξιαζόμενοι 

Ναι Σ1, Σ2, Σ6, Σ7, Σ8 

Όχι Σ3, Σ4, Σ5 

 

o Ερώτηση τέταρτη: «Όσον αφορά το εσωτερικό περιβάλλον λειτουργίας του ΚΔΒΜ, ποιο 

θεωρείτε ότι αποτελεί το δυνατότερο σημείο του; Το ανθρώπινο δυναμικό, η τεχνολογία 

που χρησιμοποιεί, η χρηματοοικονομική του κατάσταση ή κάτι άλλο;». 

     Στην τέταρτη ερώτηση έγινε διερεύνηση των απόψεων σχετικά με το τι αποτελεί το 

δυνατότερο σημείο στη λειτουργία του ΚΔΒΜ, όσον αφορά το εσωτερικό του 

περιβάλλον. Προέκυψε από την ανάγκη εντοπισμού των εσωτερικών δυνάμεων του 

ΚΔΒΜ, που δίνουν την ώθηση για τη λειτουργία του και μπορούν να αποτελέσουν και 

σημείο προσέλκυσης ωφελουμένων, λόγω της καλής του φήμης. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι οι επτά από τους οκτώ ερωτώμενους απάντησαν ότι το ανθρώπινο δυναμικό 

αποτελεί το δυνατότερο σημείο λειτουργίας του εσωτερικού περιβάλλοντος του 

ΚΔΒΜ. Έδωσαν έμφαση στην εμπειρία και στην πολύχρονη συνεργασία με τους 

εργαζόμενους, στην εξειδίκευσή τους και στις πολύ καλές διαπροσωπικές τους σχέσεις: 

«…είμαστε μαζί ως ομάδα τόσα χρόνια, που πλέον μιλάμε μόνο με τα μάτια…» (Σ1). 

«..γνωρίζουν πως πρέπει να κινηθούν χωρίς να υπάρχει συνεχής επίβλεψη ή έλεγχος…» 

(Σ3). 

«…είμαστε οικογένεια…» (Σ4). 

«…ο κάθε ένας είναι εξειδικευμένος, έχοντας κατάλληλες σπουδές, επιμορφώσεις και 

επαγγελματική εμπειρία…» (Σ5). 

«…η εμπειρία και η εξειδίκευση αποτελεί την κινητήριο δύναμη…» (Σ6). 

«… υπάρχει άριστο κλίμα, μεγάλη εμπειρία…» (Σ7). 

«…όλοι όσοι εργάζονται στο ΚΔΒΜ γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν γιατί είναι συνεργάτες 

ετών…» (Σ8). 

     Ο τομέας της τεχνολογίας αναφέρθηκε από τέσσερις ερωτώμενους, ιδιαίτερα από τα 

νεώτερα ΚΔΒΜ (Σ3, Σ5), από το ΚΔΒΜ που ασχολείται με πρότυπα 

αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα με εξειδικευμένο περιεχόμενο (Σ6) και από ένα 

που έχει παραρτήματα (Σ7). Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εμπειρία του ΚΔΒΜ, 

αναφέρθηκε από πέντε από τους ερωτώμενους, στην υλοποίηση τόσο επιδοτούμενων 

όσο και αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, καθώς και στα έτη λειτουργίας του: 

«..έχουμε μία συνεχή παρουσία στο χώρο…» (Σ1). 
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«…η δράση μας στα αυτοχρηματοδοτουμενα προγράμματα είναι πλέον πολύ μεγάλη…» 

(Σ3). 

«…έχουμε ζήσει, μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας, όλες τις αλλαγές, τις δυσκολίες και 

τις ανακατατάξεις στο χώρο…» (Σ4). 

«…ξεκινήσαμε με μικρά βήματα, σήμερα όμως συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα που 

είναι εφικτό…» (Σ6). 

«…έχουμε υλοποιήσει κάθε μορφής πρόγραμμα…» (Σ7). 

     Τέσσερις από τους ερωτώμενους απάντησαν ως δυνατό σημείο και την γνώση του 

αντικειμένου του ΚΔΒΜ: 

«..υπάρχει συνεχής ενημέρωση για τα προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν…» 

(Σ1). 

«…δραστηριοποιούμαστε κυρίως σε συγκεκριμένο χώρο, τόσο ως προς τους 

ωφελούμενους, όσο και ως προς το αντικείμενο των προγραμμάτων μας, ώστε υπάρχει 

πλέον πλήρης γνώση των εφαρμοζόμενων.» (Σ2). 

«…οι εργαζόμενοι έχουν εξειδικευμένες γνώσεις που τις εφαρμόζουν στο αντίστοιχο 

αντικείμενο…» (Σ4). 

«…δεν υπάρχουν κενά όσον αφορά τη γνώση σχετικά με την επιλογή, την οργάνωση και 

υλοποίηση των προγραμμάτων…» (Σ7). 

     Η φήμη αποτέλεσε, επίσης, ένα σημείο αναφοράς από τέσσερις ερωτώμενους: 

«…πολύ συχνά οι ίδιοι οι ωφελούμενοι μας προσεγγίζουν, καθώς το όνομά μας αποτελεί 

εγγύηση είτε σχετικά με την ποιότητα των προγραμμάτων είτε με τη δομημένη και 

ολοκληρωμένη υλοποίηση.» (Σ2). 

«…είμαστε από τα παλαιότερα ΚΔΒΜ, με ποικίλες δράσεις…» (Σ4). 

«…πλέον είμαστε ίσως το μοναδικό ΚΔΒΜ που δραστηριοποιείται στην περιοχή…» (Σ6). 

«… δεν έχουν υπάρξει άσχημα σχόλια, παράπονα, καταγγελίες όλα αυτά τα χρόνια…» 

(Σ8). 

     Είναι χαρακτηριστικό ότι κανείς από τους ερωτώμενους δεν ανέφερε ως δυνατό 

σημείο την χρηματοοικονομική κατάσταση του ΚΔΒΜ, μολονότι δόθηκε ως επιλογή, 

δείγμα των δυσκολιών που έχουν αντιμετωπίσει τα ΚΔΒΜ, ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια.  
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Πίνακας 8: Δυνάμεις εσωτερικού περιβάλλοντος των ΚΔΒΜ 

Δυνάμεις Συνεντευξιαζόμενοι 

Ανθρώπινο δυναμικό Σ1, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8 

Τεχνολογία Σ3, Σ5, Σ6, Σ7 

Εμπειρία Σ1, Σ3, Σ4, Σ6, Σ7 

Γνώση αντικειμένου Σ1, Σ2, Σ4, Σ7 

Φήμη Σ2, Σ4, Σ6, Σ8 

   

o Έρωτηση πέμπτη: «Όσον αφορά το εσωτερικό περιβάλλον λειτουργίας του ΚΔΒΜ, ποιο 

θεωρείτε ότι αποτελεί το αδύνατο σημείο του;». 

     Στην πέμπτη ερώτηση έγινε διερεύνηση των απόψεων σχετικά με το τι αποτελεί το 

αδύνατο σημείο στη λειτουργία του ΚΔΒΜ, όσον αφορά το εσωτερικό του περιβάλλον. 

Σκοπός ήταν ο εντοπισμός των εσωτερικών αδυναμιών του ΚΔΒΜ, που ίσως 

αποτελούν και τροχοπέδη στη λειτουργία του. Ένας ερωτώμενος ανέφερε ότι η νομική 

μορφή του ΚΔΒΜ, καθώς ανήκει σε κοινωνικό φορέα, αποτελεί σημείο αδυναμίας 

καθώς «..εμποδίζει τη συνεργασία με άλλα ΚΔΒΜ. Υπάρχει συγκεκριμένο όριο 

χρηματοδότησης, η οποιαδήποτε σύμπραξη πρέπει να έχει την έγκριση της διοίκησης και 

οι μακροχρόνιες συνεργασίες δεν γίνονται δεκτές.» (Σ1). Τρεις από τους ερωτώμενους 

ανέφεραν την εξωστρέφεια, ως σημείο αδυναμίας της εσωτερικής λειτουργίας, που θα 

μπορούσε να βελτιωθεί: 

«…η φήμη που έχει το ΚΔΒΜ, δρα ανασταλτικά πολύ συχνά, στην προβολή των 

δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων μας. Θα έπρεπε στο συγκεκριμένο κομμάτι να 

μην επαναπαυόμαστε.» (Σ2). 

«…ίσως επειδή είμαστε το μοναδικό ΚΔΒΜ στην περιοχή, είναι ένας τομέας που τον 

έχουμε αφήσει λίγο πίσω.» (Σ6). 

«…ασχολούμαστε πλέον πιο εντατικά με το κομμάτι αυτό, δεν έχουμε φτάσει όμως ακόμη 

στα επιθυμητά αποτελέσματα…» (Σ7). 

     Δύο από τους ερωτώμενους ανέφεραν ως αδύνατο σημείο τις εγκαταστάσεις του 

ΚΔΒΜ, όπως «…ο ελλιπής χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων…» (Σ3) και το 

«…απομακρυσμένο σημείο λειτουργίας από το κέντρο της πόλης…» (Σ5), χωρίς όμως να 

γίνεται αναφορά για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του. 

     Ένας από τους ερωτώμενους ανέφερε την τεχνολογία ως αδύνατο σημείο, λέγοντας 

οτι «…η εμπειρία και τα χρόνια λειτουργίας μας μας δυσκόλεψε κάποια στιγμή να 

ακολουθήσουμε την εξέλιξη της τεχνολογίας, υιοθετώντας την στο εσωτερικό σύστημα 

διαχείρισής μας. Ωστόσο σήμερα είμαστε σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, θα ήθελα 
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όμως να υπάρχει άμεση προσαρμογή και κατανόηση των νέων συστημάτων, δίχως 

καθυστέρηση κάθε φορά.» (Σ4). 

     Τέλος, ένας ερωτώμενος ανέφερε την χρηματοοικονομική κατάσταση του ΚΔΒΜ 

και μη θέλωντας να επεκταθεί περισσότερο τόνισε ότι «…δεν είμαστε στην κατάσταση 

που είμασταν, αλλά θα το παλέψουμε…» (Σ8). 

 

Πίνακας 9: Αδυναμίες εσωτερικού περιβάλλοντος των ΚΔΒΜ 

Αδυναμίες Συνεντευξιαζόμενοι 

Νομική μορφή Σ1 

Εξωστρέφεια Σ2, Σ6, Σ7 

Εγκαταστάσεις Σ3, Σ5 

Τεχνολογία Σ4 

Χρηματοοικονομική κατάσταση Σ8 

 

o Ερώτηση έκτη: «Όσον αφορά το εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας του ΚΔΒΜ, ποιο 

θεωρείτε ότι αποτελεί ευκαιρία δράσης και δυνατό σημείο της λειτουργίας του; Την σχέση 

του με την κοινωνία, τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, τους ωφελούμενους, την σχέση με 

τους ανταγωνιστές, την προσαρμογή στις πολιτικές εξελίξεις ή κάτι άλλο;». 

     Στην έκτη ερώτηση έγινε διερεύνηση των απόψεων σχετικά με το τι αποτελεί το 

δυνατότερο σημείο στη λειτουργία του ΚΔΒΜ, όσον αφορά το εξωτερικό του 

περιβάλλον. Προέκυψε από την ανάγκη εντοπισμού των εξωτερικών δυνάμεων του 

ΚΔΒΜ, που δίνουν τη δυνατότητα να αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του χώρου της 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, αντιλαμβανόμενο τις προκλήσεις και τις 

ευκαιρίες συγχρόνως όμως και τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Ένας από τους 

ερωτώμενους ανέφερε ως δυνατό σημείο στη λειτουργία του εξωτερικού περιβάλλοντος 

του ΚΔΒΜ την κοινωνία καθώς «..η μορφή του ΚΔΒΜ οδηγεί στη σύνδεση με την 

κοινωνία. Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της, αρωγοί σε κάθε πρόβλημα, γνωρίζοντας τις 

δυσκολίες των σημερινών συνθηκών και προσπαθώντας να ανταποκριθούμε με 

ειλικρίνεια και αποτελεσματικότητα.» (Σ1). 

     Τέσσερις από τους ερωτώμενους προσδιόρισαν ως δυνατό κομμάτι του εξωτερικού 

περιβάλλοντος του ΚΔΒΜ τη σχέση με τους ωφελούμενους: 

«Το πλαίσιο λειτουργίας του ΚΔΒΜ, ως κοινωνικού φορέα, έχει ως βάση τους 

ωφελούμενους. Η σχέση μας μαζί τους είναι προστατευτική, ενημερωτική και 

υποστηρικτική. Απευθύνονται σ’ εμάς για πληροφορίες και απαντήσεις σε ερωτήματά 

τους» (Σ2). 
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«…έχουμε αποκτήσει μια στενή σχέση με τους ωφελούμενους, όπως αποδεικνύεται από το 

γεγονός ότι μας επιλέγουν για την παρακολούθηση διαφόρων προγραμμάτων, 

ενημερώνοντας το συγγενικό και κοινωνικό τους περιβάλλον ή ζητώντας ενημέρωση 

ακόμη και σε περιόδους που δεν υλοποιούνται προγράμματα.» (Σ4). 

«Μολονότι η περιοχή που βρισκόμαστε δεν θεωρείται κεντρική, ωστόσο οι ωφελούμενοι 

δείχνουν την προτίμησή τους από την πρώτη στιγμή λειτουργίας μας.» (Σ5). 

«…έχουμε χτίσει με τα χρόνια μια πολύ στενή σχέση με τους ωφελούμενους των 

προγραμμάτων μας και πολύ συχνά στρεφόμαστε σ’ αυτούς για ανατροφοδότηση των 

αποτελεσμάτων που είχε η παρακολούθηση του προγράμματος και η συμβολή του στην 

εξέλιξή τους.» (Σ6). 

     Τις επιχειρήσεις, ως δυνατό σημείο του εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας τους, 

ανέφεραν τρεις ερωτώμενοι: 

«…υπάρχει άμεση σχέση, συνεχής επαφή και συνεργασία με μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

διαφόρων κλάδων…» (Σ2). 

«…έχουμε δημιουργήσει ένα σταθερό και αξιόλογο δίκτυο συνεργασίας με επιχειρήσεις 

που μας υποστηρίζουν, δεχόμενους ωφελούμενους για πρακτική άσκηση, όταν το απαιτεί 

το πρόγραμμα…» (Σ3). 

«Συνεργαζόμαστε συχνά με ένα σύνολο σημαντικών, κερδοφόρων και πρωτοπόρων 

επιχειρήσεων, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν αμεσότερα σύνδεση ανάμεσα στη γνώση και 

στην πράξη. Πλήθος ωφελουμένων μας έχουν απορροφηθεί από επιχειρήσεις στις οποίες 

έκαναν την πρακτική τους άσκηση, δηλώνοντας πολύ ικανοποιημένοι.» (Σ7). 

     Τέλος οι ανταγνωνιστές αναφέρθηκαν μία φορά ως το δυνατότερο σημείο του 

εξωτερικού περιβάλλοντος του ΚΔΒΜ, δηλώνοντας ότι «…καταφέραμε να είμαστε μία 

υπολογίσιμη ανταγωνιστική μονάδα…» (Σ8). 

 

Πίνακας 10: Ευκαιρίες στο εξωτερικό περιβάλλον των ΚΔΒΜ 

Ευκαιρίες Συνεντευξιαζόμενοι 

Κοινωνία Σ1 

Ωφελούμενοι Σ2, Σ4, Σ5, Σ6 

Επιχειρήσεις Σ2, Σ3, Σ7 

Ανταγωνιστές Σ8 

 

o Ερώτηση έβδομη: «Όσον αφορά το εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας του ΚΔΒΜ, ποιο 

θεωρείτε ότι αποτελεί απειλή και αδύνατο σημείο στη λειτουργία του;». 
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     Στην έβδομη ερώτηση έγινε διερεύνηση των απόψεων σχετικά με το τι αποτελεί 

απειλή και αδύνατο σημείο στη λειτουργία του ΚΔΒΜ, όσον αφορά το εξωτερικό του 

περιβάλλον. Δύο από τους ερωτώμενους ανέφεραν έντονα το θεσμικό πλάισιο, 

τονίζοντας τις συνεχείς αλλαγές και τις απαιτήσεις του, που συχνά δεν συμβαδίζουν με 

τον πραγματικό τρόπο λειτουργίας τους: 

«…συνεχώς ζητούν καινούρια πράγματα και τροποποιούν την υπάρχουσα κατάσταση. 

Συχνά είναι αδύνατον να συμβαδίσουμε με αυτά. Δημιουργούν τέτοια δεδομένα ώστε να 

προωθηθούν συγκεκριμένοι οργανισμοί…» (Σ1). 

«…είναι αδύνατον να παρακολουθήσεις τις αλλαγές και τις προϋποθέσεις που θέτουν 

κάθε φορά. Προσπαθείς να είσαι συνεπής και σε αναγκάζουν να αφήνεις κενά. Θα έπρεπε 

να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, όχι μόνο όσον αφορά τις εγκαταστάσεις ή την 

χρηματοδότηση, αλλά και ομοιογένεια στον τρόπο υλοποίησης προγραμμάτων ίδιων 

κατηγοριών.» (Σ7). 

     Το περιεχόμενο των προγραμμάτων, προβληματίζει έναν από τους ερωτώμενους, 

καθώς το συγκεκριμένο ΚΔΒΜ βασίζεται κυρίως σε συγκεκριμένη μορφή 

προγραμμάτων. Η μονοδιάστατη αυτή λειτουργία, πιθανόν να δημιουργήσει 

προβλήματα μελλοντικά «…είναι απαραιτητο να διευρυνθεί το περιεχόμενο των 

προγραμμάτων μας, καθώς δεν έχουμε την ίδια δυναμική σε όλα τα προσφερόμενα 

προγράμματα…» (Σ2). Δύο από τους ερωτώμενους εξέφρασαν τη δυσφορία τους για το 

γεγονός ότι τα κέντρα αποφάσεων βρίσκονται στην Αθήνα, με αποτέλεσμα είτε την 

αποδοχή οσων προαποφασίζονται είτε την αναγκαστική και συνεχή παρουσία των 

υπευθύνων του ΚΔΒΜ εκεί, γεγονός που τους απομακρύνει από την καθημερινότητα 

του δικού τους οργανισμού: 

«…είμαι συνεχώς σε ένα αεροπλάνο. Πρέπει να παρακολουθώ τις εξελίξεις του κλάδου 

εκεί όπου λαμβάνουν χώρα. Η επιτόπια ενημέρωση είναι διαφορετική. Εάν παρέμενα στη 

Θεσσαλονίκη πιστεύω ότι θα αγνοούσα πολλά θέματα.» (Σ3). 

«…όταν είσαι μακρυά από τις αποφάσεις είναι δεδομένο ότι κάτι θα χάσεις. Η επαφή με 

συγκεκριμένους ανθρώπους και η άμεση γνώση ή απάντηση σε κάθε ερώτημα είναι εφικτό 

μόνο με την παρουσία σου σε συγκεκριμένους χώρους.» (Σ8). 

     Τρεις από τους ερωτώμενους παρουσιάστηκαν προβληματισμένοι σχετικά με τον 

ρόλο των επιχειρήσεων στο χώρο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Η 

αναγκαστική συνεργασία με αυτές, σε συγκεκριμένα προγράμματα, για την πρακτική 

άσκηση των ωφελουμένων, δημιουργεί συχνά προβλήματα και προστριβές: 
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«…η μεγάλη γραφειοκρατία αποτρέπει πολλές επιχειρήσεις από τη συνεργασία με ένα 

ΚΔΒΜ, αναγκάζοντάς μας να δημιουργούμε συνεχώς καινούριες επαφές, κινήσεις που 

δεν είναι εύκολες, ούτε πάντα επιτυχημένες…» (Σ4). 

«…συχνά [οι επιχειρήσεις] θεωρούν τους ωφελούμενους ως ευκαιρία χρησημοποίησης 

εργατικού δυναμικού, χωρίς όμως τις αντίστοιχες υποχρεώσεις από αυτές. Η 

αντιμετώπιση αυτή οδηγεί σε διενέξεις, που μπορούν να οδηγήσουν στη λήξη της 

συνεργασίας, διαταράσσοντας το δίκτυο που έχει δημιουργηθεί» (Σ5). 

«Ο γεωγραφικός χώρος που δραστηριοποιούμαστε έχει συγκεκριμένο αριθμό 

επιχειρήσεων. Επομένως, είναι δύσκολο είτε να απασχοληθούν είτε να απορροφηθούν 

όλοι οι ωφελούμενοι. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, με επιτυχία έως σήμερα, είναι όμως 

ένα θέμα που μας απασχολεί και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.» (Σ6). 

 

Πίνακας 11: Απειλές στο εξωτερικό περιβάλλον των ΚΔΒΜ 

Απειλές Συνεντευξιαζόμενοι 

Θεσμικό πλαίσιο Σ1, Σ7 

Περιεχόμενο προγραμμάτων Σ2,  

Απόσταση από το κέντρο αποφάσεων Σ3, Σ8 

Συνεργασίες με επιχειρήσεις Σ4, Σ5, Σ6 

 

     Οι επόμενες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου διερευνούν τη βιωσιμότητα του 

ΚΔΒΜ, μέσα από ερωτήσεις σχετικά με την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα 

και την παραγωγικότητά του ΚΔΒΜ.  

 

o Ερώτηση όγδοη: «Θεωρείται τα διάφορα προγράμματα που υλοποιούνται στο ΚΔΒΜ 

αποδοτικά, δηλαδή επιτυγχάνουν τον στόχο τους με τους υπάρχοντες ή περιορισμένους 

πόρους;» 

     Όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν θετικά στην συγκεκριμένη ερώτηση με κοινό 

γνώμονα το γεγονός ότι κάθε πρόγραμμα έχει οικονομικές αποδόσεις για τον φορέα 

υλοποίησης, γεγονός που οδηγεί τα ΚΔΒΜ στην διεκδίκησή τους και στη συνεργασία 

με όσο τον δυνατόν περισσότερους ωφελούμενους. 

 

o Ερώτηση ένατη: «Η υλοποίηση των διαφόρων προγραμμάτων οδηγεί σε συνεχή απόδοση 

για το ΚΔΒΜ;» 

     Η ένατη ερώτηση διευκρινίζει το μέγεθος της αποδοτικότητας, την οποία 

αποδέχτηκαν και εξέφρασαν όλοι οι ερωτώμενοι στην προηγούμενη ερώτηση. Στη 
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συγκεκριμένη ερώτηση και πάλι οι απαντήσεις συγκλίνουν σε ένα αρνητικό όμως 

δεδομένο. Η αποδοτικότητα δεν είναι συνεχής. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι 

ποικίλοι. Η πλειοψηφία από τους ερωτώμενους, πέντε από αυτούς εντοπίζουν το 

πρόβλημα στη φύση των διαδικασιών υλοποίησης των προγραμμάτων. Η 

γραφειοκρατία που απαιτείται, οι αλλαγές στις προϋποθέσεις συμμετοχής του φορέα, οι 

τροποποιήσεις ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις, επηρεάζουν σημαντικά τις φάσεις 

υλοποίησης των προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ολοκλήρωσή τους 

και η δραστηριοποίηση στην υλοποίηση κάποιων άλλων: 

«…οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν πριν από την έναρξη του προγράμματος και μέχρι το 

κλείσιμό του και τον τελικό έλεγχο ώστε να προχωρήσει η αποπληρωμή του, είναι πιθανό 

να κρατήσει και ένα ολόκληρο έτος ή ακόμη και περισσότερο, ανάλογα με τη φύση του 

προγράμματος…» (Σ1). 

«…υπερβολική γραφειοκρατία. Συνεχώς ζητάνε και κάτι παραπάνω προκειμένου  να 

προχωρήσει η αποπληρωμή, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι είτε να μην μπορούν να 

αφοσιωθούν στην πρόταση και υλοποίηση άλλων προγραμμάτων είτε να γίνονται 

αναπόφευκτα λάθη…» (Σ3). 

«…είναι συχνό το φαινόμενο, προγράμματα που προκηρύσσονται, στη συνέχεια είτε να 

αναβάλονται είτε να μην πραγματοποιούνται, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά στη 

χρηματοδότησή μας…» (Σ5). 

«…μερικές φορές, μολονότι έχεις τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα, στο 

επόμενο, το οποίο θα μορούσε να συμβάλλει στην χρηματοδότησή σου, δεν πληρής τα 

κριτήρια που έχουν θέσει, επομένως δεν μπορείς να συμμετέχεις στις διαδικασίες 

υλοποίησης…» (Σ6). 

«…πρέπει να συμβαδίζεις και με τις πολιτικές εξελίξεις. Συχνά αυτές διαμορφώνουν και 

τη μορφή των διαδικασιών υλοποίησης. Εάν υπάρχει διάσταση ανάμεσα στις ζητούμενες 

προϋποθέσεις και στα προσφερόμενα από το ΚΔΒΜ έχει χαθεί κάθε δυνατότητα 

οικονομικών αποτελεσμάτων…» (Σ7). 

     Ένας από τους ερωτώμενους προσδιόρισε την αδυναμία συνεχούς απόδοσης στα 

κενά διαστήματα που μεσολαβούν ανάμεσα στα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ τονίζοντας 

ότι «…η αναμονή ανάμεσα σε κάθε υλοποιούμενο ΕΣΠΑ, το διάστημα που έχει 

προκηρυχθεί το πρόγραμμα μέχρι την έναρξη των διαδικασιών, κυρίως όμως η αναμονή 

για την ολοκλήρωση και την τελική έγκριση ότι όλα έχουν τηρηθεί σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα, μπορεί να οδηγήσει ένα ΚΔΒΜ σε άσχημες καταστάσεις, ακόμη και στην 

παύση λειτουργίας του» (Σ2). 
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     Τέλος, δύο ερωτώμενοι ανέφεραν ως τροχοπέδη στη συνεχή αποδοτικότητα τον 

τρόπο σχεδιασμού των διαφόρων προγραμμάτων, καθώς συχνά παρουσιάζονται κενά, 

που γίνεται προσπάθεια να συμπληρωθούν στη συνέχεια: 

«…η εικόνα που έχεις είναι ότι έχεις ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, 

ωστόσο γίνεται εκ των υστέρων μία προσθήκη, που οδηγεί σε παρατάσεις, για να 

συμπληρωθεί το κενό, καθυστερώντας κάθε αποπληρωμή…» (Σ4). 

«…η ελλιπής πρόβλεψη, κυρίως για τη φορολογική κατάσταση του φορέα υλοποίησης, ή η 

εκ των υστέρων συμπλήρωση δικαιολογητικών, που δεν ήταν απαιτητά κατά την έναρξη 

του προγράμματος, έχει οδηγήσει πολλά ΚΔΒΜ σε έναν φαύλο κύκλο, καθώς πρέπει να 

προσκομίσουν συγκεκριμένα έγγραφα για την αποπληρωμή του, τα οποία όμως δεν μπορεί 

να έχει γιατι αυτή η καθυστέρηση στην αποπληρωμή τον έφερε σε δυσμενή οικονομική 

θέση.» (Σ8). 

 

Πίνακας 12: Αιτίες ασυνέχειας αποδοτικότητας υλοποιούμενων προγραμμάτων 

των ΚΔΒΜ 

Μη συνεχής αποδοτικότητα Συνεντευξιαζόμενοι 

Φύση των διαδικασιών υλοποίησης των 

προγραμμάτων 

Σ1, Σ3, Σ5, Σ6, Σ7 

Παύσεις ανάμεσα στα ΕΣΠΑ Σ2  

Σχεδιασμός των προγραμμάτων Σ4, Σ8 

 

     Μετά από τις ερωτήσεις με οικονομικό περιέχομενο, το ερωτηματολόγιο πέρασε σε 

ερωτήσεις που αφορούν τη διοίκηση του ΚΔΒΜ, και συγκεκριμένα την 

αποτελεσματικότητα του ΚΔΒΜ, την σωστή αξιοποίηση των πόρων από την 

υπάρχουσα διοίκηση, επι κεφαλής και εργαζόμενους. 

 

o Ερώτηση δέκατη: «Υπάρχει συγκεκριμένος στόχος κατά τη λειτουργία του ΚΔΒΜ ή οι 

εκάστοτε πολιτικές αποφάσεις ορίζουν και τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν;» 

     Οι απαντήσεις στη δέκατη ερώτηση, μέσα από την οποία διερευνάται η αυτονομία 

στον προγραμματισμό ενός ΚΔΒΜ και η αποσύνδεσή του από πολιτικούς παράγοντες 

ήταν συγκεκριμένες: όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι οι πολιτικές αποφάσεις ορίζουν 

επακριβώς πως θα κινηθεί ένα ΚΔΒΜ, σχετικά με τα προγράμματα που θα υλοποιήσει. 

Ένας μόνο από τους ερωτώμενους ανέφερε ότι ο σχεδιασμός που μπορεί να 

πραγματοποιηθεί αφορά τα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα: 

«…δυστυχώς πλέον λειτουργούμε με βάση τις πολιτικές αποφάσεις…» (Σ1). 
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«…η πολιτική κατάσταση καθορίζει που θα εστιάσουμε…» (Σ2). 

«…όχι μόνο [οι πολιτικές αποφάσεις] καθορίζουν πως θα λειτουργήσουμε, συχνά μας 

εμπαίζουν…» (Σ3). 

«…εξαρτώμαστε ολοκληρωτικά από τις πολιτικές αποφάσεις…» (Σ4). 

«…το άσχημο δεν είναι ότι οι πολιτικές αποφάσεις καθορίζουν τη λειτουργία μας, το 

άσχημο είναι ότι συχνά δεν υπάρχει σταθερότητα σε αυτές…» (Σ5). 

«…αναγκαστικά λειτουργούμε βάσει των πολιτικών αποφάσεων, όμως στα 

αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα έχουμε συγκεκριμένους στόχους που 

επιτυγχάνουμε.» (Σ6). 

«…η πολιτική κατάσταση κυρίως ορίζει ποια προγράμματα θα υλοποιηθούν από ποιους 

φορείς και σε ποιο χρονικό διάστημα. Αναπόφευκτα αυτό οδηγεί σε μία εξάρτηση από 

αυτήν και μας απομακρύνει από την αυτονομία.» (Σ7). 

«…υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις που καθορίζουν και τους στόχους 

μας…» (Σ8). 

 

o Ερώτηση ενδέκατη: «Κατά τον Προγραμματισμό / Σχεδιασμό των κινήσεων υπάρχει 

αποτελεσματική χρήση πόρων (π.χ. οικονομικών, ανθρώπινων);» 

     Στην ενδέκατη ερώτηση έγινε διερεύνηση κατά πόσο στο επιτρεπόμενο πλαίσιο 

προγραμματισμού / σχεδιασμού της υλοποίησης των διαφόρων προγραμμάτων, γίνεται 

σωστή αξιοποίηση των πόρων, γεγονός που ορίζει και την αποτελεσματικότητα των 

ενεργειών. Όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν θετικά, ορισμένοι ωστόσο έκαναν και 

κάποιες διευκρινήσεις: 

«Μολονότι η χρήση των πόρων είναι αποτελεσματική, δεν είναι δυνατός ο 

μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, λόγω της αβεβαιότητας του χώρου, επομένως είναι πολύ 

εύκολο να περάσεις στην αντίθετη κατάσταση: να βρεθείς ελλιπής ή μη ενήμερος στις 

υποχρεώσεις σου.» (Σ1). 

«…όχι μόνο υπάρχει αλλά επηρεάζει και την άμεση λειτουργία μας…» (Σ2). 

«…μερικές φορές για να πετύχουμε την αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση των 

πόρων διαμορφώνουμε, όσο είναι δυνατόν, τον σχεδιασμό μας…στόχος είναι η 

αποτελεσματικότητα…» (Σ7). 

«…προσπαθούμε…δεν είναι πάντα επιτυχής…αλλά προσπαθούμε…» (Σ8). 

 

o Ερώτηση δωδέκατη: «Τι πιστεύετε ότι επηρεάζει τη διοίκηση ενός ΚΔΒΜ;» 

     Στην δωδέκατη ερώτηση ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να εκφράσουν την άποψή 

τους σχετικά με τους παράγοντες εκείνους που πιστεύουν ότι επηρεάζουν τη διοίκηση 
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ενός ΚΔΒΜ. Οι πέντε από τους ερωτώμενους θεωρούν ότι το ανθρώπινο δυναμικό 

μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τη διοίκηση ενός ΚΔΒΜ: 

«…οι εργαζόμενοί μας είναι η βάση μας. Οι γνώσεις τους, η άποψή τους, η επικοινωνία 

που υπάρχει μεταξύ μας και η ομαδική προσπάθεια αποτελούν τη δύναμή μας και είναι 

και ο λόγος που συνεχίζουμε. Εάν υπήρχαν προβλήματα μεταξύ τους, δεν θα μπορούσε 

και η διοίκηση του ΚΔΒΜ να είναι επιτυχής.» (Σ1). 

«…τα περισσότερα άτομα στην ομάδα μας είναι πολλά χρόνια μαζί. Επικοινωνούν, 

συνεργάζονται άψογα, αλληλοστηρίζονται. Το περιβάλλον αυτό δίνει ώθηση ώστε να 

υπάρχει μια αποτελεσματική διοίκηση.» (Σ4). 

«…έχουμε επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό. Η διοίκηση για να είναι επιτυχής πρέπει 

να απευθύνεται και σε ανθρώπους ικανούς και πρόθυμους.» (Σ5). 

«…η διοίκηση γίνεται ευκολότερη όταν υπάρχει συντονισμός. Λειτουργούμε ως ομάδα, 

γνωρίζοντας τις ευθύνες μας και αντιμετωπίζοντας κάθε πρόβλημα ως μια ευκαιρία για 

να γίνουμε καλύτεροι. Όταν υπάρχει επικοινωνία όλα μπορούν να ξεπεραστούν.» (Σ6). 

«Η διοίκηση σε ένα ΚΔΒΜ μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες. Όλα μπορούν 

να αντιμετωπιστούν, αυτό όμως που θα δημιουργήσει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η 

έλλειψη του κατάλληλου προσωπικού. Οι εργαζόμενοι είναι η κινητήριος δύναμη, χωρίς 

αυτούς δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει ο οργανισμός.» (Σ7). 

     Οι δύο από τους ερωτώμενους απάντησαν ότι η αδυναμία ευελιξίας και η 

υποχρεωτικότητα στην τήρηση συγκεκριμένων βημάτων όπως και στην αποδοχή της 

τεράστιας γραφειοκρατίας που συνοδεύει την υλοποίηση ενός προγράμματος, μπορεί 

να οδηγήσει σε αναταράξεις στη διοίκηση του ΚΔΒΜ:  

«Λόγω της μορφής του ΚΔΒΜ δεν υπάρχει ευελιξία στις αποφάσεις. Υπάρχουν 

συγκεκριμένα διοικητικά όργανα, των οποίων οι αντιδράσεις σε διάφορες περιστάσεις δεν 

είναι άμεσες, με αποτέλεσμα είτε να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που 

προκύπτουν είτε η ανταπόκρισή μας να παρουσιάζει κάποια καθυστέρηση.» (Σ2). 

«…όταν η διοίκηση προσαρμόζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες, καθώς οποιαδήποτε 

παρέκκλιση μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία, δηλαδή στην μη υλοποίηση προγραμμάτων, 

εκ των πραγμάτων θέτει όρια, συγκεκριμένες μορφές δράσης, κυρίως όμως αλλοιώνεται η 

αίσθηση της πρωτοβουλίας.» (Σ3). 

     Τέλος ένας από τους ερωτώμενους ανέφερε ότι το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία 

των ΚΔΒΜ, είναι δυνατόν να επηρεάσει και τη διοίκησή τους καθώς «…πρέπει να 

ακολουθείς συγκεκριμένους κανόνες, συχνά ανεδαφικούς, οπότε και η διοίκηση του 

ΚΔΒΜ πρέπει να συμβαδίζει με αυτούς, όσο δύσκολο και παράλογο μπορεί να είναι.». 

 



69 

 

Πίνακας 13: Παράνοντες επηρεασμού της διοίκησης των ΚΔΒΜ 

Παράγοντες επηρεασμού Συνεντευξιαζόμενοι 

Ανθρώπινο δυναμικό Σ1, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7 

Αδυναμία ευελιξίας Σ2, Σ3 

Νομικό πλαίσιο Σ8 

  

     Στη συνέχεια οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αφορούσαν την παραγωγικότητα 

του ΚΔΒΜ, την σχέση δηλαδή του αποτελέσματος και των μέσων που 

χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτό, εξειδικεύοντας το περιεχόμενό τους στον ρόλο του 

ανθρώπινου δυναμικού στην ανάπτυξη, στην ισχυροποίηση και στην δικτύωση του 

ΚΔΒΜ. 

 

o Ερώτηση δέκατη τρίτη: «Πιστεύετε ότι το ανθρώπινο δυναμικό συμβάλλει στην ανάπτυξη 

/ εξέλιξη ενός ΚΔΒΜ;» 

     Στην δέκατη τρίτη ερώτηση έγινε προσπάθεια εντοπισμού των απόψεων των 

ερωτώμενων σχετικά με την συμβολή των εργαζομένων στην ανάπτυξη του ΚΔΒΜ. 

Όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν θετικά, διατυπώνοντας τα εξής: 

«…ιδιαίτερα οι παλαιότεροι εργαζόμενοι, που έχουν κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας 

και συμμετέχουν στο σχεδιασμό των στόχων, όσο είναι εφικτό…» (Σ1). 

«...συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη, μολονότι άλλα όργανα αποφασίζουν 

και έχουν την ευθύνη της ανάπτυξης του ΚΔΒΜ…» (Σ2). 

«...οι εργαζόμενοι και ο τρόπος εργασίας τους μπορούν να αναβαθμίσουν ή να οδηγήσουν 

στην αποτυχία ένα ΚΔΒΜ…» (Σ3). 

«…η ύπαρξη του συγκεκριμένου ΚΔΒΜ τόσα χρόνια βασίζεται κυρίως στην ομάδα μας, 

που στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι η ίδια από την ίδρυσή μας…» (Σ4). 

«…οι εργαζόμενοι λειτουργούν το ΚΔΒΜ, τα προγράμματα πρέπει να υλοποιηθούν μέσα 

από τη σωστή και οργανωμένη εργασία που αυτοί προσφέρουν…» (Σ5). 

«…ο πιο σημαντικός παράγοντας στην εξέλιξη ενός ΚΔΒΜ είναι οι εργαζόμενοί του. 

Εμείς έχουμε επενδύσει σε ανθρώπους ικανούς, επικοινωνιακούς και οργανωτικούς και 

δεν έχουμε διαψευστεί...» (Σ6). 

«…είναι δεδομένη η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού στην ανάπτυξη ενός ΚΔΒΜ. 

Πέρα από το γραφειοκρατικό κομμάτι της δουλειάς μας, υπάρχει η επικοινωνία με τους 

ωφελούμενους, της επιχειρήσης, η ανάγκη για επικοινωνία και εξωστρέφεια. Αυτό το 

πετυχαίνουν οι άνθρωποι.» (Σ7). 
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«…οι άνθρωποι που συνεργαζόμαστε έχουν μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξή μας. Ήταν μαζί 

μας σε κάθε επιτυχία αλλά και σε κάθε δυσκολία…» (Σ8). 

 

o Ερώτηση δέκατη τέταρτη: «Προσφέρονται ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 

(ενδυνάμωση, ενημέρωση για νέα δεδομένα);» 

     Με την δέκατη τέταρτη ερώτηση διερευνήθηκε κατά πόσο τα ίδια τα ΚΔΒΜ 

προσφέρουν ευκαιρίες για την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων τους. Τρεις 

από τους ερωτώμενους απάντησαν ότι το ΚΔΒΜ δεν προσφέρει το ίδιο ευκαιρίες 

επαγγελματικής ανάπτυξης: 

«…μέσα από την υλοποίηση των προγραμμάτων αποκτούν εμπειρία, γνώσεις και 

εξελίσσονται...» (Σ1). 

«…δεν οργανώνονται εσωτερικά σεμινάρια…μέχρι σήμερα δεν διατυπώθηκε κάποιο 

αίτημα για παρακολούθηση κάποιου σεμιναρίου…» (Σ4). 

«…δεν υπάρχει ο χρόνος ώστε να παρακολουθήσουν κάποιο σεμινάριο…» (Σ8). 

     Ένας από τους ερωτώμενους ανέφερε ότι η παρακολούθηση κάποιου σεμιναρίου ή 

μαθήματος σχετικά με την επαγγελματική ενδυνάμωση των εργαζομένων μπορεί να 

γίνει μετά από πρωτοβουλία του ίδιου καθώς «…δεν έχουμε τη δυνατότητα να 

οργανώσουμε εμείς κάποιο ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο. Εάν όμως ενημερωθεί για την 

ύπαρξη κάποιου και θέλει να το παρακολουθήσει, τότε, ανάλογα και με τον φόρτο 

εργασίας την συγκεκριμένη περίοδο, θα μπορέσει να παρευρεθεί.» (Σ3). 

     Τέσσερις από τους ερωτώμενους απάντησαν ότι προσφέρουν κάθε δυνατότητα ώστε 

να αναπτυχθεί επαγγελματικά το προσωπικό: 

«…πραγματοποιούνται ενδοεπιχειρησιακές ημερίδες, επισκέψεις, ακόμη και ταξίδια…» 

(Σ2). 

«…μολονότι δεν έχουμε διοργανώσει κάποιο ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο, υπάρχει 

θετική ανταπόκριση και παρουσία των εργαζομένων μας σε κάθε σχετική ημερίδα...» 

(Σ5). 

«…ενισχύουμε κάθε μορφή επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης, οργανώνοντας 

και ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια αλλά και παρακολουθώντας οι εργαζόμενοί μας 

οποιαδήποτε επιμόρφωση μπορεί να τους εξελίξει…» (Σ6). 

«…το ανθρώπινο  δυναμικό συμμετέχει συχνά στα σεμινάρια ή στις επιμορφώσεις που 

διοργανώνουν διάφοροι φορείς…» (Σ7). 

     Αξίζει να επισημανθεί ότι σχεδόν όλοι οι ερωτώμενοι αναφέρθηκαν σε δωρεάν 

σεμινάρια, ημερίδες ή επιμορφώσεις, καθώς τονίστηκε ότι είναι αδύνατόν σήμερα να 

υπάρξει κονδύλι για τέτοιου είδους δραστηριότητες. Μόνο ένας ερωτώμενος ανέφερε 
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ότι το συγκεκριμένο ΚΔΒΜ λόγω της μορφής του επιβάλλεται να συμμετέχει στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων του, ακόμη και εάν πρέπει να διατεθούν 

κάποια χρήματα (Σ2). 

 

Πίνακας 14: Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης των εργαζομένων από τα 

ΚΔΒΜ 

Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης Συνεντευξιαζόμενοι 

Όχι Σ1, Σ4, Σ8 

Πρωτοβουλία του εργαζόμενου Σ3,  

Ναι Σ2, Σ5, Σ6, Σ7 

 

o Ερώτηση δέκατη πέμπτη: «Πιστεύετε ότι οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού έχουν ανταποδοτικό πλεονέκτημα είτε προσωπικά (π.χ. ενίσχυση 

της ομάδας, συνεργασία) είτε σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς;» 

     Στην δέκατη πέμπτη ερώτηση ζητήθηκε η άποψη των ερωτώμενων για το που 

μπορεί να συντελέσει θετικά η παρακολούθηση σεμιναρίων, ημερίδων, επιμορφώσεων, 

από τους εργαζόμενους του ΚΔΒΜ, είτε όσον αφορά την προσωπική ανάπτυξή τους, 

είτε τα ζητούμενα του χώρου. Ένας από τους ερωτώμενους ανέφερε ότι κάθε ευκαιρία 

επαγγελματικής ανάπτυξης οδηγεί σε καλύτερη επικοινωνία «…στις μεταξύ τους 

συσκέψεις…» (Σ1). 

     Τρεις από τους ερωτώμενους τόνισαν ότι η αύξηση της παραγωγικότητας ενός 

εργαζόμενου συνδέεται με την επαγγελματική του ανάπτυξη: 

«…προσπαθείς να εφαρμόσεις τις νέες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στον 

επαγγελματικό σου χώρο…» (Σ2). 

«…έχει διαπιστωθεί ότι μετά από την παρακολούθηση οποιασδήποτε επιμόρφωσης 

υπάρχει η θέληση για αλλαγή ή ανάπτυξη...» (Σ3). 

«…στόχος μας είναι πέρα από την προσωπική ενδυνάμωση των εργαζομένων η 

παρακολούθηση των διαφόρων σεμιναρίων να οδηγήσει και στην αύξηση της 

παραγωγικότητας, κάτι που έχουμε εντοπίσει μέχρι σήμερα…» (Σ6). 

     Δύο από τους ερωτώμενους θεωρούν ότι οι ευκαιρίες επαγγελλματικής ανάπτυξης 

του ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να οδηγήσουν και στην ανακάλυψη νέων 

αντικειμένων δράσης για το ΚΔΒΜ: 

«…θα μπορούσαν να προσφέρουν πληροφορίες για νέα σχήματα και αντικείμενα, ωστόσο 

αυτή η ενημέρωση είναι δυνατόν να ληφθεί και από τους επίσημους φορείς…» (Σ4). 
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«…αποτελούν μία δεξαμενή πληροφοριών που εάν κανείς είναι έτοιμος να εξερευνήσει 

είναι δυνατόν να οδηγήσει ένα ΚΔΒΜ σε καινούριες διαδρομές...» (Σ7). 

     Τέλος, δύο από τους ερωτώμενους ανέφεραν και τις γνώσεις που είναι δυνατόν να 

λάβει ο εργαζόμενος μέσα από αυτού τους είδους της δραστηριότητες: 

«…αποτελούν ίσως τον μοναδικό τρόπο απόκτησης νέων γνώσεων σχετικά με 

καινούριους κλάδους ή διαδικασίες που θα είναι μελλοντικά απαιτητές…» (Σ5). 

«…βοηθούν στην απόκτηση γνώσεων κυρίως νέων εργαζομένων στο ΚΔΒΜ...» (Σ8). 

 

Πίνακας 15: Τομείς ενίσχυσης μέσω δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης 

Τομείς ενίσχυσης Συνεντευξιαζόμενοι 

Επικοινωνία Σ1  

Παραγωγικότητα Σ2, Σ3, Σ6 

Νέα αντικείμενα για την εταιρεία Σ4, Σ7  

Γνώσεις Σ5, Σ8 

 

     Οι επόμενες ερωτήσεις έχουν ως στόχο να διερευνήσουν τις απόψεις των 

ερωτώμενων για την μελλοντική εξέλιξη των ΚΔΒΜ, μέσα από προβληματισμούς και 

προτάσεις.  

 

o Ερώτηση δέκατη έκτη: «Πιστεύετε ότι η σημερινή μορφή προκήρυξης και υλοποίησης 

των διαφόρων προγραμμάτων συνεισφέρουν αποτελεσματικά στις στρατηγικές, στους 

στόχους και στις πολιτικές των ΚΔΒΜ;» 

     Η δέκατη έκτη ερώτηση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η γέφυρα για να εκφράσουν 

οι ερωτώμενοι τους προβληματισμούς και τις απόψεις τους για το μέλλον των ΚΔΒΜ. 

Η απάντηση όλων ήταν ένα συντριπτικό όχι και έδωσε το βήμα για την επόμενη 

ερώτηση. 

  

o Ερώτηση δέκατη έβδομη: «Ποιοι παράγοντες δημιουργούν προβλήματα στην επιβίωση 

και μελλοντική εξέλιξη των ΚΔΒΜ;» 

     Στην δέκατη έβδομη ερώτηση οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να εκφράσουν τους 

παράγοντες που θεωρούν ότι λειτουργούν ανασταλτικά στη μελλοντική επιβίωση των 

ΚΔΒΜ. Τρεις από αυτούς εντόπισαν τα προβλήματα που υπάρχουν στο νομοθετικό 

πλαίσιο: 
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«…καταβάλλεται μία συνεχής προσπάθεια να είσαι σύννομος, δυστυχώς όμως οι αλλαγές 

είναι ξαφνικές. Δε σου δίνουν το περιθώριο να προετοιμαστείς, ενώ συχνά αυτά που 

ορίζει η νομοθεσία είναι αντικρουόμενα.» (Σ1). 

«Οι νόμοι με περιεχόμενο την ίδρυση και λειτουργία ενός ΚΔΒΜ πρέπει να είναι 

αυστηροί αλλά και με χρονική διάρκεια. Δεν είναι δυνατόν να μεταβάλλονται διατάξεις 

και αποφάσεις χωρίς διαβούλευση, διεργασία και ενημέρωση των φορέων που αφορούν.» 

(Σ2). 

«…αλλαγές σε νόμους, αλλαγές σε διαδικασίες, αλλαγές της επιβλέπουσας αρχής, που 

συνοδεύονται από μία υπέρμετρη γραφειοκρατία...» (Σ5). 

     Τέσσερις από τους ερωτώμενους ανέφεραν τον ελλιπή σχεδιασμό των διαφόρων 

προγραμμάτων από τους αρμόδιους φορείς: 

«…εάν δεν αλλάξει ο τρόπος σχεδιασμού των διαφόρων προγραμμάτων, εάν δεν 

εφαρμοστεί μία σοβαρή στρατηγική που θα ενισχύει την συνεχιζόμενη επαγγελματική 

κατάρτιση, η επιβίωση των ΚΔΒΜ είναι αμφίβολη.» (Σ1). 

«…είναι απαράδεκτο κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός προγράμαμτος να αλλάζουν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, να ανατρέπονται προθεσμίες ή να μην υπάρχει εικόνα του 

τρόπου ολοκλήρωσής του, π.χ. προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ή εξετάσεις 

πιστοποίησης. Αυτό δείχνει έλλειψη σχεδιασμού.» (Σ3). 

«…αυτό που εντοπίζουμε ως βασικό πρόβλημα που θα δυσκολέψει την εξέλιξη των 

ΚΔΒΜ είναι η ελλιπής γνώση πολλών που σχεδιάζουν τα εκάστοτε προγράμματα, 

αφήνοντας είτε κενά είτε σημεία που καλούνται να τροποποιήσουν μεταγενέστερα με 

αποφάσεις που είναι αδύνατον να εφαρμοστούν...» (Σ6). 

«…υπάρχουν χρονικά διαστήματα που οι εργαζόμενοι δουλεύουν ασταμάτητα αμέτρητες 

ώρες και άλλα που δεν υπάρχει αντικείμενο. Ο λόγος; Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων 

είναι συχνά ημιτελής με αποτέλεσμα να γίνονται διορθώσεις, αλλαγές ή το χειρότερο να 

αναστέλλεται οποιαδήποτε ενέργεια για αόριστο χρονικό διάστημα, μολονότι έχει γίνει 

μία τεράστια προετοιμασία από τα ΚΔΒΜ.» (Σ7). 

     Τέλος, τρεις από τους ερωτώμενους ανέφεραν την ύπαρξη ανταγωνισμού, ως 

πρόβλημα βιωσιμότητας των ΚΔΒΜ. Ενδεικτικό είναι ότι αναφέρθηκαν στον κακό 

ανταγωνισμό, που σχετίζεται με την προσφορά δώρων, χρημάτων και υποσχέσεων προς 

τους ωφελούμενος, ώστε να προτιμηθεί ένα συγκεκριμένο ΚΔΒΜ: 

«…είναι αδύνατον να εμπλακούμε σε ενέργειες αθέμιτου ανταγωνισμού, είτε λόγω μορφής 

είτε λόγω ιδιοσυγκρασίας, μολονότι είναι μία πραγματικότητα...» (Σ2). 

«…γίνονται καταγγελίες, γίνονται συμφωνίες κυριών, το εμπόριο όμως για μία θέση στο 

πρόγραμμα υπάρχει. Σέβομαι τον υγιή ανταγωνισμό...» (Σ4). 
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«…υπάρχει μία ένταση. Δυστυχώς είναι πολλοί αυτοί που συμεττέχουν σε έναν 

ανταγωνισμό με βάση τα δώρα. Δεν μπορείς να το αποφύγεις εύκολα, αλλά σίγουρα δεν 

βοηθά στην εξέλιξη...» (Σ8). 

 

Πίνακας 16: Παράγοντες αναστολής της εξέλιξης των ΚΔΒΜ 

Εμπόδια Συνεντευξιαζόμενοι 

Νομοθεσία Σ1, Σ2, Σ5 

Ελλιπής σχεδιασμός Σ1, Σ3, Σ6, Σ7 

Ανταγωνισμός Σ2, Σ4, Σ8 

 

o Ερώτηση δέκατη όγδοη: «Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για το μέλλον και τι θα 

προτείνατε σχετικά με τη δυνατότητα βιωσιμότητας των ΚΔΒΜ;» 

     Στην τελευταία, δέκατη όγδοη, ερώτηση του ερωτηματολογίου, ζητήθηκε από τους 

ερωτώμενους να κάνουν τη δική τους πρόβλεψη σχετικά με τη βιωσιμοτητα των 

ΚΔΒΜ και να διατυπώσουν κάποιες προτάσεις προς αυτό. Τέσσερις από τους 

ερωτώμενους προέβλεψαν ότι τα ΚΔΒΜ θα λειτουργούν κυρίως μέσα από 

συνεργασίες, με την μορφή ενώσεων: 

«…η εμπειρία του κάθε ΚΔΒΜ, σε συνδυασμό με το αντικείμενο με το οποίο έχει 

ασχοληθεί περισσότερο θα το οδηγήσει στη δημιουργία ενώσεων, όχι κοινοπραξιών, ώστε 

να είναι δυνατή η επιβίωσή του...» (Σ1). 

«…είναι πλέον μία πραγματικότητα οι ενώσεις ή οι κοινοπραξίες στα πλαίσια 

συγκεκριμένων προγραμμάτων...» (Σ2). 

«…στο μέλλον όλα θα λειτουργούν με την μορφή ενώσεων. Δύσκολα επιβιώνει ένα 

ΚΔΒΜ μόνο του. Δεν πιστεύω στη δημιουργία κοινοπραξιών στο μέλλον. Αυτό μπορεί να 

συμβεί μόνο σε συγκεκριμένα προγράμματα, η διαδικασία δημιουργίας της όμως, έκδοση 

ΑΦΜ, φορολογικές ενημερότητες, οδηγούν στην πρακτικότερη δημιουργία των 

ενώσεων...» (Σ4). 

«…οι συνεργασίες θα επικρατήσουν. Εάν αυτό οδηγήσει στην ομαλοποίηση του 

περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται τα ΚΔΒΜ, γιατί όχι;...» (Σ7). 

     Δύο από τους ερωτώμενους ανέφεραν ότι μελλοντικά τα ΚΔΒΜ θα προσαρμοστούν 

στις συνθήκες που υπάρχουν, ιδιαίτερα αυτά που έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα: 

«…η προσαρμογή θα είναι αναγκαστική. Η οργάνωση λειτουργίας του ΚΔΒΜ ανάλογα με 

τις ανάγκες της κοινωνίας, των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων θα οδηγήσει σε 

αυτήν...» (Σ7). 
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«…σήμερα υπάρχει ένα πρόβλημα προσαρμογής των ΚΔΒΜ στα δεδομένα που 

επικρατούν. Εάν θέλουν να υπάρχουν και αύριο θα αναγκαστούν να αναθεωρήσουν, να 

επανασχεδιάσουν και να προχωρήσουν...» (Σ8). 

     Τρεις από τους ερωτώμενους προβλέπουν ότι θα υιοθετηθούν νέες τεχνικές στον 

τρόπο λειτουργίας αλλά και υλοποίησης των διαφόρων προγραμμάτων των ΚΔΒΜ: 

«…η τεχνολογία, θέλω να πιστεύω, θα μειώσει την γραφειοκρατία...» (Σ3). 

«…ήδη τα διάφορα προγράμματα έχουν εμπλουτιστεί με νέες τεχνικές ως προς την 

υλοποίηση, π.χ. συμβουλευτική, πιστοποίηση...» (Σ5). 

«…η τεχνολογία και η γνώση οδηγεί αναπόφευκτα σε νέες τεχνικές οργάνωσης, 

παρακολούθησης και υλοποίησης των προγραμμάτων...» (Σ6). 

 

Πίνακας 17: Προβλέψεις βιωσιμότητας των ΚΔΒΜ 

Προβλέψεις Συνεντευξιαζόμενοι 

Συνεργασίες Σ1, Σ2, Σ4, Σ7 

Προσαρμογή Σ7, Σ8 

Νέες τεχνικές Σ3, Σ5, Σ6 

 

     Όσον αφορά τις προτάσεις των ερωτώμενων σχετικά με το τι θα μπορούσε να 

συντελέσει θετικά στη βιωσιμότητα των ΚΔΒΜ, υπήρξαν ιδιαίτερα σημαντικές. 

Χαρακτηριστικό είναι, ότι το σύνολο των ερωτώμενων αναφέρθηκε στον ρόλο του 

ανθρώπινου δυναμικού στη βιωσιμότητα του ΚΔΒΜ, κυρίως μέσα από ενέργειες 

εξειδίκευσής του. 

«…ιδιαίτερα σημαντική είναι η αξιολόγηση των φορέων υλοποίησης. Βέβαια, θα πρέπει 

να βασίζεται σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα μεγέθη, όχι σε αόριστες παραμέτρους. 

Επίσης, απαραίτητη είναι και η μέτρηση της αποδοτικότητας των προγραμμάτων. 

Σημασία δεν έχει η ποσότητα, αλλά εάν επιτελούν τον σκοπό τους και πετυχαίνονται οι 

στόχοι τους. Αυτά σε συνδυασμό με ένα σταθερό νομικό πλαίσιο θα δημιουργήσουν 

συγκεκριμένους κανόνες εισαγωγής στον χώρο που θα επιτρέπουν τους σοβαρούς 

επαγγελματίες, με ικανότητες, εμπειρία και σωστούς συνεργάτες να λειτουργήσουν...η 

ύπαρξη εξειδιεκευμένων συνεργατών, που θα μπορούν να διαχειριστούν τα παραπάνω θα 

συντελέσει στην επιτυχή λειτουργία.» (Σ1). 

«Το σημαντικότερο βήμα είναι η ύπαρξη ενός σταθερού και ολοκληρωμένου νομικού 

πλαισίου. Η αβεβαιότητα δεν μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία. Η γνώση των κανόνων 

θα οδηγήσει και σε έναν επαναπροσδιορισμό και στην επανασχεδίαση των στρατηγικών 

για την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση με βάση τις πραγματικές ανάγκες των 
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εμπλεκομένων. Το ανθρώπινο δυναμικό θα είναι έτοιμο να εφαρμόσει τα ζητούμενα, 

συμβάλλοντας άμεσα στη βιωσιμότητα του ΚΔΒΜ.» (Σ2). 

«…η μείωση της γραφειοκρατίας είναι το ζητούμενο. Μόνο τότε θα υπάρξει ανάπτυξη. Η 

βαρύτητα που θα δοθεί, επίσης, στην επιμόρφωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη κατάσταση για τα ΚΔΒΜ ...» (Σ3). 

«…η αξιολόγηση δρα είτε αποτρεπτικά για την είσοδο στο χώρο ασυνείδητων, που ο 

στόχος τους είναι η δημιουργία εντάσεων και η υλοποίηση κάποιων προγραμμάτων για 

τους δικούς τους λόγους, είτε θετικά, καθώς οδηγεί στην εξέλιξη, στην απομάκρυνση των 

κακών πρακτικών και στην ανάπτυξη...συγχρόνως δημιουργεί και εργαζόμενους, με 

θέληση, στόχο και προσόντα…» (Σ4). 

«…με την ύπαρξη ενός νομικού πλαισίου δομημένου, καθορίζοντας συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΔΒΜ, σε συνδυασμό με την απασχόληση 

ανθρώπινου δυναμικού εξειδικευμένου και με σύγχρονες γνώσεις, είναι δεδομένη η 

βιωσιμότητα...» (Σ5). 

«…η σταθεροποίηση του θεσμικού πλαισίου, ιδιαίτερα στον τομέα της αξιολόγησης των 

φορέων υλοποίησης, ώστε να αποτρέπονται παρανομίες, σε συνδυασμό με το 

εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό θα οδηγήσουν αναπόφευκτα και στη δημιουργία νέων 

στρατηγικών, εγγύτερα στις συνθήκες που επικρατούν, δίνοντας στον θεσμό της 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης το βάρος και τη σημασία που πρέπει. Είναι 

ανάγκη η αποδοχή του και όχι η απαξίωσή του, ως ένα επιδοματικό μέσο, χωρίς γνώσεις 

και προοπτικές.» (Σ6). 

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αλλάξει ο τρόπος πιστοποίησης των φορέων υλοποίησης 

και να αυστηροποιηθούν οι προϋποθέσεις εισαγωγής. Η αντικειμενική αξιολόγηση, η 

δημιουργία μετρήσιμων στόχων των δράσεων των φορέων κατάρτισης, όπως η 

παρακολούθηση και εξέλιξη των ωφελουμένων, και η ύπαρξη ενός σταθερού νομικού 

πλαισίου είναι οι λύσεις για την βιωσιμότητα των ΚΔΒΜ. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι 

εφικτή η δημιουργία μίας στρατηγικής εφικτής, συμβατής με την πραγματικότητα. Επίσης, 

η δυνατότητα παρακολούθησης από τους εργαζόμενους σεμιναρίων, επιμορφώσεων, 

μαθημάτων, σχετικά με τη λειτουργία των ΚΔΒΜ και κάθε πτυχής δράσης του, θα 

αναβαθμίσει τις υπηρεσίες που παρέχονται με αξιόλογα αποτελέσματα » (Σ7). 

«…η ύπαρξη ποιοτικών κριτηρίων κατά την αξιολόγηση των φορέων τα οποία θα 

ορίζονται από το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ΚΔΒΜ, μπορεί να οδηγήσει σε θετικές 

εξελίξεις ...ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει και στο ανθρώπινο δυναμικό των ΚΔΒΜ, 

καθώς οι δικές τους γνώσεις και εξειδικεύσεις τα κάνουν βιώσιμα.» (Σ8). 
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Πίνακας 18: Προτάσεις για την βιωσιμότητα των ΚΔΒΜ 

Προτάσεις Συνεντευξιαζόμενοι 

Αξιολόγηση φορέων Σ1, Σ4, Σ6, Σ7, Σ8 

Μέτρηση αποτελεσματικότητας 

προγραμμάτων 

Σ1, Σ7 

Αυστηρές προϋποθέσεις εισαγωγής Σ1, Σ5, Σ7 

Επανασχεδίαση στρατηγικών Σ2, Σ6, Σ7 

Μείωση γραφειοκρατίας Σ3 

Επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, 

Σ8  

Σταθεροποίηση νομικού πλαισίου Σ1, Σ2, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8 

 

 

6.2. Ανάλυση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου εργαζομένων των ΚΔΒΜ. 

 

     Μετά από τις προκαταρκτικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που απευθυνόταν 

στους εργαζόμενους των ΚΔΒΜ, ξεκίνησαν οι ερωτήσεις που αφορούσαν τον 

επαγγελματικό ρόλο του ερωτώμενου στο ΚΔΒΜ.  

 

o Ερώτηση πρώτη: «Ποιες είναι οι αρμοδιότητές σας στο ΚΔΒΜ που εργάζεστε;» 

     Με την πρώτη ερώτηση έγινε προσπάθεια διερεύνησης των αρμοδιοτήτων και κατ’ 

επέκταση των ρόλων που έχουν οι ερωτώμενοι στο ΚΔΒΜ που εργάζονται. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στο σύνολό τους ανέφεραν ως κύρια αρμοδιότητά τους την 

υλοποίηση προγραμμάτων σε συνδυασμό με τον συντονισμό ενεργειών κατάρτισης. 

Ουσιαστικά δεν υπήρξε κάποιος διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων, καθώς η γενική 

απάντηση περιελάμβανε ένα σύνολο αρμοδιοτήτων που αφορούν την υλοποίηση ενός 

προγράμματος. Κάποιες χαρακτηριστικές απαντήσεις ήταν οι ακόλουθες: 

«…έχω ένα σύνολο αρμοδιοτήτων, από την υλοποίηση έως την αξιολόγηση του 

προγράμματος...» (Σ1). 

«…υλοποίηση, επαφή με εκπαιδευτές, τηλέφωνα προς τους ωφελούμενους…» (Σ4). 

«…ασχολούμαι με τον συντονισμό κάθε ενέργειας που αφορά την κατάρτιση…κατάθεση 

του ενδιαφέροντός μας για το πρόγραμμα έως την διατροφή των ωφελούμενων…» (Σ5). 

«…ασχολούμαι με τα πάντα…με τη γραφειοκρατία για την υλοποίηση του προγράμματος, 

κάνω επαφές με ωφελούμενους, εκπαιδευτές, επιχειρήσεις, προμηθευτές…» (Σ8). 
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«…δεν υπάρχει κάτι που δεν κάνω στο ΚΔΒΜ, είτε αφορά τα αυτοχρηματοδοτούμενα είτε 

τα επιδοτούμενα προγράμματα. Ακόμη και εάν έχεις ολοκληρώσει ένα 

αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, θα βοηθήσεις τον συνάδελφο στην υλοποίηση ενός 

επιδοτούμενου…» (Σ11). 

«…τυπικά ασχολούμαι με την υλοποίηση ενός προγράμματος, ουσιαστικά ξεκινώ με την 

ενημέρωση του εν δυνάμει ωφελούμενου, δηλαδή παίρνω τηλέφωνα για να συγκεντρώσω 

«πελάτες»…» (Σ12). 

     Το γεγονός ότι συνέπιπταν οι απαντήσεις των ερωτώμενων μας δίνει τη δυνατότητα 

να οργανώσουμε τις αρμοδιότητές τους ως ακολούθως: 

 

Πίνακας 19: Αρμοδιότητες εργαζομένων ΚΔΒΜ 

Αρμοδιότητες Συνεντευξιαζόμενοι 

Διαχειριστικές ενέργειες υλοποίησης 

προγραμμάτων 

 

 

Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, 

Σ8, Σ9, Σ10, Σ11, Σ12 

 

Επαφή με ωφελούμενος 

Επιλογή εκπαιδευτών 

Επαφή με επιχειρήσεις 

Επαφή με προμηθευτές 

Αξιολόγηση 

Αρχειοθέτηση 

 

o Ερώτηση δεύτερη: «Ποια πλευρά του επαγγελματικού σας προφίλ θα θέλατε να 

αναπτύξετε περισσότερο;» 

     Στη δεύτερη ερώτηση οι ερωτώμενοι ανέφεραν τους τομείς εκείνους στους οποίους 

θα ήθελαν να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν περισσότερο. Στόχος ήταν να μπορέσουν 

να εκφράσουν τα σημεία εκείνα στα οποία θεωρούν ότι χρειάζονται ενίσχυση, ώστε να 

είναι πιο ολοκληρωμένος ο επαγγελματικός τους ρόλους και να είναι, επίσης, 

αποδοτικότεροι. Έξι από τους ερωτώμενους ανέφεραν ότι ο τομέας στον οποίο θα 

ήθελαν να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις είναι αυτός της συμβουλευτικής, καθώς στα 

επιδοτούμενα προγράμματα αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία. Η ικανότητα αντίληψης 

και αξιολόγησης αυτού του υλικού σε κάθε πρόγραμμα και η επαφή με τους 

αντίστοιχους συμβούλους που θα συνεργαστούν με το ΚΔΒΜ απαιτεί συγκεκριμένες 

γνώσεις που μελλοντικά θα είναι απαραίτητες. Τέσσερις από τους ερωτώμενους θα 

ήθελαν να εξελίξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, κυρίως σε σχέση με τους 

ωφελούμενους, καθώς υπάρχει μία μακρά πορεία από τη στιγμή της ενημέρωσης ενός 
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ατόμου για την ύπαρξη ενός προγράμματος, μέχρι την υπογραφή της απαιτούμενης 

σύμβασης μαζί του και τέλος έως την επιτυχή του ολοκλήρωση με την παρουσία του. 

Τρεις από τους ερωτώμενους θεωρούν ότι θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στις 

νέες τεχνολογίες, καθώς η εξοικίωση με τις διάφορες ηλεκτρονικές πλατφόρμες που 

δημιουργούνται για τα διάφορα προγράμματα, με ηλεκτρονικά προγράμματα κειμένων, 

διαχειριστικών φύλλων και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, είναι απαραίτητη, αφού 

αποτελούν το μέσο διαχείρισης, επικοινωνίας και οργάνωσης των ΚΔΒΜ. Υπήρξαν 

πέντε ερωτώμενοι που τόνισαν ότι πρέπει να βελτιωθούν οι γνώσεις τους σχετικά με τις 

παραμέτρους αξιολόγησης είτε της αποδοτικότητας των προγραμμάτων, είτε της ίδιας 

της απόδοσης του ΚΔΒΜ, ώστε να είναι δυνατές οι αλλαγές και οι προσαρμογές προς 

τη σωστή κατεύθυνση. Τρεις ερωτώμενοι, θα ήθελαν να αποκτήσουν μεγαλύτερη 

εξοικίωση στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, καθώς συχνά εντοπίζεται το 

φαινόμενο, αυτό που συνοδεύει τα προγράμματα να μην είναι επαρκές είτε ορισμένοι 

εκπαιδευτές να αδυνατούν να το οργανώσουν σωστά. Στην ίδια φιλοσοφία τρεις από 

τους ερωτώμενους θα ήθελαν να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με τις 

τεχνικές διδασκαλίας που ενδείκνυνται στην εκπαίδευση ενηλίκων, ώστε να είναι σε 

θέση να αξιολογήσουν είτε την αποδοτικότητά τους, σε σχέση με τις γνώσεις που 

έλαβαν οι ωφελούμενοι, είτε τις ικανότητες των εκπαιδευτών και κατά πόσο 

ανταποκρίνονται στο έργο τους. Τέλος, δύο από τους ερωτώμενους θα ήθελαν να 

γνωρίζουν τεχνικές λήψης αποφάσεων, ώστε να αντιλαμβάνονται καλύτερα τα 

προβλήματα, να επεξεργάζονται εναλλακτικές και να επιλέγουν την περισσότερο 

κατάλληλη από αυτές. Οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι: 

«…έχω εντοπίσει μέσα από την υλοποίηση πρόσφατων προγραμμάτων, ότι το κομμάτι της 

συμβουλευτικής είναι υποχρεωτικό. Πρέπει πλέον να είμαστε γνώστες για να μπορούμε να 

παρακολουθήσουμε ευκολότερα την εξέλιξή του. Επίσης, η προσέγγιση των ωφελούμενων 

είναι όλο και δυσκολότερη. Πρέπει να αναπτύσσεις νέες επικοινωνιακές τακτικές για να 

τους προσεγγίσεις ...» (Σ1). 

«…η συμβουλευτική είναι το νέο ζητούμενο. Παλαιότερα υπήρχε μία συμβουλευτική 

υποστήριξη από το ΚΔΒΜ, σήμερα όμως γίνεται πιο οργανωμένα και δομημένα. Είναι 

ένας χώρος που με ενδιαφέρει, μαζί με την αξιολόγηση. Πως θα εντοπίσεις τα κακώς 

κείμενα εάν δεν έχεις τρόπο αξιολόγησης των δεδομένων;…» (Σ2). 

«…θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τις διδικασίες λήψης μιας απόφασης. Υπάρχουν 

βήματα και τεχνικές. Θέλω να το κάνω πιο δομημένα. Όπως επίσης να μάθω για 

μεθόδους αξιολόγησης, τόσο των προγραμμάτων όσο και των ενεργειών του ίδιου του 

ΚΔΒΜ. Πως δομείται μία αξιολόγηση, ποιες παράμετροι λαμβάνονται υπόψη και να μην 
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βλέπω μόνο αυτά τα έτοιμα ερωτηματολόγια που είναι ίδια για όλα με μικρές παραλλαγές 

στον τίτλο…» (Σ3). 

«…το σημείο που εντοπίζω ως δυσκολότερο είναι αυτό της επικοινωνίας. Συνεχώς κάνω 

τηλέφωνα και πρέπει μέσα σε λίγα λεπτά να επιτύχεις τον στόχο σου, κάτι που δεν είναι 

εύκολο…» (Σ4). 

«…η συμβουλευτική είναι το πρώτο και πιο σύγχρονο δεδομένο. Στα επιδοτούμενα 

προγράμματα την αναφέρουν πλέον και στον τίτλο τους. Έχω μια εικόνα, θα ήθελα όμως 

να μάθω περισσότερα. Επίσης, όλη η εξέλιξη και η παρακολούθηση των προγραμμάτων 

γίνεται ηλεκτρονικά. Γνωρίζω πολλά σε σχέση με τους υπολογιστές, ίσως όμως θα έπρεπε 

να το εξελίξω. Επίσης θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τις τεχνικές διδασκαλίας ή την 

παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Συχνά οι εκπαιδευτές δεν είναι συνεργάσιμοι ή το 

αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικο, οπότε πρέπει να επέμβουμε…» (Σ5). 

«…οι νέες τεχνολογίες είναι ένα θέμα. Όχι η απλή χρήση ηλεκτρονικών προγραμμάτων, 

αλλά πιο εξειδικευμένες πλατφόρμες. Όπως επίσης και η αξιολόγηση, ωφελουμένων, 

εκπαιδευτών και αντίστροφα. Πέρα από αυτήν που ζητά το εκάστοτε πρόγραμμα, θα 

έπρεπε να υπάρχει ανεξάρτητα και για το ΚΔΒΜ, ώστε να εντοπιστούν θετικά ή αρνητικά 

δεδομένα στη λειτουργία ή στην υλοποίηση…» (Σ6). 

«…έχω δυσκολευτεί αρκετά με τους εκπαιδευτές. Είναι τόσο δύσκολο να δημιουργήσεις 

εκπαιδευτικό υλικό; Θα ήθελα να έχω κάποιες γενικές γνώσεις στο κομμάτι αυτό, ώστε να 

είμαι περισσότερο σίγουρη για τις επισημάνσεις μου, όπως επίσης και για τον τρόπο που 

διδάσκουν...» (Σ7). 

«…το δυσκολότερο σημείο είναι η λήψη αποφάσεων, σε διάφορους τομείς, π.χ. στον 

τρόπο διδασκαλίας ή στο εκπαιδευτικό υλικό. Είναι το σωστό; Κάτι πρέπει να αλλάξει. 

Αυτό το κομμάτι με απασχολεί περισσότερο…» (Σ8). 

«…το μεγαλύτερο θέμα είναι η επικοινωνία. Συναναστρέφεσαι συνεχώς καινούρια άτομα 

που πρέπει να τα φέρεις στο ΚΔΒΜ. Υπάρχουν τεχνικές για τις οποίες θα ήθελα να μάθω 

περισσότερα. Όπως και για την συμβουλευτική. Τα άτομα αυτά θέλουν υποστήριξη και 

συχνά ιδιαίτερη προσέγγιση…σημαντικό σημείο και η αξιολόγηση. Δεν έχουμε 

προχωρήσει σε εσωτερική αξιολόγηση δομημένη, πέρα από κάποια στατιστικά και φυσικά 

τα χρηματοοικονομικά στοιχεία. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα γι’ αυτό το θέμα.» (Σ9). 

«…σε όλα τα προγράμματα έχει συμβουλευτική. Πλέον προσανατολίζομαι στην απόκτηση 

τέτοιων γνώσεων…» (Σ10). 

«…η αξιολόγηση είναι το σκαλοπάτι που μπορεί να βοηθησει στην εξέλιξη μιας 

επιχείρησης, διορθώνοντας τα λάθη της. Θα ήθελα αυτό το κομμάτι να αναπτύξω 

περισσότερο…» (Σ11). 
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«…όλα τα ΚΔΒΜ ψάχνουν συμβούλους. Η συμβουλευτική είναι υποχρεωτική πλέον. 

Είμαστε οι πρωτοι που πρέπει να ενημερωθούμε…» (Σ12). 

 

Πίνακας 20: Τομείς επαγγελματικής ανάπτυξης εργαζομένων 

Τομείς επαγγελματικής ανάπτυξης Συνεντευξιαζόμενοι 

Συμβουλευτική Σ1, Σ2, Σ5, Σ9, Σ10, Σ12 

Επικοινωνιακές δεξιότητες Σ1, Σ4, Σ9, Σ11 

Νέες τεχνολογίες Σ5, Σ6, Σ7 

Αξιολόγηση Σ2, Σ3, Σ6, Σ9, Σ11 

Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού Σ5, Σ7, Σ8 

Τεχνικές διδασκαλίας Σ5, Σ7, Σ8 

Λήψη αποφάσεων Σ3, Σ8 

 

o Ερώτηση τρίτη: «Υπάρχουν στοιχεία της ατομικής σας συμπεριφοράς που θα θέλατε να 

αναπτύξετε;» 

     Στην τρίτη ερώτηση διερευνήθηκε εάν οι ερωτώμενοι θα ήθελαν να αναπτύξουν 

κάποια σημεία που σχετίζονται περισσότερο με την συμπεριφορά τους στον 

επαγγελματικό χώρο που δραστηριοποιούνται, καθώς αποτελεί κομμάτι της 

επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Επτά από τους ερωτώμενους εξέφρασαν την ανάγκη 

τους να αποκτήσουν μία ευελιξία αλλά και σωστή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των 

συγκρούσεων που είναι πιθανό να προκύψουν στον επαγγελματικό τους χώρο. Το 

μέντορινγκ επίσης αναφέρθηκε από τρεις από τους ερωτώμενους, σε σχέση με τους 

νεοεισερχόμενους στον χώρο εργασίας, ή αναφέροντας την προσωπική τους ανάγκη, 

όταν προσλήφθηκαν. Δύο ερωτώμενοι θα ήθελαν να αναπτύξουν την ενσυναίσθησή 

τους, την ικανότητά τους δηλαδή να αντιλαμβάνονται την ψυχολογική κατάσταση στην 

οποία βρίσκεται ο συνομιλητής τους, και να μπαίνουν στην θέση του. Η ομαδική 

εργασία και ο τρόπος που είναι δυνατόν να επιτευχθεί, ιδιαίτερα σε χώρους με πιεστικά 

χρονοδιαγράμματα, ένταση και συνεχής αλλαγές και τροποποιήσεις της τελευταίας 

στιγμής, απασχολεί πέντε από τους ερωτώμενους. Τέλος, στις τεχνικές 

διαπραγμάτευσης διαφόρων θεμάτων, θα ήθελαν να εξελιχθούν τρεις από τους 

ερωτώμενους. Οι απαντήσεις τους είχαν ως εξής: 

«…οι συγκρούσεις δημιουργούν συχνά άσχημο κλίμα στον εργασιακό χώρο. Θα ήθελα να 

μπορούσα είτε να τις προλάβω, είτε να τις διαχειριστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο... η 

είσοδός μου στον χώρο δεν ήταν απότομη, καθώς είχα την βοήθεια μιας παλαιότερης 



82 

 

συναδέλφου. Θα ήθελα να κάνω και εγώ το ίδιο στους νεώτερους, εφόσον θα ήταν 

δυνατό…» (Σ1). 

«…έχω την εντύπωση ότι μερικές φορές δεν κατανοώ πλήρως αυτόν που έχω απεναντί 

μου. Το αποδίδω στην κούραση και στην ένταση, ίσως όμως είναι κάτι που θα μπορούσα 

να καλλιεργήσω…σίγουρα στον χώρο των ΚΔΒΜ πρέπει να μάθεις να ελίσσεσαι. 

Μπορείς να καταφέρεις αυτό που θέλεις ή να διορθώσεις ένα λάθος, με τον κατάλληλο 

τρόπο. Η διαπραγμάτευση και η διπλωματία είναι βασικές αντιδράσεις, στις οποίες έχω 

ελλείψεις…» (Σ2). 

«…στο ΚΔΒΜ στο οποίο εργάζομαι ενισχύεται η ομαδική εργασία. Θα με ενδιέφερε να 

μάθω περισσότερα για τη δυναμική μιας ομάδας και πως μπορεί αυτή να εξελιχθεί. Θα 

ήθελα να το συνδυάσω με γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση συγκρούσεων, καθώς είναι 

αναπόφευκτο να υπάρχουν συγκρούσεις σε ένα περιβάλλον που καλούνται διάφορα άτομα 

να συνεργαστούν μεταξύ τους.» (Σ3). 

«…η διαχείριση συγκρούσεων είναι ένα από τα σημεία που θα ήθελα να εξελίξω. Η πίεση, 

το άγχος, η ένταση και η αβεβαιότητα της δουλειάς μας, δημιουργεί συνεχώς συγκρούσεις. 

Βέβαια οι περισσότερες επιλύονται και ξεπερνιούνται, όμως ίσως κάποιες θα ήταν δυνατό 

να αποφευχθούν…» (Σ4). 

«…ένα ΚΔΒΜ μπορεί να εξελιχθεί μόνο εάν υπάρχει συνεργασία και κατανόηση ανάμεσα 

στους εργαζόμενους. Είναι πολύ εύκολο να γίνει κάποιο λάθος, το οποίο μπορεί να 

κοστίσει ολόκληρο πρόγραμμα, Επομένως η συναδελφικότητα και η ομαδική εργασία 

είναι πολύ σημαντικά. Θα ήθελα να ασχοληθώ και με το μέντορινγκ. Συχνά 

προσλαμβάνουμε άτομα για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους υλοποίησης 

προγραμμάτων και καλούμαστε να τα κατευθύνουμε ώστε να μπορούν να παίρνουν 

πρωτοβουλίες και να λειτουργούν αυτόνομα. Θα ήθελα να έχω κάποιες γνώσεις 

καθοδήγησης…» (Σ5). 

«…ομαδική εργασία και διαχείριση συγκρούσεων. Εάν ένας εργαζόμενος μάθει πώς να 

ανταποκρίνεται σε αυτά, λύνει κάθε πρόβλημα στον εργασιακό του χώρο…» (Σ6). 

«…θα ήθελα να εξελιχθώ περισσότερο στον τρόπο που αντιμετωπίζω τις συγκρούσεις. 

Νομίζω ούτε η απομάκρυνση είναι θεμιτή κίνηση, αφού διαιωνίζεται το πρόβλημα, αλλά 

ούτε και η υπερβολική του ανάλυση που μπορεί να φέρει στην επιφάνεια μεγαλύτερα 

προβλήματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη κατάσταση. Θα ήθελα να δουλέψω πάνω 

σ’ αυτό...» (Σ7). 

«…η συναναστροφή μας με τους ωφελούμενους, τους εκπαιδευτές και τις επιχειρήσεις, 

απαιτεί διαπραγμάτευση. Θα ήθελα να μάθω εάν υπάρχουν τρόποι και μέθοδοι που θα με 

έκαναν καλύτερη στον συγκεκριμένο τομέα…» (Σ8). 
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«…η πολύχρονη εργασία μου στο χώρο των ΚΔΒΜ με έχει βάλει σε μία «αυτόματη» 

λειτουργία. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι με απορροφά η γραφειοκρατία και 

απομακρύνομαι από τα άτομα που συμμετέχουν στην όλη διαδικασία, είτε συνάδελφοι, 

είτε συμμετέχοντες στην υλοποίηση του προγράμματος. Θα ήθελα να επανέλθω κοντά 

τους και να τους αντιλαμβάνομαι καλύτερα. Επίσης, η απομάκρυνση αυτή με έχει κάνει 

λίγο απότομη και απόλυτη, επομένως η γνώση της διαπραγμάτευσης, πιστεύω ότι θα με 

βοηθούσε.» (Σ9). 

«…είμαι οπαδός της ομαδικής εργασίας. Πάντα θεωρούσα ότι με την συνεργασία 

μπορούν να δημιουργηθούν ιδέες και να βρεθούν λύσεις. Επομένως, θα ήθελα να το 

αναπτύξω ακόμη περισσότερο και να το συνδυάσω με την καθοδήγηση των νέων 

συναδέλφων…» (Σ10). 

«…το μεγαλύτερο πρόβλημα στα ΚΔΒΜ είναι οι συγκρούσεις είτε ανάμεσα στους 

ωφελούμενος είτε ανάμεσα στους εργαζόμενους και στους ωφελούμενους. Θα ήθελα να 

μάθω τεχνικές και μεθόδους αντιμετώπισής τους, όπως και λύσεις για την επαναφορά 

ενός ήρεμου κλίματος…» (Σ11). 

«…η σύγκρουση αποτελεί καθημερινότητα σε ένα ΚΔΒΜ. Πως την αντιμετωπίζεις και 

πως επανέρχεσαι στη συνεργασία με το άτομο που την προκάλεσε; Θα ήθελα να το 

διερευνήσω, όπως και πως μπορεί να εξελιχθεί μία ομάδα…» (Σ12). 

   

Πίνακας 21: Τομείς προσωπικής ανάπτυξης εργαζομένων ΚΔΒΜ 

Τομείς προσωπικής ανάπτυξης Συνεντευξιαζόμενοι 

Διαχείριση συγκρούσεων Σ1, Σ3, Σ4, Σ6, Σ7, Σ11, 

Σ12 

Μέντορινγκ Σ1, Σ5, Σ10 

Ενσυναίσθηση Σ2, Σ9 

Ομαδική εργασία Σ3, Σ5, Σ6, Σ10, Σ12 

Τεχνικές διαπραγμάτευσης Σ2, Σ8, Σ9 

 

o Ερώτηση τέταρτη: «Θα διαθέτατε προσωπικό χρόνο για την ανάπτυξη αυτή;» 

     Με την τέταρτη ερώτηση έγινε προσπάθεια διερεύνησης εάν οι ερωτώμενοι είναι 

διατεθειμένοι να αφιερώσουν από τον προσωπικό τους χρόνο, πέρα από το ωράριο 

εργασίας τους, ώστε να αναπτυχθούν επαγγελματικά και προσωπικά, σε σχέση με τον 

επαγγελματικό τους ρόλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι απάντησαν αμέσως θετικά: 

«Φυσικά. Θα με κάνει καλύτερη στη δουλειά μου.» (Σ1). 

«Ναι. Είμαι σίγουρη ότι θα με βοηθήσει.» (Σ7). 



84 

 

«Ναι. Εάν είναι να κερδίσω γνώσεις που θα μπορέσω να τις εφαρμόσω μελλοντικά…» 

(Σ10). 

     Οι επόμενες ερωτήσεις διερεύνησαν εάν οι ερωτώμενοι έχουν προβεί σε ενέργειες 

ώστε να υπάρξει επαγγελματική ανάπτυξη.  

 

o Ερώτηση πέμπτη: «Ποιος είναι ο ορισμός της «επαγγελματικής ανάπτυξης» για εσάς;» 

     Στην πέμπτη ερώτηση ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να δώσουν τον ορισμό της 

επαγγελματικής ανάπτυξης, ώστε να διαπιστωθεί εάν γνωρίζουν τον όρο και τι 

περιεχόμενο του αποδίδουν.  Πέντε από τους ερωτώμενους συνδύασαν την έννοια της 

επαγγελματικής ανάπτυξης με την επαγγελματική εξέλιξη. Τρεις από τους 

ερωτώμενους, θεωρούν ότι η απόκτηση νέων γνώσεων σχετικά με το χώρο 

δραστηριοποίησης οδηγεί στην ανάπτυξη, ενώ τέσσερις από τους ερωτώμενους την 

συνδέουν με την επιτυχή κατάκτηση των στόχων που θέτονται. Η πλειοψηφία των 

ερωτώμενων θεωρεί ότι η επαγγελματική ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται μόνο με την 

εξέλιξη στον επαγγελματικό χώρο, αλλά σε συνδυασμό με την εξέλιξη της ατομικής 

συμπεριφοράς. Επίσης, τρεις από τους ερωτώμενους θεωρούν ότι έκφρασή της είναι η 

υιοθέτηση των αλλαγών που προκύπτουν στον χώρο των ΚΔΒΜ, και τέλος τέσσερις 

από τους ερωτώμενους θεωρούν ότι η επαγγελματική ανάπτυξη επιτυγχάνεται με την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων: 

«…σημαντικό κομμάτι θεωρώ την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενός εργαζόμενου. Οι 

γνώσεις έχουν ήδη αποκτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, η επιτυχής όμως επίλυση επιμέρους 

καταστάσεων σε πηγαίνει σε άλλο εργασιακό επίπεδο. Η επαγγελματική συμπεριφορά και 

η σύνδεσή της και με την εξέλιξη των ατομικών χαρακτηριστικών και συμπεριφορών 

οδηγεί, πιστεύω, στην επαγγελματική ανάπτυξη.» (Σ1). 

«…πότε έχεις αναπτυχθεί; Όταν πετυχαίνεις τους στόχους σου. Πως θα γίνει αυτό; Εάν 

καταφέρεις να αναπτύξεις τις δεξιότητές σου…» (Σ2). 

«…όταν αναγνωριστεί η εργασία σου, αναλάβεις περισσότερες ευθύνες, αυξηθεί ο μισθός 

σου, αποκτήσεις έναν τίτλο στο οργανόγραμμα, καταλαβαίνεις ότι έχεις αναπτυχθεί 

επαγγελματικά. Για να φτάσεις, βέβαια, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να φροντίσεις να 

εξελίξεις τον επαγγελματικό σου ρόλο και τη συμπεριφορά σου…» (Σ3). 

«…η επαγγελματική ωριμότητα, όπως θέλω να το λέω, ή ανάπτυξη, θεωρώ ότι έρχεται 

όταν μπορείς να αντιμετωπίσεις και να προσαρμοστείς στις αλλαγές του περιβάλλοντος. 

Εάν γίνει αυτό με επιτυχία και ικανοποιήσεις και τους στόχους που έχεις βάλει, έχεις 

πετύχει ένα σημαντικό βήμα …» (Σ4). 
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«…οι νέες γνώσεις που θα σε βοηθήσουν επαγγελματικά, ο προσωπικός στοχασμός και 

εντοπισμός αρνητικών συναισθημάτων και αντιδράσεων, η κατανόηση του πως θα τα 

ξεπεράσεις ώστε να προχωρήσεις παρακάτω είναι ανάπτυξη…» (Σ5). 

«…εάν επιτύχεις τους στόχους, προσωπικούς είτε της επιχείρησης, και αναγνωριστεί αυτή 

η επιτυχία μέσα από μία άνοδο επαγγελματικά, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για 

επαγγελματική ανάπτυξη…» (Σ6). 

«…δεν πρέπει να μένουμε προσηλωμένοι σε τακτικές και συμπεριφορές που έχουν 

ξεπεραστεί. Ο χώρος λειτουργεί πλέον διαφορετικά και πρέπει όλοι εμείς οι εμπλεκόμενοι 

να μπορούμε να αποδεχθούμε τις αλλαγές αυτές. Εάν προσπαθούμε να μάθουμε 

καινούρια πράγματα και να βελτιώνουμε και την προσωπική μας συμπεριφορά 

εξελισσόμαστε.» (Σ7). 

«…η επαγγελματική ανάπτυξη αφορά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων, 

ώστε να μπορούν να εξελιχθούν επαγγελματικά…» (Σ8). 

«…κανείς εργαζόμενος δεν πρέπει να εφησυχάζει. Απαιτείται συνεχής προσπάθεια για 

νέες γνώσεις, καθώς το αντικείμενο συνεχώς μεταβάλλεται. Ο εμπλουτισμός της 

επαγγελματικής υπόστασης και εξέλιξη της συμπεριφοράς μας…» (Σ9). 

«…οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η προσωπική ανάπτυξη, η συνεχής αναζήτηση για το 

καλύτερο…» (Σ10). 

«…ο συνδυασμός επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης, που οδηγεί στην επιτυχία 

των στόχων…» (Σ11). 

«…να είσαι ανοικτός στις νέες προκλήσεις και στα νέα δεδομένα, να εξελίσσεσαι 

επαγγελματικά και προσωπικά και όλα αυτά να αναγνωρίζονται από τον οργανισμό που 

εργάζεσαι…» (Σ12). 

  

Πίνακας 22: Έννοια επαγγελματικής ανάπτυξης 

Έννοια επαγγελματικής ανάπτυξης Συνεντευξιαζόμενοι 

Επαγγελματική εξέλιξη Σ3, Σ6, Σ8, Σ12 

Απόκτηση νέων γνώσεων Σ1, Σ5, Σ9, Σ10 

Επιτυχία στόχων Σ2, Σ4, Σ6, Σ11 

Εξέλιξη επαγγελματικής και ατομικής 

συμπεριφοράς 

Σ1, Σ3, Σ5, Σ7, Σ9, Σ10, 

Σ11, Σ12 

Υιοθέτηση αλλαγών Σ4, Σ7, Σ12 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων Σ1, Σ2, Σ8, Σ10 
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o Ερώτηση έκτη: «Συμμετείχατε σε κάποια δραστηριότητα που θα μπορούσε να συμβάλλει 

στην επαγγελματική σας ανάπτυξη; Ποια ήταν αυτή;»  

     Στην έκτη ερώτηση οι ερωτώμενοι που απάντησαν θετικά ήταν πέντε, ενώ επτά 

απάντησαν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει κάποια δραστηριότητα σχετικά με την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη. Οι δραστηριότητες που συμμετείχαν οι πέντε 

ερωτώμενοι παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 23: Συμμετοχή εργαζομένων σε δραστηριότητες επαγγελματικής 

ανάπτυξης 

Δραστηριότητα Συνεντευξιαζόμενοι 

Συμβουλευτική Σ1, Σ3, Σ6 

Δυναμική της ομάδας Σ5, Σ10 

Διαχείριση συγκρούσεων Σ5, Σ10 

 

o Ερώτηση έβδομη: «Θεωρείτε την συμμετοχή σας στην δραστηριότητα επαγγελματικής 

ανάπτυξης επιτυχημένη ή όχι;» 

     Η έβδομη ερώτηση απευθύνθηκε στους πέντε συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι έχουν 

συμμετάσχει σε κάποια δραστηριότητα που σχετίζεται με την επαγγελματική τους 

ανάπτυξη. Στο σύνολό τους, οι ερωτώμενοι, δήλωσαν ότι η συμμετοχή τους στην 

δραστηριότητα ήταν επιτυχημένη:  

«…πολύ ενδιαφέρουσα…» (Σ1, Σ5, Σ10). 

«…θα ήθελα να επαναληφθεί…» (Σ3). 

«…πολύ οργανωμένη, με πολύ σημαντικές αναφορές…» (Σ6). 

 

o Ερώτηση όγδοη: «Ποια ήταν τα εμπόδια για τη συμμετοχή σας σε δραστηριότητα 

επαγγελματικής ανάπυξης;» 

     Η όγδοη ερώτηση απευθυνόταν στους επτά ερωτώμενους που δήλωσαν ότι δεν 

έχουν συμμετάσχει σε κάποια δραστηριότητα σχετικά με την επαγγελματική τους 

ανάπτυξη. Οι επτά ερωτώμενοι απάντησαν ότι λόγω φόρτου εργασίας, ακόμη και πέρα 

του ωραρίου τους, ήταν αδύνατον να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες που 

πληροφορήθηκαν ότι θα πραγματοποιούνταν, κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους 

σχέσης με το ΚΔΒΜ, ενώ ένας ανέφερε ότι η πληροφόρησή του για τέτοιες 

δραστηριότητες ήταν συνήθως εκ των υστέρων: 

«…με τόση δουλειά δεν είχα τον χρόνο να παρακολουθήσω το οτιδήποτε…» (Σ2). 
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«…ίσως δεν ήταν από τις προτεραιότητές μου και δεν είχα ενημέρωση, ώστε να δηλώσω 

εγκαίρως συμμετοχή …» (Σ4). 

«…θα έπρεπε να λείψω ολόκληρη μέρα από το γραφείο και η περίοδος ήταν δύσκολη..» 

(Σ7). 

«…τα σεμινάρια που με ενδιέφεραν ήταν τρεις μέρες, πως θα μπορούσα να φύγω;» (Σ8). 

«…δεν υπήρχε χρόνος…» (Σ9). 

«…εάν έφευγα θα έπρεπε να κάνουν την δουλειά μου οι υπόλοιποι συνάδελφοι…» (Σ11). 

«…σκέφτηκα ότι με τόση δουλειά ήταν αδύνατον…» (Σ12). 

 

Πίνακας 24: Εμπόδια στη συμμετοχή εργαζομένων σε δραστηριότητες 

επαγγελματικής ανάπτυξης 

Εμπόδια Συνεντευξιαζόμενοι 

Φόρτος εργασίας Σ2, Σ7, Σ8, Σ9, Σ11, Σ12 

Μη γνωστοποίηση Σ4 

 

o Ερώτηση ένατη: «Πως θα μπορούσε να ενισχυθεί η συμμετοχή του ανθρώπινου 

δυναμικού των ΚΔΒΜ σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης;» 

     Στην ένατη ερώτηση οι ερωτώμενοι θα έπρεπε να προτείνουν δυνατούς τρόπους 

συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού των ΚΔΒΜ σε κάποια δραστηριότητα 

επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς εντοπίστηκε ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν 

έχουν συμμετάσχει σε κάτι παρόμοιο. Πέντε από αυτούς πρότειναν τη διοργάνωση 

σεμιναρίων μέσα στο ΚΔΒΜ, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή τους, ακόμη και 

αν την συγκεκριμένη περίοδο υπάρχει φόρτος εργασίας: 

«…η οργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων θα ήταν μία λύση…» (Σ1). 

 «…μόνο εάν γινόταν εσωτερικά στο ΚΔΒΜ θα ήταν ευκολότερη η πρόσβαση…» (Σ3). 

 «…ακόμη και εάν υπήρχε φόρτος εργασίας, δεν θα απουσίαζες σε όλη τη διάρκεια του 

σεμιναρίου…» (Σ7). 

«…αισθάνεσαι ότι είσαι στη δουλειά, συγχρόνως όμως μαθαίνεις καινούρια πράγματα…» 

(Σ8). 

 «…η πιο ολοκληρωμένη λύση…» (Σ11). 

     Τέσσερις από τους ερωτώμενους ανέφεραν ότι η παρακολούθηση ενός σεμιναρίου 

εξ αποστάσεως θα τους διευκόλυνε περισσότερο: 

«…σίγουρα η διά ζώσης παρακολούθηση έχει πλεονεκτήματα, όταν όμως είναι αδύνατη η 

απουσία από την εργασία σου η εξ αποστάσεως είναι ιδανική …» (Σ4). 
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«…μπορείς να ανατρέχεις σε ότι έχει ειπωθεί οποιαδήποτε στιγμή, οργανώνεις τον χρόνο 

σου και φυσικά όχι εις βάρος του ΚΔΒΜ…» (Σ5). 

«…είναι ευκολότερη η παρακολούθηση για όσους δουλεύουν…» (Σ9). 

«…η εξ αποστάσεως παρακολούθηση σεμιναρίων διευκολύνει τον τρόπο που οργανώνεις 

τον χρόνο σου και εντοπίζεις ευκολότερα τα σημεία εκείνα που θέλεις να επιμείνεις…» 

(Σ12). 

Δύο ερωτώμενοι δήλωσαν ότι εάν το ωράριό τους ήταν μειωμένο το χρονικό διάστημα 

που διαρκεί ένα σεμινάριο ή μία επιμόρφωση, θα ήταν δυνατόν να παρευρεθούν: 

«…θα υπήρχε χρόνος και να ολοκληρώσεις μέρος της εργασίας σου και να 

παρακολουθήσεις…» (Σ2). 

 «…το υπόλοιπο χρονικό διάστημα θα μπορούσες να αναπληρώσεις τις ώρες που 

έλειπες…» (Σ6). 

     Ένας μόνο από τους ερωτώμενους διατύπωσε την άποψη ότι: «…ένα σεμινάριο που 

η παρουσία εργαζομένων συγκεκριμένων ΚΔΒΜ κάθε φορά θα ήταν υποχρεωτική, είναι 

το ιδανικό για να ενισχυθούν τέτοιες δραστηριότητες. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, όμως θα ήταν ένας τρόπος…»  (Σ10). 

 

Πίνακας 25: Μορφές ενίσχυσης των δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης 

Ενίσχυση δραστηριοτήτων 

επαγγελματικής ανάπτυξης 

Συνεντευξιαζόμενοι 

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια Σ1, Σ3, Σ7, Σ8, Σ11 

Εξ αποστάσεως συμμετοχή Σ4, Σ5, Σ9, Σ12 

Μειωμένο ωράριο Σ2, Σ6 

Υποχρεωτική συμμετοχή Σ10  

 

     Στις τελευταίες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου διερευνήθηκε η συμμετοχή του 

ΚΔΒΜ στο οποίο εργάζονται οι ερωτώμενοι στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.  

 

o Ερώτηση δέκατη: «Το ΚΔΒΜ στο οποίο εργάζεστε σας προσφέρει την δυνατότητα για 

επαγγελματική ανάπτυξη;» 

     Στη δέκατη ερώτηση ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να δηλώσουν κατά πόσο το 

ΚΔΒΜ στο οποίο εργάζονται τους προσφέρει ή τους διευκολύνει στην παρακολούθηση 

δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι επί 

κεφαλής επενδύουν ή αναγνωρίζουν τη σημασία της επαγγελματικής ανάπτυξης των 
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εργαζομένων στην ομαλή και επιτυχή λειτουργία του ΚΔΒΜ. Όλοι απάντησαν θετικά, 

ωστόσο ορισμένοι έκαναν τις ακόλουθες διευκρινήσεις: 

«…εάν το ζητήσω…» (Σ2). 

«…θα έπρεπε να ενημερώσω αρκετό καιρό πριν...» (Σ7). 

«…μάλλον ναι…δεν έτυχε…» (Σ8). 

«…δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε πρόβλημα…» (Σ9). 

«…ναι, με συννενόηση όμως με τους υπόλοιπους συναδέλφους…» (Σ11). 

«…πιστεύω ότι θα είχα τη δυνατότητα να παρακολουθήσω, δεν το ζήτησα όμως…» 

(Σ12). 

 

o Ερώτηση ενδέκατη: «Θεωρείτε ότι η επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων 

επηρεάζει τη βιωσιμότητα των ΚΔΒΜ;» 

     Στην ενδέκατη ερώτηση ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να εκφράσουν την άποψή 

τους σχετικά με το κατά πόσο η βιωσιμότητα ενός ΚΔΒΜ επηρεάζετε από την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων του. Όλοι οι ερωτώμενοι διατύπωσαν την 

άποψη ότι αυτά είναι αλληλένδετα: 

«…όταν οι εργαζόμενοι μπορούν να ανταποκριθούν με τις γνώσεις τους και τη συνεχή 

ενημέρωση στα ζητούμενα της εποχής, είναι δεδομένο ότι συντελούν στην ανάπτυξη και 

στην εξέλιξη της επιχείρησης.» (Σ1). 

«…οι άνθρωποι κινούν τα νήματα. Όταν εξελίσσονται, εξελίσσεται και η επιχείρηση…» 

(Σ2). 

«…για να μπορέσεις να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις του σήμερα, θα πρέπει πρώτα να 

έχεις αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες. Εάν παραμείνεις σε παρωχημένους 

τρόπους εργασίας, είναι αδύνατο να αποδώσει το ΚΔΒΜ…» (Σ3). 

«…ο μελλοντικός σχεδιασμός λειτουργίας συνδέεται άμεσα με το ανθρώπινο δυναμικό. Η 

υιοθέτηση νέων πρακτικών, που θα σε κρατήσουν στο χώρο, συνδυάζεται με την εξέλιξη 

και των εργαζομένων …» (Σ4). 

«…φυσικά την επηρεάζει. Οι άνθρωποι, η ομάδα, οι γνώσεις, η ανάπτυξη…» (Σ5). 

«…μόνο εάν προσπαθείς να αποκτήσεις γνώσεις και εμπειρίες θα βοηθήσεις και τον 

οργανισμό που εργάζεσαι να προχωρήσει μπροστά…» (Σ6). 

«…η βιωσιμότητα είναι δύσκολη λέξη στις σημερινές συνθήκες. Σίγουρα όμως οι 

άνθρωποι που εξελίσσονται μπορούν να δώσουν ένα ακόμη εφόδιο προς τον στόχο.» 

(Σ7). 

«…η επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα, την στρατηγική 

και φυσικά την βιωσιμότητα του ΚΔΒΜ…» (Σ8). 
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«…εάν αντιληφθείς τα ζητούμενα και μπορέσεις να ενισχύσεις τον εαυτό σου ώστε να τα 

ικανοποιήσει, εκ των πραγμάτων ενισχύεις και τη συνέχεια του χώρου στον οποίο 

εργάζεσαι…» (Σ9). 

«…η καρδιά του ΚΔΒΜ είναι οι άνθρωποι. Εάν γίνουν καλύτεροι, θα έχει αντίκτυπο και 

σε αυτό…» (Σ10). 

«…την επηρεάζει θετικά. Νέες ιδέες και γνώσεις οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα, 

στην αύξηση της αποδοτικότητας και φυσικά σε βιωσιμότητα…» (Σ11). 

«…όταν οι εργαζόμενοι εξελίσσονται και εφαρμόζουν όσα έμαθαν στον επαγγελματικό 

τους χώρο, θα βοηθήσουν και στη μελλοντική ύπαρξή του…» (Σ12). 

     Μετά από την παρουσίαση και την ανάλυση των αποτελεσμάτων της ποιοτικής 

έρευνας, στο επόμενο κεφάλαιο θα γίνει η συζήτησή τους, καθώς και η διεξαγωγή των 

συμπερασμάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

 

Συζήτηση - συμπεράσματα - προτάσεις 

 

     Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις 

απαντήσεις των ερωτώμενων στις ερωτήσεις των δύο ερωτηματολογίων που 

χρησιμοποιήθηκαν στην ποιοτική έρευνα. Επίσης, θα γίνει αναφορά στους 

περιορισμούς και στις αδυναμίες που προέκυψαν κατά την εκπόνησή της, ενώ θα 

διατυπωθούν και προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση του θέματος. 

  

7.1. Συζήτηση – συμπεράσματα 

 

     Η ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε αποτελούνταν από δύο διαφορετικά 

ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για τη διενέργεια δύο κύκλων συνεντεύξεων. 

Στον πρώτο κύκλο, έγινε η διερεύνηση των απόψεων ιδιοκτητών και ανωτέρων 

στελεχών ΚΔΒΜ σχετικά με τη βιωσιμότητά τους στο υπάρχον οικονομικό και 

κοινωνικό περιβάλλον και τη σύνδεση αυτής με την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εργαζομένων τους. Οι ερωτήσεις σχετίζονταν με το πρώτο και το τρίτο ερευνητικό 

ερώτημα της παρούσας εργασίας.  

     Όλοι οι ερωτώμενοι προέρχονται από ΚΔΒΜ που θεωρούνται μεγάλα, βάση του 

αριθμού των εργαζομένων τους. Σήμερα, λόγω των οικονομικών και πολιτικών 

συγκυριών, μεγάλος αριθμός ΚΔΒΜ είτε έχει αποχωρήσει από τον χώρο είτε 

υπολειτουργεί. Επομένως, η ύπαρξη πέντε έως δέκα εργαζομένων υποδηλώνει μία 

επιχείρηση που είναι δυνατή η επιβίωσή της και η επαγγελματική της ύπαρξη. Το 

αντικείμενο δραστηριοποίησής τους είναι τα επιδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα. Όπως προέκυψε, είναι απαραίτητος ο συνδυασμός τους καθώς είναι 

αδύνατη η επιβίωση τους από τη διενέργεια μίας μόνο μορφής προγραμμάτων. 

Μάλιστα, θεωρείται απαραίτητη η επέκταση σε αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα 

με ιδιαίτερο περιεχόμενο, συμβατά με τις απαιτήσεις της σημερινής εποχής. Η ύπαρξη 

παραρτημάτων δεν είναι δεδομένη, καθώς η λειτουργία τους κρίνεται οικονομικά 

ασύμφορη. Επομένως, είτε χρησιμοποιούνται σε περιόδους υλοποίησης προγραμμάτων, 

είτε η δραστηριοποίηση σε άλλη γεωγραφική περιοχή πραγματοποιείται με τη 

συνεργασία με κάποιο τοπικό ΚΔΒΜ. 
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     Τις ερωτήσεις που αφορούσαν το λειτουργικό κομμάτι των ΚΔΒΜ ακολούθησαν 

ερωτήσεις σχετικά με το εσωτερικό και εξωτερικό τους περιβάλλον, ώστε να 

εντοπιστούν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους καθώς και οι πιθανές ευκαιρίες που 

θα τα οδηγήσουν στην ανάπτυξη, ή οι συνθήκες εκείνες που μπορούν να απειλήσουν 

την βιωσιμότητά τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ΚΔΒΜ είναι οικονομικές μονάδες, 

με στόχο το κέρδος (Μπουραντάς, Παπαλεξανδρή, 2003:13). Το εσωτερικό τους 

περιβάλλον, σε συνδυασμό με τη θέση τους στο εξωτερικό περιβάλλον, οδηγούν στην 

επίτευξη των στόχων (Μπουραντάς, κ.α., 2007: 38).  

     Ξεκινώντας από τα δυνατά τους σημεία, το ανθρώπινο δυναμικό έχει εξέχουσα 

θέση. Άλλωστε η αναφορά του ανθρώπινου κεφαλαίου ως τον βασικό παράγοντα 

επιτυχούς λειτουργίας μιας επιχείρησης είναι συχνή (Deshpande, Golhar, 1994, 

Hornsby, Kuratko, 1990). Αναπόφευκτα, οι άνθρωποι που λειτουργούν μία επιχείρηση, 

αποτελούν τη δύναμή της, μπορούν να την οδηγήσουν στην επιτυχία ή την αποτυχία. 

Από τις απαντήσεις είναι κατανοητό ότι οι ιδιοκτήτες ή επί κεφαλής των ΚΔΒΜ 

αντιλαμβάνονται τη σημασία των εργαζομένων και τον σημαντικό τους ρόλο. Συνδέουν 

μαζί τους και την εμπειρία που έχει ο οργανισμός στο χώρο, τονίζοντας ότι τα μέλη της 

ομάδας τους συνεργάζονται πολλά χρόνια, επομένως η χρονική ύπαρξη του ΚΔΒΜ έχει 

άμεση σχέση και με την εμπειρία του κάθε εργαζόμενου. Αυτό τους οδηγεί στην 

κατανόηση, στη γνώση των αρμοδιοτήτων, στην καλή συνεργασία και στον κοινό 

στόχο. Η αναφορά και των υπόλοιπων δυνατών σημείων των ΚΔΒΜ όπως είναι η 

γνώση του αντικειμένου, η φήμη και η τεχνολογία, και πάλι έχει σύνδεση με το 

ανθρώπινο δυναμικό, καθώς οι γνώσεις, υπάρχουσες και νέες, είναι επίτευγμα των 

εργαζομένων στην προσπάθειά τους να λειτουργήσει σωστά και με επιτυχία η 

επιχείρηση στην οποία εργάζονται. Η φήμη, όσον αφορά την αξιοπιστία, την 

επικοινωνία, την απόδοση, εξαρτάται από τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την οργάνωση 

και τη σωστή χρήση της τεχνολογίας από το ανθρώπινο δυναμικό. Κανείς από τους 

ερωτώμενους δεν αναφέρθηκε σε αλλαγή προσωπικού σε τακτά χρονικά διαστήματα ή 

μεμονωμένες ενέργειες. Σε περιόδους φόρτου εργασίας όντως προσλαμβάνονται νέα 

πρόσωπα, που ακόμη και αν λήξει η συνεργασία, λόγω έλλειψης αντικειμένου, 

προτιμώνται σε μελλοντικές υλοποιήσεις προγραμμάτων. Αυτό δείχνει μία καλή σχέση 

που διαρκεί στον χρόνο και την αντιμετώπιση του ανθρώπινου δυναμικού ως πολύτιμο 

αγαθό αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση 

(Σαλάβου, Κυριακίδου, 2010: 227). 

     Οι αδυναμίες στο εσωτερικό περιβάλλον σχετίζονται με λειτουργικά θέματα άσχετα 

με το ανθρώπινο δυναμικό. Η επένδυση στην εξωστρέφεια, που είναι απόφαση της 
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διοίκησης, η συγκεκριμένη νομική μορφή, ο χώρος των εγκαταστάσεων, η 

χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και τελικά η χρηματοοικονομική κατάσταση, είναι 

δεδομένα και διαδικασίες που εξαρτώνται από αποφάσεις, οικονομικές συγκυρίες και 

σχεδιασμό. 

     Οι ευκαιρίες στο εξωτερικό περιβάλλον των ΚΔΒΜ, φαίνεται να συγκεντρώνονται 

κυρίως στους ωφελούμενους, η απόφαση των οποίων να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο 

ΚΔΒΜ αυτομάτως μετατρέπεται σε έσοδο για τον οργανισμό και τις επιχειρήσεις με τις 

οποίες υπάρχει συνεργασία. Η επαναλαμβανόμενη επιλογή από τους ωφελούμενους και 

η δημιουργία ενός δικτύου γνωστών και οικονομικά εύρωστων επιχειρήσεων, αποτελεί 

ένα δυνατό πλεονέκτημα απέναντι στους ανταγωνιστές. Σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί 

και ο κοινωνικός ρόλος, ιδιαίτερα ορισμένων ΚΔΒΜ που είναι δημιουργήματα 

κοινωνικών φορέων, τα οποία προσπαθούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

συγκεκριμένων τμημάτων της κοινωνίας με όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα. 

Ωστόσο το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, προβληματίζει τους ερωτώμενους. Η 

αβεβαιότητα, η εμπλοκή πολλών φορέων και αντικρουόμενων νομοθετημάτων, 

λειτουργούν ανασταλτικά σε όποιο βήμα εξέλιξης. Αποτέλεσμα αυτών είναι μία 

υπέρμετρη γραφειοκρατία, αντίληψη των επερχόμενων αλλαγών κυρίως μόνο από 

όσους βρίσκονται κοντά στα κέντρα αποφάσεων, ασυνεννοησία ή λάθος κατανόηση 

του ρόλου τους και του ρόλου των ωφελουμένων από τις επιχειρήσεις που 

συνεργάζονται με τα ΚΔΒΜ, και τελικά ανασφάλεια για την μελλοντική εξέλιξη.  

     Η ανάλυση της βιωσιμότητας των ΚΔΒΜ ξεκίνησε με τη διερεύνηση τριών βασικών 

δεικτών, της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας του 

ΚΔΒΜ  (Μπουραντάς – Παπαλεξανδρή, 2003: 15). Όλοι οι ερωτώμενοι διατύπωσαν 

την άποψη ότι τα υλοποιούμενα προγράμματα είναι αποδοτικά, με την έννοια ότι είναι 

δυνατή η υλοποίησή τους με τους υπάρχοντες πόρους, η εξάντληση των οποίων 

διορθώνεται με την αποπληρωμή των προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί. Αυτή η 

εργασία εκπληρώνει τον όρο αποδοτικότητα, την ικανότητα δηλαδή ενός οργανισμού 

να επιτελεί το σκοπό που έχει θέσει αποτελεσματικά, με το ελάχιστο δυνατό κόστος 

(Παυλόπουλος, 1983: 58, Μπουρής, 2008: 66). Ουσιαστικά η μέτρηση θα μπορούσε να 

αφορά την απόδοση ενός προγράμματος και την υλοποίησή του με τους υπάρχοντες ή 

περιορισμένους πόρους, είναι όμως επίφοβη για τις περιόδους ανάμεσα στη μη 

υλοποίηση προγραμμάτων ή σε κατάσταση καθυστέρησης των ελέγχων και της 

αποπληρωμής. Άλλωστε την ασυνέχεια της αποδοτικότητας  για μία επιχείρηση την 

εντόπισαν και οι ερωτώμενοι, αναφέροντας τις καθυστερήσεις στη διάρκεια της 

υλοποίησης των προγραμμάτων, αποτέλεσμα του τρόπου σχεδιασμού τους, ή στην μη 
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συνεχή ροή τους, λόγω των μεγάλων διαστημάτων απραξίας ανάμεσα στις σχετικές 

στρατηγικές.  

     Το δεύτερο σημείο διερεύνησης της βιωσιμότητας των ΚΔΒΜ, αποτέλεσε η 

αποτελεσματικότητά τους, η σωστή, δηλαδή, διαχείριση των πόρων από την διοίκηση 

(Μπουρής, 2008: 66) που οδηγεί στην ικανότητα του οργανισμού να πραγματοποιεί το 

σκοπό του (Παυλόπουλος, 1983: 58). Εύλογη ήταν η ερώτηση, κατά πόσο υπάρχει 

αυτονομία των ΚΔΒΜ ή όχι στον προγραμματισμό τους, ώστε να μπορούν να 

σχεδιάζουν και τη σωστή διαχείριση των πόρων τους. Δυστυχώς, πέρα από τα 

αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα, δεν υπάρχει καμία αυτονομία στα επιδοτούμενα, 

καθώς πολιτικές αποφάσεις ορίζουν την ύπαρξή τους, το χρονικό διάστημα υλοποίησής 

τους και τους χρηματοοικονομικούς όρους. Επομένως, σωστή διαχείριση πόρων 

υπάρχει, όπως ανέφεραν οι ερωτώμενοι, πληρώντας και το κομμάτι της 

αποτελεσματικότητας, μόνο όμως στο μέρος εκείνο που έχει τη δυνατότητα το ΚΔΒΜ 

να σχεδιάσει τη στρατηγική του και τις μελλοντικές του κινήσεις. Εφόσον η σωστή 

διαχείριση των πόρων, τόσο των έμψυχων, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό, όσο και 

των άψυχων, υλικών ή άϋλων (Μπουρής, 2008: 66), συμβάλει στην 

αποτελεσματικότητα του ΚΔΒΜ, τέθηκε η ερώτηση τι μπορεί να επηρεάσει τη σωστή 

διαχείριση. Η πλειοψηφία απάντησε ότι το ανθρώπινο δυναμικό, η επικοινωνία, η 

συνεργασία, οι γνώσεις, η αίσθηση της ομάδας λειτουργούν αποδοτικά, ενώ η έλλειψή 

τους διαταράσσει τις ισορροπίες και μπορεί να οδηγήσει στην αποτυχία. Βέβαια, και η 

αδυναμία προσαρμογής στις εκάστοτε συνθήκες ή το νομικό πλαίσιο λειτουργίας είναι 

παράγοντας επηρεασμού της διοίκησης, το ανθρώπινο στοιχείο όμως δεν παύει να 

υπερτερεί.   

     Την μέτρηση του τρίτου στοιχείου της βιωσιμότητας, της παραγωγικότητα του 

ΚΔΒΜ, διερεύνησαν οι επόμενες ερωτήσεις. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί η σχέση του 

αποτελέσματος και των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτό, και ο ρόλος του 

ανθρώπινου δυναμικού σε αυτήν. Οι απαντήσεις συμβαδίζουν με τις προηγούμενες που 

σχετίζονται με τους εργαζόμενους. Η συμβολή τους είναι άμεση, δεδομένη και 

ολοκληρωτική. Όλοι οι ερωτώμενοι αναγνωρίζουν την προσφορά τους, θεωρώντας ότι 

τα θετικά αποτελέσματα στη λειτουργία των ΚΔΒΜ προέρχονται και οφείλονται στους 

ανθρώπους που τα επανδρώνουν. Επομένως, όπου υπεισέρχεται το ανθρώπινο δυναμικό 

στα στοιχεία της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης, την επηρεάζει θετικά αποτελώντας 

βασικό πυλώνα της (Gregory, Harvie, Lee, 2002: 4).  

     Η επόμενη σκέψη προς διερεύνηση ήταν πως αντιμετωπίζουν τα ΚΔΒΜ αυτόν τον 

πυλώνα. Πόσο συμβάλλουν στην επαγγελματική του ανάπτυξη. Η απάντηση των 
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ερωτώμενων δεν είναι ικανοποιητική. Θεωρώντας δεδομένη τη συμμετοχή των 

εργαζόμενων μόνο σε δωρεάν δραστηριότητες, ή τουλάχιστον όχι σε αυτές που θα 

επιβαρύνουν οικονομικά το ΚΔΒΜ, κάποιοι ανέφεραν ότι προσφέρουν ευκαιρίες 

επαγγελματικής ανάπτυξης, αλλά οι υπόλοιποι είτε θεώρησαν ότι πρέπει να είναι 

πρωτοβουλία του εργαζόμενου είτε απάντησαν αρνητικά. Η συγκεκριμένη 

συμπεριφορά αποτελεί μία πραγματικότητα λόγω της έλλειψης χρόνου, σε περιόδους 

φόρτου εργασίας, δεν μπορεί όμως να εξηγηθεί για περιόδους όπου δεν υπάρχει 

υλοποίηση προγραμμάτων. Ίσως η συζήτηση θα έπρεπε να επεκταθεί στη συχνότητα 

που πραγματοποιούνται σεμινάρια, επιμορφώσεις ή ημερίδες σχετικά με την 

συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, ή στην ελεύθερη είσοδο, καθώς τα 

περισσότερα απαιτούν ένα αρκετό υψηλό κόστος συμμετοχής. 

     Μολονότι δεν εμφανίζονται όλοι οι ερωτώμενοι υποστηρικτικοί απέναντι στη 

συμμετοχή των εργαζομένων σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης, 

εκφράζουν την άποψη ότι οι δραστηριότητες αυτές έχουν θετικό πρόσημο και 

ανταποδοτικό χαρακτήρα τόσο στον επαγγελματικό ρόλο όσο και στην προσωπική 

ανάπτυξη των εργαζομένων, όπως στην απόκτηση νέων γνώσεων, το να συστήσουν 

στην επιχείρηση νέα αντικείμενα δράσης, στην παραγωγικότητά τους ή και στην 

επικοινωνία με τους συναδέλφους τους και με τους τρίτους (ωφελούμενους και 

επιχειρήσεις) και κατ’ επέκταση στη βιωσιμότητα του οργανισμού (Castrogiovanni, 

2011: 81, Rauch, 2011: 121, Collins, 2011: 94). 

     Από τα παραπάνω έγινε φανερή η σχέση των εργαζομένων με τη βιωσιμότητα της 

επιχείρησης, αλλά και η επίδραση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης σ’ αυτήν. Στη 

συνέχεια αναδείχτηκε η εικόνα που έχουν οι ερωτώμενοι για τη μελλοντική 

βιωσιμότητα των ΚΔΒΜ. Όλοι συμφώνησαν ότι η σημερινή μορφή σχεδιασμού, 

προκήρυξης και υλοποίησης των προγραμμάτων δεν συνεισφέρει στους στόχους τους. 

Ο ανεπαρκής σχεδιασμός είναι το βασικό πρόβλημα. Η διγλωσσία, τα κενά, η αναίτια 

γραφειοκρατία δεν συνεισφέρουν στην πρόοδο. Εάν προστεθεί και το αβέβαιο και 

ασταθές νομοθετικό πλαίσιο, το πρόβλημα ολοκληρώνεται. Σε μία τέτοια παθογένεια, 

ενισχύεται και ο αθέμιτος ανταγωνισμός από επαγγελματίες που προσπαθούν με δόλια 

μέσα, δώρα και ανταποδοτικές ενέργειες, να προσελκύσουν ωφελούμενους. Η εικόνα 

που έχουν σχηματίσει οι ερωτώμενοι είναι ότι μέσα από τις συνεργασίες, με τη μορφή 

ενώσεων θα είναι ευκολότερη η λειτουργία των ΚΔΒΜ, χρησιμοποιώντας νέες 

τεχνολογίες και προσαρμοζόμενα στα εκάστοτε δεδομένα, (Gregory, Harvie και Lee, 

2002: 70). 
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     Οι προτάσεις που διατύπωσαν για τη δυνατότητα βιωσιμότητας των ΚΔΒΜ ήταν 

ενδιαφέρουσες. Η επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί το ζητούμενο 

όλων. Η εξέλιξη των γνώσεων και η προσωπική ανάπτυξη, ώστε να μπορεί να 

ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, με συχνές 

αλλαγές (Χατζηπαντελή, 1999: 16), θεωρούν ότι θα συμβάλλει άμεσα και δραστικά στη 

βιωσιμότητα των ΚΔΒΜ. Επίσης, η σταθεροποίηση του νομικού πλαισίου, όπως και οι 

αυστηρές προϋποθέσεις για την εισαγωγή ενός ενδιαφερόμενου στο χώρο, και η 

αντικειμενική αξιολόγηση των φορέων υλοποίησης, θα λειτουργήσουν θετικά. Η 

προσπάθεια δημιουργίας στρατηγικών, κυρίως μειώνοντας την γραφειοκρατία, θα 

αποτελέσει ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. 

     Συμπερασματικά, όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με το ποια 

είναι η άποψη των ιδιοκτητών – στελεχών των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης σχετικά με 

τη βιωσιμότητά τους στο σημερινό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, θα μπορούσε 

να ειπωθεί ότι οι ερωτώμενοι εξέφρασαν τις δυσκολίες που υπάρχουν, δεν είναι όμως 

εντελώς απογοητευμένοι. Η παρούσα οικονομική κατάσταση, είναι δύσκολη, όσον 

αφορά την αποδοτικότητα των προγραμμάτων, λόγω της ασυνέχειάς τους, με 

αποτέλεσμα να θεωρηθεί ίσως αδύνατη η βιωσιμότητά τους μελλοντικά, 

μακροπρόθεσμα και με κέρδος, θεωρώντας ότι τα προβλήματα που προκύπτουν από 

τον σχεδιασμό των προγραμμάτων, το νομικό πλαίσιο και την παρούσα οικονομική 

κατάσταση, είναι ανυπέρβλητα (Goleman, 2011). Ωστόσο, προσπαθούν να εντοπίσουν 

νέες αγορές, να προσαρμοστούν στα σημερινά δεδομένα, να έχουν μία ποιοτική και 

αξιόπιστη επιχείρηση,  να αποκτήσουν βήμα στον τρόπο σχεδιασμού των εκάστοτε 

προγραμμάτων, στοιχεία που οδηγούν στη βιωσιμότητα (Wattanapruttipaisan, 2002: 60, 

Benzing, Chu, Kara, 2009: 63).  Το κυριότερο σημείο όμως των απαντήσεών τους, 

σχετικά με το πώς μπορούν να ξεπεραστούν τα προβλήματα βιωσιμότητας, είναι η 

επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, η αξιοποίηση των ικανοτήτων του που θα βοηθήσει 

τον οργανισμό να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί σε περιβάλλον αβεβαιότητας, με 

συχνές αλλαγές (Χατζηπαντελή, 1999: 16). Αντιλαμβάνονται ότι η διαφορετικότητά 

τους βασίζεται στον άνθρωπο (Porter, 1998: 17, Χατζηδημητρίου, 2002: 4) και στην 

επένδυση σε αυτόν (Hatch, Dyer, 2004: 1158). 

     Στο δεύτερο κύκλο συνεντεύξεων συμμετείχαν εργαζόμενοι σε ΚΔΒΜ. Μέσα από 

τις ερωτήσεις έγινε προσπάθεια να απαντηθεί το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, πως 

δηλαδή διαμορφώνεται το επαγγελματικό προφίλ του διοικητικού προσωπικού των 

ΚΔΒΜ μέσα από την διαδικασία της επαγγελματικής του ανάπτυξης. Αρχικά 

διατυπώθηκαν οι αρμοδιότητες των ερωτώμενων στο ΚΔΒΜ που απασχολούνται. 
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Ανέφεραν ένα σύνολο ενεργειών, που ξεκινά από την οργάνωση της πρότασης για την 

υλοποίηση κάποιου προγράμματος, επιδοτούμενο ή μη, την επαφή με ωφελούμενους, 

εκπαιδευτές, επιχειρήσεις, την γραφειοκρατική διαδικασία, την αξιολόγησή του, μέχρι 

την αρχειοθέτησή του. Η εικόνα των εργαζομένων, ο επαγγελματικός τους ρόλος, είναι 

πολύπλευρος, με απαιτήσεις (Δεδουσόπουλος, 2000, Ευστράτογλου, 2004, Κουτούζης, 

Πρόκου, 2005 στο Γούλας κ.α., 2018: 13).  

     Η ανάγκη να εκπληρώσουν με επιτυχία κάθε πτυχή του ρόλου τους, σίγουρα τους 

οδηγεί στην προσπάθεια ανάπτυξης των στοιχείων εκείνων, που θεωρούν ότι 

χρειάζονται ενίσχυση. Έτσι, τομείς όπως η συμβουλευτική και η ικανότητα 

αξιολόγησης ήταν αυτοί στους οποίους έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση για γνώση και 

ανάπτυξη. Επίσης, φάνηκε να τους απασχολούν θέματα επικοινωνίας, αλλά και 

εξειδικευμένες γνώσεις, όπως οι νέες τεχνολογίες, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 

και οι τεχνικές διδασκαλίας. Ο πολύπλευρος ρόλος τους, ωθεί ορισμένους στην 

ανάπτυξη του τρόπου που λαμβάνουν αποφάσεις, αντιλαμβανόμενοι ότι συχνά πρέπει 

να αποφασίζουν κάτω από πίεση και με μικρά χρονικά διαστήματα αντίδρασης.  

     Ο επαγγελματικός όμως ρόλος δεν αφορά μόνο γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, 

αλλά εξαρτάται και διαμορφώνεται από την προσωπική θεώρηση των πραγμάτων, τη 

συμπεριφορά, τις στάσεις και τις αξίες (Παπαλεξανδρή, Μπουραντάς, 2003: 267) 

αντιλαμβανόμενοι την αλληλεπίδραση της εξέλιξης στον χώρο με την προσωπική 

ανάπτυξη (Καντάς, Χατζή, 1991, Kolbe, Wolf, 1980 στο Paton and McMachon, 

2014:7).  Έτσι, σε αυτόν τον τομέα διατύπωσαν ενδιαφέρουσες απόψεις σχετικά με το 

τι θα ήθελαν να εξελίξουν. Η διαχείριση των συγκρούσεων και η επίτευξη, μέσω της 

δυναμικής της ομάδας, της ομαδικής εργασίας, αποτελούν προτεραιότητά τους. 

Γνωρίζοντας ότι λειτουργούν σε ένα περιβάλλον που είναι αδύνατον να λειτουργείς ως 

μονάδα και η συνεργασία απαιτείται, τομείς που σχετίζονται με την ομαλοποίηση των 

σχέσεων και την ενίσχυση της συναδελφικότητας, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον. Η 

επικοινωνία και με τρίτους, πέρα από τους συναδέλφους, τους ώθησε να δηλώσουν ότι 

θα ήταν ενδιαφέρον να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με την 

διαπραγμάτευση, ενώ, σκεπτόμενοι είτε τη δική τους είσοδο στο χώρο, είτε 

αναγνωρίζοντας την εργασία ορισμένων συναδέλφων που ικανοποιούν συγκεκριμένες, 

χρονικά, ανάγκες, δήλωσαν ενδιαφέρον και για θέματα μέντορινγκ. Σε μία περισσότερο 

εξομολογητική διάθεση, κάποιοι από τους ερωτώμενος ανέφεραν ότι οι ρυθμοί και η 

πίεση της συγκεκριμένης εργασίας, τους αναγκάζουν να είναι κάποια στιγμή απότομοι, 

ξεχνώντας και την κοινωνική διάσταση των ΚΔΒΜ, αλλά και την επαφή με άτομα που 

συχνά ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Διατύπωσαν τότε την ανάγκη τους για 
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προσωπική ενίσχυση και υποστήριξη, ώστε να πετύχουν την ενσυναίσθηση που τους 

διέκρινε παλαιότερα, σημαντικό σημείο, καθώς μόνο τότε μπορούν να διαχειριστούν 

σωστά τα συναισθήματά τους και να ανταποκριθούν με επιτυχία σε όλες τις 

καταστάσεις (Goleman, 2000). 

     Για όλα τα παραπάνω θα ήταν πρόθυμοι να αφιερώσουν από τον προσωπικό τους 

χρόνο, πέρα από το εργασιακό τους ωράριο, καθώς πιστεύουν ότι θα ενισχυθούν και θα 

εξελιχθούν ως άτομα και ως επαγγελματίες (Cooper, Palmer, 2000). Αυτήν ακριβώς την 

εξέλιξη τους ζητήθηκε να προσδιορίσουν, ζητώντας τους δηλαδή να ορίσουν την έννοια 

της επαγγελματικής ανάπτυξης. Μολονότι όλοι εξέφρασαν και συνειδητοποιούν ότι το 

περιεχόμενό της είναι ένας συνδυασμός των επαγγελματικών ικανοτήτων με την 

προσωπική ανάπτυξη (Hargeaves, Fullan, 1992, Παπασταμάτης, 2010, Δημητρόπουλος, 

2002), τέθηκε πολύ έντονα και η επαγγελματική εξέλιξη, η επίτευξη των στόχων και η 

απόκτηση νέων γνώσεων. Τους αφορά ιδιαίτερα η αναγνώριση της ανάπτυξής τους από 

την διοίκηση του ΚΔΒΜ στο οποίο εργάζονται, κυρίως εάν είναι έμπρακτη, δηλαδή με 

αύξηση των αποδοχών. Είναι κατανοητή η αντίδραση αυτή, καθώς οι συνθήκες 

εργασίας είναι πολύ απαιτητικές, δεν αντικατοπτρίζεται όμως αυτό στις αποδοχές τους. 

Ωστόσο, η επιμονή σε αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό, βέβαια, με την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων και την υιοθέτηση των αλλαγών, δείχνει ότι σε θεωρητικό επίπεδο είναι 

κατανοητή και υπαρκτή η ανάγκη για προσωπική εξέλιξη, σε πρακτικό όμως επίπεδο 

προέχει η επιβίωση. 

     Αυτό αντανακλάται, δυστυχώς, στον μικρό αριθμό των ερωτώμενων που δήλωσαν 

ότι έχουν παρακολουθήσει κάποια δραστηριότητα επαγγελματικής ανάπτυξης, 

θεωρώντας την μάλιστα και επιτυχημένη. Το αντικείμενό της ήταν η συμβουλευτική, η 

διαχείριση συγκρούσεων και η δυναμική της ομάδας, θέματα που όπως φάνηκε και 

παραπάνω τους απασχολούν ιδιαίτερα. Οι αιτίες για όσους δεν συμμετείχαν ήταν 

αναμενόμενες, ο φόρτος εργασίας, η ατολμία να το ζητήσουν, γνωρίζοντας ότι θα 

έπρεπε άλλοι συνάδελφοι να αναλάβουν τις εκκρεμότητές τους, ή ακόμη και η μη 

γνώση της ύπαρξης της συγκεκριμένης δραστηριότητας. 

     Η πραγματικότητα είναι ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσε ένας εργαζόμενος σε 

ΚΔΒΜ, να λείψει από την εργασία του, έστω και για μία μέρα, ακόμη και εάν 

πρόκειται για δραστηριότητα που σχετίζεται με αυτήν. Γνωρίζοντας τη συνθήκη αυτή, 

συχνά αποφεύγουν ακόμη και την διαδικασία να το αναφέρουν, επομένως, είναι 

δεδομένη η μη συμμετοχή τους. Βέβαια, θεωρούν, αντιλαμβανόμενοι τη σημαντικότητα 

του ρόλου τους, αλλά και το θετικό αποτέλεσμα που θα έχει σ’ αυτούς, ιδιαίτερα 

σημαντική την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες επαγγελματικής 
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ανάπτυξης. Οι λύσεις που προτείνουν είναι εφικτές, όπως η οργάνωση 

ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων ή η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όμως απόψεις όπως η 

μείωση του ωραρίου ή η υποχρεωτική παρακολούθηση είναι ανέφικτες. 

     Θέλοντας να διερευνηθεί και η θέση του χώρου στον οποίο εργάζονται, σχετικά με 

τη δυνατότητα παρακολούθησης από μέρος τους κάποιας δραστηριότητας, ζητήθηκε να 

απαντήσουν εάν το ΚΔΒΜ τους προσφέρει δυνατότητες παρακολούθησης. Οι 

απαντήσεις είναι όλες θετικές, δημιουργώντας μία σύγχυση με βάση τις διευκρινήσεις 

τους. Ορισμένοι δεν το ζητάνε γιατί αντιλαμβάνονται τον φόρτο εργασίας που υπάρχει, 

άλλοι δεν το έχουν ζητήσει ποτέ, κάποιοι δεν πιστεύουν ότι θα υπάρχει πρόβλημα. 

Ουσιαστικά δεν έχουν όλοι ξεκάθαρη απάντηση, εξαιρούνται όσοι έχουν 

παρακολουθήσει κάποια δραστηριότητα, γιατί δεν έχουν μπει στη διαδικασία να το 

ζητήσουν. Έτσι, η θετική τους απάντηση στο αρχικό ερώτημα είναι πλασματική. 

     Έχοντας αντιληφθεί το ρόλο τους στο ΚΔΒΜ, τις ανάγκες τους και τα θέλω τους, 

τους ζητήθηκε να εκφράσουν την άποψή τους για το κατά πόσο πιστεύουν η ανάπτυξή 

τους αυτή επηρεάζει την βιωσιμότητα των ΚΔΒΜ. Γνωρίζοντας την σημαντικότητά 

τους αλλά και κατανοώντας τις αλλαγές που μπορεί να επιφέρει στους ίδιους, 

επαγγελματικά και προσωπικά, οτιδήποτε καινούριο και ενδιαφέρον, πιστεύουν ότι 

συμβάλλουν, όσο μπορούν, στην μακροχρόνια ύπαρξη του ΚΔΒΜ, που εργάζονται. 

Είναι ένα κομμάτι του που μπορεί να καθορίσει την επιβίωσή του, άποψη που 

συμπίπτει και με αυτή των ιδιοκτητών – ανωτέρων στελεχών. Είναι προφανές ότι έχουν 

κατανοήσει τα βήματα που οδηγούν στην επαγγελματική ανάπτυξη: έχουν γνώσεις και 

εμπειρία (επαγγελματική ειδημοσύνη), κατανοούν τις ιδιαίτερες συνθήκες και τα 

προβλήματα εκτιμώντας τις καταστάσεις (επαγγελματική διάκριση) και είναι έτοιμοι, 

εάν τους ενισχύσει το περιβάλλον να αναπτύξουν στο έπακρο τις ικανότητες και τις 

δεξιότητές τους (επαγγελματικός εαυτός) (Ματσαγγούρας, 2005 : 69). 

     Συμπερασματικά, για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, μπορούμε να διατυπώσουμε 

ότι οι εργαζόμενοι των ΚΔΒΜ έχουν γνώσεις και εμπειρία που αφορούν τις 

αρμοδιότητές τους. Αναζητούν την εξειδίκευση και την προσωπική ανάπτυξη, 

γνωρίζοντας τα σημεία εκείνα που χρειάζονται κάποια ενίσχυση. Θέλουν τη συμμετοχή 

σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης, συμμετέχουν όταν είναι δυνατό, και 

αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα του ρόλου τους. Είναι πολυπράγμονες, κάποιες 

στιγμές χάνουν τις ισορροπίες τους, ωστόσο συμβάλλουν άμεσα στη βιωσιμότητα του 

ΚΔΒΜ όπου εργάζονται.  

     Αναλύοντας τα αποτελέσματα των κύκλων συνεντεύξεων, ώστε να απαντηθεί το 

τρίτο ερευνητικό ερώτημα για το εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στη μελλοντική 
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βιωσιμότητα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης και το διοικητικό προσωπικό που 

απασχολούν, διαπιστώνουμε ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν την κινητήριο δύναμη των 

ΚΔΒΜ. Τόσο οι ιδιοκτήτες – ανώτερα στελέχη, όσο και οι εργαζόμενοι, έχουν 

αντιληφθεί και διατυπώνουν ότι ο ρόλος τους, το ανθρώπινο ουσιαστικά κεφάλαιο 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της επιτυχούς λειτουργίας μιας 

επιχείρησης (Τερζίδης, Τζωρτζάκης, 2004: 26), που συμβάλει σε αποδόσεις και στην 

μελλοντική επιβίωση και ανάπτυξη (Jackson, Schuler, 2000). Όντως αποτελούν πόρο 

πολύτιμο και σπάνιο (Barney, 1991: 105-106), όπως αποδεικνύει και η διαρκής σχέση 

τους με το ΚΔΒΜ που απασχολούνται. Βέβαια, και οι δύο πλευρές θεωρούν αναγκαία 

την επαγγελματική ανάπτυξη, μέσα από δραστηριότητες που διευρύνουν τον 

επαγγελματικό ρόλο των εργαζομένων και εξελίσσουν και την προσωπικότητά τους, για 

να διατηρήσουν τη μοναδικότητά τους (Tomlinson, 2004) και να αποτελέσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση (Ξηροτύρη, 2001: 64). Η πλευρά των 

ιδιοκτητών – ανωτέρων στελεχών ωστόσο δεν παρουσιάζει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα ως προς την ενίσχυση των εργαζομένων για συμμετοχή σε τέτοιες 

δραστηριότητες, ενώ και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι παρουσιάζονται διστακτικοί στο να 

ζητήσουν να διευκολυνθούν στην παρακολούθηση προτάσσοντας αρχικά τον μεγάλο 

όγκο εργασίας. Ωστόσο αναγνωρίζοντας όλοι ότι η μετατροπή των αδύνατων σημείων 

σε δυνατά, δημιουργεί μία ώθηση εξέλιξης και ανάπτυξης (Lado, Wilson, 1994: 712) 

και κατανοώντας το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων των εργαζομένων που οδηγεί στη 

δυνατότητα δράσης (Kwan, 1996: 30), υπάρχει πλήρης συμφωνία ότι η βιωσιμότητα 

των ΚΔΒΜ έχει άμεση σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, που το οδηγεί στην ανάπτυξη 

και την επίτευξη των στόχων (Παπαδάκης, 2007). 

     Τα ευρήματα της έρευνας συμφωνούν και με τα αποτελέσματα των ερευνών που 

παρουσιάστηκαν στο θεωρητικό μέρος. Μολονότι ο αριθμός τους είναι μικρός και δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στην ελληνική πραγματικότητα, διαπιστώνουμε ότι ο ρόλος 

των εργαζομένων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση είναι ποικιλόμορφος, με 

γνώσεις στη διοίκηση, στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη (Cedefop, 2009) και στην 

επικοινωνία (Cedefop, 2006). Οι επί κεφαλής είναι απαραίτητο να ενισχύουν τις 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων, 

γιατί έτσι συμβάλλουν στην ανάπτυξη του οργανισμού (Callan, Mitchell, Clayton, 

Smith, 2007). Η αποδοτικότητα της επιχείρησης σχετίζεται με το ανθρώπινο δυναμικό 

και με τις ικανότητές του να επηρεάζουν τη στρατηγική της επιχείρησης για την εξέλιξη 

και τη βιωσιμότητά της (Dyer, Reeves 1995: 383).  
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7.2. Περιορισμοί και αδυναμίες της έρευνας 

 

     Η παρούσα έρευνα διεξήχθει σε μία δύσκολη χρονική συγκυρία για τη λειτουργία 

των ΚΔΒΜ. Οι αναταράξεις που δέχονται τόσο ως προς την υλοποίηση προγραμμάτων, 

περιορισμένος αριθμός, μικρής διάρκειας, συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής, 

όσο και ως προς την οικονομική πραγματικότητα, μείωση εσόδων, έκανε δύσκολη την 

προσέγγιση των εμπλεκομένων σε αυτήν. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι οι ερωτώμενοι 

ξεκίνησαν τη συζήτηση με μία επιφυλακτικότητα. Οι διοκτήτες – ανώτερα στελέχη 

διατύπωσαν πολύ προσεκτικά τις απαντήσεις τους ακόμη και σχετικά με θέματα 

βιωσιμότητας, ενώ οι εργαζόμενοι ήταν πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που 

αναφέρονταν στην επιχείρηση στην οποία εργάζονταν. Η αντίδραση αυτή είναι 

κατανοητή, καθώς η δραστηριοποίηση στον ιδιωτικό τομέα, με την αβεβαιότητα και 

τον ανταγωνισμό που επικρατούν, δεν αφήνει περιθώρια πλήρους έκφρασης και 

ακριβής καταγραφής αυτής.  

     Τα παραπάνω θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ένας περιορισμός της έρευνας, 

ενώ ο αριθμός των συμμετεχόντων και στους δύο κύκλους συνεντεύξεων, σε μία άλλη 

χρονική στιγμή και σε διαφορετική έκταση έρευνας θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος. 

 

7.3. Μελλοντικές προεκτάσεις 

 

     Τα ΚΔΒΜ, έχουν μία μακρά και ταραχώδη πορεία στην Ελλάδα. Η βιβλιογραφία 

που τα αφορά περιορίζεται σε νομοθετήματα, αντικρουόμενα άρθρα και έρευνες που 

είτε αναφέρουν κυρίως στατιστικά στοιχεία παλαιότερων ετών και οικονομικά 

δεδομένα, είτε αποτελούν παρουσίαση της άσχημης ως επί το πλείστον εικόνας τους, 

λόγω της αταξίας στον συγκεκριμένο χώρο. Η καταγραφή των απόψεων των 

εμπλεκομένων, ιδιαίτερα μέσω ποιοτικής έρευνας, δεν έχει επισημανθεί, μολονότι η 

πραγματικότητα είναι ότι τα ΚΔΒΜ συνεχίζουν να λειτουργούν, με διαφορετικές 

προϋποθέσεις από ότι παλαιότερα, όπως είναι οι ενώσεις, και να απασχολούν ένα 

σημαντικό αριθμό εργαζομένων με γνώσεις και ικανότητες.  

     Θα ήταν ενδιαφέρον η έρευνα να μπορούσε να διεξαχθεί: 

 σε μεγαλύτερο δείγμα συμμετεχόντων, περισσότερο αντιπροσωπευτικό. 

 σε νομούς πέρα από αυτούς της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον θα είχε η άποψη εκπροσώπων φορέων που βρίσκονται στην Αττική, στο 

κέντρο των αποφάσεων, όπως έχει διατυπωθεί. 
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 με τη συμμετοχή ΚΔΒΜ που λειτουργούν υπό την αιγίδα του δημοσίου, ώστε να 

διαπιστωθούν πιθανές διαφορές αντιμετώπισης των εργαζομένων ή και της ίδιας της 

στάσης των εργαζομένων. 

 

     Μία τέτοια διεύρυνση θα μπορούσε να είναι χρήσιμη σε όσους δραστηριοποιούνται 

στο χώρο των ΚΔΒΜ και γενικότερα στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, ενώ 

θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ώστε να παρουσιαστεί εκτενώς ο ρόλος των εργαζομένων 

σε αυτά, οι ανάγκες και ο τρόπος επαγγελματικής τους ανάπτυξης αλλά και η άμεση 

σχέση αυτής με τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των ΚΔΒΜ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ελληνική 

 

Ακρώνυμο Μελετητική ΕΠΕ. (2010). «Σχέδιο δράσης για την υλοποίηση της νέας 

εθνικής στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση: Διαγνωστική μελέτη δυνητικών φορέων 

υλοποίησης έργων και σχετικών δομών και διαδικασιών». Αθήνα. 

 

Αμίτσης, Γ. (2000). Θεσμοί και πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης – Η Ευρωπαϊκή 

πρόκληση και η εξέλιξη του εθνικού συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης. Αθήνα: 

Παπαζήση. 

 

Bird, M., Hammersley, M., Gomm, R., Woods, P. (1999). Εκπαιδευτική Έρευνα στην 

πράξη. Εγχειρίδιο Μελέτης. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

 

Γούλας, Χ., Μαρκίδης, Κ., Μπαμπανέλου, Δ. (2018). Ενδυνάμωση του Ρόλου και της 

Ποιότητας της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης: Εστιάζοντας στο δίπολο 

πιστοποίηση προγραμμάτων vs πιστοποίηση εκπαιδευτικών μονάδων. Αθήνα: Ινστιτούτο 

Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.. 

 

Γούλας, Χ., Ζάγκος, Χ., Κάτσης, Α., Κόκκινος, Γ., Κορδάτος, Π., Μπουκουβάλας, Κ., 

Παληός, Ζ., Πανδής, Π., Φωτόπουλος, Ν. (2013). Κατάρτιση, απασχόληση, εκπαιδευτική 

πολιτική. Αθήνα: Κέντρο ανάπτυξης εκπαιδευτικής πολιτικής γενικής συνομοσπονδίας 

εργατών Ελλάδας. 

 

Cohen, L. & Manion, L. (1994). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (µτφρ. 

Μητσοπούλου, Χ. & Φιλοπούλου, Μ). Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχµιο 

 

Δημητρόπουλος, Ε. (2002). Η επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου και οι σχετικές 

θεωρίες. Στο Κασσωτάκης, Μ. (Επιμ.). Συμβουλευτική και Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός: Θεωρία και Πράξη, σσ. 101 -172. Αθήνα: Τυπωθήτω. 

 

Δημουλάς, Κ., Κοντονή, Α., Κρητικίδης, Γ., Μπελεγρή – Ρομπόλη, Α., 

Παπαδόγαμβρος, Β., Παπαδοπούλου, Δ., Παληός, Ζ., Τραγάκη, Α. (2003). Κατάρτιση 

και Απασχόληση. Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.. 



104 

 

Δεδουσόπουλος, Α. (2000). Συστήματα διερεύνησης των αναγκών τεχνικής και 

επαγγελματικής κατάρτισης. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

 

ΕΥΣΣΑ, (2017). 1η Έκθεση προόδου ΕΣΠΑ 2014-2020. Υπουργείο Οικονομίας και 

Ανάπτυξης. 

https://www.espa.gr/el/Pages/elibraryFS.aspx?item=2438 

 

Ευστράτογλου, Α. (2004). Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ελλάδα. 

Ενημέρωση, 106, σσ. 2-15.  

 

Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015). Πως γίνεται μία επιστημονική εργασία; Επιστημονική έρευνα 

και συγγραφή εργασιών, 2η έκδοση. Εκδόσεις Κριτική ΑΕ. 

 

Faulkner, D., Swann, J., Baker, S., Bird, M., Carty, J. (1999). Εξέλιξη του παιδιού στο 

κοινωνικό περιβάλλον – Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας. Πάτρα: ΕΑΠ  

 

Goleman, D. (2000). H συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας. Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα. 

 

Howard, K., Sharp, J., A. (1994). Η επιστημονική μελέτη. Οδηγός σχεδιασμού και 

διαχείρισης πανεπιστημιακών ερευνητικών εργασιών. Aθήνα: Gutenberg 

 

Jarvis, P. (2004). Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση. Θεωρία και πράξη. Αθήνα: 

Μεταίχμιο. 

 

Ιωαννίδης, Γ., (2017). Η εξέλιξη της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στην 

Ελλάδα: μια κριτική επισκόπηση. Στο Γούλας, Χ., Λιντζέρης, Π. (Επιμ.) Διά βίου 

μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, απασχόληση και οικονομία Νέα δεδομένα, 

προτεραιότητες και προκλήσεις (σσ. 40 – 65). Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.. 

 

Ιωσηφίδης, Θ., (2008). Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: 

Κριτική. 

 

Καντάς, Α., Χατζή, Α. (1991). Ψυχολογία της Εργασίας. Θεωρίες Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης. Στοιχεία Συμβουλευτικής. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

https://www.espa.gr/el/Pages/elibraryFS.aspx?item=2438
https://www.espa.gr/el/Pages/elibraryFS.aspx?item=2438


105 

 

Κασσωτάκης, Μ. (2002). Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός: 

Θεωρία και Πράξη (σ. 101 -172). Αθήνα: Τυπωθήτω. 

 

Κεδράκα, Κ. (2008). Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων. 3ο 

Διεθνές Συνέδριο Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων με θέμα  

Εκπαιδευτές  Ενήλικων:  Η  Εκπαίδευση  και  η    Επαγγελματοποίησή  τους, 14‐16 

Μαρτίου 2008,  Επιστημονική  Ένωση  Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αθήνα. 

 

Κουκιάδης, Ι. (2006). Εργατικό δίκαιο. Αθήνα: Σάκκουλας. 

 

Κυριαζή, Ν. (2005). Η Κοινωνιολογική Έρευνα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

 

Κυριαζή, Ν. (2009). Η Κοινωνιολογική Έρευνα. Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και 

τεχνικών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

 

Κωστίκα, Ι. (2004). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Διερεύνηση απόψεων και 

στάσεων των στελεχών της εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη. 

 

Κωτσίκης, Β. (2003). Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική: Οργάνωση και διοίκηση 

εκπαιδευτικών συστημάτων και συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Αθήνα: ΕΛΛΗΝ.  

 

Λαζαρίδης, Ι., Παπαδόπουλος, Δ. (2005). Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Τεύχος Α΄. 

Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

 

Λασκαράκης, Γ. (2012). Η συμβολή του Θεσμού του Μέντορα στην επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης. Διπλωματική εργασία, 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, 

Θεσσαλονίκη. 

 

Λιανός, Θ., Παπαβασιλείου, Α., Χατζηανδρέου, Α. (2004). Αρχές Οικονομικής 

Θεωρίας. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

 



106 

 

Ματσαγγούρας, Η. (2005). Επαγγελματισμός και επαγγελματική ανάπτυξη. Στο 

Μπαγάκης, Γ. (Επιμ.). Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, σσ. 

63 -81. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

 

Ματσατσίνης, Ν., Γρηγορούδης, Ε., Ζοπουνίδης, Κ., Γαγάνης, Χ. (2010). Ανάπτυξη και 

λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αθήνα: Κλειδάριθμος. 

 

Μπουραντάς, Δ. (1990). Ο κοινωνικός ισολογισμός σαν μέσο οργανωτικής ανάπτυξης. 

Στο Κανελλόπουλος, Χ., Παπαλεξανδρή, Ν. (Επιμ.), Αξιοποίηση Προσωπικού με 

Ανάπτυξη Στελεχών και Βελτίωση Οργάνωσης (σσ. 588-610). Αθήνα: International 

Publishing. 

 

Μπουραντάς, Δ., Παπαλεξανδρή, Ν. (2003). Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

Αθήνα: Μπένου. 

 

Μπουρής, Ι. (2008). Γενικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης. Αθήνα: 

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 

Ξηροτύρη – Κουφίδου, Σ. (2001). Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων: Η πρόκληση του 21
ου 

αιώνα στο εργασιακό περιβάλλον. Θεσσαλονίκη: Ανικούλα. 

Rogers, A. (2002). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα,  Μεταίχμιο. 

 

Παπαδάκης, Β. (2007). Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία. 

Αθήνα: Πολιτεία. 

 

Παπαλεξανδρή, Ν., Μπουραντάς, Δ. (2003). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Αθήνα: 

Μπένου. 

 

Παπασταμάτης, Α. (2000). Εκπαίδευση Ενηλίκων για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. 

Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη. 

Παρασκευόπουλος, Ι., (1993): Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (Τομ. 1 & 2), 

Αθήνα.  

 



107 

 

Παυλόπουλος, Π. (1983). Το Διοικητικό φαινόμενο στο πλαίσιο της θεωρίας των 

οργανώσεων. Αθήνα: Σάκκουλα. 

 

Πρόκου, Ε. (2007). Η «κυβερνητική στρατηγική» για τη διά βίου εκπαίδευση στην 

Ευρώπη και την Ελλάδα. Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 2, σσ. 179 – 192.  

 

Σαλάβου, Ε., Κυριακίδου, Ο. (2010). Μάνατζμεντ – Εταιρικές Λειτουργίες.  Αθήνα: 

Rosili. 

Σιπητάνου, Α. (2005). Θεσμοί και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δια βίου 

μάθηση. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

 

Σταμπουλής, Μ. (2017). Αρχιτεκτονική σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

 

Τερζίδης, Κ., Τζωρτζάκης, Κ. (2004). Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (Διοίκηση 

Προσωπικού). Αθήνα: Rosili. 

 

Τσεκούρας, Ι., Σταμπουλής, Μ., Λιτσαρδάκης, Μ. (2004). Η χρηματοδότηση της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Περιγραφή του συστήματος 

χρηματοδότησης. Λουξεμβούργο: CEDEFOP.  

 

Χατζηδημητρίου, Γ. (2002). Διοίκηση σε Διεθνείς Επιχειρήσεις. Σημειώσεις 

Παραδόσεων. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

 

Χατζηπαντελή, Π. (1999). Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

 

Χατζόγλου, Π., Τσόπτσια, Μ., Διαμαντίδης, Α. (2012). Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 

και απόδοση της επιχείρησης. Εισήγηση στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης και 

Οικονομίας στην Ελληνική Γλώσσα, σσ. 380 – 399.  

 

Ξένη 

 

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of 

Management. 17 (1), pp. 99-120. 

 



108 

 

Benzing, C., Chu, H., Kara, O. (2009). Entrepreneurs in Turkey: A Factor Analysis of 

Motivations, Success Factors, and Problems. Journal of Small Business Management, 

47 (1), pp.58-91. 

 

Buckley, R., Caple, J. (1990). The Theory and Practice of Training. Kogan Page. 

 

Callan, V., Mitchell, J., Clayton, B., Smith, L. (2007). Approaches for sustaining and 

building management and leadership capabilities in VET providers. Adelaide: NCVER. 

https://www.ncver.edu.au/__data/assets/file/0015/4506/nr04025.pdf 

 

Castrogiovanni, G. (2011). The role of human capital factors in small business 

performance and success στο Human Resource Management in Small Business: 

Achieving Peak Performance. UK: Edward Elgar.  

 

Cedefop, (2011). Exploring leadership in vocational education and training. Working 

Parer (13). Luxembourg: Publications Office of the European Union. 

http://www.cedefop.europa.eu/files/6113_en.pdf 

 

Cedefop, TTnet (2006). TTNet pilot project ‘Defining VET professions in line with the 

European qualification framework’: final results. 9th TTnet annual conference VET 

teachers and trainers key players for achieving the Education and Training 2010 

Objectives, Thessaloniki, 7-8 December 2006.  

Available from Internet: 

http://www.cedefop.europa.eu/files/2213-att1-1-

pilot_project_Defining_VET_professions_final_results.pdf 

 

Collins, C. (2011). Alternative systems of human resources practices and perform ace in 

small enterpreneurial organizations στο Human Resource Management in Small 

Business: Achieving Peak Performance. UK: Edward Elgar.  

 

Cooper, C.L., Palmer, S. (2000). Conquer your stress. London: Institute of Personnel 

and Development. 

 

Davies, B. (1981). Schools as organizations and the organization of schooling. 

Educational Analysis, 3, pp. 47-67. 



109 

 

 

Dearden, R. (2006). Education and Training. Westminster Studies in Education, 7 (1), 

pp. 57 – 66.  

 

Deshpande, S., Golhar, D. (1994). HRM practices in large and small manufacturing 

firms: A comparative study. Journal of Small Business Management, 32 (2), pp.49-56. 

 

Dyer, L., Reeves, T. (1995). Human resource strategies and firm performance: What do 

we know and do we need to go?. International Journal of Human resource 

management, 6, pp. 656-670.  

 

Falk, I., Smith, T. (2003). Leadership in vocational education and training. Leadership 

by design not by default. Adelaide: NCVER. 

https://www.ncver.edu.au/__data/assets/file/0023/5774/nr0018.pdf 

 

Gregory, G., Harvie, C., Lee, H. (2002). Korean SMEs in the 21st century: Strategies, 

constraints and performance in a global economy. Economic Papers: A journal of 

applied economics and policy, 21 (3), pp.64-79. 

 

Hatch, N. W., Dyer, J. H. (2004). Human capital and learning as a source of sustainable 

competitive advantage. Strategic Management Journal, 25 (12), pp. 1155 – 1178. 

 

Hargreaves, A. & Fullan, M. (1992). Understanding Teacher Development. London: 

Teachers College Press. 

Hitt, M. A., Ireland, D. R., Hoskisson, R. E. (1999). Strategic Management: 

Competitiveness and Globalisation. Ohio: South – Western College Publishing. 

 

Hornsby, J., Kuratko, D. (1990). Human resource management in small business: 

Critical issues for the 1990s. Journal of Small Business Management, 28 (3), pp.9-18. 

 

Hsieh, H. F., Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. 

Qualitative health research, 15 (9), 1277-1288. 

 

Jackson, S. E., Schuler, R. S. (2000). Managing Human Resources: A Partnership 

Perspective. USA: South – Western College Publishing. 



110 

 

Jarvis, P. (1983). Adult and Continuing Education: Theory and Practice. London: 

Croom Helm. 

 

Johnson, G., Scholes, K. (2002). Exploring Corporate Strategy. Essex: Prentice Hall. 

 

Kaplan, R. S., Norton, D. P. (2001). Transforming the balanced scorecard from 

performance measurement to strategic management: Part I. Accounting Horizons, 15 

(1), pp. 87-104. 

 

Karalis, T., Vergidis, D. (2004). Lifelong education in Greece: recent developments and 

current trends. International Journal of Lifelong Education, 23 (2), pp. 179 – 189. 

 

Kwan, P.Y.K. (1996). Application of total quality management in education: Retrospect 

and prospect. International Journal of Educational Management, 10 (5), pp. 25-35.  

 

Lado, A. A., Wilson, M. C. (1994). Human Resource Systems and Sustained 

Competitive Advantage: A competency - Based Perspective. Academy of Management 

Review, 19 (4), pp. 699-727. 

 

Latham, S. (2009). Contrasting Strategic Response to Economic Recession in Start-Up 

versus Established Software Firms. Journal of Small Business Management, 47 (2), 

pp.180-201. 

 

Lent, R., Brown, S. (1996). Social cognitive approach to career development: An 

Overview. The Career Development Quarterly, 44(4), pp. 310-321. 

 

Manpower Service Commission, (1981): Glossary of training terms. Institute of 

Manpower Management. Great Britain: H.M.S.O.. 

 

Mason, J. (1994). Linking qualitative and quantitative data analysis . In A. B. Burgess, 

Analysing qualitative data (pp. 89-110). London: Routledge. 

May, K. (1997). Work in the 21st century: Understanding the needs of small businesses. 

Industrial and Organizational Psychologist, 35 (1), pp.94-97. 

 



111 

 

Mulcahy, D. (2003). Leadership and management in vocational education and training. 

Staying  focussed on strategy – Volume 2. Australia: NCVER. 

 

Patton, W., McMahon, M. (2014) .Career development and System Theory: Connection 

theory and practice (3rd edition). Career development series, Rotterdam: Sense 

Publishers.   

 

Pfeffer, J. (1994). Competitive advantage through people: Unleashing the power of the 

Work Force. Administrative Science Quarterly, 40 (3), pp.524-527. 

 

Pissarides, F., Singer, M., Svejnar, J. (2003). Objectives and constraints of 

entrepreneurs: evidence from small and medium size enterprises in Russia and Bulgaria. 

Journal of Comparative Economics, 31 (3), pp. 503-531. 

 

Porter, Μ.Ε., (1998). Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior 

Performance. New York: The Free Press. 

 

Pryor, R., Bright, J. (2014). The Chaos Theory of Careers, (CTC): Ten years on and 

only just begun. Australian Journal of Career Development. 23(1), pp. 4-12. 

 

Rauch, A. (2011). The human resource practices of small businesses: an examination of 

performance implications. In Cooper, C. L., Burke, R. J. (ed.), Human Resource 

Management in Small Business: Achieving Peak Performance, pp. 111 - 127.  

 

Sherman, A. W., Bohlander, G., Snell, S. (1999). Managing Human Resources. Ohio: 

South – Western College Publishing. 

 

Tolminson, H. (2004). Educational Leadership: Personal growth for professional 

development. London: Sage Publications. 

 

Van Lieshout, H. (1999).  Enhancing the Operation of Markets for Vocational 

Education and Training. In Van Wieringen, F, Attwel, F., Attwel, G. (ed.), Vocational 

and Adult Education in Europe. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

 



112 

 

Venables, P. (1976). Report of the committee on continuing education. Open University 

Press, Milton Keynes. 

 

Volmari, K., Helakorpi, S., Frimodt, R. (2009). Competence framework for VET 

professions: Handbook for practitioners. Cedefop 

Available from Internet: 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/111332_Competence_framework_for_V 

ET_professions.pdf  

 

Wattanapruttipaisan, T. (2002). Promoting SME development: Some issues and 

suggestions for policy implementation. In UN (ed.) Bulletin on Asia - Pacific 

Perspectives 2002 – 2003, pp. 57 – 67. 

 

Williamson, I. (2000). Employer legitimacy and recruitment success in small 

businesses. Entrepreneurship Theory and Practice, pp.27-42. 

 

Wright, P.M., Mc Mahan, G.C., McCormick, B., Sherman, W.S. (1998), Strategy, core 

competence, and HR involvement as determinants of HR effectiveness and refinery 

performance, Human Resource Management, 37 (1), pp. 17-29. 

 

Wright, P. M., McMahan, G. C., McWilliams, A. (1994). Human resources and 

sustained competitive advantage: a resource-based perspective. International Journal of 

Human Resource Management, 5, pp. 301-323. 

 

Zhang, Y., Wildemuth, B. M. (2016). Qualitative Analysis of Content. Appilications of 

Social Research Methods to Questions in Information and Library Science, pp. 318 

 

Ιστότοποι 

 

www.espa.gr 

www.laek.oaed.gr 

www.eoppep.gr 

 

Νομοθεσία 

 

http://www.espa.gr/
http://www.laek.oaed.gr/


113 

 

Ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

καιάλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/18/Α/14-2-1992). 

 

Ν. 2150/1993 «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/98/Α/16-6-

1993). 

 

Ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των 

εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/112/Α/6-7-

1994). 

 

Ν. 2434/1996 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/188/Α/20-8-1996). 

 

Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών 

δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/38/Α/14-3-1997). 

 

Ν. 3191/2003 «Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης με την Απασχόληση» (ΦΕΚ258/Α/7-11-2003). 

 

Ν. 3369/2005 «Συστηματοποίηση της Διά Βίου Μάθησης» (ΦΕΚ171/Α/6-7-2005). 

 

Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» 9ΦΕΚ163/21-

9-2010). 

 

Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ222/Α/12-11-2012).   

 

Ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ102/Α/12-6-2018). 

 

ΠΔ 67/21.4.1997 (ΦΕΚ61/Α/21-4-1997). 

 

ΚΥΑ 111384/13-5-03 (ΦΕΚ 616/Β/19-5-2003). 



114 

 

 

ΚΥΑ 916031/32815/10.9.2009 (ΦΕΚ1999/Β/15.9.2009).  

 

ΚΥΑ 1119/Η/20-10-2011 (ΦΕΚ2351/Β΄/20-10-2011).  

 

Υ.Α. 115372/11.11.1994 (ΦΕΚ854/Β/16-11-1994). 

 

Υ.Α. 105127/8.1.2001 (ΦΕΚ5/Β/9-1-2001). 

 

ΥΑ 110327/2005 (ΦΕΚ230/Β/21-2-2005). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ερωτηματολόγιο ιδιοκτητών - ανωτέρων στελεχών ΚΔΒΜ 

 

Φύλο: Άντρας / Γυναίκα 

Ηλικία: 25-30 / 31-35 / 36-40 / 41-45 / 46-50 / 51 και άνω 

Θέση: Ιδιοκτήτης / Διεθυντής Κατάρτισης 

Έτη λειτουργίας: 0-5 / 6-10 / 11 και άνω 

Επίπεδο σπουδών: ΔΕ / ΠΕ / ΑΕΙ / ΤΕΙ / Μεταπτυχιακό δίπλωμα / Διδακτορικό  

                              Δίπλωμα 

 

1. Ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων του ΚΔΒΜ στο οποίο δραστηριοποιήστε; 

2. Ποια είναι τα αντικείμενα δράσης του ΚΔΒΜ; 

3. Ποια είναι η γεωγραφική λειτουργία του ΚΔΒΜ; Υπάρχουν παραρτήματα; 

4. Όσον αφορά το εσωτερικό περιβάλλον λειτουργίας του ΚΔΒΜ, ποιο θεωρείτε ότι 

αποτελεί το δυνατότερο σημείο του; Το ανθρώπινο δυναμικό, η τεχνολογία που 

χρησιμοποιεί, η χρηματοοικονομική του κατάσταση ή κάτι άλλο; 

5. Όσον αφορά το εσωτερικό περιβάλλον λειτουργίας του ΚΔΒΜ, ποιο θεωρείτε ότι 

αποτελεί το αδύνατο σημείο του; 

6. Όσον αφορά το εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας του ΚΔΒΜ, ποιο θεωρείτε ότι 

αποτελεί ευκαιρία δράσης και δυνατό σημείο της λειτουργίας του; Την σχέση του με 

την κοινωνία, τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, τους ωφελούμενους, την σχέση με τους 

ανταγωνιστές, την προσαρμογή στις πολιτικές εξελίξεις ή κάτι άλλο; 

7. Όσον αφορά το εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας του ΚΔΒΜ, ποιο θεωρείτε ότι 

αποτελεί απειλή και αδύνατο σημείο στη λειτουργία του; 

8. Θεωρείται τα διάφορα προγράμματα που υλοποιούνται στο ΚΔΒΜ αποδοτικά, δηλαδή 

επιτυγχάνουν τον στόχο τους με τους υπάρχοντες ή περιορισμένους πόρους; 

9. Η υλοποίηση των διαφόρων προγραμμάτων οδηγεί σε συνεχή απόδοση για το ΚΔΒΜ; 

10. Υπάρχει συγκεκριμένος στόχος κατά τη λειτουργία του ΚΔΒΜ ή οι εκάστοτε πολιτικές 

αποφάσεις ορίζουν και τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν; 

11. Κατά τον Προγραμματισμό / Σχεδιασμό των κινήσεων υπάρχει πιστεύετε 

αποτελεσματική χρήση πόρων (π.χ. οικονομικών, ανθρώπινων); 

12. Τι πιστεύετε ότι επηρεάζει τη διοίκηση ενός ΚΔΒΜ; 

13. Πιστεύετε ότι το ανθρώπινο δυναμικό συμβάλλει στην ανάπτυξη / εξέλιξη ενός ΚΔΒΜ; 
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14. Προσφέρονται ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης (ενδυνάμωση, ενημέρωση για νέα 

δεδομένα); 

15. Πιστεύετε ότι οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού 

έχουν ανταποδοτικό πλεονέκτημα είτε προσωπικά (π.χ. ενίσχυση της ομάδας, 

συνεργασία) είτε σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς; 

16. Πιστεύετε ότι η σημερινή μορφή προκήρυξης και υλοποίησης των διαφόρων 

προγραμμάτων συνεισφέρουν αποτελεσματικά στις στρατηγικές, στους στόχους και 

στις πολιτικές των ΚΔΒΜ; 

17. Ποιοι παράγοντες δημιουργούν προβλήματα στην επιβίωση και μελλοντική εξέλιξη των 

ΚΔΒΜ; 

18. Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για το μέλλον και τι θα προτείνατε σχετικά με τη 

δυνατότητα βιωσιμότητας των ΚΔΒΜ; 
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Ερωτηματολόγιο εργαζομένων ΚΔΒΜ 

 

Φύλο: Άντρας / Γυναίκα 

Ηλικία: 25-30 / 31-35 / 36-40 / 41-45 / 46-50 / 51 και άνω 

Επίπεδο σπουδών: ΔΕ / ΠΕ / ΑΕΙ / ΤΕΙ / Μεταπτυχιακό δίπλωμα / Διδακτορικό  

                              Δίπλωμα 

Έτη επαγγελματικής εμπειρίας: 0-5 / 6-10 / 11 και άνω 

 

1. Ποιες είναι οι αρμοδιότητές σας στο ΚΔΒΜ που εργάζεστε; 

2. Ποια πλευρά του επαγγελματικού σας προφίλ θα θέλατε να αναπτύξετε περισσότερο; 

3. Υπάρχουν στοιχεία της ατομικής σας συμπεριφοράς που θα θέλατε να αναπτύξετε; 

4. Θα διαθέτατε προσωπικό χρόνο για την ανάπτυξη αυτή; 

5. Ποιος είναι ο ορισμός της «επαγγελματικής ανάπτυξης» για εσάς; 

6. Συμμετείχατε σε κάποια δραστηριότητα που θα μπορούσε να συμβάλλει στην 

επαγγελματική σας ανάπτυξη; Ποια ήταν αυτή; 

7. Θεωρείτε τη συμμετοχή σας στην δραστηριότητα επαγγελματικής ανάπτυξης 

επιτυχημένη ή όχι; 

8. Ποια ήταν τα εμπόδια για τη συμμετοχή σας σε δραστηριότητα επαγγελματικής 

ανάπυξης; 

9. Πως θα μπορούσε να ενισχυθεί η συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού των ΚΔΒΜ σε 

δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης; 

10. Το ΚΔΒΜ στο οποίο εργάζεστε σας προσφέρει τη δυνατότητα για επαγγελματική 

ανάπτυξη; 

11. Θεωρείτε ότι η επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων επηρεάζει τη βιωσιμότητα 

των ΚΔΒΜ;  

 

 

 

 

 


