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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Το ενδιαφέρον µου για το θέµα αυτής της µελέτης άρχισε πολλά χρόνια 

πριν, όταν ως εκπαιδευτικός βίωσα από κοντά στα πρόσωπα των µαθητών 

µου το βαθύ προβληµατισµό και την αβεβαιότητα των νέων ανθρώπων για 

την επιλογή πορείας µέσα από τις πολυδαίδαλες εκπαιδευτικές ατραπούς και 

για το επαγγελµατικό τους µέλλον. Παράλληλα αντιλήφθηκα την ανυπαρξία 

ουσιαστικών µηχανισµών αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 

εφαρµοζόµενων εκπαιδευτικών πολιτικών µε τρόπο ώστε να εντοπίζονται και 

να διορθώνονται έγκαιρα οι ατέλειες του συστήµατος και να προστατεύονται οι 

αποδέκτες. Σήµερα διαπιστώνω µε αγωνία ότι, αν και έχουν επιτευχθεί πολλά, 

πολλά είναι και αυτά που αποµένουν ακόµη να γίνουν, ώστε η εκπαίδευση να 

διαδραµατίζει το ρόλο που µπορεί και που οφείλει. 

Τις τελευταίες δεκαετίες δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη σηµασία της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς οι διεθνείς κοινωνικές και οικονοµικές 

εξελίξεις έφεραν στο προσκήνιο µια σειρά από προβληµατισµούς 

σχετιζόµενους µε αυτή. Άλλωστε, την ίδια εποχή επιχειρήθηκε µια αξιολογική 

αποτίµηση όχι µόνο της εκπαίδευσης, αλλά και κάθε άλλης παραµέτρου των 

εθνικών πολιτικών. Η επιχειρηµατολογία για την αναγκαιότητα συνεχούς 

εκσυγχρονισµού της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης συνέχισε να 

διευρύνεται σε ένα πλαίσιο συλλογικής συνειδητοποίησης της νέας διεθνούς 

κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας και παράλληλα  διαµόρφωσης και 

ενεργοποίησης των κατάλληλων εκπαιδευτικών πολιτικών σε ένα κλίµα 

κοινωνικής συναίνεσης, προκειµένου να επιτευχθούν οι διαµορφούµενοι 

σκοποί και στόχοι.   

Ο επαναπροσδιορισµός του ρόλου της επαγγελµατικής κατάρτισης σε 

έναν τεχνοκρατούµενο κόσµο και η αναβάθµισή της σε σχέση µε τη θέση που 

κατείχε στο παρελθόν στοχεύουν στη βελτίωση των αποτελεσµάτων της. Οι 

εκπαιδευτικοί φορείς που παρέχουν επαγγελµατική κατάρτιση κάθε µορφής 

βιώνουν µια έντονη αντίφαση: από τη µια αποτελούν απλούς φορείς 

εκπαίδευσης, οι οποίοι συµµετέχουν στις δοµές του εθνικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος · από την άλλη είναι ένας θεσµός που καλείται να αντιµετωπίσει 

τις προκλήσεις ενός σύνθετου έργου κινούµενου σε ένα µεγάλο εύρος: από 
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την απλή µετάδοση επαγγελµατικών και τεχνικών γνώσεων (κατά το δυνατόν 

εκσυγχρονισµένων και πιστοποιηµένων) µέχρι την προετοιµασία των 

σπουδαστών για τον επαγγελµατικό στίβο, τη διάδοση της νέας γνώσης και 

πληροφορίας, την προώθηση καινοτοµιών, την ανατροφοδότηση µε την 

αγορά εργασίας, την ανάπτυξη επιχειρηµατικού πνεύµατος και σχετικών 

πρωτοβουλιών· γενικότερα επωµίζονται την ευθύνη για την άσκηση επιρροής 

στην οικονοµική ζωή της κάθε χώρας και την αποφασιστική συµβολή στην 

τελική µορφή που αυτή πρόκειται να λάβει µέσα στις υφιστάµενες συνθήκες. 

Επειδή λοιπόν το εύρος που καλείται να καλύψει η επαγγελµατική 

κατάρτιση είναι µεγάλο, η συζήτηση για τον κατάλληλο σχεδιασµό της και την 

επιτυχή εφαρµογή της αποδεικνύεται σύνθετη και πολύµορφη. Η προσεκτική 

οργάνωση, η εφαρµογή των προγραµµατισµένων ενεργειών και η 

ανατροφοδότησή της µε τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεών της στην αγορά 

εργασίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία της 

επαγγελµατικής κατάρτισης.  

Οι µεταβολές που πραγµατοποιούνται σε διάφορα επίπεδα του 

συστήµατος της επαγγελµατικής κατάρτισης τα τελευταία χρόνια και οι 

συνακόλουθες ρυθµίσεις αποτελούν αντικείµενο κριτικής µελέτης. Η 

συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι πολλές από αυτές είναι βαθιά 

επηρεασµένες από  πεποιθήσεις και παραδοχές για τη φύση και τους στόχους 

της επαγγελµατικής κατάρτισης και τις τεχνικές µε τις οποίες αυτή εφαρµόζεται 

οδήγησε τους ερευνητές στην καταγραφή των ιδεολογικών παραδοχών που 

επηρεάζουν τη διαµόρφωση του συστήµατος της επαγγελµατικής κατάρτισης. 

Απώτερος στόχος ήταν η επίτευξη µιας συνεκτικής άποψης για την κατάρτιση 

και η διατύπωση  κατευθυντήριων γραµµών για την εξασφάλιση και τον 

έλεγχο της αποτελεσµατικότητάς της.  

Σήµερα πλέον η διασφάλιση ενός συστήµατος επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλής ποιότητας, που να διακρίνεται για την 

καινοτόµο διάθεση, το δυναµισµό, την αποτελεσµατικότητα και την ευελιξία 

του ενώπιον των σύγχρονων προκλήσεων, είναι µία από τις κύριες επιδιώξεις 

κάθε κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος. Είναι ακόµη βέβαιο ότι καµία 

µεταρρυθµιστική προσπάθεια δεν έχει ελπίδες επιτυχίας, αν δεν έχει τη 

συναίνεση των εµπλεκοµένων µερών και τη θετικά εκφρασµένη ιδεολογική 

στήριξη του κοινωνικού σώµατος. 
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Θεσµός προσανατολισµένος προς αυτή την κατεύθυνση, στον οποίο 

στηρίζονται πολλές προσδοκίες τόσο της πολιτείας όσο και του κοινωνικού 

συνόλου από τη στιγµή που θεσµοθετήθηκαν το 1992 είναι τα Ινστιτούτα 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Αυτά ως αναπόσπαστο τµήµα του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος αποτελούν τον προποµπό της εισόδου 

των σπουδαστών στην απασχόληση και ασκούν καθοριστική επίδραση στην 

οικονοµική ανάπτυξη της χώρας µε προϋπόθεση την αποτελεσµατική 

διασύνδεση της παρεχόµενης κατάρτισης και της αγοράς εργασίας.  

Η παρούσα µελέτη επιχειρεί την αξιολογική προσέγγιση του θεσµικού 

και λειτουργικού πλαισίου τους ενταγµένου µέσα στο ευρύτερο σύστηµα των 

κοινοτικών και εθνικών πολιτικών εκπαίδευσης και σε συσχέτιση µε τις 

συντελούµενες µεταλλαγές της αγοράς εργασίας. Ειδικότερα, διερευνώνται οι 

συνθήκες φοίτησης των σπουδαστών και η προετοιµασία για την είσοδό τους 

στην αγορά εργασίας, καθώς και οι διαµορφωµένες δυνατότητες 

παραγωγικής απασχόλησης των αποφοίτων. Ταυτόχρονα, σκιαγραφούνται ο 

τρόπος ένταξης και η εµπειρία των τελευταίων από την αγορά εργασίας, για 

να καταστεί δυνατή η διαµόρφωση των βασικών χαρακτηριστικών του 

εργαζόµενου αποφοίτου της βαθµίδας αυτής. Τέλος, η µελέτη αποπειράται να 

δώσει µια καταγραφή της οικονοµικής παρουσίας των αποφοίτων στην αγορά 

εργασίας και των στάσεών τους σε καίρια θέµατα, όπως η δια βίου µάθηση 

και η επιχειρηµατικότητα, τα οποία προωθούνται µέσα από το ιδεολογικό 

πλαίσιο και την πολιτική πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο σηµείο αυτό οφείλω να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες στην 

επιβλέπουσα Καθηγήτρια κ. Μαγδαληνή Ψαρρού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

του Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών 

του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και στα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής 

κ. Παρασκευή Νάσκου-Περράκη, Καθηγήτρια του Τµήµατος ∆ιεθνών και 

Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και κ. Ζωή Παπαναούµ, 

Καθηγήτρια του Τµήµατος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής 

Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, για τη συστηµατική 

επίβλεψη και την καθοδήγησή τους κατά την εκπόνηση της διατριβής, για την 

προθυµία τους να συζητήσουν κάθε απορία µου και για την πολύτιµη αρωγή 
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που αµέριστα µου παρείχαν στην επίλυση θεωρητικών και µεθοδολογικών 

προβληµάτων. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω επίσης στο Υπουργείο Παιδείας για τη 

χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας για την εκπόνηση της διατριβής, στο 

Μακεδονικό Ινστιτούτο Εργασίας για την παραχώρηση των στοιχείων 

αποφοίτων Ι.Ε.Κ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στον Ο.Ε.Ε.Κ. για 

την παραχώρηση πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία 

του και ιδιαίτερα στους αποφοίτους των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης που συµµετείχαν στην έρευνα και διέθεσαν αρκετό από τον 

προσωπικό τους χρόνο για τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων. 

Τέλος, θα ήταν παράλειψή µου, αν δεν ευχαριστούσα µε ιδιαίτερη 

θέρµη τα µέλη της οικογένειάς µου για την αµέριστη ψυχολογική στήριξη που 

µου παρείχαν και τη συγκινητική συµπαράστασή τους µε την ανάληψη 

πρόσθετων ευθυνών καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα της ενασχόλησής µου µε 

την εκπόνηση της διατριβής.   

 

 

Σοφία Μπουτσιούκη 

Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβριος 2006 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

  «Θα καταλάβουµε τα εκπαιδευτικά προβλήµατα του µέλλοντος, εάν 

συνειδητοποιήσουµε το βάθος και την έκταση µερικών εννοιών, που τώρα 

τελευταία άρχισαν να απασχολούν σοβαρά όχι µόνο τους ειδικούς, αλλά και 

την κοινή γνώµη. Τρεις από αυτές θα ονοµάσω, τις σπουδαιότερες, και θα 

τους δώσω το όνοµα της µόδας. Είναι: πρώτη: η έκρηξη των αναγκών -της 

οικονοµίας, της πολιτικής διοίκησης, της εθνικής ασφάλειας- σε επιστήµονες 

και τεχνικούς υψηλού επιπέδου· δεύτερη: η έκρηξη των γνώσεων, 

θεωρητικών και πρακτικών, σε όλους τους κλάδους της επιστήµης και της 

τεχνικής· τρίτη: η έκρηξη του πληθυσµού των σπουδαστών σε όλες τις 

εκπαιδευτικές βαθµίδες, από το βασικό σχολείο έως το πανεπιστήµιο, και σε 

όλο το φάσµα της σχολικής αγωγής, από το γενικά µορφωτικό έως το 

επαγγελµατικό σχολείο. Και οι τρεις αυτές “εκρήξεις” χαρακτηρίζουν τη 

µεταβιοµηχανική περίοδο της ιστορίας του πολιτισµού µας, αυτήν που 

αρχίσαµε σήµερα να διατρέχουµε, και είναι ταυτόχρονα (κατά το παράδοξο 

σχήµα της διαλεκτικής) και αίτια και αποτελέσµατα, και όροι και απόρροια της 

υφής της.»  

∆ιαβάζοντας κάποιος τις παραπάνω γραµµές θα µπορούσε να τις 

αποδώσει χωρίς δυσκολία σε κάποιον σύγχρονο διανοητή, που µε λίγες 

λέξεις επιτυγχάνει την επιγραµµατική καταγραφή των φαινοµένων που 

κυριαρχούν στο σύγχρονο κοινωνικοικονοµικό περιβάλλον. Η παραπάνω 

άποψη, όµως, διατυπώθηκε πριν από τριάντα και πλέον χρόνια από τον 

µεγάλο στοχαστή Ε. Παπανούτσο1, ο οποίος  είχε τη δυνατότητα να διαβλέπει 

µε σαφήνεια από πολύ νωρίς την πραγµατικότητα του παρόντος σε µια εποχή 

που οι περισσότεροι πολίτες, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους, αδυνατούσαν 

να το πράξουν.  

Πράγµατι τις τελευταίες δεκαετίες ο κόσµος βιώνει κοσµογονικές 

µεταβολές λόγω της παγκοσµιοποίησης και των νέων συνθηκών που αυτή 

δηµιούργησε στο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον. Τα εθνικά κράτη, η 

Ε.Ε. και -µέσω διαφόρων δράσεων- οι ιδιωτικοί φορείς αναζητούν νέες 

στρατηγικές, νέες εφαρµοσµένες πολιτικές και µεθοδολογία, για να 

                                                 
1 Παπανούτσος, Ε.Π. (1976: 201).  
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αντιµετωπίσουν τα απορρέοντα προβλήµατα. Η επιβίωση της ενιαίας 

Ευρώπης στην ανταγωνιστική παγκόσµια αγορά απαιτεί διαρκή 

παρακολούθηση των εξελίξεων στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, έντονη 

δραστηριοποίηση και συνεχείς µεταρρυθµίσεις, για να µπορεί να εξασφαλίσει 

διεθνή ανταγωνιστικότητα, αύξηση των πραγµατικών θέσεων εργασίας και 

καλό βιοτικό επίπεδο για τους πολίτες της2. Οι µεταβολές που η 

παγκοσµιοποίηση έχει επιφέρει στη λειτουργία των αγορών (κεφαλαίου, 

προϊόντων και εργασίας) έχουν καταγραφεί µε σαφήνεια στη διεθνή 

βιβλιογραφία. ∆εν έχει όµως σχηµατοποιηθεί µια ενιαία αντίληψη για το είδος 

και τον τρόπο άσκησης των απαραίτητων πολιτικών, προκειµένου όχι µόνο να 

σηµειώνεται αύξηση των εθνικών οικονοµικών µεγεθών, αλλά και βελτίωση 

των επιπέδων ποιότητας ζωής και ευηµερίας των πολιτών, αφού αυτοί είναι οι 

αποδέκτες των συνεπειών των εκάστοτε επιλογών.   

Η παρούσα µελέτη αναφέρεται στις σχέσεις εκπαίδευσης -µε έµφαση 

στην επαγγελµατική κατάρτιση- και αγοράς εργασίας µε στόχο όχι µόνο την 

καταγραφή των εξελίξεων που συντελούνται στο πεδίο των θεσµών και των 

εφαρµοζόµενων πολιτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, 

αλλά και την τεκµηρίωση της επίδρασης της εκπαίδευσης στην ένταξη και την 

παραµονή των ατόµων στην αγορά εργασίας µέσα από την ανάλυση 

συγκεκριµένων ερευνητικών δεδοµένων.  

Οι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την ερευνητική προσέγγιση αυτού 

του θέµατος είναι πολλοί, αφού η εκπαίδευση είναι ένα πολυδιάστατο αγαθό 

µε πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονοµικές προεκτάσεις και οι δηµόσιες και 

ιδιωτικές δαπάνες σε αυτή ανέρχονται σε σηµαντικό ύψος. Για το λόγο αυτό 

επιβάλλεται η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στην 

εκπαίδευση σε συσχέτιση µε ένα µεγάλο εύρος παραµέτρων. 

Μέσα στις νέες οικονοµικές συνθήκες η αύξηση της απασχόλησης µε 

συνακόλουθη µείωση της ανεργίας αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής των 

σύγχρονων κρατών. Προς την κατεύθυνση αυτή εµφανίζονται δύο 

διαφορετικοί, αλλά συσχετιζόµενοι στόχοι. Ο πρώτος αναφέρεται στην 

επιτάχυνση της οικονοµικής ανάπτυξης µε τρόπο, ώστε να αυξηθεί ο αριθµός 

των νέων θέσεων εργασίας στο βαθµό που να υπερκαλύπτουν την άνοδο του 

                                                 
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής (2000: σηµείο 1.3.23) και Cohen, J., Sabel, C. (2003: 345-375).  
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εργατικού δυναµικού3. Ο δεύτερος αναφέρεται στη διεύρυνση της συµµετοχής 

της απασχόλησης στην ανάπτυξη. Η επίτευξή του µπορεί να επιτευχθεί µε 

παρεµβάσεις τόσο προς την πλευρά της προσφοράς και της ζήτησης 

εργασίας όσο και της λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Η αναβάθµιση της 

προσφοράς εργασίας επιτυγχάνεται µε τη βελτίωση της ποιότητας του 

ανθρώπινου δυναµικού, την άνοδο του γνωστικού του επιπέδου και την 

προσαρµογή στις µεταβολές που συµβαίνουν στην οικονοµία και την 

τεχνολογία. Στην αύξηση της ζήτησης εργασίας συντελεί η ενθάρρυνση των 

επιχειρήσεων για αύξηση του αριθµού των θέσεων απασχόλησης µε 

παρεµβάσεις στο θεσµικό πλαίσιο και θέσπιση κινήτρων. Οι παρεµβάσεις στη 

λειτουργία της αγοράς εργασίας αποσκοπούν στον περιορισµό της 

υφιστάµενης αναντιστοιχίας προσφοράς και ζήτησης µε την εισαγωγή πιο 

ευέλικτων κανόνων λειτουργίας4. 

Η ενίσχυση της σχέσης µεταξύ της εκπαίδευσης/κατάρτισης και της 

αγοράς εργασίας και της απασχολησιµότητας κατέχει κεντρική θέση στο 

σχεδιασµό για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Πρόκειται για ένα 

εγχείρηµα στο οποίο λαµβάνουν µέρος όχι µόνο οι κυβερνήσεις, αλλά και οι 

εργοδότες, που ενδιαφέρονται για την ικανότητα των εκπαιδευτικών 

συστηµάτων να παράγουν κατάλληλα ειδικευµένους εργαζόµενους σε µια 

αυξανόµενα ανταγωνιστική παγκόσµια οικονοµία5, και τα ίδια τα άτοµα, που 

επιθυµούν να βελτιώσουν το ανθρώπινο κεφάλαιό τους και να αυξήσουν τις 

ευκαιρίες απασχόλησης και κοινωνικής καταξίωσής τους στο σύγχρονο 

κόσµο. 

Η ενίσχυση αυτής της σχέσης εδραιώνεται κυρίως στην ανάπτυξη των 

ανθρώπινων πόρων, η οποία στο σύγχρονο περιβάλλον αποτελεί σηµαντικό 

µέσο για την ενίσχυση της εθνικής οικονοµίας και την αποτελεσµατική της 

ένταξη στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά και για την αντιµετώπιση 

κοινωνικών ζητηµάτων, όπως η ανεργία, η ένταξη κοινωνικών οµάδων στην 

ίδια την κοινωνία και η προώθηση της ισότητας6. Άλλωστε το ευρωπαϊκό 

κοινωνικό µοντέλο αποδίδει ιδιαίτερη έµφαση στην απασχόληση όχι µόνο ως 
                                                 
3 Παρά τη δηµογραφική κάµψη αναµένεται τέτοια αύξηση λόγω της µετανάστευσης και της 
εισόδου περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίας, επιτείνοντας την ανάγκη ανάπτυξης 
συγκεκριµένων οικονοµικών πολιτικών. 
4 Πολίτης, Τ. (2000: 7-8). 
5 O.E.C.D. (2000a). 
6 De la Viesca, J.R. (1999: 19-21). 
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το µέσο για την επίτευξη οικονοµικών στόχων, αλλά και για την 

πραγµατοποίηση των στόχων της κοινωνικής ένταξης και συνοχής7. 

 Βασικό εργαλείο ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων που διαθέτει µία 

κοινωνία είναι τα συστήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 

ιδιαίτερα αυτά τα οποία συνδέουν την τυπική εκπαιδευτική διαδικασία µε την 

αγορά εργασίας και την απασχόληση. Το σύστηµα της επαγγελµατικής 

κατάρτισης και ο τρόπος που θα ενισχυθεί, θα κατευθυνθεί και θα 

παρουσιάσει τα αποτελέσµατά του αποτελεί µια βασική προτεραιότητα των 

δυναµικών οικονοµιών. 

Οι συνθήκες, όµως στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί ένα 

εκπαιδευτικό σύστηµα είναι πολύ διαφορετικές από το παρελθόν. Τα 

τελευταία χρόνια οι επιστηµονικές, τεχνολογικές και κοινωνικοοικονοµικές 

εξελίξεις έχουν ως αποτέλεσµα τον πολλαπλασιασµό και τη συνεχή 

διαφοροποίηση των γνώσεων, που είναι αναγκαίες για την επαγγελµατική και 

κοινωνική ζωή καθιστώντας την τυπική εκπαίδευση ανεπαρκή από µόνη της 

για ολόκληρη τη διάρκεια του εργασιακού βίου. Επίσης, οι συνθήκες στο χώρο 

της αγοράς εργασίας έχουν πλέον διαφοροποιηθεί, λόγω της ταχύτατης 

µεταβολής της τεχνολογίας και της µεγαλύτερης εµπλοκής της στην 

παραγωγή8. Για το λόγο αυτό απαιτείται η γρήγορη προσαρµογή τόσο των 

επιχειρήσεων, προκειµένου να παραµένουν ανταγωνιστικές, όσο και των 

εργαζοµένων. Επίσης, ο σύγχρονος εργαζόµενος, σε οποιαδήποτε θέση κι αν 

βρίσκεται, πρέπει να είναι κάτοχος περισσότερων γνώσεων, αυξηµένων 

δεξιοτήτων και οργανωτικών ικανοτήτων από ό,τι στο παρελθόν και είναι 

υποχρεωµένος, προκειµένου να µην απαξιωθούν οι γνώσεις του, να 

επιµορφώνεται και να ενηµερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις στον κλάδο του 

µέσα από τη δια βίου µάθηση. Σε διαφορετική περίπτωση -και λόγω των 

                                                 
7 O’ Connor, J.S. (2005: 28). 
8 Αν παρακολουθήσουµε τις εξελίξεις του 20ου αι., κατά τον οποίο συνέβη µια πραγµατική 
τεχνολογική έκρηξη, θα δούµε ότι ο χρόνος που µεσολαβεί ανάµεσα στην αρχική ανακάλυψη 
ενός τεχνολογικού προϊόντος στο εργαστήριο µέχρι τη διοχέτευσή του στην αγορά για 
εµπορική χρήση έχει µειωθεί από τα 30 χρόνια στις αρχές του 20ου αι. στα 16 χρόνια µετά τον 
Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο, στα 9 µετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και στον ένα ή και λιγότερο στην 
εποχή µας. Επιπλέον, το 80% της επαγγελµατικής γνώσης ανανεώνεται κάθε 10 χρόνια και οι 
άνθρωποι µεταβάλλουν εργασία κατά µέσο όρο πέντε µε επτά φορές στη ζωή τους. 
Ταυτόχρονα, ο χρόνος που αντιστοιχεί σε απαξίωση των επαγγελµατικών γνώσεις που 
αποκτώνται είναι γύρω στα πέντε µε επτά χρόνια και βέβαια σε τοµείς όπως η ηλεκτρονική, οι 
τηλεπικοινωνίες και η πληροφορική είναι πολύ µικρότερος. Landsheere, G. (1989), Nadler, L., 
Nadler, Z. (1989), Gaston, G. (1996). Turner, C. (2000: 13). 
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ατελειών της αγοράς εργασίας- κινδυνεύει να βρεθεί άνεργος ή 

υποαπασχολούµενος, αντιµετωπίζοντας συγκεκριµένους κινδύνους, από την 

υποβάθµιση του επιπέδου διαβίωσής του έως την περιθωριοποίηση και τον 

κοινωνικό του αποκλεισµό. Προκύπτει λοιπόν έντονη η ανάγκη για µια 

ανανέωση της εκπαίδευσης τόσο στο δοµικό σχεδιασµό της όσο και στο 

περιεχόµενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην εφαρµογή του 

εκπαιδευτικού σχεδιασµού, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσµατική απέναντι 

στις σύγχρονες προκλήσεις. 

Η επιλογή των κατάλληλων πολιτικών επαγγελµατικής κατάρτισης 

αποτελεί βαρύνουσας σηµασίας επιδίωξη και σε υπερεθνικό επίπεδο σε µια 

πραγµατικότητα, στην οποία οι οικονοµικές και κοινωνικές µεταβολές 

συνδέονται άµεσα µε τη µετάβαση στην κοινωνία της γνώσης. Αλλαγές, όπως 

η παγκοσµιοποίηση, οι δηµογραφικές µεταβολές, οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι 

µεταβολές του περιβάλλοντος και ό,τι αυτές συνεπάγονται, είναι µερικές από 

αυτές που εισβάλλουν στη ζωή του Ευρωπαίου πολίτη και δηµιουργούν νέους 

προσανατολισµούς. Αυτές οι συνθήκες παρουσιάζουν για τους Ευρωπαίους 

πολίτες πολλά οφέλη, αφού τους προσφέρουν αυξηµένες ευκαιρίες για 

απασχόληση, εισόδηµα, καταξίωση, ευηµερία και κινητικότητα ˙ ταυτόχρονα 

όµως συνοδεύονται και από κινδύνους, όπως οι αυξηµένες κοινωνικές και 

οικονοµικές ανισότητες και ο κοινωνικός αποκλεισµός. Η επιτυχής 

ανταπόκριση στις συνθήκες αυτές απαιτεί πρωταρχικά µια καινοτόµο πολιτική 

στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και στη συνέχεια ουσιαστική ενίσχυση της 

δια βίου µάθησης ως αναπόσπαστου στοιχείου της οικονοµικής και 

κοινωνικής πολιτικής των κρατών, αλλά και ως µέσου ενεργοποίησης του 

κάθε Ευρωπαίου πολίτη ξεχωριστά. 

 

∆οµή της µελέτης. 
Ο σκοπός της παρούσας µελέτης είναι διττός. Από τη µια αποσκοπεί 

στην τεκµηριωµένη παρουσίαση του θεωρητικού προβληµατισµού και των 

αντίστοιχων πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης που διαµορφώθηκαν 

διαχρονικά στην Ε.Ε. στα πλαίσια των συντελούµενων µεταβολών στο διεθνές 

κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον και στο χώρο της αγοράς εργασίας. Από την 

άλλη αποβλέπει σε µια αξιολογική προσέγγιση του ελληνικού συστήµατος 
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επαγγελµατικής κατάρτισης επικεντρώνοντας στα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), που αποτελούν το χαρακτηριστικότερο εκφραστή της. 

Ειδικότερα, η ποιοτική διερεύνηση του ρόλου της επαγγελµατικής κατάρτισης 

που παρέχεται από τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης στη συµµετοχή 

των αποφοίτων τους στη θεσµοθετηµένη αγορά εργασίας πραγµατοποιείται 

µε ανάλυση του είδους, της ποιότητας, της αποτελεσµατικότητας και της 

αποδοτικότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης· των συνθηκών κάτω από τις 

οποίες πραγµατοποιείται· του βαθµού συσχέτισης της επαγγελµατικής 

επιτυχίας µε το φύλο, µε τα ατοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του ατόµου, 

µε την επίδοση στο σχολείο, µε τις σπουδές, µε την πιστοποίηση, κλπ.· των 

προοπτικών που προσφέρονται στους καταρτιζόµενους στο κοινωνικό 

περιβάλλον σε µια ποικιλία εκφάνσεων εκπαιδευτικών, επαγγελµατικών, 

εργασιακών, οικονοµικών, πιθανόν γεωγραφικών (κινητικότητα, 

περιφερειοποίηση)  και εν τέλει προσωπικών.  

Η ποιοτική και ποσοτική διερεύνηση της σχέσης επαγγελµατικής 

κατάρτισης και αγοράς εργασίας προσφέρει τη δυνατότητα να εντοπιστούν οι 

εγγενείς αδυναµίες του ισχύοντος συστήµατος και να επισηµανθούν οι 

αναγκαίες βελτιωτικές παρεµβάσεις, προκειµένου να επιτευχθεί η 

απαιτούµενη ανανέωση του θεσµικού και οργανωτικού µοντέλου της 

επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ελλάδα σε µια ευρωπαϊκή προοπτική. 

Επιπλέον, µέσα από αυτή την προσέγγιση είναι δυνατό να εκτιµηθεί ο βαθµός 

εναρµόνισης του συστήµατος µε σηµαντικές θεσµικές πρωτοβουλίες και 

δράσεις της Ε.Ε. και να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητά τους µέσα από την 

εµπειρία της εφαρµογής τους.  

Η παρούσα µελέτη διαρθρώνεται σε τρία µέρη. 

Στο Κεφάλαιο 1 του πρώτου µέρους παρουσιάζεται σύντοµα το 

θεωρητικό πλαίσιο µε κριτική επισκόπηση των βασικών θεωριών που 

αναφέρονται στη σχέση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας και 

σχετίζονται µε τον ερευνητικό προβληµατισµό και την ακολουθούµενη στη 

συνέχεια µεθοδολογική προσέγγιση της διασύνδεσης της επαγγελµατικής 

κατάρτισης που παρέχεται στα Ι.Ε.Κ. µε την αγορά εργασίας (δοµολειτουργική 

θεωρία και θεωρία ανθρωπίνου κεφαλαίου).  

Στο Κεφάλαιο 2 αναλύεται το κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο µέσα 
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στο οποίο ωρίµασε και εξελίχθηκε η επαγγελµατική κατάρτιση 

περιλαµβάνοντας µια συνοπτική παρουσίαση των νέων προκλήσεων, τις 

οποίες είναι υποχρεωµένη να αντιµετωπίσει η εκπαίδευση της Ευρώπης 

γενικότερα και της χώρας µας ειδικότερα. Επίσης, αναλύεται ο ρόλος της 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης ως κοινωνικού αγαθού σχηµατοποιώντας τη 

διασύνδεσή της µε τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόµου και στοιχεία 

κοινωνικής πολιτικής, καθώς και ως οικονοµικού αγαθού, που επηρεάζει σε 

µεγάλο βαθµό τις λειτουργίες των παγκοσµιοποιηµένων οικονοµιών. Με τον 

τρόπο αυτό προσεγγίζεται η τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση και 

κατάρτιση από οικονοµική και κοινωνιολογική σκοπιά µε σηµείο αναφοράς τον 

ευρωπαϊκό και το διεθνή χώρο.  

Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται συνοπτικά η εξελικτική πορεία και η 

εδραίωση των πολιτικών εκπαίδευσης της Ε.Ε. ως κεντρικού οργάνου των 

ευρωπαϊκών σχεδιασµών και πρωτοβουλιών για την εκπαίδευση (µε έµφαση 

στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση) και την απασχόληση και 

αναλύεται η προοδευτική σύζευξη των δύο χώρων µέσα από τα βασικά 

θεσµικά κείµενα και τις αντίστοιχες δράσεις της Ένωσης.  

Το πρώτο µέρος ολοκληρώνεται µε ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση 

της λειτουργίας της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας (Κεφάλαιο 4), 

καθώς και της προσφοράς και ζήτησης εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον ίδιο 

χώρο (Κεφάλαιο 5) µέσα από την ανάλυση σχετικών στατιστικών στοιχείων. 

Με τον τρόπο αυτό αναλύεται η εξέλιξη των µεγεθών που σχετίζονται µε την 

εκπαίδευση και τη απασχόληση του ευρωπαϊκού εργατικού δυναµικού σε 

εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και µορφοποιείται το πλαίσιο αναφοράς των 

σχετικών δράσεων. 

Στο δεύτερο µέρος στο Κεφάλαιο 6 µετά από µια συνοπτική ιστορική 

ανασκόπηση της θεσµοθέτησης, της λειτουργίας και του ρόλου της τεχνικής 

και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κάθε βαθµίδας στο νεότερο 

ελληνικό κράτος, ακολουθεί µια δοµική παρουσίαση του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήµατος µε εστίαση στην επαγγελµατική κατάρτιση και 

ειδικότερα στα υποσυστήµατα της Αρχικής (στην οποία συµπεριλαµβάνονται 

τα Ι.Ε.Κ.) και της Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Παράλληλα, 

παρατίθεται το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, που αποτελεί την έκφραση της 
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εθνικής πολιτικής βούλησης και αναδεικνύει το επίπεδο προσαρµογής των 

δύο υποσυστηµάτων στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο.  

Στο Κεφάλαιο 7 ακολουθεί η ανάλυση του Εθνικού Συστήµατος 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) µε επικέντρωση 

στο νοµοθετικό, οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο των Ι.Ε.Κ., των οποίων η 

αξιολογική προσέγγιση βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. 

 Στο Κεφάλαιο 8 υπάρχει εκτενής αναφορά µε την παράθεση σχετικών 

οικονοµικών στοιχείων στο σύστηµα χρηµατοδότησης της επαγγελµατικής 

κατάρτισης στην Ελλάδα, το οποίο είναι στοιχείο πολλές φορές καθοριστικό 

για τον προσανατολισµό του εκπαιδευτικού συστήµατος και για τις 

δυνατότητές του για µετεξέλιξη.  

Στο τρίτο µέρος εµπεριέχεται η ερευνητική προσέγγιση του θεσµού των 

Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) στα πλαίσια έρευνας που 

διενεργήθηκε σε αποφοίτους δηµοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Ειδικότερα, στο 

Κεφάλαιο 9 γίνεται αναφορά στο ερευνητικό πρόβληµα, διατυπώνονται οι 

γενικοί στόχοι, οι βασικές παραδοχές και οι υποθέσεις της έρευνας και 

αναλύεται η σκοπιµότητα της έρευνας και η συµβολή της στον σχετικό 

κοινωνικό προβληµατισµό. 

Στο Κεφάλαιο 10 παρουσιάζονται οι σχετικές µε το αντικείµενο 

ερευνητικές προσεγγίσεις που µελετήθηκαν προκειµένου να διαπιστωθούν τα 

βασικά σηµεία του διεθνούς προβληµατισµού, να καθοριστούν οι στόχοι και 

να διατυπωθούν οι βασικές υποθέσεις της έρευνας. 

Στο Κεφάλαιο 11 περιγράφεται η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε 

για την οργάνωση και την πραγµατοποίηση της έρευνας και τα µεθοδολογικά 

προβλήµατα που τέθηκαν, ενώ περιλαµβάνεται και η αναλυτική παρουσίαση 

της δοµής του ερωτηµατολογίου της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε.  

Στο Κεφάλαιο 12 περιλαµβάνονται η στατιστική µεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε για την επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας και η 

ανάλυση και η ερµηνεία των ευρηµάτων µε ταυτόχρονη παράθεση πινάκων 

και διαγραµµάτων µε τα σχετικά στοιχεία.  

Τέλος, στο Κεφάλαιο 13 παρουσιάζονται τα γενικά συµπεράσµατα της 

µελέτης και οι νέοι προβληµατισµοί που προκύπτουν από αυτά, ενώ 

συµπεριλαµβάνονται εκτιµήσεις για το σύστηµα της Αρχικής Επαγγελµατικής 
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Κατάρτισης γενικότερα και των Ι.Ε.Κ. ειδικότερα, προκειµένου να 

αξιοποιηθούν και να συντελέσουν στη µετεξέλιξη και τον εκσυγχρονισµό τους. 

Βέβαια ένα τέτοιας ευρύτητας θέµα που αφορά τον εκπαιδευτικό 

σχεδιασµό της χώρας στα πλαίσια της εθνικής πολιτικής, αλλά και της 

διεθνούς πραγµατικότητας, δεν είναι εύκολο να εξαντληθεί στα περιορισµένα 

όρια µιας µελέτης και µάλιστα µε τους περιορισµούς που θέτει η επιλογή µιας 

συγκεκριµένης ερευνητικής προσέγγισης και µεθόδου. Κρίθηκε λοιπόν 

σκόπιµο να διερευνηθούν ορισµένα βασικά ζητήµατα και παράλληλα να δοθεί 

αφορµή για διεύρυνση και εµβάθυνση του προβληµατισµού που αφορά τον 

θεσµό των Ι.Ε.Κ., ο οποίος κατά την άποψή µας ακόµη δεν έχει αποσαφηνίσει 

πειστικά το ρόλο του στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης και δεν έχει 

εξασφαλίσει τον αναβαθµισµένο ρόλο που απαιτούν οι προσδοκίες που 

καλλιεργούνται στο κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα. Η επισήµανση της 

ιδιαίτερης σηµασίας που έχει η εµπειρία των αποφοίτων τόσο από την 

κατάρτιση όσο και από την πορεία τους µέσα στη σύγχρονη αγορά εργασίας 

θα µπορούσε να συµβάλει στον επανασχεδιασµό και την αποτελεσµατικότερη 

αξιοποίηση του θεσµού σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

Αυτή η προσέγγιση του θεσµού καθίσταται αναγκαία, καθώς η 

εφαρµογή του στην Ελλάδα συνδέθηκε µε ένα γενικότερο αίτηµα για 

άµβλυνση όχι µόνο των εκπαιδευτικών, αλλά και των υφιστάµενων 

κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων και ανισοτήτων. Εξάλλου, οι 

αυξηµένες προσδοκίες που συνόδευσαν τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης από τη στιγµή της δηµιουργίας τους επιβάλλουν µια πιο 

προσεκτική και αντικειµενική εκτίµηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
1. Εισαγωγικά. 
 Η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί σηµαντικό 

συστατικό στοιχείο της σύγχρονης οργανωµένης κοινωνίας, που υφίσταται 

διαφοροποιήσεις ανάλογα µε τις κοινωνικοπολιτιστικές εξελίξεις. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσµα τη διατύπωση πολλών συχνά αντικρουόµενων απόψεων 

σχετικά µε την αποστολή που εξυπηρετεί και τη διαφοροποίηση του ρόλου 

της στο κοινωνικό και οικονοµικό γίγνεσθαι. 

Η διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος και της αγοράς εργασίας, 

στοιχείο καίριο για την ερµηνεία των φαινοµένων του σήµερα, αλλά και των 

αναγκών του αύριο, έχει απασχολήσει τους θεωρητικούς και τους ερευνητές 

εδώ και πολλά χρόνια. Η προσοχή εστιάζει σε ζητήµατα όπως ο ρόλος της 

εκπαίδευσης (διάρκεια και επίπεδο) στην παροχή ίσων ευκαιριών στους 

εισερχόµενους στις διάφορες βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος και 

στην αγορά εργασίας, στην αποτελεσµατική αξιοποίηση των ικανοτήτων των 

εργαζοµένων, στη συµµετοχή στην συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση, 

στους µισθούς, στην κατεχόµενη θέση, κλπ. Ταυτόχρονα, θέµα καθοριστικής 

σηµασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας ύπαρξης εκπαιδευτικού 

προγραµµατισµού σε συνάρτηση µε ενδεχόµενη πρόβλεψη των µελλοντικών 

εξελίξεων στην αγορά εργασίας. 

Η µελέτη των διαφόρων εκφάνσεων της σχέσης της εκπαίδευσης µε 

την παραγωγή και την αγορά εργασίας ουσιαστικά πραγµατοποιείται από δύο 

επιστηµονικές οπτικές, καθεµιά από τις οποίες αποσκοπεί στη διερεύνηση 

των πτυχών που συνδέονται µε αυτή. Έτσι από τη µια υπάρχει η 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, η οποία προσεγγίζει τα εκπαιδευτικά 

φαινόµενα διερευνώντας ζητήµατα, όπως οι ανισότητες στην εκπαίδευση, η 

ισότητα των παρεχόµενων εκπαιδευτικών ευκαιριών, οι επιδράσεις της 

εκπαίδευσης στις κοινωνικές δοµές και οι επερχόµενες µεταβολές. Από την 

άλλη υπάρχει η Οικονοµική της Εκπαίδευσης9, στα πλαίσια της οποίας 

διατυπώθηκαν νέες θεωρητικές προσεγγίσεις για τη µέτρηση και την εξήγηση 

                                                 
9 Αποτελεί κλάδο της Οικονοµίας των Ανθρώπινων Πόρων και προσεγγίζεται είτε 
µακροοικονοµικά µε την εξέταση υποδειγµάτων είτε µικροοικονοµικά µε την εξέταση της 
διαχείρισης του ανθρώπινου κεφαλαίου και της επένδυσης σε αυτό. Μάρδας, Γ. (2000: 203). 
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της συµβολής της εκπαίδευσης στην οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας, ενώ 

παράλληλα διαµορφώθηκαν µοντέλα προγραµµατισµού των αναγκών της 

οικονοµίας σε ειδικευµένο προσωπικό10.  

Η Οικονοµική της Εκπαίδευσης εστιάζει τη µελέτη της στη διαδικασία 

µε την οποία παράγεται η εκπαίδευση, στον τρόπο και τα κριτήρια µε τα οποία 

αυτή διανέµεται ανάµεσα στις ανταγωνιστικές οµάδες και στο µέγεθος των 

πόρων που επενδύει η πολιτεία ή το άτοµο σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 

καθώς και στους τύπους εκπαίδευσης που πρέπει να επιλεγούν για την 

εξυπηρέτηση των συγκεκριµένων σκοπών που τίθενται κάθε φορά11. Αυτός ο 

διεπιστηµονικός κλάδος διερευνά θέµατα, όπως ο τρόπος επιλογής των 

φοιτώντων στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθµίδες και οι κοινωνικο-οικονοµικές 

επιπτώσεις αυτής της επιλογής, οι εφαρµοζόµενες πολιτικές χρηµατοδότησης 

της εκπαίδευσης, που ενισχύουν ή αποδυναµώνουν τις κοινωνικές 

ανισότητες, το κόστος της οργανωµένης παροχής γνώσης από το κράτος, µε 

στόχο τη µεγιστοποίηση του οφέλους µε τη µικρότερη δυνατή επιβάρυνση, η 

ανάλυση κόστους-οφέλους για τα εισοδήµατα των αποφοίτων των διαφόρων 

εκπαιδευτικών  βαθµίδων σε σύγκριση µε µια άλλη οµάδα µη αποφοίτων12. 

Η µελέτη του εκπαιδευτικού συστήµατος µιας χώρας σε καµία 

περίπτωση δεν µπορεί να είναι αποκοµµένη από τις µεταβλητές που 

εµπλέκονται στη διαµόρφωση του.  Καθώς µάλιστα το εκπαιδευτικό σύστηµα 

στις διάφορες εκφάνσεις του αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύπλοκο φαινόµενο, η 

προσέγγισή του απαιτεί ιδιαίτερα προσεκτική µεθοδολογική προσπέλαση, η 

οποία να περιλαµβάνει τόσο ενδοσυστηµικούς παράγοντες όσο και 

εξωσυστηµικούς, που άµεσα ή έµµεσα ασκούν επιρροή στην εκπαίδευση. Γι’ 

αυτό θα πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψη γεωστρατηγικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί 

και οικονοµικοί παράγοντες προκειµένου να επιτευχθεί η πολυδιάστατη 

ερµηνεία τους13. 

Στη συνέχεια επιχειρείται να παρουσιαστούν οι θεωρητικές αφετηρίες 

της µελέτης. Βασική αφετηρία από κοινωνιολογική πλευρά αποτέλεσε η 

διεθνής προβληµατική σχετικά µε τον κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης, ενώ 

από οικονοµική άποψη οι αντιλήψεις για τη διαχείριση του ανθρωπίνου 
                                                 
10 Κελπανίδης, Μ. (2002: 258). 
11 Cohn, E., Geske, T. (1990: 2).  
12 Ψαχαρόπουλος, Γ. (1999: 14). 
13 Μπουζάκης, Σ. (1993: 56). 
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κεφαλαίου. Ο συνδυασµός έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη µελέτη της σύνδεσης 

του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την παραγωγή, αφού βρίσκεται στη βάση 

των περισσότερων µεταρρυθµίσεων για τον εκσυγχρονισµό της εκπαίδευσης. 

Η κοινωνιολογική προσέγγιση αναφέρεται αρχικά στον κοινωνικό ρόλο 

του εκπαιδευτικού συστήµατος, ο οποίος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Το βασικό ερώτηµα αυτής της διερεύνησης είναι σε ποιο βαθµό ο 

συγκεκριµένος τρόπος λειτουργίας των εκπαιδευτικών µηχανισµών αντιστοιχεί 

στις γενικές δοµές που διέπουν το λειτουργικό πλαίσιο της κοινωνίας και 

εποµένως σε ποιο βαθµό η εσωτερική λογική του εκπαιδευτικού συστήµατος 

εξυπηρετεί τις συγκεκριµένες ανάγκες του κοινωνικού καταµερισµού14. Οι 

διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις θέτουν το ζήτηµα των ίσων ευκαιριών 

πρόσβασης στην εκπαίδευση και αποδίδουν ανάλογα  στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα εξισωτικό ή αναπαραγωγικό ρόλο. Το θέµα της ισότητας των 

εκπαιδευτικών ευκαιριών τέθηκε πιο επιτακτικά λόγω του κοινωνικού 

αιτήµατος για συµµετοχή στην εκπαίδευση ατόµων όλο και περισσότερων 

αριθµητικά και προερχόµενων από µια διευρυνόµενη πληθυσµιακή βάση. 

 

2. Η ∆οµολειτουργική θεώρηση. 
Οι θεωρίες σχετικά µε την ισότητα ή ανισότητα ευκαιριών στην 

εκπαίδευση εντάθηκαν ιδιαίτερα από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 και 

επικεντρώθηκαν στην ανάλυση του ρόλου του εκπαιδευτικού συστήµατος 

στην αναπαραγωγή των κοινωνικών δοµών µε βάση την κοινωνική  θέση των 

φοιτώντων σε αυτά. Οι κοινωνιολόγοι της εκπαίδευσης προσπάθησαν 

ανάµεσα στα άλλα να ερµηνεύσουν την κοινωνική ανισότητα, η οποία 

ονοµάσθηκε “πολιτική αριθµητική” (η ισότητα θεωρήθηκε ως πρόσβαση και 

ως ευκαιρία), δηλαδή µετρήθηκαν οι ευκαιρίες που είχαν παιδιά από 

διαφορετική προέλευση να φθάσουν στα διάφορα στάδια της εκπαίδευσης15. 

Η συντηρητική θεώρηση ότι η γνώση είναι κοινωνικά ουδέτερη και ότι 

εποµένως το αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ανεξάρτητο από 

κοινωνικές παραµέτρους άρχισε να τίθεται σε αµφισβήτηση από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1950 από τη δοµολειτουργική θεώρηση (ή δοµικό 

                                                 
14 Πρόλογος Σβορώνου στο Τσουκαλάς (1977). 
15 Μοσχονά, Ε.-Θ. (1998: 119). 
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φονξιοναλισµό). Κατά τη δεκαετία αυτή οι Parsons16, Karabel και Halsey17, 

εκπρόσωποι της δοµολειτουργικής θεωρίας (φιλελεύθερη θεώρηση), 

απέδωσαν έµφαση στις συντελούµενες κοινωνικές λειτουργίες, στην 

κοινωνική αλληλεξάρτηση και στην επίτευξη κοινωνικής ισορροπίας. Σύµφωνα 

µε τη συγκεκριµένη θεωρία η εξέλιξη µιας κοινωνίας στην ουσία αποτελεί µια 

διαδικασία δοµικής λειτουργικής διαφοροποίησης των ρόλων και των θεσµών 

που διαµορφώνονται µέσα σε αυτήν, καθώς ακολουθεί µια πορεία εξέλιξης 

που πηγαίνει από τις λιγότερο οργανωµένες δοµές σε υψηλότερου επιπέδου 

οργάνωση και από τα απλούστερα σε συνθετότερα οργανωτικά σχήµατα18.  

Η θεωρία αυτή αποδίδει µεγάλη σηµασία στην αλληλεπίδραση 

κοινωνίας – εκπαίδευσης, θεωρώντας τη δεύτερη µηχανισµό µε αποστολή να 

ενισχύσει την προσαρµογή των κοινωνικών δοµών στις εξελίξεις και να 

ικανοποιήσει τις λειτουργικές απαιτήσεις, που ανακύπτουν κάθε φορά. Κατά 

συνέπεια κάθε εκπαιδευτική αλλαγή είναι το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης 

κοινωνίας και εκπαίδευσης και καθίσταται αναγκαία, όταν εξαιτίας της 

εµφάνισης νέων διαφοροποιηµένων αναγκών δηµιουργείται ανισορροπία στις 

κοινωνικές δοµές, την οποία η εκπαίδευση ως µηχανισµός εξισορρόπησης 

έρχεται να θεραπεύσει.19

Η άποψη του Parsons ότι το σχολείο οφείλει να επιλέγει τους 

ικανότερους, αρκεί η επιλογή αυτή να γίνεται µε κριτήρια δίκαια και 

αντικειµενικά, έδωσε έµφαση στον καθορισµό των παραγόντων που 

επηρεάζουν την επιτυχία των µαθητών στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Θεωρεί ότι 

το σχολείο είναι και πρέπει να είναι επιλεκτικό, επιβραβεύοντας τις υψηλές 

επιδόσεις και την προσαρµογή του ατόµου στις ηθικές αξίες, επειδή 

προετοιµάζει τα άτοµα για τον κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας και την 

άσκηση µελλοντικών ρόλων σε µια εκ των προτέρων ιεραρχηµένη κοινωνία · 

ταυτόχρονα οφείλει να είναι αξιοκρατικό, επισηµαίνοντας και σταδιακά 

αποβάλλοντας µε τις κατάλληλες παρεµβάσεις τα γενεσιουργά στοιχεία των 

ανισοτήτων και αναδεικνύοντας τους πραγµατικά ικανότερους20.  

                                                 
16 Parsons, T. (1959: 297-318). 
17 Karabel, J., Halsey, A.H. (ed.) (1977). 
18 Μπουζάκης, Σ. (1993: 57-58). 
19 Κασσωτάκης, Μ. (1986: 26) και Ευαγγελόπουλος, Σ. (1998: 37). 
20 Parsons, T. (1959: 249). 
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Οι εκπρόσωποι αυτής της θεώρησης απέδειξαν το ρόλο του σχολείου 

στη νοµιµοποίηση της ανισότητας21, γι’ αυτό και βασικό στόχο της αποτελεί η 

µελέτη των παραγόντων που προκαλούν εκπαιδευτικές ανισότητες και η 

εξεύρεση τρόπων ελαχιστοποίησής τους και εξασφάλισης µεθόδων 

αντικειµενικότερης επιλογής.  

Η ύπαρξη ανισοτήτων στην εκπαίδευση ερµηνεύεται µε διάφορους 

τρόπους. Πολλές µελέτες τις απέδωσαν στο ίδιο το άτοµο και την οικογένειά 

του. Η οικογένεια και  οι “οµάδες των οµοίων”, καθώς και ο συγκεκριµένος 

εκπαιδευτικός θεσµός (σχολείο) ασκούν σηµαντική επίδραση στη 

διαµόρφωση των κινήτρων επιτυχίας και του βαθµού συµµόρφωσης των 

ατόµων στις ηθικές αξίες και µπορούν σε συνδυασµό και µε τα ατοµικά 

κίνητρα και τις ατοµικές ικανότητες να οδηγήσουν στην επιτυχία στα πλαίσια 

του σχολικού συστήµατος22. Επίσης, η άποψη του Durkheim ότι η µεταβίβαση 

των διαφόρων ηθικών αξιών της κοινωνίας στις νεότερες γενιές αποτελεί 

ουσιώδη λειτουργία µέσα από την οποία διαιωνίζεται η συγκεκριµένη 

κοινωνία23 στηρίζει τον ισχυρισµό του Parsons για τη σηµασία αποδοχής των 

ηθικών αξιών στη σχολική επιτυχία. 

Αρχικά οι Halsey και Husén διαπίστωσαν στενή σχέση ανάµεσα στην 

κοινωνική καταγωγή και την πρόσβαση στην εκπαίδευση24, καθώς διαφάνηκε 

ότι οι κοινωνικές οµάδες του συστήµατος αντιπροσωπεύονται στους 

διάφορους τύπους και βαθµίδες της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια επισηµάνθηκε 

η σχέση ανάµεσα στην κοινωνική καταγωγή και τη σχολική επιτυχία (Halsey, 

Coleman, Bourdieu – Passeron). Οι δύο τελευταίοι από κοινού διατύπωσαν 

την άποψη ότι τα αποτελέσµατα της σχολικής φοίτησης αναπαράγουν την 

κοινωνική διαστρωµάτωση, η οποία µέσω των αξιολογικών διαδικασιών της 

εκπαίδευσης συγκαλύπτεται25.  

Οι  Floud, Halsey και Martin26 απέδειξαν ότι η κοινωνική προέλευση και 

το µορφωτικό επίπεδο της οικογένειας ενός ατόµου επηρεάζουν τη σχολική 

επιτυχία (πολύ περισσότερο από το εισόδηµα) και κατά συνέπεια ό,τι 

                                                 
21 Clark, B. (1960: 569-576). 
22 Parsons, T. (1959: 263). 
23 Durkheim, E. (1966). 
24 Halsey, A.H. et.al. (1961), Husén, T. (1972) και Husén, T. (1975). 
25 Bourdieu, P., Passeron, J.C. (1970). 
26 Floud, J., Halsey, A.H., Martin, F.M. (1957) και Central Advisory Council for Education 
(1967). 
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σχετίζεται µε αυτή. Επίσης, η στάση των γονέων απέναντι στο σχολικό µέλλον 

των παιδιών τους είναι παράγοντας ισχυρότερος από άλλα κοινωνικά και 

οικονοµικά χαρακτηριστικά. 

Πράγµατι, τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά έχουν επιθυµία για 

συµµετοχή σε εκπαίδευση σε ανώτερα επίπεδα και καλλιεργούν προσδοκίες 

και φιλοδοξίες για το µέλλον πολύ διαφορετικές και ανάλογες µε την κοινωνική 

τάξη στην οποία ανήκουν. Όσο χαµηλότερη είναι η κοινωνική τάξη στην οποία 

ανήκουν, τόσο µικρότερες είναι οι προσδοκίες των πρώτων και πιο 

περιορισµένες οι φιλοδοξίες των δεύτερων και αντίστροφα27. Το ίδιο εννοεί και 

ο Bourdieu ορίζοντας τις επιθυµίες ως µια ασυνείδητη αναγνώριση των 

αντικειµενικών πιθανοτήτων, εσωτερίκευση και µετάφραση σε ατοµική 

επιλογή της ποσοστιαίας πιθανότητας που εξαρτάται από την ταξική τους 

θέση28. Αυτό σηµαίνει ότι όταν οι γονείς και οι µαθητές κάνουν όνειρα ή 

εκφράζουν επιθυµίες ασυνείδητα τα προσαρµόζουν στις κοινωνικά 

καθορισµένες στατιστικές πιθανότητες σπουδών, όπως το διατυπώνει ο 

Bourdieu29, «τα µέλη των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων παίρνουν την 

πραγµατικότητα για όνειρά τους». 

Οι Coleman, Sauvy, Girard και Macpherson30 διαπίστωσαν ότι τον ίδιο 

καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζει η κοινωνική προέλευση των ατόµων 

ανεξάρτητα από το επίπεδο των σχολικών τους επιδόσεων (ακόµη κι όταν 

αποµονώθηκαν άλλοι παράγοντες που θα µπορούσαν να την επηρεάσουν, 

όπως οι ατοµικές διανοητικές ικανότητες), ενώ οι Blau και Duncan31  ταύτισαν 

τις ανισότητες που αναπαράγει η εκπαίδευση µε την κοινωνική προέλευση και 

τις φυλετικές διακρίσεις. ∆ηλαδή για τα άτοµα µε χαµηλότερη κοινωνική (ή 

διαφορετική φυλετική) προέλευση όχι µόνο όσα έχουν χαµηλότερες σχολικές 

επιδόσεις, αλλά και εκείνα µε υψηλότερες εµφανίζουν λιγότερες πιθανότητες 

για µακροχρόνιες σπουδές σε σχέση µε όσα προέρχονται από ανώτερα 

κοινωνικά στρώµατα, µειώνοντας τη δυνατότητά τους να χρησιµοποιήσουν τις 

σπουδές ως µέσο κοινωνικής κινητικότητας.  

                                                 
27 Girard, A., Bastide, H. (1963). 
28 Bourdieu, P. (1971: 45-79). 
29 Bourdieu, P. (1966: 193). 
30 Coleman, J.S. et al. (1966), Macpherson, J.S. (1969) και Sauvy, A., Girard, A. (1970: 221). 
31 Blau, P.M., Duncan, O.D. (1967). 
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Οι Clark και Turner υποστηρίζουν ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα των 

βιοµηχανικών χωρών είναι και πρέπει να είναι µέσο κοινωνικής κινητικότητας, 

ότι η ζήτηση για εξειδικευµένη εργασία θα είναι διαρκώς ανοδική σε µια εποχή 

που οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι συνεχείς, ότι στη ζήτηση αυτή θα πρέπει να 

ανταποκριθεί η εκπαίδευση, προσφέροντας τις απαραίτητες εξειδικεύσεις και 

έτσι τα άτοµα θα περνούν ολοένα και µεγαλύτερα διαστήµατα στο σχολείο32. 

Αυτό σηµαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί µηχανισµοί πρέπει να γίνονται όλο και πιο 

αξιοκρατικοί στην επιλογή των ατόµων, γιατί η διατήρηση ανισοτήτων 

προκαλεί µη αξιοποίηση και απώλεια “ταλέντων” προκαλώντας αρνητικές 

συνέπειες για την κοινωνία33.   

Υπό αυτήν την έννοια επιβάλλεται η λήψη µεταρρυθµιστικών µέτρων 

για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος έτσι ώστε να µειώνεται η 

κοινωνική ανισότητα, να αξιοποιούνται για την οικονοµία οι ικανότητες των 

ατόµων να εξειδικευτούν και, εποµένως, να αυξάνεται η αποδοτικότητά τους 

ως εργαζοµένων, όπως προβάλλεται από τη θεωρία του ανθρωπίνου 

κεφαλαίου. Για την επιτυχία µάλιστα των µεταρρυθµίσεων επιβάλλεται η 

συστηµατική µελέτη των αιτίων που οδηγούν σε ανισότητες (ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά µαθητών, κίνητρα, εκπαιδευτικό περιβάλλον, κλπ.). 

Αντικρουόµενες απόψεις υπάρχουν αναφορικά µε την επιρροή της 

αύξησης της συµµετοχής στην εκπαίδευση των µαθητών και σπουδαστών 

στις ανισότητες στην εκπαίδευση. Ο Boudon34 υποστήριξε ότι η αύξηση αυτή 

µειώνει την κοινωνική ανισότητα στην εκπαίδευση και πράγµατι µε βάση 

αριθµητικά στοιχεία η αύξηση του αριθµού των συµµετεχόντων στην 

εκπαίδευση οδηγεί και σε αύξηση του αριθµού των ατόµων που προέρχονται 

από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Από διάφορες µελέτες35 όµως φάνηκε ότι και 

σε αυτή την περίπτωση η -ούτως ή άλλως χαµηλή- ποσοστιαία συµµετοχή 

των ατόµων από λιγότερο προνοµιούχες οµάδες στα ανώτερα επίπεδα της 

εκπαίδευσης δε διαφοροποιήθηκε ιδιαίτερα· σε ορισµένες περιπτώσεις 

µάλιστα τα ποσοστά συµµετοχής των ανώτερων κατηγοριών είχαν πολύ 

                                                 
32 Clark, B. (1962) και Turner, R.H. (1960: 854-867). 
33 Husèn, T. (1962), Husèn, T. (1975) και Flannagan, J.C., Cooley, W.W. (1966). 
34 Boudon, R. (1973: 103-104). 
35 Floud, J., Halsey, A.H. (1957: 33-39), Coleman, J. et al. (1966), Spady, W.G. (1967), Blau, 
P.M., Duncan, O.D. (1967) και Halsey, A.H. (1972).  
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µεγαλύτερη αύξηση από τις κατώτερες, καταδεικνύοντας ότι οι υπάρχουσες 

ανισότητες είχαν διευρυνθεί περισσότερο. 

Σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες αξιολόγησης και εκπαιδευτικής επιλογής, 

η δοµική-λειτουργική θεώρηση θεωρεί ότι βασικό στοιχείο του εκπαιδευτικού 

συστήµατος είναι η αξιοκρατία, που υποστηρίζει τον εξισωτικό ρόλο της 

εκπαίδευσης. ∆ιατυπώνει την άποψη ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα λειτουργεί 

ορθολογικά προς όφελος της κοινωνίας στο σύνολό της δρώντας εξισωτικά, 

αλλά στα πλαίσια αξιοκρατικών διαδικασιών36, γι’ αυτό θέτει ως στόχο την 

προσπάθεια να προσεγγιστεί µε τον καλύτερο τρόπο το πρότυπο της 

αξιοκρατίας και της δίκαιης και αποτελεσµατικής επιλογής. Αυτό στην πράξη 

σηµαίνει ότι ο καθένας, αν έχει τις δυνατότητες και κάνει τις απαιτούµενες 

προσπάθειες, µπορεί να καταλάβει την πιο επιθυµητή -και συγχρόνως εφικτή 

για την επίδοσή του- θέση στην κοινωνική και επαγγελµατική ιεράρχηση. Έτσι 

δηµιουργείται η ελίτ από αυτούς που απέδειξαν την αξία τους, ενώ οι 

υπόλοιποι θα καταλάβουν λιγότερο σηµαντικές θέσεις37.  

Η συγκεκριµένη θεώρηση κυριαρχεί ευρέως σήµερα στις απόψεις για 

την ισότητα των ευκαιριών. Θεωρεί ότι κάθε παιδί από τη γέννησή του έχει 

συγκεκριµένη ικανότητα και εξυπνάδα. Με αυτά τα δεδοµένα στόχος του 

εκπαιδευτικού συστήµατος από τη σκοπιά των ίσων ευκαιριών είναι να 

εξαλείψει τα οικονοµικά και γεωγραφικά στοιχεία, που εµποδίζουν τους 

ικανούς από τις πιο “χαµηλές” κοινωνικές τάξεις να εκµεταλλευτούν την 

εξυπνάδα τους, η οποία τους παρέχει δικαιώµατα για ανάλογη κοινωνικο-

οικονοµική εξέλιξη. Πολλές µεταρρυθµιστικές προσπάθειες στα εκπαιδευτικά 

συστήµατα της Ευρώπης επηρεάστηκαν από αυτή τη θεώρηση προάγοντας 

την ενοποίηση και την επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, την παροχή 

της σε παιδιά όλων των κοινωνικών τάξεων και την αύξηση του αριθµού των 

µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Θεωρήθηκε ότι αυτές οι ρυθµίσεις 

θα παραµέριζαν τα εµπόδια που είναι αναπόσπαστο τµήµα της φτωχής 

καταγωγής και της γεωγραφικά αποµονωµένης περιοχής κατοικίας38. 

 

 

                                                 
36 Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ. (1995: 37). 
37 Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ. (1995: 39). 
38 Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ. (1995: 55). 
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3. Η θεώρηση του ανθρωπίνου κεφαλαίου. 
Στο πλαίσιο των δοµολειτουργικών θεωριών κινείται η θεώρηση του 

ανθρωπίνου κεφαλαίου39 και κάνει λόγο για τεχνολογικό ή τεχνοκρατικό 

λειτουργισµό, ενώ η αποτίµηση της οικονοµικής ανάπτυξης πραγµατοποιείται 

µε µακροοικονοµικά-ποσοτικά κριτήρια (αναπτυξιακό-εκσυγχρονιστικό 

µοντέλο). Η θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου διατυπώθηκε για να 

ερµηνεύσει την ύπαρξη του λεγόµενου “υπόλοιπου” (residual) της οικονοµικής 

ανάπτυξης, δηλαδή εκείνες τις διαφορές ανάµεσα στις οικονοµικές επιδόσεις 

διαφόρων χωρών, που δεν µπορούσαν να εξηγηθούν από τους κλασικούς 

συντελεστές της παραγωγής, τη γη, το κεφάλαιο και την εργασία και τις 

ποσοτικές µεταβολές τους40. Υποστηρίχθηκε λοιπόν ότι οι επίκτητες 

ικανότητες των ανθρώπων ήταν ο καθοριστικός παράγοντας. Έτσι η 

εκπαίδευση και ειδικά η τεχνική-επαγγελµατική (συµπεριλαµβανοµένης και της 

επαγγελµατικής κατάρτισης) συνδέθηκε µε την οικονοµική ανάπτυξη και την 

παραγωγή.  

Αρκετοί κλασικοί οικονοµολόγοι (Α. Smith, A. Marshall, J.S. Mill) είχαν 

ήδη επισηµάνει τη συµβολή της εκπαίδευσης στην αύξηση της παραγωγικής 

ικανότητας των εργατών µε τον ίδιο τρόπο που το φυσικό κεφάλαιο θα αύξανε 

την παραγωγική ικανότητα µιας επιχείρησης41. Ειδικά ο Adam Smith είχε 

υποστηρίξει ότι η µόρφωση ή η κατάρτιση ενός εργαζόµενου για να γίνει 

ειδικευµένος στοιχίζει στον εργαζόµενο ή την επιχείρηση ένα ποσό χρηµάτων, 

αλλά αυτά τα χρήµατα ανακτώνται µε κέρδος µε το πέρασµα του χρόνου, 

αφού ο ειδικευµένος εργάτης είναι πιο παραγωγικός από τον ανειδίκευτο42. 

Έντονη επίδραση ασκήθηκε επίσης και από την επικράτηση της 

θεωρίας του δοµικού λειτουργισµού, που πρέσβευε ότι η εκπαίδευση θα 
                                                 
39 Και για τις δύο θεωρήσεις προϋποτίθεται η ύπαρξη των εννοιών της κοινωνικής ανισότητας, 
η οποία οδηγεί στην κατάληψη των θέσεων εργασίας από τα πιο ικανά και αξιόλογα άτοµα, 
καθώς και της ιεραρχικής δοµής των σχέσεων εργασίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 
επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας. 
40 Η διατύπωση της θεωρίας του ανθρωπίνου κεφαλαίου υπήρξε δηµιούργηµα της 
µεταπολεµικής εποχής και του πλαισίου των νέων αναγκών που αυτή είχε φέρει στο 
προσκήνιο.  Αναλυτικότερα, η οικονοµική αναγέννηση της Ευρώπης µετά το Β΄ Παγκόσµιο 
πόλεµο ενισχύθηκε καθοριστικά από την εισροή υλικού κεφαλαίου στα πλαίσια του σχεδίου 
Μάρσαλ. Η επιτυχία της προσπάθειας δηµιούργησε αντίστοιχες προσδοκίες σε λιγότερο 
αναπτυγµένες χώρες, οι οποίες ανέµεναν µια ανάλογη οικονοµική ανάπτυξη, µε την επένδυση 
υλικών µέσων και κεφαλαίων. Η µη ικανοποίηση αυτών των προσδοκιών εξηγήθηκε από το 
γεγονός ότι η ∆υτική Ευρώπη κατείχε ήδη τις απαραίτητες εκπαιδευτικές δοµές για την 
παραγωγή του αναγκαίου ειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού. 
41 Woodhall, M.(1987: 1-8). 
42 Spengler, J.J. (1977: 32-36) και Ψαχαρόπουλος, Γ. (1999: 13). 
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πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή εξειδικευµένου εργατικού 

δυναµικού, για να συµβάλει στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας, η οποία είναι 

απαραίτητη για την οικονοµική πρόοδο43. 

Σήµερα είναι πλέον εµφανής η σύνδεση της εκπαίδευσης -ιδιαίτερα της 

τεχνικής και επαγγελµατικής- µε την οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας, ενώ 

παράλληλα βασική έννοια για τους οικονοµολόγους της εκπαίδευσης αποτελεί 

η έννοια της “ειδικότητας”, η οποία αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 

οικονοµικά δραστηριοποιούµενου ατόµου.  
Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη προσέγγιση οι επενδύσεις στην 

εκπαίδευση θεωρούνται πρώτης προτεραιότητας ακριβώς, γιατί µέσω αυτής 

µπορεί να επιτευχθεί η εθνική ανάπτυξη. Ο κοινωνικο-οικονοµικός και 

πολιτικός ρόλος της εκπαίδευσης υπερτονίζεται και θεωρείται η πιο 

παραγωγική επένδυση. Ο κοινωνικο-οικονοµικός χαρακτήρας της ανάπτυξης 

θεωρείται ο βασικότερος συντελεστής για τη βελτίωση των συνθηκών της 

ανθρώπινης ζωής. Στα πλαίσια του µοντέλου αυτού η εκπαίδευση αποτελεί 

“κλειδί” για την επίτευξη του εκσυγχρονισµού, οποίος επιδιώκεται σε τέσσερα 

επίπεδα: οικονοµικό (αύξηση παραγωγικότητας - αποτελεσµατικότητας), 

πολιτικό (πολιτική ένταξη - κοινωνικοποίηση), κοινωνιολογικό (θεσµική 

διαφοροποίηση και εξειδίκευση) και ψυχολογικό (προσαρµοστικότητα – 

αποδοτικότητα)44.  

Οι οικονοµολόγοι µελετούν την οικονοµική αξία της εκπαίδευσης µε 

σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και την οικονοµική 

ανάπτυξη. Έτσι διεύρυναν την έννοια της επένδυσης κεφαλαίου, 

συµπεριλαµβάνοντας όχι µόνο το πραγµατικό κεφάλαιο, αλλά και την 

επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Η έννοια  του ανθρώπινου κεφαλαίου ως 

ποιοτική αναβάθµιση της εργασιακής δύναµης, περιλαµβάνει τις γνώσεις και 

ειδικεύσεις ενός ατόµου που τις κατέχει µέσω της εκπαίδευσης που έχει λάβει 

(π.χ. τύπος εκπαίδευσης, έτη σπουδών). Έτσι στα τέλη της δεκαετίας του ’50 

οι οικονοµολόγοι θεώρησαν ότι το εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό ήταν το 

αναγκαίο συµπλήρωµα του υλικού κεφαλαίου που συµµετείχε στην 

παραγωγή45.   

                                                 
43 Μιχαηλίδης, Α. (1983: 2). 
44 Μπουζάκης, Σ. (1993: 58). 
45 Sober, I. (1992: 54-55). 
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Η αντίληψη ότι η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού µέσω της 

επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο θα οδηγήσει στην οικονοµική ανάπτυξη, 

εγείρει το αίτηµα για ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών. Στόχοι αυτής της 

ισότητας είναι να σταµατήσει η απώλεια των ταλέντων και να επιτευχθεί η 

φιλελεύθερη κοινωνία της αφθονίας.  

Θεµελιωτής της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι ο Th. 

Schultz. Ο Schultz46 επικεντρώνει την προσοχή του στις “γνώσεις” και τις 

“δεξιότητες” που αποτελούν την εκπαίδευση και θεωρεί την τελευταία σαν τη 

σηµαντικότερη µορφή ανθρωπίνου κεφαλαίου, επειδή η επένδυση σε αυτήν 

(για αύξηση των γνώσεων και διεύρυνση της φοίτησης και  των ειδικεύσεων) 

είναι τελικά πιο αποδοτική για την οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας, γιατί 

συντελεί47 στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας του ατόµου. Για αυτό το 

λόγο αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών, 

ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση των ανεκµετάλλευτων αποθεµάτων 

διανοητικού πλούτου που διαθέτει η κάθε χώρα µε στόχο την οικονοµική 

ανάπτυξη. Υποστηρίζει µάλιστα ότι µε αυτή τη θεωρία εξηγείται ικανοποιητικά 

η ανισότητα στο επίπεδο ανάπτυξης που υπάρχει ανάµεσα στις διάφορες 

χώρες, καθώς και η οικονοµική ανισότητα  ανάµεσα στις κοινωνικές τάξεις της 

ίδιας χώρας, αφού η ύπαρξη ή η ανυπαρξία επενδύσεων στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο µιας χώρας έχει µια σειρά από αλληλοσυσχετιζόµενες επιδράσεις 

στους ρυθµούς της οικονοµικής και κοινωνικής της εξέλιξης. Αντίθετα, το 

χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο µιας χώρας απαξιώνει σε µεγάλο βαθµό τις 

όποιες επενδυτικές προσπάθειες τυχόν γίνονται σε άλλες µορφές κεφαλαίου, 

γιατί το εργατικό δυναµικό δεν µπορεί να αντεπεξέλθει στις νέες ανάγκες που 

θα προκύψουν48.      

Το ίδιο ακριβώς διατυπώνουν και οι Harbison και Meyers49 µε την 

άποψη ότι η χώρα που δεν µπορεί να αναπτύξει τις δεξιότητες και τις γνώσεις 

του λαού της και να τις αξιοποιήσει αποτελεσµατικά στην εθνική της οικονοµία 

δεν είναι σε θέση να αναπτύξει τίποτε άλλο -υλικά, οικονοµικά, πολιτικά ή 

πολιτιστικά-. Σύµφωνα µε τον Harbison το βασικό πρόβληµα των 

                                                 
46 Schultz, T.W. (1961: 1-17) και Schultz, T.W. (1968).  
47 Μαζί µε τις τυχόν επενδύσεις στη δηµόσια υγεία και την εσωτερική µετανάστευση/ οριζόντια 
κοινωνική κινητικότητα. 
48 Φραγκουδάκη, Α. (1985: 18, 23-24, 26). 
49 Harbison, F.H., Meyers, C.A. (1964) και  Harbison, F.H. (1973). 
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υπανάπτυκτων χωρών δεν είναι η έλλειψη φυσικών πόρων, αλλά η 

υπανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων της. 

Ο Becker50 ενσωµατώνει την εξωσχολική εκπαίδευση στη σχολική 

θεωρώντας την επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Χρησιµοποιεί µάλιστα 

στοιχεία οικονοµικού χαρακτήρα, όπως η έννοια του κόστους ευκαιρίας, που 

χρησιµοποιείται για τα κόστη του δαπανώµενου χρόνου στο σχολείο ή στην 

κατάρτιση στην εργασία (συχνά περιγράφονται ως διαφυγόντα κέρδη51) και η 

αναλυτική διάκριση µεταξύ γενικής και ειδικής κατάρτισης. 

Χάρη στις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο αυξάνεται η 

παραγωγική ικανότητα των εργαζοµένων και στη συνέχεια  επιταχύνονται οι 

ρυθµοί της οικονοµικής ανάπτυξης. Τυχόν ανισότητες που επιδρούν 

δυσµενώς πάνω σε αυτούς τους παράγοντες προκαλούν ανισότητες και στην 

παραγωγική ικανότητα των ατόµων κρατώντας την παραγωγικότητα κάποιων 

οµάδων σε επίπεδα χαµηλότερα από εκείνα της µέγιστης δυνατότητάς τους, 

µε αντίστοιχες συνέπειες τόσο στο ατοµικό και οικογενειακό επίπεδο 

διαβίωσης και στην κοινωνική τους ένταξη, όσο και στη γενικότερη οικονοµική 

ανάπτυξη της χώρας52.      

Η θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη 

σχέση ανάµεσα στην εκπαίδευση και στην αµοιβή της εργασίας θεωρώντας 

ότι η επένδυση σε αυτήν αποτελεί στην πραγµατικότητα είτε επένδυση στη 

µελλοντική εξασφάλιση συγκεκριµένου εισοδήµατος για τα άτοµα, είτε 

δηµιουργία αξίας στην επιχείρηση από τις ειδικότητες της εργασίας. Αυτό 

πρακτικά σηµαίνει αφ’ ενός ότι τα άτοµα αποσκοπώντας σε εξασφάλιση 

ατοµικών κερδών έχουν την ευθύνη και την επιλογή σε κάποιες χρονικές 

στιγµές της ζωής τους να αποκτήσουν τα αναγκαία εκπαιδευτικά προσόντα 

για τα αντίστοιχα επαγγέλµατα· αφ’ ετέρου στα πλαίσια της επιχείρησης  ο 

εργαζόµενος κατέχοντας ορισµένη τεχνική εξειδίκευση µπορεί να καθορίσει 

την οικονοµική παραγωγικότητα σε µια οικονοµική οργάνωση. Αυτά τα 

παραγωγικά χαρακτηριστικά του ενδυναµώνονται µέσω της εκπαίδευσης. Ο 

                                                 
50 Becker, G. (1964). 
51 Πρόκειται για την επένδυση για απόκτηση ανθρώπινου κεφαλαίου και προκύπτουν όταν 
ένα άτοµο καταλαµβάνει µία θέση εργασίας και έχει χαµηλότερη αµοιβή χωρίς µια αύξηση 
που να αντιστοιχεί στην αξία αυτού του κεφαλαίου του οποίου είναι φορέας. 
52 Φραγκουδάκη, Α. (1985: 24-25). 
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Blaug53 µάλιστα θεωρεί ότι η εκπαίδευση συσχετίζεται θετικά µε το εισόδηµα 

περισσότερο από άλλους παράγοντες (φύλο, ηλικία, προέλευση, 

προϋπηρεσία). 

Επίσης, οι Mincer (1962, 1974)54 και Bowman55 υποστηρίζουν ότι είναι 

δυνατόν να διαχωριστούν οι αποδοχές που προκύπτουν από την εκπαίδευση 

που παρέχεται στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα από εκείνες που 

προέρχονται από την κατάρτιση που προσφέρεται στην εργασία.  

Μεγάλη σηµασία αποδίδεται στις διάφορες µορφές κατάρτισης για την 

απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων (social skills), οι οποίες ασκούν καθοριστικό 

ρόλο για την ένταξη και διατήρηση των ατόµων στην αγορά εργασίας. Οι Libet 

και Lewinsohn (1973)56 τις όρισαν ως την ικανότητα εκδήλωσης µορφών 

συµπεριφοράς που έχουν ενισχυθεί θετικά ή αρνητικά και ως την αποφυγή 

µορφών συµπεριφοράς που έχουν τιµωρηθεί ή εξαλειφθεί. Οι Cartledge και 

Milburn (1980)57 περιοριζόµενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία τις όρισαν ως 

εκείνες τις µορφές συµπεριφοράς (διαπροσωπικές ή σχετικές µε καταστάσεις) 

που επιφέρουν θετικές συνέπειες στο σχολικό και κατ’ επέκταση στο 

εργασιακό περιβάλλον. 

Παλαιότερα οι κοινωνικές δεξιότητες θεωρούνταν σταθερές ιδιότητες 

του ανθρώπινου χαρακτήρα  και εποµένως αδύνατο να µεταβληθούν. Η 

ανάπτυξη της θεωρίας της κοινωνικής µάθησης (Bandura, 1969)58 κατέδειξε 

ότι αυτό δεν ισχύει και έδωσε ώθηση σε µια σειρά από προσπάθειες για τη 

διαµόρφωση προγραµµάτων ανάπτυξής τους59 ειδικά για διάφορες οµάδες 

πληθυσµού και µε έµφαση σε παράγοντες γνωστικούς, συµπεριφορικούς και 

συναισθηµατικού ελέγχου. Χάρη σε αυτά οι εκπαιδευόµενοι αναπτύσσουν την 

ικανότητα να αντιλαµβάνονται τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων κοινωνικών 

πλαισίων και να επιλέγουν τις καταλληλότερες µορφές συµπεριφοράς στον 

εκάστοτε τόπο και χρόνο. Είναι φανερό ότι αυτού του τύπου οι δεξιότητες 

                                                 
53 Blaug, M. (1972). Αργότερα [Blaug, M. (1983)] ο ίδιος διαφοροποιήθηκε παραδεχόµενος ότι 
η υπόθεση της µεγάλης επίδρασης της εκπαίδευσης στην κατανοµή του εισοδήµατος ήταν 
λανθασµένη. 
54 Mincer, J. (1962: 50-79) και Mincer, J. (1974). 
55 Bowman, M.J., (1985). 
56 Libet, J.M., Lewinsohn, P.M. (1973: 304-312). 
57 Cartledge, G., Milburn, J.F. (1980). 
58 Bandura, A. (1969). 
59 Rathjen, D.P., Foreyt, J.P. (1980), Cartledge, G., Milburn, J.F. (1980), Golgstein, A.P.,  
Sprafkin, R.P., Gershaw, N.J., Klein, P. (1980). 
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διαδραµατίζουν ιδιαίτερη σηµασία στους ρόλους που καλείται να αναλάβει το 

άτοµο τόσο στην κοινωνική όσο και στην επαγγελµατική του ζωή.  

Μέσα σε αυτό το κλίµα βασικό στόχο της διατύπωσης 

προβληµατισµών για την επένδυση στην εκπαίδευση και τη συνεχή ζήτηση 

για εξειδικευµένα άτοµα αποτέλεσε η µεγιστοποίηση της ευηµερίας της κάθε 

χώρας µε τον προσδιορισµό60 της άριστης δυνατής κατανοµής των 

διατιθεµένων οικονοµικών πόρων της καθεµιάς61.  

 Εκτός από τις προαναφερθείσες θεωρήσεις υπάρχουν διάφορες άλλες 

(π.χ. ο χώρος των θεωριών της κοινωνικής αναπαραγωγής), που επιχειρούν 

από διαφορετικές οπτικές γωνίες να προσεγγίσουν και να δώσουν ερµηνείες 

στα θέµατα που απασχολούν την εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική σε 

συνάρτηση πάντα µε τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, αλλά δεν κρίναµε 

σκόπιµο να επεκταθούµε σε αυτές στα πλαίσια της παρούσας µελέτης. 

Προκρίθηκε να επικεντρώσουµε στις δύο προαναφερθείσες θεωρίες οι οποίες 

θεωρούµε ότι θεµελιώνουν σε µεγάλο βαθµό τους ιδεολογικούς 

προσανατολισµούς και τις αντίστοιχες πολιτικές επιλογές της Ε.Ε. στην 

προσέγγιση των κοινωνικών και οικονοµικών ζητηµάτων. Πρέπει επίσης να 

υπογραµµιστεί ότι η απόλυτη προσκόλληση στη µία ή στην άλλη θεωρία και η 

απόπειρα ερµηνείας µέσα από το δικό της ερµηνευτικό πλαίσιο ενέχει πάντα 

τον κίνδυνο της µονοµέρειας, γι’ αυτό θα πρέπει η κάθε προσέγγιση να γίνεται 

µε µεγάλη προσοχή. 

                                                 
60 Ben-Porath, Y. (1967, 1970). 
61 Αργότερα µάλιστα διατυπώθηκε από τον Yoram Ben-Porath (1967,1970) το υπόδειγµα 
συσσώρευσης του ανθρώπινου κεφαλαίου, που υιοθετήθηκε από πολλούς οικονοµολόγους. 
Σύµφωνα µε αυτό η παραγωγή ανθρωπίνου κεφαλαίου απαιτεί κατανάλωση ανθρωπίνου 
κεφαλαίου τέτοια, ώστε µε την πάροδο του χρόνου και µε την ηλικιακή κατανοµή η επένδυση 
να αριστοποιείται µέσα από την εξίσωση των οριακών εσόδων µε τις οριακές δαπάνες για 
επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο σε κάθε περίοδο.  
 Από την προσέγγιση αυτή προέκυψαν εµπειρικά συµπεράσµατα, που έτυχαν της 
αποδοχής των Becker και Mincer:  
 (α) άτοµα µε περισσότερη ή καλύτερης ποιότητας εκπαίδευση τείνουν να επενδύουν 
σε επαγγέλµατα που απαιτούν µεγαλύτερη εκπαίδευση.  
 (β) όσοι έχουν λάβει κάποιας µορφής εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της απασχόλησής 
τους, προτίθενται να εξειδικευθούν περισσότερο στο αντικείµενο στο οποίο εκπαιδεύθηκαν. 
 (γ) όταν αυξάνεται η ζήτηση ανθρωπίνου κεφαλαίου και παράλληλα αυξάνεται έστω 
και βραχυπρόθεσµα η ωφελιµότητα από την εκπαίδευση και την εξειδίκευση, τότε αυξάνεται  
ο αριθµός των εγγραφών στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθµίδες και τα προγράµµατα 
εξειδίκευσης. 
 Η θετική συσχέτιση ανάµεσα στην εκπαίδευση και την εξειδίκευση προκύπτει από την 
υπόθεση του υποδείγµατος του Ben-Porath περί οµογενούς ανθρωπίνου κεφαλαίου. 
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  Γενικά µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα 

εµφανίζεται στην πράξη να έχει συγχρόνως και εξισωτικό (φιλελεύθερη 

θεώρηση) και αναπαραγωγικό (θεωρίες της κοινωνικής αναπαραγωγής) ρόλο. 

Αυτό σηµαίνει ότι από τη µια πλευρά το εκπαιδευτικό σύστηµα ανοίγει τις 

πύλες του σε ένα µεγάλο αριθµό υποψηφίων (ισότητα ευκαιριών) και από την 

άλλη έχουµε  διαδοχική µετάθεση προς τα πάνω της εκπαιδευτικής βαθµίδας, 

στην οποία ανατίθεται η κοινωνική επιλογή. Η ανάγκη µετάθεσης προκύπτει 

από τις τάσεις µαζικής φοίτησης στη βαθµίδα που κάθε φορά έχει τον 

επιλεκτικό ρόλο. Η ισότητα ευκαιριών πριν και µετά τη µετάθεση συνδυάζεται 

µε την έλλειψη επιλεκτικού ρόλου ή µε τις τάσεις µαζικής φοίτησης στην 

αντίστοιχη βαθµίδα62.    

Ανεξάρτητα από αυτό, η µόρφωση κάθε ατόµου επιδρά τόσο στο ίδιο 

(µετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων, σχηµατοποίηση έµφυτων ιδιοτήτων, 

κλίσεων και ικανοτήτων, που επηρεάζουν τη στάση και τα κίνητρά του και 

αυτά µε τη σειρά τους διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην παραγωγική του 

δραστηριότητα) όσο και στην κοινωνία, καθώς αυτή διαµορφώνει τις κάθε 

είδους επιλογές του και τις κοινωνικές του συναναστροφές / σχέσεις, ενώ 

παράλληλα διευκολύνει την αντιµετώπιση των κάθε είδους κοινωνικών 

προβληµάτων.63

Είναι φανερό ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο είδος της επένδυσης 

στο ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς δεν έχουν όλες οι µορφές της το ίδιο 

επενδυτικό όφελος. Αν µάλιστα δεν υπάρχουν ανυπέρβλητα εµπόδια από το 

εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. περιορισµένες θέσεις στα Α.Ε.Ι. ή τους φορείς  

κατάρτισης, οικονοµική δυσπραγία), τότε το ίδιο το άτοµο φέρει µέρος της 

ευθύνης της προσφορότερης επιλογής. Στο σηµείο ακριβώς αυτό τίθεται ο 

προβληµατισµός για την επιλογή της κατάλληλης επαγγελµατικής 

κατεύθυνσης εκ µέρους του ατόµου, η οποία θα καθορίσει σε µεγάλο βαθµό 

και τον προσανατολισµό της εκπαίδευσής του. Ταυτόχρονα, τίθεται και το 

ζήτηµα των κατάλληλων πολιτικών επιλογών, καθώς και του ρόλου του 

επαρκούς επαγγελµατικού προσανατολισµού, ο οποίος θα πρέπει να 

λαµβάνει υπόψη του ζητήµατα σχετικά µε την οικονοµία, αλλά και µε το άτοµο 

και την οικογένειά του. Είναι βέβαιο ότι η µόρφωση και οι γνώσεις που 
                                                 
62 Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ. (1995: 86). 
63 Λιανός, Θ. (2003: 60-61). 
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προσφέρονται από το εκπαιδευτικό σύστηµα οφείλουν να βελτιώνουν και να 

ολοκληρώνουν την προσωπικότητα του ατόµου, αλλά θα πρέπει παράλληλα 

να παρέχονται και εκείνες οι γνώσεις, που θα το προετοιµάσουν για µια 

επιτυχή επαγγελµατική σταδιοδροµία και κοινωνική συµµετοχή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

1. Η επένδυση σε ανθρώπινους πόρους. 
Είναι αναντίρρητο γεγονός ότι, ενώ η σηµασία των ανθρώπινων πόρων 

στο παρελθόν δεν ήταν εντελώς σαφής, στη σύγχρονη οργάνωση της 

παραγωγής οι «ανθρώπινοι πόροι» (ενεργητικός συντελεστής παραγωγής64) 

παρουσιάζουν την ίδια βαρύτητα µε τις υπόλοιπες εισροές στο εσωτερικό 

περιβάλλον µιας επιχείρησης, καθώς έγινε αντιληπτή και η επίδραση αυτού 

του παράγοντα µε τις επιµέρους µεταβλητές του (είδος εργασίας, προσωπικές 

ικανότητες, εργασιακή συµπεριφορά) στη λειτουργία, το µετασχηµατισµό και 

την εξέλιξη µιας επιχείρησης65.  

Κυρίαρχο παράγοντα της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων 

αποτελεί το εκπαιδευτικό σύστηµα, το οποίο µε την ποικιλία των 

δραστηριοτήτων που παρουσιάζει διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο µέσα στις 

κοινωνικές και οικονοµικές δοµές. Η παρεχόµενη µάθηση συντελεί στην 

πολύπλευρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας, ενώ παράλληλα 

έχει το χαρακτήρα επένδυσης πάνω στον ανθρώπινο παράγοντα, καθώς 

εξοπλίζει το άτοµο µε γνώσεις και συµβάλλει στην απόκτηση επαγγελµατικών 

προσόντων, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση εισοδήµατος, 

αλλά και για τη διεκδίκηση συγκεκριµένης κοινωνικής θέσης66. 

Μια επιπρόσθετη δραστηριότητα που επιτελείται από το εκπαιδευτικό 

σύστηµα είναι η ενίσχυση του εργατικού δυναµικού στην προσαρµογή του 

στις νέες απαιτήσεις της οικονοµίας και των τεχνολογικών εξελίξεων 

(διεύρυνση γνωστικού αντικειµένου, αλλαγές ειδικοτήτων, κλπ.) και η 

καταπολέµηση της ανεργίας, συντελώντας στην ταχύτερη ανάπτυξη της 

οικονοµίας, ειδικά αυτής που βασίζεται στη γνώση67. Τέλος, το εκπαιδευτικό 

                                                 
64 Οι υπόλοιποι παράγοντες (παθητικοί συντελεστές της παραγωγής) είναι οι οικονοµικοί 
πόροι (ίδια και ξένα κεφάλαια), οι φυσικοί πόροι (κτίρια, µηχανολογικός εξοπλισµός, πρώτες 
και βοηθητικές ύλες, ενέργεια) και οι τεχνολογικοί πόροι  (στους οποίους περιλαµβάνονται η 
χρήση τεχνολογίας και η επιχειρηµατικότητα). 
65 Πετρίδου, Ε. (1998: 58-59), Drucker, P. (2000: 178-180) και Jacquemin, A., Pench, L.R. 
(ed.) (1997: 76-77). 
66 Βλ. σχετικά στο Κεφάλαιο 1. 
67 Τράπεζα της Ελλάδος (2000: 65). 
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σύστηµα είναι αυτό που συνεισφέρει µε τις διάφορες βαθµίδες του, κυρίως 

αυτές που βρίσκονται πάνω από την υποχρεωτική εκπαίδευση, στην 

προαγωγή της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D, Research and Development), 

που αποτελεί µια εξαιρετικά αναπτυσσόµενη τα τελευταία χρόνια διαδικασία 

παραγωγής νέας γνώσης. Πάνω σε αυτήν βασίζεται η ανάπτυξη και η 

εφαρµογή κάθε µορφής νέας τεχνολογίας, η οποία µε τη σειρά της επηρεάζει 

πολυδιάστατα και ποικιλόµορφα την οικονοµική ανάπτυξη και φυσικά και την 

απασχόληση. Όπως καταδεικνύεται από πληθώρα ερευνών για πολλές χώρες 

οι καθυστερήσεις στην αναπτυξιακή διαδικασία αποδίδονται σε µεγάλο βαθµό 

στην έλλειψη των απαραίτητων υποδοµών ή/και στην ανεπάρκεια 

καινοτοµιών και προηγµένης τεχνογνωσίας. Προκύπτει ότι οι επενδύσεις για 

τη βελτίωση της υλικής υποδοµής και του ανθρωπίνου κεφαλαίου ασκούν 

θετική επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη µε την αύξηση του παραγωγικού 

δυναµικού που επιφέρουν, τις καινοτοµίες που ενσωµατώνουν και την αύξηση 

της παραγωγικότητας που συνεπάγονται68. 

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση εµφανίζονται συχνά σε διάσταση µε τις 

ανάγκες της οικονοµίας, οι οποίες αναδιοργανώνονται µέσα στο νέο 

περιβάλλον, ενώ εντείνεται η µείωση της ζήτησης για ανειδίκευτο προσωπικό 

και η άνοδος της ζήτησης εργαζοµένων υψηλής εξειδίκευσης. Αυτό οφείλεται 

στην τάση των αναπτυγµένων οικονοµιών να εξάγουν βιοµηχανικά αγαθά 

εντάσεως δεξιοτήτων προς τις αναπτυσσόµενες και να εισάγουν αγαθά 

εντάσεως εργασίας από αυτές, αφού η τελευταία είναι χαµηλού κόστους69. 

Επίσης, παρ’ όλη τη θεσµική αναπροσαρµογή της Ε.Ε., οι προϋποθέσεις για 

τους πλεονάζοντες αποφοίτους των χωρών µελών δεν είναι τόσο ευνοϊκές για 

την εκδήλωση κινητικότητας για τη διοχέτευσή τους σε άλλες χώρες µε 

αυξηµένη ζήτηση, ενώ η ανεργία σε παραδοσιακές ειδικότητες παραµένει 

υψηλή. 

Βασικός στόχος των συστηµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο 

εργατικό δυναµικό, ώστε να εξυπηρετούνται οι οικονοµικοί και κοινωνικοί 

σχεδιασµοί των κοινωνιών. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν διαµορφωθεί 

                                                 
68 Λώλος, Σ.-Ευ. (2001: 27). 
69 De la Viesca, J.R. (1999: 19). 
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δύο κυρίως τάσεις στον προβληµατισµό για την επιλογή των στοιχείων που 

πρέπει να καλλιεργηθούν, η τάση για την καλλιέργεια βασικών ή γενικών 

δεξιοτήτων (basic and generic skills) -κυρίως στις αγγλοσαξονικές χώρες, 

λιγότερο στη Γερµανία, τη ∆ανία και τις Κάτω Χώρες)- και η τάση για την 

καλλιέργεια µεταβιβάσιµων ικανοτήτων (key/core competences) και 

επαγγελµατικών ικανοτήτων ευρείας εφαρµογής (broad professional 

competences) -κυριαρχεί κυρίως στην Αυστρία, τη Γερµανία και τη ∆ανία-70. 

Ο βαθµός εξειδίκευσης (εποµένως και ο βαθµός επίτευξης των 

ζητούµενων ικανοτήτων και δεξιοτήτων), το επίπεδο παραγωγικότητας και το 

επίπεδο αµοιβών των εργαζοµένων επιδρούν στην ποιότητα της 

προσφερόµενης εργασίας και στην αποτελεσµατική λειτουργία του 

οργανισµού. Οι ατοµικές (κατ’ άλλους κοινωνικές) δεξιότητες των 

εργαζοµένων (αυτές που ορίζονται ως social skills) αναφέρονται στις 

ικανότητες και στα στοιχεία της προσωπικότητας των ατόµων και 

χαρακτηρίζουν, επίσης, την απόδοσή τους (παραγωγικότητα, υιοθέτηση 

καινοτοµίας). Επιπρόσθετα, η εργασιακή συµπεριφορά των εργαζοµένων, 

που διαµορφώνεται από τις αντιλήψεις, τις στάσεις και τις αξίες τους, 

επηρεάζει και αυτή µε τη σειρά της την πορεία του οργανισµού. Σχετίζεται 

άµεσα µε την ικανοποίησή τους από την εργασία και είναι ευνόητο ότι 

ικανοποιηµένοι και θετικά διακείµενοι εργαζόµενοι συµβάλλουν σηµαντικά 

στην εκπλήρωση των στόχων της επιχείρησης71.   

Με διάφορους τρόπους γίνεται πλέον αντιληπτό στη σηµερινή εποχή 

ότι η σύζευξη της οικονοµικής ανάπτυξης και της εκπαίδευσης είναι πολύ 

ισχυρή. Οι βασικοί αντικειµενικοί στόχοι που πρέπει λοιπόν να επιτελέσει ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι τρεις: α) να ικανοποιήσει τις ανάγκες της 

κοινωνίας σε εργατικό δυναµικό, β) να αυξήσει τις ευκαιρίες που 

προσφέρονται στους σπουδαστές και γ) να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναµη 

ενθαρρύνοντας κάθε τύπο µάθησης. Το εκπαιδευτικό σύστηµα µάλιστα 

καλείται να αλλάξει, για να ανταποκριθεί στη νέα εποχή και στην επιστηµονική 

και την τεχνολογική πρόοδο και να επιτύχει τους σηµερινούς του στόχους72. 

                                                 
70 Descy, P., Tessaring, M. (2002: 15-16, 19-20), European Training Foundation (ETF) (1998) 
και Germe, J.-F. (2002: 22-23). 
71 Πετρίδου, Ε. (1998: 58-59) και Ψαχαρόπουλος, Γ. (1999: 13). 
72 Evans, R.N., Herr, E.L. (1978: 4). 
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Βασική αρχή κάθε σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήµατος είναι η αέναη 

προσπάθεια για τον εκδηµοκρατισµό της παιδείας, δηλαδή την εξασφάλιση 

της συµµετοχής όλων των πολιτών στη διαδικασία της παιδείας και της δια 

βίου µάθησης και την επέκτασή της σε όλη τη διάρκεια της ζωής του 

ανθρώπου. Η ανταπόκριση σε αυτό το αίτηµα διαµορφώνει τη θέση των 

πολιτών στο κοινωνικό σύστηµα και προωθεί την πραγµάτωση µιας 

σύγχρονης κοινωνίας, όπου οι κάθε είδους ανάγκες των ανθρώπων 

ικανοποιούνται73. Άµεσο αποτέλεσµα αυτής της συλλογιστικής είναι η 

τοποθέτηση της εκπαίδευσης στο κέντρο της ζωής και της ανάπτυξης της 

οργανωµένης κοινωνίας από τη σύγχρονη οικονοµία. Γι’ αυτό στο επίκεντρο 

των εκπαιδευτικών πραγµάτων τίθενται δύο συνιστώσες για την ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών συστηµάτων, που είναι οι ουσιαστικότερες και για την 

ανάπτυξη του κοινωνικού συστήµατος: 

i) Παιδεία για όλα τα µέλη της κοινωνίας, ανεξαρτήτως φύλου, 

χρώµατος και καταγωγής. 

ii) Παιδεία για όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόµου. 

Με αυτό τον τρόπο αναµένεται να αξιοποιηθεί µε τον κατάλληλο τρόπο 

το ανθρώπινο δυναµικό, αλλά και όλες οι ικανότητες του ατόµου, ώστε και η 

αυτοπραγµάτωσή του να καταστεί δυνατή και η συµµετοχή όλων των ατόµων 

στην κοινωνική ζωή να γίνει ουσιαστικότερη και αποδοτικότερη74.   

Τα προηγούµενα χρόνια συχνά η εκπαίδευση αντιµετωπίστηκε ως 

εχθρός της οικονοµικής προόδου και όχι σαν παραγωγική επένδυση, αφού 

απαιτεί σηµαντικά χρηµατικά ποσά, για να αντιµετωπίσει τα λειτουργικά της 

έξοδα75. Σήµερα, όµως, υπάρχει πλέον έντονη συνειδητοποίηση ότι η 

εκπαίδευση συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της οικονοµίας. Στο έντονα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον η επίτευξη αύξησης του παραγόµενου προϊόντος 

επιτυγχάνεται ανάµεσα στα άλλα και µε τη διαρκή άνοδο της ποιότητας του 

εργατικού δυναµικού και την εφαρµογή νέας τεχνολογίας76. Και στις δύο 

                                                 
73 Η δυνατότητα επίτευξης ενός τέτοιου στόχου προϋποθέτει οικονοµική ανάπτυξη και αυτή µε 
τη σειρά της απαιτεί αύξηση της παραγωγικότητας, δηλαδή την παραγωγή όσο γίνεται 
περισσότερων αγαθών µε την κατανάλωση των λιγότερων δυνάµεων. Το τελευταίο µπορεί να 
επιτευχθεί µόνο µε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης όλων των ατόµων της κοινωνίας σε 
συνδυασµό µε τη χρήση της νέας τεχνολογίας. 
74 Καραγεώργος, ∆. (1997: 96) και Ιακωβίδης, Γ.Ι. (1998: 40). 
75 Ευαγγελόπουλος, Σ. (1998: 41). 
76 Descy, P., Tessaring, M. (2002: 18, 22-25, 28-29, 32). 
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περιπτώσεις επιβάλλεται η διαρκής και ταχεία βελτίωση του εκπαιδευτικού 

επιπέδου, για να υπάρχει ανταπόκριση στον εντεινόµενο ανταγωνισµό.   

Ακόµη και σε ένα τέτοιο περιβάλλον όµως δε λείπουν οι κίνδυνοι. Η 

βελτίωση του εργατικού δυναµικού και η εφαρµογή τεχνολογίας επιφέρουν 

άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας και εποµένως µείωση των αναγκών 

σε εργασία και αύξηση της ανεργίας. Αυτή απειλεί κυρίως τους εργαζόµενους 

στον πρωτογενή και το δευτερογενή τοµέα, ενώ αναµένεται αύξηση της 

απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα είτε ανειδίκευτη είτε χαµηλού επιπέδου 

εξειδίκευσης -άρα ελαστικής προσφοράς-, αν και  ορισµένα επαγγέλµατα του 

τοµέα έχουν απαιτήσεις για εργασία υψηλού ποιοτικού επιπέδου.  

 

2. Οικονοµία και Εκπαίδευση. Η εκπαίδευση ως οικονοµικό αγαθό.  
Από τότε που η έννοια της ανάπτυξης του ανθρωπίνου κεφαλαίου77 

τέθηκε για πρώτη φορά από τον Adam Smith (“Πλούτος των Εθνών”,1776)78 

και µε ενδιάµεσο σταθµό τις απόψεις του Theodore Schultz79 και του Gary 

Becker80, αποτέλεσε µια γενικά αποδεκτή αναγκαιότητα και βασική 

προτεραιότητα για τα εκπαιδευτικά συστήµατα και τις οικονοµίες του 

σύγχρονου κόσµου. Στις µεταβιοµηχανικές κοινωνίες είναι χαρακτηριστική η 

ευρύτατη συµφωνία µεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των οικονοµολόγων 

για τη σπουδαιότητα του ανθρωπίνου και του άλλου κεφαλαίου στις 

σύγχρονες κοινωνίες και η απώλεια δυνητικού κέρδους, αν οι φυσικές 

επενδύσεις δε συνοδεύονται από κεφάλαιο νοητικής αξίας. Αυτό ενισχύεται 

από το γεγονός ότι στην παραγωγική διαδικασία τα τεχνοκρατικά µοντέλα 

παραγωγής εγκαταλείπονται και κατακτούν όλο και περισσότερο έδαφος τα 

ανθρωποκεντρικά συστήµατα παραγωγής, τα οποία στηρίζονται σε 

ειδικευµένους εργαζόµενους, οι οποίοι ελέγχουν την τεχνολογία81. 

Η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µιας χώρας επηρεάζει 

µακροπρόθεσµα τη σταθερή άνοδο του πραγµατικού εισοδήµατος και της 

απασχόλησης και εξαρτάται, ανάµεσα σε άλλους παράγοντες, και από το 

κόστος παραγωγής. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τη µείωση του τελευταίου 
                                                 
77 ∆ιεξοδικότερη αναφορά στη θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου γίνεται στο Κεφάλαιο 1 στα 
πλαίσια της θεωρητικής προσέγγισης. 
78Smith, A. (1937), Spengler, J.J. (1977: 32-36) και Γράβαρης, ∆.Ν. (1994). 
79 Schultz, Τ.W. (1961: 1-17, 1963, 1971). 
80 Becker, G. (1964, 1994, 1995). 
81 OECD (2000b) και Κυριαζής, A. (1993: 50). 
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µε κυριότερο τη µείωση του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος. Αν 

αυτό αυξάνεται, και µάλιστα ταχύτερα από άλλες χώρες (π.χ. στην Ελλάδα σε 

σχέση µε την Ε.Ε.), τότε η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µειώνεται, ειδικά 

στην περίπτωση που η παραγωγικότητα µένει περιορισµένη82. Παράλληλα θα 

πρέπει να λάβουµε υπόψη µας και το γεγονός ότι η αναγκαιότητα διατήρησης 

κάποιων βασικών στοιχείων κοινωνικής πολιτικής επιβάλλει συχνά τη 

διατήρηση σε κάποιο ικανοποιητικό επίπεδο των µισθών και τη χορήγηση 

µισθολογικών αυξήσεων83. 

Για να µπορεί λοιπόν µια οικονοµία84 να γίνει ανταγωνιστική ως προς 

αυτό το στοιχείο, πρέπει να µπορεί να συγκρατήσει το κόστος εργασίας. Ο 

καλύτερος τρόπος για να συµβεί αυτό είναι η αύξηση της παραγωγικότητας. 

Αυτή µπορεί να επιτευχθεί µε δύο τρόπους: 

• µε νέες επενδύσεις και την εφαρµογή νέων τεχνολογιών, που 

εκσυγχρονίζουν τις επιχειρήσεις·  

• µε βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης εργασίας, δηλαδή µε 

εκπαίδευση και µετεκπαίδευση των εργαζοµένων, για να µπορεί η προσφορά 

εργασίας από µέρους τους να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες της 

παραγωγής85.  

Στην περίπτωση της Ελλάδας η παραγωγικότητα κινείται σε µάλλον 

χαµηλά επίπεδα φτάνοντας µόλις στο 62% του µέσου όρου της Ε.Ε. 

µετρούµενη µε βάση το ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας86. 

Η δυνατότητα του εργατικού δυναµικού να εξοικειώνεται και να 

προσαρµόζεται γρήγορα στις τεχνολογικές εξελίξεις αποτελεί σηµαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την οικονοµία µιας χώρας στο σύγχρονο 

                                                 
82 World Economic Forum (2000). Σε αυτή την έκθεση περιλαµβάνονται δείκτες αναφερόµενοι 
στις επιδόσεις 60 χωρών ως προς την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας τους, η οποία 
ορίζεται ως το σύνολο των θεσµών και των οικονοµικών πολιτικών που εφαρµόζονται 
οδηγώντας σε αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Επίσης, Τράπεζα της Ελλάδος (2000: 62-63). 
83 Tobin, D. (1998) και Τζεκίνης, Χρ., Κουτρούκης, Θ. (1998: 11).  
84 Κατ΄ επέκταση και οι δραστηριοποιούµενες σε αυτήν επιχειρήσεις. 
85 Είναι γεγονός ότι µε βάση την οικονοµική θεωρία υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι για τη 
µείωση του κόστους εργασίας, όπως µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, επιδότηση της 
εργασίας, αυτοµατοποίηση, κλπ. Η επιλογή, όµως, να γίνει αναφορά στην παραγωγικότητα 
οφείλεται στη δυνατότητα να συσχετιστεί µε την εκπαίδευση, ενώ παράλληλα συνδυάζει το 
χαµηλότερο κοινωνικό κόστος µε την αποτελεσµατικότητα στο οικονοµικό πεδίο. Farooq, 
Gh.M., Ofosu, Y. (1992: 86-87), Black, S., Lynch, L. (1996: 263-267), Jacquemin, A., Pench, 
L.R. (ed.) (1997: 73) και Stevens, M. (2001: 485-505). 
86 Τράπεζα της Ελλάδος (2001: 59). 
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παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον87. Υπάρχει ένα ευρύ φάσµα στόχων στους 

οποίους επικεντρώνεται η αποτελεσµατική διαχείριση των ανθρώπινων 

πόρων και τα αντίστοιχα οφέλη που προκύπτουν από αυτήν είναι πολλά, 

τόσο για το ίδιο το άτοµο, όσο και για την οικονοµική δραστηριότητα κάθε 

µορφής και την εθνική οικονοµία:  

• Ενίσχυση και ανάπτυξη των επαγγελµατικών ικανοτήτων των 

εργαζοµένων. 

• Ακριβής και αξιοκρατικός καταµερισµός των εργαζοµένων στις 

κατάλληλες θέσεις εργασίας.  

• Παροχή ίσων ευκαιριών επαγγελµατικής εξέλιξης. 

• Ανάθεση πρωτοβουλιών στους εργαζοµένους. 

• Απόκτηση από τον εργαζόµενο προστιθέµενης αξίας. 

• Παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ασφαλούς και υγιούς. 

• Ενίσχυση οµαδικότητας και συνεργασίας µεταξύ των εργαζοµένων. 

• Σύνδεση ατοµικής και εταιρικής απόδοσης.  

• Συσσώρευση κεφαλαίου και αποτελεσµατική εκµετάλλευση των 

φυσικών πόρων, στοιχεία που οδηγούν στην προαγωγή της ανάπτυξης. 
  

• Αύξηση της παραγωγής, που συνεπάγεται τη µείωση του κόστους 

εργασίας και παραγωγής. 

• Παραγωγή ανταγωνιστικότερων προϊόντων και υπηρεσιών. 

• Ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονοµίας. 

• ∆ιαµόρφωση σε δηµόσιο και ιδιωτικό επίπεδο µιας νέας φιλοσοφίας µε 

κεντρικό άξονα τη διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας. 

• Καταπολέµηση της ανεργίας, της ετεροαπασχόλησης και της 

υπερεκπαίδευσης88. 

Η συνειδητοποίηση της σηµασίας των ανθρώπινων πόρων για την 

επιχείρηση ειδικότερα, αλλά και την οικονοµία γενικότερα, οδήγησε στη 

δηµιουργία επενδυτικού κλίµατος στον τοµέα αυτό89. Ταυτόχρονα, θεσπίζεται 

ολοένα και πιο σφιχτός έλεγχος στην απόδοση αυτής της επένδυσης, καθώς 

στο σηµερινό ήδη δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον το κόστος εργασίας 
                                                 
87 Jacquemin, A., Pench, L.R. (ed.) (1997: 127-128), Farooq, Gh.M., Ofosu, Y. (1992: 83) και 
Jones, G.W. (1990: 1).   
88 O.E.C.D. (2000e: 83), European Commission (2000a), Harman, C., Brelade, S. (2000: 29-
30, 62-63, 64-67, 69-71) και Cascio, W.F. (1995: 250-251). 
89 Descy, P., Tessaring, M. (2002: 32). 
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θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό και επιβαρυντικό για την ανταγωνιστικότητα των 

προϊόντων και της οικονοµίας και την επενδυτική δραστηριοποίηση του 

επιχειρηµατικού κόσµου90 προκαλώντας έντονους προβληµατισµούς. Η 

συµπληρωµατικότητα µεταξύ εργασίας και κεφαλαίου91, η θετική επίδραση της 

κατάρτισης στην καινοτοµία και την ποιότητα της παραγωγής92 και οι εγγενείς 

δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην αγορά93 στερούν τις 

τελευταίες από τα απαραίτητα κίνητρα για να παράσχουν στους εργαζοµένους 

τους την αναγκαία ποσοτικά και ποιοτικά  κατάρτιση. Για το λόγο αυτό 

ενέχεται πάντα ο κίνδυνος να οδηγηθούν στην παροχή µικρότερης ποσότητας 

κατάρτισης από την κοινωνικά άριστη και σταδιακά να αντιµετωπίζουν 

δυσκολία στην εξασφάλιση προσωπικού µε τα αναγκαία προσόντα για την 

αποτελεσµατική λειτουργία και ανάπτυξή τους. Αποτέλεσµα είναι η 

προσαρµογή των διαδικασιών της παραγωγής στα προσόντα του διαθέσιµου 

εργατικού δυναµικού, προκαλώντας στην οικονοµία την αποκαλούµενη 

ισορροπία χαµηλών δεξιοτήτων και προσόντων94. 

Επιπλέον, οι γνώσεις τις οποίες  αποκοµίζει από το επίσηµο 

εκπαιδευτικό σύστηµα ένας σπουδαστής έχουν συγκεκριµένη διάρκεια ζωής, 

πριν απαξιωθούν µερικά ή ολικά. Έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικά µε 

την απαξίωση της κατεχόµενης γνώσης σε διάφορες ειδικότητες και 

αποδεικνύεται ότι ο ρυθµός απαξίωσης είναι εντονότερος στις εφαρµοσµένες 

επιστήµες, οι οποίες σχετίζονται αµεσότερα µε τις εξελίξεις στην τεχνολογία, 

και µικρότερος στις θεωρητικές. Η σηµαντική διαφορά, όµως, ανάµεσα σε 

επαγγέλµατα που προϋποθέτουν την ακαδηµαϊκή εκπαίδευση και σε εκείνα 

που ασκούνται εµπειρικά ή βασίζονται σε επαγγελµατική κατάρτιση 

χαµηλότερης εκπαιδευτικής βαθµίδας είναι ότι συνήθως οι επιστήµονες 

(υποτίθεται πως) έχουν διδαχθεί τη µέθοδο για να ενηµερώνονται για τις 

εξελίξεις της επιστήµης τους και να µπορούν να τις παρακολουθούν. Για αυτό 

το λόγο και οι εργατοτεχνίτες δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τις 

                                                 
90 Tobin, D. (1998) και Drucker, P. (2000: 190-192). 
91 Τόσο στις επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου όσο και στις επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας. 
92 Redding, S. (1996: 458-470).  
93 Booth, A.L., Snower, D.L. (ed.) (1996). 
94 Finegold, D. (1996). 
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πραγµατοποιούµενες µεταβολές στο περιβάλλον και στο αντικείµενο της 

εργασίας τους95. 

Άλλος άµεσα συσχετιζόµενος µε τα προηγούµενα παράγοντας είναι και 

το γεγονός ότι την άκρως απαραίτητη στις σηµερινές συνθήκες ευελιξία των 

εργαζοµένων επηρεάζει ο βαθµός εξειδίκευσης που αυτοί έχουν λάβει. Αυτό 

σηµαίνει πως όσο στενότερη εξειδίκευση έχουν αποκτήσει, τόσο στερούνται 

του αναγκαίου γενικού γνωστικού υπόβαθρου και της δυνατότητας να 

ανανεώσουν την παλαιούµενη γνώση τους, εξασφαλίζοντας και ανανέωση 

των επαγγελµατικών τους ευκαιριών. Με τον τρόπο αυτό οδηγούνται στην 

τεχνολογική ανεργία, µε τα µεγαλύτερα σε ηλικία άτοµα να βρίσκονται σε 

δυσµενέστερη θέση, αφού δυσκολεύονται ιδιαίτερα να παρακολουθήσουν τις 

τεχνολογικές εξελίξεις και πολύ περισσότερο να ενεργοποιηθούν από µόνα 

τους, ώστε να καλύψουν το δηµιουργούµενο κενό96. Είναι φανερό το µέγεθος 

του κινδύνου για ένα παθητικό και µη συνειδητοποιηµένο εργατικό δυναµικό.  

Βέβαια, δεν απαξιώνονται µε το πέρασµα του χρόνου όλες οι γνώσεις 

και δεξιότητες που παρέχονται  από το επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα. Οι 

ικανότητες αξιολόγησης καταστάσεων π.χ. που αναπτύσσει κάποιος είναι 

διαρκέστερες από τις δεξιότητες που σχετίζονται µε την ύλη. Γι’ αυτό έχει 

ανοίξει µια µεγάλη συζήτηση µεταξύ των επιστηµόνων για την ανάπτυξη και 

των κοινωνικών δεξιοτήτων (social skills) και όχι µόνο των επαγγελµατικών 

(professional skills)97.  

Παράλληλα θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας το πολλαπλασιαστικό 

αποτέλεσµα της επένδυσης σε εκπαίδευση. Μέσα από την εκπαιδευτική 

διαδικασία δεν πραγµατοποιείται µόνο η µετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων, 

αλλά µέσα από αυτές και µε διαφορετικό για κάθε άτοµο τρόπο 

µετασχηµατίζονται έµφυτες ιδιότητες και σχηµατοποιούνται κλίσεις και 

ικανότητες, οι οποίες επηρεάζουν τη στάση και τα κίνητρά του. Αυτές οι 

επίκτητες ιδιότητες παίζουν σηµαντικό ρόλο στην παραγωγική ικανότητα και 

την κοινωνική παρουσία του ατόµου και επηρεάζουν τη δυνατότητά του για 

ανανέωση της αποκτηθείσας γνώσης. Σε µακροοικονοµικό µάλιστα επίπεδο 

το µεγαλύτερο απόθεµα σε ανθρώπινο κεφάλαιο επιτρέπει ταχύτερους 
                                                 
95 Landsheere, G. (1989) και Gaston, G. (1996). 
96 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2002δ: 8, 25-26), Jacquemin, A., Pench, L.R. (ed.) (1997: 116-118). 
97 Carnevale, A.P., Gainer, L.J., Meltzer, A.S. (1990) και Holton, E.F. III, Trott, J.W. Jr (1996: 
8-9). 
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ρυθµούς απορρόφησης νέων επενδύσεων σε φυσικό κεφάλαιο και άρα οδηγεί 

σε ταχύτερους ρυθµούς ανάπτυξης· επίσης, µια οικονοµία δοµηµένη στην 

απασχόληση κατάλληλα και διαρκώς εκπαιδευόµενου εργατικού δυναµικού 

µπορεί να επιβιώσει µε λιγότερες απώλειες σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης 

και να σηµειώσει υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης σε ευνοϊκότερες 

περιόδους98.  

Με δεδοµένη αυτή την κατάσταση γίνεται αντιληπτός ο σηµαντικός 

ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην οικονοµική ανάπτυξη µιας 

χώρας. Μέσω ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος µπορεί να προσφέρει στους εκπαιδευόµενους τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που θα ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς, ενώ 

ταυτόχρονα θα τους δίνουν τη δεξιότητα της ευελιξίας στη µάθηση, χάρη στην 

οποία θα έχουν την ικανότητα να προσαρµόζονται µε ευελιξία σε ένα 

περιβάλλον διαρκώς µεταβαλλόµενο ως προς τις γνώσεις και την τεχνολογία. 

Η εκπαίδευση είναι µια επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο, απαραίτητη 

για την οικονοµική ανάπτυξη και την οικονοµική ολοκλήρωση. Παρατηρώντας 

τις οικονοµικές επιδόσεις των κρατών µελών δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς 

θεωρούν ότι η συµβολή της κατάρτισης στην ανάπτυξη του καθενός είναι 

ανοµοιογενής σε τέτοιο βαθµό, ώστε οι διαφορές στην οικονοµική απόδοση 

είναι δυνατό να οφείλονται στο διαφορετικό βαθµό της εκπαιδευτικής 

αποτελεσµατικότητας. Αυτό είναι αρκετά πιθανό, γιατί τα ιδρύµατα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ασκούν σηµαντικό ρόλο στην προσαρµογή του 

εργατικού δυναµικού99. Είναι προφανές ότι η µελέτη των παραµέτρων της 

εκπαίδευσης και της απασχόλησης και η µεταξύ τους συσχέτιση σκοπό έχουν 

την επιδίωξη της αποτελεσµατικής συνεργασίας τους και την προσαρµογή 

τους στο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον.   

Στη σύγχρονη οικονοµική πρακτική οι οικονοµολόγοι θεωρούν ότι το 

ανθρώπινο κεφάλαιο είναι το ίδιο απαραίτητο µε το υλικό κεφάλαιο 

(µηχανήµατα, υποδοµές, χρήµατα) για την ανάπτυξη της οικονοµίας· 

πιστεύουν µάλιστα ότι η οικονοµική ανάπτυξη είναι αδύνατη σε χώρες χωρίς 

                                                 
98 Harman, C., Brelade, S. (2000: 62-63). 
99 Κυριαζής, A. (1993: 50). Βλ. σχετικά και στο Κεφάλαιο 1 στη θεωρία του ανθρωπίνου 
κεφαλαίου. 
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εκπαίδευση100. Έτσι είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι η ατοµική, η 

επιχειρηµατική και η µακροοικονοµική απόδοση θα εξαρτώνται όλο και 

περισσότερο από τον τρόπο µε τον οποίο: 

• ελάχιστο ανθρώπινο κεφάλαιο θα κατανέµεται στις θέσεις εργασίας, και 

• το ατοµικό και οργανωτικό (επιχειρησιακό) κεφάλαιο ικανοτήτων θα 

δηµιουργείται και θα συσσωρεύεται101.  

 

Πίνακας 1: Ανεπαρκής χρησιµοποίηση εργατικού δυναµικού102

 
Ανεπαρκής χρήση εργατικού 

δυναµικού 

∆είκτης ∆ιαχωριστικό επίπεδο 

Ανεργία  Ώρες εργασίας Καθόλου ώρες εργασίας 

 

 

Χρόνος που εργάστηκε 

 

 

Ώρες εργασίας 

Λιγότερες από τις κανονικές 

ώρες εργασίας (π.χ. 

λιγότερο από 35 ώρες κατά 

την εβδοµάδα αναφοράς) 

για λόγους ανεξάρτητους 

από τη θέλησή του. 

 

 

Επίπεδο εισοδήµατος 

 

Κέρδη ωριαία ή 

εβδοµαδιαία κατά την 

εβδοµάδα αναφοράς 

Ο µίνιµουµ µισθός ή ένα 

συµφωνηθέν επίπεδο 

χαµηλού εισοδήµατος ή 

εξόδων ή το επίπεδο 

φτώχειας. 

 

 

Κακή αντιστοίχιση ικανοτήτων 

Επίπεδο 

εκπαίδευσης 

(π.χ. αριθµός ετών 

ολοκληρωµένης 

σχολικής 

εκπαίδευσης 

 

Ασυµβατότητα εκπαίδευσης 

και επαγγελµατικής 

ενασχόλησης. 

 

Πηγή: ILO. 

 

Επιπρόσθετα, στη µελέτη της αγοράς εργασίας εµφανίζεται 

διαφοροποίηση ανάµεσα στο πλαίσιο του εργατικού δυναµικού (Labour Force 

                                                 
100 Λιανός, Θ.Π. (2005: 59). 
101 Cedefop (1994: 6) και Swanson, R.A. (1995: 207-213). 
102 Farooq, Gh.M., Ofosu, Y. (1992: 33). 
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framework), µε τη διάκριση σε απασχολούµενους και µη, και στο πλαίσιο της 

χρησιµοποίησης του εργατικού δυναµικού (Labour utilization framework), στο 

οποίο απεικονίζεται η υποχρησιµοποίηση του εργατικού δυναµικού λόγω 

παραγόντων όπως η ανεργία, η ανεπαρκής χρησιµοποίηση του εργάσιµου 

χρόνου, το ανεπαρκές εισόδηµα, η σχέση ικανοτήτων και εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (Πίνακας 1). Για την αξιολόγηση µάλιστα της αξιοποίησης του 

εργατικού δυναµικού στην αγορά εργασίας επινοήθηκαν ορισµένοι δείκτες, 

που αναφέρονται στις ώρες εργασίας των ατόµων, στις αποδοχές τους ανά 

ώρα ή εβδοµάδα εργασίας, καθώς και στο επίπεδο εκπαίδευσης των ατόµων 

που καταλαµβάνουν τις διάφορες θέσεις εργασίας103. 

Τέλος, στα πλαίσια του σύγχρονου περιβάλλοντος η διαµόρφωση µιας 

κοινής αγοράς εργασίας αποτελεί µια αυτονόητη επιλογή για την Ε.Ε. Αυτό 

σηµαίνει ότι πρέπει µια θέση απασχόλησης που προσφέρεται σε ένα κράτος-

µέλος να µπορεί να καλυφθεί από ένα άτοµο που αναζητά εργασία 

προερχόµενο από άλλο κράτος-µέλος (κινητικότητα). Για να συµβεί, όµως, 

κάτι τέτοιο πρέπει τα προσόντα που ζητούνται για την κάλυψη αυτής της 

θέσης απασχόλησης και η πιστοποίησή τους να είναι κοινά σε όλες τις χώρες. 

Έτσι τίθεται η αναγκαιότητα συντονισµού σε κοινοτικό επίπεδο της 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και η διαµόρφωση ενός κοινού πλαισίου 

πιστοποίησης βασισµένου σε συγκεκριµένα κριτήρια και µε σαφή 

χαρακτηριστικά καινοτοµίας, αξιοπιστίας, και ακρίβειας104. Όπου µάλιστα η 

ανάπτυξή της δυσχεραίνεται από οικονοµικά εµπόδια, η επαγγελµατική 

εκπαίδευση πρέπει να ενισχύεται οικονοµικά από τους κοινοτικούς θεσµούς, 

ειδικά στις φτωχές περιοχές της Κοινότητας, όπου λείπουν οι ευκαιρίες 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και όπου αυτή είναι πιο απαραίτητη για τη 

δηµιουργία του απαιτούµενου για την οικονοµική ανάπτυξη ανθρώπινου 

δυναµικού105.  

Όπως εύκολα καταλαβαίνουµε, η συνείδηση του οφέλους που 

προκύπτει από τις δαπάνες στην  εκπαίδευση δεν υπάρχει µόνο στα άτοµα 

και τις επιχειρήσεις που τα απασχολούν, αλλά και στις πολιτικές κυβερνήσεις, 

οι οποίες κατανοούν τις θετικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα των 

                                                 
103 Farooq, Gh.M., Ofosu, Y. (1992: 33) και Jones, G.W. (1990: 2-3).   
104 Colardyn, D., Bjornavold, J. (2005: 7-10, 17-20). 
105 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2002δ, 2002ε) και Μούσης, Ν.Σ. (1981: 204-205). 
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εκπαιδευµένων εργαζοµένων. Για αυτό το λόγο και µε ολοένα µεγαλύτερο 

ζήλο οι κυβερνήσεις επενδύουν σε ανθρώπινο κεφάλαιο, δηλαδή σε παροχές 

εκπαίδευσης. Το νόµισµα έχει δύο όψεις. Το ενδιαφέρον οφείλεται: 

i) στη βούληση των κυβερνήσεων να ανταποκριθούν στον διαρκώς 

διογκούµενο διεθνή οικονοµικό ανταγωνισµό διαθέτοντας το αναγκαίο 

εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό, αντιµετωπίζοντας αρχικά τις συνθήκες 

ύφεσης και επιτυγχάνοντας υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης στη συνέχεια, και  

ii) στην ανάγκη ανταπόκρισης στο συνεχώς διευρυνόµενο κοινωνικό 

αίτηµα για µαζικότερη συµµετοχή των πολιτών στην εκπαίδευση106. Η  ολοένα 

αυξανόµενη ζήτηση για εκπαιδευτικές υπηρεσίες από πολίτες νεότερων 

ηλικιών αποτελεί µια αναντίρρητη πραγµατικότητα107.  

Η διάχυση της γνώσης λοιπόν µε την αναµόρφωση και τον 

εκσυγχρονισµό της εκπαίδευσης επιτυγχάνει την ποιοτική αναβάθµιση της 

προσφοράς εργασίας (εργατικού δυναµικού) και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις 

για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη συνακόλουθη βελτίωση των όρων 

ανάπτυξης· συνδυάζεται µάλιστα µε ζητήµατα που σχετίζονται µε την 

απασχόληση και προκαλούν αβεβαιότητα στο κοινωνικοοικονοµικό τοπίο.  

 

3. Εκπαίδευση και Οικονοµία. Η εκπαίδευση ως κοινωνικό αγαθό.  
Πέρα από το οικονοµικό περιβάλλον πολλά οφέλη αποκοµίζει από την 

εκπαίδευση και το ίδιο το άτοµο, που προβαίνει σε αυτή την επένδυση. Οι 

σηµερινές συνθήκες της αγοράς εργασίας διακρίνονται περισσότερο από ποτέ 

για τη ρύθµιση της σχέσης επαγγελµατική κατάρτιση-απασχόληση σε µια 

βάση ιδιαίτερα ανταγωνιστική, για να µπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε 

σταθερά και εξειδικευµένα επαγγέλµατα. 

Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι καθοριστικός για τη βελτίωση των 

ευκαιριών και των ικανοτήτων των εργαζοµένων, για τη διαµόρφωση και την 

αύξηση των αµοιβών τους και για την εξασφάλιση υψηλών κερδών για την 

οικονοµία. Είναι γενικά παρατηρηµένο ότι άτοµα µε περισσότερη εκπαίδευση 

και περισσότερες γνώσεις ή εξειδίκευση έχουν µεγαλύτερες οικονοµικές 
                                                 
106 Jacquemin, A., Pench, L.R. (ed.) (1997: 73-74). 
107 ∆είγµα της αύξησης της ζήτησης είναι τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, σύµφωνα µε τα οποία στο 
διάστηµα 1950 – 1970 οι εκπαιδευτικές δαπάνες αυξήθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 10%, ενώ 
αντίστοιχα είχαµε αυξήσεις στον αριθµό των µαθητών και σπουδαστών κατά 30% στην 
πρωτοβάθµια, 100%  στη δευτεροβάθµια και 200% στην τριτοβάθµια. O.E.C.D. (2000a, 
2000d). Για τη ζήτηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών βλ. σχετικά και στο Κεφάλαιο 5. 
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απολαβές. Αυτό το γεγονός όµως δεν ισχύει πάντα, καθώς ενδέχεται ένα 

άτοµο µε υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο να αµείβεται λιγότερο από ένα 

άλλο µε χαµηλότερο. Παράλληλα, η παρούσα κατάσταση τείνει να 

χαρακτηριστεί από την υποβάθµιση των διπλωµάτων επαγγελµατικής 

κατάρτισης, δίχως παράλληλα να ανοίγονται πολλές προοπτικές για 

σταδιοδροµία, όπως στο παρελθόν, συνήθως στην περίπτωση αγορών 

εργασίας µε έντονη αναντιστοιχία µεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης. Γι’ 

αυτό βασική προϋπόθεση για την απόδοση του ανθρωπίνου κεφαλαίου είναι 

η επένδυση σε γνώσεις να γίνεται σε τοµείς που είναι χρήσιµοι για την 

οικονοµία και για τους  οποίους υπάρχει ζήτηση108.  

Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση αποτελεί πλέον για τον εργαζόµενο 

βασικό ανθρώπινο δικαίωµα, δίνοντάς του  τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις 

ικανότητές του. Για το λόγο αυτό οι όψεις της κοινωνικής πολιτικής που 

αναφέρονται στον επαγγελµατικό προσανατολισµό, την εκπαίδευση και τη 

µετεκπαίδευση των εργαζοµένων είναι από τις πιο σηµαντικές109. Άλλωστε, η 

µόρφωση κάθε ατόµου επιδρά και στο κοινωνικό περιβάλλον, καθώς αυτή 

επηρεάζει καθοριστικά τις επιλογές του ατόµου και τις κοινωνικές του 

συναναστροφές / σχέσεις, ενώ παράλληλα διευκολύνει την αντιµετώπιση των 

κοινωνικών προβληµάτων110. 

Τα προβλήµατα στην απασχόληση είναι συχνά προβλήµατα που 

σχετίζονται µε την εκπαίδευση, ενώ το εκπαιδευτικό επίπεδο ενός ατόµου 

αποτελεί δείκτη για την πρόγνωση της συχνότητας και της διάρκειας της 

ανεργίας του. Ανεργία µε µεγαλύτερη συχνότητα παρατηρείται µεταξύ ατόµων 

ανειδίκευτων ή λιγότερο ειδικευµένων, ενώ θέσεις εργασίας προσφέρονται 

κυρίως σε εργαζόµενους µε προσόντα111. Οι ανειδίκευτοι εργαζόµενοι 

εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, πλήττονται από µεγαλύτερης 

διάρκειας ανεργία, είναι πιο συχνά άνεργοι και, όταν απασχολούνται, 

                                                 
108 Βλ. σχετικά στο Κεφάλαιο 1. Επίσης, Λιανός, Θ.Π. (2005: 59-60). 
109 Λιανός, Θ.Π. (2005: 62). Επίσης, βλ. σχετικά τον Κοινοτικό Χάρτη των Θεµελιωδών 
Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων, την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ατζέντα, τα διάφορα 
θεσµικά κείµενα για την Ε.Ε. και τις αναφορές στο ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο. 
110 Farooq, Gh.M., Ofosu, Y. (1992: 83) και Λιανός, Θ.Π. (2005: 60-61). 
111 Jacquemin, A., Pench, L.R. (ed.) (1997: 142-143), Μούσης, Ν.Σ. (1981: 204), European 
Commission (2001), Eurostat, Labour Force Survey, Cedefop και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις (1999: 9). 
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συνήθως εργάζονται σε εργασίες χαµηλότερης στάθµης µε µικρές προοπτικές 

εξέλιξης112.  

Οι κίνδυνοι αποκλεισµού για τους λιγότερο καταρτισµένους 

πολλαπλασιάζονται από τη στιγµή που αντιµετωπίζουν όλο και περισσότερες 

δυσκολίες, για να αποκτήσουν πρόσβαση στα µη ειδικευµένα επαγγέλµατα ή 

να λάβουν κάποιας µορφής κατάρτιση, οδηγώντας συχνά σε αποχώρηση από 

το εργατικό δυναµικό113. Το 2000 στην Ε.Ε. µόνο το 2,4% του πληθυσµού µε 

εκπαίδευση επιπέδου ISCED 0-2 έλαβε κατάρτιση, ποσοστό τέσσερις φορές 

µικρότερο εκείνων µε πιστοποιητικά ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

(9,4%) και έξι φορές µικρότερο από εκείνους µε τριτοβάθµια εκπαίδευση 

(15,5%). Έτσι, οι λιγότερο εκπαιδευµένοι συµµετέχουν και σε λιγότερη 

ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση ή κατάρτιση βασισµένη στην εργασία, µε 

αποτέλεσµα η θέση τους στο σύγχρονο περιβάλλον να καθίσταται κρίσιµη114. 

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η είσοδος στην αγορά εργασίας 

καθίσταται πιο δύσκολη για τους νέους µε λίγη ή καθόλου εξειδίκευση και ότι η 

ανεργία τους επηρεάζει περισσότερο σε σχέση µε τους ειδικευµένους115. Παρ’ 

όλη µάλιστα την αύξηση της συµµετοχής των ατόµων στις διάφορες 

εκπαιδευτικές βαθµίδες, ο αριθµός των νέων που δεν έχουν ολοκληρώσει την 

ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση εξακολουθεί να είναι αρκετά υψηλός116 

καθιστώντας λιγότερο πιθανή την απασχολησιµότητα και την ανανέωση των 

δεξιοτήτων τους  στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου117. 

Η επαγγελµατική κατάρτιση ή επανακατάρτιση είναι ιδιαίτερα 

απαραίτητες και σε ορισµένες κατηγορίες εργαζοµένων, οι οποίες µειονεκτούν 

στον ανταγωνισµό για ανεύρεση εργασίας είτε για φυσικούς είτε για 

κοινωνικούς λόγους. Τέτοιες κατηγορίες είναι τα άτοµα µε σωµατικές ή 

πνευµατικές αναπηρίες εκ γενετής ή µετά από ατύχηµα, οι νέοι, οι γυναίκες 
                                                 
112 Holland report (1971: 17), European Commission (2001), Eurostat, Labour Force Survey, 
Cedefop και Descy, P. (2002: 61-62, 66). 
113 Cedefop (1994: 49), Καραντινός, ∆. (1998: 51-61), Prais, S. (1995), OECD (2000a, 2003), 
Machin, S., Vignoles, A. (2001) και Vignoles, A., Galindo-Ruenda, F., Feinstein, L. (2004: 
268, 278). Βλ. σχετικά και στο Κεφάλαιο 5. 
114 Descy, P. (2002: 66). 
115 Jacquemin, A., Pench, L.R. (ed.) (1997: 140) και Descy, P. (2002: 60-61). Βλ. σχετικά και 
το Κεφάλαιο 10. 
116 Π.χ. το 2000 το 18% των νέων ηλικίας 18-24 ετών στην Ε.Ε. είχαν το πολύ απολυτήριο 
κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Αυτές οι οµάδες βρίσκονται σε δυσχερή θέση και 
δηµιουργούν την επιτακτική ανάγκη για σχεδιασµό νέων δράσεων κατάρτισης, οι οποίες θα 
ενισχύσουν την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. 
117 McIntosh, S., Steedman, H. (1999: 60-61). 
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και οι µετανάστες. Αυτές οι κατηγορίες έχουν ίσα δικαιώµατα και πρέπει να 

έχουν ίσες ευκαιρίες µε τους άλλους εργαζόµενους. Η συµµετοχή σε 

προγράµµατα εκπαίδευσης µπορεί να τους δώσει τη δυνατότητα να 

καταλάβουν τις θέσεις που τους αρµόζουν µέσα στην κοινωνία της 

Κοινότητας118. 

Μια δηµοκρατική κοινωνία έχει υποχρέωση να δηµιουργήσει ένα 

ανοικτό εκπαιδευτικό σύστηµα, που θα βοηθά στην πρόσβαση ή την επάνοδο 

κάθε ατόµου στην εκπαίδευση, στη µετεκπαίδευση, στην επανεκπαίδευση 

κλπ., και να µην το αφήνει µε την επιλογή -πιθανόν λαθεµένη- που έκανε σε 

νεότερη ηλικία. Εδώ ακριβώς καλείται να παίξει ουσιαστικό ρόλο και ο 

επαγγελµατικός προσανατολισµός, που πρέπει να διευρύνει τη δράση του 

στον κοινωνικό χώρο119 και να λαµβάνει υπόψη του ζητήµατα σχετικά µε την 

οικονοµία, το άτοµο και την οικογένειά του. Τίθεται έντονα ο προβληµατισµός 

για την επιλογή της κατάλληλης επαγγελµατικής κατεύθυνσης εκ µέρους του 

ατόµου, η οποία θα καθορίσει σε µεγάλο βαθµό και τον προσανατολισµό της 

εκπαίδευσής του. Είναι βέβαιο ότι η µόρφωση και οι γνώσεις που 

προσφέρονται από το εκπαιδευτικό σύστηµα πρέπει να βελτιώνουν και να 

ολοκληρώνουν την προσωπικότητα του ατόµου, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα 

να παρέχονται και εκείνες οι γνώσεις, που θα το προετοιµάσουν για µια 

επιτυχή επαγγελµατική σταδιοδροµία120.  

Βέβαια, η µεγαλύτερη συµµετοχή των νέων στη δευτεροβάθµια και 

τριτοβάθµια εκπαίδευση βελτιώνει τις ατοµικές οικονοµικές και κοινωνικές 

τους ευκαιρίες, δεν επιλύει όµως πάντα τα προβλήµατα απασχόλησης. Σε 

ορισµένες χώρες παραδόξως παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά ανεργίας 

µεταξύ των αποφοίτων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης παρά των 

ανειδίκευτων και όσοι βρίσκονται στα δύο άκρα της εκπαιδευτικής κλίµακας 

(άτοµα µε µεταπτυχιακό τίτλο ή άτοµα που δεν τελείωσαν το δηµοτικό 

σχολείο) εµφανίζονται να έχουν τα χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας121. 

                                                 
118 Farooq, Gh.M., Ofosu, Y. (1992: 92) και Μούσης, Ν.Σ. (1981: 204-205). 
119 Καραγεώργος, ∆. (1997: 97). 
120 Λιανός, Θ. (2003: 60-61). 
121 Αυτό µπορεί να οφείλεται σε διαρθρωτικές ιδιαιτερότητες της συγκεκριµένης αγοράς 
εργασίας, καθώς επίσης και στις διαφορετικές επαγγελµατικές προσδοκίες των οµάδων µε 
διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο, οι οποίες επιδρούν στην ευελιξία και την αποδοχή θέσεων 
εργασίας από τα άτοµα στο δεδοµένο περιβάλλον. Φουντέας (1992), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις (1999: 9, Cedefop, European Commission, Eurostat 
(2001b) και Descy, P. (2002: 62-63). 
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 Παρ’ όλα αυτά η ταχύτατα µεταβαλλόµενη τεχνολογία και η 

παγκοσµιοποίηση µεταβάλλουν το µοντέλο της ζήτησης για ειδικευµένη 

εργασία σε όλο τον κόσµο. Με την αύξηση της αναλογίας των νέων 

ανθρώπων που συµµετέχουν στην (ανώτερη δευτεροβάθµια και όχι µόνο) 

εκπαίδευση δίνεται µερική µόνο λύση στο ζήτηµα για δύο λόγους : 

• Μόνο η µαζική είσοδος καλύτερα εκπαιδευµένων νέων θα µεταβάλει 

σταδιακά το συνολικό εκπαιδευτικό επίπεδο του υπάρχοντος εργατικού 

δυναµικού.  

• Η συµµετοχή στην εκπαίδευση είναι ένα µόνο στοιχείο της 

συσσώρευσης του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Η γνώση και οι δεξιότητες 

συνεχίζουν να αναπτύσσονται σ’ όλη τη ζωή των ανθρώπων µέσω των 

εµπειριών στα πλαίσια της οικογένειας, της κοινωνίας και της εργασίας, 

καθώς και στα τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Υπάρχει µεγάλη ζήτηση 

στο χώρο εργασίας και αλλού για άτοµα που έχουν την ικανότητα να 

χρησιµοποιούν και να µετασχηµατίζουν τη γνώση ευέλικτα και τα οποία 

µπορούν να συνεργαστούν αποτελεσµατικά µε άλλους στο χώρο εργασίας. 

Αυτές οι δυνατότητες µπορούν να αποκτηθούν µερικώς µέσα απ’ την 

εκπαίδευση, αλλά πρέπει επίσης να αναπτυχθούν στα περιβάλλοντα όπου θα 

χρησιµοποιηθούν. Οι στρατηγικές ευκαιρίες για δια βίου µάθηση πρέπει 

λοιπόν να αποσκοπούν πέρα από τις συνήθεις επιλογές των εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων στη διασφάλιση µιας ευρύτερης επένδυσης στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο122. 

 

4. Η Ε.Ε. στο διεθνές περιβάλλον. Παρόν και µέλλον: καθοριστικοί 
παράγοντες. 

Οι συνθήκες που καθορίζουν τις στρατηγικές επιλογές των 

συστηµάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης και απασχόλησης δεν είναι ίδιες σε όλες 

τις αγορές εργασίας και το χάσµα στις επιδόσεις είναι µεγάλο ανάµεσα στις 

χώρες Βορρά – Νότου, αλλά και στις διαφορετικές περιφέρειες µέσα στα ίδια 

κράτη123. Ο ανταγωνισµός για µια θέση απασχόλησης δεν είναι της ίδιας 

                                                 
122 OECD (2000a).  
123 Με λίγες εξαιρέσεις, οι χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. επενδύουν κατά µέσο όρο ποσοστό 5% - 6% 
του ΑΕΠ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Αντίθετα, οι αναπτυσσόµενες χώρες σαν 
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έντασης και υφής για όλες τις περιοχές και για όλους, ούτε προσφέρονται οι 

ίδιες δυνατότητες σε διαφορετικές χώρες, περιοχές και άτοµα. Στην Ε.Ε. η 

εκπαίδευση καλείται να διαδραµατίσει έναν εξισωτικό ρόλο για αυτές τις 

διαφοροποιήσεις. Η πρόκληση της δηµιουργίας εργατικού δυναµικού που να 

ανταποκρίνεται µε επιτυχία στις προκλήσεις του µέλλοντος ήδη αποτελεί και 

θα εξακολουθήσει να αποτελεί µια συνεχώς διευρυνόµενη ενότητα της 

κοινοτικής και εθνικής πολιτικής και ένα από τα σηµαντικότερα µέσα στον 

αγώνα κατά της ανεργίας και της οικονοµικής δυσπραγίας. Αυτό πρακτικά 

σηµαίνει ότι, για να πετύχουν οι νέοι στην πρόσβασή τους στην αγορά 

εργασίας, απαιτείται να εξασφαλίζουν τις σωστές βάσεις ικανοτήτων και 

κινήτρων στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, αλλά και να έχουν την ευκαιρία να 

επανεπενδύσουν στο ανθρώπινο κεφάλαιό τους αργότερα124.  

Η Ε.Ε. είναι υποχρεωµένη να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο διεθνές 

οικονοµικό περιβάλλον, για να µπορέσει να εξασφαλίσει διεθνή 

ανταγωνιστικότητα, αύξηση των πραγµατικών θέσεων εργασίας και καλό 

βιοτικό επίπεδο για τους πολίτες της. Σε ό,τι αφορά στον επαγγελµατικό 

χώρο, οι συντελούµενες µεταβολές έχουν µεγάλη ένταση και εύρος, καθώς 

συµβάλλουν στην κατάργηση επαγγελµάτων και τη δηµιουργία νέων, 

µεταβάλλουν το περιεχόµενο των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων σε 

διάφορους τοµείς και τις δοµές των παραγωγικών συστηµάτων και 

δυσχεραίνουν τη δυνατότητα άσκησης κεντρικού προγραµµατισµού και 

ελέγχου, αυξάνοντας την ανασφάλεια εργοδοτών και εργαζοµένων125. Για το 

λόγο αυτό απαιτείται γρήγορη προσαρµογή των επιχειρήσεων, για να 

παραµείνουν ανταγωνιστικές, και δια βίου εκπαίδευση των εργαζοµένων. 

Αναµένεται µάλιστα η αρχική και η συνεχιζόµενη εκπαίδευση να αποτελέσουν 

τη µεγαλύτερη βιοµηχανία της κοινωνίας, ενώ οι εργαζόµενοι θα πρέπει να 

είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε επαγγελµατική και γεωγραφική 

κινητικότητα δηµιουργώντας ευρύτερες διαρθρωτικές µεταβολές στο 

εσωτερικό της κάθε χώρας, αλλά και της Ε.Ε.126  

                                                                                                                                            
σύνολο επενδύουν µετά βίας πάνω από 4% του ΑΕΠ στην εκπαίδευση. Οι λιγότερο 
αναπτυγµένες χώρες επενδύουν λιγότερο από 3%. OECD (2001). 
124 Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών (2002: 8, 25). 
125 Rifkin, J. (1996: 57-60, 63-64) και Λυµπεράκη, Α. (1996: 300-301). 
126 Ευστρατόγλου, Κ.Β. (1994: 89-90, 151-152).  
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Η επιβίωση της ενιαίας Ευρώπης σε µια ολοένα και πιο ανταγωνιστική 

παγκόσµια αγορά µε ισχυρές αντιπαλότητες (βλέπε Η.Π.Α., Κίνα, Ρωσία, 

Ιαπωνία, κλπ.)127 και έντονη ρευστότητα απαιτεί ένα θεµελιώδη 

µετασχηµατισµό που να περιλαµβάνει διαρθρωτικές µεταβολές/προσαρµογές, 

νοµισµατική σταθερότητα και δηµοσιονοµική εξυγίανση, συνεχή βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων και της 

τεχνολογικής προόδου, επίτευξη πλήρους απασχόλησης και µείωση της 

ανεργίας128. Στο πεδίο της εκπαίδευσης αυτός ο µετασχηµατισµός δεν πρέπει 

να περιορίζεται σε εξωτερικούς τύπους (π.χ. στους αρχικούς επαγγελµατικούς 

τίτλους), αλλά να επεκτείνεται σε κάθε ζήτηµα σχετιζόµενο µε την ανανέωση 

του ανθρώπινου δυναµικού. Αυτό σηµαίνει ότι για να πετύχουν οι νέοι στην 

πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας απαιτείται να λάβουν τις σωστές βάσεις 

ικανοτήτων και κινήτρων στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, αλλά και την ευκαιρία να 

επανεπενδύσουν το ανθρώπινο κεφάλαιό τους αργότερα. Η εκπαίδευση, η 

κατάρτιση, η έρευνα και οι σχετικές υπηρεσίες αποτελούν «άυλες» επενδύσεις 

του συστήµατος, οι οποίες θα πρέπει στο µέλλον να είναι ίσης τουλάχιστον 

προτεραιότητας µε τις «υλικές» επενδύσεις129. 

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση όµως σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται 

σε διάσταση µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, οι οποίες αναδιοργανώνονται 

µέσα στο νέο περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα σηµειώνεται µείωση της ζήτησης 

για ανειδίκευτο προσωπικό και σηµαντική αύξηση της ζήτησης εργαζοµένων 

υψηλής εξειδίκευσης (π.χ. Πληροφορική, Βιοτεχνολογία, Ηλεκτρονική 

Μηχανική συστηµάτων, κατασκευή νέων συνθετικών υλικών)130. Επίσης, παρ’ 

όλη τη θεσµική αναπροσαρµογή της Ε.Ε., οι προϋποθέσεις για τους 

πλεονάζοντες αποφοίτους των χωρών µελών δεν είναι τόσο ευνοϊκές για την 

εκδήλωση κινητικότητας για τη διοχέτευση τους σε άλλες χώρες µε αυξηµένη 

ζήτηση, ενώ η ανεργία σε παραδοσιακές ειδικότητες παραµένει υψηλή131.  

                                                 
127 Βλ. σχετικά µε τη θέση της Ε.Ε. στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον Σάββας-
Μπαλφούσιας, Στ. (2005: 3-6). 
128 Τράπεζα της Ελλάδος (2000: 57-58 και συγκριτικοί πίνακες σ. 223-230). Οι ίδιοι 
προβληµατισµοί περιλαµβάνονται στα ευρωπαϊκά κείµενα, που αναφέρονται στην 
αναγκαιότητα ειδικών σχεδιασµών για την επίτευξη οικονοµικής µεγέθυνσης. 
129 Jacquemin, A., Pench, L.R. (ed.) (1997: 141-142, 177-178) και Κανελλόπουλος, Κ., 
Παπακωνσταντίνου, Π. (2005: 15-17). 
130 Τζεκίνης, Χρ., Κουτρούκης, Θ. (1998: 19-20, 36-37). 
131 OECD (2000c). 
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Η σύγχρονη πραγµατικότητα στην Ε.Ε. διαµορφώνεται κάτω από την 

επίδραση της διαχρονικής δυναµικής µιας σειράς παραγόντων, οι οποίοι 

καθορίζουν τις οικονοµικές και -ως αποτέλεσµα- και τις κοινωνικές εξελίξεις 

του παρόντος και του µέλλοντος. Τέτοιοι παράγοντες είναι: 

• Το δηµογραφικό πρόβληµα της Ευρώπης, η οποία εδώ και αρκετά 

χρόνια αντιµετωπίζει πρόβληµα υπογεννητικότητας. Αυτό µακροπρόθεσµα θα 

µειώσει το λόγο του ενεργού προς το συνολικό πληθυσµό. Ήδη διαφαίνονται 

έντονα προβλήµατα στις κοινωνικές δαπάνες, τα ασφαλιστικά ταµεία, τον 

υψηλό µέσο ηλικιακό όρο του εργατικού δυναµικού, την ελάττωση του 

αριθµού των απασχολουµένων σε σχέση µε τον αριθµό των συνταξιούχων, 

κλπ.132 

• Η µετανάστευση ανειδίκευτου ως επί το πλείστον εργατικού δυναµικού 

από τρίτες χώρες σε χώρες της Ε.Ε., η οποία µε αυτόν τον τρόπο ευελπιστεί 

να καλύψει κάποιο ποσοστό της ζήτησης για εργασία133. 

• Η αναδιάρθρωση των κλάδων της οικονοµίας µε ραγδαία τάση για 

ένταξη στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα και εγκατάλειψη του 

πρωτογενούς134. 

• Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, στα πλαίσια της οποίας ο 

παράγοντας “εργατικό δυναµικό” γίνεται ιδιαίτερα σηµαντικός για τη 

γεωγραφική και την κοινωνική κατανοµή των επενδυτικών δραστηριοτήτων 

της επιχείρησης135. 

• Οι νέες εξελίξεις στην οργάνωση της οικονοµίας, οι µεταβολές που 

συντελούνται στις εργασιακές σχέσεις και οι νεοεµφανιζόµενες µορφές 

εργασίας (ευελιξία στην αγορά εργασίας), που ανατρέπουν την 

“παραδοσιακή” δοµή του κοινωνικο-οικονοµικού περιβάλλοντος136. 

                                                 
132 ILO: 5-7, European Commission (1997), European Union Economic Policy Committee 
(2000), Τράπεζα της Ελλάδος (2000: 58) και Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2005: 8-9). 
133 Carnoy, M. (1997: 247-254), Μούσης, Ν.Σ. (1981: 202), Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη 
µετανάστευση, την ένταξη και την απασχόληση (2003) και Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2005: 21-
22). 
134 Πολίτης, Τ. (2000: 13-14, 32-33, 41, 47-49) και Τράπεζα της Ελλάδος (2000: 76, 98). 
135 Λυµπεράκη, Α. (1996: 265-306). 
136 Νικολακοπούλου-Στεφάνου, Η. (1997: 107, 113, 116-119, 165) και Παπαλεξανδρή, Ν. 
(2000). 
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• Η προοδευτική αύξηση της ευελιξίας των επιχειρήσεων στην 

προσέλκυση και αξιοποίηση εξειδικευµένου προσωπικού137. 

• Η σοβαρή ποιοτική και ποσοτική αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης 

και η σηµειούµενη έλλειψη ειδικευµένου εργατικού δυναµικού, ιδιαίτερα στις 

τεχνολογίες αιχµής138. 

• Η αυξανόµενη ζήτηση από τους εργοδότες για (πιστοποιηµένα πλέον) 

επαγγελµατικά προσόντα και εποµένως για εργαζόµενους οι οποίοι θα είναι 

αξιόπιστοι, αποδοτικοί και θα συντελέσουν άµεσα στην απόσβεση του 

δαπανώµενου για παραγωγικές επενδύσεις -και εποµένως για τη δηµιουργία 

θέσεων εργασίας- κεφαλαίου και στην κερδοφορία της επιχείρησης και 

έµµεσα στην ανάπτυξη του οικονοµικού περιβάλλοντος. ∆εν είναι άλλωστε 

τυχαίο ότι σε µια σύγχρονη επιχείρηση οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν 

κεντρικό πυρήνα κάθε σχεδιασµού στρατηγικής και επιµέρους πολιτικών για 

την αναπτυξιακή της διαδικασία139. 

• Η ανεργία, η οποία µε τις διάφορες µορφές της και µε τις διαφορετικές 

αιτίες που την προκαλούν αποτελεί ένα συνεχώς ογκούµενο πρόβληµα και 

πιέζει για επίλυση140. 

• Η συµµετοχή της χώρας µας στις πολιτικές της Ε.Ε., οι οποίες 

επιβάλλουν νέες συνθήκες όχι µόνο για τους εργοδότες, αλλά και για τους 

εργαζόµενους (προγράµµατα ενίσχυσης ανέργων, επανακατάρτισης, 

απασχόλησης και επιδοτούµενης επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

χρηµατοδοτούµενα από το Ε.Κ.Τ. και άλλες ευρωπαϊκές χρηµατοδοτικές 

πηγές, κινητικότητα, αναγνώριση τίτλων διαφόρων εκπαιδευτικών βαθµίδων, 

επαγγελµατικά δικαιώµατα, κλπ). Η πρόσφατη µάλιστα διεύρυνση της Ε.Ε. 

στις 25 χώρες-µέλη µεταβάλλει και καθιστά ανταγωνιστικότερες τις 

οικονοµικές συνθήκες και συµπαρασύρει τις εξελίξεις σε κάθε άµεσα ή έµµεσα 

σχετιζόµενο µε αυτές τοµέα (εποµένως και στην εργασία και στην 

εκπαίδευση). 

                                                 
137 Πολίτης, Τ. (1999: 27), Παπαλεξανδρή, Ν. (2000) και Descy, P., Tessaring, M. (2002: 19). 
138 Κοντογεωργόπουλος, Γ. (1993: 37-38), Τορτοπίδης, Α. (1993: 79), Ευστρατόγλου, Κ.Β. 
(1994: 163, 165) και Τζεκίνης, Χρ., Κουτρούκης, Θ. (1998: 19-20, 36-37). 
139 Redding, S. (1996: 458-470), Booth, A.L., Snower, D.L. (ed.) (1996) και Harman, C., 
Brelade, S. (2000: 62-63). 
140 Dickerson, A.P. (1996: 161-203). 
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• Η µεταστροφή των πολιτικών της Ε.Ε. από ένα σύστηµα παθητικών 

(π.χ. µακροχρόνια επιδόµατα ανεργίας) προς ένα σύνολο ενεργητικών 

πολιτικών απασχόλησης. Σηµαντικό τµήµα αυτών των πολιτικών αποτελούν η 

βελτίωση προς το αποδοτικότερο της επαγγελµατικής κατάρτισης, και µάλιστα 

σε διάφορες µορφές, και η περαιτέρω παροχή βοήθειας στους ήδη 

καταρτισµένους για την εξασφάλιση επαγγελµατικής ενασχόλησης και 

δραστηριότητας141. 

• Η απόδειξη µε διάφορες επιστηµονικές µεθόδους του γεγονότος ότι η 

κατεχόµενη γνώση απαξιώνεται γοργά µε το πέρασµα του χρόνου και 

απαιτείται επανακατάρτιση, για να ανταποκριθεί ο εργαζόµενος στις 

συντελούµενες µεταβολές142. 

• Η ένταση των κοινωνικών προβληµάτων λόγω της περιθωριοποίησης 

των ατόµων που είναι ανειδίκευτα, άνεργα, υποαπασχολούµενα ή και 

ετεροαπασχολούµενα, γεγονότα που πιθανότατα θα αποτρέπονταν σε µεγάλο 

βαθµό, αν µεσολαβούσε µια επαρκής και αποτελεσµατική µορφή κατάρτισης. 

• Σε σχέση µε την κατάρτιση ζητούµενο είναι επίσης η συµβατότητα του 

προγράµµατος σπουδών των διαφόρων φορέων που παρέχουν κατάρτιση µε 

τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και οι δυνατότητες ευελιξίας που έχει 

αυτό, για να προσαρµόζεται µε ταχύτητα στις νέες επαγγελµατικές 

απαιτήσεις143.  

• Σηµασία για τον σχεδιασµό των απαραίτητων πολιτικών έχουν και οι 

ιδιαίτερες τοπικές και οικονοµικές συνθήκες κάθε περιοχής, στην οποία 

καλείται να δραστηριοποιηθεί ο Ευρωπαίος πολίτης. Αυτές οι ιδιαίτερες 

συνθήκες µπορεί να παρουσιάζουν µεγάλες διαφοροποιήσεις τόσο µέσα στον 

εθνικό χώρο ενός κράτους, όσο και στον ενιαίο πλέον ευρωπαϊκό χώρο, 

διαφοροποιήσεις οι οποίες δηµιουργούν µεγάλες ανισότητες στις δυνατότητες 

των καταρτιζοµένων και του εργατικού δυναµικού, καθώς και στις µορφές 

αποδοτικής αξιοποίησης του τελευταίου.    

Συνοψίζοντας λοιπόν είναι φανερό ότι η εκπαίδευση και η απασχόληση 

είναι άρρηκτα δεµένες, µε την πρώτη να προετοιµάζει για τη δεύτερη εργατικό 

δυναµικό συγκεκριµένων προσόντων. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να 

                                                 
141 Ευστρατόγλου, Κ.Β. (1994: 87-89). Βλ. σχετικά και στα Κεφάλαια 3 και 4. 
142 Nadler, L., Nadler, Z. (1989) και Ευστρατόγλου, Κ.Β. (1994: 164). 
143 McLagan, P.A. (1989) και Swanson, R.A. (1995: 207-213). 

 75



υπάρχει αυστηρή συµβατότητα και διαδραστική επικοινωνία µεταξύ του 

οικονοµικού και του εκπαιδευτικού συστήµατος· επιβάλλεται επίσης η διαρκής 

αναθεώρηση του περιεχοµένου και της φύσης της αρχικής και της 

συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, καθώς και των µορφών 

πιστοποίησης και χρηµατοδότησης, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις 

της αγοράς εργασίας, των πολιτικών πρόσληψης και των µορφών οργάνωσης 

της εργασίας144. Σε µια ελεύθερη αγορά εργασίας η γενικότερη επιτυχία ενός 

εκπαιδευτικού συστήµατος δηλώνεται µέσα από την επιτυχία του ατόµου να 

εξασφαλίσει και να διατηρήσει µια θέση απασχόλησης, καθώς και από το 

επίπεδο των αποδοχών που προτίθενται να καταβάλουν οι εργοδότες για τις 

δεξιότητες / ικανότητες που έχει το άτοµο145.  

 

 

                                                 
144 Cedefop (1994: 72). 
145 OECD (2000a). 

 76



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.: 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την 

εκπαίδευση (µε επικέντρωση στην κατάρτιση) και την απασχόληση στην 

άρρηκτη ενότητά τους, που επιβλήθηκε από συγκεκριµένες κοινωνικές και 

οικονοµικές συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό σχηµατοποιείται το πλαίσιο µέσα 

στο οποίο διαµορφώνονται οι αντίστοιχες εθνικές πολιτικές και διευκολύνεται 

η ερµηνεία και η αξιολογική προσέγγιση των δράσεων για την εκπαίδευση και 

την απασχόληση, στις οποίες επικεντρώνεται το ερευνητικό µας ενδιαφέρον. 

 
1. Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ-18-4-1951). 

Η µακραίωνη διαίρεση της Ευρώπης σε µικρότερα εθνικά και πολιτικά 

µορφώµατα προκαλούσε πάντα µεγάλες δυσκολίες σε οποιαδήποτε 

ενοποιητική διαδικασία. Οι ευρωπαϊκές αυτόνοµες ή ηµιαυτόνοµες πολιτειακές 

µονάδες το 18ο αι. περιορίσθηκαν στις 100, το 19ο αι. στις 50 και το 1945 

πλέον µετά τις αλλεπάλληλες συγκρούσεις και ανακατατάξεις των 

προηγούµενων χρόνων ο αριθµός των ευρωπαϊκών κρατών έφθασε στα 

25146. 

Ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος άφησε πίσω του µία Ευρώπη ερειπωµένη 

και αποδυναµωµένη σε κάθε επίπεδο, ανεξάρτητα από την παράταξη που 

είχε επιλέξει κάθε χώρα (Άξονας, Σύµµαχοι). Το µεταπολεµικό κλίµα δεν ήταν 

εκ πρώτης όψεως και τόσο θετικό για την προώθηση µιας διαδικασίας 

συνεργασίας, πολύ δε περισσότερο ενοποίησης. Εκείνη τη στιγµή οι πολιτικές 

κυβερνήσεις και κάποιοι φωτισµένοι Ευρωπαίοι πολιτικοί και διανοητές 

(Winston Churchill, Jean Monnet, Robert Schumann) συνειδητοποίησαν κάτι 

που οι λαοί είχαν συνειδητοποιήσει πολύ νωρίτερα: την ανάγκη για την 

ανάπτυξη συνεργασίας και τη χάραξη κοινών στρατηγικών και πολιτικών σε 

µια σειρά τοµέων υψηλού ενδιαφέροντος. Χαρακτηριστικά δείγµατα αυτής της 

µεταστροφής ήταν η δηµιουργία της Ένωσης ∆υτικής Ευρώπης (1948, 

                                                 
146 Αγαπητός, Γ.Ι. (1993: 28). 

 77



κατοπινή ∆υτικοευρωπαϊκή Ένωση –∆ΕΕ, 1954) και του Συµβουλίου της 

Ευρώπης147. 

Η υπό διαµόρφωση ενοποιητική συνείδηση και οι διεργασίες που 

ακολούθησαν οδήγησαν αρχικά στην υπογραφή στο Παρίσι της Συνθήκης 

ΕΚΑΧ (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, 18-4-1951). Σύµφωνα µε 

αυτή η Κοινότητα όφειλε «να δηµιουργήσει προοδευτικά τις προϋποθέσεις, 

που θα εξασφάλιζαν µόνες τους την ορθολογικότερη κατανοµή της 

παραγωγής στο υψηλότερο επίπεδο παραγωγικότητας, διαφυλάσσοντας 

συγχρόνως τη συνεχή απασχόληση και αποφεύγοντας την πρόκληση 

αναταραχών στην οικονοµία των κρατών – µελών»148. 

Ήδη από το προοίµιο της συνθήκης οι συµβαλλόµενες χώρες 

αποσαφήνιζαν το γενικότερο στόχο τους, ενταγµένο απόλυτα στο κλίµα της 

εποχής: «να συµβάλλουν δια της επεκτάσεως της βασικής παραγωγής τους 

στην ανύψωση του βιοτικού επιπέδου και στην πρόοδο των ευρωπαϊκών 

έργων »149. Στο άρθρο 2 ο γενικός στόχος επεξηγούνταν καλύτερα: «(…) να 

δηµιουργηθεί µια κοινή αγορά (……), να συµβάλλει στην οικονοµική 

επέκταση, στην ανάπτυξη της απασχόλησης και στην ανύψωση του βιοτικού 

επιπέδου των λαών των κρατών – µελών». Στο άρθρο 3 ανάµεσα στα άλλα 

προβαλλόταν η υποχρέωση των κρατών να προάγουν τη βελτίωση των όρων 

διαβίωσης και εργασίας του εργατικού δυναµικού150.  

Για πρώτη φορά στη Συνθήκη αυτή εµφανίζονταν ρητά διατυπωµένες 

διατάξεις κοινωνικού περιεχοµένου, που αναφέρονταν στην προστασία της 

απασχόλησης (άρθρο 56), τους µισθούς (άρθρο 68) και την ευελιξία του 

εργατικού δυναµικού του τοµέα άνθρακα και χάλυβα (άρθρο 69)151. Επίσης, 

µε συγκεκριµένες διατάξεις της Συνθήκης ΕΚΑΧ δόθηκαν σηµαντικές εξουσίες 

στο εκτελεστικό όργανο της Κοινότητας για τον έλεγχο των αµοιβών των 

εργαζοµένων, την επαγγελµατική επανεκπαίδευση και τη χρηµατική ενίσχυσή 

τους σε περίπτωση που έµεναν άνεργοι152. Αυτές οι κοινωνικές διατάξεις 

διαµόρφωσαν ένα σηµαντικό προηγούµενο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος 

                                                 
147 Κανελλόπουλος, Π.Ι. (1999: 1). 
148 Μιχαλάκης, Ν., Σταµατοπούλου, Α. (1993: 41-42). 
149 Πανάγος, Β. (1987: 79-82) και Μιχαλάκης, Ν., Σταµατοπούλου, Α. (1993: 41). 
150 Μιχαλάκης, Ν., Σταµατοπούλου, Α. (1993: 42) και Πανάγος, Β. (1987: 79-82). 
151 Μούσης, Ν.Σ. (1981: 210, 219. 
152 Πανάγος, Β. (1987: 79-82) και Μούσης, Ν.Σ. (1981: 241). 
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για οικονοµικά και κοινωνικά δοκιµαζόµενες οµάδες ατόµων, το οποίο µε τα 

χρόνια αποτέλεσε κεντρικό προσανατολισµό των ευρωπαϊκών στρατηγικών.  

 

2. Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) και Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Ατοµικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ)  (25-3-1957). 

Το γεγονός ότι η -έστω σε περιορισµένο πεδίο- συνεργασία αυτή των 

έξι ευρωπαϊκών κρατών υπήρξε επιτυχηµένη, ενεθάρρυνε τους Ευρωπαίους 

πολιτικούς να προχωρήσουν στη διεύρυνση της προσπάθειάς τους σε όλους 

σχεδόν τους τοµείς της οικονοµίας µε την υπογραφή στις 25-3-1957 της 

Συνθήκης της Ρώµης, µε την οποία ιδρύθηκαν η Ευρωπαϊκή Οικονοµική 

Κοινότητα (Συνθήκη ΕΟΚ) και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας 

(Συνθήκη ΕΚΑΕ). Με το τρίπτυχο αυτών των Συνθηκών θεσµοθετήθηκε για 

πρώτη φορά µια διευρωπαϊκή συνεργασία µε έντονη δυναµική, η οποία, 

όµως, ήταν αυστηρά περιορισµένη στον οικονοµικό τοµέα.  

Τόσο από το προοίµιο όσο και από διάφορα άρθρα διαπιστώνουµε ότι 

ο προσανατολισµός της Συνθήκης ΕΟΚ είναι αµιγώς οικονοµικός153. Στοχεύει 

στην  κοινή δράση για την οικονοµική και κοινωνική πρόοδο των χωρών, στη 

σταθερή βελτίωση των όρων διαβίωσης και απασχόλησης, στην ενίσχυση της 

ενότητας των οικονοµιών, στο υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής 

προστασίας και στη µείωση των υφιστάµενων περιφερειακών ανισοτήτων154.  

Στη Συνθήκη της Ρώµης (Συνθήκη ΕΟΚ) εµφανίζονται για πρώτη φορά 

ρυθµίσεις155 που αναφέρονται στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Το ενδιαφέρον των κρατών µελών, όµως, για αυτήν ως επένδυση στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο µιας οικονοµίας αποσκοπούσε κυρίως στην αύξηση της 

παραγωγικότητας των εργαζοµένων και εποµένως στην αύξηση των 

οικονοµικών µεγεθών και στην επίτευξη απασχόλησης όλου του εργατικού 

δυναµικού µε την ταυτόχρονη εφαρµογή υψηλής τεχνολογίας156. Αυτό 

πρακτικά σήµαινε ότι το περιεχόµενο της συνθήκης και η συµπεριφορά της 

                                                 
153 Hantrais, L. (2000: 2-3). 
154 Ευρωπαϊκή Ένωση, Συλλογή Συνθηκών (1999: 81) άρθρο 2 Συνθ ΕΟΚ, Μιχαλάκης, Ν., 
Σταµατοπούλου, Α. (1993: 44), Νιάνιας. ∆.Γ. (1989: 284-285) και Τσαούσης, ∆.Γ. (1996: 23). 
155 Ευρωπαϊκή Ένωση, Συλλογή Συνθηκών (1999: 206-210 [άρθρο 118], 213-214 [άρθρο 
126], 214-215 [άρθρο 127], 219-220 [άρθρο 128], 116 [άρθρο 50 Συνθ ΕΟΚ]. 
156 Βλ. άρθρα 127 και 128 Συνθ ΕΟΚ, όπου τονίζεται η ανάγκη για θεµελίωση µιας κοινής 
πολιτικής για την κατάρτιση και υπογραµµίζεται περισσότερο η οικονοµική χρησιµότητα της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης παρά η κοινωνική της σκοπιµότητα. Επίσης, Ευρωπαϊκή 
Ένωση, Συλλογή Συνθηκών (1999: 81-83) άρθρο 3 Συνθ ΕΟΚ.  
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Κοινότητας µε τελικό στόχο την επίτευξη µιας ανταγωνιστικής οικονοµίας 

στρέφονταν σε ζητήµατα, όπως η προώθηση της έρευνας και της 

τεχνολογικής ανάπτυξης, η αµοιβαία αναγνώριση προσόντων (διπλώµατα, 

πτυχία, πιστοποιητικά, τίτλοι πρακτικής άσκησης και επαγγελµατικής 

εµπειρίας), η προαγωγή της γνώσης ξένων γλωσσών, η κινητικότητα 

φοιτητών και εκπαιδευτικών µέσω εκπαιδευτικών ανταλλαγών και η 

συνεργασία και ο συντονισµός σε θέµατα πολιτικών επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης (µε σκοπό την αναβάθµιση της ποιότητας και των δεξιοτήτων 

του εργατικού δυναµικού)157. Οι θεσµικές αρµοδιότητες της Κοινότητας 

περιορίζονταν στη διατύπωση συστάσεων και στην τήρηση υποστηρικτικού 

προς τις εθνικές πολιτικές ρόλου, χωρίς να στοχεύουν στην εναρµόνιση των 

εθνικών εκπαιδευτικών συστηµάτων158.  

Οι διατάξεις της Συνθήκης που αναφέρονταν σε θέµατα απασχόλησης 

ήταν περισσότερες και φυσικά αφορούσαν όλους τους εργαζόµενους της 

Κοινότητας χωρίς διακρίσεις, αλλά δεν είχαν χαρακτήρα σαφή και 

υποχρεωτικό. Η παράλειψη σαφών προβλέψεων στο κείµενο της Συνθήκης 

είναι πιθανό να οφειλόταν στην προσδοκία ότι η οικονοµική ολοκλήρωση και 

ανάπτυξη θα έλυναν τα προβλήµατα απασχόλησης στο µέλλον, γεγονός που 

σε µεγάλο βαθµό (µε εξαίρεση τις υπανάπτυκτες περιοχές) επαληθεύτηκε για 

πολλά χρόνια159. 

Το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την κοινωνική πολιτική 

εκφράστηκε στην πράξη µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταµείου (Ε.Κ.Τ.) (άρθρο 123 Συνθ ΕΟΚ) για την ενίσχυση της οικονοµικής και 

κοινωνικής συνοχής. Αντικειµενικός στόχος της λειτουργίας του νέου θεσµού 

ήταν η προώθηση µέσα στην Κοινότητα των δυνατοτήτων απασχόλησης και 

της γεωγραφικής και επαγγελµατικής κινητικότητας των εργαζοµένων, η 

διευκόλυνση στις προσαρµογές στις βιοµηχανικές µεταλλαγές και τις αλλαγές 

των συστηµάτων παραγωγής, ιδίως µέσω της επαγγελµατικής κατάρτισης και 

                                                 
157 Ευρωπαϊκή Ένωση, Συλλογή Συνθηκών (1999: 214-220) άρθρα 127-128 Συνθ ΕΟΚ, 
Νικολακοπούλου–Στεφάνου, Η. (2001α: 576), Τσαούσης, ∆.Γ. (1996: 23-24, 26, 28) και 
Μούσης, Ν.Σ. (1981: 222). 
158 ∆ΕΚ συνεκδ. 281, 283 έως 285 και 287/85, Γερµανία κ.ά./ Επιτροπή, Συλλ. 1987, 3203, 
Ιωαννίδου εις Σκουρή (2003: 1033) ά. 141 ΕΚ  και Αµίτσης, Γ.Ν. (2000: 122). 
159 Μούσης, Ν.Σ. (1981: 220) και Τσακλόγλου, Π. (1996: 211-212). 
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του επαγγελµατικού επαναπροσανατολισµού160. Σταδιακά το Ε.Κ.Τ. 

αναδιοργανώθηκε, ο ρόλος του διευρύνθηκε και στις αρµοδιότητές του 

περιλαµβάνονται διάφορες δράσεις για την ενίσχυση πολιτικών της Ε.Ε.161

Οι µεταβολές που έγιναν στο περιεχόµενο των διατάξεων στα επόµενα 

χρόνια µε κάθε νέα διεύρυνση της Κοινότητας δεν επηρέασαν ιδιαίτερα την 

αντιµετώπιση των τοµέων της εκπαίδευσης (education) και της 

επαγγελµατικής κατάρτισης (vocational training), οι οποίοι παρέµεναν 

ενταγµένοι στον ευρύτερο τοµέα της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, που 

χαρακτηριζόταν από την απουσία δεσµευτικών παρεµβάσεων εκ µέρους των 

οργάνων της κοινότητας162.  

Ταυτόχρονα µε την υπογραφή της Συνθήκης ΕΟΚ υπογράφηκε και η 

συνθήκη περί Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ ή 

ΕΚΑΕ). Οι κοινωνικές διατάξεις της περιορίζονταν µόνο στην προστασία από 

ραδιοακτινοβολίες και απουσίαζαν εντελώς οι διατάξεις σχετικά µε θέµατα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, µε εξαίρεση την αναφορά στην ανάπτυξη της 

έρευνας και την εξασφάλιση της διάδοσης των τεχνικών γνώσεων (άρθρο 

2)163. Υποστηρίζεται όµως ότι κάποιες ρυθµίσεις της επεδείκνυαν πιο 

κοινωνικό χαρακτήρα από ό,τι εκείνες της Συνθ ΕΟΚ164. 

 

3. Κοινοτικές πολιτικές κατά το διάστηµα 1957-1985. 
Η ΕΟΚ έδειξε από τις αρχές της ύπαρξής της το ενδιαφέρον της για την 

επαγγελµατική κατάρτιση, θεωρώντας την το όχηµα για αρµονική ανάπτυξη 

των εθνικών οικονοµιών και της κοινής αγοράς των κρατών µελών. 

 Με την απόφαση 63/266/ΕΟΚ της 2-4-1963 του Συµβουλίου τέθηκαν οι 

βάσεις και διατυπώθηκαν οι γενικές αρχές για µια κοινή πολιτική στην 

επαγγελµατική κατάρτιση. Η ΕΟΚ αποσκοπούσε µε τέτοιες ενέργειες στην 

επίτευξη επιµέρους στόχων, όπως η διεύρυνση της επαγγελµατικής 

                                                 
160 Ευρωπαϊκή Ένωση, Συλλογή Συνθηκών (1999: 212) άρθρο 123 Συνθ ΕΟΚ και Τσαούσης, 
∆.Γ. (1996: 27). 
161 Βλ. σχετικά τον Κανονισµό (ΕΚ) 1784/1999 του Συµβουλίου της 12/7/1999. Επίσης, 
Κανελλόπουλος, Π.Ι. (1999: 167-170),  Νικολακοπούλου–Στεφάνου, Η. (2001α: 580, 582-
584) και Μούσης, Ν.Σ. (1981: 210-211, 218-219, 225-228). 
162 Με τη Συνθήκη του Άµστερνταµ αναγνωρίσθηκε συντρέχουσα αρµοδιότητα της Κοινότητας 
σε διάφορα θέµατα του κοινωνικού τοµέα. Βλ. υποσηµ. 231. 
163 Πανάγος, Β. (1987: 86-87), Μιχαλάκης, Ν., Σταµατοπούλου, Α. (1993: 43) και Μούσης, 
Ν.Σ. (1981: 241). 
164 Hantrais, L. (2000: 2). 
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κατάρτισης, ώστε τα άτοµα να µπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 

απαιτήσεις της τεχνικής προόδου και τις νέες µεθόδους οργάνωσης της 

παραγωγής, η αποφυγή κάθε ανεπιθύµητης διακοπής µεταξύ της 

ολοκλήρωσης της βασικής εκπαίδευσης και της έναρξης της επαγγελµατικής 

κατάρτισης και η προώθηση της τελευταίας σε όλα τα στάδια της εργασιακής 

ζωής165. 

Για την εκπλήρωση αυτών των στόχων θεσπίστηκαν 10 κοινές αρχές 

για το σχεδιασµό και την υλοποίηση κοινής πολιτικής επαγγελµατικής 

κατάρτισης µέχρι του επιπέδου των µεσαίων στελεχών. Οι ίδιες αρχές είναι 

ενταγµένες στις Γενικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την ανάπτυξη του 

Προγράµµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης στην Κοινότητα (General 

Guidelines for the Development of the Programme of Vocational Training at 

Community Level), που εγκρίθηκαν µε απόφαση του Συµβουλίου στις 26 

Ιουλίου 1971166.  

Η προσπάθεια της ΕΟΚ να ανταποκριθεί στις τεχνολογικές µεταλλαγές 

και µέσα από την ελεύθερη διακίνηση των εργαζοµένων να διαµορφώσει µια 

ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, διατηρώντας ταυτόχρονα σε ισορροπία τις 

βασικές ελευθερίες της, σηµατοδοτήθηκε µε τον Κανονισµό του Συµβουλίου 

ΕΟΚ 16/2/68 της 15 Οκτωβρίου 1968. Αυτός αναφερόταν στην παροχή 

εκπαίδευσης στα παιδιά των υπηκόων ενός κράτους µέλους, οι οποίοι 

εργάζονταν σε άλλο κράτος µέλος της Κοινότητας167.  

Άλλο ένα σηµαντικό βήµα στην κοινοτική δράση για την επίτευξη του 

τρίπτυχου “ολοκλήρωση, εµβάθυνση, διεύρυνση” αποτέλεσε η απόφαση του 

Συµβουλίου Κορυφής του Παρισιού το 1972 για το συνδυασµό της 

οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης µε κοινωνικού περιεχοµένου µέτρα, 

όπως η προώθηση µιας συντονισµένης πολιτικής για την απασχόληση και την 

επαγγελµατική κατάρτιση168. 

Αν παρακολουθήσουµε την πορεία της εκπαιδευτικής πολιτικής της 

Κοινότητας θα διαπιστώσουµε ότι ουσιαστικά κατά το διάστηµα 1957-1972 η 

εκπαίδευση δεν αποτελούσε κεντρικό στόχο της κοινοτικής πολιτικής, αλλά 

περισσότερο ένα µέσον για τη διευκόλυνση της οικονοµικής ανάπτυξης και 
                                                 
165 EC, Council (1987: 199-202).  
166 OJ No C 81/12-8-1971 και Αµίτσης, Γ.Ν. (2000: 122-123). 
167 Παπαθεοδοσίου, Θ. (1992: 69) και Μοσχονάς, Α. (2001: 701).  
168 Μοσχονάς, Α. (2001: 701-702). 
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την αποδοτικότερη απασχόληση, που βρίσκονταν στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντός της. Κάποια µεταβολή άρχισε να σηµειώνεται µετά το 1973, 

καθώς η πετρελαϊκή κρίση δηµιούργησε κλυδωνισµούς στην ευρωπαϊκή 

οικονοµία και συνακόλουθα στην απασχόληση. Το µοντέλο παρεµβάσεων 

που ακολουθήθηκε στην Κοινότητα τις δεκαετίες ’70 και ’80 περιελάµβανε 

ενθάρρυνση των εθνικών δράσεων (ωστόσο η κατάρτιση παρέµενε αυστηρά 

εθνική υπόθεση), µε παράλληλη εισαγωγή γενικών αρχών µε βάση το 

κοινοτικό κεκτηµένο ή παρέµβαση µε εξειδικευµένα µέτρα υπέρ 

συγκεκριµένων οµάδων – στόχων.  

Μέσα στο ήδη δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον η Κοινότητα 

εκφράζοντας τη µεταστροφή της και εκδηλώνοντας σαφώς µεγαλύτερη 

φροντίδα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση εξέδωσε δύο χαρακτηριστικά 

ψηφίσµατα (resolutions) το 1974169 και το 1976170. Με τα ψηφίσµατα αυτά 

θεσπίζονταν κοινωνικά προγράµµατα δράσης και ετίθετο εντονότερα το 

ζήτηµα της εκπαίδευσης και της αναβάθµισης της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης µε στόχο την επίτευξη καλύτερου επιπέδου απασχόλησης, 

βελτιωµένων συνθηκών και διασύνδεσης µε την αγορά εργασίας171. 

Υποστήριζαν, επίσης, τη στενότερη συνεργασία των κρατών µελών σε θέµατα 

εκπαίδευσης (µε ανταλλαγή πληροφοριών, ελεύθερη διακίνηση 

εκπαιδευτικών, εκπαιδευοµένων και ερευνητών), καθώς και µετάβασης των 

νέων στην επαγγελµατική ζωή χωρίς εµπόδια και διακρίσεις172. 

Οι εξελίξεις φάνηκαν να κινούνται ταχύτερα, καθώς το 1976 πάλι οι 

Υπουργοί Παιδείας διατύπωσαν ένα σαφέστερο πρόγραµµα εκπαιδευτικής 

πολιτικής µε 6 σηµεία (εκπαίδευση και άσκηση µεταναστών / προώθηση 

στενότερων σχέσεων µεταξύ των εκπαιδευτικών συστηµάτων των χωρών 

µελών / βελτίωση της τεκµηρίωσης και των στατιστικών στοιχείων / 

συνεργασία στην ανώτερη εκπαίδευση / διδασκαλία ξένων γλωσσών / 

προώθηση της πολιτικής για ίσες ευκαιρίες)173. Οι Υπουργοί Παιδείας και το 

Συµβούλιο της ΕΟΚ στην απόφαση που υιοθέτησαν στις 13 ∆εκεµβρίου 1976 

κατέληξαν στα µέτρα που έπρεπε να ληφθούν, για να βελτιωθεί η 

                                                 
169 Ψήφισµα του Συµβουλίου της 21/1/1974, ΕΕ C 13/1 της 12/2/1974 . 
170 Ψήφισµα του Συµβουλίου της 9/2/1976, ΕΕ C 38/1 της 19/2/1976. 
171 Hantrais, L. (2000: 5). 
172 Νιάνιας, ∆.Γ. (1989: 298) και Μούσης, Ν.Σ. (1981: 212-213).  
173 Τσαούσης, ∆. Γ. (1996: 10) και Νιάνιας, ∆.Γ. (1989: 298-299). 
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προετοιµασία των νέων για εργασία και να διευκολυνθεί η µετάβασή τους από 

την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας174. Προκειµένου να επιτευχθεί ο 

παραπάνω στόχος, παροτρύνονταν τα κράτη µέλη κατά τη διαµόρφωση των 

εθνικών τους εκπαιδευτικών πολιτικών να λαµβάνουν υπόψη τις υποδείξεις 

της Κοινότητας, κυρίως σε ό,τι αφορούσε στην ανάπτυξη των σχολικών 

προγραµµάτων και των µεθόδων διδασκαλίας, µε σκοπό να παρέχεται η 

αναγκαία προετοιµασία σε όλες τις φάσεις της γενικής εκπαίδευσης και της 

επαγγελµατικής κατάρτισης175. 

Οι βασικές αρχές που διαµορφώθηκαν αυτή την περίοδο επηρέασαν 

την πορεία της σχηµατοποιούµενης ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής 

µέχρι το 1983. Στα πλαίσια της διαµόρφωσης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, 

αλλά και για την ενίσχυση της οικονοµικής και πολιτικής ολοκλήρωσης, η Ε.Ε. 

έπρεπε να εξαλείψει κάθε εµπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων 

στην ευρωπαϊκή επικράτεια, κυκλοφορία η οποία θα γινόταν κυρίως για 

επαγγελµατικούς σκοπούς. Για να µπορέσει, όµως, να το επιτύχει, έπρεπε να 

διασφαλίζει εκ των προτέρων τη διαδικασία µε τη δηµιουργία ενός 

συστήµατος αµοιβαίας αναγνώρισης ειδικοτήτων και πιστοποιητικών 

(διπλωµάτων, πτυχίων, κλπ.), ώστε τόσο οι µετακινούµενοι όσο και οι εν 

δυνάµει εργοδότες τους στον ευρωπαϊκό χώρο κατά τη διεκδίκηση µιας θέσης 

εργασίας να διευκολύνονται στην αναγνώριση των επαγγελµατικών 

προσόντων και η αγορά εργασίας να λειτουργεί απρόσκοπτα176. 

Για το σκοπό αυτό οι αρµόδιοι υπουργοί αποφάσισαν την ανάπτυξη 

συνεργασίας στην εκπαίδευση µε έµφαση αρχικά στη συνεργασία των 

ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης και τη διευκόλυνση της ακαδηµαϊκής 

αναγνώρισης των σπουδών σε όλα τα κράτη µέλη. Η πρωτοβουλία 

συνεχίστηκε και το 1984 µε την “Απόφαση για την αναγνώριση των πτυχίων 

και των περιόδων σπουδών”, η οποία αποσκοπούσε στη διευκόλυνση 

σπουδών σχετικών µε την επιστήµη του φοιτητή για ορισµένη περίοδο σε ένα 

άλλο κράτος µέλος177. Επίσης, στις 16 Ιουλίου 1985 το Συµβούλιο των Ε.Κ. 

                                                 
174 Μοσχονάς, Α. (2001: 702). 
175 EC, Council (1987: 31-33, 49-71). 
176 Πανάγος, Β. (1987: 244-245) και Παπαθεοδοσίου, Θ. (1992: 69). 
177 Σταµέλος, Γ. (2004: 54). 
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υπέγραψε την απόφαση 85/368/ΕΟΚ σχετικά µε την “Αντιστοιχία των τίτλων 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης µεταξύ των κρατών-µελών”178. 

Μετά το 1985 οι εξελίξεις είναι ταχύτερες, καθώς και τα προβλήµατα 

στην απασχόληση και την οικονοµία εντάθηκαν. Την ίδια εποχή η ενωµένη 

Ευρώπη εµφάνισε διευρυµένο ενδιαφέρον για την πραγµατοποίηση της 

Ευρώπης των πολιτών και σε άλλους πυλώνες εκτός του οικονοµικού, 

γεγονός που απαιτεί µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και συναίνεση.  

 

4. Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986). 
Σταθµό που σηµατοδοτεί και µια σηµαντικότερη µεταστροφή του 

κλίµατος, αλλά και της πολιτικής της Κοινότητας προς πιο δυναµικούς 

ρυθµούς179, αποτέλεσε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ), που τέθηκε σε 

ισχύ την 1/7/1987180. Με το κείµενο αυτό τροποποιούνταν η Συνθήκη ΕΟΚ και 

η Κοινότητα οδηγούνταν σε µια πραγµατικά ενοποιηµένη εσωτερική αγορά, µε 

ελεύθερη διακίνηση ατόµων, προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίων και 

κατάργηση των εθνικών συνόρων και άλλων περιορισµών181. 

Στην ΕΕΠ δεν υπήρχε καµία άµεση αναφορά στην εκπαίδευση, αλλά 

αυτή ενυπήρχε στη φροντίδα για τους τοµείς της έρευνας και της ανάπτυξης. 

Έτσι προς το παρόν ο τοµέας της εκπαίδευσης παρέµενε ακόµη σε µια γκρίζα 

ζώνη µεταξύ εθνικής και κοινοτικής αρµοδιότητας. Με βάση το πνεύµα της 

νέας συνθήκης η εκπαίδευση, αν και ήταν φανερή η αναγκαιότητά της για την 

επίτευξη της οικονοµικής σύγκλισης των ευρωπαϊκών οικονοµιών, 

αποτελούσε απλώς όργανο της οικονοµίας και όχι αντικείµενο κεντρικού 

σχεδιασµού182. 

Η συνεχής άνοδος της ανεργίας και η πίεση από την πρόοδο της 

υψηλής τεχνολογίας σε άλλες χώρες (Αµερική, Ιαπωνία κ.α.), την οποία η 

Ευρώπη δυσκολευόταν να παρακολουθήσει µε την απαιτούµενη ταχύτητα 

αύξαναν τον ανταγωνισµό. Η Επιτροπή µε ανακοίνωσή της (1988) συνέδεσε 

                                                 
178 Απόφαση 85/368/ΕΟΚ και Παπαθεοδοσίου, Θ. (1992: 69). 
179 Kleinman, M. (2002: 87) και Περράκης, Στ. Ληξουριώτης, Γ. (1990: 21-23). 
180 Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, ΕΕ L 169 της 29-06-1987.  
181 Σακελλαρόπουλος, Θ.∆. (1993: 40-41), Αγαπητός, Γ.Ι. (1993: 31), Κανελλόπουλος, Π.Ι. 
(1999: 3-4), Μούσης, Ν.Σ. (1995: 31), Τσακλόγλου, Π. (1996: 213-214) και Kleinman, M. 
(2002: 86-87).   
182 Gold, M. (1993), Νιάνιας, ∆.Γ. (1989: 288-289), Falkner, G. (1998) και Μουαµελετζή, Ε. 
(1996: 90). 
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την αντιµετώπιση αυτών των αναγκών αναφερόµενη στην επένδυση στο 

εργατικό δυναµικό, στην προσαρµοστικότητα και στην επιχειρηµατική του 

ικανότητα, στην αποτελεσµατική χρήση του ανθρώπινου δυναµικού και στην 

αποτελεσµατική εκµετάλλευση της αγοράς σαν οικονοµική βάση της 

Ευρώπης. Αυτά τα στοιχεία µπορούσαν να καταστήσουν την Ευρώπη ικανή 

για καινοτοµία, ανταγωνιστικότητα, δηµιουργία πλούτου και ευηµερίας. Με 

αυτήν την έννοια η εκπαίδευση και η κατάρτιση τέθηκαν πλέον στο επίκεντρο 

της πορείας για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη183. 

Η εξαγγελία εκ µέρους του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ 

Ντελόρ (Φεβρουάριος 1988) τεσσάρων στόχων για την επίτευξη µιας κοινής 

εκπαιδευτικής περιοχής στην Ευρώπη σηµατοδότησε την ένταση της κοινής 

προσπάθειας. Οι στόχοι που τέθηκαν αρχικά ήταν η αµοιβαία αναγνώριση 

των διπλωµάτων, το άνοιγµα της απασχόλησης στον δηµόσιο τοµέα σε 

πρόσωπα από άλλα κράτη µέλη, η γλωσσική εκπαίδευση για όλους τους 

νέους της Ευρώπης σε δύο τουλάχιστον επίσηµες κοινοτικές γλώσσες και η 

χρησιµοποίηση από την εκπαίδευση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει 

η τεχνολογία. Ταυτόχρονα, επιτακτικότερα από ποτέ ήταν η επίτευξη της 

εσωτερικής αγοράς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο τεχνολογικός 

εκσυγχρονισµός της και η ανταγωνιστική ανάπτυξή της. Με τον τρόπο αυτό 

αναδεικνυόταν η άµεση διασύνδεση της παιδείας µε κρίσιµα ζητήµατα 

κοινωνικού και οικονοµικού χαρακτήρα184. Τα επόµενα χρόνια η  ευρωπαϊκή 

εκπαιδευτική πολιτική απόκτησε νέα ώθηση µε την υιοθέτηση των πρώτων 

ευρωπαϊκών προγραµµάτων185 (τα οποία είχαν µια υπερεθνική διάσταση) και 

την εφαρµογή του προγράµµατος Erasmus για την κινητικότητα 

εκπαιδευτικών και εκπαιδευοµένων και την αναγνώριση περιορισµένης 

διάρκειας σπουδών σε ένα ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης στα πλαίσια της 

ΕΟΚ186. 

Η ΕΕΠ δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την κινητοποίηση του 

ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου. Έτσι εκδόθηκαν µια σειρά από κείµενα για 

την εξυπηρέτηση των νέων αναγκών που προέκυπταν: οδηγία από το 

                                                 
183 Νιάνιας, ∆.Γ. (1989: 299-300). 
184 Eurudice (1988), Νιάνιας, ∆.Γ. (1989: 309, 310-311) και Kleinman, M. (2002: 86-87). 
185 Βλ. σχετικά Παράρτηµα Ε για τα ευρωπαϊκά προγράµµατα µε δράσεις για την  εκπαίδευση 
και την κατάρτιση. 
186 Σταµέλος, Γ. (2004: 55). 
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Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (21-12-1988) για τη δηµιουργία ενός ενιαίου 

συστήµατος για την αναγνώριση των τίτλων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

που χορηγούνται µετά από την επιτυχή ολοκλήρωση προγραµµάτων 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τριετούς τουλάχιστον 

διάρκειας187· ανακοίνωση της Επιτροπής (Ιούνιος 1989) για τη δηµιουργία 

ενός «εκπαιδευτικού χώρου κινητικότητας και ανταλλαγών απόψεων», που να 

γεφυρώνει στην πραγµατικότητα την οικονοµική µε την κοινωνική πολιτική188· 

η οδηγία 89/48189 επιχειρεί να καθιερώσει ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης 

των διπλωµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που πιστοποιούσε 

επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών. Με την οδηγία 

92/51 το σύστηµα αναγνώρισης διευρύνθηκε περιλαµβάνοντας και πτυχία 

κατώτερα από την τριτοβάθµια εκπαίδευση190· αποφάσεις του Συµβουλίου και 

των Υπουργών Παιδείας (14-12-1989) για την επίτευξη µιας σειράς στόχων 

σχετικά µε την παροχή σύγχρονης επαγγελµατικής εκπαίδευσης και αρχικής 

κατάρτισης, η οποία θα οδηγούσε στη δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής αγοράς 

εργασίας στελεχωµένης µε υψηλής εξειδίκευσης εργατική δύναµη191. 

         Παράλληλα, µε ένα υπόµνηµα (memorandum) της Επιτροπής 

(Νοέµβριος 1991), υπογραµµιζόταν η ανάγκη συντονισµού των κοινοτικών 

προγραµµάτων συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, που είχαν 

ξεκινήσει µέχρι τότε. Ο σκοπός του υποµνήµατος ήταν η προώθηση της 

ποιοτικής εκπαίδευσης και της συνεχιζόµενης κατάρτισης, ώστε να 

διασφαλίζεται µια µεγάλη ποικιλία ικανοτήτων / δεξιοτήτων για τους 

εργαζόµενους, και η εξασφάλιση ισότιµης και χωρίς διακρίσεις µεταχείρισης 

των νέων192. 

 

 

 

 

                                                 
187 EC, Council (1990: 67-73). 
188 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, COM (89) 236 final της 2-6-1989, στο 
Νικολακοπούλου–Στεφάνου, Η. (2001α: 577). 
189 Οδηγία 89/48/ΕΟΚ (Συµβούλιο, 21/12/1988: 16). 
190 Σταµέλος, Γ. (2004: 56-57). 
191 E.C., Commission (1989), E.C., Commission (1990) και E.C., Commission (1993). Βλ. και 
Παράρτηµα Ε σχετικά µε τις δράσεις της ενωµένης Ευρώπης για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την απασχόληση µέσω διαφόρων προγραµµάτων. 
192 E.C. (1991) και Νικολακοπούλου–Στεφάνου, Η. (2001α: 577-578). 
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5. Κοινοτικός Χάρτης των Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των 
Εργαζοµένων (∆εκέµβριος 1989). 

Σηµαντική για τις επερχόµενες εξελίξεις υπήρξε η συνεισφορά του 

Κοινοτικού Χάρτη των Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των 

Εργαζοµένων, το κείµενο του οποίου υιοθετήθηκε το ∆εκέµβριο 1989 από το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο193. Αν και καταβλήθηκαν σχετικές προσπάθειες, ο 

Χάρτης για πολλά χρόνια δεν απέκτησε υποχρεωτική ισχύ194. 

Ο Χάρτης επιδιώκει την κατοχύρωση των κοινωνικών δικαιωµάτων 

στον κοινοτικό χώρο, προκειµένου να εξασφαλίσει τη διαµόρφωση ενός 

«ευρωπαϊκού κοινωνικού χώρου»195 και περιέχει και διατάξεις που 

αναφέρονται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Θεωρεί ότι το δικαίωµα 

ελεύθερης κυκλοφορίας (άρθρο 2)196 συνεπάγεται, µεταξύ άλλων, και την 

εξάλειψη των εµποδίων που προκύπτουν από τη µη αναγνώριση 

διπλωµάτων ή αντίστοιχων επαγγελµατικών προσόντων (άρθρο 3)197. 

Επίσης, ο Χάρτης ορίζει ότι κάθε εργαζόµενος πρέπει να έχει πρόσβαση σε 

επαγγελµατική εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια του επαγγελµατικού του βίου, 

χωρίς να γίνονται διακρίσεις σε βάρος του (άρθρο 15)198, ενώ υπάρχει 

ιδιαίτερη µνεία για τους νέους και την αρχική εκπαίδευση και κατάρτισή τους 

(άρθρα 20 και 23)199. Γίνεται ακόµη διάκριση µεταξύ αρχικής (άρθρο 23) και 

συνεχιζόµενης (άρθρο 15) κατάρτισης200.  

Βασική αδυναµία του Χάρτη είναι η απουσία συγκεκριµένων κριτηρίων 

για τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων · η αναφορά στο βαθµό επίτευξης 

γίνεται µόνο µε αόριστα επίθετα, όπως “επαρκής”, “κατάλληλος” και 

“ικανοποιητικός”201. 

                                                 
193 Commission of the European Communities (1990). 
194 Kleinman, M. (2002: 88), Σακελλαρόπουλος, Θ. (1993: 43-47) και Νικολακοπούλου – 
Στεφάνου, Η. (2001β: 650). 
195 Περράκης, Σ. Ληξουριώτης, Γ. (1990), Νικολακοπούλου–Στεφάνου, Η. (2001β: 650) και 
Τσακλόγλου, Π. (1996: 214). 
196 Σακελλαρόπουλος, Θ. (1993: 122), Κείµενο Χάρτη και Περράκης, Σ. Ληξουριώτης, Γ. 
(1990), αναφορά σε σχετικά άρθρα. 
197 Σακελλαρόπουλος, Θ. (1993: 122), Κείµενο Χάρτη και Περράκης, Σ. Ληξουριώτης, Γ. 
(1990), αναφορά σε σχετικά άρθρα. 
198 Σακελλαρόπουλος, Θ. (1993: 126-127), Κείµενο Χάρτη και Περράκης, Σ. Ληξουριώτης, Γ. 
(1990), αναφορά σε σχετικά άρθρα. 
199 Σακελλαρόπουλος, Θ. (1993: 122), Κείµενο Χάρτη και Περράκης, Σ. Ληξουριώτης, Γ. 
(1990), αναφορά σε σχετικά άρθρα. 
200 Περράκης, Σ. Ληξουριώτης, Γ. (1990), Νικολακοπούλου–Στεφάνου, Η. (2001α: 578), 
Νικολακοπούλου–Στεφάνου, Η. (2001β: 651) και Αµίτσης, Γ.Ν. (2000: 124-125). 
201 Hantrais, L. (2000). 
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6. Συνθήκη της Ε.Ε. (Μάαστριχτ, 7-2-1992). 
Τη δεκαετία του ’90 οι εξελίξεις στην τεχνολογία και η ανάγκη για 

γρήγορη µετάβαση στην “κοινωνία της γνώσης” υπήρξαν ραγδαίες 

υποχρεώνοντας και την Ε.Ε. σε αναπροσαρµογή της στάσης της έναντι της 

εκπαίδευσης. Οι τεχνολογικές µεταβολές επέδρασαν αποφασιστικά στις 

σχέσεις παραγωγής, στις αντιλήψεις για τις θέσεις εργασίας και τα ζητούµενα 

στην αγορά εργασίας εκπαιδευτικά προσόντα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη 

µεγάλη αύξηση των αναγκών σε εκπαίδευση (ή µετεκπαίδευση) και κατάρτιση 

του εργατικού δυναµικού, γεγονός που αποτυπώνεται και στα κείµενα της 

Ένωσης202. Παράλληλα η “κοινωνία της γνώσης” σε συνδυασµό µε τις 

τεχνολογικές µεταβολές δηµιούργησε το καταλληλότερο υπόβαθρο για την 

παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και τις συντελούµενες αλλαγές στις 

συνθήκες εργασίας (οι οποίες δέχτηκαν πρόσθετες πιέσεις από τις 

δηµογραφικές τάσεις και τη µετανάστευση), στοιχεία που οδήγησαν τα 

αρµόδια όργανα σε διαφοροποιηµένες πολιτικές επιλογές203.  

Η νέα φάση στη στενότερη συνεργασία των ευρωπαϊκών λαών για την 

ανταπόκριση στις νέες συνθήκες σηµατοδοτήθηκε µε την υπογραφή στις 7-2-

1992 στο Μάαστριχτ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση204. Με τη 

Συνθήκη αυτή έγιναν σηµαντικές τροποποιήσεις στις τρεις ιδρυτικές συνθήκες 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων205 και ορισµένες πολιτικές αναβαθµίσθηκαν 

(π.χ. εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση)206. 

Η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική (ΕΕΠ) επισηµοποιήθηκε µε την 

αφιέρωση δύο άρθρων της Συνθήκης αποκλειστικά στην εκπαίδευση207 και 

                                                 
202 Η πραγµάτωση µιας Ευρωπαϊκής περιοχής ∆ια Βίου Μάθησης (2001) και Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (2000). 
203 Green A., Wolf A., Leney, T. (1999) και Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1991, 1995, 2002γ). Την 
ίδια εποχή οξύνθηκαν ακόµη περισσότερο τα προβλήµατα των θεσµικών προσαρµογών, της 
ανεργίας, της χαµηλής παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και της 
ανάγκης για διαρθρωτικές αλλαγές (σε σύγκριση µε το µεγάλο ανταγωνιστή της Ευρώπης, τις 
Η.Π.Α.). 
204 Συνθήκη για την Ε.Ε., ΕΕ C 191 29-7-1992. 
205 Η συνθήκη για την Ε.Ε. αντικατέστησε τον Τίτλο VIII της συνθήκης ΕΟΚ (γενική αναφορά 
στην κοινωνική πολιτική) µε τον Τίτλο XI «Κοινωνική πολιτική, Παιδεία, Επαγγελµατική 
Εκπαίδευση και Νεολαία».  
206 Ιωακειµίδης, Π.Κ. (1993), Αγαπητός, Γ. (1993: 90-92), Μούσης, Ν.Σ. (1995: 31-32) και 
Κανελλόπουλος, Π.Ι. (1999: 47). 
207 Ευρωπαϊκή Ένωση, Συλλογή Συνθηκών (1999: 213-214), άρθρο 149 (πρώην άρθρο 126 
Συνθ ΕΟΚ). 
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την κατάρτιση208. Επίσης, για πρώτη φορά γινόταν λόγος για τυπική και άτυπη 

ΕΕΠ209, ενώ προτάθηκε και µια διαίρεση σε γενική και ειδική ΕΕΠ210. Ακόµη, 

όµως, η αρµοδιότητα για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την οργάνωση 

του εκπαιδευτικού συστήµατος ανήκε στα εθνικά κράτη και πλαισιωνόταν 

συµπληρωµατικά από τις εκάστοτε κοινοτικές δράσεις (αρχή της 

επικουρικότητας)211. ∆όθηκαν µάλιστα συγκεκριµένες εγγυήσεις για την εθνική 

αρµοδιότητα στο περιεχόµενο της διδασκαλίας και στην οργάνωση των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων, αλλά και για το συµπληρωµατικό ρόλο της 

Ένωσης, κάτι που αποτυπώνεται στην υπάρχουσα νοµολογία212. 

Ανάµεσα στα άλλα η Κοινότητα στόχευε στην ανάπτυξη της 

ευρωπαϊκής διάστασης της παιδείας, των διεθνικών συνεργασιών, της 

κινητικότητας φοιτητών και εκπαιδευτικών, της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης 

διπλωµάτων και περιόδων σπουδών και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης213. 

Επίσης η Κοινότητα εµφανιζόταν να εφαρµόζει και πολιτική επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης µε συγκεκριµένους στόχους, όπως η διευκόλυνση της 

προσαρµογής του εργατικού δυναµικού στις µεταλλαγές της βιοµηχανίας, η 

βελτίωση της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και της συνεχιζόµενης 

κατάρτισης και η διευκόλυνση της επαγγελµατικής ένταξης και επανένταξης 

στην αγορά εργασίας µε τη λήψη των κατάλληλων µέτρων214, στοιχεία που 

                                                 
208 Ευρωπαϊκή Ένωση, Συλλογή Συνθηκών (1999: 214-215), άρθρο 150 (πρώην άρθρο 127 
Συνθ ΕΟΚ).  
209 Κριτήριο είναι η κρατική αναγνώριση των τίτλων που χορηγούνται από τους διάφορους 
εκπαιδευτικούς φορείς. Η τυπική αναφέρεται στους επίσηµους εκπαιδευτικούς φορείς και στα 
πλαίσιά της εντάσσονται π.χ. τα υποπρογράµµατα του προγράµµατος Socrates (Comenius 
και Erasmus) και η άτυπη σε εκείνους που παρέχουν ανεπίσηµα εκπαιδευτικά προγράµµατα 
στοχεύοντας στην πρόληψη και άρση των κοινωνικών ανισοτήτων, απευθύνεται σε 
µειονεκτούσες κατηγορίες πληθυσµού και άτοµα που θίγονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις 
και τη συνακόλουθη παλαίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Γι’ αυτό έχει 
εντονότερο επαγγελµατικό χαρακτήρα και δε στοχεύει στην κρατική αναγνώριση του τίτλου 
σπουδών. Σταµέλος, Γ. (2000: 61-62). 
210 Κριτήριο είναι οι οµάδες του πληθυσµού στις οποίες απευθύνονται. Η γενική ΕΕΠ 
αναφέρεται στο εκπαιδευτικό έργο που προσφέρεται από το παραδοσιακό εκπαιδευτικό 
σύστηµα, ενώ η ειδική ΕΕΠ επικεντρώνει τη δράση της σε ορισµένες κατηγορίες του 
πληθυσµού, όπως είναι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή µειονεκτούσες οµάδες και µετανάστες. 
Τσαούσης, ∆.Γ. (1996: 15-17). 
211 Ευρωπαϊκή Ένωση, Συλλογή Συνθηκών (1999: 213-214), άρθρο 149 §1 και (214-215), 
άρθρο 150 §1.  
212 ∆ΕΚ 9/74, Casagrande, Συλλ. 1974, 773, σκ. 6, 152/82 Forcheri, Συλλ. 1983, 2323, σκ. 
17, Μουαµελετζή εις Σκουρή (2003: 1069) ά. 149 ΕΚ και Ανακοίνωση της Eπιτροπής στο 
Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 27-10-1992.   
213 Νικολακοπούλου–Στεφάνου, Η. (2001α: 579) και Τσαούσης, ∆.Γ. (1996: 13-14). 
214 Ιωακειµίδης, Π.Κ. (1993), Νικολακοπούλου–Στεφάνου, Η. (2001α: 579) και Σταµέλος, Γ. 
(2004: 63-64). 
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παρουσιάζουν εµφανή διασύνδεση µε τις ευρωπαϊκές πολιτικές 

απασχόλησης. 

Παράρτηµα της Συνθήκης του Μάαστριχτ αποτέλεσε το Κοινωνικό 

Πρωτόκολλο, που είναι το αποκορύφωµα των προσπαθειών για τη χάραξη 

ενιαίας κοινοτικής κοινωνικής πολιτικής και υπεγράφη από όλα τα κράτη µέλη 

εκτός του Ηνωµένου Βασιλείου. Το Κοινωνικό Πρωτόκολλο προβλέπει τη 

δηµιουργία κοινών πολιτικών σε θέµατα ελεύθερης κυκλοφορίας των 

εργαζοµένων, απασχόλησης, συνθηκών εργασίας, επαγγελµατικής 

κατάρτισης, συλλογικών διαπραγµατεύσεων και κοινωνικής προστασίας215.  

Από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και µετά έγινε περισσότερο φανερή η 

επιδίωξη της Ε.Ε. για τη διαµόρφωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού 

χώρου216, εκδίδοντας µάλιστα και κείµενα σχετικά µε τη θεωρητική θεµελίωση 

και τους τρόπους δράσης για την επίτευξη αυτής της πρόκλησης217.  

 

7. Λευκή Βίβλος  (1993). 
Μέσα στο νέο κλίµα που είχε διαµορφωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προσπάθησε να κωδικοποιήσει τις απόψεις και τους στόχους της για τα 

ζητήµατα της οικονοµικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας του 

ευρωπαϊκού χώρου µε τη Λευκή Βίβλο218. Αυτή αποτέλεσε το κείµενο στο 

οποίο εκφράστηκαν µε τρόπο σαφή και αναλυτικό οι προβληµατισµοί των 

ιθυνόντων της Ε.Ε. για τον τοµέα της απασχόλησης. Η απασχόληση άλλωστε 

(και ό,τι σχετίζεται µε αυτή) αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζει η Ε.Ε. στο σηµερινό περιβάλλον. Η επαγγελµατική 

κατάρτιση αποτελεί ένα από τα µέσα µε τα οποία η Ε.Ε. επιχειρεί να 

αντιµετωπίσει την ανεργία, που τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζει 

αυξανόµενους ρυθµούς και επιµένει να αντιστέκεται πεισµατικά σε όλες τις 

πολιτικές για την αντιµετώπισή της, να επεκτείνει την απασχόληση και να 

ενδυναµώσει την οικονοµική ανάπτυξη. 

 Η Λευκή Βίβλος ήταν το πρώτο και µάλιστα τέτοιας έκτασης κοινοτικό 

κείµενο, το οποίο προέβαλε το πρόβληµα της ανεργίας και αναζήτησε 

                                                 
215 Τσακλόγλου, Π. (1996: 214). 
216 Σταµέλος, Γ. (2004: 64). 
217 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1993α, 1993β, 1995). 
218 European Commission (1993) και Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1994). 
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συγκεκριµένες λύσεις. Η στρατηγική της Λευκής Βίβλου στηρίχθηκε σε δύο 

άξονες :  

α) Στην ενδυνάµωση της οικονοµικής ανάπτυξης µε τη βελτίωση του 

συντονισµού των εθνικών οικονοµικών πολιτικών. 

β) Στην επίτευξη ενός προτύπου παραγωγής µεγαλύτερης έντασης 

εργασίας µε τρόπο, ώστε η οικονοµική ανάπτυξη να δηµιουργεί περισσότερες 

θέσεις απασχόλησης (εξάλειψη του φαινοµένου jobless / workless growth). 

Η Λευκή Βίβλος αποδίδει στην ανεργία κυρίως διαρθρωτικό 

χαρακτήρα, ενώ παράλληλα υπογραµµίζεται η στενή σχέση ανάµεσα στην 

ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη219. Γι’ αυτό το λόγο θεωρήθηκε ότι 

απαιτούνταν διαρθρωτικές µεταβολές, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα 

των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα θα έπρεπε να 

αναπροσαρµοστούν οι πολιτικές απασχόλησης µε τη µετάβαση από παθητικά 

σε ενεργητικά µέτρα και δράσεις, που θα οδηγήσουν στη δηµιουργία θέσεων 

απασχόλησης. Σε αυτή την δύσκολη προσπάθεια απαιτείται η συµµετοχή 

όλων των εµπλεκοµένων παραγόντων: των κυβερνήσεων των κρατών  

µελών, των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων220. 

 Βέβαια, ξεκαθαριζόταν ότι «η εκπαίδευση και η κατάρτιση δεν µπορούν 

να θεωρηθούν ότι αντιπροσωπεύουν την αποκλειστική λύση για τα πιο 

πιεστικά προβλήµατα. Μόνο εντός ορισµένων ορίων και σε συνδυασµό µε 

µέτρα σε άλλους τοµείς (βιοµηχανική και εµπορική πολιτική, πολιτική της 

έρευνας, κλπ) µπορούν να συµβάλουν στην επίλυση άµεσων 

προβληµάτων»221. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση έχουν τη δυνατότητα να 

συµβάλουν στη δηµιουργία ενός νέου προτύπου ανάπτυξης -µετά από την 

κατάλληλη προσαρµογή τους- µεταβάλλοντας τη σχέση τους µε την 

οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα στο σύνολό της222. 

 Ανάµεσα στα άλλα υποστηριζόταν ότι θα έπρεπε να προωθηθεί η 

εκµάθηση νέων τεχνολογιών στο σχολείο, η ανάπτυξη µεθόδων µαθητείας και 

δοκιµαστικής περιόδου άσκησης στις επιχειρήσεις, καθώς και η αρχική 

επαγγελµατική κατάρτιση στα κέντρα ειδικευµένης κατάρτισης «ως 

                                                 
219 European Commission (1993: 12). 
220 European Commission (1993: 12), Kleinman, M. (2002: 95-97) και Νικολακοπούλου-
Στεφάνου, Η. (2001α: 587-588). 
221 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1994: 145). 
222 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1994: 145). 
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ενδεχόµενη εναλλακτική λύση αντί του πανεπιστηµίου, αφού βέβαια της 

παρασχεθούν τα αναγκαία µέσα, για να µπορέσει να διαδραµατίσει 

αποτελεσµατικά το ρόλο που της αποδίδεται»223. Ταυτόχρονα, προτείνονταν 

µια σειρά από µέτρα,  για να καταστεί το οικονοµικό περιβάλλον φιλικότερο 

προς την εκπαίδευση και την κατάρτιση224. 

  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάθηκαν οι σχετικές πρωτοβουλίες: το 

1995 ανακηρύχθηκε «ευρωπαϊκό έτος της εκπαίδευσης»225 και στο τέλος του 

1996 («έτος δια βίου µάθησης») το Συµβούλιο αναφέρθηκε στις βασικές αρχές 

για την ανάπτυξη µιας στρατηγικής για τη δια βίου µάθηση226. 

 

8. Συνθήκη του Άµστερνταµ (16/17-6-1997).  
Η διατύπωση κοινών θέσεων στις κεντρικές στρατηγικές των κρατών 

µελών υπηρετείται στη Συνθήκη του Άµστερνταµ που υπογράφηκε στις 16/17-

6-1997 (τελική υπογραφή από τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών 

µελών στις 2-10-97) και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 1999227. Με αυτήν 

αναθεωρήθηκε η Συνθήκη της Ε.Ε. (Μάαστριχτ) και καθιερώθηκε µια πιο 

δηµοκρατική Ευρώπη, καθώς σε αυτήν κωδικοποιήθηκαν το καθεστώς και τα 

δικαιώµατα του Ευρωπαίου πολίτη. Παράλληλα, συµπεριλήφθηκε ένας τίτλος 

για την απασχόληση228 και εισήχθηκε ένα κοινωνικό πρωτόκολλο. Αυτά τα 

στοιχεία µας επιτρέπουν να κάνουµε λόγο για σηµαντική ενίσχυση της θέσης 

του Ευρωπαίου πολίτη229. Επίσης, ο Κοινοτικός Χάρτης των Θεµελιωδών 

Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων του 1989 υιοθετήθηκε επίσηµα 

και εντάχθηκε οργανικά στο σώµα της Συνθήκης ως αναπόσπαστο τµήµα 

της230. 

 Στη Συνθήκη του Άµστερνταµ αναγνωρίσθηκε συντρέχουσα 

αρµοδιότητα της Κοινότητας σε διάφορα θέµατα του κοινωνικού τοµέα231. 

Ειδικά για την απασχόληση ο βασικός στόχος είναι η εναρµόνιση των 

                                                 
223 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1994: 146). 
224 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1994: 150-151). 
225 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1994: 151). 
226 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (1997: 6). 
227 Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997: 173-308). 
228  Ευρωπαϊκή Ένωση, Συλλογή Συνθηκών (1999: 187-192), Τίτλος VIII «Απασχόληση». 
229 Ντάλης, Σ. (1997: 17) και Μούσης Ν.Σ. (2000: 204). 
230 Κανελλόπουλος, Π.Ι. (1999: 48). 
231 ά. 137 , αρ. περ. 3 [Kapteyn/VerLoren van Themmaat σ. 1065], Ιωαννίδου εις Σκουρή 
(2003: 1033) ά. 141 ΕΚ. 

 93



κρατικών πολιτικών µε τέτοιο τρόπο, ώστε να δοθεί έµφαση στην πρόοδο, 

στην κοινωνική προστασία, στον κοινωνικό διάλογο, και να καταστεί δυνατή η 

ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων (γεγονός που εξειδικεύεται µε διατάξεις 

για την παιδεία και την επαγγελµατική εκπαίδευση), για να υπάρχει διατήρηση 

υψηλού επιπέδου απασχόλησης και καταπολέµηση του κοινωνικού 

αποκλεισµού232.  

 Μια χαρακτηριστική διαφορά της Συνθήκης του Άµστερνταµ από τη 

Συνθήκη για την Ε.Ε. σε σχέση µε την απασχόληση είναι η αξιολογική σειρά 

πρόταξης του θέµατος. Ειδικότερα, στη Συνθήκη για την Ε.Ε. προτασσόταν ο 

στόχος της «µη πληθωριστικής ανάπτυξης» από τον στόχο της επίτευξης 

«υψηλού επιπέδου απασχόλησης». Αντίθετα, στη Συνθήκη του Άµστερνταµ οι 

στόχοι του «υψηλού επιπέδου απασχόλησης» και της «κοινωνικής 

προστασίας» τέθηκαν πριν από το στόχο της «µη πληθωριστικής 

ανάπτυξης»233, υποδεικνύοντας την ιδιαίτερη έµφαση που αποδίδεται πλέον 

σε αυτούς. Επίσης, στους οικονοµικούς στόχους προστέθηκε η επίτευξη 

«υψηλού βαθµού ανταγωνιστικότητας», µέσα από διάφορες κοινοτικές 

πολιτικές και δράσεις, όπως η πολιτική παιδείας και επαγγελµατικής 

κατάρτισης, η πολιτική έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, η πολιτική για 

την προστασία της δηµόσιας υγείας και του καταναλωτή234. 

 Το γεγονός της ταυτόχρονης συνύπαρξης στο περιεχόµενο της 

Συνθήκης των στόχων του «υψηλού βαθµού ανταγωνιστικότητας» και της 

επίτευξης «υψηλού επιπέδου κοινωνικής προστασίας» υποδεικνύει ότι η Ε.Ε. 

θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο235 είναι το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµά της, γιατί δηµιουργεί αίσθηµα ασφάλειας στους εργαζόµενους 

και διευκολύνει την κοινωνική ειρήνη και συνοχή236. Προς την κατεύθυνση της 

ισχυροποίησης του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου και αντιµετώπισης των 

υψηλών ποσοστών ανεργίας καθιερώθηκε η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού 

(άρθρο 128)237 και διατυπώθηκαν οι πρώτες κατευθυντήριες γραµµές για την 

                                                 
232 Ευρωπαϊκή Ένωση, Συλλογή Συνθηκών (1999: 187-190) Τίτλος VIII «Απασχόληση», 
άρθρα 125, 126, 127 και Νικολακοπούλου–Στεφάνου, Η. (2001β: 652-653). 
233 Βλ. σχετικούς Τίτλους και άρθρα σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Συλλογή Συνθηκών (1999). 
234 Νικολακοπούλου–Στεφάνου, Η. (2001β: 655). 
235 Για το ρόλο του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου και σχετική βιβλιογραφία βλ. De la 
Porte, C., Pochet, P. (2004: 75-76).  
236 Νικολακοπούλου–Στεφάνου, Η. (2001β: 655). 
237 Bainbridge, S., Murray, J., Harrison, T. Ward, T. (2003: 3), De la Porte, C., Pochet, P. 
(2004: 71) και European Commission, Employment and Social Affairs (2004: 50). 
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απασχόληση µε τέσσερις άξονες (ολοκληρωµένες δέσµες δράσεων): 

απασχολησιµότητα, επιχειρηµατικό πνεύµα, προσαρµοστικότητα και ίσες 

ευκαιρίες238. 

 

9. AGENDA  2000  (Ιούλιος 1997). 
Κεντρικές παρεµβάσεις που επηρέασαν τις διάφορες µεταβολές ήταν 

αναµφισβήτητα  η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και η Συνθήκη του Μάαστριχτ, οι 

οποίες επέφεραν βαθιές θεσµικές και πολιτικές µεταβολές στην Ένωση, ενώ 

σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε και η πορεία και η ολοκλήρωση της Ο.Ν.Ε.239  

Ο τίτλος  AGENDA  2000  αποτελεί τον πιο γνωστό όρο για το 

«Πρόγραµµα ∆ράσης  2000 για µια ισχυρότερη Ευρώπη», που παρουσίασε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο 1997. Σε αυτό σκιαγραφούνταν οι γενικές 

προοπτικές για την ανάπτυξη της Ε.Ε. κατά τον 21ο αι., µιας Ε.Ε. ήδη 

διευρυµένης και εποµένως µε πολλαπλασιασµένες δυνατότητες, αλλά και 

προβλήµατα.  

Η ανάπτυξη των εσωτερικών πολιτικών σχεδιάστηκε γύρω από 

τέσσερις άξονες: σταθερή οικονοµική ανάπτυξη, πλούσια σε απασχόληση, 

προβολή της γνώσης και των νέων τεχνολογιών, εκσυγχρονισµό των 

συστηµάτων απασχόλησης και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Οι νέες 

τεχνολογίες και οι τεχνολογίες της πληροφόρησης και επικοινωνίας 

αποτελούν καθοριστικό παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης και ευνοούν την 

εµφάνιση νέων άυλων αγαθών. Στα τελευταία περιλαµβάνονται και οι 

πολιτικές της γνώσης (έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση), που αποκτούν 

καθοριστική σηµασία για το µέλλον της Ευρώπης, µε το σχεδιασµό νέων 

δράσεων για την κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών, τη δια βίου κατάρτιση 

και την ανταλλαγή εµπειριών και καλών πρακτικών240. 

Θεωρείται, όµως, βέβαιο ότι οι διαδικασίες και οι µεταβολές που 

πραγµατοποιήθηκαν δεν επέλυσαν όλα τα προβλήµατα. Αντίθετα, οι 

προβληµατισµοί για το πολιτικό µέλλον της Ευρώπης έγιναν περισσότεροι 

                                                 
238 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2002: 5-6) και De la Porte, C., Pochet, P. (2004: 
71, 75-76). 
239 Ντάλης, Σ. (1997: 13-14). 
240 «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση» (σ. 9). 
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από κάθε άλλη φορά, ακριβώς για το λόγο ότι τα προβλήµατα γίνονταν ορατά 

περισσότερο από κάθε άλλη φορά. 

 

10. Σύνοδος της Λισσαβόνας (23/24-3-2000). 
 Ο όρος “οικονοµία της γνώσης” εµφανίζεται όλο και συχνότερα τα 

τελευταία χρόνια και αναφέρεται στη δηµιουργία ενός οικονοµικού 

περιβάλλοντος, στο οποίο η γνώση και η πληροφορία αποτελούν το νέο 

κεφάλαιο, το οποίο σε µεγάλο βαθµό αντικαθιστά (ή καλείται να το κάνει) το 

κεφάλαιο µε τη χρηµατοοικονοµική έννοια. Καθώς η Ε.Ε. βρισκόταν 

αντιµέτωπη µε µια σειρά από µεταλλαγές, που οφείλονταν στην 

παγκοσµιοποίηση και τις συνθήκες της νέας οικονοµίας της καθοδηγούµενης 

από τη γνώση, αλλά και µπροστά στο γεγονός ότι οι παγκόσµιοι ανταγωνιστές 

της (Η.Π.Α., Ιαπωνία) είχαν ήδη σε µεγάλο βαθµό προσαρµοστεί σε αυτές, 

προχώρησε σε µια έκτακτη σύνοδο στη Λισσαβόνα (23/24-3-2000). Σκοπός 

ήταν να καθοριστούν νέοι στρατηγικοί στόχοι σε σχέση µε την απασχόληση, 

την οικονοµική µεταρρύθµιση και την κοινωνική συνοχή, στο πλαίσιο µιας 

οικονοµίας µε βάση τη γνώση. 

 Στα πλαίσια της Συνόδου αποφασίστηκε ένα τολµηρό πρόγραµµα µε 

ορίζοντα δεκαετίας (2000-2010) για την ανάπτυξη γνωστικών υποδοµών, την 

ενίσχυση της καινοτοµίας και της οικονοµικής µεταρρύθµισης και τον 

εκσυγχρονισµό των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας και εκπαίδευσης. Ο 

στρατηγικός στόχος της Λισσαβόνας ήταν: «Να γίνει η Ένωση η 

ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, 

ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις 

εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή»241. 

 Αυτή η οικονοµία της γνώσης242 θα πρέπει να συνοδεύεται από την 

ανάπτυξη ενός ενεργού και δυναµικού κράτους πρόνοιας, προκειµένου να µην 

επιταθούν λόγω της νέας οικονοµίας τα ήδη οξυµένα προβλήµατα της 

                                                 
241 Νικολακοπούλου–Στεφάνου, Η. (2001α: 611). 
242 Προκειµένου να οριοθετηθούν και να συγκεκριµενοποιηθούν οι επιµέρους πολιτικές, 
διατυπώθηκαν και κάποιοι ποσοτικοί στόχοι, που θα έπρεπε να επιτευχθούν. Κάποιοι από 
αυτούς τους επιθυµητούς στόχους ήταν: ρυθµός ανάπτυξης 3% για τα επόµενα χρόνια · 
αύξηση του ποσοστού απασχόλησης από 61%  στο 70%  το 2010· αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης των γυναικών από 51% σε πάνω από 60% την επόµενη δεκαετία· µείωση του 
ποσοστού ανεργίας από 10%  στο 4%  το 2010· µείωση του ποσοστού των πολιτών που 
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας από 18%, που είναι σήµερα, στο 15% του πληθυσµού 
το 2005 και στο 10%  το 2010· µείωση της παιδικής φτώχειας κατά 50%. 
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ανεργίας και της ένδειας και να ενταθούν τα µέσα και οι δράσεις για την 

επίτευξη του στρατηγικού στόχου της Λισσαβόνας 243. 

 Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας κρίθηκε ότι η στροφή σε 

µια ψηφιακή οικονοµία βασισµένη στη γνώση θα αποτελoύσε την κινητήρια 

δύναµη για την οικονοµική ανάπτυξη, θα ενίσχυε την ανταγωνιστικότητα της 

ευρωπαϊκής οικονοµίας, θα συντελούσε στη δηµιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης και κατά συνέπεια θα βελτίωνε την ποιότητα ζωής και εργασίας 

των πολιτών. Οι τελευταίοι, µάλιστα, οφείλουν να προσαρµόζονται διαρκώς 

στα νέα δεδοµένα, ώστε να είναι απασχολήσιµοι. Παράλληλα, τα κράτη 

πρέπει να εγγυώνται την ισότιµη πρόσβαση όλων των πολιτών στις νέες 

γνώσεις, στις ευκαιρίες και τελικά στην κοινωνία244. 

  

11. Οικονοµία της γνώσης και δια βίου µάθηση. 
Η διατύπωση των στόχων της  Λισσαβόνας, οι οποίοι τοποθέτησαν τη 

δια βίου µάθηση στο επίκεντρο της προσπάθειας για µια Ευρώπη που θα 

καταστεί η πιο ανταγωνιστική και δυναµική κοινωνία της γνώσης στην κόσµο, 

κινητοποίησε τα κοινοτικά όργανα στην αναζήτηση τρόπων για την επίτευξή 

τους. Μέσα σε αυτό το κλίµα το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Φέιρα τον Ιούνιο 

του 2000 υπογράµµισε την άµεση ανάγκη για τα κράτη µέλη να «καθορίσουν 

συνθετικές στρατηγικές και πρακτικά µέτρα µε στόχο την προώθηση της δια 

βίου µάθησης για όλους». Για το λόγο αυτό µάλιστα η Επιτροπή προχώρησε 

στην έκδοση ανακοίνωσης245 για την αναγκαιότητα εδραίωσης µιας 

ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου µάθησης µε στόχο την ελεύθερη διακίνηση των 

πολιτών της Ε.Ε. «µεταξύ µαθησιακών πλαισίων, επαγγελµάτων, περιοχών 

και χώρων, αξιοποιώντας στο µεγαλύτερο βαθµό τις γνώσεις και τις 

ικανότητές τους, και να εκπληρώσουν τους στόχους και τις φιλοδοξίες της Ε.Ε. 

και των υποψήφιων χωρών για περισσότερη ευηµερία, ανεκτικότητα, 

δηµοκρατικότητα και για απουσία αποκλεισµών»246. Αυτό πρακτικά σήµαινε 

ότι απαιτείται ο κατάλληλος συντονισµός, ώστε να συνδεθούν στο ενιαίο 

πλαίσιο της δια βίου µάθησης η εκπαίδευση και η κατάρτιση, καθώς  και όλα 

τα σηµαντικά στοιχεία των µέχρι τώρα διαδικασιών, στρατηγικών, πολιτικών 
                                                 
243 Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας (2000: 7-8). 
244 Νικολακοπούλου–Στεφάνου, Η. (2001α: 614). 
245 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001). 
246 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001: 3). 
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και σχεδίων της Ε.Ε. που αφορούν τους νέους, την απασχόληση, την 

κοινωνική ένταξη και την έρευνα247.  

Οι προτεινόµενες και απαραίτητες στρατηγικές για την επίτευξη των 

σκοπών της δια βίου µάθησης ήταν: η βελτίωση της συνεργασίας όλων των 

εµπλεκοµένων φορέων˙ η κατανόηση των µαθησιακών αναγκών του 

µαθητευόµενου, της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας˙ η παροχή επαρκών 

πόρων και η αποτελεσµατική τους κατανοµή˙ η διευκόλυνση της πρόσβασης 

µε την ανάπτυξη της προσφοράς εκπαίδευσης κάθε τύπου˙ η δηµιουργία 

µαθησιακής κουλτούρας˙ η ενίσχυση της προσπάθειας για αριστεία σε 

συνεχιζόµενη βάση248. Η προσέγγιση του ζητήµατος κατέληξε και σε έξι 

προτεινόµενες δράσεις, οι οποίες θα έπρεπε να αποτελούν βασική 

προτεραιότητα για τη δια βίου µάθηση249.  

Παράλληλα προβλέφθηκε η σταδιακή ενίσχυση των πλευρών της δια 

βίου εκπαίδευσης που σχετίζονται µε την απασχόληση από τις διάφορες 

πρωτοβουλίες των ισχυόντων κοινοτικών προγραµµάτων για την εκπαίδευση, 

καθώς και ο καθορισµός δεικτών για τον έλεγχο της συντελούµενης 

προόδου250. 

 

12. Συµβούλιο της Νίκαιας και Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ατζέντα (7/9-12-
2000). 
 Στις 7/9-12-2000 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνεδρίασε στη Νίκαια της 

Γαλλίας µε θέµα άµεσης προτεραιότητας την προώθηση της κοινωνικής 

διάστασης της Ευρώπης. Ως Παράρτηµα των Συµπερασµάτων της Νίκαιας 

εγκρίθηκε και προσαρτήθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ατζέντα (ΕΚΑ)251, η 

οποία περιείχε προτεραιότητες για συγκεκριµένες δράσεις για την πενταετία 

2000-2005 σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής πολιτικής. Η συµπερίληψη 

της ΕΚΑ σε ένα επίσηµο νοµοθετικό κείµενο της Ε.Ε. αποτελεί ιδιαίτερα 

σηµαντικό σταθµό στην εξέλιξη της, καθώς προβάλλεται έντονα ο 

συγκερασµός της οικονοµικής πολιτικής και ανάπτυξης και της κοινωνικής 

προόδου, ενώ εµφανώς άµεσα συσχετιζόµενα είναι τα θέµατα απασχόλησης. 

                                                 
247 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001: 3). 
248 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001: 4). 
249 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001: 5). 
250 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001: 6-7). 
251 Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ατζέντα (ΕΚΑ), EE C 157 30-5-2001. 
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 Σε ό,τι αφορά στα θέµατα εκπαίδευσης και κοινωνικής πολιτικής η 

Συνθήκη επικέντρωνε στην ανάπτυξη στρατηγικών για την καταπολέµηση του 

κοινωνικού αποκλεισµού252, ενώ αµεσότερη αναφορά σε επιµέρους ζητήµατα 

εκπαίδευσης (όπως κινητικότητα διδασκόντων και διδασκοµένων, σχέδιο 

δράσης e-Europe, πρόοδος στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου της 

Έρευνας και Τεχνολογίας) γινόταν στις παραγράφους που φέρουν τον τίτλο 

«Η Ευρώπη της καινοτοµίας και της γνώσης»253. 

 Ανάµεσα στις άλλες προβλέψεις, η εκπαίδευση και η κατάρτιση 

εµφανίζονται να παίζουν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο, καθώς θεωρούνται το 

κύριο µέσο για την επαρκή κινητοποίηση όλου του εργατικού δυναµικού σε 

µια δυναµικά αναπτυσσόµενη ευρωπαϊκή οικονοµία, στην οποία θα επικρατεί 

εργασιακή ευελιξία, συνδυαζόµενη, όµως, µε αίσθηµα ασφάλειας των 

εργαζοµένων254. 

 

13. Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη (7-
9 ∆εκεµβρίου 2000). 
 Το κείµενο αυτό εγκρίθηκε και συµπεριελήφθη ως µη δεσµευτικό (προς 

το παρόν) κείµενο στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας (7-9 ∆εκεµβρίου 

2000)255. Ο Χάρτης περιλαµβάνει ένα υπερεθνικά αποδεκτό σύστηµα 

ατοµικών, πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων, καθώς και τα 

δικαιώµατα της κοινωνίας των πολιτών256. Στο άρθρο 14 µάλιστα δηλώνεται 

ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην παιδεία και στην πρόσβαση στην 

αρχική και τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση, δίνοντας στην ολοένα 

διευρυνόµενη αντίληψη της Ένωσης για την εκπαίδευση µια νέα δυναµική µε 

κοινωνικό, οικονοµικό και ιδεολογικό περιεχόµενο. 

 Μετά το Συµβούλιο της Νίκαιας υπήρξε µια έντονη δραστηριοποίηση 

των ευρωπαϊκών οργάνων σε θέµατα εκπαιδευτικής πολιτικής. Στις 12/2/2001 

το Συµβούλιο  µετά από πρόταση της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη 

των κρατών µελών ενέκρινε την έκθεση «Οι συγκεκριµένοι µελλοντικοί στόχοι 

                                                 
252 Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας (2000: 3-4, παρ. 20-
21). 
253 Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας (2000: 4-5, παρ. 26-30. 
254 Σηµεία 14-17 ΕΚΑ και Νικολακοπούλου–Στεφάνου, Η. (2001: 623-624). 
255 Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη, Πανηγυρική ∆ιακήρυξη 
EE C 364 18-10-2000. 
256 Νικολακοπούλου–Στεφάνου, Η. (2001β: 645). 
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των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης»257, όπου προβάλλονταν οι 

τρεις άξονες που θα πρέπει να διακρίνουν µια συνεκτική προσέγγιση των 

εκπαιδευτικών πολιτικών της Ένωσης: 

• Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ε.Ε.  

• ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 

• Άνοιγµα των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον κόσµο258. 

Στις προβαλλόµενες προτεραιότητες συµπεριλαµβάνονταν η 

εκπαιδευτική πολιτική και η δια βίου µάθηση, αλλά και η αναγκαιότητα 

βελτίωσης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού στο χώρο της νέας 

τεχνολογίας, που θα εξασφαλίζουν το κατάλληλο επιστηµονικό και τεχνικό 

προσωπικό για µια οικονοµία βασισµένη στη γνώση259. 

Συνέχεια αυτής της έντονης δραστηριοποίησης της Ε.Ε. στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών για την επίτευξη του µεγάλου στόχου της Λισσαβόνας 

αποτέλεσε η συµφωνία που επετεύχθη στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 

Βαρκελώνης (Μάρτιος 2002) για το «Πρόγραµµα εργασίας για το 2010»260. Σε 

αυτή επαναλαµβάνονταν οι τρεις προαναφερθείσες βασικές αρχές261, που θα 

πρέπει να διαπνέουν το πρόγραµµα αυτό, και αναζητούνταν η διαµόρφωση 

σχετικών δράσεων.  

Συνέπεια αυτής της αντίληψης και εφαρµογή του άρθρου 14 του Χάρτη 

αποτελεί το ψήφισµα του Συµβουλίου της 27-6-2002 για τη ∆ια Βίου Μάθηση, 

όπου ακόµη πιο ξεκάθαρα η εκπαίδευση και η κατάρτιση αντιµετωπίζονται 

«ως µέσα απαραίτητα για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, της 

ενεργού άσκησης της ιδιότητας του πολίτη, της προσωπικής και 

επαγγελµατικής ολοκλήρωσης, καθώς και της προσαρµοστικότητας και της 

απασχολησιµότητας» 262.  

 

                                                 
257 Έκθεση του Συµβουλίου Παιδείας, 5980/01. 
258 Η έκθεση αυτή εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης (23-24/3/2001). 
259 Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης (2001: παρ. 10). 
260 Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης (2002: 18-20. 
261 Πρόκειται για τις αρχές που είχαν προταθεί µε την έκθεση «Οι συγκεκριµένοι µελλοντικοί 
στόχοι των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης» και είχαν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο της Στοκχόλµης. 
262 Ψήφισµα του Συµβουλίου της 27-6-2002 για τη ∆ια Βίου Μάθηση. 
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14.  ∆ιακήρυξη της Κοπεγχάγης (∆εκέµβριος 2002). 
 Το ∆εκέµβριο 2002 οι Ευρωπαίοι Υπουργοί υπέγραψαν στην 

Κοπεγχάγη το κείµενο της ∆ιακήρυξης, µε την οποία µπαίνουν οι βάσεις για τη 

σύγκλιση των εκπαιδευτικών συστηµάτων στον τοµέα της ευρωπαϊκής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Βασικός στόχος η οικοδόµηση του ενιαίου 

ευρωπαϊκού χώρου στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το κείµενο αυτό 

εντασσόταν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αποφάσεων και µέτρων που είχαν 

αρχίσει να υλοποιούνται µε ορίζοντα το 2010 (π.χ. ∆ιακήρυξη της Μπολόνια). 

 Στο κείµενο της ∆ιακήρυξης επισηµαίνεται η ανάγκη της συνεργασίας 

των χωρών για την άρση των εµποδίων στους τοµείς της πιστοποίησης, της 

αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων και κατ’ επέκταση της 

κινητικότητας στο εσωτερικό της Ένωσης. Για το σκοπό αυτό προωθείται η 

ενσωµάτωση σε ένα ενιαίο πλαίσιο των ήδη υφισταµένων “µέσων 

αναγνώρισης” (όπως το Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σηµείωµα, το Κοινό 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα, το Europass, 

κλπ.), ενώ διατυπώνεται η πρόθεση διαµόρφωσης ενός συστήµατος 

µεταφοράς πιστωτικών µονάδων για την επαγγελµατική εκπαίδευση και 

κατάρτιση κατά το αντίστοιχο πρότυπο των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση, µεταφορά και αναγνώριση 

επαγγελµατικών ικανοτήτων και προσόντων µεταξύ διαφορετικών χωρών και 

σε διαφορετικά επίπεδα263. 

Οι µέχρι τώρα εξελίξεις έχουν καταδείξει ότι η Ε.Ε. αποσπασµατικά και 

ευκαιριακά στην αρχή, πιο στοχευµένα στη συνέχεια απέδωσε ιδιαίτερη 

προσοχή στην εκπαίδευση σε όλες τις εκφάνσεις της βασιζόµενη σε µια 

συλλογιστική οικονοµικού, αλλά και κοινωνικού χαρακτήρα, θεωρώντας την 

ως την πλέον µόνιµη λύση για τα προβλήµατα απασχόλησης. Αν και στο 

παρελθόν αυτοί οι τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής 

αντιµετωπίστηκαν ξεχωριστά, σήµερα η στενή διαπλοκή των οικονοµικών και 

κοινωνικών προβληµάτων οδήγησε στην ταυτόχρονη προσέγγιση του 

θέµατος και από τις δύο οπτικές. Η επαγγελµατική κατάρτιση του εργατικού 

δυναµικού όµως δε βρίσκεται στη σφαίρα του άµεσου ενδιαφέροντος της Ε.Ε. 

µόνο για λόγους οικονοµικούς ή κοινωνικούς, αλλά και βαθιά ιδεολογικούς, 

                                                 
263 «Ενιαίο δόγµα για κατάρτιση. Ποιοι είναι οι στόχοι της Κοπεγχάγης» (2002). 
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καθώς επιχειρεί να διαµορφώσει έναν Ευρωπαίο πολίτη ικανό να 

ανταποκρίνεται δυναµικά στις νέες εξελίξεις. Υπό το πρίσµα αυτό η Ευρώπη 

αποτελεί µια αναδυόµενη υπερδύναµη στο διεθνές περιβάλλον και -ιστορικά 

τουλάχιστον- κατέχει ένα µεγάλο απόθεµα ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, 

που µπορούν να ενισχύσουν αποφασιστικά τη θέση της σε αυτό, αν υπάρξει 

αποτελεσµατική αξιοποίησή τους. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1. Μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία. 
Η µετάβαση από το σχολείο στην εργασία είναι µια κρίσιµη περίοδος 

για τους νέους ανθρώπους, γιατί κατά τη διάρκειά της η γνώση και οι 

ικανότητες που έχουν αποκτηθεί στην τυπική εκπαίδευση δοκιµάζονται έναντι 

των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας. Η έκταση στην οποία η µάθηση στο 

σχολείο ή το πανεπιστήµιο µεταφράζεται σε ικανότητες και καλή επίδοση στο 

χώρο εργασίας, καθώς και οι εργασιακές συνθήκες σε αυτό το επίπεδο, έχουν 

ένα αξιοσηµείωτο αποτέλεσµα στην κοινωνική διάχυση, στη µελλοντική 

δραστηριότητα του εργατικού δυναµικού και στις οικονοµικές απολαβές  

του264. Εξάλλου, σε µια ελεύθερη αγορά εργασίας η γενικότερη επιτυχία ενός 

εκπαιδευτικού συστήµατος εκφράζεται µέσα από την επιτυχία του ατόµου να 

εξασφαλίσει και να διατηρήσει µια θέση απασχόλησης, καθώς και από το 

επίπεδο των απολαβών που προτίθενται να καταβάλουν οι εργοδότες για τις 

δεξιότητες / ικανότητές του265. Η πρόκληση αυτή είναι εντονότερη στη 

σηµερινή αγορά εργασίας, η οποία χαρακτηρίζεται από αντιφατικές 

απαιτήσεις: οι εργοδότες αναζητούν άτοµα που κατέχουν γενικές γνώσεις και 

εποµένως είναι σε θέση να προσαρµόζονται εύκολα, αλλά ταυτόχρονα έχουν 

και ειδικές γνώσεις, ώστε να µπορούν να αξιοποιηθούν άµεσα266. 

Παρά το γεγονός ότι ο αριθµός των νέων στις περισσότερες χώρες 

παρουσιάζει µείωση κι ότι οι νέοι άνθρωποι εισέρχονται στην αγορά εργασίας 

µε περισσότερη εκπαίδευση απ’ ό,τι τα προηγούµενα χρόνια267, η µετάβαση 

των -νέων κυρίως- ανθρώπων από την εκπαίδευση στην εργασία έχει γίνει 

πολύ δύσκολη, τείνει να συµβαίνει αργότερα απ’ ό,τι συνέβαινε και συχνά 

είναι εύθραυστη και αβέβαιη ακόµη και για επιτυχηµένους αποφοίτους268. Για 

το λόγο αυτό η ανεργία των νέων διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να βρεθούν σε θέσεις εργασίας χαµηλά 

αµειβόµενες και µε χαµηλή παραγωγικότητα, ενώ υπάρχει µεγάλο χάσµα 

                                                 
264 OECD (2000a).  
265 OECD (2000a). 
266 Descy, P., Tessaring, M. (2002: 15). 
267 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2002α: xi, xviii, 1-2, 4-5) και Bainbridge, S., Murray, J., Harrison, T. 
Ward, T. (2003: 14-15). Βλ. σχετικά και το Κεφάλαιο 5. 
268 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2002α: 13, 15-17). 
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ανάµεσα στα δύο φύλα µε τις γυναίκες σε δυσµενέστερη θέση269. Επίσης, ο 

µέσος όρος διάρκειας της ανεργίας παρουσιάζει ποικιλία αντανακλώντας τις 

ιδιαίτερες συνθήκες στο χώρο και το χρόνο. Για παράδειγµα, ένας µέσος 

15χρόνος νέος στις χώρες του ΟΟΣΑ αναµένεται τώρα να κρατήσει µια 

εργασία για 6,5 χρόνια ανάµεσα στις ηλικίες 15-29, να µείνει άνεργος για ένα 

χρόνο συνολικά και να µη σπουδάζει ούτε να αναζητεί εργασία για 1,5 χρόνο 

(το υπόλοιπο διάστηµα ξοδεύεται για εκπαίδευση)270. Οι διαφοροποιήσεις 

στην ανεργία αυτής της ηλικιακής οµάδας αποτελούν δείκτες για το 

εκπαιδευτικό και εργασιακό status των νέων, για την κατάσταση 

απασχόλησής τους και για το βαθµό στον οποίο η περισσότερη εκπαίδευση 

βελτιώνει τις οικονοµικές ευκαιρίες τους271.  

Στην ανάλυση που ακολουθεί επιχειρείται η προσέγγιση σηµαντικών 

πτυχών της απασχόλησης και της ανεργίας µέσα από επίσηµα στατιστικά 

στοιχεία, προκειµένου να σχηµατοποιηθεί και να αναλυθεί η παρούσα 

κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, στην οποία καλείται να 

προσαρµόσει τις δράσεις της η επαγγελµατική κατάρτιση. Επιλέχθηκε να γίνει 

προσέγγιση στα ποσοτικά δεδοµένα των δεκαπέντε κρατών µελών της Ε.Ε. 

και να µη συµπεριληφθούν τα δέκα νέα µέλη, προκειµένου να είναι δυνατή η 

σύγκριση των επιδόσεων χωρών που για πολλά χρόνια συναποφασίζουν, 

σχεδιάζουν και εφαρµόζουν τις διάφορες σχετικές πολιτικές στο ενιαίο πλαίσιο 

της Ε.Ε. 

  

2. Το εργατικό δυναµικό στην Ε.Ε.  
Η αρχική θεώρηση ότι τα προβλήµατα της αγοράς εργασίας µπορούν 

κατά ένα µεγάλο τους µέρος να αντιµετωπιστούν µε πολιτικές κατάρτισης 

σήµερα πλέον έχει µεταβληθεί και διευρυνθεί, καθώς όχι µόνο η εξεύρεση 

µιας θέσης εργασίας, αλλά και η διατήρηση της ήδη υπάρχουσας σε ένα 

περιβάλλον συνεχών µεταλλαγών αποτελούν επιδίωξη για το σύνολο σχεδόν 

του εργατικού δυναµικού. Κάτω από αυτήν την οπτική παρουσιάζει 

ενδιαφέρον η εξέλιξη στο χρόνο των δεικτών που αναφέρονται στο ευρωπαϊκό 

εργατικό δυναµικό, για να διαπιστωθούν τα µεγέθη των επιµέρους οµάδων, 

                                                 
269 O’ Connor, J.S. (2005: 35) και Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2002α: 10-11, 14-15). 
270 OECD (2000a).  
271 OECD (2000a).  
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στις οποίες στοχεύει η παροχή κατάρτισης, αλλά και αντίστροφα, η έκταση 

του πληθυσµού στον οποίο ενυπάρχει δυνητική ζήτηση για υπηρεσίες 

εκπαίδευσης.    

Η συµµετοχή στο εκπαιδευτικό σύστηµα αποµακρύνει για κάποιο 

χρονικό διάστηµα τα εκπαιδευόµενα άτοµα από το εργατικό δυναµικό, καθώς 

τα άτοµα είτε συνεχίζουν τις  σπουδές τους σε κάποια εκπαιδευτική βαθµίδα, 

καθυστερώντας την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, είτε αποσύρονται για 

κάποιο χρονικό διάστηµα από αυτήν, προκειµένου να παρακολουθήσουν 

κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα (επανακατάρτιση, δια βίου εκπαίδευση) για 

τον εµπλουτισµό των επαγγελµατικών τους γνώσεων και δεξιοτήτων272. Με 

τον τρόπο αυτό η συµµετοχή στις εκπαιδευτικές διαδικασίες ενδέχεται να 

επηρεάσει το σχεδιασµό και την εφαρµογή των διαφόρων πολιτικών για την 

απασχόληση και την ανεργία.  

 

2.1. Επίπεδα απασχόλησης στην Ε.Ε. 
Ένας από τους βασικούς στόχους της Λισσαβόνας είναι η αύξηση της 

απασχόλησης τόσο σε συνολικό επίπεδο όσο και κατά φύλο, έχουν µάλιστα 

καθοριστεί συγκεκριµένα ποσοστά στόχοι, που πρέπει να επιτευχθούν273. Τα 

ποσοστά απασχόλησης στην Ε.Ε.-15 (Πίνακας 2α) παρουσιάζουν διαρκή 

αύξηση, που οφείλεται σε διάφορους λόγους στους οποίους έχει ήδη γίνει 

προηγούµενη αναφορά· ορισµένες µάλιστα έχουν ήδη επιτύχει το στόχο του 

70% για την απασχόληση, ενώ µερικές άλλες φαίνονται να τον προσεγγίζουν 

σχετικά σύντοµα. Η Ελλάδα εµφανίζει επίσης αυξητικές τάσεις, αλλά βρίσκεται 

ακόµη αρκετά µακριά από το επιθυµητό ποσοστό υστερώντας από τα 

περισσότερα κράτη µέλη των δεκαπέντε (60,1% για το 2005) και 

καταλαµβάνοντας τη 14η θέση. 

 

 

 

                                                 
272 Πολλές φορές το εκπαιδευτικό σύστηµα, ιδιαίτερα στις ανώτερες βαθµίδες, έχει 
κατηγορηθεί ότι αποµακρύνοντας τα άτοµα από το εργατικό δυναµικό επηρεάζει αντίστοιχα 
τους δείκτες απασχόλησης και ανεργίας εξυπηρετώντας στενά πολιτικά ή άλλα συµφέροντα. 
Αυτό σε καµία περίπτωση όµως δε θα πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για τον περιορισµό ή 
την αλλοίωση των δραστηριοτήτων του. 
273 Επιδιώκεται η επίτευξη απασχόλησης σε ποσοστό 70% για το γενικό πληθυσµό και 60% 
για τις γυναίκες. Bainbridge, S., Murray, J., Harrison, T. Ward, T. (2003: 5). 
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Πίνακας 2α: Ποσοστό απασχολουµένων274  
(% επί του συνολικού πληθυσµού). 

 
Πηγή: Eurostat (LFS) 

 

 

 

 

Σε επίπεδο φύλου (Πίνακες 2β-2γ) είναι φανερή η µεγάλη υστέρηση της 

γυναικείας απασχόλησης έναντι των ανδρών και µάλιστα οι περισσότερες 

απέχουν πολύ από τον στόχο της Λισσαβόνας για γυναικεία απασχόληση σε 

ποσοστό 60%. Η Ελλάδα µάλιστα κατατάσσεται µε µεγάλη διαφορά στην 

προτελευταία θέση των σχετικών επιδόσεων (46,1% για το 2005) 

προηγούµενη ελάχιστα µόνο της Ιταλίας και µε µια διαφορά ύψους 28,1% από 

το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών.  

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει για πολλοστή φορά την αναγκαιότητα 

προσεκτικότερων παρεµβάσεων για την τόνωση της απασχόλησης, ειδικά της 

γυναικείας, και παράλληλα δίνει έµφαση στη σηµασία της κατάλληλης 

επαγγελµατικής κατάρτισης, ώστε να µη σηµειώνεται άσκοπη σπατάλη 

ανθρώπινων πόρων ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες, όπως το φύλο, το 

εκπαιδευτικό επίπεδο, η ηλικία, ο τοµέας παραγωγής, κλπ. 

 

 
                                                 
274 Πηγή: Eurostat (LFS). 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
E.Ε. (15 χώρες) 60,1 60,3 60,7 61,4 62,5 63,4 64,0 64,2 64,3 64,7 65,2
Αυστρία 68,8 67,8 67,8 67,9 68,6 68,5 68,5 68,7 68,9 67,8 68,6
Βέλγιο 56,1 56,2 56,8 57,4 59,3 60,5 59,9 59,9 59,6 60,3 61,1
Γαλλία 59,5 59,5 59,6 60,2 60.9 62,1 62,8 63,0 63,3 63,1 63,1
Γερµανία 64,6 64,1 63,7 63,9 65,2 65,6 65,8 65,4 65,0 65,0 65,4 

∆ανία 73,4 73,8 74,9 75,1 76,0 76,3 76,2 75,9 75,1 75,7 75,9
Ελλάδα 54,7 55,0 55,1 56,0 55,9 56,5 56,3 57,5 58,7 59,4 60,1
Ηνωµένο 
Βασίλειο 

68,5 69,0 69,9 70,5 71,0 71,2 71,4 71,3 71,5 71,6 71,7

Ιρλανδία 54,4 55,4 57,6 60,6 63,3 65,2 65,8 65,5 65,5 66,3 67,6
Ισπανία 46,9 47,9 49,5 51,3 53,8 56,3 57,8 58,5 59,8 61,1 63,3 

Ιταλία 51,0 51,2 51,3 51,9 52,7 53,7 54,8 55,5 56,1 57,6 57,6
Λουξεµβούργο 58,7 59,2 59,9 60,5 61,7 62,7 63,1 63,4 62,2 62,5 63,6
Ολλανδία 64,7 66,3 68,5 70,2 71,7 72,9 74,1 74,4 73,6 73,1 73,2
Πορτογαλία 63,7 64,1 65,7 66,8 67,4 68,4 69,0 68,8 68,1 67,8 67,5
Σουηδία 70,9 70,3 69,5 70,3 71,7 73,0 74,0 73,6 72.9 72,1 72,5 

Φινλανδία 61,6 62,4 63,3 64,6 66,4 67,2 68,1 68,1 67,7 67,6 68,4
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Πίνακας 2β: Ποσοστό απασχολουµένων275  
(% κατά φύλο). Άνδρες. 

 
Πηγή: Eurostat (LFS) 

 

 

Πίνακας 2γ: Ποσοστό απασχολουµένων276  
(% κατά φύλο). Γυναίκες. 

 
Πηγή: Eurostat (LFS) 

 
                                                 
275 Πηγή: Eurostat, (LFS). 
276 Πηγή: Eurostat, (LFS). 

ΑΝ∆ΡΕΣ            
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
E.Ε. (15 χώρες) 70,5 70,4 70,6 71,2 72,1 72,8 73,1 72,8 72,7 72,7 72,9
Αυστρία 78,5 77,3 77,1 77,0 77,6 77,3 76,4 76,4 76,4 74,9 75,4
Βέλγιο 66,9 66,9 67,1 67,1 68,1 69,5 68,8 68,3 67,3 67,9 68,3
Γαλλία 67,2 67,0 66,9 67,4 68,0 69,2 69,7 69,5 69,4 69,0 68,8
Γερµανία 73,7 72,6 71,9 71,9 72,8 72,9 72,8 71,8 70,9 70,8 71,2 

∆ανία 79,9 80,0 80,5 79,9 80,8 80,8 80,2 80,0 79,6 79,7 79,8
Ελλάδα 72,5 72,7 72,1 71,7 71,1 71,5 71,4 72,2 73,4 73,7 74,2
Ηνωµένο 
Βασίλειο 

75,1 75,5 76,6 77,3 77,7 77,8 78,0 77,6 77,7 77,8 77,6

Ιρλανδία 67,1 67,5 69,1 72,1 74,5 76,3 76,6 75,4 75,2 75,9 76,9
Ισπανία 62,5 62,9 64,5 66,8 69,3 71,2 72,5 72,6 73,2 73,8 75,2 

Ιταλία 66,9 66,7 66,5 66,8 67,3 68,0 68,5 69,1 69,6 70,1 69,9
Λουξεµβούργο 74,4 74,3 74,3 74,5 74,5 75,0 75,0 75,1 73,3 72,8 73,3
Ολλανδία 75,3 76,5 78,8 80,2 80,9 82,1 82,8 82,4 81,1 80,2 79,9
Πορτογαλία 73,5 73,9 75,5 75,9 75,8 76,5 77,0 76,5 75,0 74,2 73,4
Σουηδία 73,1 72,6 71,7 72,8 74,0 75,1 75,7 74,9 74,2 73,6 74,4 

Φινλανδία 64,2 65,4 66,2 67,8 69,2 70,1 70,8 70,0 69,7 69,7 70,3

ΓΥΝΑΙΚΕΣ      
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
E.Ε. (15 χώρες) 49,7 50,2 50,8 51,6 53,0 54,1 55,0 55,6 56,0 56,8 57,4
Αυστρία 59,0 58,4 58,6 58,8 59,6 59,6 60,7 61,3 61,6 60,7 62,0
Βέλγιο 45,0 45,4 46,5 47,6 50,4 51,5 51,0 51,4 51,8 52,6 53,8
Γαλλία 52,1 52,2 52,4 53,1 54,0 55,2 56,0 56,7 57,3 57,4 57,6
Γερµανία 55,3 55,3 55,3 55,8 57,4 58,1 58,7 58,9 58,9 59,2 59,6 

∆ανία 66,7 67,4 69,1 70,2 71,1 71,6 72,0 71,7 70,5 71,6 71,9
Ελλάδα 38,1 38,7 39,3 40,5 41,0 41,7 41,5 42,9 44,3 45,2 46,1
Ηνωµένο 
Βασίλειο 

61,7 62,5 63,1 63,6 64,2 64,7 65,0 65,2 65,3 65,6 65,9

Ιρλανδία 41,6 43,2 45,9 49,0 52,0 53,9 54,9 55,4 55,7 56,5 58,3
Ισπανία 31,7 33,1 34,6 35,8 38,5 41,3 43,1 44,4 46,3 48,3 51,2 

Ιταλία 35,4 36,0 36,4 37,3 38,3 39,6 41,1 42,0 42,7 45,2 45,3
Λουξεµβούργο 42,6 43,8 45,3 46,2 48,6 50,1 50,9 51,6 50,9 51,9 53,7
Ολλανδία 53,8 55,8 58,0 60,1 62,3 63,5 65,2 66,2 66,0 65,8 66,4
Πορτογαλία 54,4 54,9 56,5 58,2 59,4 60,5 61,3 61,4 61,4 61,7 61,7
Σουηδία 68,8 68,1 67,2 67,9 69,4 70,9 72,3 72,2 71,5 70,5 70,4 

Φινλανδία 59,0 59,4 60,3 61,2 63,4 64,2 65,4 66,2 65,7 65,6 66,5
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2.2. Απασχολούµενοι ανά τοµέα παραγωγής (πρωτογενή, 

δευτερογενή, τριτογενή).  
Στους Πίνακες 2, 3 και 4 συµπεριλαµβάνονται όλα τα άτοµα που 

απασχολούνταν ανά τοµέα παραγωγής σε δεδοµένες χρονικές περιόδους. Ως 

απασχολούµενα άτοµα υπολογίζονται τα άτοµα που ασκούσαν οποιαδήποτε 

εργασία για αµοιβή ή κέρδος, ή δεν απασχολούνταν, αλλά είχαν απασχόληση 

από την οποία πρόσκαιρα απουσίαζαν. Συµπεριλαµβάνονται, επίσης, οι 

εργαζόµενοι σε οικογενειακές επιχειρήσεις277. 

 

• Τριτογενής τοµέας 
Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται µια συνεχής αύξηση των 

ποσοστών συµµετοχής του εργατικού δυναµικού στον τριτογενή τοµέα 

(Πίνακας 3), κάτι αναµενόµενο, αφού από τη µια η συµµετοχή στους άλλους 

δύο τοµείς εµφανίζει διαρκή συρρίκνωση, όπως φαίνεται και στους πίνακες 

που ακολουθούν, ενώ από την άλλη είναι έκδηλη η στροφή της ευρωπαϊκής 

παραγωγής σε δραστηριότητες του συγκεκριµένου τοµέα278. 

Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στην προτελευταία θέση των δεκαπέντε 

ευρωπαϊκών χωρών (µπροστά από την Πορτογαλία) σε σχέση µε τα ποσοστά 

που αναφέρονται στον τοµέα των υπηρεσιών. Η διαφορά µάλιστα από τις 

περισσότερες χώρες της Ε.Ε.-15 και από τον κοινοτικό µέσο όρο είναι µεγάλη. 

Η αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα προϋποθέτει, ανάµεσα στις 

άλλες παρεµβάσεις, και ειδική µέριµνα για την κατάρτιση, αφού ο 

συγκεκριµένος τοµέας παρουσιάζει αυξηµένες ανάγκες σε εξειδικευµένες 

γνώσεις και νέες δεξιότητες, που µόνο η εκπαίδευση µπορεί να παράσχει. 

 

 

 

 

 
 

                                                 
277 ILO (21-22, 29). 
278 Bainbridge, S., Murray, J., Harrison, T. Ward, T. (2003: 15-16).  
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Πίνακας 3: Απασχολούµενοι ανά τοµέα παραγωγής279. 
Ποσοστό στη συνολική απασχόληση: ετήσιος µέσος όρος (%) 

Α. Υπηρεσίες 
ΧΩΡΕΣ 1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002 

Ε.Ε.  
(15 χώρες) 

65,4 67,1 68,1 68,7 69,9 70,3 71,0 

Ευρωζώνη 63,3 65,1 
 

66,2 67,0 68,1 68,2 68,8 

Αυστρία 55,6 57,4 58,5 59,9 61,5 62,1 62,8 
Βέλγιο 71,8 72,7 73,6 74,7 75,6 75,8 76,4 
Γαλλία 68,4 70,5 71,4 72,5 73,5 73,6 74,1 
Γερµανία 61,2 63,6 65,4 66,8 68,4 69,0 69,7 
∆ανία 70,6 71,8 71,3 72,2 73,3 73,6 74,1 
Ελλάδα 50,5 54,4 56,0 57,7 58,8 59,3 60,0 
Ηνωµένο Βασίλειο 75,0 76,2 76,7 76,6 78,2 79,2 80,0 
Ιρλανδία 58,3 59,6 61,1 62,2 63,3 63,8 65,0 
Ισπανία 61,6 63,7 63,9 63,9 64,2 64,1 64,6 
Ιταλία 61,8 62,6 63,8 64,3 65,5 65,8 66,1 
Λουξεµβούργο 67,6 70,0 71,6 72,9 75,3 76,1 76,3 
Ολλανδία 71,9 73,4 74,8 75,8 76,4 76,8 77,2 
Πορτογαλία 55,7 54,5 54,1 51,4 52,8 53,2 53,8 
Σουηδία - 73,1 72,5 72,8 73,7 74,3 74,8 
Φινλανδία 63,6 64,8 65,5 65,9 66,4 67,1 67,8 

 
                                                            Πηγή: Eurostat (LFS) και European Commission (2002) 

 

• ∆ευτερογενής τοµέας 
Η µείωση των ποσοστών των απασχολούµενων στο δευτερογενή 

τοµέα280 αντικατοπτρίζει τις µεταβολές που έχουν σηµειωθεί σε αυτόν τα 

τελευταία χρόνια, όπως είναι οι τεχνολογικές µεταλλαγές και οι επενδύσεις σε 

επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας, που αντικατέστησαν τµήµα του εργατικού 

δυναµικού µε αυτοµατισµούς, καθώς και το γενικότερο φαινόµενο της 

µεταφοράς µεγάλου µέρους της βιοµηχανικής παραγωγής και συναφών 

επενδύσεων σε χώρες εκτός Ε.Ε. για οικονοµικούς λόγους. 

Η Ελλάδα βρίσκεται λίγο χαµηλότερα από τον µέσο όρο της Ε.Ε. και 

της Ευρωζώνης (Πίνακας 4), γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στα 

διαρθρωτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο συγκεκριµένος τοµέας στη 

                                                 
279 Χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από Eurostat, European social statistics Labour Force Survey 
results διαφόρων ετών και European Commission (2002: 173-188). 
280 European Commission (2002: 173-188) και Bainbridge, S., Murray, J., Harrison, T. Ward, 
T. (2003: 15). 
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χώρα µας εδώ και δεκαετίες, τα οποία εντάθηκαν ύστερα από τις µεταβολές 

των τελευταίων χρόνων. 

 

 

Πίνακας 4: Απασχολούµενοι ανά τοµέα παραγωγής281. 
Ποσοστό στη συνολική απασχόληση: ετήσιος µέσος όρος (%) 

Β. Βιοµηχανία 
ΧΩΡΕΣ 1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002 

Ε.Ε.  
(15 χώρες) 

29,0 27,7 27,1 26,7 25,8 25,5 25,0 

Ευρωζώνη 30,6 29,3 28,5 27,9 27,2 26,8 26,4 
Αυστρία 27,4 26,6 26,4 25,9 25,1 24,6 24,0 
Βέλγιο 25,7 24,8 24,0 23,1 22,3 22,1 21,5 
Γαλλία 26,1 24,5 23,8 22,9 22,3 22,3 22,0 
Γερµανία 35,3 33,2 31,9 30,6 29,1 28,6 27,8 
∆ανία 24,2 23,7 24,4 23,9 23,1 22,9 22,5 
Ελλάδα 25,4 24,6 24,7 24,3 23,9 24,0 23,8 
Ηνωµένο Βασίλειο 23,7 22,5 22,1 22,2 20,6 19,8 19,0 
Ιρλανδία 28,1 27,9 27,7 28,8 29,0 29,1 28,1 
Ισπανία 29,5 27,9 28,3 28,7 29,4 29,6 29,4 
Ιταλία 31,3 31,1 30,5 30,4 29,6 29,3 29,2 
Λουξεµβούργο 29,7 27,8 26,5 25,2 23,1 22,7 22,5 
Ολλανδία 23,7 22,3 21,2 20,6 20,1 19,9 19,5 
Πορτογαλία 33,0 34,1 34,2 35,2 34,5 34,0 33,8 
Σουηδία - 23,6 24,4 24,4 23,6 23,1 22,6 
Φινλανδία 27,7 26,8 27,1 27,7 27,7 27,3 26,9 

                                                                                                                     

Πηγή: Eurostat (LFS) και European Commission (2002) 

  

• Πρωτογενής τοµέας 
Στα στοιχεία του Πίνακα 5 απεικονίζεται η διαρκής µείωση του 

ποσοστού των ατόµων που απασχολούνται στη γεωργία σε όλες τις χώρες 

της Ε.Ε.282, κάτι που σχετίζεται µε τις µεταβολές που έχουν σηµειωθεί στην 

οργάνωση και τις µεθόδους της αγροτικής παραγωγής και µε τη στροφή των 

νεότερων ατόµων σε άλλους τοµείς απασχόλησης. 

 
 
 

                                                 
281 Χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από Eurostat, (LFS) και European Commission (2002:173-
188). 
282 European Commission (2002: 173-188) και Bainbridge, S., Murray, J., Harrison, T. Ward, 
T. (2003: 15). 
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Πίνακας 5: Απασχολούµενοι ανά τοµέα283 
Ποσοστό στη συνολική απασχόληση: ετήσιος µέσος όρος (%) 

Γ. Γεωργία 
 

ΧΩΡΕΣ 1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002 
Ε.Ε.  
(15 χώρες) 

5,6 5,2 4,8 4,6 4,3 4,2 4,1

Ευρωζώνη 6,1 5,7 5,2 5,1 4,7 5,0 4,8
Αυστρία 17,0 16,1 15,1 14,2 13,4 13,3 13,2
Βέλγιο 2,6 2,5 2,4 2,3 2,1 2,1 2,2
Γαλλία 5,4 5,1 4,8 4,6 4,2 4,1 3,9
Γερµανία 3,5 3,1 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4
∆ανία 5,2 4,6 4,4 3,9 3,6 3,5 3,3
Ελλάδα 24,2 20,9 19,4 18,0 17,3 16,8 16,1
Ηνωµένο Βασίλειο 1,4 1,3 1,2 1,3 1,2 1,0 0,9
Ιρλανδία 13,6 12,5 11,2 9,0 7,7 7,1 6,9
Ισπανία 8,9 8,4 7,9 7,4 6,4 6,3 5,9
Ιταλία 6,9 6,3 5,7 5,3 4,9 4,9 4,7
Λουξεµβούργο 2,7 2,2 1,9 1,8 1,6 1,3 1,2
Ολλανδία 4,4 4,3 4,0 3,6 3,5 3,3 3,3
Πορτογαλία 11,3 11,4 11,6 13,4 12,7 12,7 12,4
Σουηδία - 3,3 3,1 2,8 2,7 2,6 2,5
Φινλανδία 8,7 8,5 7,4 6,4 6,0 5,6 5,4

                                                                                                  
Πηγή: Eurostat και European Commission (2002) 

 

Το ποσοστό της απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα στην Ελλάδα 

είναι ιδιαίτερα υψηλό και το µεγαλύτερο από όλα τα κράτη  µέλη, έστω κι αν τα 

τελευταία χρόνια βρίσκεται σε καθοδική πορεία. Σε ό,τι αυτό αφορά στη χώρα 

µας, γίνεται αισθητή η ανάγκη περαιτέρω µείωσης του αγροτικού εργατικού 

δυναµικού, το οποίο µετά από την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση θα 

είναι σε θέση να απασχοληθεί σε κάποιον άλλο παραγωγικό τοµέα. 

 Οι µόνες άλλες χώρες µε διψήφιο ποσοστό απασχολουµένων στη 

γεωργία, αλλά και πάλι µικρότερο από αυτό της Ελλάδας, είναι η Αυστρία και 

η Πορτογαλία. Σε όλες τις υπόλοιπες χώρες τα ποσοστά είναι πολύ µικρότερα 

-και τα τελευταία χρόνια φθίνουν συνεχώς- και µαρτυρούν έναν διαφορετικό 

τρόπο οργάνωσης της παραγωγής, που συνδυάζει µικρά ποσοστά 

απασχόλησης στον τοµέα µε υψηλή παραγωγικότητα. 

                                                 
283 Χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από Eurostat, (LFS) και European Commission (2002: 173-
188). 
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Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα παρατηρούνται σηµαντικά σηµεία 

υστέρησης έναντι της Ε.Ε. σε θέµατα απασχόλησης, τα οποία καθιστούν 

επιτακτικότερες τις µεταρρυθµίσεις. Με το πέρασµα του χρόνου µάλιστα οι 

ευρωπαϊκές επιδόσεις θα µετακινούνται επιβάλλοντας αντίστοιχη 

αναπροσαρµογή των ελληνικών. Έτσι ο στόχος της Ε.Ε. για το 2010 για την 

επίτευξη απασχόλησης ανέρχεται στο 70%284, ενώ για την Ελλάδα ο 

αντίστοιχος στόχος περιορίζεται στο 64,5% για την ίδια χρονική στιγµή285. 

 

2.3. Πληθυσµός εκτός εργατικού δυναµικού. 
  Με βάση όσα προαναφέρθηκαν είναι αντιληπτό ότι τα στοιχεία που 

παρουσιάζουν την πληθυσµιακή εικόνα και την κατάσταση στην αγορά 

εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε. συσχετίζονται και µε την 

πιθανή ζήτηση που µπορεί να εκδηλώνεται κάθε φορά για εκπαίδευση σε 

διάφορα πεδία και, κυρίως, στην επαγγελµατική κατάρτιση. 

Στον Πίνακα 6 απεικονίζονται ανά κράτος µέλος της Ε.Ε.-15 τα 

ποσοστά του πληθυσµού που αποτελείται από τα άτοµα άνω των δεκαπέντε 

ετών, που δεν ανήκουν ούτε στην οµάδα των απασχολούµενων ούτε των 

ανέργων, δηλαδή δεν περιλαµβάνονται στο εργατικό δυναµικό. 

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι διαχρονικά ένα µεγάλο τµήµα των 

ατόµων άνω των 15 ετών, που θεωρούνται ότι έχουν ολοκληρώσει 

τουλάχιστον την υποχρεωτική εκπαίδευση και θα µπορούσαν να ενταχθούν 

στο εργατικό δυναµικό, στην πράξη παραµένουν έξω από αυτό. Βέβαια, για 

κάποιο ποσοστό που αποτελείται από άτοµα νεαρής ηλικίας αυτό οφείλεται 

στη συνέχιση των σπουδών τους σε ανώτερο επίπεδο. Και πάλι, όµως, το 

ποσοστό όσων δε συµµετέχουν στην αγορά εργασίας κυµαίνεται σε υψηλά 

ποσοστά για τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. καταδεικνύοντας σηµαντική 

απώλεια ανθρώπινων πόρων. 

 

 

                                                 
284 European Commission (2001c).   
285 Τράπεζα της Ελλάδος (2000: 19) και Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση για το 
2001. 
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Πίνακας 6: Πληθυσµός εκτός εργατικού δυναµικού286 
(Μερίδιο % του συνολικού πληθυσµού ηλικίας 15 ετών και άνω) 

 
ΧΩΡΕΣ 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2003 Μεταβολή287 

Ε.Ε.  
(15 χώρες) 

- - 44,5 44,2 43,7 43,6 - -0,9%

Ευρωζώνη - - 45,9 45,5 45,0 45,0 - -0,9%
Αυστρία - - 41,2 41,2 41,3 40,9 - +0,3%
Βέλγιο 50,4 49,7 49,6 49,1 47,7 47,7 48,8 -1,6%
Γαλλία 44,4 44,5 44,2 44,5 44,3 44,3 44,4 0,0%
Γερµανία 41,3 41,8 42,4 42,3 42,5 42,7 - +1,4%
∆ανία 31,9 35,6 34,8 34,8 34,5 34,4 34,5 +2,6%
Ελλάδα 51,4 50,9 50,3 49,0 50,0 51,3 51,4 0,0%
Ηνωµένο 
Βασίλειο 

37,6 38,3 38,3 38,2 37,6 37,6 37,5 -0,1%

Ιρλανδία 47,4 46,1 45,1 43,6 41,0 40,6 40,4 -7%
Ισπανία 50,2 49,8 49,7 48,9 47,3 46,9 45,9 -4,3%
Ιταλία - 52,6 52,3 52,2 51,9 51,2 50,7 -1,9%
Λουξεµβούργο 46,4 47,3 49,0 48,6 46,6 45,2 - -1,2%
Ολλανδία 42,0 41,1 40,3 38,3 36,5 35,1 35,3 -6,7%
Πορτογαλία 40,6 41,5 42,3 39,1 39,2 38,2 38,3 -2,3%
Σουηδία - - 38,7 39,8 39,6 37,3 37,2 +6,3%
Φινλανδία - - 40,6 39,7 36,8 36,8 37,2 -1,5%
 
                                                      Πηγή: Eurostat και European Commission (2002) 

  

Ειδικότερα για την Ελλάδα, τα ποσοστά σε διάφορες χρονικές στιγµές 

παρουσιάζουν σταθερότητα και είναι αρκετά πάνω από το µέσο όρο της Ε.Ε. 

και της Ευρωζώνης, αλλά και σε σχέση µε το καθένα ξεχωριστά από τα 

υπόλοιπα κράτη µέλη η χώρα µας παρουσιάζει τιµές από τις πιο υψηλές, αν 

όχι τις υψηλότερες. Αυτό το γεγονός είναι ενδεικτικό για µια σειρά από 

φαινόµενα. ∆είχνει ότι η ελληνική αγορά εργασίας παρουσιάζει για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα δυσκολία προσαρµογής στα νέα δεδοµένα και µεγάλη 

υστέρηση στην ένταξη (και επανένταξη) των πολιτών της στην αγορά 

εργασίας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η καθυστέρηση των 

νεότερων ηλικιών να εισέλθουν σε αυτήν είτε λόγω σπουδών είτε λόγω 

προβληµάτων της αγοράς. Επιπλέον αποτελεί ένδειξη ότι µεγάλο µέρος του 

πληθυσµού παραµένει ανενεργό είτε για λόγους κοινωνικούς και οικονοµικούς 

είτε λόγω προχωρηµένης ηλικίας. 

                                                 
286 Χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από Eurostat, (LFS) και European Commission (2002: 173-
188). 
287 Οι ποσοστιαίες µεταβολές υπολογίστηκαν από τη συγγραφέα της µελέτης. 
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Η συνεχής µείωση των ποσοστών σε επίπεδο Ε.Ε. και Ευρωζώνης 

υπονοεί ότι το ποσοστό συµµετοχής στον ενεργό πληθυσµό αυτών των 

ατόµων αυξάνεται, προφανώς λόγω της βελτίωσης των οικονοµικών όρων και 

της αύξησης της απασχόλησης, ίσως ακόµη και µεταβολής των κοινωνικών 

συνθηκών. Είναι βέβαιο ότι η εκπαίδευση έχει το δικό της µερίδιο σε αυτήν την 

κατάσταση, καθώς µπορεί κανείς βελτιώνοντας τις επαγγελµατικές δεξιότητες 

των ατόµων να ανοίξει νέους ορίζοντες, να δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες γι’ 

αυτά και να αυξήσει την απασχολησιµότητά τους288. 

Από τις χώρες που εµφάνισαν εντυπωσιακή µεταβολή στα ποσοστά 

τους στο χρονικό διάστηµα 1992-2003, πράγµα που υποδηλώνει έντονα 

θετικές οικονοµικές µεταβολές σε αυτές, είναι η Ιρλανδία (ποσοστό µεταβολής 

-7%), και η Ολλανδία (ποσοστό µεταβολής -6,7%) και η Ισπανία (ποσοστό 

µεταβολής -4,3%). 

Από την άλλη πλευρά, η χώρα µε τη µεγαλύτερη αύξηση στη 

συγκεκριµένη οµάδα πληθυσµού -και εποµένως µε τα περισσότερα 

προβλήµατα ένταξης στην αγορά εργασίας- είναι  η Σουηδία (ποσοστό 

µεταβολής +6,3%). Όπως µάλιστα φαίνεται από τους επόµενους δύο πίνακες, 

η αύξηση οφείλεται στην αντίστοιχη αύξηση του αριθµού των ανδρών αυτής 

της κατηγορίας (+5,3%, η µεγαλύτερη της κατηγορίας), αφού το ποσοστό των 

γυναικών εµφανίζει µείωση (-1,5%). 

Οι µεταβολές στη συµµετοχή σε αυτή την οµάδα πληθυσµού 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν τις παρακολουθήσουµε ξεχωριστά και 

στα δύο φύλα. Στους Πίνακες 7-8 απεικονίζονται τα ποσοστά του πληθυσµού 

που περιλαµβάνει τα άτοµα άνω των δεκαπέντε ετών, τα οποία δε 

συµµετέχουν στο εργατικό δυναµικό.  

 

 

 

 

 

                                                 
288 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2002α: xii, 12, 16-17) και Bainbridge, S., Murray, J., Harrison, T. 
Ward, T. (2003: 11-13). Βλ. αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 2. 
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Πίνακας 7: Πληθυσµός εκτός εργατικού δυναµικού / φύλο289 
(Μερίδιο % του συνολικού πληθυσµού / φύλο ηλικίας 15 ετών και άνω) 

 
ΑΝ∆ΡΕΣ 

 
ΧΩΡΕΣ 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2003 Μεταβολή290 

Ε.Ε.  
(15 χώρες) 

- - 33,8 33,8 33,9 34,2 - +0,8%

Ευρωζώνη - - 34,7 34,7 34,8 35,2 - +0,4%

Αυστρία - - 30,2 30,7 31,1 31,9 - +2,4%

Βέλγιο 38,8 38,8 39,1 39,4 38,5 39,6 - +0,8%

Γαλλία 35,4 36,3 36,3 37,0 37,1 37,1 37,3 +1,9%

Γερµανία 29,4 30,6 31,8 32,4 33,3 34,3 - +4,9%

∆ανία 25,9 29,3 28,1 28,9 28,9 28,7 28,6 +2,7%

Ελλάδα 35,6 35,5 35,8 36,0 37,8 39,4 39,8 +4,2%

Ηνωµένο 

Βασίλειο 
27,0 28,4 29,0 29,4 29,1 29,8 29,6 +2,6%

Ιρλανδία 31,3 31,1 31,5 30,7 29,0 29,6 29,6 -1,7%

Ισπανία 33,9 34,9 35,8 35,4 34,4 34,2 33,7 -0,2%

Ιταλία - 37,6 38,1 38,0 38,3 38,2 37,9 +0,3%

Λουξεµβούργο 31,3 32,3 34,6 35,4 33,9 33,5 - +2,2%

Ολλανδία 29,7 29,6 29,6 27,8 26,8 25,9 26,8 -2,9%

Πορτογαλία 29,2 31,5 32,9 29,5 30,3 29,6 30,4 +1,2%

Σουηδία - - 34,6 34,4 35,5 33,3 33,3 +5,3%

Φινλανδία - - 35,5 34,2 31,5 31,9 32,3 -1,3%

                          
Πηγή: Eurostat και European Commission (2002) 

 

Το ενδιαφέρον µας πηγάζει από τη γενική εικόνα, και µάλιστα σε όλες 

τις ευρωπαϊκές χώρες, που φέρει τα ποσοστά των ανδρών, οι οποίοι για 

διάφορους λόγους βρίσκονται εκτός ενεργού πληθυσµού, να είναι πολύ 

µικρότερα από τα αντίστοιχα των γυναικών. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 7, 

τα ποσοστά των ανδρών αυτής της οµάδας σηµειώνουν άνοδο τόσο σε 

επίπεδο Ε.Ε. (µεταβολή ποσοστού +0,8%) όσο και σε επίπεδο Ευρωζώνης 

                                                 
289 Χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από Eurostat, (LFS) και European Commission (2002: 173-
188). 
290 Οι ποσοστιαίες µεταβολές υπολογίστηκαν από τη συγγραφέα της µελέτης. 
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(µεταβολή ποσοστού +0,4%). Αυτό αντικατοπτρίζει τη µείωση του ενεργού 

ανδρικού πληθυσµού και, εποµένως, εκτός των άλλων (π.χ. δηµογραφική 

γήρανση, πρόωρη συνταξιοδότηση) και πιθανά προβλήµατα στην 

απασχόληση των ανδρών, τα οποία µπορούν να οδηγήσουν στην ολίσθηση 

κάποιων ατόµων στην κατάσταση του οικονοµικά ανενεργού. 

Τις εντονότερες συνέπειες φαίνεται να βίωσε ο ενεργός ανδρικός 

πληθυσµός -κατά φθίνουσα σειρά- της Σουηδίας (µεταβολή ποσοστού 

+5,3%), της Γερµανίας (µεταβολή ποσοστού +4,9%), της Ελλάδας (µεταβολή 

ποσοστού +4,2%), της ∆ανίας (µεταβολή ποσοστού +2,7%), του Ηνωµένου 

Βασιλείου (µεταβολή ποσοστού +2,6%), της Αυστρίας (µεταβολή ποσοστού 

+2,4%), του Λουξεµβούργου (µεταβολή ποσοστού +2,2%), της Γαλλίας 

(µεταβολή ποσοστού +1,9%) και της Πορτογαλίας (µεταβολή ποσοστού 

+1,2%).  

Αντίθετη εικόνα -υποδηλώνοντας θετικές εξελίξεις για τον ενεργό 

ανδρικό πληθυσµό- παρουσιάζουν η Ολλανδία (µεταβολή ποσοστού –2,9%), 

η Ιρλανδία (µεταβολή ποσοστού –1,7%), η Φινλανδία (µεταβολή ποσοστού –

1,3%) και οριακά η Ισπανία (µεταβολή ποσοστού –0,2%). 

Η συσχέτιση των στοιχείων αυτών µε εκείνα του Πίνακα 6 δείχνει ότι το 

µεγάλο βάρος της µείωσης του ενεργού πληθυσµού για το εν λόγω χρονικό 

διάστηµα έπεσε κατά κύριο λόγο στους άνδρες, αφού τα αντίστοιχα ποσοστά 

στις γυναίκες παρουσιάζουν στην πλειοψηφία τους πτωτική µεταβολή.     

Στην περίπτωση του γυναικείου ενεργού πληθυσµού παρατηρούµε σε 

όλα τα κράτη µέλη της Ε.Ε. µείωση του αποκλεισµού, που πραγµατοποιείται 

όµως µε µάλλον χαµηλούς ρυθµούς, και, εποµένως, αύξηση του βαθµού 

απασχόλησης των γυναικών (Πίνακας 8). Αυτό σε γενικές γραµµές µπορούµε 

να το αποδώσουµε σε διάφορα αίτια: στη γενικότερη µείωση της ανεργίας, 

στην είσοδο περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίας, στη δηµιουργία 

περισσότερων θέσεων εργασίας για τις γυναίκες, στη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού επιπέδου και στη µεγαλύτερη εξειδίκευση των γυναικών, κλπ. 
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Πίνακας 8: Πληθυσµός εκτός του εργατικού δυναµικού / φύλο291 
(Μερίδιο % του συνολικού πληθυσµού / φύλο ηλικίας 15 ετών και άνω) 

 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 
ΧΩΡΕΣ 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2003 Μεταβολή292 

Ε.Ε.  
(15 χώρες) 

- - 54,5 54,0 52,9 52,4 - -2,1%

Ευρωζώνη - - 56,2 55,6 54,5 54,2 - -2,0%
Αυστρία - - 51,2 50,7 50,6 49,3 - -1,9%
Βέλγιο 61,1 59,8 59,4 58,3 56,4 57,4 - -3,7%
Γαλλία 52,7 52,0 51,4 51,4 50,9 50,9 50,9 -1,8%
Γερµανία 52,1 52,2 52,2 51,6 51,1 50,6 - -1,5%
∆ανία 37,6 41,7 41,3 40,5 39,8 39,8 40,3 +2,7%
Ελλάδα 65,8 65,0 63,4 61,1 61,3 62,3 62,2 -3,6%
Ηνωµένο 
Βασίλειο 

47,6 47,5 47,1 46,7 45,7 45,2 45,2 -2,4%

Ιρλανδία 63,2 60,5 58,4 56,0 52,7 51,2 50,8 -12,4%
Ισπανία 65,4 63,7 62,7 61,6 59,4 58,9 57,4 -8,0%
Ιταλία - 66,3 65,4 65,3 64,3 63,2 62,7 -3,6%
Λουξεµβούργο 60,9 61,6 63,0 61,5 58,6 56,5 - -4,4%
Ολλανδία 53,9 52,3 50,7 48,5 45,9 44,1 43,7 -10,2%
Πορτογαλία 50,5 50,4 50,7 47,8 47,2 46,1 54,4 -5,1%
Σουηδία - - 42,6 45,0 43,5 41,3 41,1 -1,5%
Φινλανδία - - 45,4 44,9 41,7 41,3 41,7 -3,7%
                                                                                                         

Πηγή: Eurostat και European Commission (2002) 

 

Στο επίπεδο της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης η µεταβολή των ποσοστών 

είναι –2,1% και –2% αντίστοιχα, αλλά στο επίπεδο των επιµέρους χωρών 

εµφανίζονται µεγάλες αποκλίσεις, οι οποίες υποδεικνύουν το διαφορετικό 

τρόπο ανταπόκρισης της κάθε χώρας στις νέες οικονοµικές συνθήκες. 

Η µόνη χώρα στην οποία κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστηµα 

παρουσιάζεται αύξηση του γυναικείου πληθυσµού που παραµένει εκτός της 

αγοράς εργασίας είναι η ∆ανία (µεταβολή ποσοστού +2,7%). 

Αντίθετα, πτωτική τάση, περισσότερο ή λιγότερο έντονη, παρουσιάζουν 

οι υπόλοιπες χώρες. Τη µεγαλύτερη µείωση (και, εποµένως, τη µεγαλύτερη 

αύξηση της γυναικείας συµµετοχής στην απασχόληση) κατά φθίνουσα σειρά 

παρουσιάζουν η Ιρλανδία (µεταβολή ποσοστού –12,4%), η Ολλανδία 

(µεταβολή ποσοστού –10,2%), η Ισπανία (µεταβολή ποσοστού –8%), η 
                                                 
291 Χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από Eurostat, (LFS) και European Commission (2002: 173-
188). 
292 Οι ποσοστιαίες µεταβολές υπολογίστηκαν από τη συγγραφέα της µελέτης. 
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Πορτογαλία (µεταβολή ποσοστού –5,1%), το Λουξεµβούργο (µεταβολή 

ποσοστού –4,4%), το Βέλγιο και η Φινλανδία (µεταβολή ποσοστού –3,7%), η 

Ελλάδα και η Ιταλία (µεταβολή ποσοστού –3,6%), το Ηνωµένο Βασίλειο 

(µεταβολή ποσοστού –2,4%), ενώ ακολουθούν µε µικρότερα ποσοστά τα 

υπόλοιπα κράτη.  

Όπως βλέπουµε, η επίδοση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά στις γυναίκες, 

είναι αρκετά καλή και πάνω από τους µέσους όρους της Ε.Ε. και της 

Ευρωζώνης ως προς την ποσοστιαία µεταβολή, σε αντίθεση µε τις επιδόσεις 

σχετικά µε τον ανδρικό πληθυσµό, που εξετάσαµε προηγουµένως. Αυτό 

δείχνει ότι για τις γυναίκες υπήρξε κάποια µεταβολή των συνθηκών 

ευνοώντας τη µεγαλύτερη συµµετοχή τους στον ενεργό πληθυσµό. Ακόµη 

όµως τα ποσοστά των γυναικών που βρίσκονται εκτός του εργατικού 

δυναµικού εξακολουθούν να είναι από τα πιο υψηλά στην Ε.Ε. και 

επιβάλλονται µέτρα για την ενίσχυση της παρουσίας τους στο εργατικό 

δυναµικό. 

Συγκρίνοντας τα στοιχεία των δύο προηγούµενων πινάκων µπορούµε 

να δούµε ότι τα ποσοστά των γυναικών σε όλες τις χώρες είναι µιάµιση µε δύο 

φορές µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των ανδρών. Αυτό επιβεβαιώνει ότι, 

πέρα από το γεγονός ότι ο ανενεργός πληθυσµός στην Ε.Ε. είναι µεγάλος -και 

κατά κύριο λόγο απαρτίζεται από γυναίκες-, οι κοινωνικές και οικονοµικές 

συνθήκες των ευρωπαϊκών κρατών ευνοούν πολύ περισσότερο τη οικονοµική 

δραστηριοποίηση των ανδρών και λιγότερο των γυναικών. Το ίδιο 

συµπέρασµα εξάγεται και από τα στοιχεία σχετικά µε την απασχόληση και την 

ανεργία των δύο φύλων. 

 

3. Η ανεργία στην Ε.Ε. 
Το φαινόµενο της ανεργίας παρουσιάζει µια µακρά πορεία στην Ε.Ε. 

επηρεάζοντας τις εθνικές οικονοµίες και τα επιµέρους κοινωνικά συστήµατα, 

θέτοντας παράλληλα σε µεγάλο κίνδυνο τόσο την ανταγωνιστικότητα της 

ευρωπαϊκής οικονοµίας συνολικά όσο και τη διατήρηση του ευρωπαϊκού 

κοινωνικού µοντέλου. Γι’ αυτό το λόγο αποτελεί κεντρικό ζήτηµα 

ενδιαφέροντος για την ευρωπαϊκή οικονοµική και κοινωνική πολιτική για 

πολλές δεκαετίες και ασκεί µεγάλη επίδραση στις αποφάσεις που 
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λαµβάνονται κάθε φορά, καθώς και στο σχεδιασµό και την εφαρµογή των 

διαφόρων δράσεων. 

 
3.1. Εξέλιξη της ανεργίας στην Ε.Ε. 

Πέρα από τα στοιχεία που σχετίζονται µε τον ανενεργό πληθυσµό, 

ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα για την εξέλιξη της ανεργίας στην Ε.Ε. 293 

Συσχετίζοντας το φαινόµενο της ανεργίας µε την οµάδα πληθυσµού που 

αποτελεί το επίκεντρο της παρούσας µελέτης διαπιστώνεται ότι οι διαστάσεις 

του προβλήµατος τόσο για την Ε.Ε. γενικότερα όσο και για την Ελλάδα 

ειδικότερα µπορούν να συνοψιστούν στα εξής: υψηλή ανεργία (ιδιαίτερα των 

νέων), χαµηλό ποσοστό απασχόλησης (ιδιαίτερα των γυναικών), µεγάλες 

περιφερειακές διαφοροποιήσεις και παράλληλα ανεπαρκής προσφορά 

εργασίας σε συγκεκριµένες ειδικότητες, στην Ελλάδα µάλιστα οι δείκτες είναι 

πιο επιδεινωµένοι294. 

Πίνακας 9: Ανεργία συνολική και κατά φύλο (% του εργατικού 
δυναµικού)295 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ε.Ε. (15 
χώρες) 

10,5 10,1 10,2 9,9 9,3 8,6 7,7 7,3 7,6 8,0 8,1 7,9 

Αυστρία 3,8 3,9 4,3 4,4 4,5 3,9 3,6 3,6 4,2 4,3 4,8 5,2 

Βέλγιο 9,8 9,7 9,5 9,2 9,3 8,5 6,9 6,6 7,5 8,2 8,4 8,4 

Γαλλία 11,7 11,1 11,6 11,5 11,1 10,5 9,1 8,4 8,9 9,5 9,6 9,5 

Γερµανία 8,3 8,0 8,5 9,1 8,8 7,9 7,2 7,4 8,2 9,0 9,5 9,5 

∆ανία 7,7 6,7 6,3 5,2 4,9 5,2 4,3 4,5 4,6 5,4 5,5 4,8 

Ελλάδα 8,9 9,2 9,6 9,8 10,9 12,0 11,3 10,8 10,3 9,7 10,5 9,8 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

9,3 8,5 7,9 6,8 6,1 5,9 5,4 5,0 5,1 4,9 4,7 4,7 

Ιρλανδία 14,3 12,3 11,7 9,9 7,5 5,7 4,3 4,0 4,5 4,7 4,5 4,3 

Ισπανία 19,5 18,4 17,8 16,7 15,0 12,5 11,1 10,3 11,1 11,1 10,7 9,2 

                                                 
293 Οι αιτίες της ανεργίας είναι πολλές και επιδρούν στη διαµόρφωση του ποσοστού µε 
διαφορετικό τρόπο. Μπορεί να οφείλεται σε διάφορες οικονοµικές αναστατώσεις και 
µεταβολές της οικονοµικής πολιτικής (κόστος κεφαλαίου, ρυθµοί ανόδου της 
παραγωγικότητας, επίπεδα µισθών) ή στα θεσµικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας 
(συλλογικές διαπραγµατεύσεις, σύστηµα λειτουργίας της αγοράς εργασίας) και της αγοράς 
προϊόντων, που επηρεάζουν τις δυνατότητες προσαρµογής της απασχόλησης στις εκάστοτε 
µεταβολές. Ο βαθµός ευελιξίας της αγοράς εργασίας εξηγεί τις επιδόσεις της κάθε χώρας 
στην αντιµετώπιση της ανεργίας, γι’ αυτό και επιβάλλονται διαρθρωτικές µεταβολές. Βλ. 
σχετικά µε την ανεργία και την εµφάνισή της στις σύγχρονες οικονοµίες ∆εδουσόπουλος, Α. 
(2000). 
294 Τράπεζα της Ελλάδος (2000: 63-64) και Bainbridge, S., Murray, J., Harrison, T. Ward, T. 
(2003: 11-17). 
295 Eurostat, (LFS). 
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Ιταλία 10,6 11,2 11,2 11,3 11,3 10,9 10,1 9,1 8,6 8,4 8,0 7,7 

Λουξεµβούργο 3,2 2,9 2,9 2,7 2,7 2,4 2,3 2,1 2,8 3,7 5,1 4,5 

Ολλανδία 6,8 6,6 6,0 4,9 3,8 3,2 2,8 2,2 2,8 3,7 4,6 4,7 

Πορτογαλία 6,9 7,3 7,3 6,8 5,1 4,5 4,0 4,0 5,0 6,3 6,7 7,6 

Σουηδία 9,4 8,8 9,6 9,9 8,2 6,7 5,6 4,9 4,9 5,6 6,3 7,8 

Φινλανδία 16,6 15,4 14,6 12,7 11,4 10,2 9,8 9,1 9,1 9,0 8,8 8,4 

ΑΝ∆ΡΕΣ             

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ε.Ε. (15 
χώρες) 

9,2 8,7 8,8 8,4 7,8 7,2 6,4 6,1 6,6 7,0 7,2 7,0 

Αυστρία 3,0 3,1 3,6 3,6 3,8 3,3 3,1 3,1 4,0 4,0 4,4 4,9 

Βέλγιο 7,7 7,6 7,4 7,3 7,7 7,1 5,6 5,9 6,7 7,6 7,5 7,6 

Γαλλία 10,1 9,4 10,0 10,1 9,5 9,0 7,6 7,0 7,9 8,6 8,7 8,7 

Γερµανία 5,9 5,8 6,6 7,3 7,1 6,4 6,0 6,3 7,1 8,2 8,7 8,9 

∆ανία 7,1 5,6 5,3 4,4 3,9 4,6 3,9 4,1 4,3 4,8 5,1 4,4 

Ελλάδα 6,0 6,2 6,1 6,4 7,1 7,9 7,5 7,3 6,8 6,2 6,6 6,1 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

11,0 9,9 9,2 7,6 6,8 6,5 5,8 5,5 5,6 5,5 5,0 5,1 

Ιρλανδία 14,2 12,2 11,5 9,9 7,7 5,7 4,3 4,1 4,7 5,0 4,9 4,6 

Ισπανία 16,2 14,8 14,3 13,1 11,2 9,0 7,9 7,5 8,1 8,2 8,0 7,0 

Ιταλία 8,3 8,6 8,7 8,7 8,8 8,4 7,8 7,1 6,7 6,5 6,4 6,2 

Λουξεµβούργο 2,6 2,0 2,2 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 2,1 3,0 3,7 3,5 

Ολλανδία 6,0 5,5 4,8 3,7 3,0 2,3 2,2 1,8 2,5 3,5 4,3 4,4 

Πορτογαλία 6,1 6,5 6,5 6,1 4,1 4,0 3,2 3,2 4,1 5,4 5,9 6,7 

Σουηδία 10,8 9,7 10,1 10,2 8,4 6,6 5,9 5,2 5,3 6,0 6,5 7,9 

Φινλανδία 18,1 15,7 14,3 12,3 10,9 9,8 9,1 8,6 9,1 9,2 8,7 8,2 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ             

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ε.Ε. (15 
χώρες) 

12,2 12,0 12,0 11,8 11,3 10,4 9,3 8,7 9,0 9,3 9,3 8,9 

Αυστρία 5,0 5,0 5,3 5,4 5,4 4,7 4,3 4,2 4,4 4,7 5,3 5,5 

Βέλγιο 12,7 12,7 12,5 11,9 11,6 10,3 8,5 7,5 8,6 8,9 9,5 9,5 

Γαλλία 13,6 13,1 13,5 13,3 12,9 12,2 10,9 10,0 10,0 10,5 10,5 10,5 

Γερµανία 11,4 10,9 11,0 11,6 11,1 9,9 8,7 8,9 9,4 10,1 10,5 10,3 

∆ανία 8,5 8,1 7,5 6,2 6,0 5,8 4,8 5,0 5,0 6,1 6,0 5,3 

Ελλάδα 13,7 14,1 15,2 15,2 16,7 18,1 17,2 16,2 15,6 15,0 16,2 15,3 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

7,2 6,8 6,3 5,8 5,3 5,1 4,8 4,4 4,5 4,3 4,2 4,3 

Ιρλανδία 14,6 12,5 11,8 9,9 7,3 5,6 4,2 3,8 4,1 4,3 4,1 4,0 

Ισπανία 25,4 24,6 23,8 22,6 21,1 18,0 16,0 14,8 15,7 15,3 14,5 12,2 

Ιταλία 14,6 15,4 15,2 15,3 15,4 14,8 13,6 12,2 11,5 11,3 10,5 10,1 

Λουξεµβούργο 4,1 4,3 4,2 3,9 4,0 3,3 3,1 2,7 3,8 4,7 7,0 5,9 

Ολλανδία 7,9 8,1 7,7 6,6 5,0 4,4 3,6 2,8 3,1 3,9 4,8 5,1 

Πορτογαλία 7,9 8,2 8,2 7,6 6,3 5,2 4,9 5,0 6,0 7,2 7,6 8,7 

Σουηδία 7,8 7,8 9,0 9,5 8,0 6,8 5,3 4,5 4,6 5,2 6,1 7,7 

Φινλανδία 14,8 15,1 14,9 13,0 12,0 10,7 10,6 9,7 9,1 8,9 8,9 8,6 

 
Πηγή: Eurostat (LFS). 
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Οι συνθήκες του δυσµενούς διεθνούς οικονοµικού περιβάλλοντος 

ανέκοψαν την πτωτική πορεία που ακολουθούσε η ανεργία στην Ε.Ε.-15 

(Πίνακας 9) µέχρι το 2001 οδηγώντας την σε λίγο υψηλότερα επίπεδα που 

διατηρούνται µε ελαφρές διακυµάνσεις µέχρι και σήµερα. Αυτό όµως δε 

σηµαίνει ότι όλα τα κράτη µέλη ακολούθησαν την ίδια διαδροµή· αντίθετα µισά 

από αυτά διατήρησαν την πτωτική πορεία, άλλα µε βραδύ ρυθµό ή ελαφρές 

διακυµάνσεις και άλλα µε εντυπωσιακές επιδόσεις στον περιορισµό της 

ανεργίας την τελευταία δεκαετία (π.χ. το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η 

Ισπανία και η Φινλανδία). 

Η παρατήρηση της κατά φύλο ανάλυσης των ποσοστών ανεργίας 

επιτρέπει την διαπίστωση ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας που 

δηµιουργήθηκαν καλύφθηκαν από άνδρες, οι οποίοι σε όλες τις χώρες έχουν 

µικρότερα ποσοστά ανεργίας από τις γυναίκες, κατά ένα µικρό µέρος όµως 

µπορεί να αποδοθεί και στη σταδιακή αύξηση της συµµετοχής των γυναικών 

στο εργατικό δυναµικό. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η διαφορά των 

ποσοστών ανεργίας ανδρών και γυναικών είναι µικρότερη στις χώρες της Β. 

Ευρώπης και διευρύνεται σε εκείνες της Ν. Ευρώπης. Αυτό οφείλεται κυρίως 

στην είσοδο στις πρώτες µεγάλου αριθµού γυναικών σε εργασίες µε µερική 

απασχόληση, καθώς και στο καλύτερα οργανωµένο σύστηµα κοινωνικής 

πρόνοιας που διευκολύνει τη γυναικεία απασχόληση µε διάφορες παροχές. 

Η Ελλάδα µετά από µια κορύφωση το 1999 µπήκε σε φάση µείωσης 

της ανεργίας παρουσιάζοντας κάποιες διακυµάνσεις, εξακολουθεί όµως, παρ’ 

όλο τον υψηλό ρυθµό ανάπτυξης, να διατηρεί το µεγαλύτερο ποσοστό, 

επιβεβαιώνοντας για άλλη µια φορά τα προβλήµατα στην ελληνική αγορά 

εργασίας. Η πτωτική τάση, όµως, επηρέασε κυρίως τους άνδρες, αφού τα 

ποσοστά της ανεργίας των γυναικών είναι υπερδιπλάσια και τα υψηλότερα 

στην Ευρώπη, καθιστώντας απαραίτητη την ένταση της προσπάθειας για την 

ένταξή τους στην αγορά εργασίας.  

Τα στοιχεία της ανεργίας ατόµων κάτω των 25 ετών τα τελευταία 

χρόνια (Πίνακας 10) απεικονίζουν ότι τα άτοµα αυτά, που στη συντριπτική 

τους πλειοψηφία εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, 

αντιµετωπίζουν µεγάλο βαθµό δυσκολίας στην εξασφάλιση απασχόλησης. 
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Πίνακας 10: Ανεργία πληθυσµού κάτω των 25 ετών296 
(ετήσιος µέσος όρος - %) 

 

ΧΩΡΕΣ 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Ε.Ε. (15 
χώρες) 21,4 20,7 19,1 17,2 15,3 15,2 15,7 16,5 16,7 16,7 16,7 16,7 

Αυστρία 5,7 5,6 6,3 6,7 6,4 5,4 5,3 5,8 6,7 8,1 9,6 10,5
Βέλγιο 23,2 22,9 22,1 22,0 22,1 22,1 16,7 16,8 17,7 21,8 21,2 21,5
Γαλλία 28,6 27,0 28,5 28,4 25,6 23,4 20,1 19,4 20,0 21,1 21,9 22,3
Γερµανία 15,6 14,9 15,6 16,2 15,0 12,7 10,6 12,8 14,2 14,7 15,1 15,0
∆ανία 10,2 9,6 9,7 7,7 7,3 9,1 6,2 8,3 7,4 9,2 8,2 8,6
Ελλάδα 27,7 28,5 31,0 30,8 30,1 31,9 29,2 28,2 26,8 26,8 26,9 26,0
Ηνωµένο 
Βασίλειο 16,4 15,3 14,9 13,7 13,1 12,7 12,2 11,9 12,1 12,3 12,1 12,9

Ιρλανδία 23,0 19,5 18,2 15,4 11,3 8,6 6,9 7,2 8,5 9,1 8,9 8,6
Ισπανία 42,3 39,7 39,2 36,4 33,1 27,3 24,3 23,2 24,2 24,6 23,4 19,7
Ιταλία 29,1 30,3 30,4 30,2 29,9 28,7 27,0 24,1 23,1 23,7 23,6 24,0
Λουξεµ- 
βούργο 7,1 7,2 8,2 7,9 6,9 6,9 7,2 7,3 8,2 11,2 16,5 13,8

Ολλανδία 10,9 11,4 11,1 9,1 7,6 6,8 5,7 4,5 5,0 6,3 8,0 8,2
Πορτογα-
λία 15,0 16,5 16,7 15,1 10,7 9,1 8,8 9,4 11,6 14,4 15,4 16,0

Σουηδία 
22,0 19,1 20,5 20,6 16,1 12,3 10,5 10,9 11,9 13,4 16,3

22,6 
(Προ
βλ.) 

Φινλανδία 34,0 29,7 28,0 25,2 23,5 21,4 21,4 19,8 21,0 21,8 20,7 20,1
                          

Πηγή: Eurostat (LFS) 

 

Γενικά παρατηρείται ότι οι ηλικίες κάτω των 25 ετών περιλαµβάνουν 

άτοµα, τα οποία συνήθως µόλις έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και 

εισέρχονται στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά ή άτοµα νεαρής ηλικίας 

που αναζητούν µια ικανοποιητική θέση εργασίας. Είναι φανερό ότι η 

συγκεκριµένη οµάδα των νέων αντιµετωπίζει πολύ έντονα προβλήµατα 

ένταξης στην αγορά εργασίας για µια σειρά από λόγους. Τα πολύ υψηλά 

ποσοστά ανεργίας αυτών των ατόµων παρουσίασαν τα τελευταία χρόνια µια 

πτωτική τάση, εξακολουθούν όµως να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και να 

επηρεάζονται αρνητικά σε δυσµενείς περιόδους. Αυτό συνηγορεί στην ανάγκη 

για παροχή αποτελεσµατικής αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης σε 

ειδικότητες αιχµής, αλλά και για συνεχή ανανέωση της γνώσης αυτής, ώστε να 

                                                 
296 Χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από Eurostat, (LFS). 
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µπορούν να διατηρούν τη θέση τους στην αγορά εργασίας παρ’ όλες τις 

συντελούµενες µεταβολές. 

Σε επίπεδο Ε.Ε.-15 βλέπουµε ότι, ενώ η ανεργία των νέων µέχρι το 

1999 παρουσίαζε συνεχή πτώση (φτάνοντας το 15,2%), από το 2000 

εµφάνισε πάλι ανοδική τάση. Παρόµοια εικόνα µε κάποιες διαφοροποιήσεις 

βλέπουµε και στα στοιχεία των κρατών µελών. Σε επτά από αυτές (Αυστρία, 

Βέλγιο, Γερµανία, ∆ανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία) η χαµηλότερη τιµή 

ανεργίας, που παριστάνεται µε πλάγια γραφή, για νέους κάτω των 25 ετών για 

το χρονικό διάστηµα 1994-2005 σηµειώθηκε το 2000, σε πέντε άλλες (Γαλλία, 

Ηνωµένο Βασίλειο, Ισπανία, Ολλανδία, Φινλανδία)   το 2001, στην Ιταλία το 

2002, ενώ σε µία (Λουξεµβούργο) νωρίτερα, το 1999 και στην Ελλάδα το 

2005. 

Από τις χώρες που παρουσιάζουν ακόµη και σήµερα τη µεγαλύτερη 

ανεργία νέων κάτω των 25 ετών ξεχωρίζουν για το 2005 η Ελλάδα (26%), 

παρ’ όλη τη µείωση των τελευταίων χρόνων, η Ιταλία (24%), η Σουηδία 

(22,6%),  η Γαλλία και το Βέλγιο (22,3%), η Φινλανδία (20,1%), η Ισπανία 

(19,7%), που υπερβαίνουν κατά πολύ τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (16,7%). 

Ειδικά για την Ελλάδα παρατηρείται µια βελτίωση των µεγεθών καθώς η 

ανεργία των νέων εµφανίζει µια διαρκή πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια, 

εξακολουθεί όµως να κατέχει την πρώτη θέση στην Ε.Ε.-15. Αυτό πρακτικά 

σηµαίνει ότι ένας στους τέσσερις νέους κάτω των 25 ετών ταλανίζεται από την 

ανεργία µε δυσµενείς επιπτώσεις σε ατοµικό, οικογενειακό και εθνικό επίπεδο. 

Πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο βρίσκονται χώρες όπως η 

Ολλανδία (8,2%), η ∆ανία και η Ιρλανδία (8,6%), η Αυστρία (10,5%), η 

Γερµανία (15%), το Λουξεµβούργο (13,8%) και το Ηνωµένο Βασίλειο (12,9%), 

ενώ η Πορτογαλία είναι λίγο χαµηλότερα από το µέσο όρο. Η εικόνα αυτή 

δείχνει ότι η οικονοµική τους ανάπτυξη έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει 

περισσότερες θέσεις εργασίας για τους νέους -και όχι µόνο- της χώρας. 

 

3.2. Εκπαίδευση και Ανεργία. 
Η εκπαίδευση θεωρείται βασικός παράγοντας, που καθορίζει σε 

µεγάλο βαθµό τις επαγγελµατικές δυνατότητες και τη µελλοντική εξέλιξη των 
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ατόµων µέσα στην αγορά εργασίας297. Το εκπαιδευτικό επίπεδο επιδρά τόσο 

στην πιθανότητα να βρεθεί κανείς άνεργος όσο και στη διάρκεια της ανεργίας. 

Επίσης, η ανεργία είναι υψηλότερη για τα άτοµα µε ελάχιστα ή καθόλου 

εκπαιδευτικά πιστοποιητικά και εποµένως δεξιότητες και προσόντα, ενώ 

ταυτόχρονα είναι δύσκολη η µετάβαση στην αγορά εργασίας298. Οι δείκτες 

ανεργίας ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης παρουσιάζουν την 

πιθανότητα να µείνει κάποιος χωρίς εργασία, ενώ επιθυµεί να εργαστεί, 

διαχωρίζοντας τον πληθυσµό-στόχο σε επιµέρους κατηγορίες ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό τους επίπεδο. Οι δείκτες αυτοί µπορούν να δώσουν ένα µέτρο 

των δυσκολιών που τα άτοµα κάθε οµάδας αντιµετωπίζουν µέσα στην αγορά 

εργασίας και, εποµένως, να διαµορφώσουν  µια άποψη για τον ρόλο της 

εκπαίδευσης στη µείωση των πιθανοτήτων να βρεθεί κάποιος σε κατάσταση 

ανεργίας.  

Ειδικά για την Ελλάδα τα στοιχεία (Πίνακας 11) δείχνουν ότι η ανεργία 

των αποφοίτων πρωτοβάθµιας και κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

παρουσίασε µια κορύφωση το χρονικό διάστηµα 1998-2001, µειώθηκε λίγο 

την επόµενη διετία και το 2004-05 παρουσίασε µια απότοµη αύξηση, 

εξακολουθεί όµως να  βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. 

Ταυτόχρονα, µπορούµε να δούµε ότι στη συγκεκριµένη κατηγορία η 

Ελλάδα καταλαµβάνει µεταξύ των 15 κρατών µελών µια από τις τελευταίες 

θέσεις στον πίνακα ανεργίας αυτής της κατηγορίας. Αυτό επιβεβαιώνει το 

γεγονός ότι παρά τη στροφή σε επενδύσεις εντάσεως γνώσης θα εξακολουθεί 

να υπάρχει ζήτηση για την κάλυψη θέσεων χαµηλότερης εξειδίκευσης299. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
297 Jacquemin, A., Pench, L.R. (ed.) (1997: 142-143), Prais, S. (1995), Καραντινός, ∆. (1998: 
51-61, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις (1999: 9), OECD 
(2000a), European Commission (2001a), Machin, S., Vignoles, A. (2001), Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, (2002α: xi, 12, 16-17), Descy, P. (2002: 61-62, 66), OECD (2003) και Vignoles, A., 
Galindo-Ruenda, F., Feinstein, L. (2004: 268, 278). Βλ. σχετικά και στο Κεφάλαιο 2. 
298 McIntosh, S., Steedman, H. (1999) και Descy, P. (2002: 58, 61-62, 66). 
299 Bainbridge, S., Murray, J., Harrison, T. Ward, T. (2003: 16-17). 
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Επίπεδα ανεργίας του συνολικού πληθυσµού ηλικίας 25-59 (%) 
Πίνακας 11: Α. Ανεργία  αποφοίτων πρωτοβάθµιας και κατώτερης 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - Επίπεδα 0-2 (ISCED 1997)300 
 

ΧΩΡΕΣ 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Ε.Ε.  
(15 χώρες) 12,7 12,5 10,9 9,3 9,8 10,2 10,4 10,3 

Αυστρία - - 5,5 6,3 6,0 7,6 8,1 8,7 
Βέλγιο 13,6 13,4 9,3 9,2 10,0 10,2   
Γαλλία - - - - - 10,5 10,9 11,0 
Γερµανία 14,5 - 14,0 13,2 15,3 18,0 20,3 20,1 
∆ανία 10,4 7,3 6,6 5,5 6,2 7,5 8,1 7,2 
Ελλάδα 6,7 8,1 8,5 8,2 7,9 7,4 8,8 8,7 
Ηνωµένο 
Βασίλειο 9,3 - 8,9 7,6 8,5 7,1 6,7 6,9 

Ιρλανδία 17,3 - 7,4 5,9 6,2 6,5 6,7 6,3 
Ισπανία 21,5 18,1 14,1 10,5 11,3 11,5 11,4 9,8 
Ιταλία 9,9 10,7 10,5 9,3 9,1 9,0 7,9 7,6 
Λουξεµβούργο 3,8 - 3,2 1,9 3,9 3,6 5,5 5,0 
Ολλανδία 8,1 5,9 3,5 3,6 4,0 5,9 6,4 7,6 
Πορτογαλία 6,8 4,3 3,4 3,6 4,0 5,9   
Σουηδία 10,0 11,1 7,7 5,1 4,9 5,3 5,8 9,1 
Φινλανδία 17,0 14,4 12,2 11,2 11,4 11,5 12,4 11,1 

 

Πηγή: Eurostat (LFS) και European Commission (2002) 

 

Τα στοιχεία του Πίνακα 12 παρουσιάζουν διαχρονικά µέσα στην 

περασµένη δεκαετία τα ποσοστά ανεργίας των ατόµων που είναι απόφοιτοι 

της δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των χωρών της 

Ε.Ε. Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί στο ποσοστό 

που αναφέρεται στην Ελλάδα συµπεριλαµβάνονται και οι απόφοιτοι της 

επαγγελµατικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ι.Ε.Κ. και έτσι δίνεται η 

δυνατότητα να εξαχθούν ορισµένα συµπεράσµατα.  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια επιδείνωση της κατάστασης για 

ορισµένες χώρες, ανάµεσά τους και την Ελλάδα, οι οποίες διατηρούν 

ποσοστά ανεργίας αυτής της κατηγορίας πάνω από τον µέσο όρο της Ε.Ε.-

15, που επηρεάζεται επίσης αυξητικά. Ειδικά η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει τα 

υψηλότερα ποσοστά ανέργων αυτής της κατηγορίας από όλες τις ευρωπαϊκές 

χώρες -µε εξαίρεση τη Γερµανία- για τα τελευταία χρόνια, αποκαλύπτοντας 

έντονες αδυναµίες του συστήµατος της αγοράς εργασίας.  

                                                 
300 Χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από European Commission, Eurostat (2001a), European 
Commission (2002: 173-188) και Eurostat, (LFS). 
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Πίνακας 12: Β. Ανεργία  αποφοίτων ανώτερης δευτεροβάθµιας και 
µεταδευτεροβάθµιας (µη τριτοβάθµιας) εκπαίδευσης 

Επίπεδα 3-4 (ISCED 1997)301 
 

ΧΩΡΕΣ 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ε.Ε.  
(15 χώρες) 8,6 8,5 6,8 6,1 6,4 6,9 7,1 7,0

Αυστρία - - 2,6 2,8 3,1 3,3 3,7 4,0
Βέλγιο 7,6 7,7 5,5 4,3 5,6 6,5 6,0 6,9
Γαλλία - - - - 6,6 6,6 6,5
Γερµανία 8,8 - 8,0 8,2 8,7 10,0 10,9 11,2
∆ανία 6,0 4,6 3,9 3,3 3,3 4,2 4,9 4,2
Ελλάδα 9,1 10,5 11,1 10,1 10,0 9,5 9,9 9,3
Ηνωµένο 
Βασίλειο 6,6 - 4,4 3,6 3,7 3,5 3,7 3,5

Ιρλανδία 7,3 - 2,6 2,4 2,9 3,0 3,2 3,0
Ισπανία 18,0 15,3 11,2 8,2 9,5 9,8 9,3 7,4
Ιταλία 7,6 8,4 7,5 6,7 6,4 5,9 5,4 5,2
Λουξεµβούργο 2,0  - 1,6 1,1 1,2 2,6 4,3 3,5
Ολλανδία 4,8 3,2 1,9 1,5 1,9 2,5 3,9 4,1
Πορτογαλία 6,1 4,5 3,9 2,9 4,4 5,3 5,5 6,4
Σουηδία 9,5 9,0 5,2 4,0 4,1 4,5 5,6 6,1
Φινλανδία 12,7 11,2 8,8 8,6 8,6 9,0 8,3 7,4

                   
Πηγή: Eurostat (LFS)  

 

Εντυπωσιακά βελτίωσαν τις επιδόσεις τους η Ισπανία, η Ιρλανδία, η 

Σουηδία και η Φινλανδία, οι οποίες πέτυχαν να περιορίσουν τα υψηλά 

ποσοστά ανεργίας των προηγούµενων ετών. Σε πολύ χαµηλά επίπεδα έχουν 

φθάσει πλέον η Ιρλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο, το Λουξεµβούργο, η 

Ολλανδία, η ∆ανία και η Σουηδία, έχοντας προφανώς εξασφαλίσει αύξηση 

των προσφερόµενων σε αυτή την κατηγορία εργαζοµένων θέσεων 

απασχόλησης.  

Τα ποσοστά ανεργίας των αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην 

Ε.Ε. (Πίνακας 13) σε απόλυτες τιµές είναι χαµηλότερα από εκείνα των άλλων 

δύο επιπέδων εκπαίδευσης στα οποία έγινε προηγούµενη αναφορά, αλλά 

απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση µε ειδικούς δείκτες των τοµέων / ειδικοτήτων 

που παράγονται από ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και στους οποίους 

σηµειώνονται υψηλότερα ποσοστά.  

                                                 
301 Χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από Eurostat, (LFS). 
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Πίνακας 13: Γ. Ανεργία  αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
Επίπεδα 5-6 (ISCED 1997)302 

 
ΧΩΡΕΣ 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ε.Ε.  
(15 χώρες) 5,9 6,9 4,4 3,9 4,3 4,6 4,8 4,7

Αυστρία -            - 1,4 1,2 1,6 1,9 3,1 2,1
Βέλγιο 6,7 7,2 5,0 4,5 4,8 5,2 5,5 5,3
Γαλλία - - - - - 5,1 5,4 5,1
Γερµανία 5,3 - 4,2 4,1 4,2 4,9 5,3 5,6
∆ανία 3,8 3,3 2,6 3,4 3,6 5,0 4,0 3,7
Ελλάδα 5,6 6,5 7,5 7,0 6,7 6,2 7,0 7,0
Ηνωµένο 
Βασίλειο 3,6 - 2,1 1,9 2,4 2,3 2,2 2,2

Ιρλανδία 4,2 : 1,6 1,6 1,9 2,5 2,1 2,0
Ισπανία 14,3 12,9 9,2 6,6 7,6 7,5 7,4 6,0
Ιταλία 4,2 - 1,6 1,6 1,9 2,5 2,1 2,0
Λουξεµβούργο - - - - 1,8 4,0  3,3 3,3
Ολλανδία 4,0 2,0 1,6 1,5 1,7 2,3 2,8 2,8
Πορτογαλία 3,3 2,7  2,6 2,2 3,3 4,9 4,0 3,8
Σουηδία 4,3 4,6 2,9 2,3 2,6 3,6 3,9 4,4
Φινλανδία 6,7 6,2 4,9 4,0 4,0 4,2 4,8 4,6

 
                                       Πηγή: Eurostat (LFS)  

 

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα εµφανίζει διαχρονικά υψηλότερα ποσοστά 

ανεργίας σε αυτή την κατηγορία από όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες303, µε 

εξαίρεση την Ισπανία, η οποία ήδη εµφανίζει για µεγάλη χρονική διάρκεια 

υψηλά ποσοστά σε όλες τις κατηγορίες ανέργων. Η κατάσταση αυτή µπορεί 

να αποδοθεί εν µέρει στην ποιοτική και ποσοτική αναντιστοιχία προσφοράς 

και ζήτησης αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και εν µέρει στα 

διαρθρωτικά προβλήµατα που εξακολουθεί να αντιµετωπίζει η ελληνική 

οικονοµία, παρ’ όλη τη βελτίωση βασικών µεγεθών. Τα υψηλότερα ποσοστά 

απασχολησιµότητας αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης παρουσίασαν το 

2005 η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Αυστρία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ολλανδία. 

                                                 
302 Χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από European Commission, Eurostat (2001a), European 
Commission (2002: 173-188) και Eurostat, (LFS). 
303 Τα ποσοστά των αποφοίτων επιπέδου 5-6 (ISCED 1997) όµως είναι χαµηλότερα από 
εκείνα των αποφοίτων των κατώτερων επιπέδων εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 
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Μία από τις κατηγορίες ανέργων που παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον 

είναι οι µακροχρόνια άνεργοι304, καθώς επανεντάσσονται µε µεγαλύτερη 

δυσκολία στην αγορά εργασίας, κινδυνεύουν περισσότερο από την απαξίωση 

των επαγγελµατικών τους γνώσεων και δεξιοτήτων, βιώνουν αισθήµατα 

χαµηλής αυτοεκτίµησης και απειλούνται σε αυξηµένο βαθµό από το 

ενδεχόµενο της αποθάρρυνσης, η οποία µπορεί σταδιακά να τους οδηγήσει 

στην κατάσταση του οικονοµικά ανενεργού. Για το λόγο αυτό σχεδιάζονται 

ειδικές δράσεις για την ενίσχυση του γνωστικού τους κεφαλαίου και της 

επανεισόδου τους στην αγορά εργασίας. 

 

Πίνακας 14: Μακροχρόνια ανεργία (% επί του συνόλου του ενεργού 
πληθυσµού) 

 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Ε.Ε. (15 χώρες) 4,9 4,9 4,8 4,4 3,9 3,4 3,1 3,1 3,3 3,4 3,3
Αυστρία 1,0 1,2 1,3 1,3 1,2 1,0 0,9 1,1 1,1 1,3 1,3
Βέλγιο 5,8 5,7 5,4 5,6 4,8 3,7 3,2 3,7 3,7 4,1 4,4
Γαλλία 4,4 4,5 4,7 4,5 4,1 3,5 3,0 3,1 3,7 3,9 3,9
Γερµανία 3,9 4,1 4,6 4,5 4,1 3,7 3,7 3,9 4,5 5,4 5,0 

∆ανία 2,0 1,8 1,5 1,3 1,1 0,9 0,9 0,9 1,1 1,2 1,1
Ελλάδα 4,6 5,2 5,3 5,8 6,5 6,2 5,5 5,3 5,3 5,6 5,1
Ηνωµένο Βασίλειο 3,5 3,1 2,5 1,9 1,7 1,4 1,3 1,1 1,1 1,0 1,0
Ιρλανδία 7,6 7,0 5,6 3,9 2,4 1,6 1,3 1,4 1,6 1,6 1,5
Ισπανία 10,3 9,4 8,7 7,5 5,7 4,6 3,7 3,7 3,7 3,4 2,2 

Ιταλία 7,1 7,3 7,3 6,8 6,7 6,3 5,7 5,1 4,9 4,0 3,9
Λουξεµβούργο 0,7 0,8 0,9 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2
Ολλανδία 3,1 3,0 2,3 1,5 1,2 0,8 0,6 0,7 1,0 1,6 1,9
Πορτογαλία 3,1 3,3 3,2 2,2 1,8 1,7 1,5 1,7 2,2 3,0 3,7
Σουηδία 2,3 2,7 3,1 2,6 1,9 1,4 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 

Φινλανδία - - 4,9 4,1 3,0 2,8 2,5 2,3 2,3 2,1 2,2
 

Πηγή: Eurostat 

 

Η Ελλάδα στην Ε.Ε.-15 (Πίνακας 14) έχει το υψηλότερο ποσοστό 

µακροχρόνια ανέργων, γεγονός που αποτελεί σοβαρή ένδειξη για 

δυσλειτουργία της αγοράς εργασίας και για περιορισµένη αποτελεσµατικότητα 

των πολιτικών για την ενίσχυσή της, κυρίως των ενεργητικών. Παράλληλα, 

                                                 
304 Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνει η Eurostat πρόκειται για τα άτοµα ηλικίας άνω των 15 
ετών τα οποία είναι άνεργα για περισσότερο από 12 µήνες, δεν επίκειται να αναλάβουν 
εργασία µέσα στις επόµενες δύο εβδοµάδες, είναι διατεθειµένα να αρχίσουν να εργάζονται 
µέσα στις επόµενες δύο εβδοµάδες και αναζητούν εργασία. 
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γίνεται αισθητή η ανάγκη αξιολόγησης των διαφόρων δράσεων, ώστε να είναι 

δυνατή η γρήγορη προσαρµογή τους στις νέες εξελίξεις.  

 

4. Ε.Ε.: Χρηµατοδότηση µέτρων για τις εφαρµοζόµενες πολιτικές για την 
αγορά εργασίας. 

Ιδιαίτερη σηµασία για τις θεσµικές και εφαρµοσµένες πρωτοβουλίες 

που αναπτύσσει η Ε.Ε. στην προσπάθειά της να αντιµετωπίσει τα 

προβλήµατα που ανακύπτουν στην αγορά εργασίας έχει η δηµόσια 

χρηµατοδότηση. Αυτή αναφέρεται ρητά σε µέτρα αφιερωµένα στους 

ανέργους, στους απασχολούµενους που διατρέχουν τον κίνδυνο να χάσουν 

τη θέση εργασίας που κατέχουν, και σε ανενεργά άτοµα, τα οποία θα 

επιθυµούσαν την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. 

Η συνολική χρηµατοδότηση περιλαµβάνει δύο κύριες οµάδες µέτρων: 

• Συνολικές κατηγορίες 2-7: χρηµατοδότηση σε ενεργητικά προγράµµατα 

συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης, της µεταβολής εργασίας (job rotation) 

/ µοιράσµατος της εργασίας (job sharing), της προώθησης της απασχόλησης, 

της ολοκλήρωσης (integration) της ένταξης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 

(disabled), της άµεσης δηµιουργίας θέσεων εργασίας και της υποκίνησης της 

έναρξης επαγγελµατικής δραστηριότητας. 

• Συνολικές κατηγορίες 8-9: Χρηµατοδότηση σε παθητικά προγράµµατα, 

όπως η “διατήρηση εξω-επαγγελµατικού εισοδήµατος” (κυρίως ωφελήµατα 

για την ανεργία) και η “πρόωρη συνταξιοδότηση”305. 

Τα στοιχεία του Πίνακα 15 αποδεικνύουν ότι στο σύνολο των κρατών 

µελών της Ε.Ε. η Ελλάδα καταλαµβάνει την προτελευταία θέση (πριν από το 

Ηνωµένο Βασίλειο) στις χρηµατοδοτήσεις ενεργητικών και παθητικών µέτρων 

ενίσχυσης της αγοράς εργασίας στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζει και, φυσικά, αποκλίνει πολύ και από τον κοινοτικό µέσο όρο. 

Αυτό υπογραµµίζει την ανάγκη να αυξηθεί η δηµόσια επένδυση σε πολιτικές 

που σχετίζονται µε την αγορά εργασίας, ώστε να αυξηθούν και οι πιθανότητες 

επίλυσης ορισµένων τουλάχιστον από τα προβλήµατά της. 

 

                                                 
305 Eurostat, LMP data collection, στοιχεία διαφόρων ετών. 
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Πίνακας 15: ∆ηµόσια χρηµατοδότηση για µέτρα πολιτικής για την αγορά 
εργασίας (% του ΑΕΠ) (συνολικό ποσό για τις κατηγορίες 2-9)306 

 
ΧΩΡΕΣ 1998 1999 2000 2001 

Ε.Ε. (15 χώρες) - 2,253 2,038 2,001 
Αυστρία 1,754 1,749 1,588 1,642 
Βέλγιο 3,621 3,395 3,188 3,197 
Γαλλία 2,570 2,593 2,436 2,410 
Γερµανία 3,267 3,207 2,895 2,910 
∆ανία 4,612 4,418 4,089 3,932 
Ελλάδα - 0,714 0,717 0,675 
Ηνωµένο Βασίλειο 0,782 0,751 0,636 0,551 
Ιρλανδία 2,420 1,973 1,590 1,438 
Ισπανία 2,167 2,127 2,075 2,089 
Ιταλία - 1,227 1,196 1,252 
Λουξεµβούργο - - - - 
Ολλανδία - 3,092 2,840 2,634 
Πορτογαλία - 1,186 1,246 1,348 
Σουηδία 3,985 3,607 2,841 2,414 
Φινλανδία 3,585 3,318 2,880 2,803 

 
                                                               Πηγή: Eurostat (LMP data collection) 

 
Χώρες µε σηµαντική δηµόσια χρηµατοδότηση στον τοµέα αυτό είναι 

κατά φθίνουσα σειρά (µε βάση τις χρηµατοδοτήσεις του 2001) η ∆ανία, το 

Βέλγιο, η Γερµανία, η Φινλανδία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Γαλλία. 

Αντίθετα, στα χαµηλότερα επίπεδα βρίσκονται (µε ανιούσα σειρά) εκτός από 

το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση της δηµόσιας 

χρηµατοδότησης για µέτρα ενεργητικής πολιτικής στην αγορά εργασίας 

(Πίνακας 16), αφού τα τελευταία χρόνια έχει µεταβληθεί άρδην η στάση της 

Ε.Ε. έναντι της επίλυσης των προβληµάτων που εµφανίζονται σε αυτήν, 

µετακινώντας το βάρος από τα παθητικά στα ενεργητικά µέτρα, τα οποία 

θεωρείται ότι µπορούν να συµβάλλουν αποτελεσµατικότερα στους 

επιδιωκόµενους στόχους της οικονοµικής ανάπτυξης και της κοινωνικής 

συνοχής307.  

 

 

 
                                                 
306 Eurostat, LMP data collection, στοιχεία διαφόρων ετών. 
307 Βλ. σχετικά στο Κεφάλαιο 3.  
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Πίνακας 16: ∆ηµόσια χρηµατοδότηση για µέτρα ενεργητικής πολιτικής 
για την αγορά εργασίας  (% του ΑΕΠ)  

(συνολικό ποσό για τις κατηγορίες 2-7)308 
 

ΧΩΡΕΣ 1998 2000 2001 2002 2003 2004 
Ε.Ε. (15 χώρες) - Ο,682 0,743 0,747 0,712 0,643 
Αυστρία 0,325 0,385 0,428 0,407 0,449 0,431 
Βέλγιο 1,109 1,001 0,996 0,902 0,993 0,920 
Γαλλία 0,985 1,013 0,956 0,901 0,824 0,726 
Γερµανία 0,955 0,988 0,956 1,034 0,950 0,854 
∆ανία 1,655 1,687 1,649 1,676 1,516 1,523 
Ελλάδα - 0,264 0,278 0,200 0,109 0,166 
Ηνωµένο Βασίλειο 0,161 0,194 0,160 0,161 0,160 0,160 
Ιρλανδία 0,941 0,798 0,730 0,643 0,588 0,492 
Ισπανία 0,509 0,659 0,606 0,562 0,562 0,551 
Ιταλία - 0,557 0,623 0,661 0,683 0,547 
Λουξεµβούργο - - - - - - 
Ολλανδία - - 1,168 1,225 1,206 1,123 
Πορτογαλία - 0,374 0,492 0,451 0,516 0,552 
Σουηδία 1,852 1,547 1,452 1,379 1,033 1,002 
Φινλανδία 1,015 0,772 0,710 0,719 0,746 0,780 

 
                                                               Πηγή: Eurostat (LMP data collection) 

 
Από τις χώρες της Ε.Ε. ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στη χρηµατοδότηση 

τέτοιων µέτρων και µάλιστα πάνω από τον κοινοτικό µέσο όρο εµφανίζουν 

(κατά φθίνουσα σειρά) η ∆ανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, το Βέλγιο και η 

Γερµανία (µε βάση τις χρηµατοδοτήσεις του 2004).  

Αντίθετη εικόνα έχουµε στις χαµηλές χρηµατοδοτήσεις, όπου (µε 

ανιούσα σειρά και µε βάση τις χρηµατοδοτήσεις του 2004) συναντούµε το 

Ηνωµένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Αυστρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την 

Ισπανία και την Πορτογαλία· η Ελλάδα µάλιστα κατέχει την προτελευταία θέση 

µε µεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. 

 
 
 

                                                 
308 Eurostat, LMP data collection, στοιχεία διαφόρων ετών. 
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Πίνακας 17: ∆ηµόσια χρηµατοδότηση για µέτρα παθητικής πολιτικής για 
την αγορά εργασίας  (% του ΑΕΠ) 

(συνολικό ποσό για τις κατηγορίες 8-9)309 
 

ΧΩΡΕΣ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Ε.Ε. (15 χώρες) - 1,440 - 1,266 1,361 1,446 1,462
Αυστρία 1,413 1,313 1,172 1,183 1,247 1,365 1,394
Βέλγιο 2,513 2,369 2,181 2,247 2,387 2,468 2,406
Γαλλία 1,539 1,516 1,377 1,410 1,578 1,737 1,718
Γερµανία 2,267 2,111 1,889 1,924 2,134 2,281 2,314
∆ανία 2,957 2,579 2,408 2,290 2,347 2,659 2,672
Ελλάδα - 0,446 0,441 0,397 0,368 0,410 0,448
Ηνωµένο Βασίλειο 0,623 0,555 0,440 0,394 0,367 0,343 0,285
Ιρλανδία 1,478 1,102 0,789 0,696 0,799 0,885 0,897
Ισπανία 1,658 1,477 1,347 1,371 1,471 1,457 1,498
Ιταλία 0,576 0,682 - 0,623 0,679 0,663 0,760
Λουξεµβούργο - 0,531 0,447 0,477 0,528 0,641 0,687
Ολλανδία 2,412 2,140 2,174 1,876 1,904 2,022 2,233
Πορτογαλία - 0,851 0,872 1,030 1,213 1,219 1,319
Σουηδία 1,823 1,680 1,374 1,072 1,045 1,209 1,316
Φινλανδία 2,576 2,375 2,110 2,018 2,071 2,088 2,068
                                                                            
                                                                           Πηγή: Eurostat (LMP data collection) 

 

Εντυπωσιακή είναι η υπεροχή, συντριπτική στις περισσότερες 

περιπτώσεις, των δηµόσιων χρηµατοδοτήσεων των χωρών της Ε.Ε. σε µέτρα 

παθητικής πολιτικής για την αγορά εργασίας έναντι των µέτρων ενεργητικής 

πολιτικής (Πίνακας 14). Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η µεταβολή 

προσανατολισµού των ευρωπαϊκών πολιτικών για την αγορά εργασίας προς 

ενεργητικότερες δράσεις, παρ’ όλες τις θεσµικές παρεµβάσεις, 

πραγµατοποιείται µε σχετικά αργό ρυθµό, κάτι που σίγουρα επηρεάζει και 

τους ρυθµούς για τις διαρθρωτικές µεταβολές που κρίνονται απαραίτητες για 

την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 

Στις χώρες µε τις υψηλότερες χρηµατοδοτήσεις συµπεριλαµβάνονται 

και πάλι οι ίδιες χώρες που διακρίθηκαν και στην προηγούµενη περίπτωση, 

δηλαδή (µε κατιούσα σειρά και µε βάση τις χρηµατοδοτήσεις του 2004) η 

∆ανία, το Βέλγιο, η Γερµανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία των οποίων 

µάλιστα οι επιδόσεις είναι πολύ µεγαλύτερες από τον κοινοτικό µέσο όρο. Στις 

χαµηλότερες θέσεις βρίσκονται (µε ανιούσα σειρά και µε βάση τις 

                                                 
309 Eurostat, LMP data collection, στοιχεία διαφόρων ετών. 
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χρηµατοδοτήσεις του 2004) το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ελλάδα, το 

Λουξεµβούργο, η Ιταλία και η Ιρλανδία. 

Σε ό,τι αφορά στη χώρα µας, οι χαµηλές της επιδόσεις δηµιουργούν 

την υποχρέωση για ταχεία κινητοποίηση, προκειµένου όχι µόνο να καλύψει τη 

διαφορά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και να αντιµετωπίσει γρήγορα 

και αποτελεσµατικά τα προβλήµατα της εθνικής αγοράς εργασίας, που είναι 

ήδη επιβαρηµένα. Οφείλουµε όµως να παρατηρήσουµε ότι το ποσοστό του 

ΑΕΠ που δαπανάται σε µέτρα παθητικής πολιτικής από την Ελλάδα είναι 

σχεδόν τρεις φορές µεγαλύτερο από το αντίστοιχο για εκείνα της ενεργητικής 

πολιτικής, γεγονός που επιδρά αρνητικά στην οικονοµική ανάπτυξη της 

χώρας.  

 

 4.1. ∆ηµόσια χρηµατοδότηση για µέτρα ενεργητικής πολιτικής για την 
αγορά εργασίας. Αναλυτική παρουσίαση. 

Η αναλυτική παρουσίαση των µέτρων ενεργητικής πολιτικής ανά τύπο 

µέτρου είναι επιβεβληµένη, προκειµένου να εξαχθούν ακριβέστερα 

συµπεράσµατα σχετικά µε την επένδυση σε αυτά εκ µέρους των κρατών 

µελών και την καθοριζόµενη από το καθένα κατανοµή των πόρων. Στους 

πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται το ποσό (σε εκατοµµύρια ευρώ) της 

δηµόσιας δαπάνης σε κάθε κατηγορία µέτρων ενεργητικής πολιτικής, τα οποία 

στοχεύουν σε ανέργους, σε απασχολούµενους των οποίων οι θέσεις 

βρίσκονται σε κίνδυνο και σε ανενεργά άτοµα που θα επιθυµούσαν την ένταξή 

τους στην αγορά εργασίας. Γίνεται αναφορά σε έξι κατηγορίες µέτρων: 

κατάρτιση ανέργων και οµάδων σε κίνδυνο, µεταβολή και διανοµή εργασίας, 

υποκίνηση της απασχόλησης, ολοκλήρωση της ένταξης των ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες (disabled), άµεση δηµιουργία θέσεων εργασίας και υποκίνηση 

της έναρξης επαγγελµατικής δραστηριότητας. Τα µέτρα αυτά παρουσιάζουν 

µεγάλη σηµασία, γιατί µπορούν να ασκήσουν θετική επιρροή στις εθνικές 

οικονοµίες και συνολικά στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη. 
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Πίνακας 18: Σύνολο κατηγορίας 2 – ∆ηµόσιες δαπάνες για Κατάρτιση 
(σε εκατ. ευρώ)310 

 

ΧΩΡΕΣ 1998 2000 2001 2002 2003 2004 
Ε.Ε.  
(15 χώρες)-
σύνολο 

 
- 
 

20169,0 26027,1 28093,5 26946,1 25825,7 

Αυστρία 385,7 475,9 526,7 539,8 673,2 662,5 
Βέλγιο 365,3 393,5 434,6 479,9 491,9 564,3 
Γαλλία 5452,0 5335,0 4912,1 4543,7 4806,7 5082,3 
Γερµανία 8593,1 9957,4 10370,9 11658,3 9888,0 8033,4 
∆ανία 1090.6 1217,5 1185,0 1131,5 967,3 1061,2 
Ελλάδα - 150,7 51,2 134,8 25,1 51,3 
Ηνωµένο 
Βασίλειο 1753,3 2339,8 1768,0 2087,4 2078,0 2272,5 

Ιρλανδία 173,1 231,4 265,6 288,7 298,8 269,0 
Ισπανία 818,9 1055,1 985,1 868,4 878,5 1025,5 
Ιταλία - 2738,0 2333,9 2859,2 3355,3 3058,8 
Λουξεµβούργο - - - -            - - 
Ολλανδία 331,9 - 766,8 1115,9 1554,3 1744,3 
Πορτογαλία 239,7 274,4 249,8 232,5 374,9 414,8 
Σουηδία 2354,4 1911,1 1738,4 1676,3 1045,1 978,9 
Φινλανδία 616,1 494,4 439,1 477,1 509,0 607,0 

 
                                                                                 Πηγή: Eurostat (LMP data collection) 

 

Είναι φυσικό λόγω της θεµατικής της µελέτης να αποδοθεί βαρύτητα 

στις επενδύσεις στην κατάρτιση (Πίνακας 18). Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, 

βλέπουµε εξαιρετικά χαµηλές δηµόσιες δαπάνες για την κατάρτιση, που 

αποκλίνουν κατά πολύ σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, αλλά και σε 

σχέση µε την επένδυση των µεµονωµένων κρατών, ακόµη και αυτών που 

είναι περίπου του ίδιου µεγέθους και δυναµικής, καταλαµβάνοντας την 

τελευταία θέση ανάµεσά τους. Αξιοσηµείωτη, επίσης, είναι η δραµατική 

µείωση της επένδυσης για το 2001, το 2003 και το 2004 (µόλις 51,2, 25,1 και 

51,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα), ενώ για το 2000 και το 2002 είχε καταγραφεί 

επένδυση της τάξης των 150,7 και 134,8 εκατοµµυρίων αντίστοιχα. Αυτή η 

µείωση σηµειώνεται και σε άλλες χώρες, αλλά για τη χώρα µας η κατάσταση 

επιδεινώνεται ακόµη περισσότερο, καθώς ξεκινά από µια ήδη χαµηλή 

αφετηρία. Αντίθετα, πολύ µεγάλα ποσά εξακολουθούν να επενδύουν στην 

κατάρτιση χώρες µε ισχυρές οικονοµίες, όπως η Γερµανία, η Γαλλία, η Ιταλία, 

η ∆ανία και η Ισπανία (για το 2004). 
                                                 
310 Eurostat, LMP data collection, στοιχεία διαφόρων ετών. 
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Πίνακας 19: Σύνολο Κατηγορίας 3 – ∆ηµόσιες δαπάνες για µεταβολή 
εργασίας και διανοµή εργασίας (σε εκατ. ευρώ)311 

 
ΧΩΡΕΣ 1998  2000 2001 2002 2003 2004 

Ε.Ε.  
(15 χώρες)-
σύνολο 

: 472,5 517,8 158,9 217,6 226,4 

Αυστρία 0,0 0,6 0,3 0,2 0,3 0,3 
Βέλγιο 185,1 288,4 327,2 - - - 
Γαλλία - - - - - - 
Γερµανία - - - 9,4 28,2 29,2 
∆ανία 4,9 - - - - - 
Ελλάδα - - - - - - 
Ηνωµένο Βασίλειο - - - - - - 
Ιρλανδία - - - - - - 
Ισπανία 3,9 26,5 27,1 28,5 56,5 70,3 
Ιταλία 14,7 19,5 25,2 22,4 24,1 33,5 
Λουξεµβούργο - - - - - - 
Ολλανδία : 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 
Πορτογαλία - 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 
Σουηδία 146,0 58,1 27,7 19,5 16,9 16,9 
Φινλανδία 71,0 71,4 79,6 70,5 88,5 75,8 

 
                                                                      Πηγή: Eurostat (LMP data collection) 

 

Τα στοιχεία για τη δηµόσια χρηµατοδότηση σε µέτρα που αναφέρονται 

σε ενίσχυση της µεταβολής και της διανοµής εργασίας είναι ελλιπή για τις 

περισσότερες χώρες της Ε.Ε., ανάµεσα τους και την Ελλάδα (Πίνακας 19). 

Αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να εξάγουµε ασφαλή συµπεράσµατα για 

αυτήν την κατηγορία χρηµατοδότησης. Άλλωστε, το συγκεκριµένο θέµα δεν 

αποτελεί κεντρικό ζητούµενο της παρούσας µελέτης. 

Η ενίσχυση της απασχόλησης µε διαφόρων ειδών µέτρα (Πίνακας 20) 

είναι µεγαλύτερη σε χώρες µεγάλου µεγέθους και µε υψηλό Α.Ε.Π. (Ιταλία, 

Ισπανία, Γερµανία, Γαλλία), ενώ πολύ χαµηλές είναι οι χρηµατοδοτήσεις για 

χώρες, όπως το Λουξεµβούργο, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ελλάδα (η οποία 

βρίσκεται στη 13η θέση της συνολικής κατάταξης για το 2004), η Αυστρία και η 

Ολλανδία.  

                                                 
311Eurostat, LMP data collection, στοιχεία διαφόρων ετών.  
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Πίνακας 20: Σύνολο κατηγορίας 4 – ∆ηµόσιες δαπάνες για υποκίνηση 
της απασχόλησης (σε εκατ. ευρώ)312 

 

ΧΩΡΕΣ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Ε.Ε.  
(15 χώρες)-
σύνολο 

- 10572,3 11027,2 12713,3 13424,6 12935,3 11632,6

Αυστρία 82,7 115,1 135,3 181,0 128,2 136,7 132,3
Βέλγιο 599,7 367,9 369,9 375,4 427,6 583,7 436,5
Γαλλία 2453,5 2774,8 2197,2 2042,0 1723,5 1340,1 1631,2
Γερµανία 1145,4 1573,1 1734,6 1951,6 2244,5 2400,0 1867,5
∆ανία 700,2 811,2 856,3 949,9 982,0 909,8 904,7
Ελλάδα 42,3 91,7 49,3 245,0 71,1 28,0 70,0
Ηνωµένο 
Βασίλειο 3,0 75,5 116,7 264,2 172,8 49,1 28,5

Ιρλανδία 95,5 118,5 137,8 106,4 151,3 137,8 106,4
Ισπανία 1011,1 1555,7 1714,4 1656,7 1733,6 1887,6 1970,2
Ιταλία - 1978,1 2652,0 3776,5 4596,5 4398,8 3366,7
Λουξεµβούργο - - 9,3 9,4 11,0 14,3 25,3
Ολλανδία 189,7 259,9 267,4 250,4 283,9 257,4 141,1
Πορτογαλία - 46,6 44,7 233,7 230,1 211,3 243,4
Σουηδία 209,7 677,8 589,8 516,1 516,5 394,6 522,6
Φινλανδία   
 
                                                                      Πηγή: Eurostat (LMP data collection) 

 

Ειδικά για την Ελλάδα µπορούµε να παρατηρήσουµε µια έντονη 

µεταβολή της χρηµατοδότησης για µέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης τα 

τελευταία χρόνια, καθώς από τα 42,3 εκατ. ευρώ για το 1998, περάσαµε στα 

91,7 εκατ. για το 1999, υπήρξε µια πτώση στα 49,3 εκατ. για το 2000 και, 

τέλος, µια πολύ µεγάλη αύξηση για το 2001, οπότε η χρηµατοδότηση έφτασε 

στα 245 εκατ. ευρώ. Τα τρία επόµενα χρόνια όµως η χρηµατοδότηση αυτού 

του τύπου µειώθηκε δραµατικά φέρνοντας την Ελλάδα στην τρίτη θέση από το 

τέλος προηγούµενη µόνο του Λουξεµβούργου και του Ηνωµένου Βασιλείου. 

Οι χρηµατοδοτήσεις των υπόλοιπων χωρών µάλιστα είναι πολλαπλάσιες από 

τις ελληνικές. 

 

 

 

 
                                                 
312 Eurostat, LMP data collection, στοιχεία διαφόρων ετών. 
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Πίνακας 21: Σύνολο κατηγορίας 5 – ∆ηµόσιες δαπάνες για ολοκλήρωση 
ένταξης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (disabled) (σε εκατ. ευρώ)313 

 

ΧΩΡΕΣ 1998 2000 2001 2002 2003 2004 
E.Ε.  
(15 χώρες)-
σύνολο 

7710,4 - 10235,9 11076,9 11387,0 11435,2 

Αυστρία 79,4 108,0 127,0 133,4 103,5 121,5 
Βέλγιο 265,9 302,8 302,8 303,3 310,7 312,1 
Γαλλία 1073,7 1253,9 1326,6 1381,6 1382,7 1404,3 
Γερµανία 2160,8 2605,1 2863,4 3216,9 3310,8 3245,7 
∆ανία 441,1 716,2 786,7 930,3 981,5 1022,6 
Ελλάδα 11,4 92,8 58,5 58,3 55,0 54,3 
Ηνωµένο 
Βασίλειο 281,7 368,3 350,5 326,4 323,6 373,1 

Ιρλανδία 25,0 1,4 2,5 - 50,8 52,0 
Ισπανία 273,5 398,0 384,0 419,3 521,7 593,1 
Ιταλία 26,2 38,7 74,6 77,2 88,3 87,7 
Λουξεµβούργο 2,2 2,8 3,5 5,8 6,1 12,3 
Ολλανδία 1752,5 - 2619,5 2807,9 2817,0 2728,4 
Πορτογαλία 10,8 41,0 55,4 59,0 64,8 65,2 
Σουηδία 1200,9 1231,6 1140,6 1208,8 1226,5 1213.9 
Φινλανδία 105,1 121,8 140,4 148,7 144,0 149,2 

 
                                                                                    Πηγή: Eurostat (LMP data collection) 

 

Η Ελλάδα στις χρηµατοδοτήσεις για την ολοκλήρωση της ένταξης των 

ατόµων µε ειδικές ανάγκες (disabled) στην αγορά εργασίας (Πίνακας 21) 

υστερεί σηµαντικά από τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.-15. Αξιοσηµείωτο είναι 

το γεγονός ότι, ενώ η χρηµατοδότηση για το 1998 ήταν πολύ χαµηλή (11,4 

εκατ. ευρώ), το 2000 σηµειώθηκε µια εντυπωσιακή αύξηση (92,8 εκατ. ευρώ), 

για να ακολουθήσει µείωση στα 58,5 εκατ. ευρώ για το 2001. Η πτωτική 

πορεία συνεχίστηκε και στα επόµενα χρόνια φέρνοντας την Ελλάδα στη 13η 

θέση, προηγούµενη από το Λουξεµβούργο και την Ιρλανδία. Στις υψηλότερες 

θέσεις του πίνακα βρίσκονται η Γερµανία, η Ολλανδία, η Γαλλία και η Σουηδία. 

 

 

                                                 
313 Eurostat, LMP data collection, στοιχεία διαφόρων ετών. 
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Πίνακας 22: Σύνολο κατηγορίας 6 – ∆ηµόσιες δαπάνες για άµεση 
δηµιουργία θέσεων εργασίας (σε εκατ. ευρώ)314 

 
ΧΩΡΕΣ 1998 2000 2001 2002 2003 2004 

E.Ε.  
(15 χώρες)-
σύνολο 

- 15854,0 14821,5 14547,3 12780,3 10316,2 

Αυστρία 71,4 84,3 80,8 89,1 95,6 96,8 
Βέλγιο 1058,1 1120,5 1085,0 1131,9 1327,9 1325,1 
Γαλλία 3980,0 5773,8 5987,1 6245,1 5451,4 3791,1 
Γερµανία 6106,0 5324,4 4224,1 4015,4 3090,7 2852,3 
∆ανία 247,8 99,2 6,2 3,7 1,9 0,2 
Ελλάδα - - - - - - 
Ηνωµένο 
Βασίλειο - 190,7 165,7 85,2 101,2 69,8 

Ιρλανδία 393,2 416,3 413,8 383,6 330,7 303,0 
Ισπανία 408,5 669,7 725,7 692,8 709,9 677,2 
Ιταλία 666,5 602,6 556,9 450,2 369,9 135,5 
Λουξεµβούργο - - 3,3 6,9 7,0 7,5 
Ολλανδία - 1267,3 1378,2 1245,7 1113,6 871,9 
Πορτογαλία 56,4 60,0 54,1 52,3 51,4 58,0 
Σουηδία 157,5 96,0 7,1 - - - 
Φινλανδία 289,7 149,1 133,5 145,3 129,1 127,8 

   

Πηγή: Eurostat (LMP data collection) 

 

Ειδικά µέτρα για την άµεση δηµιουργία θέσεων εργασίας 

απορρόφησαν µεγάλα ποσά από το σύνολο των δηµόσιων χρηµατοδοτήσεων 

των  κρατών µελών της Ε.Ε. (Πίνακας 22). Τα µεγαλύτερα ποσά (µε κατιούσα 

σειρά) δαπανήθηκαν από τη Γαλλία, τη Γερµανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και 

την Ισπανία, ενώ τα µικρότερα (µε ανιούσα σειρά) από τη ∆ανία, το 

Λουξεµβούργο, το Ηνωµένο Βασίλειο και την Πορτογαλία. Για την Ελλάδα η 

Eurostat δεν παραθέτει στοιχεία, κάτι που αποδίδεται στην ελλιπή 

τροφοδότηση της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας µε στοιχεία από το 

ελληνικό κράτος. Υπογραµµίζουµε, όµως, ότι οι πληροφορίες για το θέµα αυτό 

θα ήταν χρήσιµες προκειµένου να δούµε µε ποιο τρόπο το επίσηµο κράτος 

προσπαθεί να ανταποκριθεί στις συντελούµενες οικονοµικές µεταβολές και 

στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τέλος, πρέπει να υπογραµµιστεί η τάση 

µείωσης των χρηµατοδοτήσεων αυτής της κατηγορίας µετά το 2001 στα πιο 

πολλά κράτη µέλη και να συνδυαστεί µε την προσπάθεια των εθνικών αρχών 

                                                 
314 Eurostat, LMP data collection, στοιχεία διαφόρων ετών. 
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για συγκράτηση των δηµόσιων δαπανών και για εξεύρεση εναλλακτικών 

τρόπων προώθησης των ίδιων πολιτικών επιλογών. 

Η κατηγορία 7 (Πίνακας 23) αναφέρεται στη χρηµατοδότηση µέτρων 

υποκίνησης της έναρξης επαγγελµατικής δραστηριότητας. Τα µέτρα αυτά 

αποσκοπούν στην παροχή οικονοµικής βοήθειας σε άτοµα που ανήκουν σε 

διάφορες κατηγορίες και τα οποία ενδιαφέρονται να αρχίσουν µια δική τους 

επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

 

Πίνακας 23: Σύνολο κατηγορίας 7 – ∆ηµόσιες δαπάνες για υποκίνηση 
της έναρξης επαγγελµατικής δραστηριότητας (σε εκατ. ευρώ)315 

 
ΧΩΡΕΣ 1998 2000 2001 2002 2003 2004 

E.Ε.  
(15 χώρες)-
σύνολο 

1196,8 1778,1 2223,6 1993,3 312,2 4187,3 

Αυστρία 0,9 6,2 7,2 8,1 10,3 9,0 
Βέλγιο 5,4 6,8 7,3 12,4 12,6 11,0 
Γαλλία 10,5 38,4 39,8 53,2 84,9 60,3 
Γερµανία 633,8 750,3 804,6 1081,3 1841,1 2886,5 
∆ανία 65,4 5,8 0,1 - - - 
Ελλάδα 27,2 32,3 9,7 18,8 60,4 101,2 
Ηνωµένο 
Βασίλειο 4,4 9,8 9,6 7,6 7,4 7,8 

Ιρλανδία 44,5 35,4 54,9 - - - 
Ισπανία 159,0 289,7 338,9 353,0 336,0 280,7 
Ιταλία 24,3 448,6 827,5 326,2 649,9 711,2 
Λουξεµβούργο 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 
Ολλανδία - - - - - - 
Πορτογαλία 29,5 12,1 9,7 5,0 4,5 4,2 
Σουηδία 172,4 127,4 100,3 112,9 98,5 93,0 
Φινλανδία 19,4 15,2 14,0 14,7 16,1 22,3 

        
Πηγή: Eurostat (LMP data collection) 

 

Στις περισσότερες χώρες παρατηρείται µια σταδιακή αύξηση της 

χρηµατοδότησης, αφού ο συγκεκριµένος τοµέας µπορεί να έχει σηµαντική 

συνεισφορά στην αναδιάρθρωση και την τόνωση των εθνικών οικονοµιών και 

στον περιορισµό της ανεργίας. Έντονη δραστηριοποίηση σε αυτήν την 

κατηγορία έχουµε από την Ιταλία και τη Γερµανία, ενώ ακολουθούν µε µεγάλη, 

όµως, διαφορά η Ισπανία, η Ελλάδα και η Σουηδία. Αντίθετα, πολύ χαµηλή 

χρηµατοδότηση παρέχουν η ∆ανία και το Λουξεµβούργο, η Αυστρία, το 

                                                 
315 Eurostat, LMP data collection, στοιχεία διαφόρων ετών. 
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Βέλγιο και η Πορτογαλία. Στην περίπτωση της Ελλάδας η πορεία της 

χρηµατοδότησης ήταν πτωτική µέχρι το 2001, αλλά στη συνέχεια και µέχρι το 

2004 παρουσίασε µια αξιοσηµείωτη ενίσχυση, υποδηλώνοντας ένταση των 

σχετικών δράσεων και διαδικασιών. 

 

4.2. ∆ηµόσια χρηµατοδότηση για µέτρα παθητικής πολιτικής για την 
αγορά εργασίας. Αναλυτική παρουσίαση.  

Η δηµόσια χρηµατοδότηση για µέτρα παθητικής πολιτικής στην αγορά 

εργασίας αναφέρεται σε χρηµατοδότηση για τη διατήρηση και υποστήριξη του 

εισοδήµατος εκτός εργασίας και για την πρόωρη συνταξιοδότηση. Η πρώτη 

κατηγορία περιλαµβάνει κυρίως τις δηµόσιες δαπάνες για την παροχή 

επιδοµάτων ανεργίας και την ανάληψη άλλων δράσεων µε στόχο την κάλυψη 

των απωλειών των ηµεροµισθίων και των µισθών. Η δεύτερη κατηγορία 

περιλαµβάνει προγράµµατα τα οποία διευκολύνουν για διάφορους λόγους την 

πλήρη ή τη µερική συνταξιοδότηση των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων.  

 

Πίνακας 24: Σύνολο κατηγορίας 8 – ∆ηµόσια χρηµατοδότηση για 
διατήρηση και υποστήριξη εισοδήµατος εκτός εργασίας  

(σε εκατ. ευρώ)316 
ΧΩΡΕΣ 1998 2000 2001 2002 2003 2004 

E.Ε.  
(15 χώρες)-
σύνολο 

- - 105016,8 117841,4 128582,4 136242,9

Αυστρία 2575,0 2332,1 2373,4 2419,1 2525,7 2596,8
Βέλγιο 4377,6 4201,2 4526,1 5053,4 5564,7 5687,3
Γαλλία 17106,1 17262,9 18347,4 22413,9 26027,2 27019,6
Γερµανία 44195,4 38688,4 40148,5 45187,1 48486,9 50286,8
∆ανία 3110,5 2745,2 2687,0 2866,1 3568,6 3823,5
Ελλάδα - 542,6 519,9 519,9 632,5 749,4
Ηνωµένο 
Βασίλειο 7904,7 6858,3 6306,8 6093,9 5475,5 4892,0

Ιρλανδία 1072,3 734,3 720,1 935,4 1142,6 1237,1
Ισπανία 8548,7 8351,6 9187,7 10579,8 11204,1 12317,2
Ιταλία 6152,9 - 6614,2 7312,8 7247,7 8932,7
Λουξεµβούργο 51,9 42,9 49,9 70,8 103,1 120,9
Ολλανδία 8481,6 8745,9 8053,1 8477,3 9633,8 10912,2
Πορτογαλία 659,8 814,0 885,7 1096,1 1445,1 1584,7
Σουηδία 3780,5 3415,5 2544,5 2652,5 3259,1 3710,0
Φινλανδία 2476,5 2125,5 2052,5 2163,4 2265,8 2372,6

 

Πηγή: Eurostat (LMP data collection) 

                                                 
316 Eurostat, LMP data collection, στοιχεία διαφόρων ετών. 
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Πολύ υψηλές είναι οι χρηµατοδοτήσεις για διατήρηση και υποστήριξη 

εισοδήµατος εκτός εργασίας (Πίνακα 24) της Γερµανίας, της Γαλλίας, της 

Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Ιταλίας και του Βελγίου. Στις τελευταίες τέσσερις 

θέσεις βρίσκονται το Λουξεµβούργο, η  Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. 

Η Ελλάδα παρουσιάζει  τα τελευταία χρόνια µια σταθερή αύξηση, αυτή όµως 

είναι µάλλον περιορισµένη και γι’ αυτό διατηρείται χαµηλά στην κατάταξη.  

Η Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια προσανατολίζεται στον περιορισµό των 

παθητικών µέτρων και στη στροφή προς την εφαρµογή ενεργητικότερων 

πολιτικών ενίσχυσης της υγιούς λειτουργίας της αγοράς εργασίας, που µπορεί 

να συντελέσει στη συνολικότερη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Παρ’ 

όλα αυτά σε πολλές χώρες τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της 

παρεχόµενης χρηµατοδότησης στη συγκεκριµένη κατηγορία, κάτι που 

αντικατοπτρίζεται και στα συνολικά ποσά σε επίπεδο Ε.Ε. και µπορεί να 

ερµηνευθεί από τη συγκυριακή επιδείνωση ορισµένων µεγεθών στο σύγχρονο 

οικονοµικό περιβάλλον, όπως η απασχόληση. 

Οι χρηµατοδοτήσεις για πρόωρη συνταξιοδότηση αποβλέπουν στη 

σταδιακή απελευθέρωση θέσεων εργασίας από εργαζόµενους µεγαλύτερης 

ηλικίας, ώστε να καταληφθούν από εκείνους των νεότερων ηλικιών, που 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα απασχόλησης. Τα µεγαλύτερα ποσά για αυτήν 

την κατηγορία χρηµατοδοτήσεων δαπανώνται από τη ∆ανία, την Ιταλία, τη 

Γαλλία και το Βέλγιο, ενώ τα µικρότερα από την Ιρλανδία, την Ισπανία, την 

Ολλανδία και την Αυστρία. Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία 

(Πίνακας 25). 
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Πίνακας 25: Σύνολο κατηγορίας 9 – ∆ηµόσια χρηµατοδότηση για 
πρόωρη συνταξιοδότηση (σε εκατ. ευρώ)317 

 
ΧΩΡΕΣ 1998 2000 2001 2002 2003 2004 

E.Ε.  
(15 χώρες)-
σύνολο 

- 8084,7 8410,6 8369,3 8262,9 8392,4 

Αυστρία 124,2 133,9 178,0 336,9 572,6 707,3 
Βέλγιο 1243,3 1206,0 1184,0 1180,2 1212,8 1242,8 
Γαλλία 3146,5 2592,0 2768,8 2017,3 1512,7 1302,4 
Γερµανία 49,4 273,8 513,6 673,6 863,6 985,8 
∆ανία 1445.8 1385,8 1378,0 1401,3 1448,4 1420,7 
Ελλάδα - - - - - - 
Ηνωµένο 
Βασίλειο - - - - - - 

Ιρλανδία 76,6 79,3 82,8 87,0 89,1 94,7 
Ισπανία 163,0 137,9 136,2 145,3 171,8 224,9 
Ιταλία - 1254,2 973,4 1244,2 1379,7 1341,8 
Λουξεµβούργο - 52,1 55,2   
Ολλανδία - - - - - - 
Πορτογαλία - 193,2 376,2 461,6 224,7 292,5 
Σουηδία 251,2 155,6 83,7 30,2 - - 
Φινλανδία 501,3 621,0 680,8 742,1 736,9 724,0 

 
                                                                         Πηγή: Eurostat (LMP data collection) 

 
 Γενικά είναι φανερό ότι η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας σηµαδεύεται από 

µια αύξηση (ταχύτερη για τον ανδρικό πληθυσµό, πιο αργή για τον γυναικείο) 

της ένταξης των πολιτών στο εργατικό δυναµικό και µια παράλληλη βελτίωση 

του εκπαιδευτικού τους επιπέδου. Ταυτόχρονα, όµως, διογκώνονται και τα 

προβλήµατα στην απασχόληση, καθώς οι διεθνείς οικονοµικές µεταβολές και 

οι δοµικές αναδιαρθρώσεις προκάλεσαν κατά περιόδους µεγάλη οικονοµική 

ύφεση, γενικότερη οικονοµική δυσπραγία και έλλειψη θέσεων εργασίας. Η 

Ε.Ε. και τα µεµονωµένα κράτη µέλη δίνοντας έµφαση στην αναδιοργάνωση 

του οικονοµικού τους συστήµατος, στην ώθηση στην ανάπτυξη, αλλά και στην 

αντιµετώπιση των υπαρχόντων κοινωνικών προβληµάτων, σχεδιάζουν 

διάφορες πολιτικές τόσο παθητικές, όσο και ενεργητικές (σε αυτές εντάσσεται 

και η επαγγελµατική κατάρτιση), µε έντονη την τάση µείωσης των πρώτων και 

ενίσχυσης των δεύτερων, κάτι που µακροπρόθεσµα κρίνεται πιο 

αποτελεσµατικό. 

 
                                                 
317 Eurostat, LMP data collection, στοιχεία διαφόρων ετών. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

 
1. ∆ιεθνείς εξελίξεις.  

Με το πέρασµα του χρόνου η εκπαίδευση αποκτά έναν όλο και πιο 

καθοριστικό χαρακτήρα στα κοινωνικά τεκταινόµενα. Από τη µια η διεύρυνση 

της συµµετοχής σε αυτήν µε εντυπωσιακή αύξηση των ποσοτικών µεγεθών 

των µαθητών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών µονάδων σε όλες τις 

βαθµίδες της δίνει έναν δηµοκρατικότερο χαρακτήρα· ταυτόχρονα 

πολλαπλασιάζονται τα προειδοποιητικά µηνύµατα για την ανάγκη αντίστοιχης 

βελτίωσης του ποιοτικού της χαρακτήρα. Από την άλλη όµως η αναπόφευκτη 

διασύνδεση της εκπαίδευσης µε τις κοινωνικοοικονοµικές δοµές και την 

αναπαραγωγή τους παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, µια και όλο και 

περισσότερο οι εργαζόµενοι εντάσσονται στη θεσµοθετηµένη από το κράτος 

και τους οικονοµικούς οργανισµούς προσφορά εργασίας µε προϋποθέσεις 

που σχετίζονται µε τη σχολική επίδοση (µε την ευρεία έννοια του όρου) και 

την εκπαιδευτική βαθµίδα318.  

Όλοι όσοι συµµετέχουν στο σχεδιασµό, την οργάνωση και τη 

λειτουργία της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στοχεύουν στη 

διαµόρφωση επαγγελµατιών µε δυνατότητες δυναµικής δραστηριοποίησης 

στην αγορά εργασίας και προσφοράς ποιοτικού επαγγελµατικού έργου στο 

κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον. Το ίδιο αίτηµα διατυπώνεται και από 

τους κοινωνικούς εταίρους και είναι απόλυτα συµβατό µε τις απόψεις για την 

επένδυση στους ανθρώπινους πόρους. Η επίτευξη αυτού του στόχου είναι το 

βασικότερο κριτήριο για την επιβεβαίωση της επιτυχίας του εκπαιδευτικού 

συστήµατος στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι, ενώ η αποτυχία του αποτελεί 

ισχυρή ένδειξη για την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισµού του ρόλου, των 

κατευθύνσεων και των επιλογών του.  

                                                 
318 Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα όλων οι αυξηµένες ευκαιρίες απασχόλησης για τα άτοµα 
µε υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο ή επίπεδο εξειδίκευσης. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2002α: 
xi, xii, 12, 16-17). Βλ. σχετικά και το Κεφάλαιο 1. 
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Η προσφορά και η ζήτηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών είναι άµεσα 

συνυφασµένες αφ’ ενός µε τη σύνθεση του πληθυσµού (φυλετική, ηλικιακή, 

µορφωτική) και αφ’ ετέρου µε την εργασιακή του κατάσταση.  

Σε ό,τι αφορά στην πρώτη οµάδα παραγόντων, είναι φανερό ότι οι 

εκπαιδευτικές επιλογές των ατόµων -ανδρών ή γυναικών- επηρεάζονται σε 

µεγάλο βαθµό από το φύλο τους, καθώς ακόµη και σήµερα υπάρχει σε 

πολλές περιπτώσεις η διάκριση “ανδρικών” ή “γυναικείων” επαγγελµάτων. 

Αλλά και στη συνέχεια, η επαγγελµατική επιλογή δέχεται επιπλέον επιδράσεις 

και από τις προσδοκίες του ατόµου για τη σταδιοδροµία του και συνεπώς και 

από την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανανέωση των γνωστικών του 

εφοδίων. Με τον ίδιο τρόπο είναι περισσότερο αναµενόµενο για τις σχετικά 

νεότερες ηλικίες και για τις οµάδες µε ανώτερο µορφωτικό επίπεδο να 

επιδεικνύουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την εξασφάλιση εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών (ζήτηση) σε διάφορες θεµατικές περιοχές. 

Σε ό,τι πάλι αφορά στην εργασιακή κατάσταση, τα άτοµα εκδηλώνουν 

µεγαλύτερη ζήτηση για εκπαιδευτικές υπηρεσίες και για διαφορετικούς, 

βέβαια, λόγους κάθε φορά, τόσο όταν ανήκουν στον οικονοµικά ενεργό 

πληθυσµό (ανανέωση και εκσυγχρονισµός των γνώσεων, βελτίωση της θέσης 

στην επαγγελµατική ιεραρχία, ενίσχυση της δυνατότητας για επαγγελµατική 

κινητικότητα µε βελτίωση των όρων απασχόλησης, αύξηση της αµοιβής, 

θωράκιση από το ενδεχόµενο να βρεθούν σε κατάσταση ανεργίας),  όσο και 

όταν βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας (επιθυµία επανόδου στην αγορά 

εργασίας µε βελτίωση των επαγγελµατικών προσόντων, αλλαγή 

επαγγέλµατος για ένταξη σε κλάδο µε µεγαλύτερη ζήτηση). 

Η αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε µια κοινωνικο-οικονοµική δοµή 

περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο τρεις οµάδες ενδιαφέροντος, τους 

εκπαιδευτικούς φορείς, το διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές. Σε ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα προσανατολισµένο στην αρχή “παραγωγή - αγορά - 

πελάτης” στους εκπαιδευτικούς φορείς δεν περιλαµβάνονται µόνο τα συνήθη 

κρατικά ή κοινοτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, αλλά και κάθε είδους κοινωνικο-

οικονοµικοί πυρήνες, συνεταιρισµοί, εταιρείες, οργανισµοί (περιφερειακής ή 

τοπικής αυτοδιοίκησης), επιχειρήσεις και οικονοµικοί σχηµατισµοί, που έχουν 

και συµφέροντα από την οικονοµική αποτελεσµατικότητα της παιδείας. 

Επίσης, το κατάλληλο διδακτικό προσωπικό, στελεχώνοντας τους παραπάνω 
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φορείς, µπορεί να επιτελέσει ποιοτικό διδακτικό έργο. Με αυτό το στόχο στον 

τοµέα αυτό αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή µε την εφαρµογή πλήθους µέτρων, 

που αφορούν στη συνεχή εκπαίδευση και µετεκπαίδευση του προσωπικού µε 

σεµινάρια, διεθνείς ανταλλαγές, επισκέψεις, κλπ. Τέλος, ο σπουδαστής  είναι 

επίκεντρο της φροντίδας του συστήµατος. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην 

εξακρίβωση των ικανοτήτων και των προτιµήσεων των σπουδαστών κάθε 

εκπαιδευτικής βαθµίδας (επαγγελµατικός προσανατολισµός), στην παροχή 

ουσιώδους εκπαίδευσης µε ευελιξία στην οικονοµική σύζευξη παραγωγής - 

παιδείας, στη µετάβαση και προσαρµογή τους από το σχολείο στη ζωή και 

στην εργασία και στην εκµάθηση ξένων γλωσσών, που διευκολύνει τη 

µετακίνησή τους προς άλλες χώρες319. 

Η εξυπηρέτηση των συµφερόντων των προαναφερθεισών οµάδων 

προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόβλεψης των πραγµατικών αναγκών σε 

εκπαιδευτικές διαδικασίες. Η έρευνα της αγοράς εργασίας έχει πολύ µεγάλη 

σηµασία για το σχεδιασµό και την εφαρµογή προγραµµάτων κατάρτισης, 

αφού παρέχει ενδείξεις για τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά εργασίας 

και εποµένως για την παρούσα και τη µελλοντική ζήτηση επαγγελµάτων320. 

Παράγοντες που µπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια πρόβλεψης των 

αναγκών για εκπαίδευση στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθµίδες είναι:  

• Το υπάρχον απόθεµα ανθρώπινης γνώσης, ανταγωνιστικότητας και 

ικανοτήτων, στο οποίο το εκπαιδευτικό σύστηµα επιδιώκει να προσθέσει νέα 

στοιχεία. 

• Η υπάρχουσα “παραγωγή” του εκπαιδευτικού συστήµατος σε δεδοµένη 

χρονική στιγµή. 

• Τα δηµογραφικά στοιχεία, που µπορούν να καταδείξουν τους αριθµούς 

των ατόµων κατά ηλικιακές οµάδες που συµµετέχουν περισσότερο στην 

εκπαίδευση, αφού οι µεταβαλλόµενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας 

επιδρούν στη ζήτηση για εκπαίδευση από τα άτοµα και την κοινωνία321. Ο 

δηµογραφικός δείκτης µπορεί να δείξει τις τάσεις στο µέγεθος των οµάδων 

των νέων που θα βρίσκονται στις “αναµενόµενες” ηλικίες συµµετοχής σε 

                                                 
319Jacquemin, A., Pench, L.R. (1997: 76-79).  
320 Ευστρατόγλου, Κ.Β. (1994: 150). 
321 OECD (2000a). 
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διάφορα στάδια της εκπαίδευσης, βοηθώντας έτσι στον προϋπολογισµό του 

κόστους τόσο µέσα στην οργανωµένη εκπαίδευση, όσο και έξω απ’ αυτήν, σε 

συνδυασµό µε σχέδια ή προσδοκίες για ιδιαίτερα µοντέλα συµµετοχής322.  

Η πρόβλεψη των αναγκών για εκπαίδευση, ιδιαίτερα στις βαθµίδες που 

βρίσκονται πιο κοντά στην παραγωγική δραστηριότητα, για αντίστοιχη 

προσαρµογή της προσφοράς εκπαίδευσης απαιτεί σαφή γνώση της ζήτησης 

για συγκεκριµένες γνώσεις και δεξιότητες στην αγορά εργασίας. Για να 

καταστεί δυνατή η διερεύνηση των αναγκών της αγοράς εργασίας µιας χώρας 

-στην περίπτωση της Ε.Ε. ενός σε µεγάλο βαθµό οµοιογενούς συνόλου 

χωρών- µπορούν να αξιοποιηθούν κατά περίπτωση διάφορα ερευνητικά 

στατιστικά στοιχεία, ώστε να επιτευχθεί στο µέτρο του δυνατού η εναρµόνιση 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας και η αντιµετώπιση της αυξανόµενης 

κρίσης στον τοµέα της απασχόλησης323.  

∆ιεθνώς παρατηρείται µια έντονη µεταβολή στη συµµετοχή των 

πολιτών σε εκπαιδευτικές διαδικασίες κάθε µορφής, ειδικά µάλιστα στην 

κατάρτιση εµπλέκεται ποσοστό 14%-25% του εργατικού δυναµικού στις 

χώρες της Ευρώπης και της Β. Αµερικής324. Πιο συγκεκριµένα κατά το 

διάστηµα 1990-1998 στις χώρες του ΟΟΣΑ παρατηρήθηκε µια αξιοσηµείωτη 

αύξηση της συµµετοχής στην εκπαίδευση διαµορφώνοντας µια νέα 

κατάσταση στα εκπαιδευτικά πράγµατα. Η φοίτηση ποικίλλει από 12-20 

χρόνια, ενώ ο µέσος όρος των ετών συµµετοχής στην εκπαίδευση από 15,1 

αυξήθηκε στα 16,4 χρόνια. Ο µέσος όρος συµµετοχής των πληθυσµών στην 

ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ –εκτός από 

8- είναι 80%, ειδικά στις Αυστρία, Γερµανία, Ιαπωνία, Ισλανδία, Νέα Ζηλανδία 

και Ολλανδία είναι 90% και ο µέσος όρος της διάρκειας συµµετοχής ενηλίκων 

25-64 ετών σε πλήρες πρόγραµµα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και 

κατάρτισης υπερβαίνει το ένα έτος325.  

 Κατά το διάστηµα 1990-1998 στις χώρες του ΟΟΣΑ αυξήθηκε η 

συµµετοχή και στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Ειδικότερα, υπήρξε αύξηση του 

αριθµού των µαθητών που συµµετέχουν σε τριτοβάθµια προγράµµατα κατά 

                                                 
322 OECD (1996, 2000a). 
323Jacquemin, A., Pench, L.R. (1997: 76-79).  
324 Machin, S., Vignoles, A. (2001). 
325 OECD (2000a). 
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20% σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ εκτός από πέντε, σε οκτώ χώρες όµως η 

αύξηση συµµετοχής έφτασε το 50%. Στην εποχή µας 4 στους 10 νέους έχουν 

πιθανότητες να παρακολουθήσουν στη διάρκεια της ζωής τους κάποιο 

τριτοβάθµιο πρόγραµµα που οδηγεί σε πτυχίο Bachelor, ενώ σε µερικές 

χώρες η αναλογία ανέρχεται στο 1:2. Ο µέσος όρος διάρκειας 

παρακολούθησης από έναν 17χρόνο νέο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι 2,3 

χρόνια για τις χώρες του ΟΟΣΑ µε το µεγαλύτερο τµήµα να είναι  πλήρους 

απασχόλησης. Βέβαια σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ εντοπίζεται το φαινόµενο 

της εγκατάλειψης των σπουδών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση χωρίς πτυχίο 

(Bachelor) από το 1/3 των φοιτητών κατά µέσο όρο. Αυτό το φαινόµενο 

ποικίλλει. Έτσι σε άλλες χώρες η πλειοψηφία και σε άλλες µια µειοψηφία 

ολοκληρώνει τις σπουδές της326.  

Η καλύτερη εκπαίδευση φαίνεται ότι επιδρά και στις εργασιακές 

συνθήκες, καθώς εξασφαλίζει καλύτερες προοπτικές απασχόλησης και 

αµοιβής. Τα ποσοστά συµµετοχής των ανδρών στο εργατικό δυναµικό είναι 

συνήθως υψηλότερα για αυτούς µε υψηλότερα εκπαιδευτικά πιστοποιητικά 

στις χώρες του ΟΟΣΑ µε εξαίρεση το Μεξικό και την Τουρκία. Η 

διαφοροποίηση στη συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό ανάλογα µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο είναι µεγαλύτερη για τις γυναίκες απ’ ό,τι για τους 

άνδρες, παρ’ όλο που το χάσµα στη συµµετοχή µειώνεται µε την αύξηση της 

συµµετοχής στην εκπαίδευση. Επίσης, το εκπαιδευτικό επίπεδο που 

προσθέτει περισσότερα στις απολαβές των ατόµων είναι το πανεπιστήµιο, 

του οποίου οι απόφοιτοι τυπικά κερδίζουν από 20-100% περισσότερα από 

τους αποφοίτους της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη µέση της 

καριέρας τους327.  

Τέλος, οι ετήσιες ώρες που επενδύθηκαν στην κατάρτιση ποικίλλουν 

από 20 (Πολωνία) έως 53 (Μεγάλη Βρετανία, Νέα Ζηλανδία, Ολλανδία). 

Αποδεικνύεται ότι οι καλύτερα εκπαιδευµένοι ενήλικοι είναι περισσότερο 

πιθανό να ωφεληθούν από τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Επιπλέον, εργαζόµενοι µε υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης είναι πιο πιθανό 

να συµµετάσχουν σε εκπαίδευση και κατάρτιση συνδεδεµένη µε την εργασία. 

                                                 
326 OECD (2000a). 
327 OECD (2000a, 2003). 
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Έχει βρεθεί µάλιστα ότι σε εργαζόµενους µε τριτοβάθµια πιστοποιητικά 

επενδύονται τρεις φορές περισσότερες ώρες κατάρτισης από ό,τι σε εκείνους 

µε πιστοποιητικά κατώτερα από ένα απολυτήριο ανώτερης δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης328. Το 2000 στην Ε.Ε. µόνο το 2,4% του πληθυσµού µε 

εκπαίδευση επιπέδου ISCED 0-2 έλαβε κατάρτιση, ποσοστό τέσσερις φορές 

µικρότερο εκείνων µε πιστοποιητικά ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

(9,4%) και έξι φορές µικρότερο από εκείνους µε τριτοβάθµια εκπαίδευση 

(15,5%)329.  

Ταυτόχρονα, τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα µεγάλο τµήµα του εργατικού 

δυναµικού δεν έχει λάβει ποτέ κατάρτιση, αυτοί µάλιστα που εργάζονται µε 

συµβάσεις ορισµένου χρόνου, µε µερική απασχόληση ή απασχολούνται σε 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν λιγότερες πιθανότητες να λάβουν κατάρτιση 

σχετιζόµενη µε την εργασία τους σε αντίθεση µε όσους βρίσκονται σε 

διευθυντικές θέσεις. Σε ό,τι µάλιστα αφορά στην κατάρτιση που προσφέρεται 

από τις επιχειρήσεις στους εργαζόµενους, φαίνεται ότι αυτές προβαίνουν σε 

επιλογή των καλύτερων για να τους εκπαιδεύσουν, ώστε να επιτυγχάνονται τα 

καλύτερα αποτελέσµατα τόσο για τους ίδιους όσο και για τις επιχειρήσεις330. 

Οι δηµόσιες δαπάνες για την παιδεία σε 16 από 18 χώρες αυξήθηκαν 

γρηγορότερα από το Α.Ε.Π., µε µέσο όρο εκπαιδευτικών δαπανών επί του 

Α.Ε.Π. από 5,2% (1990) σε 5,8% (1997). Λαµβάνοντας µάλιστα υπόψη ότι οι 

σχολικοί πληθυσµοί παρέµειναν σταθεροί σε κάποιες χώρες, συνολικά 

φθάνουµε σε υψηλότερες δαπάνες για την παιδεία. Οι ιδιωτικές δαπάνες 

αυξήθηκαν και έφθασαν κατά µέσο όρο στο 10% των αρχικών εκπαιδευτικών 

δαπανών, αν και η εκπαίδευση παραµένει κυρίως χρηµατοδοτούµενη από το 

δηµόσιο. Στα τριτοβάθµια ιδρύµατα π.χ. για κάθε δολάριο που ξοδεύεται 

περίπου το 77% προέρχεται κατά µέσο όρο από δηµόσιες και το 23% από 

ιδιωτικές πηγές χρηµατοδότησης331.  

Ανάµεσα στις χώρες υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τις δαπάνες για 

εκπαίδευση. Όσο υψηλότερο µάλιστα είναι το επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο 

                                                 
328 Prais, S. (1995), OECD (2000a, 2003), Machin, S., Vignoles, A. (2001) και Vignoles, A., 
Galindo-Ruenda, F., Feinstein, L. (2004: 268, 278). 
329 Descy, P. (2002: 66). 
330 Vignoles, A., Galindo-Ruenda, F., Feinstein, L. (2004: 268, 278). 
331 OECD (2000a).  
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περισσότερα ξοδεύονται ανά σπουδαστή. Στις ΗΠΑ η δαπάνη / µαθητή για 

την πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι 3.851$, δηλαδή λιγότερο από τα µισά που 

ξοδεύονται για την τριτοβάθµια εκπαίδευση (8.612 $). Η ∆ανία ξοδεύει για την 

τριτοβάθµια 1,1 φορές παραπάνω, ενώ το Μεξικό 5 φορές παραπάνω. Η 

αναλογία µαθητών / εκπαιδευτικό ποικίλλει από 31:1 ως 11:1 στις χώρες του 

ΟΟΣΑ Στις Γερµανία, Ιαπωνία και Νέα Ζηλανδία υπάρχουν διπλάσιοι 

εκπαιδευτικοί / µαθητή, ενώ στην Ελλάδα συµβαίνει το αντίθετο.   

 Οι δαπάνες για την τριτοβάθµια εκπαίδευση αυξήθηκαν πάρα πολύ 

γρήγορα, αλλά το ίδιο συνέβη και µε τη φοίτηση. Κατά το χρονικό διάστηµα 

1990-1996 η αύξηση δαπανών για την τριτοβάθµια εκπαίδευση έφτασε κατά 

µέσο όρο στο 28%, γεγονός που οφειλόταν στην αυξηµένη φοίτηση -πάνω 

από 40%- την ίδια περίοδο332 . 

 
2. Προσφορά και ζήτηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην Ε.Ε.  

Η εκπαιδευτική πολιτική πολλές φορές έγινε αντικείµενο κριτικής για 

την περιορισµένη συχνά αποτελεσµατικότητά της στην ανάπτυξη του 

εργατικού δυναµικού ή πάλι -για λόγους κυρίως οικονοµικούς- θεωρήθηκε 

(ίσως συχνά θεωρείται ακόµη) ως η τελευταία προτεραιότητα των κοινωνικών 

µέτρων που οφείλει να λαµβάνει η πολιτική εξουσία333. Αποτελεί όµως γενική 

παραδοχή ότι η εκπαίδευση διαδραµατίζει και θα εξακολουθήσει να 

διαδραµατίζει ένα θεµελιώδη ρόλο για την ατοµική, την κοινωνική και την 

οικονοµική ευηµερία. Η εκπαίδευση ως επένδυση στις ανθρώπινες ικανότητες 

µπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα, να βοηθήσει στην οικονοµική 

ανάπτυξη, να συνεισφέρει στην ατοµική και κοινωνική πρόοδο και να µειώσει 

τις κοινωνικές ανισότητες334. Θεωρείται αυτή που, µε διαφοροποιηµένο το 

είδος και το περιεχόµενο των παροχών της ανά επίπεδο και κατεύθυνση, θα 

προσφέρει στα µεµονωµένα άτοµα, αλλά και στις οργανωµένες κοινωνίες τη 

δυνατότητα να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του παρόντος και του 

µέλλοντος, να προπαρασκευαστούν για έναν κόσµο σύνθετο, 

πολυπολιτισµικό και τεχνολογικά ιδιαίτερα αναπτυγµένο και εξελισσόµενο.  

                                                 
332 OECD (2000a).  
333 Βλ. σχετικά τα στοιχεία των δηµοσίων επενδύσεων στις διάφορες βαθµίδες της 
εκπαίδευσης στο παρόν κεφάλαιο. 
334 De la Viesca, J.R. (1999: 19-21). 
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Η θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου είναι αυτή που ενεργοποίησε 

σηµαντικά τις τελευταίες δεκαετίες την πίστη στη σηµασία της επένδυσης στην 

εκπαίδευση, ειδικά στην επαγγελµατική  εκπαίδευση και κατάρτιση, και στον 

πολλαπλασιασµό της απόδοσής της, όταν αυτή πραγµατοποιείται µε σωστό 

στρατηγικό σχεδιασµό και εφαρµόζεται µε τις κατάλληλες πολιτικές, που 

ανταποκρίνονται στις σύνθετα διαµορφωµένες συνθήκες του σήµερα. Πολλοί 

επιστήµονες µάλιστα λαµβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα οικονοµικά δεδοµένα 

είναι πεπεισµένοι ότι οι χώρες µπορούν µέσω της κατάρτισης να 

εξουδετερώσουν τη µείωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεών τους, η οποία αποδίδεται στις σχετικά χαµηλότερες επενδύσεις 

σε εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατικού τους δυναµικού έναντι των 

λοιπών ανταγωνιστών τους335.  

Χρειάστηκαν δεκαετίες προσπάθειας και σκληρών αγώνων για την 

κατοχύρωση του δικαιώµατος της δηµόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, µε στόχο 

την υπέρβαση των κάθε είδους ανισοτήτων και την εξασφάλιση ίσων 

ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση και την απασχόληση. Ακόµη και 

σήµερα, όµως, σε πολλές χώρες του κόσµου αυτή η κατάκτηση παρουσιάζει 

σηµαντική υστέρηση. Ενδεικτικά στοιχεία της βαρύτητας που αποδίδεται στην 

εκπαίδευση από την E.Ε., µε τις αποφάσεις της οποίας εναρµονίζεται και η 

Ελλάδα, είναι και ο µεγάλος αριθµός και η ευρύτητα των πολιτικών που 

χαράσσονται από αυτήν σε άµεση ή έµµεση συνάφεια µε την εκπαίδευση. 

 

2.1. Πληθυσµός και εκπαίδευση στην Ε.Ε. 
Από τα τέλη του 1980 και µέχρι περίπου τα µισά της δεκαετίας του 

1990 η κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας σηµείωσε αξιοσηµείωτες 

µεταβολές περνώντας από µια φάση βραχυπρόθεσµης έλλειψης ειδικευµένου 

εργατικού δυναµικού, που συνοδευόταν παράλληλα από την ανησυχία για 

µείωση του αριθµού των νεότερων ειδικευµένων εργαζοµένων λόγω του 

οξυµένου δηµογραφικού προβλήµατος, σε επίµονα και υψηλά ποσοστά 

ανεργίας, κυρίως στους ηµι-ειδικευµένους ή ανειδίκευτους εργαζόµενους. Το 

πρόβληµα φάνηκε να γίνεται εντονότερο µε την ποσοστιαία επέκταση της 

                                                 
335 Stevens, J., Mackay, R. (eds) (1991), Lillard, L., Tan, H.W. (1992: 201) και European 
Commission (1993). 
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ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία τελικά οδήγησε σε υπερκορεσµό στις 

περισσότερες χώρες µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980.  Ταυτόχρονα, νέα 

προβλήµατα ανέκυψαν, καθώς οι εργοδότες σε όλη την Ευρώπη 

παραπονούνται ότι πολλοί πτυχιούχοι στερούνται ορισµένα πολύ σηµαντικά 

προσόντα που θα έπρεπε να διαθέτουν, όπως κοινωνική και επικοινωνιακή 

δυνατότητα και αφιέρωση στην καριέρα τους. Το γεγονός, επίσης, ότι στα 

επόµενα χρόνια οι πληθυσµοί των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών θα 

συρρικνωθούν, θα οδηγήσει σε αντιστροφή της σχέσης ανάµεσα στον 

οικονοµικά ενεργά πληθυσµό και τους συνταξιούχους. Ακόµη περισσότερο, το 

δηµογραφικό πρόβληµα έχει µετακινηθεί πρωταρχικά σε αυτούς που έχουν 

την ευθύνη για το σχεδιασµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης και 

πολύ λιγότερο στους πληθυσµούς των εργαζοµένων του µέλλοντος. Παρ’ όλα 

αυτά η προοπτική για µικρότερο εργασιακό βίο και περισσότερες αλλαγές 

καριέρας µέσα σε αυτό το διάστηµα του εργασιακού βίου σηµαίνει ότι η 

προσφορά ευκαιριών για δια βίου µάθηση (life-long learning), η συνεχιζόµενη 

κατάρτιση και η αύξηση της απασχολησιµότητας θα παραµείνουν κεντρικοί 

πολιτικοί προβληµατισµοί για τους υπευθύνους της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης, τόσο στην άσκηση του δηµόσιου ρόλου τους όσο και στη 

διαχείριση προσωπικού336. 

Ο αριθµός των µαθητών / σπουδαστών που φοιτούν στα διάφορα 

επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήµατος κάθε χώρας ασκεί επίδραση στα 

οικονοµικά στοιχεία της εκπαίδευσης και διατηρεί στενή αλληλεξάρτηση µε 

αυτά. Στον Πίνακα 26 απεικονίζεται η εξέλιξη του µαθητικού / σπουδαστικού 

πληθυσµού (εξαιρείται η προσχολική εκπαίδευση) κάθε χώρας µέλους της 

Ε.Ε. την τελευταία δεκαετία, ο οποίος αποτελεί και την οµάδα στόχο για την 

εκπαιδευτική πολιτική. Στον αριθµό αυτό περιλαµβάνονται τα άτοµα που 

φοιτούν σε όλα τα επίπεδα από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση µέχρι τις 

µεταπτυχιακές σπουδές.  

 

 

 

                                                 
336 European Management Guides (1997: xxiii-xxiv). 
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Πίνακας 26: Μαθητές και σπουδαστές ηλικίας 0-29 (σε χιλιάδες)337

 
ΧΩΡΕΣ 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001 

Ε.Ε.  
(15 χώρες) 

67516 70917 73014 73380 64198,8 66204,2 65913,1 

Αυστρία 1321 1352 1387 1412 1363,7 1371,5 1376,5 

Βέλγιο 2072 2033 2113 2160 - 1988,1 2009,8 

Γαλλία 11711 11911 12145 12137 11923,5 11784,3 11699,6 

Γερµανία 10484 13338 13858 14210 14082,2 14058,2 14026,3 

∆ανία 960 933 942 942 909,6 935,7 959,3 

Ελλάδα 1878 1860 1889 1840 1904,0 1881,3 1901,1 

Ηνωµένο Βασίλειο 11688 12289 13298 13802 11561,7 12229,3 12214,0 

Ιρλανδία 870 886 897 885 978,1 957,2 954,3 

Ισπανία 8860 8773 8778 8509 7748,4 7467,8 7328,4 

Ιταλία 9798 9553 9572 9300 8851,9 8687,4 8627,6 

Λουξεµβούργο 49 49 - 57 - 66,0 67,4 

Ολλανδία 3529 3534 3241 3179 2997,7 3046,8 3078,0 

Πορτογαλία 1974 2024 2145 2134 2002,3 1950,4 1921,4 

Σουηδία 1361 1377 1656 1753 1677,3 1753,8 1764,1 

Φινλανδία 960 1007 1044 1059 994,6 1033,5 1042,7 

                                                                                        

 Πηγή: Eurostat  

 

Ο ευρωπαϊκός µέσος όρος παρουσιάζει µια συνεχή πτωτική πορεία, 

που αντικατοπτρίζει τη µείωση του πληθυσµού που σηµειώνεται λόγω της 

υπογεννητικότητας. Στις περισσότερες χώρες µέλη παρατηρείται µείωση ή 

στασιµότητα του πληθυσµού. Η αύξηση του µαθητικού και σπουδαστικού 

πληθυσµού που παρατηρείται για την Ελλάδα αποδίδεται στην είσοδο στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα των παιδιών των µεταναστών, που στα 

χρόνια αυτά έχουν εγκατασταθεί στην ελληνική επικράτεια. 
Η γενίκευση του αιτήµατος για άνοιγµα της εκπαίδευσης σε όσο το 

δυνατόν µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού, αλλά και η ανάγκη για την 

εξασφάλιση εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού αυξηµένων γνώσεων και 

ανεπτυγµένης ικανότητας για συνεχή ανανέωσή τους, οδήγησαν στη σταδιακή 

αύξηση του πληθυσµού των φοιτώντων στις διάφορες εκπαιδευτικές 

βαθµίδες338. Παρ’ όλη όµως την αύξηση της συµµετοχής, ο αριθµός των νέων 

που δεν έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

                                                 
337 Eurostat, European social statistics διαφόρων ετών.  
338 Descy, P. (2002: 58-59). 
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εξακολουθεί να είναι αρκετά υψηλός339, καθιστώντας λιγότερο πιθανή την 

απασχολησιµότητα και την ανανέωση των δεξιοτήτων τους  στη διάρκεια του 

εργασιακού τους βίου340. 

Ο δείκτης που δείχνει το ποσοστό του ενήλικου πληθυσµού (25-64 

ετών) που έχει ολοκληρώσει τον ανώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης αποσκοπεί στη µέτρηση του τµήµατος του πληθυσµού που 

πιθανόν έχει τα ελάχιστα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα, για να 

συµµετάσχει ενεργά στην οικονοµική και κοινωνική ζωή. Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι η ολοκλήρωση του ανώτερου κύκλου της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί στις ευρωπαϊκές χώρες µετά από 

ποικίλης διάρκειας σπουδές, σύµφωνα µε τους όρους του κάθε εθνικού 

συστήµατος εκπαίδευσης341.  

 
Πίνακας 27: Συνολικός πληθυσµός (ηλικίας 25-64) που έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον 

τον ανώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (%)342

 

ΧΩΡΕΣ 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 
Ε.Ε.  
(15 χώρες) 55,9 - 61,0 62,4 63,3 65,0 66,0

Αυστρία 70,5 74,1 76,2 78,3 78,1 80,2 80,0
Βέλγιο 56,6 56,7 58,3 60,3 61,4 63,6 65,5
Γαλλία 58,8 59,9 62,2 64,1 64,7 65,1 66,4
Γερµανία 78,5  - 81,3 83,0 83,5 83,9 83,2
∆ανία 77,6  78,5 79,8 80,4 80,4  81,4 81,1
Ελλάδα 44,3 47,7 51,4 53,8 55,8 58,7 59,7
Ηνωµένο 
Βασίλειο 52,5 - 63,9 65,6 66,6 70,4 71,2

Ιρλανδία 50,0 - 57,3 60,1 61,8  63,0  64,6 

Ισπανία 32,2 34,5  38,3 41,7 42,8 45,0 48,4
Ιταλία 37,8 41,5 45,2 44,3 46,9 48,9 50,3
Λουξεµβούργο 45,4 - 60,9 61,6 59,1 63,2 65,9
Ολλανδία 63,1 64,4 66,1 67,6 69,2 70,8 71,7
Πορτογαλία 21,8 17,8  19,6 21,0 22,2 25,3 26,2
Σουηδία - 80,0 83,6 85,8 86,6 86,6 87,6
Φινλανδία 67,9 70,1 73,2  74.,7 75,5 77,6 79,1

  

 Πηγή: Eurostat (LFS) 

                                                 
339 Π.χ. το 2000 το 18% των νέων ηλικίας 18-24 ετών στην Ε.Ε. είχαν το πολύ απολυτήριο 
κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Αυτές οι οµάδες βρίσκονται σε δυσχερή θέση και 
δηµιουργούν την επιτακτική ανάγκη για σχεδιασµό νέων δράσεων κατάρτισης. 
340 McIntosh, S., Steedman, H. (1999: 60-61). 
341 Βλ. σχετικά Παράρτηµα Ι∆. 
342 Eurostat, (LFS).  
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Στον Πίνακα 27 εµφανίζεται αναλυτικά ο αριθµός των ατόµων που 

έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το δεύτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. Ειδικά η Ελλάδα, αν και η κοινωνία της διακρίνεται από µια 

έντονη τάση για απόκτηση τίτλων εκπαίδευσης σε όσο το δυνατόν υψηλότερο 

επίπεδο, υστερεί σηµαντικά από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, 

καταλαµβάνοντας µόλις την 12η θέση στον κατάλογο των χωρών µε βάση 

τους αποφοίτους ανώτερης τουλάχιστον δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 

προηγούµενη µόνο της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.  

 

2.2. ∆ηµόσια χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης.  
Ο δηµόσιος τοµέας γενικά χρηµατοδοτεί την εκπαίδευση είτε 

αναλαµβάνοντας άµεσα τα τρέχοντα και τα µακροπρόθεσµα έξοδα των 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (άµεση χρηµατοδότηση για εκπαιδευτικά ιδρύµατα) 

ή υποστηρίζοντας τους σπουδαστές και τις οικογένειές τους µε υποτροφίες και 

δηµόσια δάνεια, καθώς και δίνοντας επιδοτήσεις για εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες σε ιδιωτικές εταιρείες ή σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς 

(δηµόσιες κοινωνικές δαπάνες). Οι δύο τύποι των δαπανών µαζί αναφέρονται 

ως συνολική δηµόσια χρηµατοδότηση στην εκπαίδευση. 

Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια προσέγγισης της δηµόσιας 

χρηµατοδότησης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

επικεντρώνοντας στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση σύµφωνα 

µε την κατηγοριοποίηση που έχει κάνει ο ΟΟΣΑ (ISCED-1997)343. 

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω των σηµερινών συγκυριών παρουσιάζει 

η εξέταση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στην οποία η ποικιλία των 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και του είδους της παρεχόµενης εκπαίδευσης 

(γενικής ή επαγγελµατικής κατεύθυνσης) είναι εντυπωσιακή. Άλλωστε, η 

σηµασία της στην κατοπινή πορεία του ατόµου είναι πολύ µεγάλη, αφού σε 

αυτήν τίθενται τα θεµέλια όχι µόνο της εξέλιξής του ως προσωπικότητας, αλλά 

και ως τµήµατος του εργατικού δυναµικού. Ο Πίνακας 28 παρουσιάζει τη 

συνολική δηµόσια χρηµατοδότηση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στα 15 

κράτη µέλη, καθώς και τον κοινοτικό µέσο όρο. 

 
                                                 
343 Βλ. αναλυτικότερη αναφορά στο σύστηµα ISCED-1997 στο Παράρτηµα Γ. 
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Πίνακας 28: Συνολική δηµόσια χρηµατοδότηση στην δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. ISCED 2-4 (% του ΑΕΠ)344

ΧΩΡΕΣ 1999 2000 
Ε.Ε. (15 χώρες) 2,3 2,3 
Αυστρία 2,7 2,6 
Βέλγιο 2,3 2,2 
Γαλλία 2,9 2,9 
Γερµανία 2,2 2,3 
∆ανία 3,0 3,1 
Ελλάδα 1,4 1,6 
Ηνωµένο Βασίλειο 2,1 2,1 
Ιρλανδία 1,8 1,6 
Ισπανία 2,1 1,9 
Ιταλία 2,1 2,1 
Λουξεµβούργο - - 
Ολλανδία 1,9 1,9 
Πορτογαλία 2,6 2,5 
Σουηδία 2,9 2,8 
Φινλανδία 2,5 2,3 

 

 Πηγή: Unesco/OECD/Eurostat data collection 

 

Η Ελλάδα εµφανίζεται στην τελευταία θέση του καταλόγου µε ποσοστό 

χρηµατοδότησης ίσο µε το 1,4% για το 1999 και το 1,6% του ΑΕΠ για το 2000, 

παρουσιάζοντας σηµαντική απόκλιση όχι µόνο από τον κοινοτικό µέσο όρο 

(2,3% και για τα δύο έτη), αλλά και από την πλειοψηφία των υπόλοιπων 

κρατών µελών, από τα οποία µάλιστα η διαφορά της κυµαίνεται από 0,3% 

έως 1,5% (Μ.Ο. 0,7%). Το γεγονός αυτό περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης 

καινοτόµων πρωτοβουλιών. 

Μεγάλο µέρος της ζήτησης για ειδικευµένο εργατικό δυναµικό 

επιχειρείται να καλυφθεί από την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η εικόνα των 15 

κρατών µελών ως προς τη χρηµατοδότηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

απεικονίζεται στον Πίνακα 29.  

Η χρηµατοδότηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε επίπεδο µέσου 

όρου της Ε.Ε. βρίσκεται σε επίπεδα κατώτερα από το ήµισυ της 

δευτεροβάθµιας (1,1% για το 2000). Η Ελλάδα βρίσκεται κοντά ή κάτω από 

τον κοινοτικό µέσο όρο (1,1% για το 1999 και 0,9% για το 2000). Ταυτόχρονα, 

τα ποσοστά των σκανδιναβικών χωρών είναι τουλάχιστον διπλάσια του 

κοινοτικού µέσου όρου (∆ανία 2,5% - Σουηδία – Φινλανδία 2%), γεγονός που 

                                                 
344  Unesco/OECD/Eurostat data collection. 
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δείχνει ότι αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στην τριτοβάθµια εκπαίδευση -όπως 

και σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης άλλωστε- και στις επιπτώσεις της 

στην παραγωγή και στην οικονοµία της χώρας και στην ατοµική ευηµερία. 

Επίσης, υψηλότερα ποσοστά από το µέσο όρο διαθέτουν χώρες, όπως η 

Αυστρία (1,4%), το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία (1,3%). 

 

Πίνακας 29: Συνολική δηµόσια χρηµατοδότηση στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση. ISCED 5-6  (% του ΑΕΠ)345

 
ΧΩΡΕΣ 1999 2000 

Ε.Ε. (15 χώρες) 1,1 1,1 
Αυστρία 1,5 1,4 
Βέλγιο 1,5 1,3 
Γαλλία 1,0 1,0 
Γερµανία 1,1 1,1 
∆ανία 2,4 2,5 
Ελλάδα 1,1 0,9 
Ηνωµένο Βασίλειο 0,9 0,8 
Ιρλανδία 1,2 1,3 
Ισπανία 0,9 1,0 
Ιταλία 0,8 0,8 
Λουξεµβούργο - - 
Ολλανδία 1,3 1,3 
Πορτογαλία 1,0 1,0 
Σουηδία 2,0 2,0 
Φινλανδία 2,1 2,0 

 

Πηγή: Unesco/OECD/Eurostat data collection 

 

 

2.3. Κόστος της παρεχόµενης εκπαίδευσης. 
Με βάση τα προηγούµενα στοιχεία -και έχοντας υπόψη την οικονοµική 

στενότητα που αντιµετωπίζουν οι περισσότερες εθνικές οικονοµίες, λόγω των 

δυσχερών διεθνών συγκυριών- παρουσιάζει ενδιαφέρον η κατανοµή των 

εθνικών πόρων σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης.  

Στον Πίνακα 30 παρουσιάζεται το ετήσιο κόστος στα δηµόσια 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα ανά µαθητή / σπουδαστή, ώστε να µετρηθεί η δαπάνη 

ανά µαθητή της κεντρικής κυβέρνησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

καθώς και των νοικοκυριών, τα θρησκευτικών ιδρυµάτων και των εταιρειών. 

                                                 
345 Unesco/OECD/Eurostat data collection. 
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Σε αυτά τα ποσά περιλαµβάνονται και τα έξοδα για προσωπικό και άλλα 

τρέχοντα και µακροπρόθεσµα έξοδα. 

 

Πίνακας 30: Ετήσια δαπάνη των δηµόσιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 
ανά µαθητή / σπουδαστή (σε ευρώ)346

 
 
 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
(ISCED 1) 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
(ISCED 2-4) 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 
(ISCED 5-6) 

 
ΧΩΡΕΣ 1999 2001 2003  1999 2001 2003  1999 2001 2003 
Ε.Ε. (15 
χώρες) 3556,8 4250,9 4687,3  5407,8 5989,8 6282,2  7812,1 8267,1 8867,9

Αυστρία 5823,0 5886,0 6019,3  7423,9 7019,1 7859,8  8608,0 9770,2 10838,4
Βέλγιο 3419,9 4707,6 5274,2  5745,7 7000,1 6578,0  8444,6 10253,8 10090,9 
Γαλλία 3792,7 4226,3 4215,5  6550,7 7169,0 7364,7  7209,7 7818,7 9135,2
Γερµανία 3439,3 3748,2 3946,8  5739,3 5984,2 5771,4  8888,5 9291,5 9894,9
∆ανία 5702,7 6639,9 6668,7  7176,8 7414,4 6983,6  10487,6 12953,3 11960,0 
Ελλάδα - 2376,8 2959,7  - 3042,0 4197,9  - 3787,2 4202,1
Ηνωµένο 
Βασίλειο 3225,4 3925,7 4991,4  4417,9 5036,3 6219,5  8132,7 9300,2 10123,1 

Ιρλανδία 2617,3 3312,1 4062,1  3799,8 4652,6 5383,9  8322,2 8701,2 7971,6 
Ισπανία 3248,5 3685,9 4121,0  4345,6 4813,0 5477,9  5099,6 6593,1 7632,4 
Ιταλία - 5717,0 6016,6  - 7153,6 6672,7   7294,7 7241,3
Λουξεµβ
ούργο - -  -  - -  -  - : :

Ολλανδία 3347,1 4301,2 4980,6  4828,1 5661,4 5966,1  10710,2 11479,2 11474,3 
Πορτογα
λία 3079,6 3698,5 3609,0  4507,3 5285,7 5085,9  4232,4 4599,1 4449,5 

Σουηδία 5174,4 5570,2 6222,1  5340,8 5697,9 6481,5  12830,5 13439,5 13717,1
Φινλανδί
α 3713,9 4164,2 4541,3  5265,5 5970,6 6316,9  9208,4 8248,3 10281,5

 

 Πηγή: Unesco/OECD/Eurostat data collection  

  

 

Το κόστος αυξάνεται ανάλογα µε την εκπαιδευτική βαθµίδα και µάλιστα 

σε µερικές χώρες στην τριτοβάθµια εκπαίδευση αυτό φτάνει να είναι διπλάσιο 

από εκείνο των δύο προηγούµενων βαθµίδων, πράγµα που µπορεί να 

ερµηνευθεί από τις διαφορές στις απαιτήσεις των σπουδών, στους µισθούς 

του προσωπικού των διαφόρων βαθµίδων ή σε άλλα λειτουργικά κόστη.  

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή, όµως, είναι η µεγάλη διαφορά των ήδη 

χαµηλών δαπανών για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από τις περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες, διαφορά η οποία είναι εµφανής και στη µεγάλη απόκλιση 

από το µέσο όρο της Ε.Ε. και σίγουρα έχει κάποιου βαθµού επίδραση στην 

                                                 
346 Unesco/OECD/Eurostat data collection. 
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ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Σε ορισµένες χώρες µάλιστα µε 

µικρότερο ή ίσο µαθητικό πληθυσµό (όπως είναι το Βέλγιο, η ∆ανία, η 

Ιρλανδία, η Αυστρία, η Πορτογαλία, και η Φινλανδία) οι παρεχόµενοι στην 

εκπαίδευση πόροι -υπολογιζόµενοι τόσο ανά µαθητή / σπουδαστή όσο και επί 

του Α.Ε.Π. (βλ. προηγ. πίνακες)- είναι µεγαλύτεροι από ό,τι στην Ελλάδα. Τα 

ποσοστά των ίδιων χωρών σε αποφοίτους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

είναι, επίσης, πολύ υψηλότερα. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν και τη µεγάλη 

διαφορά στις αντιλήψεις για την αξία της εκπαίδευσης ως κοινωνικού αγαθού 

και ως οικονοµικής επένδυσης, αλλά και διαφορές στην αποτελεσµατικότητα 

των επιµέρους συστηµάτων. 

 

2.4. Κοινοτική χρηµατοδότηση για εφαρµογές στην εκπαίδευση.  
Η κοινοτική χρηµατοδότηση για εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί την απτή έκφραση της 

συλλογικής βούλησης των κρατών µελών για κοινή πορεία στην οικονοµική 

και κοινωνική ανάπτυξη, µε όποιο τρόπο και αν επιδιώκεται αυτό. 

 
Πίνακας 31: Κοινοτικές δαπάνες 1987-1996 (%)347

 

 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1987-
1996 

Εκπαίδευση, 
επαγγελµατική 
κατάρτιση, 
ανταλλαγή νέων 

0,15 0,20 0,28 0,32 0,40 0,41 0,38 0,43 0,27 0,50 0,34 

Έρευνα και 
τεχνολογική 
ανάπτυξη 

2,66 2,66 3,59 3,92 3,10 3,16 3,39 4,05 3,73 3,71 3,40 

∆ιαρθρωτικά 
Ταµεία 
(από τα οποία 
ΕΚΤ) 

16,17 
 
 

(6,92) 

15,10 
 
 

(5,40) 

18,78 
 
 

(6,32) 

21,03 
 
 

(7,04)

25,33 
 
 

(7,30)

30,35 
 
 

(7,13)

30,95 
 
 

(8,13)

25,97 
 
 

(7,06) 

28,21 
 
 

(6,67) 

31,12 
 
 

(7,22)

24,30 
 
 

(6,90) 
Λοιπές δαπάνες 81,01 82,03 77,35 74,73 71,16 66,07 65,28 69,98 67,79 64,67 71,96 
Σύνολο 
κοινοτικών 
δαπανών 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
∆ε θα πρέπει να παραβλεφθεί η συµβολή στην ποιοτική αναβάθµιση 

της εκπαίδευσης των διαφόρων χρηµατοδοτήσεων εκ µέρους της Ε.Ε. στα 

πλαίσια της εφαρµογής των διαφόρων πολιτικών της. Παρατηρείται (Πίνακας 
                                                 
347 Μοσχονάς, Α. (2001: 721). 
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31) µια διαρκής αύξηση των πόρων της Ε.Ε. για την εκπαίδευση, την 

κατάρτιση και τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές, καθώς και για την έρευνα και την 

τεχνολογική ανάπτυξη, που θεωρούνται πλέον τα κυριότερα στηρίγµατα της 

ευρωπαϊκής οικονοµικής ανάπτυξης στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει 

ισορροπία και παραγωγικό µέλλον για την ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων και 

εργασίας και, παράλληλα, να διασφαλίσει τη θέση της απέναντι στους 

ισχυρούς οικονοµικούς της αντιπάλους στο διεθνές πεδίο. Οι δαπάνες αυτές 

αφορούν σε ένα πλήθος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται 

άµεσα ή έµµεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
Τα διάφορα προγράµµατα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την -

εκπαιδευτική και επαγγελµατική- κινητικότητα και την απασχόληση, τα οποία 

πραγµατοποιήθηκαν (και ορισµένα εξακολουθούν να πραγµατοποιούνται) στο 

ενοποιηµένο ευρωπαϊκό περιβάλλον, αποτελούν µια ευρέως εφαρµοζόµενη 

πρακτική στην Ε.Ε. και έχουν ποικίλες επιρροές στην πραγµατικότητά της. 

Θεωρούνται ως µια από τις πλέον σηµαντικές µορφές πολιτικής για τη 

βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, αλλά και την προώθηση των 

ευκαιριών απασχόλησης. Η κατανοµή των πόρων σε κάθε εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα παρουσιάζει σταδιακή αύξηση ή µείωση µέσα στο χρόνο ανάλογα 

µε τον τύπο του προγράµµατος, καθώς οι δράσεις πολλών από αυτά έφτασαν 

στο τέλος τους ή ενσωµατώθηκαν σε άλλα νεότερα. Στα πλαίσια πολλών από 

τα προγράµµατα αυτά προβλέπονται και δράσεις κινητικότητας εκπαιδευτικής 

ή επαγγελµατικής στα κράτη µέλη της Ε.Ε., η οποία θεωρείται σηµαντική 

παράµετρος για την προώθηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης όχι µόνο σε 

επίπεδο οικονοµικό και κοινωνικό, αλλά και ιδεολογικό348. 
Ένα τµήµα από τους οικονοµικούς πόρους που δαπανήθηκαν από την 

Ε.Ε. απορροφήθηκαν σε δραστηριότητες άµεσα σχετιζόµενες µε την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές νέων µεταξύ των 

κρατών µελών της Ένωσης. Ο Πίνακας 32 παρουσιάζει αναλυτικότερα την 

κατανοµή των πόρων σε δραστηριότητες σχετιζόµενες µε τη βελτίωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας στις διάφορες µορφές της. 

 
 

                                                 
348 Περισσότερα για το νοµοθετικό πλαίσιο εφαρµογής των προγραµµάτων βλ. Παράρτηµα Ε.  
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Πίνακας 32: Κοινοτικές δαπάνες µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

1987-1996 (%)349

 

 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1987-
1996 

Εκπαίδευση (1) 
 

34,98 43,93 52,40 51,72 51,27 48,95 51,59 53,58 46,27 50,11 48,48 

Επαγγελµατική 
κατάρτιση (2) 

54,79 47,17 38,35 39,86 42,79 46,22 42,77 40,92 41,68 41,09 43,56 

Ανταλλαγή 
νέων (3) 

10,23 8,90 9,25 8,42 5,94 4,83 5,64 5,50 12,05 8,80 7,96 

Σύνολο  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(1) Περιλαµβάνει τα προγράµµατα Arion, Ευρυδίκη, Socrates, Erasmus, Lingua. 

(2) Περιλαµβάνει τα προγράµµατα Petra, Leonardo, Comett, Eurotecnet, Force. 

(3) Περιλαµβάνει τα προγράµµατα “Youth for Europe” και άλλες δράσεις για ανταλλαγή νέων. 

 
Ακόµη, ένα µεγάλο µέρος των κοινοτικών πόρων προωθήθηκαν σε 

τέτοιου είδους δραστηριότητες µέσω των διαφόρων εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων που σχεδιάστηκαν και εφαρµόστηκαν κατά καιρούς (Πίνακας 

33).  

 

Πίνακας 33: Κοινοτικές δαπάνες ανά εκπαιδευτικό πρόγραµµα  
1987-1996 (%)350

 

 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1987-
1996 

COMETT 69,5 33,5 25,9 28,5 22,2 25,1 18,8 14,8 - - 16,3
ERASMUS 30,5 45,8 56,7 51,9 39,1 34,5 34,0 35,8 - - 27,1
PETRA - 16,6 10,8 7,8 11,2 12,0 14,3 15,5 - - 8,5
YOUTH FOR 
EUROPE 

- 4,1 6,6 5,6 3,7 3,6 4,3 4,3 14,5 7,2 5,8

EUROTECNET - - - 1,2 1,2 0,6 0,4 0,4 - - 0,5
LINGUA - - - 5,0 12,7 15,8 18,1 18,0 - - 8,5
FORCE - - - - 7,4 7,9 9,4 10,5 - - 4,5
EURYDICE / 
ARION 

- - - - 2,5 0,5 0,7 0,7 - - 0,4

LEONARDO - - - - - - - - 40,0 41,6 12,8
SOCRATES - - - - - - - - 46,5 51,2 15,6
ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

                                                 
349 Μοσχονάς, Α. (2001: 722). 
350 Μοσχονάς, Α. (2001: 724). 
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3. Οι ξένες γλώσσες στην Ε.Ε. 

Η εκµάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί για την Ε.Ε. µια αναγκαιότητα, 

καθώς η επικοινωνία και η συνεργασία των πολιτών του ενιαίου ευρωπαϊκού 

χώρου είναι άµεσα συναρτηµένες µε αυτήν. Εξάλλου, ο µεγάλος αριθµός των 

οµιλουµένων γλωσσών µέσα στα όρια της Ε.Ε. -αριθµός που µεγάλωσε µετά 

από τη νέα διεύρυνση στις 25 χώρες- δηµιουργεί έντονη την ανάγκη 

αναπτυγµένης γλωσσοµάθειας στους πολίτες, µε ιδιαίτερη έµφαση σε 

ορισµένες περισσότερο οµιλούµενες γλώσσες, όπως η αγγλική, η γαλλική και 

η γερµανική. Για το λόγο αυτό η Ε.Ε. µε ειδικά προγράµµατα ενίσχυσε και 

συνεχίζει να ενισχύει την εκµάθηση ξένων γλωσσών από τους Ευρωπαίους 

πολίτες.  

Στον Πίνακα 34 εµφανίζεται ο αριθµός (κατά µέσο όρο) των ξένων 

γλωσσών ανά µαθητή που µαθαίνονται στη δευτεροβάθµια γενική εκπαίδευση 

(ISCED 2 και 3)351.  

Πίνακας 34: Ξένες γλώσσες που µαθαίνονται / µαθητή 
δευτεροβάθµιας γενικής εκπαίδευσης 

         Α. ISCED level 2352

ΧΩΡΕΣ 1998 2000 2001 2002 2003 2004 
Αυστρία - 1,1 - 1,1 - -
Βέλγιο - 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2
Γαλλία 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4
Γερµανία 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
∆ανία 1,7 1,7 1,6 1,9 1,9 2,0
Ελλάδα - - 2,2 1,9 - - 
Ηνωµένο Βασίλειο - - - 0,8 0,8 0,7 
Ιρλανδία 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Ισπανία 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4
Ιταλία 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2
Λουξεµβούργο - 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Ολλανδία - - - : - 2,0
Πορτογαλία - - - 1,4 1,8 2,0
Σουηδία 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
Φινλανδία 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 

 

Πηγή: Unesco/OECD/Eurostat data collection  

                                                 
351 Σύµφωνα µε τη Eurostat ο αριθµός αυτός βρέθηκε µε τη διαίρεση του συνολικού αριθµού 
των µαθητών που µαθαίνουν ξένες γλώσσες δια του αριθµού των µαθητών που ανήκουν σε 
αυτή τη βαθµίδα.  
352 Unesco/OECD/Eurostat data collection. 
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Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε, η Ελλάδα είναι από τις χώρες 

εκείνες στις οποίες οι µαθητές της κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
(ISCED level 2) µαθαίνουν κατά µέσο όρο 2,2 και 1,9 ξένες γλώσσες (στοιχεία 

για το 2001 και το 2002 αντίστοιχα). Η επίδοση αυτή των Ελλήνων µαθητών 

οφείλεται στην αίσθηση αποµόνωσης που βιώνουν µιλώντας ελληνικά σε ένα 

πολύγλωσσο περιβάλλον, που κυριαρχείται από τις γλώσσες που 

προαναφέραµε, αλλά και στο χαρακτήρα προσόντος που έχει λάβει η γνώση 

ξένης γλώσσας. Η γλώσσα µάλιστα που µαθαίνουν σε µεγαλύτερο ποσοστό 

είναι η αγγλική.  

Στα ίδια επίπεδα συναντούµε, επίσης, το Λουξεµβούργο (2,5) και τη 

Φινλανδία (2,2), ενώ οι περισσότερες από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες 

κινούνται σε χαµηλότερα επίπεδα. 

 

Πίνακας 35: Ξένες γλώσσες που µαθαίνονται / µαθητή δευτεροβάθµιας 
γενικής εκπαίδευσης 
Β. ISCED level 3353

ΧΩΡΕΣ 1998 2000 2001 2002 2003 2004 
Αυστρία - 1,3 - 1,3 - -
Βέλγιο - 1,3 1,8 1,8 1,8 1,8 
Γαλλία 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 0,5
Γερµανία 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
∆ανία 1,4 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5
Ελλάδα - - 1,0 1,0 - -
Ηνωµ. Βασίλειο - - - - - 0,1 
Ιρλανδία 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
Ισπανία 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2
Ιταλία 2,0 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3
Λουξεµβούργο - 2,2 2,3 2,3 2,3 2,2 
Ολλανδία - - 1,6 1,5 2,6 -
Πορτογαλία - - - 0,7 0,8 0,8
Σουηδία 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 
Φινλανδία - - - - - -

 

Πηγή: Unesco/OECD/Eurostat data collection 

  

∆ιαφορετική είναι η εικόνα που συναντούµε στην οµάδα των µαθητών 

της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ISCED level 3 – Πίνακας 35). Οι 

µαθητές του επιπέδου αυτού στη Ελλάδα µαθαίνουν µία ξένη γλώσσα και η 

χώρα µας είναι η µοναδική στην οποία υπάρχει τόσο µεγάλη διαφορά -µείωση 
                                                 
353 Unesco/OECD/Eurostat data collection. 
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από τις 1,9 στη 1 ξένη γλώσσα για το 2002- ανάµεσα στα δύο επίπεδα 

εκπαίδευσης. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες διατηρούν τον αριθµό 

γλωσσών στα ίδια περίπου επίπεδα µε το level 2.  

Πιθανή εξήγηση αποτελεί, ίσως, το γεγονός ότι η εκµάθηση µιας ξένης 

γλώσσας σε ικανοποιητικό επίπεδο στην Ελλάδα συνήθως ολοκληρώνεται 

µέχρι το τέλος του γυµνασίου, καθώς το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύστηµα που 

οδηγεί µέσω των πανελλαδικών εξετάσεων στην εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. 

αναγκάζει τους µαθητές να περιορίσουν ή και να σταµατήσουν την εκµάθηση 

ξένων γλωσσών στο λύκειο, ώστε να αντεπεξέλθουν στις επιβαρυµένες 

σχολικές τους υποχρεώσεις. 

 

4. Πολίτες και Κατάρτιση στην Ε.Ε. 
Τα εκπαιδευτικά συστήµατα δε στοχεύουν µόνο σε οµοιόµορφα υψηλά 

επίπεδα ακαδηµαϊκών επιτευγµάτων · τείνουν επίσης να αναπτύξουν και να 

υποστηρίξουν τη θετική στάση των σπουδαστών έναντι της µάθησης και της 

επιτυχίας και να καλλιεργήσουν την ικανότητα των σπουδαστών να 

συνεχίσουν να µαθαίνουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Με τον τρόπο 

αυτό ως εργαζόµενοι πλέον θα είναι σε θέση µε ατοµική πρωτοβουλία να 

αξιοποιούν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους για τη διαχείριση και την 

επίλυση των προβληµάτων που ανακύπτουν · ταυτόχρονα, θα µπορούν να 

χρησιµοποιούν αυτές τις καταστάσεις, για να αποκτούν όχι µόνο τις 

απαιτούµενες βασικές επαγγελµατικές γνώσεις (τεχνογνωσία) και δεξιότητες 

(basic and generic skills), αλλά και να αναπτύσσουν γενικότερες ικανότητες 

που να είναι αποτελεσµατικές, προσαρµόσιµες και µεταβιβάσιµες (key core 

competences) και επαγγελµατικές ικανότητες ευρείας εφαρµογής (broad 

professional competences)354. Επίσης, τα εκπαιδευτικά συστήµατα 

αποσκοπούν στην προετοιµασία των ατόµων για κάθε είδους πιθανή 

κινητικότητα τόσο γεωγραφική355 όσο και επαγγελµατική356.  

Οι διάφορες δράσεις για τη βελτίωση του ανθρωπίνου κεφαλαίου, 

όπως αυτή πραγµατοποιείται µέσα από την προσφορά προγραµµάτων 

κατάρτισης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της οικονοµίας (πολλά από τα 
                                                 
354 Descy, P., Tessaring, M. (2002: 15-16). 
355 Commission of the European Communities (2002: 9-11, 29). 
356 Commission of the European Communities (2002: 7-9, 22). 
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οποία χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ), έχουν άµεση επίδραση ανάµεσα στα 

άλλα στη δηµιουργία εισοδηµάτων και στη στήριξη της απασχόλησης357. Η 

συµµετοχή των εργαζοµένων στην παρεχόµενη κατάρτιση αποτελεί σηµαντικό 

ζήτηµα για το υπό εξέταση θέµα, καθώς µας δίνει µια εικόνα της υπάρχουσας 

προσφοράς εκπαίδευσης από εργοδότες ή διάφορους οργανισµούς, αλλά 

ταυτόχρονα µας επιτρέπει να διαπιστώσουµε τα µεγέθη της ζήτησης 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών από τους πολίτες, απασχολούµενους ή µη. Τα 

στοιχεία που παρατίθενται στη συνέχεια προέρχονται από µια πανευρωπαϊκή 

έρευνα που διενεργήθηκε στα πλαίσια του SIBIS Project (Statistical Indicators 

Benchmarking the Information Society) το διάστηµα Απριλίου-Μαϊου 2002 και 

τον Ιανουάριο 2003 και αναφερόταν σε ένα ευρύ πεδίο θεµατικών και δεικτών 

που συνδέονται µε τις ευρωπαϊκές πολιτικές, ανάµεσά τους και µε την 

εκπαίδευση358.  

Η έρευνα επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην κατάρτιση που σχετιζόταν 

µε την εργασία των υποκειµένων και τα ερωτήµατα απευθύνθηκαν τόσο σε 

εργαζόµενους µε συµβόλαιο απασχόλησης, όσο και σε 

αυτοαπασχολούµενους και σε ανέργους, δηλαδή ανήκαν σε όλα τα τµήµατα 

του εργατικού δυναµικού. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, καθώς µας δίνουν τη δυνατότητα να διατυπώσουµε 

συµπεράσµατα σχετικά µε τη συµµετοχή των Ευρωπαίων πολιτών σε 

διαδικασίες κατάρτισης οποιασδήποτε µορφής, καθώς και τη συµπεριφορά 

τους απέναντι στις συντελούµενες οικονοµικές και τεχνολογικές µεταβολές. 

Σηµαντικό µερίδιο του εργατικού δυναµικού συµµετέχει στη δια βίου 

µάθηση είτε µέσω αυτο-κατευθυνόµενης µάθησης είτε µέσω κατάρτισης 

σχετιζόµενης µε την εργασία και παρεχόµενης από τους εργοδότες, τα 

σωµατεία  ή τις δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (Πίνακας 36). Παρ’ όλο 

που οι απαντήσεις στη συγκεκριµένη έρευνα δε δίνουν καµία πληροφορία 

σχετικά µε τον τύπο, την ένταση και τα πεδία αναφοράς αυτών των 

δραστηριοτήτων, τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα µεγάλο ποσοστό του 

ευρωπαϊκού εργατικού δυναµικού (καθώς και εκείνου των πρόσφατα 

ενταγµένων χωρών και των Η.Π.Α.) βρίσκεται στη διαδικασία προετοιµασίας 

                                                 
357 Λώλος, Σ.-Ε.Γ. (2001: 33). 
358 SIBIS Pocket Book 2002 /03 (2003). 
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απόκτησης των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τις συντελούµενες µεταβολές, 

οι οποίες είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Κοινωνίας της Πληροφορίας359.  

 
Πίνακας 36: Μερίδιο απασχολούµενου πληθυσµού που συµµετείχε σε οποιαδήποτε 

κατάρτιση σχετιζόµενη µε την εργασία ή αυτο-κατευθυνόµενη µάθηση (%)360

 
ΧΩΡΕΣ Συµµετείχε τις 4 

τελευταίες 
εβδοµάδες 

∆ε συµµετείχε τις 
4 τελευταίες 
εβδοµάδες 

 
∆ε γνωρίζω 

Ε.Ε. (15 χώρες) 41 59 0 
Αυστρία 54 44 2 
Βέλγιο 33 65 2 
Γαλλία 24 76 - 
Γερµανία 58 41 1 
∆ανία 45 53 1 
Ελλάδα 19 81 - 
Ηνωµένο Βασίλειο 39 61 - 
Ιρλανδία 35 65 0 
Ισπανία 33 67 - 
Ιταλία 38 62 0 
Λουξεµβούργο 53 47 0 
Ολλανδία 46 54 - 
Πορτογαλία 24 75 1 
Σουηδία 47 53 0 
Φινλανδία 60 40 - 
Η.Π.Α. 57 43 - 

              

Πηγή: SIBIS GPS 2002, SIBIS GPS-NAS 2003 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας361 περισσότερα από τα µισά 

άτοµα που απαρτίζουν το εργατικό δυναµικό τους παρακολούθησαν τους 

τέσσερις τελευταίους µήνες κάποιο πρόγραµµα κατάρτισης σχετικό µε την 

εργασία τους στη Φινλανδία (60%), στη Γερµανία (58%), στην Αυστρία ( 54%) 

και στο Λουξεµβούργο (53%), ξεπερνώντας ή όντας πλησίον στις Η.Π.Α. 

(57%). Άλλωστε, οι τελευταίες υπερέχουν σηµαντικά του κοινοτικού µέσου 

όρου (41%). Η διαφορά ποσοστών µεταξύ των δύο αυτών οικονοµικών 

χώρων δείχνει και µια διαφορετική αντίληψη των ίδιων των εργαζοµένων, 

καθώς οι εργαζόµενοι στην αµερικανική αγορά εργασίας εµφανίζονται πιο 

προσαρµοστικοί και µαχητικοί (εξ ανάγκης;) από τους Ευρωπαίους 

συναδέλφους τους στη διεκδίκηση ή την υπεράσπιση µιας θέσης εργασίας. 
                                                 
359 SIBIS Pocket Book 2002 /03 (2003: 149). 
360 SIBIS Pocket Book 2002 /03 (2003). 
361 SIBIS Pocket Book 2002 /03 (2003: 148-149). 
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Τη χαµηλότερη συµµετοχή σε οποιαδήποτε µορφή κατάρτισης µε έναν 

στους πέντε εργαζόµενους να συµµετέχει σε πρόγραµµα κατάρτισης σχετικό 

µε την εργασία του εµφανίζει η Ελλάδα (19%), υστερώντας κατά πολύ του 

κοινοτικού µέσου όρου (41%), αλλά και των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών. 

Λίγο υψηλότερα βρίσκεται η συµµετοχή του εργατικού δυναµικού της Γαλλίας 

και της Πορτογαλίας µε έναν στους τέσσερις εργαζόµενους (24%) να έχουν 

δηλώσει συµµετοχή. Είναι φανερό ότι οι Έλληνες πολίτες που συµµετέχουν 

στο εργατικό δυναµικό της χώρας καλούνται επιτακτικά να προσαρµόσουν την 

προσωπικότητα, τη συµπεριφορά και τις επιλογές τους στη σύγχρονη 

πραγµατικότητα, που απαιτεί ευελιξία των επαγγελµατικών δεξιοτήτων στο 

νέο εργασιακό περιβάλλον. 

 

Πίνακας 37: Μερίδιο απασχολούµενου πληθυσµού που συµµετέχει σε 
κατάρτιση σχετιζόµενη µε την εργασία και παρεχόµενη από τον 

εργοδότη ή άλλους οργανισµούς (%)362

 
ΧΩΡΕΣ Συµµετείχε τις 4 

τελευταίες 
εβδοµάδες 

∆ε συµµετείχε τις 
4 τελευταίες 
εβδοµάδες 

 
∆ε γνωρίζω 

Ε.Ε. (15 χώρες) 23 77 0 
Αυστρία 25 73 2 
Βέλγιο 22 77 1 
Γαλλία 17 83 - 
Γερµανία 25 75 0 
∆ανία 29 71 1 
Ελλάδα 14 86 - 
Ηνωµένο Βασίλειο 26 74 - 
Ιρλανδία 20 80 0 
Ισπανία 20 80 - 
Ιταλία 20 80 - 
Λουξεµβούργο 21 78 0 
Ολλανδία 30 70 - 
Πορτογαλία 12 87 1 
Σουηδία 30 70 0 
Φινλανδία 37 63 - 
Η.Π.Α. 37 63 - 

  

Πηγή: SIBIS GPS 2002, SIBIS GPS-NAS 2003 

 

                                                 
362 SIBIS Pocket Book 2002 /03 (2003). 
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Από τα στοιχεία της έρευνας (Πίνακας 37) φαίνεται ότι τις πιο 

εντυπωσιακές επιδόσεις στην παροχή κατάρτισης τις έχει η Φινλανδία, ενώ 

ακολουθούν η Σουηδία, η Ολλανδία και η ∆ανία. Στη χαµηλότερη θέση της 

κατάταξης βρίσκεται η Πορτογαλία και από πολύ κοντά ακολουθεί η Ελλάδα, 

φτάνοντας µε δυσκολία λίγο πάνω από το µισό του ευρωπαϊκού µέσου όρου. 

Αυτό δείχνει ότι στην Ελλάδα δεν έχει ακόµη γίνει αντιληπτή στις πραγµατικές 

της διαστάσεις η σηµασία της δια βίου κατάρτισης τόσο για το άτοµο στο 

οποίο προσφέρεται ή το οποίο εκδηλώνει σχετικό ενδιαφέρον, όσο και για την 

επιχείρηση η οποία θα παράσχει ένα τέτοιο πρόγραµµα στους εργαζοµένους 

της. 

Όσο για τη σύγκριση Ε.Ε. - Η.Π.Α., αυτή καταλήγει υπέρ των 

δεύτερων, αφού 37% των Αµερικανών εργαζοµένων έναντι 23% των 

Ευρωπαίων δήλωσαν παρακολούθηση προγράµµατος κατάρτισης τις 

τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες πριν την έρευνα. Από τις ευρωπαϊκές χώρες 

µόνο η Φινλανδία έχει το ίδιο ποσοστό µε τις Η.Π.Α., αναδεικνυόµενη σε 

πρωτοπόρο για την Ε.Ε.363

Παράλληλα µε την κατάρτιση που προσφέρεται από επιχειρήσεις ή 

άλλους οργανισµούς, παρουσιάζει ενδιαφέρον ο βαθµός στον οποίο τα ίδια τα 

άτοµα ενεργοποιούνται, για να παρακολουθήσουν ένα τέτοιο πρόγραµµα. Η 

αυτο-κατευθυνόµενη µάθηση (self-directed learning) είναι ένας σηµαντικός 

τρόπος για την απόκτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται µε την εργασία, καθώς 

µπορεί να προσαρµοστεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις για δεξιότητες και στα 

χρονοδιαγράµµατα των ατόµων καλύτερα από τα τυπικά προγράµµατα 

κατάρτισης. Στις περισσότερες χώρες το µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων 

δείχνουν προτίµηση για προγράµµατα αυτού του τύπου παρά για κατάρτιση 

που παρέχεται από εξωτερικούς οργανισµούς, π.χ. τα προγράµµατα 

συνεχιζόµενης κατάρτισης. Από την έρευνα αποκλείστηκαν τα προγράµµατα 

που δε σχετίζονται µε την εργασία, γιατί δύσκολα µπορούν αυτά να 

διαχωριστούν από τις ασχολίες του ελεύθερου χρόνου.   

 Στα πλαίσια της ίδιας έρευνας του SIBIS Project οι απαντήσεις του 

εργατικού δυναµικού πήραν την ακόλουθη µορφή (Πίνακας 38): 

 
                                                 
363 SIBIS Pocket Book 2002 /03 (2003: 144-145). 
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Πίνακας 38: Μερίδιο του απασχολούµενου πληθυσµού που συµµετείχε 
σε σχετιζόµενη µε την εργασία αυτο-κατευθυνόµενη µάθηση του 

εργατικού δυναµικού (%)364

 
ΧΩΡΕΣ Συµµετείχε τις 4 

τελευταίες 
εβδοµάδες 

∆ε συµµετείχε τις 
4 τελευταίες 
εβδοµάδες 

 
∆ε γνωρίζω 

Ε.Ε. (15 χώρες) 32 68 0 
Αυστρία 48 51 2 
Βέλγιο 23 75 2 
Γαλλία 13 87 - 
Γερµανία 52 48 1 
∆ανία 30 69 1 
Ελλάδα 12 88 - 
Ηνωµένο Βασίλειο 30 70 - 
Ιρλανδία 26 73 0 
Ισπανία 23 77 0 
Ιταλία 29 70 0 
Λουξεµβούργο 45 55 - 
Ολλανδία 34 66 - 
Πορτογαλία 20 79 1 
Σουηδία 34 66 1 
Φινλανδία 44 55 0 
Η.Π.Α. 44 56 0 

 

Πηγή: SIBIS GPS 2002, SIBIS GPS-NAS 2003 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας365 αυτού του τύπου 

κατάρτιση επιλέγει το 52% του εργατικού δυναµικού στη Γερµανία, το 48% 

στην Αυστρία, το 45% στο Λουξεµβούργο και το 44% στη Φινλανδία. 

Αντίθετα, πολύ χαµηλό ποσοστό του εργατικού δυναµικού συµµετέχει σε 

τέτοια δραστηριότητα στην Ελλάδα (12%), στη Γαλλία (13%) και στην 

Πορτογαλία (20%). 

Σε σχέση µε τις Η.Π.Α. (44%) ο ευρωπαϊκός µέσος όρος βρίσκεται 

αρκετά χαµηλότερα (32%), γεγονός που επιβάλλει την υιοθέτηση εκ µέρους 

της Ε.Ε. µιας πολιτικής που να προκαλεί εντονότερη υποκίνηση των πολιτών 

προς αυτήν την κατεύθυνση. Υπάρχουν, όµως, τρεις χώρες (Γερµανία, 

Αυστρία, Λουξεµβούργο) µε ανώτερο και µία (Φινλανδία) µε το ίδιο ποσοστό 

                                                 
364 SIBIS Pocket Book 2002 /03 (2003). 
365 SIBIS Pocket Book 2002 /03 (2003: 146-147). 
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µε εκείνο των Η.Π.Α., κάτι που δείχνει ισχυρότερη ατοµική πρωτοβουλία των 

πολιτών τους για την παρακολούθηση προγραµµάτων κατάρτισης. 

Σε ένα περιβάλλον όπου η χρήση της τεχνολογίας, προκειµένου να 

διευκολυνθεί και να διευρυνθεί η ανθρώπινη δραστηριότητα, είναι συνεχής και 

υπό διαρκή εξέλιξη, η εκπαίδευση δε θα µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση 

στην εκµετάλλευση των προσφερόµενων νέων δυνατοτήτων. Στα πλαίσια 

αυτά µε δειλά βήµατα στην αρχή, ταχύτερα σήµερα, άρχισε να αναπτύσσεται 

η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning).  

Στην έρευνα του SIBIS Project δε θα µπορούσε να απουσιάζει η 

διερεύνηση της συµµετοχής των απασχολούµενων σε κατάρτιση τύπου e-

learning (Πίνακας 39). Η µέθοδος e-learning µπορεί να διαδραµατίσει έναν 

αποφασιστικό ρόλο στην εφαρµογή συστηµάτων µάθησης, τα οποία να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων εργαζοµένων, καθώς και 

των ανέργων. Στην έρευνα γίνεται διαχωρισµός µεταξύ δύο ευρέων οµάδων 

τεχνολογίας e-learning:  

• το οff-line e-learning, το οποίο περιλαµβάνει µαθησιακό υλικό 

πολυµέσων, όπως προγράµµατα Η/Υ σε δισκέτες, βιντεοταινίες και CD-ROM. 

• το οn-line e-learning, στο οποίο το περιεχόµενο της εκπαίδευσης 

προσφέρεται στους εκπαιδευόµενους µέσω σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο ή µέσω 

του δικτύου Η/Υ της επιχείρησης, όπου αυτοί απασχολούνται, ή του σχολείου 

/ Πανεπιστηµίου366. 

Από τα στοιχεία367 µπορούµε να δούµε ότι εντυπωσιακές επιδόσεις 

εµφανίζουν οι χώρες της Β. Ευρώπης, ξεπερνώντας τον κοινοτικό µέσο όρο 

(14%) και ευρισκόµενες περίπου στα επίπεδα των Η.Π.Α. (23%). Ειδικότερα, 

το εργατικό δυναµικό εµφανίζεται σε µεγάλο ποσοστό εξοικειωµένο µε τις νέες 

τεχνολογίες για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων ή την επικαιροποίηση των ήδη 

υπαρχουσών στη Φινλανδία, στη ∆ανία, στη Γερµανία και στην Ολλανδία 

(19%), στο Ηνωµένο Βασίλειο (17%), στην Αυστρία (17%), στη Σουηδία και 

στο Λουξεµβούργο (16%), µε έµφαση στο οn-line e-learning. 

                                                 
366 SIBIS Pocket Book 2002 /03 (2003: 151). 
367 SIBIS Pocket Book 2002 /03 (2003: 150-151). 
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Σε πολύ χαµηλά επίπεδα συναντούµε τη Γαλλία (5%), την Ελλάδα (6%) 

και την Πορτογαλία ( 8%), οι οποίες προφανώς υστερούν στη χρηστική 

ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση του εργατικού 

δυναµικού. Τέλος, η συσχέτιση Ε.Ε. (14%) – Η.Π.Α. (23%) καταλήγει για άλλη 

µια φορά σε βάρος της πρώτης, υπογραµµίζοντας την ανάγκη εντονότερης 

δραστηριοποίησης στην προώθηση αυτής της νέας µαθησιακής µεθόδου. 

 

Πίνακας 39: Μερίδιο απασχολούµενου πληθυσµού που χρησιµοποίησε 
ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό για µάθηση σχετική µε την εργασία 

(%)368

 
ΧΩΡΕΣ On-line Off-line No e-learning Don’t know 

e-learning 
Ε.Ε. (15 χώρες) 9 5 85 0
Αυστρία 10 7 82 -
Βέλγιο 7 5 87 1
Γαλλία 3 2 94 -
Γερµανία 13 6 81 -
∆ανία 12 5 83 -
Ελλάδα 2 4 94 -
Ηνωµένο Βασίλειο 13 4 83 0
Ιρλανδία 9 5 86 -
Ισπανία 7 6 87 -
Ιταλία 8 7 85 0
Λουξεµβούργο 9 7 83 1
Ολλανδία 9 10 81 -
Πορτογαλία 5 3 92 -
Σουηδία 14 2 84 -
Φινλανδία 16 3 81 -
Η.Π.Α. 17 6 77 -

 

Πηγή: SIBIS GPS 2002, SIBIS GPS-NAS 2003 

 

 
5. Συσχέτιση του εκπαιδευτικού επιπέδου µε την οικονοµική ανάπτυξη 
και την αγορά εργασίας. 

Η άνοδος του εκπαιδευτικού επιπέδου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, 

αφού, εκτός των άλλων, συσχετίζεται θετικά µε την επιταχυνόµενη οικονοµική 

ανάπτυξη. Σε σχέση µε τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα 

πρωταγωνιστεί (µαζί µε την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Ισπανία), ως προς το 

                                                 
368 SIBIS Pocket Book 2002 /03 (2003). 
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ότι η αλµατώδης αύξηση του µορφωτικού επιπέδου συµβαδίζει µε αύξηση της 

τάξης του 1% στον ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης369.  

Επιπλέον, η αύξηση του εκπαιδευτικού επιπέδου συσχετίζεται θετικά 

και µε την αγορά εργασίας (Πίνακας 40). Στην Ελλάδα τα άτοµα ηλικίας 25-59 

ετών µε σπουδές πλέον της υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

αντιµετωπίζουν πολύ λιγότερη ανασφάλεια στο χώρο εργασίας τους σε σχέση 

µε τους εργαζόµενους, που το εκπαιδευτικό τους επίπεδο περιορίζεται στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση (6% έναντι 13,5%, αντίστοιχα). Μπορούµε λοιπόν 

να θεωρήσουµε ότι, χωρίς να εξετάζονται άλλοι παράγοντες, στην Ελλάδα η 

συνέχιση των σπουδών πέρα των υποχρεωτικών µειώνει κατά το ήµισυ την 

ανασφάλεια των εργαζοµένων. Παρόµοια περίπτωση είναι η Ιρλανδία 

(ποσοστά ανασφάλειας 4,5% και 9% αντίστοιχα). Ο ευρωπαϊκός µέσος όρος 

είναι 6% και 10% αντίστοιχα. Τα πιο υψηλά ποσοστά παρουσιάζει µε µεγάλη 

διαφορά η Ισπανία, όπου το 30% των εργαζοµένων µε γνώσεις υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης αισθάνονται ανασφαλείς, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζοµένων µε σπουδές πέραν της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ανέρχεται 

στο 20%. Αντίθετα, στη Γερµανία, το Λουξεµβούργο και την Αυστρία τα 

ποσοστά ανασφάλειας κυµαίνονται σε επίπεδα κάτω του 5% και για τις δύο 

κατηγορίες. Τέλος, είναι αξιοσηµείωτο ότι στην Ολλανδία, Φινλανδία και 

Σουηδία οι επιπλέον σπουδές δεν προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια στους 

εργαζόµενους. Ιδιαίτερα δε στις δύο τελευταίες χώρες το ποσοστό 

ανασφάλειας µεταξύ των εργαζοµένων µε σπουδές επιπέδου Λυκείου ή 

Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζοµένων µε γνώσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης370.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
369 European Commission (2000b: 13). 
370 European Commission (2000b: 14). 
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Πίνακας 40: Ανασφάλεια ευρωπαίων εργαζοµένων στο χώρο εργασίας  

(άτοµα ηλικίας 25-59 ετών)371

ΧΩΡΕΣ Απόφοιτοι υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης 

Απόφοιτοι σπουδών 
πλέον της υποχρεωτικής 

δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης 

Ε.Ε. 10% 6% 
Αυστρία  κάτω του 5% κάτω του 5% 
Γερµανία 
 

κάτω του 5% κάτω του 5% 

Ελλάδα 13,5% 6% 
Ιρλανδία 9% 4,5% 
Ισπανία 30% 20% 
Λουξεµβούργο  κάτω του 5% κάτω του 5% 
Ολλανδία 
 

Ποσοστά περίπου ίσα Ποσοστά περίπου ίσα 

Σουηδία  
 

Ποσοστό µικρότερο από τους 
αποφοίτους της άλλης 
κατηγορίας. 

Ποσοστό µεγαλύτερο από 
τους αποφοίτους της άλλης 
κατηγορίας. 

Φινλανδία  
 

Ποσοστό µικρότερο από τους 
αποφοίτους της άλλης 
κατηγορίας. 

Ποσοστό µεγαλύτερο από 
τους αποφοίτους της άλλης 
κατηγορίας. 

             
Πηγή: Key Data on Education in Europe, 2000 

       (επεξεργασία της συγγραφέως της µελέτης). 
        

 Η ζήτηση για εκπαιδευτικές υπηρεσίες διαφόρων τύπων είτε άµεσα 

σχετιζόµενων µε το τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα είτε στα πλαίσια άτυπων 

µορφών µάθησης εµφανίζει µια εντυπωσιακή αύξηση στις περισσότερες 

χώρες της Ε.Ε., ενώ παράλληλα συνοδεύεται και από την εφαρµογή και νέων 

-παράλληλα µε τις παλαιότερες- µεθόδων. Σηµαντική επίδραση στη 

συµµετοχή των πολιτών φαίνεται να ασκούν οι ιδιαιτερότητες των επιµέρους 

εκπαιδευτικών συστηµάτων, οι ανάγκες των συγκεκριµένων κοινωνιών και 

οικονοµιών, οι δυνατότητες, κυρίως οι οικονοµικές, για τη στήριξη διαφόρων 

πρωτοβουλιών, αλλά και η κουλτούρα περί εκπαίδευσης που καλλιεργείται 

στον κάθε λαό. Επίσης, οι κοινοτικές πολιτικές, µε κορυφαία την επιδίωξη 

µετασχηµατισµού της Ε.Ε. στην ισχυρότερη οικονοµία της γνώσης στον 

κόσµο (στόχοι της Λισσαβόνας), ενισχύουν τη σχηµατοποίηση από τους 

πολίτες µιας δυναµικότερης στάσης έναντι της εκπαίδευσης και την ανάληψη 

από µέρους τους  σχετικών πρωτοβουλιών. 

                                                 
371 Στοιχεία από European Commission (2000b), η επεξεργασία έγινε από τη συγγραφέα της 
µελέτης. 
 

 172



 Παράλληλα, η προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών είναι ενταγµένη 

στους στρατηγικούς σχεδιασµούς της Ε.Ε. και συσχετίζεται τόσο µε τις 

πολιτικές για την απασχόληση και την οικονοµική ανάπτυξη όσο και µε εκείνες 

που αποβλέπουν στην ισχυροποίηση της κοινωνικής συνοχής και την 

προώθηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου.  

Η σύγκριση των σχετικών µεγεθών της Ε.Ε. µε τα αντίστοιχα των 

Η.Π.Α., καταδεικνύει µια σηµαντική υστέρηση της πρώτης. Αυτός είναι ένας 

επιπρόσθετος λόγος, που καθιστά επιτακτικότερη από ποτέ την ανάγκη 

ταχείας βελτίωσής τους, ώστε η ενωµένη Ευρώπη να είναι σε θέση να σταθεί 

ανταγωνιστικά στο δυσχερές παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον αξιοποιώντας 

τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα και προβάλλοντας το ιδιαίτερο κοινωνικό 

της πρόσωπο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Η εκπαίδευση έχει διττό σκοπό: αφενός να ασκεί αγωγή, που οδηγεί στην 

παιδεία του ανθρώπου, αφετέρου να παρακολουθεί και να καλύπτει τις ανάγκες 

του τόπου, κυρίως τις αναπτυξιακές, κατανέµοντας ορθολογικά και αξιοποιώντας 

αποδοτικά το ανθρώπινο κεφάλαιο. Σήµερα δέχεται επικρίσεις ότι ανταποκρίνεται 

ελάχιστα στο σκοπό της372 επιτείνοντας την ανάγκη για ενεργοποίηση και 

αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση του θεσµικού πλαισίου και των δοµών, µε στόχο 

τη βελτίωση των επιδόσεών της. 

 
1. Εξέλιξη των πολιτικών επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στην Ελλάδα. 

Η υποβάθµιση του ρόλου της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα αναφέρεται τόσο σε ζητήµατα οικονοµικών πόρων373 όσο και σε ό,τι 

αφορά στην αυτονοµία των δράσεων, κάτι ιδιαίτερα εµφανές στη διαδεδοµένη 

αντίληψη που διαµορφώθηκε ότι τα προγράµµατα της επαγγελµατικής 

κατάρτισης που εφαρµόστηκαν χάρη στους κοινοτικούς πόρους που εισέρευσαν 

στη χώρα ήταν σε θέση να αναπληρώσουν τις αδυναµίες της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης374. 

 Η Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση στην Ελλάδα υπήρξε 

διαχρονικά η πιο παραµεληµένη µορφή εκπαίδευσης µέσα στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα. Κρίθηκε χρήσιµη µια γενική αναφορά στην εξέλιξή της 

διαρθρωµένη σε χρονικές περιόδους µε οµοειδή πολιτικά και 

κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά, τα οποία σε µεγάλο βαθµό ερµηνεύουν τις 

διαφοροποιήσεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην τεχνική 

και επαγγελµατική εκπαίδευση.  

 
1.1. Περίοδος 1828-1887. 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας αναλαµβάνοντας τη διακυβέρνηση του 

νεοσύστατου ελληνικού κράτους οργάνωσε το εκπαιδευτικό σύστηµα µε κύριο 

                                                 
372 Μπαλάσκας, Κ. (1997: 9). 
373 Κωστάκη, Α. (1989: 119). 
374 Λινάρδος-Ρυλµόν, Π. (1995: 33). 
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γνώµονα την εξασφάλιση των βασικών γνώσεων σε µεγάλο ποσοστό του 

πληθυσµού και στη συνέχεια την εκπαίδευση των νέων σε τεχνικά επαγγέλµατα, 

τα οποία θα συνέβαλλαν στην αντιµετώπιση των αναγκών της εποχής και στην 

οικοδόµηση του νέου κράτους375. Προς την κατεύθυνση αυτή αναπτύχθηκε η 

γενική εκπαίδευση376 και ιδρύθηκαν σχολές µε τεχνικό προσανατολισµό: το 

Εθνικό Οικοτροφείο της Αίγινας(1828)377, “χειροτεχνεία”378, η Μέση Στρατιωτική 

και  Τεχνική Σχολή (1829)379, γεωργικό σχολείο στην Τίρυνθα (1829)380. 

Η Αντιβασιλεία και ο Όθωνας έδωσαν µεγαλύτερη βαρύτητα στην κλασική 

παιδεία και άφησαν την Τ.Ε.Ε. παραµεληµένη επηρεάζοντας τους βασικούς 

εκπαιδευτικούς προσανατολισµούς ακόµη και µέχρι τις µέρες µας. Η διάρθρωση 

της εκπαίδευσης περιλάµβανε τετραετές δηµοτικό σχολείο, Μέση Εκπαίδευση µε 

δύο κύκλους (τριετές ελληνικό σχολείο ή σχολαρχείο και τετραετές γυµνάσιο στις 

έδρες των νοµών) και Πανεπιστήµιο381. ∆ηµιουργήθηκε επίσης ένα δηµόσιο 

“Πολυτεχνικό Σχολείο” (1836) 382, το οποίο σταδιακά µετεξελίχθηκε383. Αργότερα 

εντάχθηκε ισότιµα στη Μέση Εκπαίδευση και µε τρία τµήµατα (Αρχιτεκτονικής, 

Χωροµετρίας, Μηχανουργικής) απέβλεπε στη µόρφωση τεχνικών και 

επιχειρηµατιών, ενώ µετονοµάστηκε σε “Σχολείο Τεχνών” και τελικά σε “Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο”384.  

 

 

 
                                                 
375 Ευαγγελόπουλος, Σ. (1989: 118). 
376 Αυτή βασίστηκε στην αλληλοδιδακτική µέθοδο που επέτρεπε την παροχή βασικών γνώσεων 
µε το µικρότερο δυνατό κόστος και την καλύτερη αξιοποίηση του περιορισµένου διδακτικού 
προσωπικού. 
377 Μπίρης, Κ. (1957: 14). 
378 Πρακτικά εργαστήρια για διάφορες τέχνες (τυπογραφία, λιθογραφική, ωρολογοποιία, 
υποδηµατοποιία, ραπτική, τορνευτική και ξυλουργική, σιδηρουργία, βιβλιοδετική, κλπ.). 
Παιδαγωγική – Ψυχολογία, Εγκυκλοπαίδεια – Λεξικό (1990β: 2556). 
379 Πρόκειται για τη µετέπειτα Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Οι απόφοιτοί της ακολουθώντας 
στρατιωτική καριέρα ή µη, πραγµατοποίησαν πολλά τεχνικά έργα στη χώρα. ∆αφνής, Γ. (1976), 
Ζάχαρης, Ε. (1981: 126) και Παιδαγωγική – Ψυχολογία, Εγκυκλοπαίδεια – Λεξικό (1990β: 2556). 
380 Η γεωργία εξάλλου έπαιζε πρωταρχικό ρόλο για την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε 
γεωργοκτηνοτροφικά  προϊόντα. Ζάχαρης, Ε. (1981: 163). 
381 Μπουζάκης, Σ. (1986: 37) και ∆ηµαράς Α. (επιµ.) (1983: κθ΄). 
382 Μπίρης, Κ. (1957: 24, 28). 
383 Μετά το 1843 και υπό την επίδραση ριζικών µεταβολών στο σύστηµα της Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης απέκτησε τρία τµήµατα: (α) το “κυριακάτικο” για την τελειοποίηση των 
επαγγελµατικών γνώσεων των διαφόρων τεχνιτών, (β) το “καθηµερινό” για τη µεθοδική 
διδασκαλία των λεγόµενων βιοµηχανικών τεχνών στα παιδιά και (γ) το “ανώτερο” για τη 
διδασκαλία των Καλών Τεχνών. Το τελευταίο µετεξελίχθηκε στη σηµερινή Ανώτατη Σχολή Καλών 
Τεχνών. Παπαπάνου, Κ. (1970: 131-150). 
384 ∆αφνής, Γ. (1976), Ευαγγελόπουλος, Σ. (1989: 130) και Μπίρης, Κ. ( 1957: 198). 
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1.2. Περίοδος 1887-1914. 
Η προσπάθεια της χώρας µετά το 1880 να  ακολουθήσει τους ρυθµούς 

των υπολοίπων στη βιοµηχανική εποχή οδήγησε σε σταδιακή µεταστροφή της 

κυβερνητικής πολιτικής προς την υποστήριξη της τεχνικής και επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ενθάρρυνση των νέων να αποκτούν και πρακτικές 

γνώσεις, που θα τους βοηθούσαν στην αποκατάστασή τους385.     

Η επιχειρούµενη αναδιοργάνωση της Τεχνικής Εκπαίδευσης οδήγησε στη 

διαµόρφωση µέσης386 και ανώτερης βαθµίδας387, προκειµένου να ανταποκριθεί 

στις νέες ανάγκες388. Ο σηµαντικός για την ελληνική οικονοµία πρωτογενής 

τοµέας παραγωγής ενισχύθηκε µε την ίδρυση σχολών γεωργικής εκπαίδευσης389, 

ενώ το 1903 ιδρύθηκαν οι πρώτες τέσσερις Σχολές Εµπορικού Ναυτικού υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας390. 

Η αδυναµία της δηµόσιας εκπαίδευσης να καλύψει τις ανάγκες της χώρας 

σε τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, ιδιαίτερα σε µια εποχή που η χώρα 

εισερχόταν στη φάση της προσπάθειας για ταχεία βιοµηχανική και οικονοµική 

ανάπτυξη (τέλος 19ου αι.) οδήγησε στην άνθηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Αυτή 

βρισκόταν στα χέρια κοινωφελών ιδρυµάτων, σωµατείων ή φιλανθρωπικών 

οργανισµών και στηριζόταν οικονοµικά από δωρεές, ελεγχόταν όµως από τα 

αρµόδια υπουργεία. Η ίδρυση όµως σχολών µε ποικίλα αντικείµενα 

δηµιουργούσε συχνά σύγχυση στα επαγγελµατικά προσόντα και αναστάτωση 

στην εκπαίδευση391. Το φαινόµενο αυτό, που οφειλόταν στη συγκυριακή και 

                                                 
385 Φραγκουδάκη, Α. (1977α: 12). 
386 Μέση τεχνική σχολή µηχανουργών (1888), κατώτερα επαγγελµατικά σχολεία (1912), που 
έτυχαν µάλλον µικρής αποδοχής, παίζοντας σε µικρό βαθµό το ρόλο του καταφυγίου για όσους 
δεν εισάγονταν στο Γυµνάσιο ή έπαιρναν το απολυτήριο του δηµοτικού σε µεγάλη ηλικία. 
Φραγκουδάκη, Α. (1977α: 150). 
387 Το “Σχολείο Τεχνών” µετονοµάστηκε σε “Σχολείο Βιοµηχάνων Τεχνών” (1887) µε τέσσερα 
τµήµατα (Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανουργών, Γεωµετρών, Εργοδηγών) και σκοπός του ήταν η 
µόρφωση τεχνιτών για τις δηµόσιες υπηρεσίες και την αναπτυσσόµενη βιοµηχανία. 
388 Μπίρης, Κ. (1957: 298-299). 
389 Τρία “Τριανταφυλλίδεια Γεωργικά Σχολεία” (1889) και ∆ασική Σχολή. Αφένδρας, Κ.Γ., Χιουρέα, 
∆.Π. (1962: 25) και Ζάχαρης Ε. (1981: 165-167). 
Πρακτικά Γεωργικά Σχολεία. Τελικά ιδρύθηκε µόνο η Πρακτική Γεωργική Σχολή Μεσαράς Κρήτης. 
Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1999: 56). 
Μέσες Γεωργικές Σχολές. Τελικά λειτούργησε η Μέση Γεωργική σχολή Θεσ/νίκης, ενώ 
µετατράπηκαν σε Μέσες η Γεωργική Σχολή Λάρισας και η ∆ενδροκοµική Σχολή Πατρών, για να 
καταργηθούν το 1939. Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1999: 56). Ανάµεσά τους και η Αµερικανική 
Γεωργική Σχολή Θεσ/νίκης (1904), που λειτουργεί µέχρι σήµερα. Ζάχαρης, Ε. (1981: 169). 
390 . Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1999: 51). 
391 Ζάχαρης, Ε. (1981: 153). Μια τέτοια περίπτωση οδήγησε τελικά στην ανωτατοποίηση του 
Πολυτεχνείου. Ν. 388/1914 ΦΕΚ Α΄ 307/20-11-1914 «Περί οργανώσεως του εν Αθήναις Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου». Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1999: 51). 
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χωρίς συγκεκριµένο σχεδιασµό ανάπτυξη των βαθµίδων της Τεχνικής και 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης στο πέρασµα του χρόνου, το βλέπουµε να 

επαναλαµβάνεται ακόµη και µέχρι τις µέρες µας µεταξύ σχολών µε συναφές 

γνωστικό αντικείµενο, που διεκδικούν προτεραιότητα στην επαγγελµατική 

αποκατάσταση. Αντικατοπτρίζει επίσης τον ανταγωνισµό δηµόσιας και ιδιωτικής 

τεχνικής εκπαίδευσης, πρόβληµα που ακόµη και σήµερα δεν έχει βρει τη λύση 

του.   

Με το Σύνταγµα του 1911 θεσπίστηκε η δωρεάν και υποχρεωτική 

στοιχειώδης εκπαίδευση, ενώ το 1913 υποβλήθηκαν στη Βουλή τα 

µεταρρυθµιστικά νοµοσχέδια που συνέταξε ο ∆ηµ. Γληνός392. Σε αυτά τα 

νοµοσχέδια εµφανιζόταν για πρώτη φορά στο οργανόγραµµα της ελληνικής 

εκπαίδευσης η Τ.Ε.Ε. (Παρ. Α.1, ∆ιάγραµµα 1) και αποδίδεται βαρύτητα στο ρόλο 

της393.  

 

1.3. Περίοδος 1914-1959. 
Σηµαντική τοµή στα εκπαιδευτικά πράγµατα για την τεχνική εκπαίδευση 

αποτέλεσε η ανωτατοποίηση του Πολυτεχνείου (1914)394, η ίδρυση της 

Πολυτεχνικής Σχολής (1917) και του Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης (1925)395, της 

Ανώτατης Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών – ΑΣΟΕΕ396. Η 

γεωργική εκπαίδευση προωθείται µε την ίδρυση της Ανώτατης Γεωπονικής 

Σχολής Αθηνών397 και των Μέσων Γεωργικών Σχολών398, ενώ αργότερα 

αναλαµβάνονται πρωτοβουλίες για οργάνωσή της σε βαθµίδες, προκειµένου να 

παρασχεθεί στους νέους θεωρητική και πρακτική µόρφωση, ώστε να είναι ικανοί 

να αναλάβουν τη διαχείριση γεωργικών εκµεταλλεύσεων ή να υπηρετήσουν ως 

δηµόσιοι υπάλληλοι στις γεωργικές υπηρεσίες399.  

                                                 
392 Τα νοµοσχέδια αυτά τελικά δεν ψηφίστηκαν από τη Βουλή, το µεταρρυθµιστικό τους πνεύµα 
όµως είναι διάχυτο στις επόµενες µεταρρυθµιστικές προσπάθειες. Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1999: 
52. 
393 ∆ηµαράς Α. (επιµ.) (1984: 94). 
394 Περιλάµβανε σχολές Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Αρχιτεκτόνων, 
Χηµικών Μηχανικών και Μεταλλειολόγων, Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών (Ν. 388, 
ΦΕΚ Α΄ 307/20-11-1914). Μπίρης, Κ. (1957: 198). 
395 ∆ηµαράς Α. (επιµ.) (1984: µγ΄). 
396 Ευαγγελόπουλος, Σ. (1989: 161). 
397 Ν. 1884 /1926. Ζάχαρης, Ε. (1981: 165). 
398 Ν. 1956 /1920, ΦΕΚ Α΄ 30 /1920, Ν. 4397 /1920 και Ν. 4141 /1929. Ζάχαρης, Ε. (1981: 165-
167). 
399 Αφένδρας, Κ.Γ., Χιουρέα, ∆.Π. (1962: 25). 
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Στη µεταρρύθµιση του 1929 έχουµε την πρώτη προσπάθεια για την 

προσαρµογή του σχολείου στις νέες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες και την 

ενσωµάτωση της Τ.Ε.Ε. στο ενιαίο εκπαιδευτικό σύστηµα µε τη δηµιουργία των 

Κατώτερων Επαγγελµατικών Σχολών για γεωργικά, εµπορικά, βιοµηχανικά και 

οικοκυρικά επαγγέλµατα400. Η αδυναµία όµως του συστήµατος να µετεξελιχθεί, η 

έλλειψη ειδικευµένου τεχνικού διδακτικού προσωπικού και το υψηλό κοινωνικό 

γόητρο των αποφοίτων του Γυµνασίου απαξίωσαν τους άλλους τύπους σχολείων 

της Μέσης Εκπαίδευσης, εκτός από το κλασικό, που παρέµεινε ο κύριος τύπος 

σχολείου για πολλές ακόµη δεκαετίες401. Η ελληνική παραγωγή όντας σε µια 

περίοδο ανάπτυξης τροφοδοτήθηκε µε πολύ καλά εκπαιδευµένο τεχνικό 

προσωπικό από τις σχολές εργοδηγών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου402.  

Την ίδια περίοδο δηµιουργήθηκαν σχολές για την εκπαίδευση των 

κοριτσιών σε θέµατα οικιακής οικονοµίας403 και σχολές για την κάλυψη των 

αναγκών σε παραϊατρικό προσωπικό404, ενώ επεκτάθηκε η ναυτική 

εκπαίδευση405. 

Παρά τη δραστηριοποίηση που εκδηλώθηκε στην ανώτατη βαθµίδα για 

την τεχνική εκπαίδευση, σε επίπεδο µέσης και κατώτερης βαθµίδας το κενό στη 

δηµόσια εκπαίδευση ήλθε να καλύψει ο ιδιωτικός τοµέας406.  Αργότερα δόθηκε το 

δικαίωµα στους δήµους, τις κοινότητες ή σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

να ιδρύουν επαγγελµατικές σχολές, κάτι που ευνόησε την ανάπτυξη της ιδιωτικής 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης (αφού το κράτος δεν επιδείκνυε ουσιαστικό 

ενδιαφέρον προς αυτή την πλευρά). Σταδιακά η ιδιωτική πρωτοβουλία 

                                                 
400 Μεταρρύθµιση του 1929, Ν. 4397/29 και Ν. 4373/29. Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1999: 55). 
401 Κόκκοτας, Π. (1978: 53), Ανθογαλίδου-Βασιλακάκη, Θ. (1980: 24) και Ζάχαρης, Ε. (1981: 168). 
402 Αυτές (1941) µετεξελίχθηκαν αρχικά σε σχολές υποµηχανικών (το λεγόµενο “µικρό 
Πολυτεχνείο”) και αργότερα στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και µετέπειτα στα Τ.Ε.Ι. Αθανασούλα-Ρέππα, Α. 
(1999: 56). 
403 Χαροκόπειος Σχολή Οικιακής Οικονοµίας, η οποία στη συνέχεια ανωτατοποιήθηκε και 
µετατράπηκε σε ΑΕΙ (1990). Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1999: 55). 
Αγροτικές Οικοκυρικές Σχολές, Αριάδνειος Σχολή Οικιακής Οικονοµίας. Αφένδρας, Κ.Γ., Χιουρέα, 
∆.Π. (1962: 12). 
404 Σχολή Αδελφών Νοσοκόµων «Βασίλισσα Όλγα» (1875), Σχολή Αδελφών Νοσοκόµων του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (1924) και Σχολή Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόµων (1927). 
Ζάχαρης, Ε. (1981: 170-171). 
405 Ανώτατη Εµπορική Σχολή, ∆ηµόσια Ναυτική Σχολή στον Πειραιά και διάφορες ιδιωτικές 
ναυτικές σχολές µε κρατική εποπτεία. Ζάχαρης, Ε. (1981: 169) και Αφένδρας, Κ.Γ., Χιουρέα, ∆.Π. 
(1962: 24). 
406 Χαρακτηριστικό παράδειγµα η Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων. Ζάχαρης, Ε. 
(1981: 154-156). 
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επεκτάθηκε και σε άλλα αστικά κέντρα407, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τη 

ζήτηση στην περιφέρεια. 

Ο διττός ρόλος των διδασκόντων σε τεχνικά σχολεία408 οδήγησε στην 

ίδρυση της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής 

Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ)409 µε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση410, καθώς και 

της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ). 

Επιπλέον, αποφασίστηκε το πτυχίο της ΣΕΛΕΤΕ να αποτελεί απαραίτητο 

προσόν για το διορισµό στην Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση411.  

Το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου δηµιούργησε εκρηκτικές ανάγκες σε 

εξειδικευµένο τεχνικό δυναµικό, καθώς η ανάγκη για ανασυγκρότηση της χώρας 

ήταν επιτακτική. Ιδιαίτερη άνθηση γνώριζαν οι τοµείς της βιοτεχνίας και 

βιοµηχανίας, της ναυτιλίας και των κατασκευών. Η κοινωνική και οικονοµική 

αξιολόγηση των τεχνικών επαγγελµάτων άρχισε να µεταβάλλεται επηρεάζοντας 

και τις προτιµήσεις των νέων.  

Για την κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών σε εργατικό δυναµικό µεσαίου 

επιπέδου ιδρύθηκαν διάφορες τεχνικές και επαγγελµατικές σχολές (Μέσες 

Τεχνικές Σχολές) για αποφοίτους Γυµνασίου ή Κατώτερων Τεχνικών Σχολών (α΄ 

κύκλος της Τεχνικής Εκπαίδευσης), που τελούσαν υπό την εποπτεία Υπουργείων 

ή επαγγελµατικών και εργατικών οργανώσεων412. Αν και δεν παρείχαν τη 

δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε ανώτερη βαθµίδα, προσείλκυαν µεγάλο 

αριθµό µαθητών, που όµως στη µεγάλη τους πλειοψηφία ήταν χαµηλού 

µορφωτικού επιπέδου413. Στην προαγωγή της Τεχνικής και Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης αποσκοπούσε και το Ευγενίδειο Ίδρυµα (1956), που ιδρύθηκε την 

ίδια εποχή414. 

 
                                                 
407 Αφένδρας, Κ.Γ., Χιουρέα, ∆.Π. (1962: 20) και Ζάχαρης, Ε. (1981: 169). 
408 Πρέπει από τη µια να γνωρίζουν θεωρητικά και πρακτικά το αντικείµενο της ειδικότητάς τους 
και από την άλλη να έχουν τη δυνατότητα µε τις κατάλληλες παιδαγωγικές µεθόδους να 
µεταδίδουν τις γνώσεις τους στους σπουδαστές, ώστε οι τελευταίοι να αποκτήσουν τις 
απαραίτητες δεξιότητες που απαιτεί η ειδικότητά τους. Αφένδρας, Κ.Γ., Χιουρέα, ∆.Π. (1962: 36). 
409 Ν.∆. 3971/1959, άρθρο 24. Αφένδρας, Κ.Γ., Χιουρέα, ∆.Π. (1962: 28). 
410 Αργότερα η ΣΕΛΕΤΕ µαζί µε τις υπόλοιπες σχολές µετεκπαίδευσης διδακτικού προσωπικού 
και τα ∆ιδασκαλεία ∆ηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης πέρασε στον έλεγχο του νεοϊδρυθέντος 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1999: 64-65). 
411 Ν.∆. 4588/10-11-1966, ΦΕΚ Α΄ 238/10-11-1966 «Περί επανιδρύσεως και οργανώσεως της 
Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΣΕΛΕΤΕ)». 
Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1999: 68). 
412 Ζάχαρης, Ε. (1981: 157). 
413 Αφένδρας, Κ.Γ., Χιουρέα, ∆.Π. (1962: 29). 
414 Παιδαγωγική – Ψυχολογία, Εγκυκλοπαίδεια – Λεξικό (1990α: 2398). 
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1.4. Περίοδος 1959-1976.                                                                                                                   
Η περίοδος µετά το 1959 ήταν καθοριστική για τον τρόπο και τη µορφή 

που πήρε η ανάπτυξη της Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα, καθώς τότε δηµιουργήθηκαν οι 

θεωρητικές, πολιτικές και οικονοµικές προϋποθέσεις, που σχηµατοποίησαν την 

πορεία της. Παρ’ όλα αυτά και στην περίοδο αυτή εξακολουθεί η υστέρηση της 

ανάπτυξης της τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες δυτικές κοινωνίες για πολλούς λόγους. Πρώτα πρώτα διατηρήθηκε ο 

κλασικισµός στο εκπαιδευτικό σύστηµα415, ενώ η ένταξη της Ελλάδας 

µεταπολεµικά σε διάφορους διεθνείς Οργανισµούς επέφερε πολλές επιδράσεις 

θετικές (παροχή τεχνογνωσίας και τεχνικής βοήθειας), αλλά και αρνητικές 

(εξάρτηση οικονοµική και πολιτική, περιφερειοποίηση). Ταυτόχρονα, 

εκδηλώθηκαν σηµαντικές µεταβολές στη διάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας. 

Παρατηρείται µεγάλη ανισοκατανοµή του εργατικού δυναµικού µε µεγάλη 

συγκέντρωση στον πρωτογενή τοµέα, ο οποίος από τη δεκαετία του 1970 αρχίζει 

να συρρικνώνεται, και παράλληλη ανάπτυξη της βιοµηχανίας λόγω της µαζικής 

εισόδου πολυεθνικών εταιρειών στην οικονοµική ζωή της χώρας· για µεγάλο 

διάστηµα, όµως, η αναγκαία τεχνολογία και οι απαραίτητοι τεχνικοί εισάγονταν, 

µε αποτέλεσµα στην τοπική αγορά να υπάρχει ζήτηση µόνο για ειδικευµένους 

εργάτες, οι οποίοι συχνά εκπαιδεύονταν µέσα στην ίδια την επιχείρηση ή σε 

ιδιωτικές σχολές απαξιώνοντας την ελληνική Τ.Ε.Ε.416 και κρατώντας τη συµβολή 

της εκπαίδευσης στην οικονοµική µεγέθυνση της χώρας περιορισµένη417. Τέλος, 

η στροφή προς τις υπηρεσίες, τον κρατικό µηχανισµό και τα ελεύθερα 

επαγγέλµατα τόνισε το σηµαντικό ρόλο της εκπαίδευσης για την επαγγελµατική 

εξασφάλιση418.  

Βασικές επιδιώξεις του εκσυγχρονισµού της εκπαίδευσης ήταν η βελτίωση 

της αποτελεσµατικότητάς της τόσο της εξωτερικής (οµαλή επαγγελµατική ένταξη 

του ατόµου στην αγορά εργασίας µέσω του επαγγελµατικού προσανατολισµού) 

όσο και της εσωτερικής (µε την καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και 

                                                 
415 Φραγκουδάκη, Α. (1977β: 21-26). 
416 Βαίτσος, Κ., Γιαννίτσης, Ι. (1987: 18) και Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1999: 69-70). 
417 Η συµβολή της εκπαίδευσης στην οικονοµική µεγέθυνση της χώρας υπολογίστηκε γύρω στο 
3%-5% που, αν αφαιρεθεί ο αγροτικός τοµέας, γίνεται 1%-2%. 
418 Καραποστόλης, Β. (1984: 248-249) και Τσουκαλάς, Κ. (1986: 119). 

 181



προσανατολισµών του ατόµου)419, ώστε να εξασφαλιστούν στελέχη ικανά να 

συµβάλουν στην προσαρµογή της οικονοµίας στη σύγχρονη παραγωγή.  

Προς την κατεύθυνση αυτή κατατέθηκε µια σειρά από προτάσεις και 

λήφθηκαν σχετικά νοµοθετικά µέτρα420. Σταθµό για την Τ.Ε.Ε. αποτέλεσε το Ν.∆. 

3971/4-9-1959421· συµπληρωµατικά λειτούργησε το Ν.∆. 3973/1959, µε το οποίο 

πέρασαν στη δικαιοδοσία του ΥΠΕΠΘ όλες οι δηµόσιες και ιδιωτικές τεχνικές και 

επαγγελµατικές σχολές µε εξαίρεση όσες υπάγονταν στα Υπουργεία Γεωργίας 

και Κοινωνικών Υπηρεσιών 422.  

Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια του 1965423 συνοδεύτηκε από αντίστοιχη 

αναδιοργάνωση της Τεχνικής Εκπαίδευσης µε ένα νοµοσχέδιο “Περί Τεχνικής 

Εκπαιδεύσεως”, η µη ψήφισή του όµως λόγω των πολιτικών εξελίξεων µαταίωσε 

τις µεταβολές424.  

Κατά τη µεταπολεµική περίοδο και µέχρι την πτώση της δικτατορίας η 

Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση αναπτυσσόταν µέσα από τις Κατώτερες 

και Μέσες Τεχνικές Σχολές. Με το πέρασµα του χρόνου, όµως, διαπιστώνεται 

µεταβολή στα ποσοστά συµµετοχής των σπουδαστών στους τύπους της Τ.Ε.Ε. 

Αυτό οφειλόταν στη σταδιακή µετατόπιση του ενδιαφέροντος για τεχνική και 

επαγγελµατική εκπαίδευση προς τις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθµίδες ή και µετα-

δευτεροβάθµια ιδρύµατα, στην αύξηση του χρόνου υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

µε συνακόλουθη αύξηση του αριθµού των µαθητών στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση και στη µεταβολή των γενικότερων οικονοµικών συνθηκών, αφού η 

τεχνολογική ανάπτυξη αύξανε τη ζήτηση για υψηλότερου επιπέδου 

                                                 
419 Καζαµίας, Α. (1983: 423). 
420 Ζάχαρης, Ε. (1981: 177) και Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1999: 61). 
421 Ν.∆. 3971/1959 ΦΕΚ Α΄ 187 «Περί Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως, οργανώσεως 
της Μέσης Εκπαιδεύσεως και διοικήσεως της Παιδείας». Προβλεπόταν η ίδρυση των Σχολών 
Υποµηχανικών στην Αθήνα και τη Θεσ/νίκη, των πρώτων δηµόσιων Μέσων Τεχνικών Σχολών 
Εργοδηγών, της ΣΕΛΕΤΕ και ο καθορισµός των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων 
των Τεχνικών Σχολών.  Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1999: 61-62). 
422 Ν.∆. 3973/1959 «Περί ενοποιήσεως και συµπληρώσεως της διοικήσεως της επαγγελµατικής 
εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ 187 Α΄/7-9-1959. Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1999: 62). 
423 Ν.∆. 4379/16-10-1964 ΦΕΚ Α΄182 /24-10-16-1964 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της 
Γενικής ( Στοιχειώδους και Μέσης) Εκπαιδεύσεως». Υφυπουργός Παιδείας ο Λουκής Ακρίτας και 
Γ.Γ. ο Ευάγγελος Παπανούτσος. Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1999: 63-64) και ∆ηµαράς, Α. (επιµ.) 
(1984: νε΄). 
424 Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1999: 63-64) και Θέµατα Παιδείας (1980: 41-42). 
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επαγγελµατική κατάρτιση425. Μεταβολές παρατηρούνται και στην κατανοµή των 

σπουδαστών στην ιδιωτική και τη δηµόσια επαγγελµατική εκπαίδευση426.   

Κατά την περίοδο της δικτατορίας η αναγνώριση εκ µέρους της κρατικής 

εξουσίας ότι η επαγγελµατική εκπαίδευση παρουσίαζε σηµαντική υστέρηση και 

ότι η ανάπτυξή της αποτελούσε προϋπόθεση για τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας και της οικονοµικής κατάστασης των εργαζοµένων και για την 

ευηµερία της κοινωνίας427 οδήγησε σε νέο εγχείρηµα για αναδιοργάνωση της 

Τ.Ε.Ε. µε φροντίδα για τη λειτουργία των Κατώτερων (για αποφοίτους δηµοτικού 

σχολείου) και των Μέσων (Εργοδηγών – µε τριετή φοίτηση για αποφοίτους 

γυµνασίου και µε απολυτήριο ισοδύναµο µε εκείνο του λυκείου) Τεχνικών 

Σχολών428. Το γεγονός ότι η είσοδος στις σχολές αυτές γινόταν χωρίς εξετάσεις 

διευκόλυνε την παραγωγή ηµιειδικευµένου προσωπικού, που θα εισερχόταν 

απευθείας στην αγορά εργασίας ως (φθηνό συνήθως) εργατικό δυναµικό, ενώ 

αντίθετα για τους προοριζόµενους για τα ΑΕΙ υπήρχε ένα σύστηµα αυστηρών 

εξετάσεων429. Στους αποφοίτους των Μέσων Τ.Ε.Σ. εκτός από τη δυνατότητα 

εισόδου στην αγορά εργασίας προσφερόταν και η ευκαιρία εισαγωγής µετά από 

εξετάσεις σε τµήµατα της ειδικότητάς τους των ΚΑΤΕΕ430. Το 1973 θεσπίστηκε το 

δικαίωµα εισαγωγής τους χωρίς εξετάσεις στα ΚΑΤΕΕ σε ποσοστό 30% των 

εισακτέων, κάτι που διατηρήθηκε αργότερα (αλλά µε διαφορετικό ποσοστό) και 

στην περίπτωση των αποφοίτων των Τεχνικών Επαγγελµατικών Λυκείων 

(Τ.Ε.Λ.) και των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.). Η διαφοροποίηση σε 

σχέση µε τους αποφοίτους των εξαταξίων Γυµνασίων ήταν φανερή, αφού οι 

τελευταίοι είχαν δυνατότητα να εισαχθούν µε το σύστηµα των εισαγωγικών 

                                                 
425 Το 1960 το 82% των µαθητών που παρακολουθούσαν την Τ.Ε.Ε. φοιτούσαν στις κατώτερες 
τεχνικές σχολές. Το 1972 το ποσοστό αυτό µειώθηκε σε 49%. Ανδρέου, Α. (1993). 
426 Το 1970-71 στην ιδιωτική φοιτούσε το 75,4% των µαθητών της ∆ευτεροβάθµιας 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, ενώ στα επόµενα χρόνια το ποσοστό αυτό φθίνει διαρκώς: το 
1973-74 είναι 54,1%, το 1976-77 είναι 37,5%, το 1984-85 είναι 9,4%. Στατιστικά στοιχεία από 
ΕΣΥΕ, Στατιστική της Εκπαίδευσης, 1955-1989. 
427 Πορίσµατα Επιτροπής Παιδείας (1971-73) για τη Γενική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση 
(1973). 
428 Ν.∆. 580/70 ΦΕΚ Α΄ 139/24-6-70 «Περί του εποπτικού, εκπαιδευτικού, βοηθητικού, 
εργαστηριακού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού των µέσων και κατώτερων 
επαγγελµατικών σχολών και τινών άλλων οργανωτικών διατάξεων» και Ν.∆. 261/71 ΦΕΚ Α΄ 39 
«Περί καθορισµού της περιφέρειας, της έδρας, των αρµοδιοτήτων, των καθηκόντων και της 
αναπλήρωσης του γενικού επιθεωρητού και των επιθεωρητών επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως και 
ρυθµίσεως συναφών προς την επιθεώρησιν θεµάτων». Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1999: 66-67). 
429 «Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση» (1991: 26). 
430 Ιδρύθηκαν µε το Ν.∆. 652/70 ΦΕΚ Α΄180/29-8-70 «Περί Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής 
Εκπαιδεύσεως». Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1999: 66). 
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εξετάσεων όχι µόνο σε συγκεκριµένα τµήµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και 

σε οποιοδήποτε τµήµα των ΚΑΤΕΕ επιθυµούσαν, έχοντας πρόσβαση και σε 

ειδικότητες που δεν υπήρχαν στις Μέσες Τ.Ε.Σ.431

Η Ανώτερη Τεχνική Εκπαίδευση περιλάµβανε τα Κέντρα Ανωτέρας 

Τεχνολογικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης – ΚΑΤΕΕ τριετούς φοίτησης, που 

στόχευαν στην παραγωγή τεχνικών στελεχών ανωτέρου επιπέδου, τα οποία να 

είναι σε θέση να συντελέσουν στην πρόοδο της εθνικής οικονοµίας.  

Μετά την πτώση της δικτατορίας το 1974 άρχισε µια νέα περίοδος 

µεταρρυθµιστικών προσπαθειών, χωρίς όµως να µεταβληθούν ουσιαστικά οι 

δοµές της Τ.Ε.Ε. 

 

1.5. 1976 έως σήµερα. 
Με την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1976 (Παρ. Α.1, ∆ιάγραµµα 2) 

εκτός από µια σειρά άλλων µεταβολών432 κατοχυρώθηκε µε το Ν. 576/76 

επαγγελµατική εκπαίδευση µε διάρκεια µέχρι τρία χρόνια και προβλεπόταν 

καθορισµός των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων µε την έκδοση 

νόµου433, το πρόγραµµα σπουδών όµως κατά βάση διατηρούσε κλασικό 

προσανατολισµό. Το σύστηµα της Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

αρθρωνόταν γύρω από τις Μέσες Τεχνικές Επαγγελµατικές  Σχολές (Τ.Ε.Σ.) νέου 

τύπου (αντικατέστησαν τις κατώτερες) και τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Λύκεια 

(Τ.Ε.Λ.)434 τόσο δηµόσια όσο και ιδιωτικά αναγνωρισµένα από το κράτος435, ενώ 

τα ΚΑΤΕΕ εξακολούθησαν να αποτελούν την Ανώτερη Τεχνικοεπαγγελµατική 

Εκπαίδευση. Την ίδια εποχή άρχισαν κάποια δειλά βήµατα για την οργάνωση της 

                                                 
431 Ανθογαλίδου – Βασιλακάκη, Θ. (1980: 88-102). 
432 Ν. 309/1976 «Περί Οργανώσεως και ∆ιοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως». Μπουζάκης, Σ. 
(1986: 115). 
433 Ν. 576/76 ΦΕΚ 102 Α΄/13-4-77 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας 
Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως». Οι απόφοιτοι του τριταξίου Γυµνασίου µπορούσαν 
µετά από αυτό είτε να εγγραφούν χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις σε µια Τεχνική – Επαγγελµατική 
σχολή διετούς φοίτησης (τις λεγόµενες ΤΕΣ νέου τύπου) και στη συνέχεια να εισέλθουν άµεσα 
στην αγορά εργασίας (όσοι το επιθυµούσαν µπορούσαν  στη συνέχεια να εγγραφούν στο τρίτο 
εξάµηνο των Τ.Ε.Λ.) είτε να εισαχθούν κατόπιν γραπτών εξετάσεων στα Γενικά ή στα Τεχνικά – 
Επαγγελµατικά Λύκεια (Τ.Ε.Λ.) τριετούς φοίτησης. Μπουζάκης, Σ. (1986: 115). 
434 Π.∆. 686/31-8-79 (ΦΕΚ Α΄ 200) και Π.∆. 784/79 (ΦΕΚ Α΄ 321). ΥΠΕΠΘ (1980: 17). 
435 Π.∆. 813/77 ΦΕΚ Α΄ 259 «Περί µετατροπής λειτουργουσών Ιδιωτικών Τεχνικών και 
Επαγγελµατικών Σχολών εις Ιδιωτικά και Τεχνικά ή Επαγγελµατικά Λύκεια ή Ιδιωτικάς Τεχνικάς 
και Επαγγελµατικάς Σχολάς». Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1999: 83). 
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εκπαίδευσης και της επιµόρφωσης ενηλίκων436 και λήφθηκε πρόνοια για σχετικά 

διοικητικά θέµατα437.  

Η διαφορετική αντιµετώπιση των αποφοίτων των δύο τύπων Λυκείου στο 

θέµα της πρόσβασης στην Ανώτερη και Ανώτατη εκπαίδευση438 σηµατοδοτούσε 

την ανισότητα των προοπτικών των δύο οµάδων439. Άλλωστε τα Τ.Ε.Λ. δεν 

προσέφεραν επαγγελµατικά δικαιώµατα σε καµιά ειδικότητα και οι Τεχνικές 

Σχολές προσέφεραν µόνο µερικά επαγγελµατικά δικαιώµατα440.  

Πέρα από αυτό, η υποτιµητική αντιµετώπιση της Τ.Ε.Ε. δεν ήταν τυχαία 

στη συγκεκριµένη συγκυρία. Την εποχή αυτή παρατηρούνταν χρήση των 

ελληνικών κεφαλαίων περισσότερο σε δραστηριότητες µεταπρατικού χαρακτήρα 

και λιγότερο στη βιοµηχανία. Αυτό διαµόρφωνε ένα οικονοµικό υπόβαθρο στενά 

εξαρτηµένο όχι µόνο οικονοµικά, αλλά και ιδεολογικά και τεχνολογικά, αφού η 

χώρα διαµόρφωνε τους αναπτυξιακούς της σχεδιασµούς επηρεασµένη από τις 

προθέσεις των χρηµατοδοτικών πηγών της. Η περιορισµένη ζήτηση για 

τεχνολογικές σπουδές υψηλού επιπέδου λόγω της εφαρµογής έτοιµων 

προγραµµάτων διατηρούσε την ποιότητα σπουδών χαµηλή, αφού ο στόχος τους 

ήταν η µαζική παραγωγή εργατικού δυναµικού χαµηλών απαιτήσεων441. ∆εν θα 

πρέπει να παραβλέπεται και η γενικότερη αντίληψη που επικρατούσε τότε 

σχετικά µε την ανωτερότητα της ανθρωπιστικής εκπαίδευσης. 

Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1976 κυρίως σε ό,τι αφορούσε στην 

Τ.Ε.Ε. καθορίστηκε σε µεγάλο βαθµό από την ανάγκη ανταπόκρισης στις νέες 

κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και καταβλήθηκε προσπάθεια να δοθεί ώθηση 

στην ανάπτυξη και να συνδέσει τον εκπαιδευτικό µηχανισµό µε τις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας. Παρ’ όλα αυτά όµως η Τ.Ε.Ε. έτυχε περιορισµένης 

                                                 
436 Μπουζάκης, Σ. (1986: 115). 
437 Βλ. σχετικά µε τις νέες διοικητικές ρυθµίσεις που θεσµοθετήθηκαν Αθανασούλα-Ρέππα, Α. 
(1999: 78-80) και Ανθογαλίδου – Βασιλακάκη, Θ. (1980: 124, 128-130). 
438 Οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων µετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους µπορούσαν να 
εισαχθούν µε πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις στην Ανώτερη και Ανώτατη Γενική και 
Τεχνικοεπαγγελµατική Εκπαίδευση σε αντίθεση µε τους αποφοίτους των Τ.Ε.Λ., που µπορούσαν 
είτε να εισέλθουν κατευθείαν στην αγορά εργασίας είτε να εισαχθούν µόνο µε βάση το βαθµό του 
απολυτηρίου τους και σε ποσοστό 32% σε ανώτερες σχολές συναφούς αντικειµένου. Στην 
περίπτωση που επιθυµούσαν την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι. θα έπρεπε να παρακολουθήσουν 
επιπλέον µαθήµατα στο Λύκειο σχετικά µε το αντικείµενο της σχολής στην οποία επιθυµούσαν να 
εισαχθούν. 
439 Στο ∆ιάγραµµα 3 του Παραρτήµατος Α.1 περιγράφονται οι εκπαιδευτικές επιλογές των 
αποφοίτων του Τεχνικού και Επαγγελµατικού Λυκείου στην περίπτωση που επιθυµούσαν να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους και να εισέλθουν αργότερα στην αγορά εργασίας. 
440 «Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση» (1991: 26). 
441 Κωττούλα, Μ., (σ. 38-39). 
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ανταπόκρισης από τον µαθητικό πληθυσµό, καθώς µικρό ήταν το ποσοστό των 

εγγραφόµενων στα Τ.Ε.Λ.442, εξακολούθησε µάλιστα να θεωρείται το καταφύγιο 

των “αποτυχηµένων” της Γενικής Εκπαίδευσης443. Η πραγµατικότητα αυτή έδωσε 

συνέχεια στο φαινόµενο των προηγούµενων χρόνων, που χαρακτηρίζονταν από 

“µαζική παραγωγή αγραµµάτων και την παράλληλη υπερπαραγωγή πτυχιούχων 

ανωτάτων σχολών και θεωρητικών επιστηµών”444. Παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις 

για την ισοτιµία των δύο τύπων Λυκείου οι µαθητές και οι γονείς τους δεν 

στράφηκαν προς την επιλογή τεχνικών ειδικοτήτων. Φάνηκε ότι µόνο η πολιτική 

βούληση δεν ήταν αρκετή, καθώς δε συνοδεύτηκε από επαναπροσδιορισµό της 

ποιότητας και της κοινωνικής αξιολόγησης του τεχνικού – επαγγελµατικού 

δικτύου και των αντίστοιχων επαγγελµάτων445. 

Πέρα από το γεγονός όµως ότι η Τ.Ε.Ε. δεν µπορούσε να πείσει τους 

νέους να στραφούν σε αυτή και η ίδια η πολιτεία που νοµοθετούσε δεν είχε 

ενσωµατώσει στην κουλτούρα της την κοινωνική ισοτιµία των δύο τύπων 

εκπαίδευσης (γενικής και τεχνικοεπαγγελµατικής) και δεν είχε σαφώς πειστεί για 

την αναγκαιότητά της Τ.Ε.Ε. για την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της χώρας. 

Όπως φαίνεται από τις εισηγητικές εκθέσεις των Ν. 309/76 (αναφέρεται κυρίως 

στην υποχρεωτική και τη γενική δευτεροβάθµια εκπαίδευση) και 576/77 οι 

πρωταρχικοί στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής ήταν ψυχολογικοί (οι 

σπουδαστές της Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης να αισθάνονται ότι ακολουθούν 

µια εκπαιδευτική βαθµίδα ισότιµη προς τη Γενική) και πρακτικοί (να ανακοπεί η 

µαζική ροή µαθητών προς τα Γενικά Λύκεια446. 

 Για πολλά χρόνια η έννοια της επένδυσης περιοριζόταν µόνο σε έργα 

υποδοµής ή σε παραγωγικές δραστηριότητες, ενώ απουσίαζε η αντίληψη της 

επένδυσης για τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού. Για το τελευταίο 

υπήρχαν κάποιοι εκπαιδευτικοί σχεδιασµοί αποσπασµατικού όµως χαρακτήρα -

εκπαίδευση ή µαθητεία ενταγµένη στο σύστηµα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της 

χώρας ή προγράµµατα ταχύρυθµης επαγγελµατικής κατάρτισης ανέργων µε 

φορέα  κυρίως τον Ο.Α.Ε.∆.-. Η διατήρηση της ανεργίας σε ανεκτά επίπεδα, η 

έλλειψη σχετικού προβληµατισµού και η ανυπαρξία οποιασδήποτε 
                                                 
442 Μόλις το 20%-25% του συνόλου των εγγραφόµενων στη λυκειακή βαθµίδα εγγράφονταν στα 
Τ.Ε.Λ. Κόκκος, Α. (1982: 45, 55-56). 
443 Μπουζάκης, Σ. (1986: 123). 
444 Φραγκουδάκη, Α. (1977β). 
445 Βρετάκος, Β. (1990: 120). 
446 Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1999: 86). 
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χρηµατοδότησης από το εξωτερικό κράτησε την επαγγελµατική κατάρτιση 

στάσιµη. Η ευρωπαϊκή εµπειρία και οι χρηµατοδοτήσεις που εισέρευσαν στην 

Ελλάδα µε την ένταξη στην Ε.Ο.Κ. το 1981 και η άνοδος της ανεργίας σε 

ανησυχητικά επίπεδα διαµόρφωσαν την αντίληψη ότι για την επίτευξη της 

ανάπτυξης πρωταρχική σηµασία έχει η επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό447. 

Μέσα σε αυτό το κλίµα και µετά από κυβερνητική µεταβολή, άρχισε µια νέα 

σειρά µεταρρυθµιστικών παρεµβάσεων στην εκπαίδευση. Οι στόχοι της παιδείας, 

της εκπαίδευσης και της λαϊκής επιµόρφωσης αποτελούσαν βασικά συστατικά 

στοιχεία του Πενταετούς Προγράµµατος οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

(1983-87)448. 

Ένα νέο νοµοθετικό πλαίσιο449 διαµορφώθηκε για να στηρίξει 

µεταρρυθµιστικές απόπειρες µετά την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ (Παρ. Α.1, 

∆ιάγραµµα 4). Οι προσπάθειες να αποτελέσει συνείδηση η κοινωνική αξία και η 

ισοτιµία της πνευµατικής και της χειρωνακτικής εργασίας και εποµένως να 

ενισχυθεί η Τ.Ε.Ε. στην πράξη δεν έφεραν κανένα αποτέλεσµα450. Η δοµή της 

εκπαίδευσης παρέµεινε η ίδια ως προς το περιεχόµενο και τη λειτουργία, ενώ η 

Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση εξακολούθησε να βρίσκεται σε 

υποδεέστερη θέση σε σχέση µε τη Γενική451. Σε αυτά φοιτούσαν µαθητές 

προερχόµενοι από χαµηλότερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα µε χαµηλές 

σχολικές επιδόσεις, καθώς και απόφοιτοι Γενικών Λυκείων, οι οποίοι είχαν 

αποτύχει να εισέλθουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ή επιθυµούσαν να 

αποκτήσουν επαγγελµατική εξειδίκευση και να αποφύγουν την ανεργία που 

µάστιζε τους ανειδίκευτους452. Επίσης, οι µαθητές των Τ.Ε.Λ. είχαν περιορισµένες 

φιλοδοξίες, οι οποίες εµφανίζονταν γι’ αυτό το λόγο πραγµατοποιηµένες σε 

µεγάλο βαθµό453. Ειδικά για τους αποφοίτους των Τ.Ε.Λ. και των Ε.Π.Λ. -και για 

ορισµένο ποσοστό των εισακτέων- προβλεπόταν δυνατότητα εισαγωγής χωρίς 

                                                 
447 Σοφιανόπουλος, ∆. (1992: 110). 
448 Μπουζάκης, Σ. (1986: 132-133). 
449 Ν. 1268/82 ΦΕΚ 87 Α΄/16-7-82 «∆οµή και Λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων» ˙ Ν. 1404/83 ΦΕΚ 173 Α΄/24-11-83 «∆οµή και Λειτουργία των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» ˙ Ν. 1351/83 για την αναµόρφωση των προγραµµάτων των δύο 
τύπων λυκείου (Γενικού και Τεχνικού-Επαγγελµατικού) και την ίδρυση του Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου˙ Ν. 1566/85 ΦΕΚ 167 Α΄/30-9-85 «∆οµή και Λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης». Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1999: 88). 
450 Βρετάκος, Β. (1990: 121). 
451 Μπουζάκης, Σ. (1986: 144) και Μπαλάσκας, Κ. (1997: 112). 
452 Παναγιωτοπούλου, Ι. (1987-88: 80-81). 
453 Κωττούλα, Μ., σ. 40-41. 
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εξετάσεις µόνο µε το βαθµό του απολυτηρίου σε Τ.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας454. 

Στα πλαίσια αυτά σηµειώθηκε αύξηση του αριθµού των εισακτέων στα Α.Ε.Ι., 

εξακολούθησε να παγιώνεται η τάση των ελληνικών οικογενειών για φοίτηση σε 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, ενώ η Τ.Ε.Ε. παρέµενε ουσιαστικά 

ανοργάνωτη455. 

Μια νέα εκπαιδευτική µεταρρύθµιση (Παρ. Α.1, ∆ιάγρ.5) εισήχθηκε το 

1997456 καθιερώνοντας το Ενιαίο Λύκειο457 και τα Τεχνικά Επαγγελµατικά 

Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ)458, που αποτελούσαν έναν συνδυασµό των Τ.Ε.Λ. και των 

Τ.Ε.Σ. µε περισσότερα τεχνολογικά µαθήµατα από τα πρώτα και περισσότερα 

µαθήµατα γενικής παιδείας από τις δεύτερες και µια κρατική προσπάθεια 

αναβάθµισης της Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά στην 

τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση, τα Τ.Ε.Ε. προσφέρουν πτυχίο “επιπέδου 

2”459 (όπου εντάσσονται και οι απόφοιτοι των παλαιών Τ.Ε.Σ. και των ισοτίµων 

τους)  µετά από διετή φοίτηση και “επιπέδου 3” µετά από φοίτηση ενός έτους στο 

2ο κύκλο καταλαµβάνοντας και αντίστοιχες θέσεις στην αγορά εργασίας. Επίσης, 

η είσοδος των αποφοίτων των Τ.Ε.Ε. στα Τ.Ε.Ι. έγινε πιο δύσκολη, αφού 

καταργήθηκε η προηγούµενη ευνοϊκή διάταξη και µπορούσαν να εισάγονται στα 

Τ.Ε.Ι. εξεταζόµενοι πανελλαδικά σε τρία µαθήµατα (στην Έκθεση και σε δύο 

µαθήµατα ειδικότητας)460. 

Τα Προγράµµατα Σπουδών Επιλογής στα Α.Ε.Ι. και στα Τ.Ε.Ι. ήταν ακόµη 

ένας νέος θεσµός που δηµιουργήθηκε στα πλαίσια της µεταρρύθµισης του 1997, 

που αποσκοπούσε στην ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης461. Στην πράξη µετά 

από πολλές αντιδράσεις ατόνησαν, αλλά αποτέλεσαν κατά κάποιο τρόπο τον 

                                                 
454 Βλ. σχετικά ΥΠΕΠΘ, Τ.Ε.Ε. – Ο ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ, σ. 46-47, ΥΠΕΠΘ (1988) και Αθανασούλα-
Ρέππα, Α. (1999: 89, 92). 
455 Μπαλάσκας, Κ. (1997: 113-114). 
456 Ν. 2525/97. 
457 Το Ενιαίο Λύκειο είχε τρεις κατευθύνσεις (θεωρητική, θετική και τεχνολογική), και πρόσβαση 
στα Α.Ε.Ι. θεωρητικά χωρίς εξετάσεις, αφού η εισαγωγή θα πραγµατοποιούνταν µε βάση τον 
βαθµό του απολυτηρίου, ο οποίος όµως θα διαµορφωνόταν µετά από Πανελλαδικές Εξετάσεις 
στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου σε µαθήµατα πολλαπλάσια από τα τέσσερα εξεταζόµενα µαθήµατα του 
προηγούµενου συστήµατος των ∆εσµών. «Βασικά σηµεία της Υπουργικής Απόφασης για την 
πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση» (1998: 7-18). 
458 Ν. 2640/98. 
459 Βλ. σχετικά µε το σύστηµα κατάταξης επαγγελµατικών προσόντων ανάλογα µε το επίπεδο 
εκπαίδευσης (ISCED-97) το Παράρτηµα Γ. 
460 ΥΠΕΠΘ, Τ.Ε.Ε. – Ο ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ, (σ. 87-88). 
461 «Βασικά σηµεία της Υπουργικής Απόφασης για την πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση» 
(1998: 63). 
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προάγγελο για τα διάφορα προγράµµατα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και 

κατάρτισης που λειτουργούν σήµερα σε πολλά Α.Ε.Ι. 

Μεγάλη τοµή σηµειώθηκε και µε την ίδρυση και λειτουργία το 1992 των 

πρώτων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), τα οποία αποτελούν 

και το αντικείµενο της έρευνάς µας. Γι’ αυτά γίνεται εκτενέστερη αναφορά στο 

επόµενο κεφάλαιο της µελέτης. 

  

2. Γενική διάρθρωση. 
 Η εκτεταµένη αναδιάρθρωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος 

κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1997-98 είχε ως απώτερο στόχο την προβολή των 

διαφόρων τύπων της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως ισότιµων 

µε τη γενική. Ο στόχος αυτός όµως παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες στην 

ελληνική κοινωνία, η οποία παραδοσιακά στρέφεται προς τη γενική και την 

πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και υποτιµά την επαγγελµατική, επικεντρώνοντας 

λιγότερο στις ευκαιρίες ή τις δυνατότητες που προσφέρονται στην αγορά 

εργασίας. Παράλληλα υπήρχε η επιθυµία να προσφέρεται στους µαθητές η 

δυνατότητα να αλλάζουν κατεύθυνση, αν το επιθυµούσαν, φαινόµενο συχνό, 

δεδοµένων των σηµερινών οικονοµικών συνθηκών. 

 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι οργανωµένο σε τρεις επάλληλους 

κύκλους, την Πρωτοβάθµια (Νηπιαγωγεία και ∆ηµοτικά σχολεία), τη 

∆ευτεροβάθµια (Γυµνάσια και Λύκεια) και την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, ενώ 

διακρίνεται και σε υποχρεωτική (εννεαετούς διάρκειας και µέχρι την ολοκλήρωση 

των γυµνασιακών σπουδών) και µη υποχρεωτική εκπαίδευση. Μετά την 

ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης 

των σπουδών στην ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Β΄ Κύκλος 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) ή τα µονοετή µεταγυµνασιακά τµήµατα κατάρτισης 

των Ι.Ε.Κ. ή εισόδου κατευθείαν στην αγορά εργασίας. Η µη υποχρεωτική / 

ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση µετά το Γυµνάσιο περιλαµβάνει δύο τύπους 

σχολείων: τα Ενιαία Λύκεια (Ε.Λ.) τριετούς φοίτησης και τα Τεχνικά 

Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) µε διετή (α΄ κύκλο) ή τριετή (α΄ και β΄ 
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κύκλο) σπουδών. Υπό προϋποθέσεις είναι δυνατή η µετακίνηση από τον ένα 

τύπο σχολείου στον άλλον462. 

Παράλληλα µε τα σχολεία των δύο πρώτων βαθµίδων λειτουργούν Ειδικά 

Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια για µαθητές µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, Πειραµατικά σχολεία των δύο βαθµίδων, καθώς και 

Μουσικά, Εκκλησιαστικά και Αθλητικά Γυµνάσια και Λύκεια. Υπάρχουν, επίσης, 

∆ιαπολιτισµικά και Μειονοτικά σχολεία των δύο πρώτων βαθµίδων και ∆ηµοτικά 

και Γυµνάσια ∆εύτερης Ευκαιρίας. Ακόµη, σε όλα τα επίπεδα της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης υπάρχουν εσπερινά σχολεία 4ετούς διάρκειας (τυπική εκπαίδευση 

ενηλίκων) που οδηγούν σε τίτλο σπουδών, ενώ στους µετέχοντες στη µη-τυπική 

εκπαίδευση ενηλίκων χορηγούνται πιστοποιητικά παρακολούθησης του 

συγκεκριµένου προγράµµατος. 

Στη µετα-δευτεροβάθµια εκπαίδευση ανήκουν τα Ινστιτούτα 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Τα συγκεκριµένα ιδρύµατα προσφέρουν 

αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και τυπικά δεν αποτελούν µέρος του επίσηµου 

εκπαιδευτικού συστήµατος,  γιατί, αν και οδηγούν σε τίτλο πιστοποίησης, αυτός 

χρησιµεύει µόνο για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και όχι σε κάποια άλλη 

ανώτερη βαθµίδα του εκπαιδευτικού συστήµατος. ∆έχονται αποφοίτους τόσο 

Γυµνασίου, όσο και Λυκείου ανάλογα µε τα προγράµµατα και τις ειδικότητες που 

προσφέρουν. 

Στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση περιλαµβάνονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.), τα οποία 

από το 2001 αποτελούν και επίσηµα ενιαία βαθµίδα -ανώτατη-463 προσφέροντας 

προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών· προηγήθηκαν πολλές 

εντάσεις, που αναφέρονταν κυρίως σε θέµατα αναγνώρισης των επαγγελµατικών 

δικαιωµάτων των αποφοίτων µε συναφείς ειδικότητες. Στην ίδια βαθµίδα και στα 

πλαίσια των αρχών της δια βίου µάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

λειτουργεί το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ), το οποίο παρέχει τίτλο 

ισότιµο µε εκείνο των Α.Ε.Ι. και στο οποίο η εισαγωγή γίνεται µε κλήρωση. Τέλος, 

στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ανήκει και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής 
                                                 
462 Ν. 1566/85 για τη «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης», 
Ν. 2525/97 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», Ν. 2640/98 για τη «∆ευτεροβάθµια 
Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση», Π.∆. 86/2001 που τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 26/2002 και 
Π.∆. 80/2003. 
463  Ν. 2916/2001. 
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Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), που αντικατέστησε την παλαιότερη 

ΣΕΛΕΤΕ. Ένα τµήµα της (Γενικό Τµήµα Παιδαγωγικών Μαθηµάτων-ΓΤΠΜ, 

αντικατέστησε την Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή-ΠΑΤΕΣ) είναι αρµόδιο για την 

παιδαγωγική επιµόρφωση των υποψήφιων εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε.464

Στο ∆ιάγραµµα 1465 παρουσιάζεται η δοµή του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος, όπως αυτό αποτελείται από ιδρύµατα της επίσηµης τυπικής, 

διαβαθµισµένης και µη διαβαθµισµένης εκπαίδευσης, που εποπτεύονται από το 

ΥΠΕΠΘ. 

∆ιάγραµµα 1: ∆οµή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος 

Η προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα περιλαµβάνει ένα 

πολύ ευρύτερο πλέγµα, περισσότερο πολύπλοκο και πολυεπίπεδο, µε υπηρεσίες 

που εποπτεύονται από άλλα υπουργεία (Πίνακας 41)466 ή προσφέρονται από 

ιδιωτικούς φορείς.  

                                                 
464  Ν. 3027/2002. 
465 ΥΠΕΠΘ (2003: 9). 
466 ΥΠΕΠΘ (2003: 8). 
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Πίνακας 41: Άλλοι φορείς εκπαίδευσης 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΑΘΜΙ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 
Εθνικής Άµυνας Ανώτατη Εκπαίδευση 12 Σχολές Αξιωµατικών και 

Υπαξιωµατικών των τριών όπλων. 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 8 Σχολές Ξενοδοχειακής-Εστιατορικής 

τεχνικής και Μαγειρικής-
Ζαχαροπλαστικής Τέχνης (Τ.Ε.Ε. α΄ 
κύκλου) 

Αδιαβάθµητα µεταλυκειακά 
τµήµατα 

3 Τµήµατα Στελεχών Τουριστικών 
Γραφείων. 

Ανάπτυξης 

Ανώτατη Εκπαίδευση 2 Ανώτερες Σχολές 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Σύστηµα µαθητείας Οργανισµού 

Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού 
(Ο.Α.Ε.∆.) – Τ.Ε.Ε. α΄ κύκλου 

Απασχόλησης 
(πρώην 
Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων) 

Αδιαβάθµητα Ιδρύµατα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
(Ι.Ε.Κ.) υπό την εποπτεία του 
Οργανισµού Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Ο.Ε.Ε.Κ.) 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Σχολική Επαγγελµατική Γεωργική 
Εκπαίδευση: 13 Τ.Ε.Ε. του δικτύου 
“∆ήµητρα” (Τ.Ε.Ε. α΄ κύκλου) 

Γεωργικής 
Ανάπτυξης 
(πρώην 
Γεωργίας) Εξωσχολική επαγγελµατική 

εκπαίδευση 
Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης και 
Πρακτικά Γεωργικά σχολεία 

Ανώτατη Εκπαίδευση Ανώτερες Σχολές Χορού και 
∆ραµατικής Τέχνης 

Πολιτισµού 

Αδιαβάθµητες σχολές Κρατικά και ιδιωτικά ιδρύµατα 
εκπαίδευσης για µουσική, δραµατική 
τέχνη, χορό, κινηµατογράφο και 
τηλεόραση 

∆ηµόσιας τάξης Ανώτατη εκπαίδευση Αστυνοµική Ακαδηµία (Σχολή 
Αξιωµατικών, Σχολή Αστυφυλάκων) 

Ανώτατη εκπαίδευση Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού (10 
Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών) 

Εµπορικής 
Ναυτιλίας 

Μετα-λυκειακό επίπεδο Σχολή ∆οκίµων Λιµενοφυλάκων 
                                                                                                

 Πηγή: ΥΠΕΠΘ (2003). 

 

Οι ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

µεταδευτεροβάθµιου επιπέδου βρίσκονται προς το παρόν σε µια ακαθόριστη 

περιοχή όσον αφορά το νοµικό καθεστώς και τον τρόπο λειτουργίας τους. Αυτά 

είναι τα “Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών” (Ε.Ε.Σ.) -ορισµένα φέρουν τον τίτλο 

“κολέγια” ή “κέντρα”- ιδιωτικές σχολές που παρέχουν άτυπη επαγγελµατική 

εκπαίδευση και κατάρτιση ή προετοιµάζουν υποψήφιους φοιτητές για σπουδές 

στο εξωτερικό. Ορισµένα µάλιστα συνεργάζονται µε πανεπιστήµια του 

εξωτερικού και προσφέρουν σχετικό πανεπιστηµιακό τίτλο, που αναγνωρίζεται 

στην αγορά εργασίας. Τα τελευταία χρόνια η διαµάχη µεταξύ του κράτους και των 

ενδιαφερόµενων κοινωνικών οµάδων για την αναγνώριση αυτών των τίτλων είναι 
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έντονη, ενώ εµπλέκεται και η Ε.Ε. ασκώντας πιέσεις για αναγνώριση στα πλαίσια 

της εφαρµογής της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ για τους πτυχιούχους τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης467. 

 

3. Β´ Κύκλος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης - ISCED LEVEL 3.468

Όλες οι µορφές της παρεχόµενης επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης εντάσσονται στη µη υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι µαθητές 

αποφοιτώντας από το γυµνάσιο µπορούν να επιλέξουν µεταξύ του Ενιαίου 

Λυκείου και των Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων.  

 Παρατηρείται (Πίνακας 42) µια σταδιακή µείωση του αριθµού των µαθητών 

που ακολουθούν τη γενική εκπαίδευση και αντίστοιχη ανοδική τάση του 

µαθητικού δυναµικού που φοιτά στα επαγγελµατικά σχολεία, κάτι που αναµένεται 

να συνεχιστεί στα επόµενα χρόνια. Αυτό οφείλεται σε κάποιο βαθµό στην, αργή 

έστω, συνειδητοποίηση της αυξηµένης σηµασίας που αποκτά η επαγγελµατική 

εκπαίδευση και κατάρτιση στην αγορά εργασίας, αλλά παράλληλα είναι και 

αποτέλεσµα της µεταρρύθµισης που υπέστη ο ανώτερος κύκλος της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η οποία θεωρούµενη ότι προσέδωσε µεγαλύτερο 

βαθµό δυσκολίας στο Ενιαίο Λύκειο υποχρέωσε πολλούς µαθητές να επιλέξουν 

τα ΤΕΕ. 

Πίνακας 42: Κατανοµή µαθητών στον ανώτερο κύκλο ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης469

Σχολ. 
Έτος 

Σύνολο Ενιαίο 
Λύκειο 

% ΤΕΕ % 

1998-1999 393.201 292.039 74,3 101.162 25,7

1999-2000 371.162 252.644 68,1 118.518 31,9

2000-2001 381.497 247.835 65,0 133.662 35,0

Πηγή: ΥΠΕΠΘ – ∆ΙΠΕΕ / Τµήµα Επιχειρησιακών Ερευνών και Στατιστικής     

                                                                              

 Και το φύλο φαίνεται να επιδρά στην κατανοµή των µαθητών στους δύο 

τύπους λυκείου (∆ιαγράµµατα 2-3), αφού τα κορίτσια υπερτερούν αριθµητικά στη 

                                                 
467 ΥΠΕΠΘ (2003: 8). 
468 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (1999) και European Handbook for Guidance 
Counsellors, Greece (Hellas). 
469 ΥΠΕΠΘ – ∆ΙΠΕΕ / Τµήµα Επιχειρησιακών Ερευνών και Στατιστικής. 
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γενική εκπαίδευση (54% για το σχολ. έτος 2000-2001) έναντι  των αγοριών 

(46%), ενώ το αντίθετο συµβαίνει στα Τ.Ε.Ε. (αγόρια 57%, κορίτσια 43%)470.  

 

 
∆ιάγραµµα 2: Κατανοµή κατά φύλο 

στον ανώτερο κύκλο της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (%)

σχ. έτος 2000-2001 

46%

54%

Αγόρια
Κορίτσια

 

  

 

 

Ενιαίο  
Λύκειο 
 

 

 

 

  

 

 

 
∆ιάγραµµα 3: Κατανοµή κατά φύλο 

στον ανώτερο κύκλο της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (%)

σχ. έτος 2000-2001

57%

43%
Αγόρια
Κορίτσια

 
 
 
 
Τ.Ε.Ε. 
 
 
 
 
 
                                                     Πηγή: ΥΠΕΠΘ-∆ΙΠΕΕ / Τµήµα Επιχειρησιακών  

                                                               Ερευνών και Στατιστικής 
 

Το φαινόµενο αυτό εξηγείται εύκολα από το γεγονός ότι στην ελληνική 

κοινωνία οι επαγγελµατικές ειδικότητες που προσφέρονται στα Τ.Ε.Ε. 
                                                 
470 ΥΠΕΠΘ – ∆ΙΠΕΕ / Τµήµα Επιχειρησιακών Ερευνών και Στατιστικής. 
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θεωρούνται παραδοσιακά καταλληλότερες για τους άνδρες, ενώ τα επαγγέλµατα 

που θεωρούνται καταλληλότερα για τις γυναίκες προσεγγίζονται κατά κύριο λόγο 

από τη γενική εκπαίδευση. 

 

Τ.Ε.Ε. ΥΠΕΠΘ – Τ.Ε.Ε. Ο.Α.Ε.∆. 
 ∆ιάγραµµα 4: Κατανοµή µαθητών στη 

σχολική και την εναλλασσόµενη 
τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση (%)-

σχ.έτος 2000-2001

85%

15%
ΤΕΕ ΥΠΕΠΘ
(σχολική φοίτηση)
ΤΕΕ ΟΑΕ∆
(εναλλασσόµενη)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πηγή: ΥΠΕΠΘ-∆ΙΠΕΕ / Τµήµα Επιχειρησιακών  

                                                                Ερευνών και Στατιστικής  

                                                       

Επίσης παρατηρείται διαφοροποίηση ανάµεσα στην επαγγελµατική 

εκπαίδευση που προσφέρεται στα Τ.Ε.Ε. και την εναλλασσόµενη επαγγελµατική 

εκπαίδευση, που προσφέρεται στα Τ.Ε.Ε. του Ο.Α.Ε.∆., κυρίως λόγω του 

περιορισµένου αριθµού των προσφερόµενων θέσεων µαθητείας (∆ιάγραµµα 4 - 

Τ.Ε.Ε. ΥΠΕΠΘ 85%, Τ.Ε.Ε. Ο.Α.Ε.∆. 15%)471. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
471 ΥΠΕΠΘ – ∆ΙΠΕΕ / Τµήµα Επιχειρησιακών Ερευνών και Στατιστικής και ΟΑΕ∆, ∆/νση Αρχικής 
Εκπαίδευσης. 
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3.1. Ενιαίο Λύκειο. 

Το Eνιαίο Λύκειο αντικατέστησε τους παλαιούς τύπους λυκείων (Γενικό και 

τµήµα του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου)472. Κύρια χαρακτηριστικά του είναι η 

έµφαση στη γενική παιδεία, η ολόπλευρη ανάπτυξη των ικανοτήτων - δεξιοτήτων 

του µαθητή και η προετοιµασία του, ώστε να αναλάβει υπεύθυνο ρόλο µέσα στη 

σύγχρονη κοινωνία. Παρέχει µεγάλη δυνατότητα για οριζόντια και κάθετη 

µετακίνηση στις άλλες ισότιµες ή ανώτερες βαθµίδες του εκπαιδευτικού 

συστήµατος.  

Οι κάτοχοι του Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου µπορούν να εισέλθουν 

στην αγορά εργασίας εργαζόµενοι στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, να εισαχθούν 

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) ή στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) της χώρας, συµµετέχοντας στις εξετάσεις που 

πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο σε εθνικό επίπεδο σε δύο µαθήµατα γενικής 

παιδείας και σε τέσσερα µαθήµατα κατεύθυνσης ή να εισαχθούν σε δηµόσια ή 

ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και να αποκτήσουν 

∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης επιπέδου µετα-δευτεροβάθµιας 

επαγγελµατικής κατάρτισης473. 

 

3.2. Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) 
Τα Τ.Ε.Ε. αντικατέστησαν το Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο και τµήµα του 

Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ενώ καταργήθηκαν οι Τ.Ε.Σ. και 

µετασχηµατίστηκαν οι Σχολές µαθητείας. Υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων, ενώ επίσης λειτουργούν Τ.Ε.Ε. υπό την εποπτεία 

και άλλων Υπουργείων, όπως είναι τα Τ.Ε.Ε. µαθητείας του Οργανισµού 

Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού474. Η φοίτηση σε αυτά διαρκεί έως και 3 

χρόνια και οργανώνεται σε δύο αυτοτελείς Κύκλους Σπουδών, οι οποίοι 

περιλαµβάνουν επιµέρους τοµείς475 και ειδικότητες. Ο πρώτος κύκλος διαρκεί δύο 

χρόνια και ο δεύτερος ένα χρόνο476.  

                                                 
472 Με το Ν. 2525/97, «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις». 
473 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, “Ενιαίο Λύκειο” και ΥΠΕΠΘ (2003). 
474 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 27, 29, 31-32). 
475 Μηχανολογικός, ηλεκτρονικός, ηλεκτρολογικός, εφαρµοσµένων τεχνών, κλωστοϋφαντουργίας 
και ένδυσης, κατασκευών, οικονοµίας και διοίκησης, γεωπονίας - τροφίµων – περιβάλλοντος, 
υγείας και πρόνοιας, χηµικών εργαστηριακών εφαρµογών, ναυτικός και ναυτιλιακός, 
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Στόχος τους είναι ο συνδυασµός της γενικής παιδείας µε την εξειδικευµένη 

τεχνική και επαγγελµατική γνώση, καθώς και η καλλιέργεια δεξιοτήτων και η 

διαµόρφωση επαγγελµατικής συνείδησης, ώστε οι απόφοιτοι να ενταχθούν 

επαρκώς καταρτισµένοι στην αγορά εργασίας και να µπορέσουν να συµβάλουν 

στην ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη της παραγωγής477. Για το λόγο αυτό το 

πρόγραµµα διδασκαλίας περιλαµβάνει βασικά µαθήµατα Γενικής Παιδείας, 

καθώς και Τεχνολογικά (θεωρητικά και εργαστηριακά) µαθήµατα των επιµέρους 

Τοµέων και Ειδικοτήτων. Τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας καλύπτουν το 38-42% 

του συνολικού προγράµµατος στον α΄ κύκλο και το 33-37% στο β΄ κύκλο478. Για 

την εργαστηριακή άσκηση των µαθητών λειτουργούν ως χωριστές σχολικές 

µονάδες τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.)479.  

Οι απόφοιτοι του α΄ κύκλου σπουδών στα Τ.Ε.Ε. µετά από εξετάσεις 

πιστοποίησης µε κοινά θέµατα σε επίπεδο νοµού παίρνουν πτυχίο επιπέδου 
ISCED 2 (ισότιµο των παλαιών Τ.Ε.Σ.) και µπορούν είτε να πάρουν άδεια 

ασκήσεως επαγγέλµατος ανάλογα µε την ειδικότητα που έχουν ακολουθήσει και 

τις κείµενες διατάξεις480 είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο β΄ κύκλο των 

Τ.Ε.Ε. 

   Οι απόφοιτοι του β΄ κύκλου σπουδών στα Τ.Ε.Ε. µετά από εξετάσεις 

πιστοποίησης µε κοινά θέµατα σε εθνικό επίπεδο παίρνουν πτυχίο επιπέδου 
ISCED 3 (ισότιµο των παλαιών Τ.Ε.Λ.) και µπορούν να πάρουν άδεια ασκήσεως 

επαγγέλµατος ανάλογα µε την ειδικότητα που έχουν ακολουθήσει και τις κείµενες 

διατάξεις481, να εγγραφούν σε µεταδευτεροβάθµιο Ι.Ε.Κ. φοιτώντας στο 2ο έτος 

                                                                                                                                                  
πληροφορικής και δικτύων Η/Υ, κοµµωτικής και αισθητικής. Ο αριθµός των Τοµέων που 
λειτουργούν σε κάθε Τ.Ε.Ε. εξαρτάται από τις τοπικές κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, τον αριθµό 
και τις προτιµήσεις των µαθητών. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ενότ. 5.5.3, 5.7.3 και 5.11.3. 
“Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια – TEE” και ΥΠΕΠΘ (2003). 
476 Για τα εσπερινά προστίθεται ένα έτος για τον πρώτο κύκλο και ένα εξάµηνο για τον δεύτερο. 
477 Νόµος 2640/98, «∆ευτεροβάθµια τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 
478 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ενότ. 5.5.3, 5.7.3 και 5.11.3. “Τεχνικά Επαγγελµατικά 
Εκπαιδευτήρια – TEE” και ΥΠΕΠΘ (2003). 
479 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ενότ. 5.11.3. “Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια – 
TEE” και Βρεττάκου, Β., Ρουσέας, Π. (2002: 26). 
480 Μετά την ολοκλήρωση του α΄ κύκλου σπουδών διενεργούνται εξετάσεις εντός του σχολείου σε 
όλα τα διδαχθέντα µαθήµατα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
καθορίζονται ορισµένα βασικά µαθήµατα για κάθε ειδικότητα, στα οποία οι εξετάσεις γίνονται µε 
κοινά θέµατα σε νοµαρχιακό επίπεδο. Στους επιτυχόντες χορηγείται Πτυχίο Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 2 (ISCED 2) και θεωρούνται ικανοί να εκτελέσουν 
αυτόνοµα εξειδικευµένη, κυρίως χειρωνακτική εργασία. 
481 Μετά την ολοκλήρωση του β΄ κύκλου σπουδών οι µαθητές παίρνουν, κατόπιν εξετάσεων που 
διενεργούνται µε κοινά θέµατα σε πανελλαδικό επίπεδο, Πτυχίο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
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σπουδών σε αντίστοιχη ειδικότητα ή στο 1ο έτος σε οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα 

ή να εισαχθούν στα Τ.Ε.Ι. σε τµήµατα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας, 

κατόπιν εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο σε δύο µαθήµατα Γενικής Παιδείας 

και ένα µάθηµα Ειδικότητας.  

Εκτός από τα Τ.Ε.Ε. που ανήκουν στο σχολικό σύστηµα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

υπάρχουν και τα Τ.Ε.Ε. Μαθητείας του ΟΑΕ∆ (εναλλασσόµενη επαγγελµατική 

εκπαίδευση και κατάρτιση), που λειτουργούν σε δύο κύκλους, έναν τριετή (α΄ 

κύκλος) και ένα µονοετή (β΄ κύκλος)482. Οι επαγγελµατικοί τίτλοι που λαµβάνονται 

είναι ισότιµοι µε εκείνους των Τ.Ε.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., αλλά κατά κάποιο τρόπο η 

εµπειρία τους προσφέρει ορισµένο συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αγορά 

εργασίας483.  

Τα Ενιαία Λύκεια συνδέονται µε τα Τ.Ε.Ε. µε οριζόντια διασύνδεση, ώστε 

να είναι δυνατή η µετάβαση του µαθητή από το ένα στο άλλο. Στην 

πραγµατικότητα όµως η οριζόντια κινητικότητα από το Τ.Ε.Ε. προς το Ενιαίο 

Λύκειο είναι περιορισµένη, πράγµα που οφείλεται στην αδυναµία των µαθητών 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του δεύτερου.  

Το σύστηµα πιστοποίησης της δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης βασίζεται ακόµη στην έννοια του χρόνου σπουδών (time-based) και 

όχι στην επάρκεια των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτώνται 

(competence-based), δεν είναι σταθµισµένο σε εθνικό επίπεδο µε βάση πρότυπα 

επαγγελµατικά περιεχόµενα και λειτουργεί χωρίς τη συµµετοχή των κοινωνικών 

εταίρων484. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
Κατάρτισης επιπέδου 3 (ISCED 3) και θεωρούνται ικανοί να εκτελέσουν τεχνική εργασία που 
µπορεί να εκτελεστεί αυτόνοµα ή και να συνεπάγεται ευθύνες πλαισίωσης και συντονισµού. 
482 Στο πρώτο έτος του α΄ κύκλου οι µαθητές φοιτούν κανονικά στο σχολείο, ενώ στο δεύτερο και 
τρίτο έτος παράλληλα µε τη θεωρία (µία ηµέρα και δύο απογεύµατα στο σχολείο και τα 
εργαστήρια) εργάζονται έναντι αµοιβής σε επιχειρήσεις για τέσσερις ηµέρες (6-8 ώρες ηµερησίως) 
και σε ειδικότητες σχετικές µε εκείνη στην οποία καταρτίζονται. Η σχέση τους µε την επιχείρηση 
καθορίζεται από σύµβαση µαθητείας. Στο β΄ κύκλο η φοίτηση είναι και πάλι αποκλειστικά σχολική. 
483 Βρεττάκου, Β., Ρουσέας, Π. (2002: 24). 
484 Turner, C. (2000: 9-10, 22, 29), Descy, P., Tessaring, M. (2002: 10) και Βρεττάκου, Β., 
Ρουσέας, Π. (2002: 26-27). 
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4. Αρχική και Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση - ISCED LEVEL 4. 
4.1. Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση – Φορείς. 
α) Ι.Ε.Κ. 

Ο σχεδιασµός των δράσεων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης υπάγεται 

στις θεσµικές αρµοδιότητες του ΥΠΕΠΘ. Οι κύριοι φορείς παροχής Αρχικής 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης είναι τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

(Ι.Ε.Κ.), δηµόσια και ιδιωτικά, που λειτουργούν στο πλαίσιο του Εθνικού 

Συστήµατος για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) από 

το 1992 υπό την εποπτεία του "Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης" (Ο.Ε.Ε.Κ.)485. Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το σύστηµα 

Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης παρατίθενται στο οικείο κεφάλαιο για το 

Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. και τα Ι.Ε.Κ. 

 
β) Σχολές Μαθητείας. 

∆ηµιουργήθηκαν µε το Ν. 1346/83, βρίσκονται από την εποπτεία του 

Ο.Α.Ε.∆. και συγκεντρώνουν τη µικρότερη συµµετοχή καταρτιζοµένων της 

αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης. Οργανωµένα σε δύο κύκλους παρέχουν 

αρχική επαγγελµατική κατάρτιση σε αποφοίτους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 

που επιθυµούν να εκπαιδευθούν σε συγκεκριµένα επαγγέλµατα, συνήθως για τη 

βιοµηχανία, ή τέτοια που απαιτούν χειρωνακτικές ή χαµηλού επιπέδου τεχνικές 

δεξιότητες. Το µεγαλύτερο µέρος της κατάρτισης προσφέρεται στις σχολές 

µαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. και µικρό µόνο σε επιχειρήσεις. Οι σπουδαστές 

δικαιούνται ένα επίδοµα που καταβάλλεται από τα Υπ. Εθνικής Οικονοµίας και 

Απασχόλησης. Επίσης, οι επιχειρήσεις που απασχολούν σπουδαστές σε 

µαθητεία επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.∆. για την κάλυψη του κόστους της 

ασφάλισής τους486. 

Μετά την ολοκλήρωση και του β΄ κύκλου  προσφέρουν τίτλο σπουδών 

ισότιµο µε εκείνον των Τ.Ε.Ε. και οδηγούν στην αγορά εργασίας.  

 

γ) Ιδιωτικά Κέντρα (ή Εργαστήρια) Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ. ή Ε.Ε.Σ.). 
Τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) ανήκουν στη µη τυπική 

µεταδευτεροβάθµια αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και αποτελούν ιδιωτικά 
                                                 
485 Αµίτσης, Γ.Ν. (2000: 78-79). 
486 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 27) και Turner, C. (2000: 15-16). 
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εκπαιδευτήρια, στα οποία φοιτούν απόφοιτοι Λυκείου για διάστηµα από δύο 

µήνες έως και τέσσερα χρόνια ανάλογα µε το επίπεδο εκπαίδευσης που 

παρέχουν. Οι σπουδαστές τους µπορεί να έχουν διάφορες ηλικίες και 

επαγγελµατική κατάσταση και έτσι οι δραστηριότητές τους ως εκπαιδευτικών 

φορέων εµπίπτουν σε όλες τις µορφές επαγγελµατικής κατάρτισης (αρχική, 

συνεχιζόµενη και εκπαίδευση για ανέργους). Προσφέρουν µια ποικιλία 

αντικειµένων παρέχοντας τεχνικές δεξιότητες, δεξιότητες στους Η/Υ και δεξιότητες 

για τον τοµέα των υπηρεσιών, διαµορφώνοντας τα αναλυτικά τους προγράµµατα 

ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές επιδιώξεις για τη συγκεκριµένη οµάδα-στόχο. 

Υπέστησαν µεγάλη κρίση λόγω της ίδρυσης των Ι.Ε.Κ., γι’ αυτό τα µεγαλύτερα 

µετατράπηκαν σε ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. και µόνο κάποια µικρότερα παρέµειναν σε 

λειτουργία487.  

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες των ιδιωτικών φορέων που χαρακτηρίζονται 

“Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών”, “Κολέγια” ή “Κέντρα” ανήκουν σε µια 

ακαθόριστη ζώνη σε σχέση µε το νοµικό καθεστώς και τον τρόπο λειτουργίας 

τους. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών 

(Ε.Ε.Σ.) επιτρέπεται να λειτουργούν µε σκοπό την παροχή µόρφωσης στις τέχνες 

και τα πρακτικά επαγγέλµατα, αλλά δεν προβλέπεται να έχουν άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας ή να υπόκεινται σε εκπαιδευτικό ή άλλης µορφής έλεγχο από το 

ΥΠΕΠΘ. Εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και απλώς δηλώνεται η 

λειτουργία τους στις οικείες οικονοµικές εφορίες. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται 

να εµφανίζονται ως εκπαιδευτήρια και έχουν την υποχρέωση να ενηµερώνουν 

εγγράφως τους σπουδαστές τους ότι µετά το τέλος της φοίτησής τους δεν 

αποκτούν κανένα επίσηµα αναγνωρισµένο τίτλο σπουδών.  

Επίσης, ορισµένα από αυτά συνεργάζονται µε πανεπιστήµια του 

εξωτερικού µε σκοπό τη χορήγηση πανεπιστηµιακού τίτλου σπουδών. Ο τίτλος 

αυτός, ωστόσο, δεν αναγνωρίζεται από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης – ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην 

∆ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής, 

∆Ι.ΚΑ.Τ.Σ.Α.) ως ισότιµος µε αυτούς που χορηγούν τα ελληνικά δηµόσια 

Πανεπιστήµια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, καθώς σύµφωνα µε το 

Ελληνικό Σύνταγµα δεν επιτρέπεται η ίδρυση και η λειτουργία ιδιωτικών 

                                                 
487 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 27, 34). 
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Πανεπιστηµίων και ιδιωτικών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων488. Για το 

λόγο αυτό προκλήθηκε παρέµβαση της Ε.Ε. και εκκρεµεί η επίλυση της διαφοράς 

από τις αρµόδιες κοινοτικές αρχές. 

 

4.2. Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση. 
Η Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση περιλαµβάνει το σύνολο των 

δραστηριοτήτων επαγγελµατικής κατάρτισης και επιµόρφωσης που υλοποιούνται 

εκτός του θεσµοθετηµένου συστήµατος επάλληλων τυποποιηµένων βαθµίδων 

της Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και αποτελεί ένα µέσο 

για την επίτευξη οικονοµικής ανάπτυξης µόνο αν συνδέεται όχι γενικά µε τις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας, αλλά µε τις ανάγκες συγκεκριµένων θέσεων 

εργασίας, για τις οποίες απαιτούνται ειδικές εκπαιδευτικές γνώσεις και 

δεξιότητες489. Τα προγράµµατα είναι µικρής διάρκειας και οι ώρες κατάρτισης 

διαµορφώνονται από το αντικείµενο κατάρτισης, το περιεχόµενο του 

προγράµµατος και την οµάδα στην οποία απευθύνεται το πρόγραµµα.   

Η κατάρτιση αυτού του τύπου αποβλέπει στη συντήρηση, την ανανέωση, 

την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των επαγγελµατικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων δύο διαφορετικών, αλλά σε συνεχή επικοινωνία µεταξύ τους, πεδίων: 

των εργαζοµένων (τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα) που 

επιθυµούν επαγγελµατική εξέλιξη, για να διευκολυνθεί  η ανταπόκρισή τους στις 

εξελίξεις του τοµέα τους και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας ή η µετακίνησή τους 

σε παρεµφερείς επαγγελµατικές δραστηριότητες, όταν ο τοµέας τους υφίσταται 

οικονοµική µεταλλαγή· και των ανέργων που χρειάζονται εξειδίκευση, ώστε να 

καταστεί δυνατή η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και η αξιοποίησή τους 

ως ζωτικού τµήµατος του εργατικού δυναµικού της χώρας490. 

 

5. Νοµοθετικό πλαίσιο. 
 Το νοµοθετικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η οργάνωση και λειτουργία 

των διαφόρων δράσεων Συνεχιζόµενης Κατάρτισης έχει ως πρωταρχικό σκοπό 

τη διαµόρφωση θεσµικών οργάνων µε δυνατότητα να διευκολύνουν, να 

                                                 
488 ΥΠΕΠΘ (2003) και “Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα”, www.ypepth.gr. 
489 Turner, C. (2000: 8-9). 
490 Tissot, P. (2004: 46-48, 55-57). 
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κατευθύνουν, να επιβλέψουν και να ενισχύσουν το σχεδιασµό και την εφαρµογή 

κάθε σχετικής διαδικασίας. 

 

5.1. Εθνικό Συµβούλιο Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Απασχόλησης 
(Ε.Σ.Ε.Κ.Α.). 

Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή των δράσεων Συνεχιζόµενης 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης υπάγονται στο Υπουργείο Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας (πρώην Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων), στο σύστηµα, όµως, αυτό εµπλέκονται και άλλα Υπουργεία, τα 

οποία προωθούν σχετικές δράσεις στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους.  

Σηµαντικό ρόλο στην οργάνωση και το συντονισµό των δράσεων 

Συνεχιζόµενης Κατάρτισης διαδραµατίζει το Εθνικό Συµβούλιο Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.)491, που εισηγείται στην Κυβέρνηση τις 

κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη της επαγγελµατικής κατάρτισης και της 

απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο. 

 

5.2. Ε.Σ.Ε.Κ.Α., Π.Ε.Ε.Κ.Α. Ν.Ε.Ε.Κ.Α. 
Με το Ν. 1836/89492 ιδρύθηκαν το Εθνικό Συµβούλιο Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.), η Περιφερειακή Επιτροπή 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (Π.Ε.Ε.Κ.Α.) και η Νοµαρχιακή 

Επιτροπή Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ν.Ε.Ε.Κ.Α.) µε έργο 

τους τη χάραξη των κατευθυντήριων γραµµών για την εκπαίδευση και την 

απασχόληση σε εθνικό, περιφερειακό και νοµαρχιακό επίπεδο αντίστοιχα, καθώς 

και την εισήγηση και γνωµοδότηση για την εφαρµογή σχετικών δράσεων493. 

Ο Ο.Α.Ε.∆. αποτέλεσε τον κύριο φορέα προώθησης των δράσεων 

κατάρτισης και απασχόλησης, οι οποίες απευθύνονταν σε εργαζόµενους ή 

άνεργους νέους και ενήλικες, γυναίκες, µαθητές, σπουδαστές και φοιτητές και 

άτοµα χρήζοντα ειδικής προστασίας (όπως άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 

πολύτεκνοι)494. 

                                                 
491 Ν. 1836/89. 
492 Ο νόµος αυτός δηµιούργησε όργανα για τη χάραξη πολιτικών για την κατάρτιση, αλλά δεν 
προχώρησε στην τυποποίησή τους σε εθνικό επίπεδο ούτε εξειδίκευσε τις προϋποθέσεις για την 
παροχή των σχετικών υπηρεσιών. 
493 Ν. 1836/89, άρθρα 1, 2, 3. 
494 Απόφαση 40091/19-5/31-5/1989 (ΦΕΚ Β΄ 420) του Υπουργού Εργασίας. 
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Παρ’ όλη τη διαµόρφωση του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου υπήρξε 

αδυναµία ενεργοποίησης των γνωµοδοτικών οργάνων και απουσία τυπικής 

πιστοποίησης των φορέων παροχής υπηρεσιών κατάρτισης, η οποία οδήγησε 

συχνά σε φαινόµενα διάκρισης εκ µέρους των υπηρεσιών του Υπουργείου 

Εργασίας, που ήταν επιφορτισµένες µε την αναγνώριση των φορέων παροχής 

υπηρεσιών κατάρτισης495. Παράλληλα, ο µεγάλος αριθµός των προγραµµάτων 

που πραγµατοποιήθηκαν µε πόρους του Α΄ Κ.Π.Σ. -κυρίως αυτά για τους 

ανέργους- προκάλεσε και τα πρώτα ερωτηµατικά για το βαθµό καταλληλότητας 

των φορέων εφαρµογής και αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων σε 

συνάρτηση µε τους διατεθέντες πόρους .  

 

5.3. Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). 

Για την αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων επιχειρήθηκε η 

θεσµική κατοχύρωση ενός συγκεκριµένου πλαισίου για την πιστοποίηση δοµών 

Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, όπως προβλεπόταν από την 

υποχρέωση συµµόρφωσης της Ελλάδας στο κοινοτικό νοµοθετικό πλαίσιο, αλλά 

και στο καθεστώς των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων. Ιδρύθηκε το Εθνικό Κέντρο 

Πιστοποίησης ∆οµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)496, 

το οποίο το 1997 αντικαταστάθηκε από ένα νέο Ν.Π.Ι.∆., το Εθνικό Κέντρο 

Πιστοποίησης ∆οµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης και 

Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών497.  Στο αντικείµενό του 

περιλαµβάνονται η παροχή υποστήριξης στα νέα όργανα (Ε.Σ.Ε.Κ.Α., 

Π.Ε.Ε.Κ.Α., Ν.Ε.Ε.Κ.Α.), η πιστοποίηση των φορέων παροχής, των 

προγραµµάτων και των εκπαιδευτών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης, καθώς και των κέντρων παροχής και κατάρτισης στελεχών Σ.Υ.Υ. µε 

βάση ειδικά διαµορφωµένα κριτήρια. Επίσης, είναι επιφορτισµένο µε τη µελέτη 

και τον προγραµµατισµό των αναγκών σε πιστοποιηµένες δοµές Σ.Ε.Κ. σε κάθε 

διοικητική περιφέρεια της χώρας, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και το 

ΥπουργείοΑπασχόλησης, και µε την αναγνώριση και κατοχύρωση ειδικοτήτων 

                                                 
495 Χασάπης ∆. (1996: 22) και Σ.Ε.Β./ Γ.Σ.Ε.Ε. (1994: 36). 
496 Ν. 2224/94, άρθρο 17. 
497 Ν. 2469/97, άρθρο 22 (ΦΕΚ Α΄ 38) «Περιορισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των 
κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις». 
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αντίστοιχων της παρεχόµενης Συνεχιζόµενης Κατάρτισης σε συνδυασµό µε την 

πραγµατικότητα της ελληνικής και της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας498.  

Παράλληλα διατυπώθηκαν499 συγκεκριµένα κριτήρια υπαγωγής των 

διαφόρων φορέων στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, 

προβλέποντας µάλιστα ότι µόνο οι πιστοποιηµένοι φορείς θα έχουν το δικαίωµα 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση τέτοιου είδους δράσεων500. 

Με τον ίδιο νόµο ιδρύθηκαν, επίσης, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας 

(Ε.Ι.Ε.) και το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)501 µε έργο την 

εκπόνηση ερευνών και τη συγκέντρωση πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων 

για θέµατα απασχόλησης, την παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς 

εργασίας, την παροχή τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης στην εφαρµογή αρχών 

και προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και απασχόλησης, την ενίσχυση 

της προσπάθειας των Υπουργείων και των άλλων οργανισµών για το σχεδιασµό 

και την εφαρµογή προγραµµάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης. Οι ίδιοι αποτέλεσαν 

τις εθνικές αρχές για το πρόγραµµα Leonardo da Vinci (το Ε.Ι.Ε.) και για την 

κοινοτική πρωτοβουλία ADAPT (Ε.Π.Α.). Προβλέπεται, επίσης, η συνεργασία του 

µε τον Λ.Α.Ε.Κ. για την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των πόρων502.  

 

5.4. Λογαριασµός για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση 
(Λ.Α.Ε.Κ.). 

Την ίδια περίοδο ιδρύθηκαν503 ο Ειδικός Λογαριασµός για τα 

Προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε. - 

1993) και ο Ειδικός Κοινός Λογαριασµός Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α. - 1994) σε εφαρµογή 

συµφωνίας που είχε ήδη επιτευχθεί µεταξύ των κοινωνικών εταίρων για τη 

δηµιουργία ενός χρηµατοδοτικού µηχανισµού για την προώθηση ενεργών 

πολιτικών επαγγελµατικής κατάρτισης. Ο πρώτος αφορούσε στην υποστήριξη 

                                                 
498 Ν. 2469/97, άρθρο 22 §2 και Turner, C. (2000: 8-9). 
499 Απόφαση υπ. αριθ. 115372/11-11-1994 του Υφυπουργού Εργασίας για τα «Κριτήρια 
Πιστοποίησης Κέντρων Άτυπης Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης». 
500 Παπαηλίας, Θ., Χρυσάκης, Μ., Σούλης, Σ. (1997: 44). 
501 Το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) αποτελεί µετεξέλιξη του Πειραµατικού 
Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (Π.Ι.Ε.Κ.Α.) και λειτουργεί µε βάση την 
Απόφαση υπ. αριθ. 33244/18-2-1997 (ΦΕΚ Β΄ 109) του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 
502 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 21). 
503 Ν. 2224/94, άρθρο 14 §1. 
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δοµών ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης504 και ο δεύτερος στη χρηµατοδότηση 

ενεργών πολιτικών συµπεριλαµβανοµένης και της κατάρτισης για ανέργους505, 

καθώς η κατάσταση στην απασχόληση -πλήρη ή µερική- και την ανεργία 

επιδεινωνόταν. 

Οι δύο λογαριασµοί συγχωνεύθηκαν στο Λογαριασµό για την 

Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.)506, ο οποίος στηρίζεται 

στην κοινή συνεισφορά εργοδότη / εργαζόµενου ύψους 0,81% επί του συνολικού 

µισθού του δεύτερου (0,45% για την επαγγελµατική κατάρτιση και 0,36% για την 

απασχόληση) και συγκεντρώνεται µέσω του Ι.Κ.Α. Ο Λ.Α.Ε.Κ. αξιοποιώντας507 

την εργοδοτική εισφορά του 0,45% υπέρ του Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε. προσφέρει στις 

επιχειρήσεις τη δυνατότητα να οργανώσουν εκπαιδευτικά προγράµµατα 

λαµβάνοντας ενίσχυση, που αντιστοιχεί στο ποσό που έχουν συµβάλει. Μέσω 

της αξιοποίησης από τον Λ.Α.Ε.Κ. της εισφοράς εργοδοτών και εργαζοµένων 

ύψους 0,36% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασµού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.)508 

χρηµατοδοτούνται και προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και 

απασχόλησης για ανέργους509, υπογραµµίζοντας την υποχρέωση του κοινωνικού 

συστήµατος να προστατεύσει τις οµάδες που βρίσκονται σε κίνδυνο, όπως οι 

µακροχρόνια και οι νέοι άνεργοι.  

Η αξιολόγηση των προτάσεων για δράσεις σχετικές µε την αξιοποίηση των 

ανθρώπινων πόρων που υποβάλλονταν στα πλαίσια προγραµµάτων 

χρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. πραγµατοποιείται από το Ενιαίο Μητρώο 

Αξιολογητών (Ε.Μ.Α.) (Υπουργείο Εργασίας, Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης 

Κοινοτικών και άλλων Πόρων, 1998) µέσω ενός µηχανογραφικού συστήµατος, 

καθώς τα προηγούµενα χρόνια διατυπώθηκαν αµφιβολίες για την 

αντικειµενικότητα των επιλογών510. 

 
                                                 
504 Στηρίχθηκε στην υποχρεωτική οικονοµική συνεισφορά σε ένα κοινό ταµείο εργοδοτών και 
εργαζοµένων ύψους 0,20% (που µε την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1991 αυξήθηκε σε 0,45% επί του µισθού 
των εργαζοµένων) για την ενίσχυση προγραµµάτων Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης. 
505 Μπαλωτή, Ξ. (1996: 54) και Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 21). 
506 Ν. 2434/96, άρθρο 1 § 1. 
507 Η διαχείρισή του γίνεται από µια τριµερή επιτροπή (Κράτος – Εργοδότες - Εργαζόµενοι) µε 
τεχνική υποστήριξη από τον Ο.Α.Ε.∆. και αποτελεί τη σηµαντικότερη πηγή της ιδιωτικής 
χρηµατοδότησης της κατάρτισης στην Ελλάδα. Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. 
(2003: 21-22). 
508 Ν. 2224/94, άρθρο 15 § 1. 
509 Ν. 2434/96, άρθρο 1 § 3β. 
510 Αµίτσης, Γ.Ν. (2000: 107). 
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5.5. Κοινωνικοί Εταίροι. 

Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στη διαχείριση της Συνεχιζόµενης 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης είναι πολύ σηµαντικός. Οι κοινωνικοί εταίροι (τα 

κυριότερα όργανα είναι ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών - Σ.Ε.Β. και η 

Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος - Γ.Σ.Ε.Ε.) συµµετέχουν στην επιτροπή 

διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ., έχουν την αντιπροεδρία του Ο.Α.Ε.∆. και λαµβάνουν 

µέρος στα διοικητικά συµβούλια οργάνων όπως το Ε.Ι.Ε., το Ε.Π.Α. και ο 

Ο.Ε.Ε.Κ. Επιπρόσθετα, µε βάση το ισχύον νοµικό πλαίσιο οι δηµόσιοι οργανισµοί 

έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται µε τους κοινωνικούς εταίρους και να 

υποστηρίζουν τις δραστηριότητές τους για τη δηµιουργία ιδρυµάτων που 

προάγουν την απασχόληση και παρέχουν επαγγελµατική κατάρτιση511. 

 
6. Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση. 
6.1. Φορείς Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Κέντρα 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.).  

Τα Κ.Ε.Κ.512 είναι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί (δηµόσιοι και ιδιωτικοί) 

που προσφέρουν αποκλειστικά συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση σε 

εργαζόµενους και ανέργους. Προβλέπεται η διάκρισή τους σε Κ.Ε.Κ. Εθνικής και 

Περιφερειακής εµβέλειας, µε κριτήριο τη χωροθέτησή τους513, και σε Θεµατικά και 

Κλαδικά Κ.Ε.Κ., µε κριτήριο την εξειδίκευσή τους514. ∆ραστηριοποιούνται σε 

εννέα τοµείς: περιβάλλον, υπηρεσίες υγείας, πολιτιστικές και αθλητικές 

δραστηριότητες, παιδαγωγικά και κατάρτιση, οικονοµία και διοίκηση, γεωτεχνικό 

τοµέα, µηχανολογία και µεταφορές515. Συχνά τα προγράµµατα Συνεχιζόµενης 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης περιλαµβάνουν θεωρητική κατάρτιση και πρακτική 

άσκηση σε επιχειρήσεις και πολλές φορές οι καταρτιζόµενοι επιδοτούνται καθ’ 

όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος οι 

απόφοιτοι αποκτούν Βεβαίωση Παρακολούθησης του συγκεκριµένου 

                                                 
511 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 25-26). Επίσης, βλ. σχετικά µε την 
αναβάθµιση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στα πλαίσια της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
απασχόληση De la Porte, C., Pochet, P. (2004: 74-75) και Telo, M. (2002: 242-272). 
512 Ν. 2224/94. 
513 Καρατράσογλου, Ι. (1996: 36). 
514 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 45) και Αµίτσης Γ.Ν. (2000: 187-190, 
114-116. 
515 ΥΠΕΠΘ (2003), Βρεττάκου, Β., Ρουσέας, Π. (2002: 30 και Tsekouras, J., Stamboulis, M., 
Litsardakis, M. (2003: 21, 45). 
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προγράµµατος κατάρτισης, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προώθηση των 

καταρτιζοµένων στην απασχόληση516. 

Κ.Ε.Κ. µπορούν να συσταθούν από Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆., ενώ την ευθύνη 

της πιστοποίησής τους έχει το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών 

Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών 

Υπηρεσιών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εθνικοί και οι κοινοτικοί 

πόροι αξιοποιούνται ικανοποιητικά517.  

Στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση που υποστηρίζεται από το κράτος (ΕΠ 

για τη Συνεχιζόµενη Κατάρτιση και την προώθηση της Απασχόλησης) οι 

επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες  να αποστείλουν τους εργαζόµενους σε Κ.Ε.Κ., 

αν και όσες υπερβαίνουν τους 300 απασχολούµενους µπορούν να παράσχουν 

µόνες τους τέτοιου είδους κατάρτιση518. Οι δραστηριότητες που αντλούν πόρους 

από το Λ.Α.Ε.Κ. µπορούν να πραγµατοποιηθούν είτε στο χώρο των 

επιχειρήσεων είτε σε Κ.Ε.Κ. είτε σε Κ.Ε.Σ. ανάλογα µε τη θεµατολογία του 

προγράµµατος519. 

Η κατανοµή των πιστοποιηµένων Κ.Ε.Κ. κατά φορέα λειτουργίας 

εµφανίζεται στο διάγραµµα που ακολουθεί: 

                                                 
516 ΥΠΕΠΘ (2003). 
517 Για την περίοδο 2001-2003 πιστοποιήθηκαν 283 φορείς συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 
κατάρτισης, που προσέφεραν 35.000 θέσεις κατάρτισης σε 577 Κ.Ε.Κ. σε όλη τη χώρα. Επίσης, 
έχουν πιστοποιηθεί και λειτουργούν υπό την αιγίδα οργανισµών πρόνοιας 36 Κ.Ε.Κ. για άτοµα µε 
αναπηρίες και 4 για άτοµα που βρίσκονται σε περίοδο απεξάρτησης ή έχουν ήδη απεξαρτηθεί. 
Τέλος, 228 επιχειρήσεις µε περισσότερους από 170.000 εργαζοµένους έλαβαν πιστοποίηση για 
δικά τους κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης. Βρεττάκου, Β., Ρουσέας, Π. (2002: 28, 30). 
518 ∆οµές συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης µη πιστοποιηµένες από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 
διαθέτουν και διάφοροι άλλοι φορείς, όπως τα Υπουργεία Ανάπτυξης (Σχολές Τουριστικής 
Εκπαίδευσης), Εµπορικής Ναυτιλίας (Κέντρα Επιµόρφωσης Στελεχών Εµπορικού Ναυτικού), 
Γεωργίας (Οργανισµός ∆ΗΜΗΤΡΑ, Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης) και Υγείας και Πρόνοιας 
(διάφορα νοσηλευτικά ιδρύµατα και ιδρύµατα κοινωνικής πρόνοιας), η Γενική Γραµµατεία 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Γ.Γ.Ε.Ε. (προγράµµατα βασικών δεξιοτήτων και νέων βασικών 
δεξιοτήτων, συµβουλευτικής, πολιτισµού, κλπ.) και οι Νοµαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής 
Επιµόρφωσης-ΝΕΛΕ. Βρεττάκου, Β., Ρουσέας, Π. (2002: 31-32). 
519 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 28). 
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∆ιάγραµµα 5: Κατανοµή πιστοποιηµένων 
(από το ΕΚΕΠΙΣ) Κ.Ε.Κ. κατά φορέα (2002)
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        Πηγή: ΕΚΕΠΙΣ 

 

 

6.2. Μορφές Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 
Οι δράσεις συνεχιζόµενης κατάρτισης στην Ελλάδα υλοποιούνται από ένα 

πλήθος φορέων, που απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες του πληθυσµού 

και εποπτεύονται από διαφορετικά Υπουργεία. Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο 

απευθύνεται σε τέσσερις οµάδες στόχου µε αντίστοιχη άσκηση πολιτικών στο 

πλαίσιο της Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης:  

• Εργαζόµενοι του ιδιωτικού τοµέα.  

• Εργαζόµενοι του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

• Άνεργοι.   

• Κοινωνικά ευαίσθητες οµάδες. 
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6.2.1. Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση για εργαζόµενους. 

α) Εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. 
Η Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση που σχετίζεται µε τις 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα µπορεί να λάβει δύο µορφές: την 

ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και εκείνη που πραγµατοποιείται µε 

χρηµατοδότηση από το Λ.Α.Ε.Κ. σε εξειδικευµένους φορείς.  

 

i) Ενδοεπιχειρησιακή συνεχιζόµενη κατάρτιση. 
Η προσφορά θέσεων κατάρτισης εκ µέρους των εταιρειών παρουσιάζει µια 

σειρά από σηµαντικά πλεονεκτήµατα, αν και η πρόσληψη και η εκπαίδευση 

εργαζοµένων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής εξειδίκευσης είναι ακριβή και 

χρονοβόρα.  Οι καταρτιζόµενοι όχι µόνο αποκτούν συγκεκριµένες δεξιότητες που 

απαιτούνται από την εταιρεία, αλλά και κοινωνικοποιούνται στην εταιρική 

κουλτούρα. Συχνά µάλιστα οι µεγάλες εταιρείες εκπαιδεύουν περισσότερους από 

όσους πραγµατικά χρειάζονται, επιλέγοντας τελικά τους καλύτερους· ήδη όµως 

µε τον τρόπο αυτό προσφέρουν στην υπόλοιπη οικονοµία τροφοδοτώντας την µε 

εξειδικευµένους εργαζοµένους. 

Η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση περιλαµβάνει προγράµµατα κατάρτισης 

που διοργανώνονται µε την πρωτοβουλία επιχειρήσεων για την επιµόρφωση του 

προσωπικού τους είτε στον εργασιακό χώρο είτε σε ιδιωτικούς φορείς, που 

παρέχουν τέτοιου είδους προγράµµατα και µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από 

εθνικούς και κοινοτικούς πόρους520. Τα προγράµµατα αυτά στοχεύουν στη 

συµπλήρωση και βελτίωση των επαγγελµατικών προσόντων των εργαζοµένων, 

στη συνακόλουθη απόκτηση ευελιξίας προσαρµογής στις µεταβαλλόµενες 

συνθήκες παραγωγής και εργασίας που επικρατούν στο σύγχρονο οικονοµικό 

περιβάλλον και στην καλύτερη εξέλιξη τόσο του ατόµου όσο και της επιχείρησης 

ως συνόλου521. 

 
 

                                                 
520 Η δηµόσια χρηµατοδότηση κυµαίνεται από 70-50% ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης και 
το υπόλοιπο (είναι 30% για τις µικρές επιχειρήσεις, 40% για τις µεσαίες και 50% για τις µεγάλες) 
καλύπτεται από αυτήν, ενώ η εποπτεία ανήκει στις τοπικές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆. 
521 McLagan, P.A. (1989), Holton, E.F. III, Trott, J.W. Jr (1996: 3) και Tsekouras, J., Stamboulis, 
M., Litsardakis, M. (2003: 46, 53, 55-56). 
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ii) Κατάρτιση χρηµατοδοτούµενη από το Λ.Α.Ε.Κ. 
Τα προγράµµατα κατάρτισης που χρηµατοδοτούνται από το Λ.Α.Ε.Κ., 

διάρκειας συνήθως 20-100 ωρών και µε µικρό αριθµό συµµετεχόντων, είναι πιο 

ευέλικτα και αποτελεσµατικά από την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση· επιτρέπουν 

την κάλυψη µεγαλύτερου αριθµού αντικειµένων µε περισσότερα προγράµµατα, 

την προσφορά µεγαλύτερου βαθµού εξειδίκευσης και τη συµµετοχή 

περισσότερων εργαζοµένων σε οµάδες ανάλογες µε το αντικείµενο της εργασίας 

τους. Για τις µικρές επιχειρήσεις όµως αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα το µικρό 

ποσό που καταβάλλουν στο Λ.Α.Ε.Κ., το οποίο δεν επαρκεί για τις ανάγκες του 

προσωπικού τους σε κατάρτιση. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις µη 

χρησιµοποιηµένοι πόροι µετά από δύο χρόνια περνούν στις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζοµένων, οι οποίες οργανώνουν 

διάφορα προγράµµατα κατάρτισης για τα µέλη τους522.  

 

β) Εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα. 
Οι υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα (συµπεριλαµβανοµένων και των 

επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα) παρέχουν, επίσης, Συνεχιζόµενη 

Επαγγελµατική Κατάρτιση είτε στα πλαίσια της δραστηριότητάς τους (σε δοµές 

Συνεχιζόµενης Κατάρτισης που οι ίδιες έχουν συγκροτήσει ή σε συµβαλλόµενα 

Κ.Ε.Κ.) είτε µε την παραχώρηση στους εργαζόµενους άδειας για την 

παρακολούθηση κάποιου σχετικού προγράµµατος µε δική τους πρωτοβουλία. 

Στόχος και σε αυτή την περίπτωση είναι η αναβάθµιση των επαγγελµατικών 

προσόντων των εργαζοµένων, ώστε οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να 

προσαρµόζονται µε ευελιξία στις συντελούµενες µεταβολές της αγοράς εργασίας.  

Αρµόδια για τη Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση των δηµοσίων 

υπαλλήλων είναι η Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Ε.Σ.∆.∆.), διετούς 

φοίτησης, η οποία παρέχει εξειδικευµένες γνώσεις και δεξιότητες υψηλού 

επιπέδου σε διάφορες θεµατικές ενότητες και προσφέρει στους αποφοίτους της 

τη δυνατότητα να επιδιώξουν την ανέλιξή τους σε υψηλές θέσεις της διοικητικής 

ιεραρχίας. Επίσης, σε Κ.Ε.Κ. που έχουν ιδρυθεί από κάποιες υπηρεσίες του 

δηµόσιου τοµέα και τα οποία έχουν λάβει τη σχετική πιστοποίηση από το 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. πραγµατοποιούνται προγράµµατα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης για 

                                                 
522 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 46, 57). 
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τους υπαλλήλους µε τη δυνατότητα να λάβουν χρηµατοδότηση από τα σχετικά 

Ε.Π. των Κ.Π.Σ.523  

 

γ) Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση στον πρωτογενή τοµέα. 
Η επαγγελµατική κατάρτιση για τους απασχολούµενους στον πρωτογενή 

τοµέα παραγωγής πραγµατοποιείται στα Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης 

(ΚΕ.Γ.Ε.), τα οποία υπάγονται στον Οργανισµό  Γεωργικής  Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης “∆ΗΜΗΤΡΑ” του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης (πρώην Γεωργίας) 524. Αποσκοπεί στη µετάδοση γνώσεων 

και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε όσους ασχολούνται µε σχετικές επαγγελµατικές 

δραστηριότητες (γεωργία, αλιεία, δασοκοµία, αγροτική οικονοµία και 

ανάπτυξη)525. 

 

δ) Συνεχιζόµενη Κατάρτιση αυτο-απασχολουµένων. 
Το κόστος της ανεξάρτητης χρηµατοδότησης της επαγγελµατικής 

κατάρτισης είναι σχετικά υψηλό, γι’ αυτό οι διάφορες επαγγελµατικές οργανώσεις 

συχνά χρηµατοδοτούν και διοργανώνουν  τέτοιου είδους προγράµµατα για 

αυτοαπασχολούµενους και εργοδότες µε προσωπικό έως 10 άτοµα526. Τα 

προγράµµατα αυτά περιλαµβάνουν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και 

πραγµατοποιούνται σε διάφορα πιστοποιηµένα Κ.Ε.Κ. υπό την αιγίδα του 

Ο.Α.Ε.∆.527

 

ε) Συνεχιζόµενη Κατάρτιση για µεµονωµένα άτοµα. 
Τα µεµονωµένα άτοµα µπορούν να παρακολουθήσουν κάποιο 

πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης είτε µε ατοµική τους αίτηση σε Κ.Ε.Κ., που 

κυρίως χρηµατοδοτούνται από τα Ε.Π. των Κ.Π.Σ., είτε σε Κ.Ε.Σ. µε δική τους 

οικονοµική επιβάρυνση, τυγχάνοντας φορολογικής ελάφρυνσης για το ποσό που 

διαθέτουν528. 

 

                                                 
523 Αµίτσης, Γ.Ν. (2000: 116-117) και Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 47). 
524 Ν. 2520/97, άρθρο 11 (ΦΕΚ Α΄ 173) «Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισµού 
Γεωργικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις». 
525 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 48) και Αµίτσης Γ.Ν. (2000: 113). 
526 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 48). 
527 Αµίτσης Γ.Ν. (2000: 114). 
528 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003:  48). 
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6.2.2. Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση για Ανέργους. 
Η ανεργία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα για πολλά χρόνια, µε τη 

µακροχρόνια ανεργία να φτάνει στο ένα τρίτο του συνόλου των ανέργων και µαζί 

µε την εξίσου υψηλή ανεργία των νέων ατόµων να αποτελούν το µισό πληθυσµό 

που τελεί σε κατάσταση ανεργίας µε συνεχή κίνδυνο για αυξητικές τάσεις (Πίν. 3).  

 

Πίνακας 43: Ανεργία των νέων και µακροχρόνια ανεργία ως ποσοστό του 
συνόλου των ανέργων529

 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

41,9 43,9 46,0 50,1 49,5 47,1 49,7 50,2 50,5 51,2 56,7 55,7 54,9 

 

Πηγή: Eurostat, EU economic data pocket book, 2001. 

 

Μέρος του προβλήµατος της ανεργίας είναι η αδυναµία του εκπαιδευτικού 

συστήµατος να καλύψει τη ζήτηση της αγοράς εργασίας για ορισµένες 

ειδικότητες, ειδικές δεξιότητες και προσόντα. Για το λόγο αυτό η Συνεχιζόµενη 

Επαγγελµατική Κατάρτιση των ανέργων έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα. 

Αυτού του είδους η κατάρτιση ανήκει στη δικαιοδοσία του Ο.Α.Ε.∆., του 

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και των περιφερειακών 

αρχών. Τα προγράµµάτα κατάρτισης χρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. (πόροι του 

Ε.Κ.Τ.) µέσω των τριών Κ.Π.Σ.530, ενώ µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνο σε 

Κ.Ε.Κ.531. 

Προς την ίδια κατεύθυνση και µε συµπληρωµατικό χαρακτήρα µε την 

παρέµβαση του Ο.Α.Ε.∆. υλοποιούνται προγράµµατα επαγγελµατικού 

προσανατολισµού, πρακτικής άσκησης και απόκτησης εργασιακής εµπειρίας για 

τους σπουδαστές των Κ.Ε.Κ., των Σχολών Μαθητείας και των Ι.Ε.Κ. του 

Ο.Α.Ε.∆., ενώ παράλληλα πραγµατοποιούνται προγράµµατα επαγγελµατικής 

κατάρτισης ανέργων σε διάφορες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. Επίσης, 

θεσπίζονται η πραγµατοποίηση τµήµατος των σπουδών αυτών των κέντρων 

κατάρτισης του Ο.Α.Ε.∆. σε φορείς του εξωτερικού, η προαιρετική πρακτική 

                                                 
529 Eurostat (2001). 
530 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 61). 
531 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 28). 
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άσκηση αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. του Οργανισµού σε επιχειρήσεις του δηµόσιου και 

του ιδιωτικού τοµέα και η εφαρµογή προγραµµάτων απόκτησης εργασιακής 

εµπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή Λυκείου (πρόκειται 

για τα προγράµµατα STAGE)532. 

 Μεγάλη σηµασία για τις ευρωπαϊκές πολιτικές Συνεχιζόµενης 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης κυρίως των ανέργων, και όχι µόνο, έχουν και τα 

Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την Απασχόληση. Τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την 

Απασχόληση αποτελούν ουσιαστικά τµήµα της λεγόµενης διαδικασίας της 

Λισσαβόνας (γνωστής και ως “Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού”533), η οποία 

επιχειρεί να συµβιβάσει την κοινωνική αναζήτηση της Ε.Ε. (σχηµατοποίηση του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Προτύπου) µε το οικονοµικό της όραµα για την 

ανταγωνιστικότερη οικονοµία της γνώσης στον κόσµο για το 2010. Τα Εθνικά 

Σχέδια ∆ράσης είναι ευρύτερα από τα Κ.Π.Σ. και τα άλλα κοινοτικά προγράµµατα, 

που περιλαµβάνονται στα πρώτα µαζί µε ενέργειες οργανωτικές, διοικητικές, 

νοµοθετικές, πολιτικές, βελτίωσης υποδοµών, κλπ. Επιπλέον, περιλαµβάνουν όχι 

µόνο κρατικούς και κυβερνητικούς φορείς, αλλά και οποιονδήποτε 

δραστηριοποιείται στον κάθε τοµέα ενδιαφέροντος. Από το 1999 και εξής η 

ελληνική κυβέρνηση υποβάλλει κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα 

Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση, µε στόχο την καταπολέµηση της 

νεανικής και της µακροχρόνιας ανεργίας και την ανάπτυξη ενεργητικών πολιτικών 

για την απασχόληση, οι οποίες στη συνέχεια εντάχθηκαν στο σχεδιασµό του Γ΄ 

Κ.Π.Σ. 534

 

                                                 
532 Αµίτσης, Γ.Ν. (2000: 106-107). 
533 Σε αυτή και σε µια προσπάθεια να συνδυαστούν η θέση κοινών στόχων και πολιτικών από την 
Ε.Ε. µε την αρχή της επικουρικότητας, η Ένωση προβαίνει σε µια συµφωνία για κοινούς στόχους 
ή κατευθυντήριες γραµµές για τον κάθε τοµέα πολιτικής, στη συνέχεια κάθε κράτος µέλος εκπονεί 
ένα Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης µε τη συµµετοχή φορέων και εκτός της κυβέρνησης και, τέλος, 
αναπτύσσονται µηχανισµοί παρακολούθησης της διαδικασίας, ανταλλαγής απόψεων και 
αναπροσαρµογών, ενώ σηµασία έχει η εκπόνηση κοινών εκθέσεων Συµβουλίου – Επιτροπής και 
η “ηθική πίεση” που ασκείται από τα υπόλοιπα κράτη µέλη και την κοινή γνώµη, αφού οι εκθέσεις 
δηµοσιοποιούνται. Βλ. σχετικά και στους De la Porte, C., Pochet, P. (2004: 71-72) και O’ Connor, 
J.S. (2005: 29-31, 37). 
534 Λυµπεράκη, Α., Τήνιος, Πλ. (επιµέλεια) (2002: 27-29). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.)  

  

1. Μετα-υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Τη µάθηση µπορούµε να τη διακρίνουµε σε τυπική (formal), µη τυπική 

(non-formal) και άτυπη (informal)535 µε βάση γενικά συµφωνηθέντα 

χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα:    

• η τυπική παρέχεται σε οργανωµένες εκπαιδευτικές µονάδες (τυπική 

εκπαίδευση, ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση) µε δοµηµένο πλαίσιο, 

συγκεκριµένο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών σαφώς καθορισµένο από το 

νόµο, έχει χρονική διάρκεια συνήθως µεγαλύτερη του ενός έτους, 

διαφοροποιείται σε γενική και επαγγελµατική και µπορεί να οδηγεί σε τυπική 

αναγνώριση (πιστοποιητικό, δίπλωµα). 

• Η µη τυπική είναι η -συνήθως ταχύρυθµη- µάθηση που ενσωµατώνεται 

σε οργανωµένες δραστηριότητες, οι οποίες δεν προσδιορίζονται ρητά ως 

µάθηση, αλλά περιλαµβάνουν ένα σηµαντικό µαθησιακό στοιχείο. ∆εν 

παρέχεται από κάποιο φορέα κατάρτισης και δεν οδηγεί σε πιστοποίηση, παρ’ 

όλα αυτά είναι δοµηµένη στη βάση µαθησιακών στόχων και η απόκτησή της 

εξαρτάται από τη βούληση του εκπαιδευόµενου. 

• Η άτυπη περιλαµβάνει τη µάθηση που προκύπτει από τις 

δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής που σχετίζονται µε την εργασία, το 

οικογενειακό περιβάλλον ή τον ελεύθερο χρόνο. ∆εν είναι δοµηµένη πάνω σε 

µαθησιακούς στόχους και δεν οδηγεί σε πιστοποίηση. Συχνά µάλιστα γίνεται 

αναφορά σε αυτήν ως εµπειρική µάθηση και σε κάποιο βαθµό γίνεται 

αντιληπτή ως τυχαία µάθηση536. 

Στα πλαίσια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος στην τυπική 

µάθηση (επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα) περιλαµβάνονται η ανώτερη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, τα Τ.Ε.Ι. και τα Α.Ε.Ι. Το τµήµα αυτό είναι 

οργανωµένο σε βαθµίδες και χορηγεί τίτλους σπουδών που προσφέρουν 

                                                 
535 Σε µερικά κείµενα εµφανίζεται και διµερής διάκριση σε τυπική και άτυπη. Στο διµερή 
διαχωρισµό οι δύο τελευταίες περιλαµβάνονται στην άτυπη. Στα πλαίσια αυτά διαµορφώνεται 
το επίσηµο, το ηµιεπίσηµο και το ανεπίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα, το οποίο εντοπίζεται 
κυρίως στο χώρο της µεταυποχρεωτικής εκπαίδευσης. Κάρµας, Κ. (2001: 35). 
536 Tissot, P. (2000), European Commission (2001b), Tissot, P. (2004) και Κάρµας, Κ. (2001: 
35). 
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κοινωνική καταξίωση και ορισµένη επαγγελµατική κατοχύρωση. Για το λόγο 

αυτό αποτελεί κεντρικό σηµείο αναφοράς και σύγκρισης για τα άλλα δύο που 

το περιβάλλουν537.  

Η µη τυπική µάθηση (ηµιεπίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα) περιλαµβάνει 

τα κατάλοιπα της παλιάς Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης538 (όπως είναι 

π.χ. Ωδεία και Σχολές Χορού), τις αδιαβάθµητες µεταδευτεροβάθµιες 

επαγγελµατικές σχολές, όπως είναι τα Ι.Ε.Κ., κλπ. Το τµήµα αυτό του 

συνολικού «συστήµατος» της µεταυποχρεωτικής εκπαίδευσης παρέχει κάποια 

επαγγελµατική κατοχύρωση, δεν κατέχει, όµως, σαφή και συγκεκριµένη θέση 

στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας· γι’ αυτό δεν προσδίδει 

συγκεκριµένο και αυτοτελές κοινωνικό γόητρο στους εκπαιδευόµενους και 

στους κατόχους των τίτλων που χορηγούνται από τα συγκεκριµένα 

ιδρύµατα539.  

Στην άτυπη µάθηση (ανεπίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα) εντάσσεται 

ένας ραγδαία αναπτυσσόµενος κύκλος δηµόσιων και ιδιωτικών, 

πιστοποιηµένων και µη εκπαιδευτικών φορέων και προγραµµάτων. Σε αυτό 

ανήκουν τα διάφορα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, τα πιστοποιηµένα 

Κέντρα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Κ.Ε.Κ. (συµπεριλαµβανοµένων και 

των πανεπιστηµιακών) και κάθε µορφής προγράµµατα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, τα οποία προσφέρονται από φορείς εκπαιδευτικούς και µη και 

αποτελούν µέρος του ευρύτερου χώρου της συνεχιζόµενης κατάρτισης, της 

µετεκπαίδευσης και της δια βίου εκπαίδευσης540. 

Το επίσηµο τµήµα του συστήµατος της µεταυποχρεωτικής 

εκπαίδευσης δέχεται έντονες πιέσεις από τα άλλα δύο ακριβώς επειδή 

αποτελεί βασικό στοιχείο αναφοράς, σύγκρισης, κοινωνικής αναγνώρισης και 

καταξίωσης των αποφοίτων. Ιδιαίτερα ισχυρές πιέσεις προέρχονται από το 

τρίτο τµήµα µε σκοπό την ένταξη σε αυτό ή τη συσχέτισή του µε αυτό. 

Ταυτόχρονα, τα προγράµµατα που προωθεί η Ε.Ε. µε την εκπαιδευτική 

πολιτική της στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί στις άµεσες και στις 

µελλοντικές ανάγκες των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναµένεται 
                                                 
537 Τσαούσης, ∆.Γ. (1996: 18-19). 
538 Σήµερα πλέον οι στρατιωτικές σχολές Ευελπίδων, Ναυτικών ∆οκίµων και Ικάρων, οι 
Ανώτερες ∆ηµόσιες Σχολές Εµπορικού Ναυτικού, που παλαιότερα δεν ανήκαν στα ΑΕΙ, είναι 
ενταγµένες σε αυτή την εκπαιδευτική βαθµίδα. 
539 Τσαούσης, ∆.Γ. (1996: 19). 
540 Τσαούσης, ∆.Γ. (1996: 19). 
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να επιτείνουν διαρκώς τις πιέσεις αυτές. Αυτό που συµβαίνει στην πράξη είναι 

ότι διευρύνεται ταχύτατα ο χώρος της άτυπης µάθησης, η σηµασία της για το 

ευρωπαϊκό οικονοµικό περιβάλλον γίνεται µεγαλύτερη και αυξάνεται ο 

αριθµός εκείνων που έχουν κάθε συµφέρον να δουν να αναγνωρίζονται και να 

κατοχυρώνονται οι κάθε είδους σπουδές, εκπαιδεύσεις ή καταρτίσεις τους ως 

αναγνωρισµένα επαγγελµατικά προσόντα541.  

H κατάληξη αυτών των εξελίξεων δεν είναι εύκολα προβλέψιµη, µια 

δοµική µεταβολή του υφιστάµενου επίσηµου και ανελαστικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος δε θα µπορούσε όµως να αποκλειστεί. Έτσι, είναι εξαιρετικά 

επείγουσα η µελέτη και αναµόρφωση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε τη 

συνεργασία τόσο των αρµοδίων φορέων σε εθνικό επίπεδο όσο και σε 

επίπεδο κοινοτικών πολιτικών της Ε.Ε., ώστε να είναι κατάλληλο για τις νέες 

συνθήκες.  

Η περίπτωση των Ι.Ε.Κ., αν και θεωρούνται µορφή µη τυπικής 

εκπαίδευσης, παρουσιάζει κάποιες ιδιοµορφίες, καθώς εµφανίζουν 

χαρακτηριστικά κοινά µε την τυπική εκπαίδευση. Τέτοια είναι η λειτουργία τους 

σε οργανωµένες εκπαιδευτικές µονάδες, των οποίων η λειτουργία αξιολογείται 

µε συγκεκριµένα κριτήρια, η ύπαρξη νοµοθετικά καθορισµένου προγράµµατος 

σπουδών, η χρονική διάρκεια της φοίτησης, η οποία υπερβαίνει συνήθως το 

ένα έτος, και η χορήγηση στους αποφοίτους τίτλου σπουδών, που 

πιστοποιείται από το κράτος και τους επιτρέπει τη δυνατότητα να εισέλθουν 

στην αγορά εργασίας. Από την άλλη, όµως, το γεγονός ότι δεν εντάσσονται µε 

σαφήνεια ούτε αποτελούν τα ίδια ξεχωριστή εκπαιδευτική βαθµίδα, αλλά 

θεωρούνται µεταλυκειακή εκπαίδευση ενταγµένη στο χώρο ανάµεσα στο 

Λύκειο και τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., και δεν προσφέρουν δυνατότητα πρόσβασης 

στην αµέσως επόµενη (τριτοβάθµια) εκπαιδευτική βαθµίδα, αποσαφηνίζει την 

πραγµατική τους θέση στη δοµή της εκπαίδευσης. 

Ο θεσµός της µεταδευτεροβάθµιας κατάρτισης που προσφέρεται στα 

Ι.Ε.Κ. παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς από τη µια πλευρά εκφράζει 

την αναζήτηση εκ µέρους της πολιτείας τρόπων βελτίωσης της τεχνογνωσίας, 

ενώ από την άλλη απεικονίζει το αποτέλεσµα µιας προσπάθειας 

συµπληρωµατικής εξειδίκευσης, που δεν έχει, όµως, ακαδηµαϊκό 

                                                 
541 Τσαούσης, ∆.Γ. (1996: 19-20) και Colardyn, D., Bjornavold, J. (2005: 7-9, 17, 26-27). 

 216



προσανατολισµό, αλλά στοχεύει στην ολοκλήρωση µιας κατάρτισης µε 

επίκεντρο την εργασία. Η απόκτηση γνώσεων ως εφόδιο σταδιοδροµίας 

οδηγεί στην καλύτερη περίπτωση στην κατάληψη µιας θέσης προορισµένης 

για τη µέση κοινωνική τάξη, για το λόγο αυτό ο συγκεκριµένος τύπος 

εκπαίδευσης δεν αποτελεί κίνδυνο για την ανώτερη και ανώτατη κοινωνική 

δοµή, κάτι που συνήθως προκύπτει από την ανώτερη και ανώτατη 

εκπαίδευση542. 

 

2. Νοµοθετικό πλαίσιο. 
Οι πολιτικές τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

οριοθετούνται ως το σύνολο των οργανωµένων δράσεων που αποβλέπουν 

στη µετάδοση στα άτοµα ορισµένων θεωρητικών ή τεχνικών γνώσεων και 

στην ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που είναι αναγκαίες και 

επαρκείς για την εκτέλεση µιας εργασίας ή ενός συνόλου εργασιών. Όσοι 

λαµβάνουν αυτή την εκπαίδευση και κατάρτιση  προετοιµάζονται για την 

ένταξή τους στην αγορά εργασίας ή προσαρµόζουν τις δεξιότητές τους στις 

µεταβαλλόµενες απαιτήσεις543.   

Οι σχετικές δράσεις θεσµοθετούνται και εξειδικεύονται µέσω 

νοµοθετικών παρεµβάσεων, που κάνουν διάκριση µεταξύ δευτεροβάθµιας και 

τριτοβάθµιας τεχνικής εκπαίδευσης544. Στο άρθρο 16 § 7 του Συντάγµατος του 

1975 κατοχυρώνεται για πρώτη φορά και µε σαφήνεια η επαγγελµατική 

εκπαίδευση, χωρίς όµως να γίνεται καµία αναφορά στη επαγγελµατική 

κατάρτιση, η οποία ακόµη δεν είχε κάνει την εµφάνισή της ως ξεχωριστό 

σύστηµα του εκπαιδευτικού συστήµατος545. Το γεγονός άλλωστε της µη 

ένταξης των φορέων της επαγγελµατικής κατάρτισης σε κάποια από τις 

βαθµίδες του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος (αντίθετα µε τους φορείς 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης) στηρίζει την άποψη της µη συνταγµατικής της 

κατοχύρωσης546. 

                                                 
542 Ιακωβίδης, Γ.Ι. (1998: 48). 
543 Αποστολίδης, Λ., ∆ουκάκης, Ν., Βεργέτη, Μ., Λάµπρου, Α., Τσολακίδου, Σ. (1988: 63), 
Descy, P., Tessaring, M. (2002: 3) και Tissot, P. (2004). 
544 Μουαµελετζή, Ε. (1996: 57). 
545 ∆ουκάκης, Ν. (1988: 189) και Μιχόπουλος, Α. (1994: 61). 
546 Μιχόπουλος, Α. (1994: 148). 
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Το Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.)547 περιέχει συγκεκριµένες νοµοθετικές ρυθµίσεις για την τεχνική 

και επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση κάνοντας αναφορά τόσο σε 

ενέργειες τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης όσο και σε ενέργειες 

επαγγελµατικής κατάρτισης. Οι δύο χώροι θεωρούνται σχετικά αυτοτελείς548, 

καθώς εντοπίζονται βασικές διαφορές τους στα ακόλουθα επίπεδα:   

• φορείς σχεδιασµού των δράσεων 

• στόχοι των δράσεων 

• νοµική φύση των δράσεων (οι δράσεις τεχνικής και επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης υπάγονται στο τυπικό σύστηµα εκπαίδευσης, ενώ οι δράσεις 

επαγγελµατικής κατάρτισης δεν εντάσσονται σε κάποια εκπαιδευτική βαθµίδα) 

• φορείς υλοποίησης των δράσεων 

• περιεχόµενο των προγραµµάτων σπουδών 

• διαδικασίες πιστοποίησης των προσόντων των σπουδαστών / 

καταρτιζόµενων549. 

Η τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση παρέχεται από τα Τεχνικά 

Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.), που αντικατέστησαν προϋπάρχοντες 

τύπους Λυκείων και Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών550.  

Τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ανήκουν στο 

υποσύστηµα της επαγγελµατικής κατάρτισης και οι βασικές διατάξεις που 

διέπουν την οργάνωση και λειτουργία τους περιλαµβάνονται στον ιδρυτικό 

Νόµο 2009/92 (µε τον οποίο δηµιουργήθηκε το Εθνικό Σύστηµα 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) και στον 

Κανονισµό Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Λειτουργίας των Ινστιτούτων 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σεπτέµβριος 1994). Από τον ίδιο τον ιδρυτικό 

τους νόµο τα Ι.Ε.Κ. τοποθετούνται αδιαβάθµητα στο χώρο ανάµεσα στο 

Λύκειο και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µη εντασσόµενα στο επίσηµο 

                                                 
547 Θεσµοθετήθηκε µε το Ν. 2009/1992. 
548 Αποστολίδης, Λ., ∆ουκάκης, Ν., Βεργέτη, Μ., Λάµπρου, Α., Τσολακίδου, Σ. (1988: 63) και 
Μπαλωτή, Ξ. (1996: 6) 
549 Αµίτσης, Γ.Ν. (2000: 70). 
550 Οι βασικές διατάξεις που διέπουν σήµερα γενικότερα τη λειτουργία της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης είναι αυτές των νόµων: 1566/85, 2525/97 και 2640/98, και του Π.∆.: 86/2001, 
όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 26/2002, και το Π.∆. 80/2003. 
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εκπαιδευτικό σύστηµα551. Οι αρχικές διατάξεις έχουν εξειδικευθεί από 

µεταγενέστερες νοµοθετικές ρυθµίσεις552 και κανονιστικές πράξεις.  Το 

σχετικό θεσµικό πλαίσιο εντοπίζεται στις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις 

γενικής εφαρµογής: 

i) Την υπ’ αρ. 1171/11-9-1992 (ΦΕΚ Β΄ 605) Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. για 

τον «Κανονισµό Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Λειτουργίας Ι.Ε.Κ.», όπως 

αντικαταστάθηκε από την υπ’ αρ. 7717/21-9-1993 (ΦΕΚ Β΄ 731) Απόφαση 

ΥΠ.Ε.Π.Θ., η οποία διέπει πλέον τη λειτουργία όλων των Ι.Ε.Κ. 

ii) Την υπ’ αρ. 3378/12-5-1993 (ΦΕΚ Β 356) Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. για 

τις «Προϋποθέσεις, όρους και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας Ι.Ε.Κ. από Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου ή Ιδιώτες», όπως 

τροποποιήθηκε από τις υπ’ αρ. 6987/16-8-1993 (ΦΕΚ Β΄ 624) και 6037/26-8-

1993 (ΦΕΚ Β΄ 722) Αποφάσεις ΥΠ.Ε.Π.Θ., η οποία διέπει πλέον την ίδρυση 

και λειτουργία Ι.Ε.Κ. από Ν.Π.Ι.∆. και ιδιώτες. 

iii) Την υπ’ αρ. 7299/1994 (ΦΕΚ Β΄ 359) Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. για το 

«Εθνικό Σύστηµα Πιστοποίησης της Επαγγελµατικής Κατάρτισης», όπως 

τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 19976/1994 (ΦΕΚ Β΄ 886) Απόφαση 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. και αντικαταστάθηκε από την υπ’ αρ. 4115/1-7-1996 (ΦΕΚ Β΄ 509) 

Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ., η οποία διέπει πλέον την πιστοποίηση της 

επαγγελµατικής κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Η διαδικασία πιστοποίησης 

υλοποιείται µέσω τελικών εξετάσεων θεωρητικού και πρακτικού µέρους, οι 

οποίες διεξάγονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αντίστοιχα, µε βάση 

τους κανονισµούς επαγγελµατικής κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

iv) Τα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.∆. ιδρύονται µε υπουργική απόφαση και 

λειτουργούν µε βάση την Απόφαση υπ’ αριθ. 40248/4-1-1993 (ΦΕΚ Β΄ 33) 

του Υπουργείου Εργασίας, που αργότερα αντικαταστάθηκε από τις 

Αποφάσεις υπ. αριθ. 40113/1-8-1996 (ΦΕΚ Β΄ 664) και 40047/30-7-1997 

(ΦΕΚ Β΄ 635) του Υπουργού Εργασίας553. 

 

 

 
                                                 
551 (Τα Ι.Ε.Κ.) «δεν εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστηµα και σε κάποια εκπαιδευτικό 
βαθµίδα», Ν. 2009/92, άρθρο 4  § 1. 
552 Ν. 2083/92/ΦΕΚ Α΄ 159, Ν. 2158/93/ΦΕΚ Α΄ 109 και Ν. 2817/2000, άρθρο 10.  
553 Μπαλωτή, Ξ. (1996: 42, 89) και Αµίτσης, Γ.Ν. (2000: 81-82). 
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3. Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.). 

Η εµπειρία από το παρελθόν έχει δείξει ότι σε περιόδους κατά τις 

οποίες παρατηρείται συνολική µεταβολή των δοµών, η ανταγωνιστική 

οικονοµική δύναµη δεν εξαρτάται µόνο από το µακροοικονοµικό πλαίσιο, αλλά 

και από τις πραγµατοποιούµενες θεσµικές αλλαγές. Αν µάλιστα λάβουµε 

υπόψη ότι οι σύγχρονες οικονοµίες χρειάζονται µεγάλο αριθµό πεπειραµένων 

µεταδευτεροβάθµιου επιπέδου τεχνικών, γίνεται εύκολα αντιληπτή η ανάγκη 

της θεσµοθέτησης και στήριξης νέων µορφών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων κάτω 

από την τριτοβάθµια εκπαίδευση, τα οποία να διατηρούν στενούς δεσµούς µε 

τον τοµέα των επιχειρήσεων για την παροχή συγκεκριµένων επαγγελµατικών 

προσόντων και να καθιστούν το ανθρώπινο δυναµικό ανάλογο των 

οικονοµικών αναγκών554.                                                                                                                

Η ανάγκη αναδιοργάνωσης του συστήµατος της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειµένου το εκπαιδευτικό σύστηµα να 

ακολουθήσει τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, οδήγησε στη 

θέσπιση του Εθνικού Συστήµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) µε σκοπό: 

i) την ενίσχυση της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού µεσαίου 

επιπέδου και την ικανοποίηση των εξελισσόµενων απαιτήσεων της 

παραγωγικής διαδικασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης · 

ii) την παροχή δυνατότητας απόκτησης των απαιτούµενων 

επαγγελµατικών γνώσεων και προσόντων στους αποφοίτους Γενικών 

Λυκείων, που δε συνεχίζουν τις σπουδές τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, 

ώστε να ενισχυθεί η επαγγελµατική ένταξή τους ·  

iii) την παροχή δυνατότητας απόκτησης αναγνωρισµένων τίτλων 

σπουδών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης555. 

Με το Ν. 2009/92 εισάγεται στην επαγγελµατική κατάρτιση ένα νέο 

σύστηµα µε δύο σαφώς διαχωρισµένα νοµικά καθεστώτα, της αρχικής και της 

συνεχιζόµενης κατάρτισης556, από τα οποία όµως το ένα δεν αναιρεί το 

                                                 
554 Κυριαζής, Α. (1993: 52). 
555 Ν. 2009/92 “Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες 
διατάξεις”. 
556 Το υποσύστηµα της αρχικής κατάρτισης θεσµοθετήθηκε µε το Ν. 2009/92, εποπτεύεται 
από το ΥΠΕΠΘ και υλοποιείται µέσω του Ο.Ε.Ε.Κ. και των δηµόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., 
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άλλο557. Πέρα από τη σαφή θεσµική διαφοροποίηση, υπάρχει και µια 

ουσιαστική διαφοροποίηση στο αντικείµενο της αρχικής και της συνεχιζόµενης 

κατάρτισης, η οποία δεν προκύπτει άµεσα από το Ν. 2009/92558, αλλά κυρίως 

από το Ν. 1836/89. Συγκεκριµένα σε αυτόν κατοχυρώνεται η παροχή 

υπηρεσιών συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης σε ανέργους και 

εργαζόµενους από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και η εκτέλεση 

προγραµµάτων επαγγελµατικού προσανατολισµού, πρακτικής άσκησης και 

εργασιακής εµπειρίας, που απευθύνονται σε µαθητές, σπουδαστές και 

φοιτητές, υπό την επίβλεψη και µε την οικονοµική ενίσχυση του Ο.Α.Ε.∆. 559

 
4. Ο.Ε.Ε.Κ.  
 Βασικό στοιχείο της οργάνωσης του νέου συστήµατος αποτέλεσε ο 

Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) που 

ιδρύθηκε ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και ανάµεσα σε άλλες 

αρµοδιότητες έχει και την ευθύνη της ίδρυσης, της οργάνωσης και της 

λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Σύµφωνα 

µε το νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του ο Οργανισµός είναι επιφορτισµένος 

µε διάφορα αντικείµενα, τα κυριότερα από τα οποία είναι560: 

• υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Παιδείας για τη χάραξη 

κατευθύνσεων, το σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό της πολιτικής για την 

επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση ˙ 

• παρακολούθηση των διεθνών τάσεων και προοπτικών στον τοµέα της 

απασχόλησης ˙ 

• µελέτη και εκτίµηση σε συνεργασία µε συναρµόδιους φορείς των 

αναγκών σε ειδικευµένο προσωπικό σε κάθε κλάδο της οικονοµίας ˙ 

                                                                                                                                            
ενώ το υποσύστηµα της συνεχιζόµενης κατάρτισης θεσµοθετήθηκε µε το Ν. 1836/89, 
εποπτεύεται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και υλοποιείται 
µέσω του Ε.Σ.Ε.Κ.Α., των Π.Ε.Ε.Κ.Α. και Ν.Ε.Ε.Κ.Α. (στα οποία ακολουθεί αναφορά) και των 
φορέων εκτέλεσης προγραµµάτων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης. Αµίτσης, Γ.Ν. 
(2000: 50). 
557 Ν. 2009/92, άρθρο 17 §6. «Οι ρυθµίσεις των προηγούµενων άρθρων 1 έως 15 δε θίγουν 
τις διατάξεις του Ν. 709/1977 (ΦΕΚ 282 Α’) “Περί καθιερώσεως κινήτρων επαγγελµατικής 
κατάρτισης εργατικού δυναµικού και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων”, καθώς και του Ν. 
1836/1989 “Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες 
διατάξεις”».   
558 Στο Ν. 2009/92 αναφέρεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών συνεχιζόµενης κατάρτισης 
µέσω των Ι.Ε.Κ.  
559 Ν. 1836/1989, άρθρο 8 § 1 και άρθρο 8 § 2 και Αµίτσης, Γ.Ν. (2000: 49-51). 
560 Ν. 2009/92, άρθρο 2 § 3. 
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• συντονισµός της δραστηριότητας για τον καθορισµό των ειδικοτήτων 

της δευτεροβάθµιας τεχνικής-επαγγελµατικής εκπαίδευσης και της 

επαγγελµατικής κατάρτισης ˙ 

• αποκλειστική διαχείριση των θεµάτων της συµµετοχής και 

εκπροσώπησης του τοµέα της τεχνικής-επαγγελµατικής εκπαίδευσης στα 

εθνικά και κοινοτικά όργανα και τους διεθνείς οργανισµούς ˙ 

• οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων Ι.Ε.Κ. της αρµοδιότητας του 

ΥΠΕΠΘ, εποπτεία των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., καθορισµός του περιεχοµένου 

σπουδών και των επαγγελµατικών δικαιωµάτων όλων των επιπέδων 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που προβλέπονται από τη 

συγκεκριµένη νοµοθεσία ˙ 

• καθορισµός των προδιαγραφών και έγκριση των προγραµµάτων της 

τυπικής επαγγελµατικής κατάρτισης που παρέχεται από φορείς µη 

εποπτευόµενους από το ΥΠΕΠΘ ˙ 

• απορρόφηση και διαχείριση όλων των κονδυλίων της Ε.Ε. για κάθε 

είδους προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που 

ανήκουν στην αρµοδιότητα του ΥΠΕΠΘ, και εκτέλεση των σχετικών 

κοινοτικών προγραµµάτων ˙ 

• διεξαγωγή ερευνών, πραγµατοποίηση µελετών, τήρηση στατιστικών 

και τεκµηρίωση σχετικά µε την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση ˙ 

• επιµέλεια, σχεδιασµός και πραγµατοποίηση προγραµµάτων 

επιµόρφωσης εκπαιδευτών επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ˙ 

• αναγνώριση και κατοχύρωση επαγγελµάτων αντίστοιχων προς την 

προσφερόµενη από τα Ι.Ε.Κ. κατάρτιση ˙ 

• αναγνώριση τίτλων που απονέµονται είτε από άλλους φορείς 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 

(ζητήµατα ισοτιµίας), καθώς και παροχή κάθε δυνατής πληροφόρησης για 

θέµατα επαγγελµατικών δικαιωµάτων και πιστοποιητικών και όρων 

πρόσβασης σε νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα.  
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5. Μεταδευτεροβάθµια µη Ανώτατη Εκπαίδευση – I.E.K. 
5.1. Σκοπός. 

Από τον ιδρυτικό τους νόµο τα Ι.Ε.Κ. τοποθετούνται αδιαβάθµητα στο 

χώρο ανάµεσα στο Λύκειο και τα Α.Ε.Ι., µη εντασσόµενα στο επίσηµο 

εκπαιδευτικό σύστηµα561 και αποτελούν το κύριο µέσο για την επίτευξη των 

στόχων του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Ο.Ε.Ε.Κ.)562. 

Σκοπός τους είναι η παροχή κάθε είδους επαγγελµατικής κατάρτισης, 

αρχικής ή συµπληρωµατικής, καθώς και η εξασφάλιση στους καταρτιζόµενους 

των ανάλογων προσόντων µέσω της παροχής επιστηµονικών, τεχνικών, 

επαγγελµατικών και πρακτικών γνώσεων και της καλλιέργειας των 

αντίστοιχων δεξιοτήτων, για την οµαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και 

τη διασφάλιση της προσαρµογής τους στις µεταβαλλόµενες ανάγκες της 

παραγωγικής διαδικασίας563· γι’ αυτό οφείλουν να παρακολουθούν την αγορά 

εργασίας και να επιδιώκουν να συµβάλλουν στην παροχή αναβαθµισµένων 

επαγγελµατικών προσόντων.  

Απευθύνονται σε δύο κύριες κατηγορίες δικαιούχων, στους αποφοίτους 

γυµνασίου, τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής, σχολής µαθητείας του 

Ο.Α.Ε.∆. και κάθε τύπου λυκείου και σε ενηλίκους µε γνώσεις κάθε 

εκπαιδευτικής βαθµίδας564. Αυτό τυπικά υποδηλώνει ότι το Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. 

καλύπτει όλες τις κατηγορίες επαγγελµατικής κατάρτισης (αρχική και 

συνεχιζόµενη), η κατηγοριοποίηση όµως των παρεχόµενων τίτλων 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δείχνει ότι στην πράξη 

περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών αρχικής κατάρτισης565. 

Τα Ι.Ε.Κ. καταλαµβάνουν µια σηµαντική θέση στις επιλογές των 

σπουδών µετά τον ανώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

(∆ιάγραµµα 6): 

 

                                                 
561 (Τα Ι.Ε.Κ.) «δεν εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστηµα και σε κάποια εκπαιδευτικό 
βαθµίδα», Ν. 2009/92, άρθρο 4  § 1. 
562 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ενότ. 5.4.5. “Μετα-∆ευτεροβάθµια µη-Ανώτατη 
Εκπαίδευση” και ΥΠΕΠΘ (2003). 
563 Ν. 2009/92, άρθρο 4 § 2.  
564 Ν. 2009/92, άρθρο 4 § 3. 
565 Ν. 2009/92, άρθρο 6 § 1. 
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∆ιάγραµµα 6: Κατανοµή σπουδαστών 
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

(σχ. έτ. 2000-2001)

57%27%

5% 11% ΑΕΙ
ΤΕΙ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ
ΙΕΚ

                                            
                                                             Πηγή: ΥΠΕΠΘ-∆ΙΠΕΕ, ΟΕΕΚ 

 

 
5.2. Προϋποθέσεις για την πραγµατοποίηση των στόχων των Ι.Ε.Κ. 

Η επίτευξη των στόχων των Ι.Ε.Κ., όπως και κάθε προγράµµατος 

κατάρτισης, εξαρτάται από µια σειρά παραγόντων566, που είναι: 

i) η συµβατότητα του προγράµµατος σπουδών µε την αγορά εργασίας · 

ii) το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και το επίπεδο 

και η συχνότητα επιµόρφωσής τους · 

iii) οι εφαρµοζόµενες διδακτικές µέθοδοι · 

iv) η υλικοτεχνική υποδοµή · 

v) οι επικρατούσες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες στην περιοχή 

κατοικίας ή δραστηριοποίησης  του αποφοίτου, που περιορίζουν ή αυξάνουν 

τη ζήτηση ορισµένων ειδικοτήτων · 

vi) η δυνατότητα ευελιξίας και προσαρµογής του προγράµµατος 

σπουδών στις νέες επαγγελµατικές απαιτήσεις · 

vii) η κοινωνική αντίληψη για τα τεχνικά επαγγέλµατα ή για την 

επαγγελµατική εκπαίδευση γενικότερα. 

Οι παράγοντες (i)-(iv) παρουσιάζουν άµεση συσχέτιση µε την ποιότητα 

της παρεχόµενης εκπαίδευσης, ενώ οι παράγοντες (v)-(vii) αναφέρονται στην 

προσαρµογή του εκπαιδευτικού συστήµατος στις συνθήκες του 

                                                 
566 Αµίτσης, Γ.Ν. (2000: 52). 
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κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος, στοιχείο που επηρεάζει τις 

παρεχόµενες ευκαιρίες απασχόλησης.  

 

5.3. Τύποι Ι.Ε.Κ.: ∆ηµόσια – Ιδιωτικά – Ο.Α.Ε.∆. 
Τα Ι.Ε.Κ. ως αναγνωρισµένοι φορείς παροχής υπηρεσιών αρχικής 

κατάρτισης διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

i) ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρµοδιότητα του ΥΠΕΠΘ. Η 

ίδρυσή τους προϋποθέτει την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών 

Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση 

του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.567

ii) ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρµοδιότητα άλλων Υπουργείων 

ή Ν.Π.∆.∆., τα οποία και έχουν την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας 

τους. Η ίδρυσή τους προϋποθέτει την έκδοση κοινής απόφασης του αρµόδιου 

Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται 

τα 34 Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.∆., που ιδρύονται µε την έκδοση των σχετικών 

αποφάσεων568.  

iii) Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρµοδιότητα του ΥΠΕΠΘ.  Η 

ίδρυσή τους προϋποθέτει συστατική πράξη ιδιωτικού δικαίου (από ιδιώτες ή 

Ν.Π.Ι.∆.), που εγκρίνεται µε απόφαση του Ο.Ε.Ε.Κ.569  

Ο αριθµός των Ι.Ε.Κ. παρουσίασε θεαµατική αύξηση από το 1993-

2001, συνοδευόµενη και από αντίστοιχη αύξηση των ειδικοτήτων που 

προσφέρονταν σε αυτά (Πίνακας 44). Αυτό οφείλεται στην προσπάθεια από 

τη µια να προσφερθεί αυτού του τύπου η κατάρτιση σε περισσότερες 

περιοχές της Ελλάδας, κυρίως στην περιφέρεια, και από την άλλη να 

ανταποκριθεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα στην αυξηµένη ζήτηση 

ειδικοτήτων.  

 

 

 

                                                 
567 Ν. 2009/92, άρθρο 5 § 1. 
568 Ν. 2009/92, άρθρο 5 § 6, Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ενότ. 5.1.2. “Μετα-
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, Μετα-∆ευτεροβάθµια Επαγγελµατική Κατάρτιση” και Βρεττάκου, 
Β., Ρουσέας, Π. (2002: 27). 
569 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ενότ. 5.6.4. “Μετα-∆ευτεροβάθµια µη-Ανώτατη 
Εκπαίδευση - IEK”. 
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Πίνακας 44: Εξέλιξη των εγγραφών στη µετα-δευτεροβάθµια αρχική 
επαγγελµατική εκπαίδευση – Ι.Ε.Κ. (1992-2000)570

 
Έτος Εξάµηνο Ίδρυµα κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Εγγραφές 

  ∆ηµόσια Ιδιωτικά ∆ηµόσια Ιδιωτικά* 

1992 2ο 14 0 3.366 0
1993 1ο

2ο
15 
38 

0 
41 

4.071 
8.891 

0
4.136

1994 1ο

2ο
38 
57 

50 
67 

9.045 
12.315 

4.434
12.545

1995 1ο

2ο
59 
64 

68 
78 

11.908 
15.543 

12.879
18.042

1996 1ο

2ο
64 
75 

78 
81 

14.208 
18.157 

17.475
18.603

1997 1ο

2ο
78 
92 

82 
88 

16.919 
21.356 

17.934
19.534

1998 1ο

2ο
103 
120 

87 
87 

22.461 
31.151 

18.872
19.388

1999 1ο

2ο
126 
135 

86 
89 

30.577 
38.863 

18.587
17.463

2000 1ο

2ο
139 
138 

88 
88 

36.718 
35.074 

13.232
11.083

 
*Ο αριθµός των εγγραφών στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. είναι το άθροισµα και των δύο εξαµήνων κάθε 
έτους. 

 
Πηγή: Ο.Ε.Ε.Κ., ∆ιεύθυνση Κατάρτισης και ∆/νση 

Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης, Τµήµα Μελετών. 

 
5.4. Προϋποθέσεις εισαγωγής. 

Στα Ι.Ε.Κ. µπορούν να φοιτήσουν ενήλικοι µε ελάχιστο πιστοποιηµένο 

τίτλο σπουδών το απολυτήριο Γυµνασίου ανάλογα µε το είδος των σπουδών 

που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν. Η διαδικασία επιλογής των 

καταρτιζόµενων στα δηµόσια Ι.Ε.Κ. (στα ιδιωτικά η εγγραφή είναι ελεύθερη), 

πραγµατοποιείται δύο φορές το χρόνο, στις αρχές Σεπτεµβρίου για το 

χειµερινό εξάµηνο κατάρτισης και στα τέλη Ιανουαρίου για το εαρινό εξάµηνο 

κατάρτισης, µε βάση ένα σύστηµα µορίων, για των υπολογισµό των οποίων 

λαµβάνονται υπόψη συγκεκριµένα κριτήρια571.  

                                                 
570 Ο.Ε.Ε.Κ., ∆ιεύθυνση Κατάρτισης και ∆/νση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης, Τµήµα 
Μελετών, αδηµοσίευτα στοιχεία από το 2001. 
571 Τα κριτήρια επιλογής εξαρτώνται από: i) το βαθµό του τίτλου σπουδών (προστίθενται τόσα 
µόρια όσα ο γενικός βαθµός, µε µετατροπή του κλασµατικού µέρους σε δεκαδικό), ii) η ηλικία 
(προστίθενται δύο (2) µόρια για υποψηφίους δεκαεννέα ετών, τέσσερα µόρια για υποψηφίους 
είκοσι ετών, έξι µόρια για υποψηφίους άνω των είκοσι ενός (21) ετών, iii) η ιδιότητα του 
πολυτέκνου (προστίθενται πέντε µόρια, αν ο /η υποψήφιος /α προέρχεται από πολύτεκνη 
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5.5. ∆ίδακτρα. 
Για τη φοίτηση στα δηµόσια Ι.Ε.Κ. απαιτούνται δίδακτρα για κάθε 

εξάµηνο κατάρτισης. Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας, η οποία 

συνεπάγεται χρηµατικές ελαφρύνσεις για τους καταρτιζόµενους. Το κόστος 

φοίτησης στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. ποικίλει, ενώ κάθε έτος αναπροσαρµόζεται 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

5.6. Τοµείς ειδίκευσης. 
Κάθε Ι.Ε.Κ. διαθέτει έναν ή περισσότερους τοµείς εξειδίκευσης και ο 

κάθε τοµέας προσφέρει ορισµένο αριθµό ειδικοτήτων, οι οποίες υπόκεινται σε 

ανανέωση ανάλογα µε την υπάρχουσα ζήτηση στην αγορά εργασίας. Οι 

τοµείς κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. -µε αντίστοιχες ειδικότητες ανά τοµέα- είναι οι 

εξής: 

• Γεωτεχνικός  

• Τροφίµων - Ποτών  

• Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών  

• Ένδυσης - Υπόδησης  

• Χηµικής Βιοµηχανίας  

• ∆οµικών και Συναφών Κατασκευών  

• Τουρισµού - Μεταφορών  

• Χρηµατοπιστωτικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

• Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών - ∆ικτύων Η/Υ  

• Πολιτισµού - Αθλητισµού  

• Εφαρµοσµένων Τεχνών  

• Εφαρµοσµένων τεχνών επιπέδου 1 (Γυµνασίου) 

• Ενέργειας - Περιβάλλοντος  

• Υγείας - Αισθητικής - Κοινωνικών Υπηρεσιών  

• Επικοινωνίας και ΜΜΕ572.  

 
                                                                                                                                            
οικογένεια) και iv)  η προϋπηρεσία (προστίθενται πέντε µόρια ανά διακόσια ένσηµα εργασίας. 
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ενότ. 5.7.4. “Μετα-∆ευτεροβάθµια µη-Ανώτατη 
Εκπαίδευση - IEK”. 
572 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ενότ. 5.11.4. “Μετα-∆ευτεροβάθµια µη-Ανώτατη 
Εκπαίδευση - IEK” και ΥΠΕΠΘ (2003). 
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5.7.Φοίτηση. 
Η κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. διαρκεί κατά περίπτωση από ένα έως τέσσερα 

εξάµηνα573. Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο (2) αυτοτελή εξάµηνα, 

το χειµερινό και το εαρινό. Η διάρκεια του κάθε εξαµήνου είναι δεκατέσσερις 

(14) πλήρεις εβδοµάδες κατάρτισης. Η κατάρτιση στα δηµόσια Ι.Ε.Κ. 

πραγµατοποιείται κυρίως τις απογευµατινές ώρες και περιλαµβάνει µαθήµατα 

θεωρητικά, εργαστηριακά και µικτά (µε ταυτόχρονη θεωρητική κατάρτιση και 

απόκτηση δεξιοτήτων), ενώ η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα 

µαθήµατα. Η πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται στα Σχολικά Εργαστηριακά 

Κέντρα (Σ.Ε.Κ.), σε εργαστήρια της δηµόσιας εκπαίδευσης και σε εργαστήρια, 

υπηρεσίες και παραγωγικές µονάδες του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα574.  

Η µετεγγραφή σε Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), 

διαφορετικό από εκείνο στο οποίο ο καταρτιζόµενος απέκτησε δικαίωµα 

εγγραφής, προβλέπεται σε περίπτωση που το αρχικό Ι.Ε.Κ. δε διαθέτει τµήµα 

της ειδικότητάς του. Επίσης, η µετάταξη σε Ι.Ε.Κ. διαφορετικό από εκείνο στο 

οποίο φοίτησε ο καταρτιζόµενος, προβλέπεται και στην περίπτωση που κατά 

την αποφοίτησή του δεν επιτύχει σε ένα µάθηµα και κληθεί να το 

παρακολουθήσει εκ νέου σε ειδικότητα που δεν προσφέρει πια το 

προηγούµενο Ι.Ε.Κ. φοίτησης. Ο καταρτιζόµενος µπορεί ακόµη να µεταταγεί 

σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τοµέα ειδικοτήτων µετά από αίτησή του και µόνο 

στο τέλος του εξαµήνου575. 

 

5.8. Πρόγραµµα σπουδών. 
Γενικά τα προγράµµατα σπουδών της κατάρτισης που προσφέρεται 

στα Ι.Ε.Κ. θεωρούνται πιο συµβατά µε τις ανάγκες της αγορά εργασίας σε 

σύγκριση µε τα Τ.Ε.Ε., καθώς σχεδιάζονται από ειδικές επιτροπές µε τριµερή 

σύνθεση (πολιτεία, εργοδότες και εργαζόµενοι) και εγκρίνονται µε βάση τον 

ευρωπαϊκό θεσµό του “Κανονισµού Κατάρτισης”, που ενηµερώνεται 

τακτικά576. 

                                                 
573 Βλ. σχετικά στην ενότητα 5.11 του παρόντος κεφαλαίου. 
574 Ν. 2817/2000, άρθρο 10 § 3, Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ενότ. 5.13.4. “Μετα-
∆ευτεροβάθµια µη-Ανώτατη Εκπαίδευση - IEK” και Αµίτσης, Γ.Ν. (2000: 81). 
575 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ενότ. 5.16.4. “Μετα-∆ευτεροβάθµια µη-Ανώτατη 
Εκπαίδευση - IEK”. 
576 Βρεττάκου, Β., Ρουσέας, Π. (2002: 28). 
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Η διδασκαλία οργανώνεται κατά ειδικότητες και σε κάθε ειδικότητα 

προσφέρεται ένα καθορισµένο πρόγραµµα µαθηµάτων µε ορισµένο αριθµό 

διδακτικών ωρών ανά εξάµηνο. Οι διαφορετικές ειδικότητες του ίδιου τοµέα 

προσφέρουν το δικό τους ξεχωριστό και ολοκληρωµένο σύνολο µαθηµάτων. 

Η διδακτική µέθοδος που χρησιµοποιείται επιδιώκει το συνδυασµό 

θεωρητικής γνώσης και εργαστηριακής πρακτικής, µε τον αριθµό των ωρών 

διδασκαλίας εργαστηριακών µαθηµάτων να αυξάνεται τα δύο τελευταία 

εξάµηνα577. 

 

5.9. Εκπαιδευτικό προσωπικό. 
Το προσωπικό που διδάσκει στα Ι.Ε.Κ. δε συνδέεται µε µόνιµη σχέση 

εργασίας µε τα Ινστιτούτα ακριβώς για να υπάρχει δυνατότητα ευέλικτης 

αναπροσαρµογής των διδακτικών αντικειµένων και επιλογής των 

καταλληλότερων κάθε φορά εκπαιδευτών. Το προσωπικό προέρχεται από µια 

ευρεία οµάδα που περιλαµβάνει άτοµα, που µπορεί να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. 

και Τ.Ε.Ι., µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας, καθηγητές ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης και ιδιώτες προερχόµενοι από τους χώρους παραγωγής. 

Για την πρόσληψή τους, που γίνεται µε το σύστηµα των µορίων, 

λαµβάνονται υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, η εµπειρία τους στη διδασκαλία 

του αντικειµένου, η παιδαγωγική τους κατάρτιση, καθώς και τυχόν σχετική 

εργασιακή εµπειρία, έτσι ώστε από την διδακτική τους προσφορά να 

προκύπτει προστιθέµενη αξία για τους καταρτιζόµενους578.  

 
5.10. Αξιολόγηση. 

Η αξιολόγηση των καταρτιζοµένων πραγµατοποιείται σε δύο φάσεις, 

κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και µετά την ολοκλήρωσή της. Για την 

αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της κατάρτισης πραγµατοποιείται µια εξέταση 

προόδου, µεταξύ της 8ης και 10ης εβδοµάδας κατάρτισης σε όλα τα 

µαθήµατα, ενώ στο τέλος κάθε εξαµήνου προβλέπεται τελική εξέταση σε κάθε 

                                                 
577 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ενότ. 5.14.4. “Μετα-∆ευτεροβάθµια µη-Ανώτατη 
Εκπαίδευση - IEK” και ΥΠΕΠΘ (2003). 
578 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ενότ. 5.15.4. “Μετα-∆ευτεροβάθµια µη-Ανώτατη 
Εκπαίδευση - IEK”. 
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µάθηµα µε τη µορφή διαγωνίσµατος579. Η προαγωγή των σπουδαστών στο 

επόµενο εξάµηνο γίνεται µετά από επιτυχή εξέταση σε όλα τα µαθήµατα 

(βαθµολόγηση τουλάχιστον µε δέκα για το κάθε µάθηµα). Στην περίπτωση 

που ο καταρτιζόµενος υστερήσει σε ένα µόνο µάθηµα, µε βαθµό τουλάχιστον 

οκτώ (8), δικαιούται να εγγραφεί στο επόµενο εξάµηνο, αν ο µέσος όρος της 

βαθµολογίας του στο σύνολο των µαθηµάτων είναι τουλάχιστον δέκα (10) και 

µε την προϋπόθεση ότι επανεξετάζεται στο µάθηµα αυτό και επιτυγχάνει 

βαθµό 10. Αν, όµως, υστερήσει σε περισσότερα µαθήµατα, υποχρεούται να 

παρακολουθήσει εκ νέου τα συγκεκριµένα µαθήµατα, χωρίς το δικαίωµα να 

εγγραφεί στο επόµενο εξάµηνο. Οι καταρτιζόµενοι που ολοκληρώνουν την 

κατάρτισή τους λαµβάνουν Βεβαίωση Επαγγελµατικής Κατάρτισης 580. 

 

5.11. Πιστοποίηση. 
Η απουσία από την Ε.Ε. ενός ενιαίου µοντέλου πιστοποίησης των 

διαφόρων µορφών µάθησης -ειδικά της µη τυπικής- έχει µεγάλη σηµασία για 

τις σχετικές διαδικασίες581. Απαιτείται λοιπόν προσοχή, ώστε τα 

πιστοποιούµενα προσόντα να αποκτούν ίσα επαγγελµατικά δικαιώµατα µε 

τους αποφοίτους της τυπικής εκπαίδευσης, να αποφεύγονται τυχόν 

αντιφάσεις και να διευκολύνεται η κινητικότητα µέσω της µεταφοράς των 

αποκτηθέντων προσόντων µεταξύ των ευρωπαϊκών συστηµάτων 

εκπαίδευσης και απασχόλησης582. 

Η Βεβαίωση Επαγγελµατικής Κατάρτισης δίνει στους αποφοίτους των 

Ι.Ε.Κ. το δικαίωµα να συµµετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης για την 

απόκτηση ∆ιπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης σύµφωνα µε την οδηγία 

92/51/ΕΟΚ. Οι εξετάσεις αυτές πραγµατοποιούνται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και την 

Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

                                                 
579 Ο τελικός βαθµός του κάθε µαθήµατος υπολογίζεται µε βάση το µέσο όρο της προόδου και 
του τελικού διαγωνίσµατος, σε βαθµολογική κλίµακα 1-20, για να προαχθεί όµως κάποιος 
πρέπει να βαθµολογηθεί τουλάχιστον µε τη βάση (10). 
580 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ενότ. 5.16.4. “Μετα-∆ευτεροβάθµια µη-Ανώτατη 
Εκπαίδευση - IEK”. 
581 Βλ. πιο αναλυτικά για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής κατάρτισης κάθε βαθµίδας στα 
εκπαιδευτικά συστήµατα των κρατών µελών της Ε.Ε.-15 στο Παράρτηµα Ι∆ και στο Colardyn, 
D., Bjornavold, J. (2005: 28-65). 
582 Turner, C. (2000: 9-10). 
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(ΚΕΕΠΕΚ), στην οποία συµµετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι583. Οι εξετάσεις 

πραγµατοποιούνται δύο φορές το χρόνο, περιλαµβάνουν πρακτικό και 

θεωρητικό µέρος και οι απόφοιτοι των δηµόσιων και των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 

εξετάζονται σε κοινά θέµατα σε όλη την Ελλάδα584.   

Στα Ι.Ε.Κ. παρέχονται συγκεκριµένοι τίτλοι επαγγελµατικής κατάρτισης, 

που κλιµακώνονται µε βάση το επίπεδο της βασικής ή της προαιρετικής 

εκπαίδευσης που παρακολούθησαν οι καταρτιζόµενοι, αλλά και το χρόνο 

φοίτησής τους στα Ι.Ε.Κ.  

i) Πιστοποιητικό επαγγελµατικής κατάρτισης επιπέδου 1. Το 

πιστοποιητικό αυτό αποκτούν ενήλικοι απόφοιτοι Γυµνασίου µετά από 

κατάρτιση σε Ι.Ε.Κ. διάρκειας µέχρι δύο εξαµήνων.   

ii) Πτυχίο επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2. 

Χορηγείται στους αποφοίτους των Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών (Τ.Ε.Σ., 

σήµερα Τ.Ε.Ε.585) του ΥΠΕΠΘ και των σχολών αρµοδιότητας άλλων 

Υπουργείων, που εξοµοιώνονται µε αυτές. 

iii) Πτυχίο επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιπέδου 3. Χορηγείται στους 

αποφοίτους των Τεχνικών Επαγγελµατικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) ή σε αποφοίτους 

τµήµατος ειδίκευσης Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) - σήµερα Τ.Ε.Ε. 

iv) ∆ίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης επιπέδου µεταδευτεροβάθµιας 

επαγγελµατικής κατάρτισης. Σε αυτό έχουν πρόσβαση ανάλογα µε την 

ειδικότητα οι κάτοχοι:   

• πτυχίου τµήµατος ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) 

µετά από κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. για ένα εξάµηνο 

• πτυχίου Τεχνικού – Επαγγελµατικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) - σήµερα Τ.Ε.Ε. 

β΄ κύκλου (ISCED 3)- συναφούς ειδικότητας µετά από κατάρτιση στα 

Ι.Ε.Κ. µέχρι δύο εξάµηνα  

• απολυτηρίου Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή απολυτηρίου 

Τεχνικού – Επαγγελµατικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), οι οποίοι 

                                                 
583 Οι κοινωνικοί εταίροι συµµετέχουν στην επιτροπή επιλογής των θεµάτων των εξετάσεων 
του θεωρητικού µέρους και αποτελούν τα 2/3 των εξεταστών του πρακτικού µέρους. 
Βρεττάκου, Β., Ρουσέας, Π. (2002: 30). 
584 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ενότ. 5.15.4. “Μετα-∆ευτεροβάθµια µη-Ανώτατη 
Εκπαίδευση - IEK”. 
585 Ν. 2640/98 για τη “∆ευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση”. 
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παρακολούθησαν στην Γ΄ τάξη µαθήµατα δέσµης / κατεύθυνσης µετά 

από κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. µέχρι τρία εξάµηνα  

• απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή απολυτηρίου Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου (Ε.Π.Λ.) -σήµερα Ενιαίου Λυκείου-, οι οποίοι παρακολούθησαν 

στην Γ΄ τάξη µαθήµατα δέσµης / κατεύθυνσης, µετά από κατάρτιση στα 

Ι.Ε.Κ. µέχρι τέσσερα εξάµηνα 

• πτυχίου επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 -

σήµερα Τ.Ε.Ε. α΄ κύκλου (ISCED 2)- µε προϋποθέσεις και όρους, που 

αποφασίζονται ανά ειδικότητα από το ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. 586 

 

5.12. Σύνδεση µε την αγορά εργασίας. 
Η κατάρτιση που προσφέρεται στα Ι.Ε.Κ. ανάµεσα στα άλλα καλείται 

να λάβει υπόψη της και τις ιδιαίτερες συνθήκες (οικονοµικές και κοινωνικές) 

του τόπου κατοικίας του αποφοίτου, καθώς αυτές διαµορφώνουν τη ζήτηση 

των ειδικοτήτων και εποµένως τις παρεχόµενες ευκαιρίες απασχόλησης στις 

διάφορες περιφέρειες. ∆ιαφορές, εξάλλου, στα επίπεδα απασχόλησης και 

ανεργίας παρατηρούνται όχι µόνο ανάµεσα στις χώρες, αλλά ακόµα και 

ανάµεσα σε διαφορετικές περιφέρειες της Ευρώπης.  

Για την επίτευξη της παροχής υψηλού επιπέδου προσόντων και την 

αποτελεσµατική ένταξη των καταρτιζόµενων στην αγορά εργασίας 

προβλέπεται η διενέργεια ερευνών αγοράς από τον Ο.Ε.Ε.Κ., ώστε να είναι 

δυνατή η προσαρµογή των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. στις τοπικές ανάγκες της 

αγοράς εργασίας. Η απόφαση για τη δηµιουργία, τη λειτουργία ή την 

ενδεχόµενη κατάργηση ειδικοτήτων λαµβάνεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. µετά από 

την αξιολόγηση προτάσεων που διατυπώνονται από ειδικές επιτροπές, τις 

Τριµερείς Συµβουλευτικές Επιτροπές (ΤΣΕ), οι οποίες αποτελούνται από 

εκπροσώπους των εργαζοµένων, των εργοδοτών και των Ι.Ε.Κ.587  

Η αρχική πρόβλεψη για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων 

Σταδιοδροµίας και Απασχόλησης για τη διευκόλυνση των αποφοίτων στην 

εξεύρεση εργασίας παρέµεινε ανενεργή. Πρέπει να σηµειωθεί, όµως, ότι 

παρόµοια κέντρα λειτουργούν στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. (συχνά µάλιστα αποτελούν 
                                                 
586 Ν. 2009/92, άρθρο 6 § 1, Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ενότ. 5.17.4. “Μετα-
∆ευτεροβάθµια µη-Ανώτατη Εκπαίδευση - IEK” και Αµίτσης, Γ.Ν. (2000: 48-49, 81). 
587 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ενότ. 5.1.2. “Μετα-∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, Μετα-
∆ευτεροβάθµια Επαγγελµατική Κατάρτιση”. 
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ισχυρό δέλεαρ για τους υποψήφιους σπουδαστές για την επιλογή 

συγκεκριµένου ινστιτούτου), τα οποία διαθέτουν το αναγκαίο εξειδικευµένο 

προσωπικό, τους απαραίτητους πόρους και επαρκή ευελιξία για την ανάπτυξη 

στενότερων δεσµών µε το χώρο της αγοράς εργασίας, δεν υπάρχουν όµως 

επαρκή στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας τους. Για το θέµα 

αυτό περιλαµβάνονται στο ερωτηµατολόγιο της έρευνας σχετικά ερωτήµατα 

µε χαρακτηριστικά διαφωτιστικές απαντήσεις.  

 

5.13. Πρακτική άσκηση. 
Για τους αποφοίτους των δηµόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. έχει καθιερωθεί 

προαιρετική πρακτική άσκηση διάρκειας έξι (6) µηνών, µε την προϋπόθεση 

ότι δεν έχουν ακόµη λάβει την κρατική πιστοποίηση. Ο χρόνος της 

πραγµατοποιούµενης πρακτικής άσκησης αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία για 

τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος, ενώ η πραγµατοποίησή της 

µπορεί να γίνει στο δηµόσιο τοµέα, σε Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. και σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Μέρος των προσφερόµενων θέσεων πρακτικής άσκησης 

επιδοτείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ∆ικαίωµα επιδότησης για πρακτική άσκηση 

έχουν µόνον οι απόφοιτοι των δηµόσιων Ι.Ε.Κ. και µέχρι του ποσού που αυτοί 

έχουν καταβάλει συνολικά ως δίδακτρα588.  

 

5.14. Πόροι Ο.Ε.Ε.Κ. 
 Οι πόροι του Οργανισµού προέρχονται από τρεις πηγές, από τις 

διάφορες χρηµατοδοτήσεις της Ε.Ε.589, από εθνικούς και από ίδιους πόρους. 

Οι εθνικοί πόροι προέρχονται από επιχορηγήσεις του τακτικού 

προϋπολογισµού και του προγράµµατος δηµοσιών επενδύσεων µε τη µορφή 

πιστώσεων προς το ΥΠΕΠΘ. Τέλος, οι ίδιοι πόροι του Ο.Ε.Ε.Κ. προέρχονται 

από τα δίδακτρα των σπουδαστών των δηµοσίων Ι.Ε.Κ., από τα τέλη 

εγγραφής των καταρτιζοµένων στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., καθώς και από ποσά για 

                                                 
588 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ενότ. 5.18.4. “Μετα-∆ευτεροβάθµια µη-Ανώτατη 
Εκπαίδευση - IEK” και ΥΠΕΠΘ (2003). 
589 Στα πλαίσια των χρηµατοδοτήσεων του Ε.Κ.Τ. αναλαµβάνονται δράσεις που 
χρηµατοδοτούνται κατά 80% από το Ταµείο και 20% από εθνικούς πόρους, ενώ στα πλαίσια 
των προγραµµάτων του Ε.Τ.Π.Α. χρηµατοδοτούνται δράσεις σε ποσοστό 55% από 
κοινοτικούς και 45% από εθνικούς πόρους. Επίσης, ο Ο.Ε.Ε.Κ. χρηµατοδοτείται και από 
πόρους που αφορούν την εκτέλεση κοινοτικών προγραµµάτων γενικής εφαρµογής στο χώρο 
της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης (δράσεις των προγραµµάτων Leonardo, 
Socrates, Tempus, κλπ.).  
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άλλες αιτιολογίες (π.χ. παράβολα που κατατίθενται υπέρ του Οργανισµού για 

τη συµµετοχή των αποφοίτων δηµοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. σε εξετάσεις 

πιστοποίησης, παράβολα που καταβάλλονται για την ίδρυση ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 

και την έγκριση νέων ειδικοτήτων και προγραµµάτων σπουδών και τα 

παράβολα για την αναγνώριση ισοτιµιών τίτλων σπουδών δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης). Οι πόροι αυτοί κατανέµονται στον τακτικό προϋπολογισµό και 

στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων του Ο.Ε.Ε.Κ.590

 

5.15. Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στην κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ.  
 Οι λεγόµενοι κοινωνικοί εταίροι (δηλαδή εκπρόσωποι της Γ.Σ.Ε.Ε., του 

Σ.Ε.Β., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και της Ε.Ε.Σ.Ε. ή των αντίστοιχων οργάνων των 

άλλων ευρωπαϊκών χωρών) θεσµοθετηµένα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 

στο σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των στρατηγικών και 

των πολιτικών κατάρτισης όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ε.Ε. 

Ιδιαίτερα χρήσιµη θεωρείται τόσο η εµπειρία τους από τον πραγµατικό χώρο 

της αγοράς εργασίας όσο και η ικανότητά τους να συντελέσουν στη διάχυση 

αυτού του σχεδιασµού, καθώς έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τους 

εµπλεκόµενους στην κατάρτιση και να πείσουν για την αναγκαιότητά της. 

 Ειδικά  στην περίπτωση του Ο.Ε.Ε.Κ. η παρουσία των κοινωνικών 

εταίρων σηµειώνεται τόσο σε ανώτατο επίπεδο διοίκησης του Οργανισµού, 

όσο και σε νοµαρχιακό (παλαιότερα περιφερειακό) επίπεδο. Ειδικότερα, η 

διοίκηση του Οργανισµού βρίσκεται στα χέρια ενδεκαµελούς ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, στο οποίο εκτός από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του 

Οργανισµού συµµετέχουν και εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας, 

Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Απασχόλησης (πρώην Εργασίας) και των 

κοινωνικών εταίρων.591 Επίσης, προβλέπεται ότι στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. 

µπορούν να συµµετάσχουν, χωρίς δικαίωµα ψήφου και µετά από πρόσκλησή 

του, εκπρόσωποι και άλλων υπουργείων, οργανισµών και φορέων, δηµόσιων 

και ιδιωτικών, και εµπειρογνώµονες, προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις 

τους στα υπό συζήτηση θέµατα.592

                                                 
590 Ν. 2009/92, άρθρο 11 § 1. 
591 Ν. 2009/92, άρθρο 7 § 1. 
592 Ν. 2009/92, άρθρο 7 § 7. 
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 Η παρουσία των κοινωνικών εταίρων προβλέπεται και στις λεγόµενες 

Τριµερείς Συµβουλευτικές Επιτροπές (Τ.Σ.Ε.). Αυτές ως έργο έχουν την 

ανίχνευση των αγορών εργασίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς 

και την εισήγηση στο ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. για την έναρξη λειτουργίας νέων 

ειδικοτήτων  στα δηµόσια Ι.Ε.Κ. ή την παύση παλαιών, αν υπάρχει κορεσµός. 

Συγκεκριµένα, οι Τ.Σ.Ε. λειτουργώντας σε νοµαρχιακό  επίπεδο (παλαιότερα 

ίσχυε σε περιφερειακό επίπεδο) παρατηρούν και καταγράφουν  το οικονοµικό 

και κοινωνικό προφίλ των τοπικών αγορών, ερευνώντας τις τοπικές δράσεις 

ανά νοµό, τις δηµογραφικές εξελίξεις, τον κορεσµό των αγορών εργασίας και 

τη δυναµική της κάθε περιοχής. Συµµετέχουν, ακόµη στη διαδικασία 

εξετάσεων πιστοποίησης της επαγγελµατικής κατάρτισης. ∆ιαπιστώνεται 

όµως ότι η συνεργασία των κοινωνικών εταίρων  µε τις αρµόδιες αρχές για 

ζητήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης παρουσιάζει έντονες δυσλειτουργίες και 

πραγµατοποιείται αποσπασµατικά µε δυσµενή συχνά αντίκτυπο στην 

ποιότητα και την ταχύτητα προσαρµογής της τελευταίας593.  

 

6. Europass-Κατάρτιση. 
Η εκπαιδευτική και επαγγελµατική κινητικότητα αποτελεί επιδίωξη της 

ευρωπαϊκής αγοράς εκπαίδευσης και εργασίας, καθώς θεωρείται ότι ενέχει 

θετικά στοιχεία τόσο για τα θέµατα των εφαρµοζόµενων πολιτικών όσο και για 

τη δραστηριοποίηση των ενδιαφεροµένων. Σε ό,τι αφορά στην ευρωπαϊκή 

πολιτική και τις επιµέρους εθνικές πολιτικές, που αφορούν την εκπαίδευση και 

κατάρτιση και τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, η κινητικότητα διευκολύνει 

τη διαδραστική επικοινωνία µεταξύ των εκπαιδευτικών συστηµάτων των 

κρατών µελών και την ταχεία προσαρµογή τους στις µεταβαλλόµενες ανάγκες 

της ενοποιηµένης ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Σε ό,τι αφορά στα ίδια τα 

άτοµα η κινητικότητα ενισχύει τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές ευκαιρίες 

που τους προσφέρονται, καθώς δραστηριοποιούνται σε έναν ευρύτερο 

οικονοµικό χώρο και ασκούνται στη δυναµική αναζήτηση των παρεχόµενων 

ευκαιριών. 

 Βασική προϋπόθεση για τη µετακίνηση εργαζοµένων στα όρια της Ε.Ε. 

είναι η δυνατότητα πιστοποίησης των απαιτούµενων για κάθε διεκδικούµενη 

                                                 
593 Μπαλωτή, Ξ. (1996: 53-55, 57). 
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θέση εργασίας εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών προσόντων και της 

πρακτικής άσκησης που τυχόν τα συνοδεύει. Στα πλαίσια αυτής της 

προσπάθειας η Ε.Ε.594 προέβαλε την αναγκαιότητα της χρήσης εγγράφων για 

τη διαφάνεια των επαγγελµατικών προσόντων µε σκοπό τη δηµιουργία ενός 

ευρωπαϊκού χώρου επαγγελµατικών προσόντων. Με το σκοπό αυτό θέσπισε 

εργαλεία που να ανταποκρίνονται σε αυτό το αίτηµα της αγοράς εκπαίδευσης 

και εργασίας· τέτοια είναι το ECTS (European Credit Transfer System)595, τα 

Diploma and Certificate Supplements596, το European Portfolio, το υπόδειγµα 

βιογραφικού σηµειώµατος (CV)597 και το Ευρωπαϊκό ∆ιαβατήριο Κατάρτισης ή 

Europass598. Το Europass είναι µια βεβαίωση, η οποία πιστοποιεί την 

ολοκλήρωση του προγράµµατος κατάρτισης προσφέροντας σε ένα άτοµο που 

ακολουθεί πρόγραµµα εναλλακτικής κατάρτισης -µέρος της οποίας αποτελεί η 

µαθητεία- τη δυνατότητα να διανύσει µία περίοδο κατάρτισης σε ένα άλλο 

κράτος µέλος της Ε.Ε.599  

Τα κράτη µέλη προσφέρουν στους πολίτες υπό εναλλασσόµενη 

κατάρτιση τη δυνατότητα να επωφελούνται από τα ευρωπαϊκά σεµινάρια, τα 

οποία θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της κατάρτισης που τα άτοµα 

παρακολουθούν στο κράτος µέλος προέλευσής τους. Συγκεκριµένα,  

συµφωνείται µια σύµπραξη µεταξύ του ιδρύµατος κατάρτισης προέλευσης και 

του εταίρου υποδοχής, στην οποία καθορίζονται το περιεχόµενο, οι στόχοι, η 

διάρκεια και οι διαδικασίες της κατάρτισης. Προβλέπεται, επίσης, 

παρακολούθηση από παιδαγωγικό επίτροπο, ενώ στο τέλος της περιόδου 

κατάρτισης εκδίδεται η βεβαίωση Europass από τον υπεύθυνο οργανισµό 

                                                 
594 Ο ευρωπαϊκός προβληµατισµός για το ζήτηµα αυτό εκφράστηκε µέσα από διάφορα 
επίσηµα κείµενα της Ε.Ε. Σχέδιο ∆ράσης για την κινητικότητα (εγκρίθηκε από το Συµβούλιο 
της Νίκαιας, 7/8-12-2000), Σύσταση 2001/613/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για την ενδοκοινοτική κινητικότητα των σπουδαστών, των επιµορφωµένων 
ατόµων, των εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών, Ψήφισµα του Συµβουλίου 
της 3-6-2002 για τις δεξιότητες και την κινητικότητα,  Ψήφισµα του Συµβουλίου της 27-6-2002 
για τη ∆ια Βίου Μάθηση, Ψήφισµα του Συµβουλίου της 19-12-2002 για προαγωγή της 
ενισχυµένης ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. 
595 Βλ. σχετικά στο Κεφάλαιο 3. 
596 Συντάχθηκαν στη Λισσαβόνα (1997). 
597 Σύσταση της Επιτροπής 2002/236/ΕΚ 11-3-2002. 
598 Commission of the European Communities (2002: 15). 
599 Απόφαση 51/1999/ΕΚ του Συµβουλίου της 21-12-1998, για την προώθηση ευρωπαϊκών 
περιόδων εναλλασσόµενης κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένης της µαθητείας και Απόφαση 
2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15-12-2004 σχετικά µε 
το ενιαίο πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων (Eurostat).
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κατάρτισης στο κράτος µέλος προέλευσης (υπογραφόµενη και από τον εταίρο 

υποδοχής και τον δικαιούχο). Στη συγκεκριµένη βεβαίωση διευκρινίζεται η 

επαγγελµατική κατάρτιση που παρακολούθησε το άτοµο, στο πλαίσιο της 

οποίας πραγµατοποιήθηκε το ευρωπαϊκό σεµινάριο, καθώς και ο τίτλος ή το 

δίπλωµα που την επικυρώνει, καταγράφονται οι οργανισµοί αποστολής και 

υποδοχής, το περιεχόµενο και η διάρκειά του και καθορίζεται η ιδιότητα του 

παιδαγωγικού επιτρόπου, ο οποίος αναλαµβάνει τον καταρτιζόµενο. Οι ίδιες 

ρυθµίσεις εφαρµόζονται και στην περίπτωση που το ευρωπαϊκό σεµινάριο 

περιλαµβάνει σειρά περιόδων κατάρτισης σε περισσότερα του ενός κράτη 

µέλη600.  

Ένα άλλο σηµείο που συνοδεύει τις ρυθµίσεις εφαρµογής είναι το 

γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να εξασφαλίζει τη συνέπεια 

µεταξύ της υλοποίησης των ευρωπαϊκών σεµιναρίων από τη µια και των 

κοινοτικών προγραµµάτων και πρωτοβουλιών στον τοµέα της εκπαίδευσης 

και της επαγγελµατικής κατάρτισης από την άλλη. Η σωστή εφαρµογή των 

ρυθµίσεων αυτών βρίσκεται υπό τη γενική επίβλεψη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής601, στην πράξη όµως κάθε κράτος µέλος αναθέτει σε έναν ή 

περισσότερους οργανισµούς το συντονισµό και την εφαρµογή των 

διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο, σε στενή συνεργασία µε τους κοινωνικούς 

εταίρους και ενδεχοµένως και µε τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις 

εναλλασσόµενης κατάρτισης. Επίσης, κάθε κράτος µέλος οφείλει να λαµβάνει 

τα κατάλληλα µέτρα, για να διευκολύνεται η πρόσβαση στη βεβαίωση 

«EUROPASS-Κατάρτιση», να επιτρέπεται η αξιολόγηση των ενεργειών που 

υλοποιούνται και να ευνοείται η ισότητα ευκαιριών602.  
   
 
 

 

                                                 
600 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1999: 4-6). 
601 Για την εφαρµογή των υποστηρικτικών και συνοδευτικών µέτρων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αποφάσισε τη χορήγηση προς τα κράτη µέλη χρηµατοδότησης ύψους 7,3 εκατοµµυρίων € για 
την περίοδο από 1-1- 2000 έως 31-12-2004.  
602 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1999: 6) και Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο - Έκθεση για την εφαρµογή της Απόφασης 51/1999/ΕΚ του Συµβουλίου 
της 21ης ∆εκεµβρίου 1998 για την προώθηση ευρωπαϊκών περιόδων εναλλασσόµενης 
κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένης της µαθητείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

1. Ενδεικτικά στοιχεία. 
Η Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια βιώνει, όπως και η υπόλοιπη 

Ευρώπη, τις συνέπειες του φαινοµένου της ανεργίας603, το οποίο µάλιστα 

παρουσιάζει µια συνεχή αυξητική τάση και αποτελεί ένα από τα αδύναµα 

σηµεία των κοινωνικών και οικονοµικών πολιτικών των ευρωπαϊκών κρατών 

(Πίνακας 45). 
Πίνακας 45: Ρυθµός Ανεργίας στην Ελλάδα604

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

6,6 6,7 6,8 6,7 6,4 7,0 7,9 8,6 8,9 9,2 9,6 9,8 10,7 

 
                Πηγή: Eurostat. 

 

Παράλληλα, η ανεργία των νέων, καθώς και η µακροχρόνια ανεργία τα 

τελευταία χρόνια δείχνουν σηµεία επιδείνωσης (Πίνακας 46).  

 
Πίνακας 46: Μακροχρόνια άνεργοι ως ποσοστό επί του συνόλου των ανέργων605

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

22,2 22,9 23,5 22,5 21,5 22,9 25,1 26,8 27,7 28,5 31,0 30,8 29,8 

 
                Πηγή: Eurostat. 

 

Όπως µάλιστα φαίνεται από τους Πίνακες 45, 46 και 47 οι δύο αυτές 

οµάδες ατόµων έφτασαν σταδιακά να αποτελούν περισσότερους από τους 

µισούς ανέργους της χώρας.  

 
Πίνακας 47: Ανεργία των νέων και µακροχρόνια ανεργία ως ποσοστό του συνόλου 

των ανέργων606

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
41,9 43,9 46,0 50,1 49,5 47,1 49,7 50,2 50,5 51,2 56,7 55,7 54,9 

 
                Πηγή: Eurostat. 

                                                 
603 Βλ. σχετικά στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία στην Ελλάδα στα Παραρτήµατα 
ΣΤ-Ι και ΙΒ. 
604 Eurostat (2001). 
605 Eurostat (2001). 
606 Eurostat (2001). 
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Το γεγονός αυτό έχει σοβαρές συνέπειες στην κοινωνική συνοχή, αλλά 

και στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Μέσα σε ένα τόσο δυσµενές 

περιβάλλον η υλοποίηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης 

εµφανίζεται ως η επικρατέστερη πρόταση στην προσπάθεια αντιµετώπισης 

του φαινοµένου και ενεργοποίησης του αναξιοποίητου ανθρώπινου 

δυναµικού. 
 
2. Φορείς χρηµατοδότησης της κατάρτισης στην Ελλάδα. 

Οι δαπάνες για τη χρηµατοδότηση της αρχικής επαγγελµατικής 

κατάρτισης -µε εξαίρεση τη µαθητεία, που επιβαρύνει κατά κύριο λόγο τις 

επιχειρήσεις- βαρύνουν κατά κύριο λόγο το κράτος είτε ως κεντρική εξουσία 

είτε µέσω των περιφερειακών αρχών στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.· στη 

συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση πάλι υπάρχει εντονότερη συµµετοχή 

των επιχειρήσεων και των ατόµων/νοικοκυριών µε ενθάρρυνση εκ µέρους του 

κράτους για περαιτέρω αύξηση. Παράλληλα, λόγω της γενικότερης τάσης για 

περιορισµό των δαπανών, τίθενται αυστηρότερα κριτήρια και εφαρµόζονται 

πιο πολύπλοκες διαδικασίες για την έγκριση σχετικών προγραµµάτων, ενώ σε 

κάποιες χώρες έχει αρχίσει η εισαγωγή ορισµένων καινοτοµιών, όπως η 

χρηµατοδότηση βάσει των αποτελεσµάτων, τα κουπόνια κατάρτισης, κλπ. µε 

στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, της αποτελεσµατικότητας, της 

ποιότητας και της δικαιοσύνης των προγραµµάτων607. 

Ο χαρακτήρας της οργάνωσης και της χρηµατοδότησης της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ελλάδα παραµένει σε µεγάλο βαθµό 

βαθιά συγκεντρωτικός. Στη συνέχεια παρατίθεται το διαρθρωτικό µοντέλο µε 

το οποίο αυτή ανατίθεται στους αρµόδιους φορείς στα διάφορα επίπεδα, τους 

δικαιοπαρόχους και τους δικαιούχους σε µια προσπάθεια να αναδειχθεί ο 

χαρακτήρας αυτός. Γενικά µπορούµε να διακρίνουµε τις πηγές 

χρηµατοδότησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε δηµόσιους, που µε τη 

σειρά τους αναλύονται σε εθνικούς και κοινοτικούς, και σε ιδιωτικούς, το 

µεγαλύτερο µέρος των οποίων είναι τα ποσά που καταβάλλουν σε σχετικούς 

οργανισµούς της ελεύθερης αγοράς τα µεµονωµένα άτοµα που επιθυµούν να 

επιµορφωθούν.  

                                                 
607 Descy, P., Tessaring, M. (2002: 6-8). 
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2.1. Χρηµατοδότηση από δηµόσιους πόρους.  

α)Εθνικοί πόροι. 
i) Κεντρική εξουσία. 

Το ζήτηµα της χρηµατοδότησης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης από τις εθνικές αρχές στην Ελλάδα παρουσιάζει κάποια 

πολυπλοκότητα λόγω της εµπλοκής σε αυτήν διαφορετικών Υπουργείων608. 

Πιο συγκεκριµένα, το Υπουργείο Παιδείας είναι αρµόδιο για τα προγράµµατα 

Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης, το Υπουργείο Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας για τη Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση και 

την κατάρτιση των ανέργων, ενώ το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας είναι 

υπεύθυνο για την εναρµόνιση των εθνικών και κοινοτικών πόρων και για τις 

διαδικασίες χρηµατοδοτήσεων και ελέγχου των λογαριασµών για όλα τα 

προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης. 

Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση παρέχεται και από διάφορα 

άλλα υπουργεία, που είναι τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

(πρώην Γεωργίας, σχολές κατάρτισης σε αγροτικές δραστηριότητες), 

Εµπορικής Ναυτιλίας (σχολές κατάρτισης του προσωπικού των εµπορικών 

πλοίων), Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Ανάπτυξης (στον τοµέα του 

Τουρισµού). Καθένα από αυτά έχει αναπτύξει δικές του δοµές κατάρτισης σε 

επαγγέλµατα συναφή µε το αντικείµενό του, λαµβάνει δε χρηµατοδότηση κατά 

κύριο λόγο από τον κρατικό προϋπολογισµό, κατά περίπτωση, όµως, µπορεί 

να λάβει οικονοµική ενίσχυση από κοινοτικούς πόρους, οι οποίοι 

προωθούνται µέσω των διαφόρων Ε.Π. των Κ.Π.Σ. και κυρίως των 

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.. Τα υπόλοιπα χρηµατοδοτούν µικρά προγράµµατα 

Συνεχιζόµενης Κατάρτισης για τους δηµοσίους υπαλλήλους τους609.  

 
ii) Tοπικές αρχές. 

 Στο σύστηµα οργάνωσης και χρηµατοδότησης της Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Αρχικής και Συνεχιζόµενης) συµµετέχουν και οι 

τοπικές αρχές µε διάφορες αρµοδιότητες. Πρόκειται για τις περιφερειακές, τις 

νοµαρχιακές και τις δηµοτικές αρχές. 
                                                 
608 Περισσότερα στοιχεία για τις δαπάνες των κρατών µελών για επαγγελµατική κατάρτιση 
στα κράτη µέλη της Ε.Ε. στο Elson-Rogers, S., Westphalen, S.-A. (2000). 
609 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 36, 48). 
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 Περιφερειακές αρχές.   
Τα διοικητικά όργανα των 13 περιφερειών της Ελλάδας έχουν την 

ευθύνη εκτέλεσης ενός περιφερειακού επιχειρησιακού προγράµµατος 

(Π.Ε.Π.), που χρηµατοδοτείται από τα Κ.Π.Σ. και στο οποίο 

συµπεριλαµβάνεται ένα υποπρόγραµµα για την ανάπτυξη των ανθρώπινων 

πόρων. Στο καθένα από αυτά περιλαµβάνεται η φροντίδα για την παροχή 

επαγγελµατικής κατάρτισης στο προσωπικό επιχειρήσεων και σε ανέργους 

της περιφέρειας. Αυτό πραγµατοποιείται µέσω της δηµόσιας πρόσκλησης 

προς τα ενδιαφερόµενα Κ.Ε.Κ. για την ανάπτυξη προγραµµάτων και της 

χρηµατοδότησης αυτών που αναδεικνύονται µετά από µειοδοτικό 

διαγωνισµό610. Με την έγκριση του προγράµµατος καταβάλλεται το 50% του 

εγκεκριµένου ποσού, ακόµη µία δόση µε την έναρξή του και η τελική 

εξόφληση γίνεται µετά από τον έλεγχο και την έγκριση των υποβαλλόµενων 

εξόδων. Συχνά µάλιστα οι πληρωµές γίνονται µε µεγάλη καθυστέρηση, κάτι 

που αποτελεί σοβαρό πρόβληµα για όλους τους εµπλεκόµενους611. 

 Νοµαρχιακές αρχές.  
Αυτές είναι επιφορτισµένες µε την κατανοµή στις νοµαρχιακές 

διευθύνσεις που είναι αρµόδιες για την ανώτερη δευτεροβάθµια γενική 

εκπαίδευση (Ε.Λ.) και την τυπική επαγγελµατική κατάρτιση των Τεχνολογικών 

Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) των πόρων που είναι απαραίτητοι 

για την ανάπτυξή τους. Αυτοί προέρχονται από το ΥΠΕΠΘ και προωθούνται 

στα ιδρύµατα κατάρτισης µέσω των δηµοτικών αρχών του νοµού, αφού η 

νοµαρχιακή αρχή δεν έχει κανένα δικαίωµα επιβολής φόρων και εξαρτάται 

οικονοµικά από τον κρατικό προϋπολογισµό και την κεντρική εξουσία612. Σε 

ό,τι αφορά στη Συνεχιζόµενη Κατάρτιση, οι νοµαρχιακές αρχές, όπως και οι 

δηµοτικές, δε λειτουργούν ως πηγές χρηµατοδότησης, συχνά όµως 

λειτουργούν ως αποδέκτες της δηµόσιας (εθνικής και κοινοτικής) 

χρηµατοδότησης λειτουργώντας δικά τους Κ.Ε.Κ. για τους πολίτες της 

περιοχής δικαιοδοσίας τους613. 

 

 
                                                 
610 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 26, 49). 
611 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 57). 
612 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 26). 
613 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 49). 

 241



 ∆ηµοτικές αρχές. 
 Είναι αρµόδιες εκτός των άλλων για τη λειτουργία και τη συντήρηση 

των υποδοµών των δηµόσιων ιδρυµάτων ανώτερης δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης (Ε.Λ., Τ.Ε.Ε.)614. Οι αναγκαίοι πόροι προέρχονται από το 

ΥΠΕΠΘ µέσω της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, παρ’ όλο που οι δηµοτικές 

αρχές διαθέτουν δικά τους έσοδα από τα εφαρµοζόµενα δηµοτικά τέλη615.  

 

iii) Κοινοτικοί πόροι. 
Μετά από µια µακρά περίοδο κατά την οποία η κατάρτιση στην Ελλάδα 

ήταν παραµεληµένη, η συµµετοχή της στην Ε.Ο.Κ., µετέπειτα Ε.Ε., άσκησε 

σηµαντική επιρροή στη διαµόρφωση ενός συστήµατος επαγγελµατικής 

κατάρτισης. Πέρα από τις υπόλοιπες επιπτώσεις (εµπειρία, τεχνογνωσία, 

επαναπροσανατολισµός και αναδιοργάνωση των πολιτικών) η ένταξη 

προσέφερε µεγάλο µέρος από τους απαιτούµενους πόρους για την ανάπτυξη 

της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς µάλιστα και οι 13 

περιφέρειες της Ελλάδας είχαν αρχικά συµπεριληφθεί στις λιγότερο 

αναπτυγµένες της Ευρώπης (περιφέρειες του Στόχου 1), ενώ συµφωνήθηκαν 

ειδικά µέτρα, τα οποία εφαρµόστηκαν κυρίως µέσω των Κοινοτικών  Πλαισίων 

Στήριξης (Κ.Π.Σ.), αλλά και άλλων συναφών Πρωτοβουλιών. Ο σχεδιασµός 

των Κ.Π.Σ. γίνεται από τα ελληνικά διοικητικά όργανα µε την συνεργασία των 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ η εφαρµογή τους 

πραγµατοποιείται τόσο από κρατικούς όσο και από ιδιωτικούς φορείς υπό την 

επίβλεψη επιτροπών, που απαρτίζονται από Έλληνες και Κοινοτικούς 

αξιωµατούχους616. Μέχρι σήµερα έχουν υλοποιηθεί τρία Κ.Π.Σ., µε το 

τελευταίο να ολοκληρώνεται εντός του 2006. Παρουσιάζει ενδιαφέρον η 

παρουσίαση της κατανοµής των σχετικών πόρων στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση, επειδή ένα µέρος τους αφιερώθηκε στη στήριξη της οργάνωσης 

και της λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., ενώ µέσω αυτών των πόρων 

χρηµατοδοτήθηκαν πολλά από τα προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης 

στα οποία συµµετείχαν οι απόφοιτοί τους είτε ως εργαζόµενοι είτε ως άνεργοι, 

στοιχεία που προσεγγίζονται αξιολογικά στην παρούσα µελέτη. 
                                                 
614 Οι δηµοτικές αρχές είναι επιφορτισµένες µε την λειτουργία και τη συντήρηση όλων γενικά 
των δηµόσιων σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της περιοχής τους. 
615 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 26). 
616 Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, www.mnec.gr/ministry/kps/3kps/3kps.htm. 
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 Α΄ και Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 
Το πρώτο διήρκεσε από το 1989 (ουσιαστικά άρχισε να υλοποιείται το 

1991) µέχρι το 1994, το δεύτερο από το 1995 έως το 2000. Η επίδραση του Α΄ 

Κ.Π.Σ. στην κατάρτιση των ανέργων σε συνάρτηση µε τους διατεθέντες 

πόρους δεν ήταν ικανοποιητική, καθώς πραγµατοποιήθηκαν διάφορα 

προγράµµατα, συχνά από παρόχους χωρίς εµπειρία, χωρίς να προβλεφθεί 

σχεδιασµός ή µηχανισµός που να εξασφαλίζει ότι προσέφεραν νέες δεξιότητες 

ή ότι στήριζαν την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.  

Το Β΄ Κ.Π.Σ. απαρτιζόταν από πέντε µεγάλες οµάδες προτεραιοτήτων 

(προγραµµάτων), από τις οποίες η καθεµία διαιρούνταν σε Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα (Ε.Π.). Κάθε Ε.Π. διαιρούνταν σε Υποπρογράµµατα, εκείνα µε 

τη σειρά τους σε Μέτρα και τέλος τα Μέτρα σε διάφορες ∆ράσεις617.  

Το σύνολο του Β΄ Κ.Π.Σ. χρηµατοδοτούνταν ταυτόχρονα από την Ε.Ε. 

(συνήθως σε ποσοστό 50%) και από εθνικούς πόρους (από τους οποίους το 

25% ήταν κρατικοί και το 25% ιδιωτικοί). Ειδικά για την επαγγελµατική 

εκπαίδευση και κατάρτιση υπήρξαν τρία Ε.Π. εντός της Προτεραιότητας 4, 

που αφορούσαν στην ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και την προαγωγή 

της απασχόλησης. Ειδικά για τα Ε.Π. που συνδέονταν µε την ανάπτυξη των 

ανθρώπινων πόρων η κοινοτική συνεισφορά ανερχόταν στο 75% (κυρίως 

από το Ε.Κ.Τ. και το Ε.Τ.Π.Α.) και η εθνική στο 25%, ενώ η ιδιωτική 

συνεισφορά σε τέτοιες δράσεις ήταν χαµηλή και περιοριζόταν σε 

συγκεκριµένα Μέτρα (π.χ. στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση). Εκτός από τα 

αµιγώς σχετιζόµενα µε την εκπαίδευση και κατάρτιση Ε.Π., υπήρχαν και 

Μέτρα υποστήριξης προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης -κυρίως για 

ανέργους- ενταγµένα σε άλλα Ε.Π. Την ίδια περίοδο υπήρχαν και διάφορες 

κοινοτικές Πρωτοβουλίες (Απασχόληση, ADAPT, RETEX), που περιείχαν 

Μέτρα υποστηρικτικά για την επαγγελµατική εκπαίδευση618. 

 

 

                                                 
617 Elson-Rogers, S., Westphalen, S.-A. (2000) και  Tsekouras, J., Stamboulis, M., 
Litsardakis, M. (2003: 16-17). 
618 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 17). 
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Πίνακας 48: ∆οµή του Β΄ Κ.Π.Σ.619

 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ   Β΄ Κ.Π.Σ. 

Προτεραιότητα 1: Ανάπτυξη της βασικής υποδοµής 

Προτεραιότητα 2: Βελτίωση της ποιότητας ζωής 

Προτεραιότητα 3: Ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας 

 

 

Προτεραιότητα 4: Ανάπτυξη των 

ανθρώπινων πόρων και προώθηση 

της απασχόλησης 

Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση 

(Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) – 1.881,7 εκ. € 

Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση και 

προώθηση της απασχόλησης – 1.447,7 εκ.€ 

Καταπολέµηση του αποκλεισµού από την αγορά 

εργασίας – 240,4 εκ. € 

Εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης 

Προτεραιότητα 5: Περιφερειακή ανάπτυξη 

 
Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας 
 

 
Ο Πίνακας 49 παρουσιάζει τα τέσσερα Υποπρογράµµατα του 

ΕΠΕΑΕΚ, τα οποία κάλυπταν όλες τις βαθµίδες και τα είδη προσφερόµενης 

εκπαίδευσης. 

 

Πίνακας 49: Β΄ Κ.Π.Σ. – ∆οµή Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) 
Υποπρογράµµατα* 

Υποπρόγραµµα 1 Γενική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση 
Υποπρόγραµµα 2 Επαγγελµατική Κατάρτιση 
Υποπρόγραµµα 3 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
Υποπρόγραµµα 4 Αναδιοργάνωση  της διοικητικής δοµής της Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης 
* Οι περισσότεροι πόροι αποδόθηκαν στον Ο.Ε.Ε.Κ., υπεύθυνο για τη µεταδευτεροβάθµια 
επαγγελµατική κατάρτιση, και στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανοµή των πόρων του 

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Στον Πίνακα 50 απεικονίζεται αναλυτικά η δοµή του 

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., τα Υποπρογράµµατα που το αποτελούσαν, τα επιµέρους Μέτρα 

στα οποία αναλύονταν και η χρηµατοδότηση ανά κατηγορία, ενώ µέσα σε 

παρένθεση αναφέρεται το Ευρωπαϊκό ∆ιαρθρωτικό Ταµείο από όπου 

προήλθε η χρηµατοδότηση. 

 

                                                 
619 Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, www.mnec.gr/ministry/kps/3kps/3kps.htm. 
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Πίνακας 50: Β΄ Κ.Π.Σ. – Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. –Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 
ανά µέτρο και κατηγορία εξόδων620

 
ΜΕΤΡΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(1994-99) 

ΕΞΟ∆Α 
(1994-99) 

  Ποσό % επί του 

προϋπολογι

σµού 

Υποπρόγραµµα 1. Γενική και Επαγγελµατική 

Εκπαίδευση 

598.462 603.149 1,008 

Μέτρο 1. Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών  

              της Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Κ.Τ.) 

Μέτρο 2. Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (Ε.Κ.Τ.) 

Μέτρο 3. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και άλλες   

               δράσεις (Ε.Κ.Τ.) 

Μέτρο 4. Υλικές υποδοµές 

229.593 

 

51.622 

129.445 

 

187.801 

232.993 

 

51.010 

129.905 

 

189.242 

1,014 

 

0,988 

1,004 

 

1,008 

Υποπρόγραµµα 2. Αρχική Επαγγελµατική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

550.086 553.373 1,006 

Μέτρο 1. Ι.Ε.Κ. (Ε.Κ.Τ.) 

Μέτρο 2. Άλλες υπηρεσίες (Ε.Κ.Τ.) 

Μέτρο 3. Υποδοµές εκπαιδευτικού υλικού (Ε.Τ.Π.Α.) 

173.400 

309.192 

67.494 

181.357 

304.051 

67.965 

1,046 

0,983 

1,007 

Υποπρόγραµµα 3. Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση 

574.338 575.941 1,003 

Υποπρόγραµµα 4. Αναδιοργάνωση  της διοικητικής 

δοµής της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

22.201 22.119 0,996 

Συνολική χρηµατοδότηση 1.745.087 1.754.583 1,005 

 
Πηγή: ΥΠΕΠΘ, αδηµοσίευτα στοιχεία του 2002. 

 
 
 
 

 

Στα πλαίσια του Υποπρογράµµατος 2 για την Αρχική Επαγγελµατική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση χρηµατοδοτήθηκαν διάφορες ∆ράσεις 

επαγγελµατικής κατάρτισης. Στον Πίνακα 51 παρατίθενται στοιχεία που 

αναφέρονται στα υπουργεία και τους φορείς που εµπλέκονται στην 

επαγγελµατική κατάρτιση, καθώς και ο αριθµός των καταρτιζοµένων που 

συµµετείχαν. 

 

 

                                                 
620 ΥΠΕΠΘ (2002), αδηµοσίευτα στοιχεία. 
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Πίνακας 51: Καταρτιζόµενοι σε Αρχική Κατάρτιση υποστηριζόµενη από 
το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.621

 

ΜΕΤΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Μέτρο  2.1     Ο.Ε.Ε.Κ. / Ι.Ε.Κ. 31.255

Μέτρο  2.2     Άλλες υπηρεσίες 

∆ράση 2.2α   Ο.Α.Ε.∆. (Σχολές Μαθητείας) 

∆ράση 2.2α   Ο.Α.Ε.∆. (Ι.Ε.Κ.)  

∆ράση 2.2β   Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας   

∆ράση 2.2γ   Υπ. Γεωργίας 

 

∆ράση 2.2δ1 Ε.Ο.Τ. - Επαγγελµατικές Σχολές τουριστικών  

                      επαγγελµάτων 

∆ράση 2.2δ2 Ε.Ο.Τ. - Τουριστική Σχολή Ξεναγών 

∆ράση2.2ε    Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

29.970

7.757

4.238

(δεν υπάρχουν 

στοιχεία) 

 

4.295

763

827

Σύνολο 79.105

 

Πηγή: ΥΠΕΠΘ 

 
 

Η χρηµατοδότηση της Συνεχιζόµενης Κατάρτισης στα πλαίσια του Β΄ 

Κ.Π.Σ. πραγµατοποιούνταν τόσο από εθνικούς όσο και κοινοτικούς πόρους. 

Οι κοινοτικοί πόροι προέρχονταν κυρίως από την Προτεραιότητα 4, που 

αναφερόταν στους ανθρώπινους πόρους και την προώθηση της 

απασχόλησης, και συγκεκριµένα από τα σχετικά Ε.Π., και κατανέµονταν στα 

διάφορα Υποπρογράµµατα, Μέτρα και ∆ράσεις µε ένα µεγάλο εύρος 

θεµατολογίας. Οι πόροι αυτοί στη συνέχεια επιµερίζονταν σε δραστηριότητες 

κατάρτισης. Πόροι για τη συνεχιζόµενη κατάρτιση µπορούσαν, επίσης, να 

αντληθούν και από άλλα Ε.Π., που περιείχαν µέτρα και δράσεις κατάρτισης622. 

Ακολουθεί (Πίνακας 52) µια αναλυτικότερη παρουσίαση της κατανοµής 

των δηµόσιων και ιδιωτικών πόρων που δαπανήθηκαν για τη Συνεχιζόµενη 

Κατάρτιση και την προώθηση της Απασχόλησης στο Β΄ Κ.Π.Σ. ανάλογα µε 

την πηγή χρηµατοδότησης. 

                                                 
621 Ο πίνακας καταρτίστηκε από τη συγγραφέα της µελέτης από διάφορα στοιχεία από την 
απολογιστική έκθεση του ΥΠΕΠΘ για το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (αδηµοσίευτα στοιχεία του 2002).  
622 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 49). 

 246



Πίνακας 52: Αναλυτική παρουσίαση της δηµόσιας χρηµατοδότησης Ε.Π. 
Συνεχιζόµενης Κατάρτισης και προώθησης της Απασχόλησης  

(Β΄ Κ.Π.Σ.)623

 
 Σύνολο σε € % του συνολικού 

προϋπολογισµού 

∆ηµόσια χρηµατοδότηση 1.242.674.455 85,8 

 Σύνολο σε € % του συνολικού 

προϋπολογισµού 

  

ΕΤΠΑ 25.100.000    

ΕΚΤ 941.500.000    

Σύνολο 

χρηµατοδότησης 

Ε.Ε. 

 

966.600.000 

 

66,8 

  

Κρατικός 

προϋπολογισµός 

 

276.074.455 

 

19,1 

  

Ιδιωτική χρηµατοδότηση 204.986.737 14,2 

Σύνολο προϋπολογισµού 1.447.661.192 100,0 

 
Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας 

 
 

  
Το Ε.Π. για τη Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση και την 

προώθηση της Απασχόλησης διαιρούνταν σε τρία Υποπρογράµµατα, καθένα 

από τα οποία είχε τη δική του συνεισφορά στο ζήτηµα της ανάπτυξης της 

συνεχιζόµενης κατάρτισης (Πίνακας 53). 
 

Πίνακας 53: Β΄ Κ.Π.Σ. - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για τη Συνεχιζόµενη 
Κατάρτιση και την προώθηση της Απασχόλησης624

 
 
 

Β΄ Κ.Π.Σ. - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για τη Συνεχιζόµενη Κατάρτιση και την 
προώθηση της Απασχόλησης  

Υποπρόγραµµα 1:  Ανάπτυξη των υποδοµών συνεχιζόµενης κατάρτισης 

Υποπρόγραµµα 2:  Συνεχιζόµενη Κατάρτιση για εργαζόµενους 

Υποπρόγραµµα 3:  Κατάρτιση και προώθηση της απασχόλησης ανέργων και ατόµων που  

                               βρίσκονται σε κίνδυνο ανεργίας 

 
Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας 

                                                 
623 Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (1999), αδηµοσίευτα στοιχεία. 
624 Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (1999), αδηµοσίευτα στοιχεία.  
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Από αυτά το Υποπρόγραµµα 2, που προσέφερε κατάρτιση σε 

απασχολούµενα άτοµα, αναλυόταν σε τέσσερα επιµέρους Μέτρα, µε βασικό 

κριτήριο το µέγεθος της επιχείρησης όπου εργάζονταν τα άτοµα που έπρεπε 

να καταρτιστούν (Πίνακας 54).  

 

Πίνακας 54: Β΄ Κ.Π.Σ. – Ε.Π. για τη Συνεχιζόµενη Κατάρτιση και 
Προώθηση της Απασχόλησης. ∆οµή Υποπρογράµµατος 2625

 
Συνεχιζόµενη Κατάρτιση για εργαζόµενους  

Μέτρο 2.1   Συνεχιζόµενη Κατάρτιση σε µικρές επιχειρήσεις (µέχρι 10 εργαζόµενοι) 

Μέτρο 2.2   Συνεχιζόµενη Κατάρτιση σε µεσαίες επιχειρήσεις (µέχρι 50 εργαζόµενοι) 

Μέτρο 2.3   Συνεχιζόµενη Κατάρτιση σε µεγάλες επιχειρήσεις (51-300 εργαζόµενοι) 

Μέτρο 2.4   Συνεχιζόµενη Κατάρτιση σε  επιχειρήσεις υπό  

                   αναδιοργάνωση 

 

 
Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας 

 

Ιδιαίτερη σηµασία είχε για το Β΄ Κ.Π.Σ. και η παροχή κατάρτισης σε 

ανέργους ή σε άτοµα που κινδύνευαν να βρεθούν σε κατάσταση ανεργίας για 

διάφορους λόγους. Έτσι, στα πλαίσια του Υποπρογράµµατος 3 προβλεπόταν 

η προσφορά κατάρτισης σε ανέργους διαφόρων ηλικιακών οµάδων, ώστε να 

τους δοθεί η δυνατότητα να εξέλθουν από τη δυσάρεστη αυτή θέση (Πίνακας 

55). 

  

Πίνακας 55: Β΄ Κ.Π.Σ. – Ε.Π. για τη Συνεχιζόµενη Κατάρτιση και την 
Προώθηση της Απασχόλησης – Υποπρόγραµµα 3626

 

Υποπρόγραµµα 3 

Μέτρο 1.  Νέοι άνεργοι κάτω των 25 

Μέτρο 2.  Άνεργες γυναίκες 

Μέτρο 3.  Άνεργοι άνω των 25 

Μέτρο 4.  Θύλακες υψηλής ανεργίας 

 

                                                 
625 Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (1999), αδηµοσίευτα στοιχεία.  
626 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 63). 
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Με στόχο την καταπολέµηση της ανεργίας µέσω της παροχής νέων 

γνώσεων και δεξιοτήτων εντάχθηκε στο Β΄ Κ.Π.Σ. και το Ε.Π. για την 

καταπολέµηση του αποκλεισµού από την αγορά εργασίας µε έξι οµάδες-

στόχους µε ειδικά χαρακτηριστικά:  

• Άτοµα µε φυσικές ή πνευµατικές αναπηρίες. 

• Μετανάστες, επαναπατριζόµενοι, πρόσφυγες. 

• Φυλακισµένοι, νεαροί που διέπραξαν αδικήµατα, αποφυλακισµένοι. 

• Γονείς µονογονεϊκών οικογενειών. 

• Κάτοικοι παραµεθόριων περιοχών. 

• Πολιτισµικές και θρησκευτικές µειονότητες. 

• Πρώην χρήστες ναρκωτικών. 

• Άνεργοι ηλικίας 45-64 ετών627. 

Επίσης, µε την κατάρτιση των ανέργων ατόµων ασχολούνταν και η 

πρωτοβουλία της Ε.Ε. Employment (Απασχόληση) µε τέσσερις άξονες: 

Horizon, Now, Youthstart, Integra. Αυτή αποσκοπούσε στην ενίσχυση 

ανέργων µε λίγα ή καθόλου επαγγελµατικά προσόντα, ώστε να αναπτύξουν 

δεξιότητες και να οδηγηθούν στην απασχόληση. Καθένας από τους τέσσερις 

άξονες περιλάµβανε τουλάχιστον δύο κύριες ∆ράσεις (προκατάρτιση, 

κατάρτιση και προώθηση της απασχόλησης) και µία συνοδευτική µε στόχο 

ένα ορισµένο τµήµα µιας συγκεκριµένης πληθυσµιακής οµάδας-στόχου. Η 

Πρωτοβουλία Employment συνέβαλε στην υλοποίηση 177 προτάσεων 

χρηµατοδότησης (προβλεπόταν και παροχή κατάρτισης στο συγκεκριµένο 

τµήµα της οµάδας στόχου): 33 µέσω του Now, 50 µέσω του Horizon, 46 µέσω 

του Integra και 48 µέσω του Youthstart, µε συνολική χρηµατοδότηση ύψους 

70.686 εκατ. € (1996-99)628.  

Η πρωτοβουλία ADAPT αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Στόχου 4 των 

∆ιαρθρωτικών Ταµείων σε δύο κύκλους, προκειµένου να ελαττωθεί η ανεργία 

και να προσαρµοστούν τα συστήµατα παραγωγής στις βιοµηχανικές 

µεταβολές. Εγκρίθηκαν συνολικά 114 προτάσεις µε ύψος 33.527 εκατ. € για 

προγράµµατα που απευθύνονταν σε ανέργους που είχαν χάσει την εργασία 

τους, καθώς και σε άτοµα που κινδύνευαν να χάσουν τη θέση τους εξαιτίας 

                                                 
627 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 65). 
628 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 62, 66). 
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της αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων, που προκαλούνταν από την 

τεχνολογική αλλαγή629. Έτσι, επιχειρήθηκε η διαµόρφωση ενός συστήµατος 

αξιοποίησης της δηµόσιας χρηµατοδότησης και πιο αποτελεσµατικής 

ενσωµάτωσης των ανέργων στην αγορά εργασίας. 

 

 Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 
Η εφαρµογή του Γ΄ Κ.Π.Σ. άρχισε το 2001 και ολοκληρώνεται το 2006. 

Περιλαµβάνει µια σειρά από Προτεραιότητες, που εκτείνονται σε ευρύ φάσµα 

δραστηριοτήτων µε την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση να 

εξακολουθεί να κατέχει σηµαίνουσα θέση. Σε ό,τι αφορά στις δραστηριότητες 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η χρηµατοδότηση, κυρίως για 

τους ανθρώπινους πόρους, ακολουθεί τον κανόνα της χρηµατοδότησης µε 

75% από την Ε.Ε. και 25% από το κράτος, ενώ η ιδιωτική χρηµατοδότηση 

εφαρµόζεται µόνο στις περιπτώσεις του Μέτρου της ενδοεπιχειρησιακής 

κατάρτισης (και φυσικά στην ατοµική πρωτοβουλία). Επίσης, ∆ράσεις 

επαγγελµατικής κατάρτισης µπορούν να βρεθούν και σε µέτρα από άλλα 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Ε.Π.)630. 

Στον Πίνακα 56 εµφανίζεται η κατανοµή των πόρων του Γ΄ Κ.Π.Σ., οι 

οποίοι για τον κάθε τοµέα προτεραιότητας κατανέµονται ανάµεσα σε δύο 

µέρη, την Ε.Ε. και το κράτος, ενώ προβλέπεται και συµµετοχή των ιδιωτών.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
629 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 66-67). 
630 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 17-18). 
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Πίνακας 56: Χρηµατοδότηση του Γ΄ Κ.Π.Σ. (σε €)631

 

 
Προτεραιότητες 

 
Συνολική 

χρηµατοδότηση 

 
Σύνολο δηµόσιας 
χρηµατοδότησης 

 
∆ηµόσια χρηµατοδότηση 

 
Ιδιωτική 

συνεισφορά 

   Συνεισφορά Ε.Ε. Εθνική δηµόσια 
χρηµατοδότηση 

 

   Σύνολο % Σύνολο % Σύνολο % 

Ανθρώπινοι 

 πόροι 

4.483.494.409 4.373.494.409 3.280.120.807 73 1.093.373.602 24 110.000.000 2 

Μεταφορές 12.087.578.359 8.571.578.359 4.501.755.761 37 4.069.822.598 34 3.516.000.000 29 

Ανταγωνιστικότητα 6.098.265.992 3.288.086.682 1.976.705.391 32 1.311.381.291 22 2.810.179.310 46 

Ανάπτυξη Γεωργίας  

και Αλιείας 

3.773.504.306 2.096.283.334 1.470.014.251 39 626.269.093 17 1.677.220.972 44 

Βελτίωση της  

ποιότητας ζωής 

1.811.255.538 1.796.755.538 1.284.353.655 71 512.401.883 28 14.500.000 1 

Κοινωνία   

της Πληροφορίας 

2.839.078.394 2.269.578.394 1.702.183.796 60 567.394.598 20 569.500.000 20 

Περιφερειακή 

Ανάπτυξη 

10.825.072.268 9.357.650.172 7.041.737.630 65 3.315.912.542 21 1.467.422.096 14 

Τεχνική βοήθεια 84.971.612 84.971.612 63.728.709  21.242.903    

ΣΥΝΟΛΟ ΚΠΣ 42.003.220.878 31.838.398.500 21.320.600.000 51 10.517.798.500 25 10.164.822.378 24 

Πραγµατοποιηθέν 1.411.361.418 1.411.361.418 945.000.000  466.361.418    

Προγραµµατισθέν 877.448.844 663.248.844 441.400.000  221.848.844  214.200.000  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 44.292.031.140 33.913.008.762 22.707.000.000 51 11.206.008.762 25 10.379.022.378 23 

 
Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας 

 

Το Γ΄ Κ.Π.Σ. χρηµατοδοτεί την επαγγελµατική εκπαίδευση και 

κατάρτιση µέσω του Ε.Π. για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελµατική 

Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ) ΙΙ, το οποίο διαιρείται σε έξι άξονες µε συνολικό 

προϋπολογισµό 2.487,60 εκ. €. Οι πόροι του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ προέρχονται από τα 

δύο Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, το Ε.Κ.Τ. και το Ε.Τ.Π.Α., καθώς και 

από το ελληνικό κράτος µε αναλογία 75%:25% αντίστοιχα, ενώ δεν υπάρχει 

ιδιωτική συνεισφορά. Οι κύριες δραστηριότητες της Αρχικής Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης υπάγονται στον Άξονα 2, ο οποίος απορροφά τα 2/3 του 

συνολικού προϋπολογισµού του Ε.Π., ενώ το κράτος µαζί µε το Ε.Τ.Π.Α. 

χρηµατοδοτεί την ανάπτυξη των εσωτερικών δοµών τόσο για τη γενική 

εκπαίδευση όσο και για την Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση632.  

                                                 
631 Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, www.mnec.gr/ministry/kps/3kps/3kps.htm. 
632 Tsekouras, J., Stamboulis, M., Litsardakis, M. (2003: 71). 
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Στον Πίνακα 57 απεικονίζονται οι άξονες µε βάση τους οποίους γίνεται 

η εφαρµογή του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στα πλαίσια του Γ΄ Κ.Π.Σ. 

 

Πίνακας 57: Χρηµατοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ633

 
 

 

Άξονες 

 

Συνολικός 

προϋπολογισµός 

(σε εκατ. €) 

%  

του συνολικού 

προϋπολογισµού 

του Ε.Π. 

%  

των πόρων του 

Ε.Κ.Τ. που 

προσφέρονται στο 

Ε.Π.  

1. Προώθηση των ίσων ευκαιριών 

για πρόσβαση στην αγορά εργασίας 333,25

 

13,8 16,7

2. Προώθηση και βελτίωση της 

εκπαίδευσης και της αρχικής 

επαγγελµατικής κατάρτισης 1.532,44

 

 

61,7 77,6

3. Ανάπτυξη και προώθηση της 

επιχειρηµατικότητας και της 

προσαρµοστικότητας των νέων 

ανθρώπων 

19,85

 

 

0,8 1,0

4. Βελτίωση της πρόσβασης των 

γυναικών στην αγορά εργασίας 69,47

 

2,8 3,5

5. Ανάπτυξη υποδοµών για την 

εφαρµογή της ενίσχυσης του ΚΠΣ 509,92

 

20,5 0

6.   Τεχνική βοήθεια  22,68 0,9 1,1

Σύνολο 2.487,60 100 100

 

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας 

 

 

Στον Άξονα 2 (Προαγωγή και βελτίωση της εκπαίδευσης και της 

Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης) περιλαµβάνονται έξι Μέτρα, τα οποία 

παρουσιάζουν αναλυτικότερα τους στόχους και τους επιµέρους 

προϋπολογισµούς για την Εκπαίδευση και την Αρχική Κατάρτιση. Αυτά 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 58: 

 
                                                 
633 Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, www.mnec.gr/ministry/kps/3kps/3kps.htm. 
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Πίνακας 58:  ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Άξονας 2634

(σε εκατ. €) 
Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης 306,09

Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών – επέκταση της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης 

364,08

Αρχική επαγγελµατική κατάρτιση 554,12

Επαγγελµατικός προσανατολισµός 122,49

∆ια βίου µάθηση 78,90

Προστασία του περιβάλλοντος και εκπαίδευση 106,76

Σύνολο 1532,44

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας 

 

Με σκοπό την παροχή συνεχιζόµενης κατάρτισης σε άτοµα ήδη 

απασχολούµενα ή άνεργα και τη βελτίωση των επαγγελµατικών τους 

προοπτικών στο Γ΄ Κ.Π.Σ. περιλαµβάνεται και το Ε.Π. για την Απασχόληση 

και την Επαγγελµατική Κατάρτιση µε έξι Άξονες δράσης (Πίνακας 59) . 

 

Πίνακας 59: Γ΄ Κ.Π.Σ. - Χρηµατοδότηση Ε.Π. για την Απασχόληση και 
την Επαγγελµατική Κατάρτιση635  

                                                                                                                                   (σε εκατ €)  
Άξονας Συνολικός 

Προϋπολογισµός 
% του συνολικού 
προϋπολογισµού 

∆ηµόσια 
χρηµατοδότηση 
του άξονα (5) 

1. Ανάπτυξη και προώθηση ενεργητικών 
πολιτικών για την καταπολέµηση και 
παρεµπόδιση της ανεργίας, για την αποφυγή 
της µακροχρόνιας ανεργίας και της 
διευκόλυνσης της επανένταξης των 
µακροχρόνια ανέργων 

895,4

 
 
 

47,4 100

2. Προώθηση της ποιότητας των ευκαιριών 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, κυρίως για 
όσους απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισµό

307 16,3 100

3. Προώθηση και βελτίωση της ποιότητας και 
της πιστοποίησης 

53 2,8 100

4. Ανάπτυξη και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας και της προσαρµογής του 
εργατικού δυναµικού 

510
 

23,0 85,3

5. Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών και 
της συµµετοχής τους στην αγορά εργασίας 

210 9,3 83,3

6. Τεχνική βοήθεια και ενίσχυση της 
εφαρµογής 

23,49 1,2 100

Σύνολο 100 
  

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. 
 

                                                 
634 Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, www.mnec.gr/ministry/kps/3kps/3kps.htm. 
635 Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, www.mnec.gr/ministry/kps/3kps/3kps.htm. 
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2.2. Χρηµατοδότηση από ιδιωτικούς πόρους. 
 Στην κατηγορία αυτή υπάγονται κυρίως τα ποσά που δαπανώνται από 

δύο διαφορετικές κατηγορίες ενδιαφεροµένων να συµµετάσχουν σε 

προγράµµατα Αρχικής και Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, τα 

οποία οργανώνονται από φορείς δηµόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. 

Πρόκειται από τη µια για τα µεµονωµένα άτοµα, που αναλαµβάνουν την 

πρωτοβουλία να επιµορφωθούν, προκειµένου να ανταποκριθούν στις 

διαφοροποιηµένες ανάγκες του εργασιακού περιβάλλοντος, και από την άλλη 

για τις επιχειρήσεις, που µε ίδιους πόρους πραγµατοποιούν τέτοια 

προγράµµατα για τους εργαζοµένους τους, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες 

τους και να διευκολύνουν την εφαρµογή εκσυγχρονιστικών παρεµβάσεων636. 

 Η ποσοτική αποτίµηση των πόρων αυτής της κατηγορίας είναι πολύ 

δύσκολη, καθώς στο µεγαλύτερο µέρος τους αποτελούνται από ποσά που 

δαπανώνται από ιδιώτες ευκαιριακά, χωρίς οι πραγµατοποιούµενες δαπάνες 

να καταγράφονται σε κάποια βάση δεδοµένων. Θεωρούνται, όµως, ότι 

βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, καθώς η ελληνική εκπαιδευτική 

πραγµατικότητα έχει και σε άλλες περιπτώσεις αποδείξει ότι, όπου το επίσηµο 

σύστηµα αδυνατεί να δώσει λύσεις, η ιδιωτική πρωτοβουλία αναλαµβάνει να 

καλύψει το κενό ανεξάρτητα από το ύψος του κόστους αυτής της ευθύνης. 

 Η ορθολογική κατανοµή των εθνικών, των κοινοτικών και των ιδιωτικών 

πόρων µπορεί να συντελέσει σηµαντικά στην αντιµετώπιση των 

προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα άτοµα στην αγορά εργασίας και στην 

αξιοποίηση του προσφερόµενου ανθρωπίνου δυναµικού για την ανάπτυξη της 

οικονοµίας και την επίτευξη κοινωνικής συνοχής.  

                                                 
636 Περισσότερα στοιχεία για τις δαπάνες των ατόµων / νοικοκυριών για συνεχιζόµενη 
κατάρτιση στα κράτη µέλη της Ε.Ε. στο Elson-Rogers, S., Westphalen, S.-A. (2000) και στο 
Κεφάλαιο 5. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Το αντικείµενο της έρευνας. 

Οι µεταβολές που συνέβησαν στην επαγγελµατική ζωή των ατόµων και 

στην αγορά εργασίας λόγω των πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών 

εξελίξεων των τελευταίων δεκαετιών ανέδειξαν τη σηµασία της 

αποτελεσµατικότητας της κατάρτισης στον ευρύτερο σχεδιασµό για την 

καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου µε στόχο την οικονοµική 

ανάπτυξη και την κοινωνική ευηµερία τόσο σε ατοµικό όσο και σε εθνικό και 

υπερεθνικό επίπεδο (π.χ. σε διεθνές περιβάλλον ή σε επίπεδο υπερεθνικών 

µορφωµάτων, όπως η Ε.Ε., στην οποία συµµετέχει η χώρα µας). Οι 

διαπιστώσεις που προέκυψαν από την προσέγγιση αυτή ενέτειναν και 

επηρέασαν την κατάρτιση σε όλες τις χώρες του κόσµου, καθώς 

αναγνωρίστηκε πλέον ότι βασική προϋπόθεση για να µπορέσουν τα άτοµα να 

αποδώσουν τα µέγιστα στις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες είναι να 

έχουν λάβει συστηµατική εκπαίδευση πριν την είσοδό τους στο επάγγελµα, 

αλλά και να συνεχίζουν την ανανέωση της επαγγελµατικής γνώσης µέσω 

επιµορφωτικών προγραµµάτων διαφόρων τύπων. 

 Η επίτευξη αποτελεσµατικότητας στην κατάρτιση δε λειτουργεί 

αποκοµµένη πλήρως από τον περιβάλλοντα χώρο. Αντίθετα, πρόκειται για µια 

διαδικασία δυναµική, στην οποία διαπλέκονται -συχνά µε απρόβλεπτο τρόπο- 

µια σειρά από παράγοντες, που εκκινούν από τα βασικά δοµικά στοιχεία της 

κατάρτισης (έµψυχα και µη) και φθάνουν έως την πολιτισµική πραγµατικότητα 

µέσα στην οποία αυτή πραγµατοποιείται. Για το λόγο αυτό το πεδίο 

αναζήτησης και έρευνας για τη διερεύνηση των επιµέρους στοιχείων της 

παρουσιάζει µεγάλο εύρος. 

Είναι φανερό ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα εξελίσσεται 

ιστορικά µε µια δυναµική, που σε κάποια σηµεία τείνει να εξισώνει τα 

κοινωνικά υποκείµενα και σε άλλα να αναπαράγει τον κοινωνικό καταµερισµό 

της εργασίας637. Η δυναµική που διαγράφεται είναι στενά συνυφασµένη µε τη 

µαζική φοίτηση σε κάποια βαθµίδα του εκπαιδευτικού συστήµατος, οπότε 

                                                 
637 Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ. (1995: 120). 
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διαπιστώνεται ισότητα ευκαιριών, και τη µετάθεση του επιλεκτικού ρόλου στην 

επόµενη βαθµίδα, οπότε επισηµαίνεται ο αναπαραγωγικός ρόλος. Η δυναµική 

αυτή οδήγησε στη διαµόρφωση στην τριτοβάθµια (µεταλυκειακή) εκπαίδευση 

µιας δοµής τέτοιας, ώστε να ανταποκρίνεται στις τάσεις µαζικής φοίτησης, µε 

την ιεραρχηµένη διαστρωµάτωσή της σε τρεις υποβαθµίδες638.   

Οι ασφυκτικές πιέσεις που ασκούνται λόγω της µαζικής φοίτησης στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση εκτονώνονται µε την εσωτερική στρωµατοποίηση 

της µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε Ι.Ε.Κ. (επαγγελµατική κατάρτιση 

γενικά), σε Τ.Ε.Ι. και σε Α.Ε.Ι., ενώ επίσης ως αντίδραση σε αυτή τη µαζική 

φοίτηση εκδηλώνεται µεγάλη κινητικότητα προς τις µεταπτυχιακές σπουδές. Η 

κατάρτιση που παρέχεται στα Ι.Ε.Κ. λοιπόν έχει µετατραπεί κατά κάποιο 

τρόπο σε ένα µηχανισµό απορρόφησης των κοινωνικών κραδασµών, που 

προκαλούνται από την αµφισβήτηση (µε όρους ποιότητας ή ανταπόκρισης 

στην ζήτηση της αγοράς εργασίας) της αποτελεσµατικότητας της 

εκπαίδευσης, η οποία παρέχεται από τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ίδιας 

βαθµίδας (µετα-δευτεροβάθµιας) ή ακόµη και από την αδυναµία ικανοποίησης 

στο σύνολό του του αιτήµατος για φοίτηση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

ακόµη και σήµερα, που αυτή χαρακτηρίζεται από µεγάλους αριθµούς 

εισακτέων. Η πραγµατικότητα αυτή από τη µια προσδίδει µεγάλη βαρύτητα 

στο θεσµό για την οµαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας και για την 

αποτελεσµατική άσκηση των επαγγελµατικών ρόλων εκ µέρους των 

αποφοίτων, ενώ από την άλλη γίνεται φανερό ότι οι σπουδαστές και στη 

συνέχεια απόφοιτοι των προγραµµάτων κατάρτισης κατέχουν κεντρικό ρόλο 

στην τελική επίτευξη των στόχων της κατάρτισης. Για τους λόγους αυτούς 

διαµορφώνονται υψηλότερες απαιτήσεις, προκειµένου ο θεσµός να 

ανταποκριθεί στο ρόλο που του αποδίδεται και παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον η διερεύνηση παραµέτρων που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε 

την κατάρτιση. 

Τα πρώτα εναύσµατα για την έρευνα που παρουσιάζεται στο πλαίσιο 

της παρούσας εργασίας προήλθαν από τη µελέτη της θεωρητικής συζήτησης 

και της έρευνας που έχουν αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια σχετικά µε τη 

                                                 
638 Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ. (1995: 121). 
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συµβολή της κατάρτισης στο κοινωνικοοικονοµικό γίγνεσθαι και τους 

αντίστοιχους προβληµατισµούς639.  

Βασικά ερωτήµατα που αποτελούν πάντα αντικείµενο των θεωρητικών 

προσεγγίσεων και των ερευνών είναι γιατί να γίνεται επαγγελµατική κατάρτιση 

και πότε είναι πραγµατικά επιτυχηµένη. Όπως φάνηκε και από τις διάφορες 

έρευνες η επιτυχία της κατάρτισης δε µπορεί να διασφαλιστεί µε µεµονωµένες 

ρυθµίσεις (π.χ. στις υποδοµές, στο πρόγραµµα σπουδών και στο 

περιεχόµενο της κατάρτισης ή στους όρους εργασίας των καταρτιζοµένων). 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτοµα βρίσκονται σε µια συνεχή διαδικασία 

επαγγελµατικής ανάπτυξης µέσα σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο και 

πολύπλοκο περιβάλλον, στοιχεία που πρέπει να διερευνηθούν συστηµατικά 

και σε αλληλεξάρτηση. Έτσι σήµερα παρατηρούµε την έρευνα να κινείται 

προς διάφορες κατευθύνσεις: στη µελέτη του τρόπου διαµόρφωσης των 

µελλοντικών επαγγελµατιών µέσα από τις διαδικασίες κατάρτισης και 

διανοητικής και επαγγελµατικής εξέλιξής τους, των συνθηκών και των όρων 

εργασίας τους, που επηρεάζουν τις στάσεις και τις προδιαθέσεις τους, αλλά 

και τις ευκαιρίες για επαγγελµατική µάθηση, κλπ. 

 Προκειµένου να γίνει κατανοητό το σύστηµα της επαγγελµατικής 

κατάρτισης και να καθοριστούν οι ανάγκες του είναι απαραίτητο ένα πλαίσιο, 

που να λαµβάνει υπόψη ορισµένα στοιχεία:  

(α) τους σπουδαστές ως άτοµα 

(β) τους στόχους των σπουδαστών και µελλοντικών επαγγελµατιών  

(γ) το πλαίσιο όπου δραστηριοποιούνται οι καταρτιζόµενοι 

(δ) τη φύση της παρεχόµενης κατάρτισης 

(ε) το κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο, στο οποίο πρέπει να ανταποκριθεί 

η παρεχόµενη κατάρτιση. 

Ένας από τους βασικούς στόχους της µακροοικονοµικής πολιτικής µιας 

χώρας είναι η διατήρηση της απασχόλησης σε σχετικά υψηλά επίπεδα, µε 

τρόπο, ώστε να παραµένει η ανεργία σε όσο το δυνατόν χαµηλότερο επίπεδο 

και να διασφαλίζεται ικανοποιητική ποιότητα ζωής για τους πολίτες της. Όπως 

εύκολα γίνεται κατανοητό, ο στόχος αυτός δεν έχει µόνο οικονοµική σηµασία, 

αλλά και έντονες πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Αν ένας µεγάλος 

                                                 
639 Βλ. σχετικά Κεφάλαια 1 και 10. 
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αριθµός ατόµων, που µπορούν και επιθυµούν να εργαστούν, δεν είναι σε 

θέση να βρουν εργασία, τότε είναι δυνατόν να προκληθούν κοινωνικά 

προβλήµατα και αναταραχές µε σοβαρές επιπτώσεις. Επιπλέον, είναι προς το 

συµφέρον µιας οικονοµίας να εκµεταλλεύεται στο µέγιστο δυνατό βαθµό το 

προσφερόµενο εργατικό δυναµικό, ιδιαίτερα το εξειδικευµένο, ώστε να έχει τη 

δυνατότητα να µεγιστοποιεί το παραγόµενο προϊόν και να εξοµαλύνει τις 

οικονοµικές διακυµάνσεις της οικονοµικής δραστηριότητας, που επίσης 

αποτελούν βασικό µακροοικονοµικό στόχο των εθνικών οικονοµιών, αλλά και 

να εξασφαλίζει το απαραίτητο καθεστώς κοινωνικής συνοχής και ειρήνης. 

Σε άµεση συνάφεια µε τα παραπάνω η επαγγελµατική εκπαίδευση και 

κατάρτιση είναι στενά συνυφασµένες µε τους ανθρωπιστικούς, κοινωνικούς, 

πολιτικούς και οικονοµικούς σκοπούς της εκπαίδευσης. Οι σκοποί της 
µπορούν να διακριθούν σε τέσσερις οµάδες ανάλογα µε το στόχο που 

επιτελούν. Οι στόχοι αυτοί µπορεί να είναι: 

• Η απόκτηση των γνώσεων και των δηµιουργικών ικανοτήτων-

δεξιοτήτων (φυσικών και πνευµατικών), που απαιτούνται για την 

άσκηση ενός επαγγέλµατος · 

• η απόκτηση των οικονοµικών γνώσεων και δεξιοτήτων, που απαιτεί η 

οργάνωση του επαγγέλµατος και η ανάπτυξη του · 

• η προετοιµασία και η εξοικείωση µε τους κώδικες κοινωνικών αξιών, η 

ενσωµάτωση της κουλτούρας µέσω της διαδικασίας της 

επαγγελµατικής κοινωνικοποίησης και η δηµιουργία κώδικα 

συµπεριφορών και σχέσεων, που απαρτίζουν τη δεοντολογία του 

επαγγέλµατος · 

• η προετοιµασία για την άσκηση των δικαιωµάτων και των 

υποχρεώσεων του πολίτη ως εργαζόµενου (ασφάλεια, προστασία, 

κοινωνικές παροχές, φορολογία, κλπ)640. 

Η θεσµοθέτησή του Εθνικού Συστήµατος Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και στα πλαίσιά του των Ινστιτούτων 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης στις αρχές της δεκαετίας του ’90 έγινε σε µια 

εποχή που το τοπίο της αγοράς εργασίας είχε ήδη αρχίσει να µεταβάλλεται, 

µε µεγαλύτερη ταχύτητα στο διεθνή χώρο, µε κάπως πιο βραδείς ρυθµούς 
                                                 
640 Κωτσίκης, Β. (1994: 39). 
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στην Ελλάδα. Καθώς, όµως, σύντοµα και η Ελλάδα υποχρεώθηκε να εισέλθει 

στους ιλιγγιώδεις ρυθµούς της παγκοσµιοποίησης, οι δοµές της ελληνικής 

αγοράς εργασίας υποχρεώθηκαν να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες. Στη 

νέα οργάνωση της σύγχρονης επιχείρησης οι ανθρώπινοι πόροι και η 

δραστηριοποίησή τους ως κινητήριου µοχλού της παραγωγής αποδείχθηκαν 

ότι είναι το πλέον ευάλωτο στις νέες συνθήκες τµήµα της επιχείρησης. 

Το νέο σύστηµα επαγγελµατικής κατάρτισης και τα Ι.Ε.Κ. µε τη 

δηµιουργία τους ανέλαβαν να τροφοδοτήσουν τη διαρκώς µεταβαλλόµενη 

αγορά εργασίας µε στελέχη µεσαίου επιπέδου καταρτισµένα σε ειδικότητες 

αιχµής µε πιστοποιηµένες δεξιότητες. Παράλληλα, τα στελέχη αυτά πρέπει να 

είναι σε θέση να γίνονται αποδεκτά στο διεθνή χώρο µε την αυξανόµενη 

διευρωπαϊκή κινητικότητα και να κινούνται ευέλικτα στις νέες εργασιακές 

συνθήκες. 

Ταυτόχρονα, τα Ι.Ε.Κ. ανέλαβαν την αποστολή να συντελέσουν στην 

ανατροφοδότηση του εργατικού δυναµικού µε νέες γνώσεις και τεχνολογίες, 

που θα προκύψουν στο µέλλον και να προωθήσουν τις αρχές της δια βίου 

µάθησης, που κατέχει εξέχουσα θέση στη σύγχρονη εργασιακή 

πραγµατικότητα, καθώς οι µεταβολές που συντελούνται είναι πολλές, 

ταχύτατες και συχνά δύσκολα προβλέψιµες. Οι παραπάνω παρατηρήσεις 

άλλωστε αποτελούν µόνιµες επισηµάνσεις και των διεθνών κειµένων641, που 

αναφέρονται τόσο σε ζητήµατα εκπαίδευσης-κατάρτισης, όσο και σε θέµατα 

απασχόλησης ή γενικότερα κοινωνικής πολιτικής. 

Μέσα στο πλαίσιο αυτής της επίκαιρης θεµατικής επελέγη η διενέργεια 

της συγκεκριµένης έρευνας σε αποφοίτους διετούς αρχικής κατάρτισης, που 

πραγµατοποιήθηκε σε δηµόσια και ιδιωτικά  Ι.Ε.Κ. Στην παρούσα έρευνα 

επιχειρείται η επίτευξη των παρακάτω γενικών στόχων: 

 καθορισµός του προφίλ του σπουδαστή και κατόπιν του αποφοίτου 

των Ι.Ε.Κ. 

 καθορισµός του προφίλ του σύγχρονου εργαζόµενου µεσαίου 

επιπέδου και µε το συγκεκριµένο επίπεδο εξειδίκευσης · 

 περιγραφή της επαγγελµατικής πορείας των αποφοίτων στην αγορά 

εργασίας και εξαγωγή συµπερασµάτων για τις ισχύουσες συνθήκες στην 

                                                 
641 Βλ. στα σχετικά κεφάλαια του Πρώτου Μέρους. 
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αγορά εργασίας µεσαίων εξειδικευµένων στελεχών · σε αυτό περιλαµβάνεται 

διερεύνηση των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας σε επαγγελµατικά 

προσόντα, των συνθηκών που επικρατούν σε αυτή σε ό,τι αφορά στο είδος 

απασχόλησης, στις οικονοµικές απολαβές, στα διαστήµατα απασχόλησης και 

ανεργίας, στην επιµόρφωση, κλπ. 

 συστηµατική καταγραφή -στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό- των 

απαιτήσεων της αγοράς εργασίας σε επαγγελµατικά προσόντα (professional 

skills) και σε κοινωνικές δεξιότητες (social skills) για τις συγκεκριµένες οµάδες 

εργαζοµένων (ή εν δυνάµει εργαζοµένων). Ειδικά για το γεγονός αυτό η 

συζήτηση στην Ε.Ε. έχει λάβει µεγάλες διαστάσεις µε τη συµµετοχή των 

κυβερνήσεων, των ενώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών, των εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων, κλπ. σε µια προσπάθεια να διευκολυνθεί από τη µια πλευρά η 

ανταπόκριση της παραγωγής στη νέα οικονοµία και από την άλλη η 

προσφορότερη και µέγιστη δυνατή απορρόφηση του προσφερόµενου 

εργατικού δυναµικού για λόγους που συνοπτικά παρατέθηκαν 

προηγουµένως·  

 καταγραφή των αντιλήψεων και των στάσεων των αποφοίτων έναντι 

του θεσµού των Ι.Ε.Κ. και της επίδρασης (ενίσχυσης ή παρεµπόδισης) που 

θεωρούν ότι ασκήθηκε από τη φοίτησή τους σε αυτά · 

 διερεύνηση των στάσεων των αποφοίτων έναντι της δια βίου µάθησης 

και της ενδεχόµενης πραγµατοποίησης εκ µέρους τους προγραµµάτων 

συνεχιζόµενης κατάρτισης · 

 διερεύνηση των προοπτικών για εκπαιδευτική, επαγγελµατική και 

γεωγραφική (εντός Ελλάδος και εντός Ε.Ε.) κινητικότητα των αποφοίτων µε 

ταυτόχρονη αναφορά στις κοινωνικοοικονοµικές προεκτάσεις του φαινοµένου· 

 προσέγγιση των γενικών στόχων που προαναφέρθηκαν, καθώς και 

των επιµέρους που διαµορφώθηκαν κατά την εξέλιξη και από την οπτική του 

φύλου (µε το διαχωρισµό των αποφοίτων σε άνδρες και γυναίκες) και από την 

άποψη της περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς οι απόφοιτοι καλύπτουν το 

σύνολο σχεδόν της περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας. Επιχειρείται λοιπόν η 

κατανοµή όλων των χαρακτηριστικών και των δεδοµένων στους επιµέρους 

νοµούς της περιφέρειας και ο συσχετισµός των ευρηµάτων µε τα γενικότερα 

χαρακτηριστικά τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης της περιοχής, όπως 

αυτά αποτυπώνονται σε σχετικές µελέτες.   
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2. Προβληµατική και υποθέσεις της έρευνας. 

Η έρευνα στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. προσπαθεί να διερευνήσει την 

ύπαρξη ισότητας ευκαιριών κατά τη µετάβαση τόσο από τη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση στα Ι.Ε.Κ., όσο και από τα Ι.Ε.Κ. στην ιεραρχηµένη εκ των 

προτέρων αγορά εργασίας. Εποµένως, διερευνάται ο παραγωγικός και 

εξισωτικός ρόλος του συστήµατος επιλογής για την είσοδο στα Ινστιτούτα και 

στη συνέχεια µετά το πέρας των σπουδών στην αγορά εργασίας. 

Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. αποτελούν σηµαντικό 

κοµµάτι του εργατικού δυναµικού, καθιστά αναγκαία τη διερεύνηση του 

ερωτήµατος αν η συγκεκριµένη κατάρτιση µε τα διάφορα χαρακτηριστικά της 

επαληθεύει τις προσδοκίες της θεωρίας του ανθρωπίνου κεφαλαίου για  τη 

συµβολή του εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού στην οικονοµική ανάπτυξη 

της χώρας. 

 Με βάση τη µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, τις προσωπικές µας 

εµπειρίες από την πολύχρονη επαγγελµατική µας απασχόληση στη 

εκπαίδευση και την ανταλλαγή απόψεων µε άτοµα που εµπλέκονται από 

διαφορετικές θέσεις στα ζητήµατα της επαγγελµατικής κατάρτισης, 

διατυπώθηκαν οι βασικές υποθέσεις εργασίας, µε επίκεντρο τις οποίες 

δοµήθηκε η έρευνα και διαµορφώθηκε το ερωτηµατολόγιο. 

i) Θεωρείται ότι το ατοµικό προφίλ των συγκεκριµένων αποφοίτων 

(που συνίσταται σε στοιχεία ατοµικά, οικογενειακά / κοινωνικά και 

εκπαιδευτικά) επηρεάζει τόσο τις εκπαιδευτικές και εργασιακές τους ευκαιρίες, 

όσο και τις αντίστοιχες επιλογές τους. Για το λόγο αυτό στα πλαίσια της 

έρευνας διερευνάται το προφίλ των σπουδαστών που φοίτησαν στα Ι.Ε.Κ. και 

εµµέσως αυτών που εξακολουθούν να φοιτούν σε αυτά (δηµόσια και 

ιδιωτικά)· εποµένως καταβάλλεται προσπάθεια να καθορισθεί το προφίλ του 

δέκτη της παρεχόµενης κατάρτισης προς τον οποίο αυτή στοχεύει, 

προκειµένου να τον καταστήσει επιτυχηµένο επαγγελµατία ή και 

επιχειρηµατία. ∆ιερευνάται η πιθανότητα η κατάρτιση να απευθύνεται σε 

άτοµα προερχόµενα κυρίως από µεσαία και χαµηλότερα κοινωνικά, 

µορφωτικά και οικονοµικά στρώµατα ή από επαρχία (µικρά αστικά κέντρα, 

ηµιαστικές ή αγροτικές περιοχές) µε περιορισµένες εκπαιδευτικές και 

επαγγελµατικές ευκαιρίες. 
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  ii) Η αντιστοιχία που παρατηρείται ανάµεσα στην ιεράρχηση των 

επαγγελµάτων και στην ιεράρχηση της κοινωνικής προέλευσης των φοιτητών 

των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. των αντίστοιχων επιστηµονικών κλάδων παρέχει σοβαρές 

ενδείξεις ότι η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση αναπαράγει ενεργά, ή τουλάχιστον 

αντικατοπτρίζει σαφέστατα τον τρόπο ένταξης των κοινωνικών υποκειµένων 

στον κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας. Σε ένα ευρύτερο επίπεδο και µε 

βάση την υπόθεση ότι η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. για ένα µεγάλο ποσοστό ατόµων 

αποτελεί τη διέξοδο µετά από την αποτυχία τους να εισαχθούν σε κάποιο 

τµήµα Α.Ε.Ι. παρουσιάζει ενδιαφέρον να ερευνηθεί αν το ίδιο επαληθεύεται 

από τα πορίσµατα της παρούσας έρευνας, δηλαδή αν η κοινωνική προέλευση 

των σπουδαστών αντιστοιχίζεται µε την ιεράρχηση των επαγγελµάτων (τόσο 

γενικότερα, όσο και ειδικότερα για αντίστοιχους επαγγελµατικούς κλάδους). 

iii) Θεωρούµε ότι υπάρχει ο απαραίτητος συσχετισµός ανάµεσα στα 

κίνητρα των αποφοίτων και το επαγγελµατικό τους όραµα από τη µια και στο 

σχεδιασµό, τη συµµετοχή και την καλλιέργεια της δικής τους µάθησης σε όλη 

τη διάρκεια της µέχρι τώρα σταδιοδροµίας τους από την άλλη. Για να 

διερευνηθεί η παραπάνω παραδοχή κρίθηκε απαραίτητο να γίνει αναφορά 

στις αντιλήψεις και τις απόψεις τους σχετικά µε την κατάρτιση που έλαβαν στα 

Ι.Ε.Κ., στις προεκτάσεις της στην επαγγελµατική τους ζωή, αλλά και στη 

στάση τους έναντι της δια βίου µάθησης (π.χ. συµµετοχή σε επιµορφωτικά 

προγράµµατα). 

iv) Η δραστηριοποίηση σε µια αγορά εργασίας µε έντονα φαινόµενα 

νευρικότητας και αστάθειας προϋποθέτει την κατοχή συγκεκριµένων γνώσεων 

και ικανοτήτων και µάλιστα µε διαχρονικό χαρακτήρα. Στο σύγχρονο 

περιβάλλον απασχόλησης η ικανότητα τείνει να υπερισχύσει του τυπικού 

προσόντος επηρεάζοντας τους προσανατολισµούς και το περιεχόµενο της 

κατάρτισης642. Η ίδρυση των Ι.Ε.Κ. συνδέθηκε ακριβώς µε αυτή την 

προσπάθεια. Καταβάλλεται προσπάθεια να καθοριστούν οι γνώσεις, οι 

ικανότητες και οι δεξιότητες που αποτελούν τον επαγγελµατικό εξοπλισµό 

ενός αποφοίτου Ι.Ε.Κ. και να εντοπιστεί ο βαθµός στον οποίο τα Ι.Ε.Κ. 

συνέβαλαν στην απόκτησή τους ή στην ισχυροποίηση ήδη υπαρχόντων 

χαρακτηριστικών.  

                                                 
642 Descy, P., Tessaring, M. (2002: 15). 
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v) Η υπόθεση ότι τα Ι.Ε.Κ. είναι ανοιχτά στο κοινωνικό περιβάλλον, 

ανταποκρίνονται στις ποικίλες σηµερινές ανάγκες και χρησιµοποιούν τις 

κατάλληλες παιδαγωγικές µεθόδους, εκπαιδευτικές πρακτικές και τεχνολογικά 

µέσα για την επίτευξη των σκοπών τους, συσχετίζεται µε τα ερωτήµατα που 

γεννώνται για την αποτελεσµατικότητα της κατάρτισης. Ερευνάται αν οι 

εφαρµοζόµενες µέθοδοι και πρακτικές πραγµατικά οδηγούν σε αυτό το 

αποτέλεσµα  και εποµένως –κάνοντας χρήση της ορολογίας της θεωρίας του 

ανθρωπίνου κεφαλαίου- αν το παραγόµενο προϊόν είναι ελκυστικό για την 

αγορά εργασίας. 

vi) Η σηµερινή σηµασία που αποδίδεται στη δια βίου µάθηση είναι 

διάχυτη, αλλά η συµµετοχή σε αυτήν οφείλει να είναι µια συνειδητή επιλογή 

των ατόµων. Η συµµετοχή των υποκειµένων της έρευνας στην κατάρτιση που 

τους προσφέρθηκε στα Ι.Ε.Κ. θεωρείται ότι τους έχει οδηγήσει στη 

συνειδητοποίηση ότι απαιτείται διαρκής ανανέωση των επαγγελµατικών 

γνώσεων (π.χ. µέσω της παρακολούθησης επιµορφωτικών προγραµµάτων ή 

της συστηµατικής ενηµέρωσης για τις νέες εξελίξεις στον τοµέα τους). 

∆ιερευνώνται λοιπόν η στάση τους απέναντι στα προγράµµατα δια βίου 

εκπαίδευσης, τα επίπεδα συµµετοχής τους σε ορισµένα από αυτά και ποια, 

καθώς και η επίδραση της συµµετοχής αυτής στην προσωπική και 

επαγγελµατική τους ανάπτυξη (αν αποτέλεσαν αιτία θετικότερης 

επαγγελµατικής εξέλιξης των αποφοίτων ή όχι, αν απασχολήθηκαν 

ευκολότερα, άρα αντιµετώπισαν την ανεργία λιγότερες φορές και για 

µικρότερο χρονικό διάστηµα, και αν έχουν υψηλότερο εισόδηµα). Άλλωστε η 

άποψη των αποφοίτων για τα διάφορα προγράµµατα (αρχικής και 

συνεχιζόµενης) κατάρτισης µπορεί να χρησιµεύσει σε κάποιο βαθµό ως 

κριτήριο για την αξιολόγηση επιµορφωτικών προγραµµάτων. 

vii) Επιπλέον, ο επαγγελµατικός προσανατολισµός της κατάρτισης των 

Ι.Ε.Κ. δεν αναιρεί τη δυνατότητα -ίσως και την υποχρέωση- των ατόµων για 

απόκτηση γενικής παιδείας και διεύρυνσης των διανοητικών τους οριζόντων 

και ενδιαφερόντων. Αυτό άλλωστε αποτελεί ένα χαρακτηριστικό που 

καταδεικνύει την ποιότητα του πολίτη σε κάθε επίπεδο πέρα από το στενό 

χώρο της εργασίας. Με αυτό το ερέθισµα κρίθηκε σωστό να εξεταστεί η 

πορεία των αποφοίτων αρχικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) µετά το πέρας των 

σπουδών τους σε ό,τι αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Ειδικότερα, 

 264



γίνεται προσπάθεια να προσεγγιστεί η περαιτέρω επαφή τους µε το ίδιο ή νέα 

γνωστικά αντικείµενα, η στάση τους δηλαδή απέναντι στη δια βίου µάθηση, 

µέσα από άλλα προγράµµατα κατάρτισης που έχουν παρακολουθήσει.   

ix) Είναι θεµιτό και αναµενόµενο ένας σχετικά νέος θεσµός, όπως τα 

Ι.Ε.Κ., να προσφέρει πραγµατικά κάτι καινούριο στο χώρο της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, αναβαθµίζοντας τη θέση των αποφοίτων του 

στην αγορά εργασίας. Αντικείµενο εξέτασης λοιπόν αποτελεί η επαγγελµατική 

πορεία των αποφοίτων µετά τη συµµετοχή τους στην κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ., 

γίνεται µάλιστα προσπάθεια διερεύνησης όλων των πτυχών που σχετίζονται 

µε αυτή και µπορούν να µας δώσουν όψεις της αποτελεσµατικότητας της 

κατάρτισης. Η διερεύνηση αυτή µπορεί να µας δώσει χρήσιµα συµπεράσµατα 

για την αποτελεσµατικότητα της προσφερθείσας κατάρτισης για τους 

αποδέκτες της τόσο στην εύρεση απασχόλησης, όσο και στο είδος της 

απασχόλησης που βρέθηκε, στις αποδοχές και στη σταθερότητα της 

απασχόλησης. Τα ερωτήµατα αναφέρονται σε θέµατα, όπως ο χρόνος που 

απαιτήθηκε για την εύρεση απασχόλησης και το είδος της, η σχέση 

απασχόλησης – ειδικότητας, οι οικονοµικές αποδοχές, η θέση στην εργασία 

και οι πιθανότητες εξέλιξης, η συχνότητα µεταβολής στις θέσεις απασχόλησης 

που κατέλαβε το άτοµο στη διάρκεια της εργασιακής του ζωής (πόσες θέσεις 

εργασίας άλλαξε, σε πόσο χρονικό διάστηµα και για ποιο λόγο, πόσο 

διαρκούσε η παραµονή του σε διάφορες θέσεις εργασίας), στοιχεία που 

µπορούν να µας διαφωτίσουν είτε για την ύπαρξη γενικότερης αστάθειας στην 

αγορά εργασίας είτε για την αναζήτηση µιας καλύτερης επαγγελµατικής θέσης 

εκ µέρους του ίδιου του αποφοίτου λόγω µικρής ικανοποίησης. 

  x) Στο σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον ζητείται έντονα η διαµόρφωση 

επιχειρηµατικού πνεύµατος, ως τρόπου που µπορεί να ενισχύσει καθοριστικά 

την ανάπτυξη των εθνικών οικονοµιών643. Οι ειδικότητες που προσφέρονται 

στα πλαίσια της κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ. οδηγούν στην κάλυψη της ανάγκης της 

αγοράς εργασίας για στελέχη µεσαίου επιπέδου, πολλές φορές όµως δίνουν 

τα πρώτα ερεθίσµατα και για την επιχειρηµατική δραστηριοποίηση των 

ατόµων, κάτι που αναζωογονεί την αγορά και προκαλεί οικονοµική ανάπτυξη. 

Παρουσιάζει λοιπόν ενδιαφέρον η διερεύνηση αν η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. 
                                                 
643 Βλ. σχετικά Descy, P., Tessaring, M. (2002: 25-28). 
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διαµόρφωσε επιχειρηµατικό πνεύµα, αν οι απόφοιτοι δηµιούργησαν δική τους 

επιχειρηµατική δραστηριότητα και, στην περίπτωση που αυτό συνέβη, σε 

ποιον τοµέα δραστηριοποιείται η επιχείρηση του αποφοίτου και µε ποιο 

αντικείµενο, αν δηµιουργήθηκε µε ίδια κεφάλαια ή κάποια µορφή επιδότησης, 

αν οι επιχειρήσεις που δηµιουργήθηκαν είχαν σχέση µε το αντικείµενο των 

σπουδών στα Ι.Ε.Κ., αν είχε προηγηθεί παρακολούθηση επιµορφωτικών 

προγραµµάτων και µε ποιο αντικείµενο. 

xi) Η σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας έχει καταστεί ο 

βασικός κορµός στο σχεδιασµό, την οργάνωση και την εφαρµογή 

προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, τόσο σε επίπεδο καθορισµού 

των ζητούµενων ειδικοτήτων, του απαραίτητου περιεχοµένου της κατάρτισης 

και της εξασφάλισης πιστοποιηµένης γνώσης, όσο και στην εξασφάλιση της 

εµπειρίας (βλέπε πρακτική άσκηση) και της απασχόλησης (βλέπε τοποθέτηση 

σε θέσεις εργασίας, κυρίως όταν πρόκειται για την πρώτη τοποθέτηση, όπου 

αποδεδειγµένα εντοπίζονται και τα περισσότερα προβλήµατα). ∆ιερευνάται 

λοιπόν σε ποιο βαθµό τα Ι.Ε.Κ. παρείχαν σύµφωνα µε την υποχρέωσή τους 

ουσιαστική βοήθεια στους αποφοίτους για την τοποθέτηση σε θέσεις 

πρακτικής άσκησης (για όσους το επιθυµούσαν) και για την εξεύρεση 

εργασίας. Η απάντηση στα ερωτήµατα αυτά συσχετίζεται άµεσα µε τον 

κοινωνικό ρόλο που διεκδικούν στο σύγχρονο περιβάλλον, µε τη συµβολή 

τους στην ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών και τον εξισωτικό ή τον 

αναπαραγωγικό τους ρόλο.  

xii) Ο βαθµός της ικανοποίησης των αποφοίτων από την κατάρτισή 

τους, οι αντιλήψεις και οι στάσεις που διαµόρφωσαν οι ίδιοι οι απόφοιτοι 

σχετικά µε την επιτυχία της κατάρτισης που έλαβαν σε συσχέτιση µε τις 

εµπειρίες τους από τον επαγγελµατικό χώρο και γενικότερα την αγορά 

εργασίας µπορούν επίσης να συνεισφέρουν στη διαµόρφωση άποψης σχετικά 

µε την αποτελεσµατικότητα της κατάρτισης. 

xiii) Βασική υπόθεση σε κάθε µελέτη που αποσκοπεί στην εξασφάλιση 

αποτελεσµατικότερης εκπαίδευσης για τις διάφορες κοινωνικές οµάδες είναι 

ότι η διάρκεια της εκπαίδευσης µειώνει τις πιθανότητες ανεργίας, αλλά δεν 

επηρεάζει τη χρονική διάρκειά της. Υπό αυτό το πρίσµα προσεγγίζεται η 

εµπειρία των αποφοίτων από το φαινόµενο της ανεργίας και οι τρόποι µε τους 

οποίους προσπάθησαν να το αντιµετωπίσουν.  
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 xiv) Ο παράγοντας του φύλου θεωρείται επίσης καθοριστικός για τη 

λειτουργία και την αποτελεσµατικότητα της κατάρτισης. ∆εχόµαστε λοιπόν την 

υπόθεση ότι η συµµετοχή των ανδρών αποφοίτων στις τεχνικές ειδικότητες 

είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε τις γυναίκες, ενώ η εικόνα είναι αντίστροφη για 

ειδικότητες υπηρεσιών. Επίσης, οι γυναίκες απόφοιτοι έχουν χαµηλότερες 

αποδοχές και υψηλότερα ποσοστά, καθώς και µεγαλύτερα διαστήµατα 

ανεργίας, υπερέχουν στους οικονοµικά ανενεργούς, ενώ εκδηλώνουν σε 

µικρότερο βαθµό επιχειρηµατική δραστηριότητα από τους άνδρες. 

xv) Θεωρείται ακόµη ότι η επαγγελµατική απασχόληση και οι 

οικονοµικές απολαβές συσχετίζονται µε την κοινωνική προέλευση των ατόµων 

και το µορφωτικό επίπεδο των γονέων. Στον ίδιο προβληµατισµό εντάσσεται 

και το ζήτηµα των επαγγελµατικών ευκαιριών, κατά πόσον η εύρεση 

απασχόλησης οφείλεται σε κοινωνικές διασυνδέσεις ή στην εγνωσµένη αξία 

ενός επαγγελµατικού τίτλου / πτυχίου και των δεξιοτήτων που απορρέουν 

από αυτό. Εποµένως στις οµάδες όπου συµβαίνει αυτό δεν παρατηρείται 

στον ίδιο βαθµό µε τις υπόλοιπες υπερεκπαίδευση ή ανεργία644.  

xvi) Συχνά σε οικονοµικά συστήµατα µε ατέλειες στην οργάνωση και 

την εφαρµογή της εκπαίδευσης ή σε περιόδους αστάθειας υφίσταται το 

φαινόµενο της υπερεκπαίδευσης, η οποία οδηγεί στην υποαπασχόληση 

ορισµένων ατόµων ή στην ακατάλληλη τοποθέτησή τους σε εργασίες. Η 

επίδραση της υπερεκπαίδευσης εξαρτάται από  παράγοντες, όπως το φύλο, η 

ηλικία και η κοινωνική προέλευση, καθώς και από την ικανοποίηση των 

υπερεκπαιδευµένων από την κατάρτιση και το επάγγελµά τους και τη στάση 

τους απέναντι στη δια βίου µάθηση. Παρατηρείται ότι οι υπερεκπαιδευµένοι 

αισθάνονται µικρή ικανοποίηση από τις σπουδές τους και δεν επιδιώκουν να 

συµµετάσχουν σε επιµορφωτικά προγράµµατα της ίδιας ή άλλης ειδικότητας. 

Επιπλέον, παρουσιάζουν µεγαλύτερη κινητικότητα στον επαγγελµατικό χώρο, 

καθώς αισθάνονται µικρή ικανοποίηση από το επάγγελµα που ασκούν και 

αναζητούν διαρκώς κάτι που να τους ικανοποιεί περισσότερο. Στην έρευνα 

                                                 
644 Είναι ευρέως αποδεκτό ότι στην εύρεση απασχόλησης ευνοούνται τα άτοµα από ανώτερα 
κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα, που έχουν πιο πολλές γνωριµίες και καταλαµβάνουν τις πιο 
σηµαντικές θέσεις. Πρόκειται για την υπόθεση “έλλειψης ευκαιριών”, δηλαδή κάποιος -
συνήθως από ανώτερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα- µε τις κατάλληλες διασυνδέσεις 
µπορεί να εξασφαλίσει περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης αντίστοιχης µε την εκπαίδευσή 
του. 
 

 267



γίνεται µια απόπειρα να διαπιστωθεί αν το φαινόµενο αυτό υφίσταται στη 

συγκεκριµένη οµάδα καταρτισµένων ατόµων, σε ποιο βαθµό και ποιες 

συνέπειες έχει στην επαγγελµατική συµπεριφορά των ατόµων.   

 
3. Σκοπιµότητα και συµβολή της έρευνας. 

Το σύγχρονο οικονοµικό τοπίο χαρακτηρίζεται από την 

παγκοσµιοποίηση των αγορών, την ανασυγκρότηση των οικονοµιών και των 

επιχειρήσεων, τον αυξανόµενο διεθνή ανταγωνισµό και την υψηλή και 

επίµονη ανεργία. Ο δρόµος προς τη µεταβιοµηχανική, βασισµένη στην 

πληροφορία και τη γνώση, οικονοµία συνοδεύεται από την ταχεία εξάπλωση 

των νέων τεχνολογιών και τους νέους τύπους οργάνωσης και καταµερισµού 

της εργασίας. Παράλληλα οι κύριοι σκοποί των σηµερινών επιχειρήσεων 

εστιάζονται στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, 

τις καινοτοµίες και τη µεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων, 

συµπεριλαµβανοµένων και των ανθρώπινων πόρων. 

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών οι σχετικές δραστηριότητες 

απαιτούν αλλαγές στα απαιτούµενα τυπικά προσόντα και στις δεξιότητες των 

εργαζοµένων, όταν αναλαµβάνουν µία ευρύτερη ποικιλία καθηκόντων και 

µεγαλύτερες ευθύνες. Για να µπορούν τα άτοµα που αναζητούν εργασία να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των σύγχρονων 

παραγωγικών δοµών πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί µε αποτελεσµατικότερες 

µεθόδους και µέσα από σύγχρονα και ανανεωµένα προγράµµατα σπουδών. 

Η πολιτεία οφείλει να διαµορφώσει την κατάλληλη εκπαιδευτική πολιτική, για 

να προσφέρει στο µελλοντικό εργαζόµενο (και αυτός να αποδεχθεί 

ενσυνείδητα) επαγγελµατικές δεξιότητες και βασικές γνώσεις σε ζητήµατα 

σχετικά µε την απασχόληση και τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, ώστε να 

µπορεί να είναι αυτόνοµος και ικανός να επιβιώσει σε ένα διαρκώς 

εξελισσόµενο και ανταγωνιστικό κόσµο. 

Τα τελευταία χρόνια τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα µας δίνεται 

έµφαση στη συζήτηση σχετικά µε το ρόλο της επαγγελµατικής κατάρτισης στο 

σύγχρονο κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα, τον προσδιορισµό των στόχων και 

την αποτελεσµατικότητά της στην επίτευξή τους. Για αυτό το λόγο αποκτά µια 

ιδιαίτερη σηµασία η παρουσίαση των συγκεκριµένων συνθηκών υπό τις 

οποίες αυτή πραγµατοποιείται και η αξιολόγηση στη συνέχεια της επίδρασής 
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της στην οικονοµική δραστηριότητα και την κατάσταση απασχόλησης των 

αποφοίτων της, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνική τους παρουσία. 

Ο αριθµός των ερευνών που έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικά µε την 

επαγγελµατική κατάρτιση που παρέχεται στα Ι.Ε.Κ. είναι εξαιρετικά 

περιορισµένος και συνήθως η προσέγγιση του θεσµού γίνεται στα πλαίσια 

γενικότερων διερευνήσεων του πεδίου της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Παράλληλα υπάρχει αδυναµία παρακολούθησης των εξελίξεων 

στο χώρο της επαγγελµατικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. ως προς τη διασύνδεσή 

τους µε το χώρο της αγοράς εργασίας, γεγονός που τους στερεί τη 

δυνατότητα ανατροφοδότησης µε την τελευταία και δυσχεραίνει τις 

προσπάθειες ανανέωσης και εκσυγχρονισµού του συστήµατος.  

Η παρούσα µελέτη φιλοδοξεί να συµµετάσχει στην ολοένα 

διευρυνόµενη συζήτηση σχετικά µε την επαγγελµατική κατάρτιση στην 

κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα της χώρας και του ευρωπαϊκού 

περιβάλλοντος και να συµβάλει στο σύγχρονο προβληµατισµό σχετικά µε τον 

ρόλο που αυτή καλείται να διαδραµατίσει σε ανταπόκριση προς τις διεθνείς 

εξελίξεις. Άλλωστε η αξιολογική προσέγγιση ενός εκπαιδευτικού συστήµατος 

και των επιµέρους τµηµάτων του συντελείται µέσα από την εµπειρία σε 

πραγµατικές συνθήκες και τη διερεύνηση της συνεισφοράς του στις 

πραγµατικές της διαστάσεις.  

Επιπρόσθετα, µέσω αυτής της έρευνας επιδιώκεται ο εντοπισµός 

δυσλειτουργιών και αδυναµιών του συστήµατος της επαγγελµατικής 

κατάρτισης, όπως αυτή παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης, και η διατύπωση εκτιµήσεων, προκειµένου να καταστεί 

ευχερέστερη η αναβάθµιση του συστήµατος και η αποτελεσµατικότερη 

οργάνωση και λειτουργία του για την επίτευξη των στόχων του. Τα στοιχεία 

αυτά είναι χρήσιµα, επειδή µπορούν να αξιοποιηθούν από την επίσηµη 

πολιτεία και τα διοικητικά στελέχη του συστήµατος της επαγγελµατικής 

κατάρτισης, ώστε µε τις κατάλληλες παρεµβάσεις να βελτιωθεί η ποιότητα της 

παρεχόµενης κατάρτισης και να αναβαθµιστεί το γόητρό της έναντι του 

κοινωνικού συνόλου. Παράλληλα η γνώση των πραγµατικών συνθηκών που 

επικρατούν στους συγκεκριµένους χώρους της κατάρτισης και της αγοράς 

εργασίας µπορεί να συντελέσει στην αποκατάσταση της διασύνδεσης µεταξύ 
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τους, η οποία τώρα πραγµατοποιείται συγκυριακά και αποσπασµατικά, και 

στη σταδιακή εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης ειδικοτήτων. 

Επίσης, µέσα από την έρευνα επιχειρείται η καταγραφή και ανάλυση 

των εξωγενών/εξωεκπαιδευτικών παραγόντων που επηρεάζουν την 

αποτελεσµατικότητα της κατάρτισης και την ένταξη των ατόµων στην αγορά 

εργασίας, καθώς και εκείνων που επιδρούν στην επαγγελµατική τους 

δραστηριοποίηση. Η έγκυρη απεικόνιση της πραγµατικότητας µπορεί να 

συντελέσει στη διαµόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου για την παροχή κατάρτισης 

προσανατολισµένου µε σαφήνεια στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, το οποίο 

θα επιδρά στο σχεδιασµό, την οργάνωση, το περιεχόµενο και την εφαρµογή 

των σχετικών προγραµµάτων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την καλύτερη 

προετοιµασία των σπουδαστών για την ανταπόκρισή τους στα επαγγελµατικά 

τους καθήκοντα και τη διευκόλυνση της µετάβασής τους στην απασχόληση. 

Τέλος, ένα εκσυγχρονισµένο και ευέλικτο στις µεταλλαγές σύστηµα 

επαγγελµατικής κατάρτισης εµφανίζεται αποτελεσµατικότερο, καθίσταται 

περισσότερο αξιόπιστο στους κοινωνικούς αποδέκτες και προσελκύει άτοµα 

µε σαφή επαγγελµατικό προσανατολισµό, που προβαίνουν σε ενσυνείδητη 

επιλογή της επαγγελµατικής κατάρτισης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
 
1. Εισαγωγικά. 

Ο καθορισµός των χαρακτηριστικών των αποφοίτων της κατάρτισης 

(προφίλ κοινωνικό και επαγγελµατικό) και τα ερωτήµατα αν η παρεχόµενη 

κατάρτιση είναι επιτυχηµένη, αν ανταποκρίνεται στους στόχους της και ποια 

είναι η πραγµατική συµβολή της στην αύξηση των ευκαιριών τους για επιτυχή 

επαγγελµατική απασχόληση απασχολούν εδώ και αρκετά χρόνια τη θεωρία 

και την έρευνα. Κοινή βάση για αυτά τα ερωτήµατα αποτελεί η ανάγκη για 

ανάπτυξη και στη συνέχεια αποτελεσµατική αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναµικού στο χώρο της αγοράς εργασίας.  

 Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της επαγγελµατικής κατάρτισης τις 

τελευταίες δεκαετίες ήγειρε, όπως ήταν φυσικό, ερωτηµατικά σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητά της, σε µια προσπάθεια να νοµιµοποιηθεί η επένδυση 

τόσων πόρων -οικονοµικών και ανθρώπινων- σε αυτή, η αφιέρωση αρκετού 

χρόνου για τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό της και η εµπλοκή µεγάλου 

αριθµού ατόµων στα διάφορα στάδια της. Βασικός στόχος πολλών 

προσπαθειών ήταν η επιστηµονική τεκµηρίωση ειδικών δεικτών για την 

αξιολόγηση της επαγγελµατικής κατάρτισης στα διάφορα στάδιά της. Είναι 

αναντίρρητο ότι η δυνατότητα µέτρησης των αποτελεσµάτων της 

παρεχόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης θα µπορούσε να συντελέσει στην 

ορθολογική κατανοµή των πόρων για ανάπτυξή της, στην αποφυγή κάθε 

σπατάλης και στην εξοικονόµηση πόρων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.  

 Η µελέτη της εξέλιξης του ατόµου µέσω της επένδυσης σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο µελετήθηκε ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1960 τόσο από τις 

επιστήµες της κοινωνιολογίας όσο και της οικονοµίας. Η έρευνα για την 

επαγγελµατική κατάρτιση στην Ευρώπη και την Αµερική είχε σκοπό τη 

δηµιουργία µιας γνωστικής βάσης, που να µπορεί να διαχυθεί στο σύνολο 

των ενδιαφεροµένων φορέων, ώστε να οδηγηθούν σε επιτυχή εφαρµογή των 

διαφόρων προγραµµάτων, και στην ανάδειξή της σε καίριο παράγοντα της 

οικονοµικής ζωής των χωρών. 

 Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται µια σειρά από έρευνες που 

διενεργήθηκαν στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο στην προσπάθεια να 
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αναλυθούν χρήσιµες παράµετροι της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας 

και να µελετηθεί το πλαίσιο και η αποτελεσµατικότητα της διασύνδεσής τους. 

Η µελέτη των ευρηµάτων τους λειτούργησε συµπληρωµατικά στο δικό µας 

ερευνητικό εγχείρηµα και συνετέλεσε στη διαµόρφωση και τη διεύρυνση του 

σχετικού προβληµατισµού. 

 

2. Ερευνητικές προσεγγίσεις. 
Έρευνες σχετιζόµενες µε θέµατα όπως τα κοινωνικά χαρακτηριστικά 

των σπουδαστών, το περιεχόµενο και η αποτελεσµατικότητα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και η διασύνδεση της τελευταίας µε τη ζήτηση στην 

αγορά εργασίας πραγµατοποιήθηκαν µε στόχο την αξιοποίηση των 

αποτελεσµάτων για την εξασφάλιση αποτελεσµατικότερης εκπαίδευσης.  

Αντικείµενο ερευνητικής δραστηριότητας ήταν και η επίδραση της 

επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο στην οικονοµική ανάπτυξη. Η συµβολή 

της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο έφερε πραγµατική επανάσταση στην 

οικονοµική σκέψη (Bowman, 1966)645. Ιδιαίτερα αναλύθηκε η µεγάλη 

επίδραση της επένδυσης στην εκπαίδευση πάνω στην οικονοµική ανάπτυξη 

από διάφορους µελετητές: Becker (1960, 1964, 1994, 1995)646, Mincer 1962, 

1974, 1986, 1988, 1991, 1993, 1994a, 1994b)647, Schultz (1954, 1961, 1963, 

1971)648.  

 Οι δύο πρώτοι διέκριναν την εκπαίδευση σε γενική και ειδική. Η γενική 

είναι η τυπική σχολική εκπαίδευση, ενώ η ειδική είναι αυτή µέσω της οποίας 

το άτοµο αποκτά εξειδικευµένη γνώση και συντελείται κυρίως στα πλαίσια της 

επαγγελµατικής του δραστηριότητας. Από τις εµπειρικές τους αναλύσεις 

συµπέραναν ότι η γενική εκπαίδευση είναι περισσότερο συµφέρουσα, γιατί 

προσφέρει µεγαλύτερη δυνατότητα επαγγελµατικής κινητικότητας και 

απαίτησης υψηλότερου µισθού. Παράλληλα, η εξειδικευµένη εκπαίδευση έχει 

υψηλότερο κόστος και γι’ αυτό και η διαφορά µεταξύ εσόδων και δαπανών 

αποβαίνει υπέρ της γενικής εκπαίδευσης. 

 Επίσης ο Becker διαπίστωσε ότι: 

                                                 
645 Bowman, M. (1966: 111-137). 
646 Becker, G. (1960: 346-354), Becker, G. (1964, 1994, 1995). 
647 Mincer, J. (1962: 50-79, 1974, 1986, 1988, 1991, 1993, 1994a, 1994b). 
648 Schultz, T.W. (1959: 109-117, 1961: 1-17, 1963, 1971). 
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(α) η ανεργία συναντάται λιγότερο στα εκπαιδευµένα άτοµα. Μεταξύ 

των εκπαιδευµένων ατόµων η ανεργία είναι υψηλότερη σε εκείνα µε 

υψηλότερο επίπεδο εξειδικευµένης γνώσης ˙ 

 (β) τα πλέον ικανά άτοµα επενδύουν περισσότερο στην εκπαίδευσή 

τους και κατά κανόνα απολαµβάνουν υψηλότερα κέρδη, τα οποία άλλωστε 

καθορίζονται από πολλούς παράγοντες πέρα από το επίπεδο εκπαίδευσης, 

όπως την εµπειρία, το επίπεδο πληροφόρησης των ατόµων, το κοινωνικο-

οικονοµικό περιβάλλον και την προσωπικότητά  τους ˙ 

 (γ) η εκπαιδευτική πολιτική κάθε χώρας πρέπει να έχει 

µακροπρόθεσµο χαρακτήρα µε έµφαση στη µαζική και ποιοτική πρωτοβάθµια 

και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι οποίες δηµιουργούν προϋποθέσεις για 

ποιοτική τριτοβάθµια εκπαίδευση ˙ 

 (δ) Η επαγγελµατική εκπαίδευση του ατόµου γίνεται οικονοµικά 

αποδοτικότερη, όταν συντελείται παράλληλα µε την απασχόλησή του και 

θεωρήθηκε από τον Becker ότι αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία θα πρέπει να 

επιδοτείται από το κράτος.  

Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού µε την επένδυση στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο τροφοδότησε επίσης τον προβληµατισµό . Η διατύπωση 

της θεωρίας του ανθρωπίνου κεφαλαίου πυροδότησε σε Αµερική και Μεγάλη 

Βρετανία µια σειρά από έρευνες µε αφετηρία την αναγκαιότητα να µη µείνουν 

ανεκµετάλλευτα τα αποθέµατα ταλέντων της κάθε χώρας, αλλά αντίθετα να 

αξιοποιηθούν από το εκπαιδευτικό σύστηµα, ώστε να συντελέσουν στην 

αναπτυξιακή διαδικασία.   

Αντικείµενο των µελετών αυτών είναι οι απώλειες και δυσλειτουργίες 

του εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς η ανισότητα ευκαιριών που το 

χαρακτηρίζει είναι αντίθετη όχι µόνο προς τη δηµοκρατία και την ισότητα, αλλά 

και µε τη χρηστική λογική της ανάγκης να χρησιµοποιήσει η κοινωνία στο 

µέγιστο βαθµό τις ανθρώπινες ικανότητες ως πηγή πλουτισµού και 

δηµιουργίας της κοινωνίας “της αφθονίας”. Μάλιστα πολλές έρευνες που 

πραγµατοποιήθηκαν σε µεγάλη έκταση προσπάθησαν όχι µόνο να 

εντοπίσουν τις ανισότητες στην εκπαίδευση, αλλά πέρασαν και σε 

περισσότερο τεχνικά θέµατα προσπαθώντας να µετρήσουν ποσοτικά την 

απόδοση που προκύπτει από τις επενδύσεις στην εκπαίδευση. Αποδείχθηκε 

ότι πράγµατι υπάρχει ένα αυστηρά οικονοµικό όφελος, ποσοτικά µετρήσιµο, 
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εποµένως οι δαπάνες για την εκπαίδευση είναι οικονοµικά αποδοτικές και 

καθετί που δηµιουργεί ή συντηρεί ανισότητα είναι οικονοµικά επιβλαβές649.  
Η σηµασία που αποδόθηκε στο ανθρώπινο κεφάλαιο τροφοδότησε την 

ερευνητική δραστηριότητα για τη διαπίστωση της οικονοµικής ωφελιµότητας 

των διαφόρων τύπων και επιπέδων εκπαίδευσης και της απόδοσης της 

επένδυσης σε ανθρώπινο και φυσικό κεφάλαιο. Κατά την περίοδο 1958 – 

1978 έγιναν µετρήσεις αρχικά σε 32 και στη συνέχεια σε 44 χώρες µε την 

µέθοδο ανάλυσης κόστους - οφέλους  (cost – benefit  analysis), µε την οποία 

συγκρίνεται το κοινωνικό κόστος ενός προγράµµατος σπουδών µε τις 

αποδοχές των αποφοίτων650. Από την τελευταία προέκυψε ότι: 

α) η απόδοση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι υψηλότερη από 

όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης ˙    

β) η αποδοτικότητα των οικονοµικών και κοινωνικών σπουδών είναι 

µεγαλύτερη ιδίως σε πανεπιστηµιακό επίπεδο, αφού τα προγράµµατά τους 

έχουν το µισό κόστος από  εκείνα των θετικών επιστηµών ˙   

γ) η αποδοτικότητα της εκπαίδευσης στις λιγότερο αναπτυγµένες 

χώρες είναι υψηλότερη σε σχέση µε την αντίστοιχη αποδοτικότητα των πιο 

αναπτυγµένων χωρών651. 

 Οι µετρήσεις που γίνονται για την αποδοτικότητα της εκπαίδευσης µε 

βάση το εισόδηµα στηρίζονται στην αρχική υπόθεση ότι η διαβάθµιση στα 

εισοδήµατα οφείλεται στις εκπαιδευτικές διαφορές. Θα πρέπει όµως να 

λάβουµε υπόψη µας ότι σε ορισµένες χώρες, όπως π.χ. στην Ελλάδα, 

υπάρχουν ορισµένες διαφοροποιήσεις, αφού συχνά η τελική διαµόρφωση του 

εισοδήµατος εξαρτάται από οικογενειακές και κοινωνικές διασυνδέσεις ή 

συµµετοχή σε πολιτικές ή συνδικαλιστικές οµάδες και εποµένως διαφέρει και 

για άτοµα του ίδιου επιπέδου εκπαίδευσης.652

Στην έρευνα του Arabsheibani (1989)653 διερευνήθηκε η 

αποδοτικότητα της εκπαίδευσης µε βάση οικονοµικά στοιχεία που αφορούσαν 

οµάδες ατόµων από διάφορες επαγγελµατικές κατηγορίες και εκπαιδευτικές 

βαθµίδες. Από τα βασικά συµπεράσµατα ήταν ότι η αποδοτικότητα της 

                                                 
649 Φραγκουδάκη, Α. (1985: 31). 
650 Psacharopoulos, G., Hinchliffe, K. (1973), Psacharopoulos, G., (1991). 
651 Psacharopoulos, G., (1991). 
652 Πεσµαζόγλου, Σ. (1987).  
653 Arabsheibani, G. (1989). 
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εκπαίδευσης σε αρχικούς µισθούς ήταν υψηλότερη για επαγγέλµατα που 

απαιτούσαν εξειδίκευση (π.χ. 37% για τους γιατρούς, 8,1%  για τους 

επιστήµονες), ενώ δεν ίσχυε το ίδιο για επαγγέλµατα που δεν σχετίζονταν 

αναγκαστικά µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των 

απασχολουµένων, δηλαδή η αποδοτικότητα µειώνεται µε την έλλειψη 

επαγγελµατικής εξειδίκευσης.  

Οι απαντήσεις στο ερώτηµα αν η οργανωµένη και συστηµατική 

προετοιµασία των νέων για την ενεργό επαγγελµατική ζωή στα πλαίσια του 

επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος είναι επιτυχηµένη ή όχι, παρουσιάζουν 

πάντα µια ιδιαίτερη ποικιλία, καθώς η απάντηση επηρεάζεται από την 

ιδεολογία, την οπτική γωνία, τα συµφέροντα ή τη σκοπιµότητα του εκάστοτε 

κριτή. 

 Η αντίστοιχη αναπτυξιακή προσπάθεια, που σηµάδεψε καθοριστικά τη 

µεταπολεµική πορεία της Ελλάδας, δεν αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς άλλοτε 

χαρακτηρίστηκε ως αµφιλεγόµενη654 (Φραγκουδάκη, 1979, Κασσωτάκης, 

1986, Kazamias, 1986, Μηλιός, 1994) και άλλοτε ως ρεαλιστική 

(Ψαχαρόπουλος και Παλαιοκρασάς, 1990, Ράλλης, 1990, Σηµίτης, 1990)655. 

Είναι φανερό ότι η προσέγγιση αυτού του ζητήµατος περιλαµβάνει την 

εξέταση ενός µεγάλου αριθµού παραµέτρων αλληλοεπηρεαζόµενων και 

αλληλοσυµπληρούµενων.  

 Κατά τα έτη 1961-1974 και υπό την επίδραση του προβληµατισµού για 

το σχεδιασµό των διαφόρων εκπαιδευτικών συστηµάτων και την άριστη 

δυνατή κατανοµή των εκπαιδευτικών πόρων εκδηλώθηκαν µια σειρά από 

ερευνητικές δραστηριότητες. 

Σηµαντική επίδραση στους προσανατολισµούς της εκπαιδευτικής 

πολιτικής άσκησε η έρευνα του ΟΟΣΑ656, που αναφερόταν στη δυνατότητα 

πρόβλεψης του τοπίου της αγοράς εργασίας, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

έγκαιρη προσαρµογή της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Στα πλαίσια του 

προγράµµατος αυτού γινόταν προσπάθεια πρόβλεψης των εκπαιδευτικών 

αναγκών στις έξι συµµετέχουσες χώρες (Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Ισπανία, 

                                                 
654 Φραγκουδάκη, Α. (1979: 9-22), Κασσωτάκης, Μ. (1986), Kazamias, Α. (1986: 25-31), 
Μηλιός, Γ. (1994: 25-47). 
655 Ψαχαρόπουλος, Γ., Παλαιοκρασάς, Σ. (1990: 217-230), Ράλλης, Γ. (1990: 177-179) και 
Σηµίτης, Γ. (1990: 180-181). 
656 OECD (1965). 
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Ιταλία, Πορτογαλία, Τουρκία) σε ειδικευµένο προσωπικό ανά ειδικότητα και 

εκπαιδευτικό επίπεδο. Το πρόγραµµα βασιζόταν σε συγκεκριµένη κοινή 

µεθοδολογία που είχε προκαθοριστεί657 και διαπίστωνε την ανάγκη 

διπλασιασµού των µαθητών της επαγγελµατικής εκπαίδευσης κατά τη 

διάρκεια του προγράµµατος658. 

 Σε άλλη έκθεση του ΟΟΣΑ µετά από τη µελέτη των υπαρχόντων 

στοιχείων για το εργατικό δυναµικό υπήρχαν εκτιµήσεις για τις ετήσιες 

ανάγκες της Ελλάδας σε τεχνικό προσωπικό (οι θέσεις που θα προσφέρονταν 

ετησίως υπολογίζονταν στους 500 µηχανικούς, 640 υποµηχανικούς και 

τεχνολόγους µηχανικούς, 1.230 εργοδηγούς, 4.500 τεχνίτες και 14.500 

ειδικευµένους ναυτεργάτες) για τη δεκαετία 1960-1970659. 

 Ο Williams (1965) σε µελέτη προσέγγισης του απαιτούµενου εργατικού 

δυναµικού για την Ελλάδα660 συµπέρανε ότι το ανθρώπινο δυναµικό της 

Ελλάδας ήταν αναποτελεσµατικά εκπαιδευµένο. Αποδείξεις για αυτό ήταν:  

 α) η χαµηλή ποιότητα εκπαίδευσης, που καθιστούσε το εκπαιδευµένο 

ανθρώπινο δυναµικό όχι τόσο παραγωγικό όσο εκείνο άλλων χωρών ˙   

 β) το έντονο φαινόµενο της υπερεκπαίδευσης. Σύµφωνα µε τους 

Williams (1965) και Bowles (1969)661, για να υπάρξει επιτάχυνση της 

οικονοµικής µεγέθυνσης, θα έπρεπε το ποσοστό συµβολής της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης στο ρυθµό του ΑΕΠ να είναι 32,3% (έναντι 64,2%) για το 1961 

και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο ρυθµό του ΑΕΠ να είναι 161,6% 

(έναντι 289,3%) για το ίδιο έτος. 

 Ο Bowles (1969) σε µελέτη προσέγγισης του απαιτούµενου 

ανθρώπινου δυναµικού για την επίτευξη συγκεκριµένων ποσοστών 

µεγέθυνσης662 συµπέρανε ότι για την επιτάχυνση της οικονοµικής µεγέθυνσης 

στην Ελλάδα θα έπρεπε να εγγράφονται περισσότερα άτοµα στη 

δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση, καθώς και σε ειδικότητες 

µηχανικών και φυσικών επιστηµών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

                                                 
657 Panes, H.S. (1962). 
658 OECD (1965: 166). 
659 OECD (1970: 46). 
660 Williams, G. (1965). 
661 Bowles, S. (1969: 152).  
662 Bowles, S. (1969: 141-144). 
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 Σε παρόµοια αποτελέσµατα κατέληξε ο Leibenstein (1967) σε µελέτη 

µε βάση τα ποσοστά απόδοσης της εκπαίδευσης663. Υπολόγισε τη διαφορά 

του κόστους της εκπαίδευσης από το όφελος που προκύπτει λόγω της 

εκπαίδευσης και συµπέρανε ότι θα έπρεπε να δοθεί βαρύτητα στην ποιότητα 

της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Όποιες αλλαγές επρόκειτο να γίνουν θα 

έπρεπε να προηγηθούν στην δευτεροβάθµια και στη συνέχεια να επεκταθούν 

στην τριτοβάθµια. 

 Στην ίδια µελέτη καταγραφόταν η λύση του υποδείγµατος για την 

αριστοποίηση των εκπαιδευτικών πόρων στην Ελλάδα, που είχε προταθεί 

από το Mediterranean Regional Project (1965)664. Σύµφωνα µε αυτή θα 

έπρεπε οι συνολικές δαπάνες για την εκπαίδευση να αυξηθούν από 2,1% του 

Α.Ε.Π. το 1961 σε 3,2% το 1974. Συγκριτικά αναφέρουµε ότι το ποσοστό αυτό 

ήταν 3,94% το 1993 και 4,16% το 1994. 

 Χαρακτηριστικό αυτών των ερευνητικών δραστηριοτήτων ήταν ότι κατά 

κύριο λόγο θεωρούσαν την αύξηση της ζήτησης για εκπαίδευση εξαρτηµένη 

από την κρατική πρωτοβουλία.  

  Ιδιαίτερα εντυπωσιακή υπήρξε τις τελευταίες δεκαετίες η αύξηση της 

ζήτησης για εκπαίδευση σε ολοένα και υψηλότερη εκπαιδευτική βαθµίδα. Στη 

σύγχρονη θεωρία των οικονοµικών της εκπαίδευσης το ζήτηµα της υψηλής 

ζήτησης για εκπαίδευση εντοπίζεται στις ατοµικές προτιµήσεις. Βάση γι’ αυτήν 

την παραδοχή αποτελούν οι αποδοτικότητες της επένδυσης σε εκπαίδευση, 

όπως προέκυψαν κυρίως: 

 (α) από την συνάρτηση του Mincer (Psacharopoulos, 1982a, 1982b, 

1987, 1992a, 1992b, 1993, 1995a, 1995b, Kawuryan 1997)665 ˙   

 (β) και από τις ατοµικές αποδοτικότητες (Psacharopoulos, 1974, 1979, 

Psacharopoulos and Soumelis, 1979)666. 

 Την αποδοτικότητα της επένδυσης στην εκπαίδευση µπορούµε να τη 

διακρίνουµε σε ιδιωτική και κοινωνική. Ως ιδιωτική αποδοτικότητα ορίζουµε το 

όφελος που απολαµβάνει κάποιος, όταν λαµβάνει περισσότερη (δηλαδή 

υψηλότερης βαθµίδας) εκπαίδευση, αφού αφαιρεθούν οι φόροι. Είναι φανερό 
                                                 
663 Leibenstein, H. (1967). 
664 OECD (1965). 
665 Psacharopoulos, G. (1982a: 333-347, 1982b, 1987, 1992a, 1992b, 1993, 1995a, 1995b) 
και Kawuryan, A. (1997). 
666 Psacharopoulos, G. (1974, 1979: 181-185) και Psacharopoulos, G., Soumelis, C. (1979: 
159-177). 
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ότι αυτή αναφέρεται στη ζήτηση για εκπαίδευση. Στον υπολογισµό της 

κοινωνικής αποδοτικότητας συνυπολογίζονται όλες οι δαπάνες της πολιτείας 

για την παροχή εκπαίδευσης (µισθοί εκπαιδευτικών, υποδοµές). Τα οφέλη 

υπολογίζονται πριν από την παρακράτηση φόρων, καθώς και πριν τις 

δαπάνες της επένδυσης (π.χ. άµεσες δαπάνες και διαφυγόντα εισοδήµατα). 

 Η διαφορά ανάµεσα στην κοινωνική και την ιδιωτική αποδοτικότητα της 

επένδυσης αντικατοπτρίζει το βαθµό της δηµόσιας επιχορήγησης της 

εκπαίδευσης. Βέβαια, αν συγκρίνουµε τα δύο ποσοστά, θα αναµένουµε οι 

κοινωνικές αποδοτικότητες της κάθε βαθµίδας εκπαίδευσης να είναι 

µικρότερες από τις αντίστοιχες ιδιωτικές, γιατί τα ποσά που συνυπολογίζονται 

στην εκτίµησή τους είναι υψηλά. Επίσης, στις κοινωνικές αποδοτικότητες 

ουσιαστικά αποτυπώνονται µόνο τα νοµισµατικά οφέλη και οι 

παρατηρούµενες υπολογίσιµες δαπάνες και αποκλείεται η εµφάνιση µη 

νοµισµατικών στοιχείων, όπως π.χ. η βελτίωση της υγείας.  

Ο   Psacharopoulos (1993)667 µε µεγάλη εµπειρία από διάφορες 

µελέτες του κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι αποδοτικότητες της επένδυσης 

σε εκπαίδευση είναι:  

• υψηλότερες στην πρωτοβάθµια εκπαίδευσηֹ  

• χαµηλότερες στην τριτοβάθµια απ’ ό,τι στη δευτεροβάθµιαֹ  

• υψηλότερες για τις γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρεςֹ  

• υψηλότερες για τους αποφοίτους γενικής εκπαίδευσης απ’ ό,τι για τους 

αποφοίτους αντίστοιχης βαθµίδας τεχνικής-επαγγελµατικής 

εκπαίδευσηςֹ  

• υψηλότερες στον ανταγωνιστικό ιδιωτικό τοµέα απ’ ό,τι στο δηµόσιο 

τοµέα. 

Η εκπαίδευση θεωρείται σηµαντικός παράγοντας για την οικονοµική 

ανάπτυξη µιας χώρας, καθώς θεωρείται ότι δύναται να τροφοδοτήσει την 

εθνική οικονοµία µε το απαραίτητο εργατικό δυναµικό που θα κινητοποιήσει 

και θα επιταχύνει την οικονοµική δραστηριότητα. Παράλληλα η σηµασία της 

εκπαίδευσης καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντική και για το ίδιο το άτοµο, καθώς η 

απόκτησή της συνδέεται µε όρους όπως το γόητρο, το εισόδηµα και η 

ικανοποίηση από την εργασία. Έχουν συντελεστεί διάφορες έρευνες στα 

                                                 
667 Psacharopoulos, G. (1993). 
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πλαίσια της διερεύνησης τέτοιων ζητηµάτων, µε έµφαση στην απόδοση της 

εκπαίδευσης σε σχέση µε το εισόδηµα, που είναι αµεσότερα µετρήσιµο. 

 Ο Ψαχαρόπουλος (1985)668 χρησιµοποιώντας  σχετικά στοιχεία της 

Ε.Σ.Υ.Ε. µελέτησε τη διαµόρφωση του εισοδήµατος στην Ελλάδα και 

διαπίστωσε ότι και στην Ελλάδα η συσχέτισή του µε την εκπαίδευση είναι 

σύµφωνη µε τα διεθνή πρότυπα. Ειδικότερα, ανάµεσα στα συµπεράσµατά του 

είναι τα εξής: 

• Το εισόδηµα που αντιστοιχεί στην κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης είναι 

υψηλότερο από το εισόδηµα που αντιστοιχεί στην αµέσως κατώτερη 

εκπαιδευτική βαθµίδα και προκειµένου για τα ίδια έτη εµπειρίας ˙  

• Το εισόδηµα είναι φθίνουσα συνάρτηση της ηλικίας ˙ 

• Με την αύξηση της εµπειρίας του εργαζοµένου, αυξάνεται το εισόδηµά 

του µε φθίνοντα ρυθµό. 

 Γενικά προέβη στην εκτίµηση ότι η εµπειρία και τα έτη σπουδών 

ερµήνευαν το ένα τρίτο του εισοδήµατος του εργαζοµένου, κάτι που 

συµφωνούσε µε τα αγγλικά και αµερικανικά στοιχεία που είχε λάβει υπόψη 

του. 

 Επίσης, υπολόγισε ότι η ιδιωτική αποδοτικότητα της εκπαίδευσης για 

έναν επιπλέον χρόνο σπουδών ήταν κατά µέσο όρο 5,9% (1977), ποσοστό 

µάλλον χαµηλό όµως, αν το συγκρίνουµε µε άλλες χώρες (π.χ. στις ΗΠΑ και 

την Αγγλία για το ίδιο έτος το ποσοστό ήταν 10-11%). 

 Επιπλέον, για τις γυναίκες διαπίστωσε σε έρευνα του 1985 ότι η 

αποδοτικότητα της εκπαίδευσης είναι υψηλότερη για αυτές απ’ ό,τι για τους 

άνδρες, ερχόµενος σε αντίθεση µε το σχετικό εύρηµα του Leibenstein (1967), 

που στηρίχθηκε σε στοιχεία του ΚΕΠΕ. Αυτό ίσως οφειλόταν στο γεγονός ότι 

στο δείγµα του Ψαχαρόπουλου οι γυναίκες ήταν απόφοιτες πανεπιστηµίου.  

 Η εξήγηση που δόθηκε για τη χαµηλή αποδοτικότητα της εκπαίδευσης 

ήταν ότι την εποχή εκείνη η αύξηση των αποφοίτων όλων των βαθµίδων ήταν 

µεγάλη και επηρέασε σηµαντικά την προσφορά αποφοίτων, µε αποτέλεσµα 

να µειωθεί η αποδοτικότητα της εκπαίδευσης στο εισόδηµα. 

                                                 
668 Ψαχαρόπουλος, Γ., Καζαµίας, Α. (1985). 
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 Αρκετές έρευνες στράφηκαν επίσης στη µελέτη της υπερεκπαίδευσης. 

Υπερεκπαίδευση (over education) ή πλεονάζουσα εκπαίδευση ονοµάζεται µε 

βάση τον ορισµό του Freeman (1975, 1976)669 το φαινόµενο κατά το οποίο 

παρατηρούνται σε µια χώρα χαµηλότερα ποσοστά αποδοτικότητας της 

εκπαίδευσης λόγω της µεγαλύτερης προσφοράς σε σχέση µε τη ζήτηση 

πτυχιούχων. O Freeman κατέληξε στο συγκεκριµένο ορισµό, όταν 

παρατήρησε ότι για την περίοδο 1959-1974 στις Η.Π.Α. οι νόµοι της αγοράς 

οδήγησαν σε πτωτική πορεία την ιδιωτική και την κοινωνική αποδοτικότητα 

της εκπαίδευσης κάθε φορά που υπήρχε υπερβάλλουσα προσφορά 

εκπαιδευµένου ανθρώπινου δυναµικού σε σχέση µε τη ζήτηση. 

 Το φαινόµενο αυτό παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον, καθώς 

παρατηρείται, όταν τα υπερεκπαιδευµένα άτοµα απασχολούνται σε θέσεις 

εργασίας µε χαµηλότερη “απαιτούµενη” εκπαιδευτική βαθµίδα (Cattan, 

1985)670. Στην περίπτωση αυτή τα άτοµα δεν µπορούν να αξιοποιήσουν 

πλήρως τις δεξιότητες τους (Halaby 1974)671 και διαπιστώνουν ότι το πτυχίο 

τους δεν αποτελεί “ασφαλές εισιτήριο” για την επαγγελµατική αποκατάστασή 

τους (Etzioni, 1983)672. 

Βέβαια, επισηµαίνεται ότι η ύπαρξη του φαινοµένου της 

υπερεκπαίδευσης δεν υπονοεί µε κανέναν τρόπο ότι σε κάθε επάγγελµα 

αντιστοιχεί ορισµένο επίπεδο εκπαίδευσης. Αντίθετα, αν υπάρχουν κάποια 

εκπαιδευτικά όρια στα επαγγέλµατα, αυτά θα πρέπει να είναι ευέλικτα (Billis, 

1988)673. Επιπλέον φαίνεται ότι όχι µόνο η επέκταση  της εκπαίδευσης δε θα 

πρέπει να µειωθεί, αλλά θα πρέπει να συνεχίζεται η προσπάθεια εξασφάλισης 

εκπαίδευσης υψηλότερης ποιότητας (Gamson and Palgi, 1982)674. 

Το φαινόµενο της υπερεκπαίδευσης σχετίζεται και µε το κοινωνικο-

οικονοµικό περιβάλλον του ατόµου. Πιο συγκεκριµένα η εξεύρεση της 

κατάλληλης απασχόλησης, που συνδέεται άµεσα µε το πιστοποιητικό 

σπουδών κάποιου, συχνά απαιτεί παραµονή για µεγαλύτερο χρονικό 

διάστηµα σε κατάσταση ανεργίας, κάτι που κοστίζει (διαφυγόντα κέρδη, 

                                                 
669 Freeman, R. (1975, 1976). 
670 Cattan, P. (1985). 
671 Halaby, C. (1994). 
672 Etzioni, A. (1983: 7-9). 
673 Billis, D. (1988). 
674 Gamson, Z., Palgi, M. (1982: 55-67). 
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χρηµατοδότηση εκ µέρους της οικογένειας του για να συντηρηθεί). Όσοι έχουν 

τη δυνατότητα να περιµένουν, όταν τελικά επιλέξουν την απασχόλησή τους, 

απολαµβάνουν µεγαλύτερη αποδοτικότητα της εκπαίδευσής τους. Από τις 

έρευνες για την υπερεκπαίδευση προκύπτει ότι συνήθως τα άτοµα που 

προέρχονται από χαµηλότερα κοινωνικο-οικονοµικά περιβάλλοντα 

υποχρεούνται να αποδεχθούν επαγγέλµατα άσχετα µε την εκπαίδευσή τους 

και είναι υπερεκπαιδευµένα, γι’ αυτό και απασχολούνται σε ακατάλληλα 

επαγγέλµατα.  

 Το φαινόµενο λοιπόν αυτό καθίσταται ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί η 

εκπαίδευση στη σηµερινή εποχή έχει αποκτήσει µια έντονη παρουσία στη ζωή 

του ατόµου -συχνά χωρίς τη χρήση  ασφαλών κριτηρίων-, µε αποτέλεσµα να 

εντοπίζεται  συχνά το φαινόµενο της χαµηλής αµοιβής εκπαιδευµένων 

(µήπως “υπερεκπαιδευµένων” τελικά;) ατόµων, άρα και της χαµηλής 

απόδοσης της επένδυσής τους σε εκπαίδευση, που ακολουθείται πολλές 

φορές από χαµηλή  παραγωγικότητα, λόγω της απουσίας ικανοποίησης από 

το επίπεδο της αµοιβής τους. 

 Για την έννοια της υπερεκπαίδευσης η άποψη του Freeman (1976) έχει 

επικρατήσει έναντι άλλων απόψεων, παρ’ όλο που δεν καθορίζει µε ακρίβεια 

το µέγεθος της υπερεκπαίδευσης. Αυτό, βέβαια, δικαιολογείται, καθώς η 

υπερεκπαίδευση σαν εκπαίδευση αναφέρεται στο ίδιο το άτοµο, µε τις όποιες 

ιδιαιτερότητες της προσωπικότητάς του, και γι’ αυτό δε µπορεί να µετρηθεί 

επακριβώς. 

 ∆ιαφορετικές απόψεις, που αναφέρονται στο ίδιο φαινόµενο, αλλά 

στηρίζονται σε διαφορετική φιλοσοφία προσδίδοντας διαφοροποιηµένο 

περιεχόµενο, εκφράστηκαν από άλλους µελετητές. 

 Ο Mincer (1984)675 προτείνει τον όρο “παρατεταµένη παραµονή στο 

σχολείο” (over schooling). Θεωρεί ότι δεν πρόκειται για βελτίωση της 

εκπαίδευσης, αλλά για επιδείνωση της ποιότητας της παρεχόµενης 

εκπαίδευσης (under education). 

 Ο όρος “υποαπασχόληση” (Smith 1986, O’ Toole 1975α, 1975b, 

Irizarry 1980α, 1980b)676 ή “επαγγελµατική υποαπασχόληση” (Parra 1986, 

                                                 
675 Mincer, J. (1984). 
676 Smith, H. (1986), O’ Toole, J. (1975a, 1975b), Irizarry, R. (1980a: 338-352, 1980b: 3-4). 
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Tsang 1987, Tsang et alii 1991677) εκφράζει την υποχρησιµοποίηση των 

επαγγελµατικών δεξιοτήτων των απασχολουµένων που αποκτήθηκαν µε 

εκπαίδευση. 

 Τέλος ο όρος “επαγγελµατική ακαταλληλότητα” (Occupational 

Mismatching) (Jolin, 1987, Clogg and Shockey, 1984)678 αναφέρεται στην 

“ακατάλληλη” κοινωνική κατανοµή των εργαζοµένων λόγω των επιπλέον 

δεξιοτήτων τους. 

Μια σειρά από έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στόχευαν στη 

συσχέτιση της εκπαίδευσης µε την παραγωγικότητα του ατόµου, εξετάζοντας 

παράλληλα όλες τις παραµέτρους που εµφανίζονται να την επηρεάζουν 

(Berry (1980)679, Blaug (1976, 1985)680, Dore (1976)681, Little (1980)682, 

Mehmet (1988)683 και Thurow (1977)684). 

 Ερευνητικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε επίσης και για το θέµα των 

προσφερόµενων ευκαιριών απασχόλησης. Συγκεκριµένα, σε έρευνα στην 

Κολοµβία για την υπόθεση “έλλειψης ευκαιριών” (Tenjo, 1990)685 

διαπιστώθηκε ότι οι διασυνδέσεις και οι φιλίες διευκολύνουν την εύρεση 

εργασίας. Το συγκριτικό αυτό πλεονέκτηµα το έχουν τα άτοµα που βρίσκονται 

στα ανώτερα κοινωνικο-οικονοµικά στρώµατα και γι’ αυτό σε αυτά συνήθως 

δεν παρατηρείται υπερεκπαίδευση. Αντίστοιχη έρευνα στις Η.Π.Α. έδειξε ότι 

στους διάφορους οργανισµούς τις υψηλότερες θέσεις τις καταλαµβάνουν 

υποψήφιοι από την υψηλότερη εισοδηµατική κοινωνική τάξη, που είναι 

απόφοιτοι των καλύτερων πανεπιστηµίων της χώρας (Useem and Κarabel, 

1986)686. 

 Στην ίδια θεµατική κινείται η διερεύνηση της λεγόµενης “τύχης” στην 

ανισότητα (Granovetter, 1974)687, που επεξηγείται τόσο από τις προσωπικές 

διασυνδέσεις όσο και από το γεγονός ότι όσο µεγαλύτερη φήµη έχει ένα 

ίδρυµα από το οποίο αποφοιτά ένας µελλοντικός εργαζόµενος, τόσο λιγότερο 
                                                 
677 Parra, R. (1986), Tsang, M. (1987), Tsang, M., R. Rumberger, Levin, H. (1991). 
678 Jolin, M. (1987), Clogg, C., Shockey, J. (1984). 
679 Berry, A. (1980). 
680 Blaug, M. (1976: 827-955) και Blaug. M. (1985: 17-18). 
681 Dore, R. (1976). 
682 Little, A. (1980). 
683 Mehmet, O. (1988). 
684 Thurow, L. (1977). 
685 Tenjo, J. (1990). 
686 Useem and Karabel (1986). 
687 Granovetter, M. (1974, 1981). 
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χρόνο δαπανά για την εύρεση της κατάλληλης εργασίας (Granovetter, 

1981)688. 

Η αρχική διαπίστωση από τις διάφορες έρευνες, αλλά και από την 

κοινή εµπειρία, ότι η αποδοτικότητα της εκπαίδευσης είναι συνδεδεµένη µε 

την περισσότερη εκπαίδευση αποπροσανατόλισε τους σπουδαστές και 

οδήγησε από τη δεκαετία του 1970 και µετά σε µεγάλη συµµετοχή και στην 

πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Αυτό σταδιακά δηµιούργησε πληθωρισµό 

πανεπιστηµιακών πτυχίων, µε αποτέλεσµα να σηµειωθεί σταδιακή πτώση της 

αποδοτικότητας της εκπαίδευσης επί του εισοδήµατος από µισθό, µε 

συνέπεια η εξασφάλιση µιας θέσης εργασίας να εξαρτάται από το κοινωνικο-

οικονοµικό περιβάλλον του πτυχιούχου (Knight and Sabot, 1990)689. 

Έτσι έρευνες που ακολούθησαν690 κατέδειξαν κάποια συµπεράσµατα, 

τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί στην εποχή µας µε δραµατικό τρόπο. 

Συγκεκριµένα αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε έλλειψη σε µεσαία τεχνικά στελέχη 

και υπερκορεσµός σε διοικητικούς υπαλλήλους και πτυχιούχους Α.Ε.Ι., η 

ανεργία των αποφοίτων Γενικής Εκπαίδευσης και πτυχιούχων πολλών Α.Ε.Ι. 

παρουσίαζε αύξηση, ενώ αποδείχθηκε ότι ο δείκτης κοινωνικής 

αποδοτικότητας των επενδύσεων στην Τ.Ε.Ε. ήταν διπλάσιος σε σχέση µε τη 

γενική. 

 Αναφερόµενη στο ίδιο θέµα η Lambiri – Dimaki (1976)691 αναφέρει ότι, 

ενώ η εισαγωγή στο Πανεπιστήµιο είναι ανοικτή σε όλες τις 

κοινωνικοοικονοµικές τάξεις, η εύρεση της κατάλληλης θέσης εργασίας 

σχετίζεται άµεσα µε τις διασυνδέσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος του 

αποφοίτου. Για το λόγο αυτό συνήθως υποαπασχολούνται οι 

υπερεκπαιδευµένοι πτυχιούχοι µε χαµηλότερη κοινωνικοοικονοµική 

προέλευση και εποµένως µε λιγότερες κοινωνικές διασυνδέσεις. 

 Επίσης, σύµφωνα µε τη θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου η 

εκπαίδευση επιταχύνει την ατοµική παραγωγικότητα και αυτή µε τη σειρά της 

οδηγεί σε υψηλότερους µισθούς (Murphy and Welch 1990 και 1992)692. 

Τίθεται όµως το ερώτηµα αν συµβαίνει το ίδιο και στους υπερεκπαιδευµένους 

                                                 
688 Granovetter, M. (1981: 31). 
689 Knight J., Sabot R. (1990: 235). 
690 Κασσωτάκης, Μ. (1986: 28). 
691 Lambiri – Dimaki, J. (1976: 168). 
692 Murphy, K., Welch, F. (1990, 1992). 

 283



ή αν αυτοί υποκαθιστούν τους λιγότερο εκπαιδευµένους σε επαγγέλµατα 

“ακατάλληλα” για τα προσόντα τους (Blaug 1976, 1985)693. 

 Στην περίπτωση των υπερεκπαιδευµένων εργαζοµένων ισχύει ο νόµος 

της προσφοράς και της ζήτησης. ∆ηλαδή όσο ο αριθµός τους αυξάνεται µέσα 

στην αγορά εργασίας, τόσο το εισόδηµά τους ελαττώνεται, ενώ ταυτόχρονα 

αυξάνονται τα απαιτούµενα προσόντα αναφορικά µε την εκπαιδευτική 

βαθµίδα για τα δεδοµένα επαγγέλµατα.  

 Το ίδιο φαινόµενο έγινε αντικείµενο διαφόρων ερευνών σε σχέση µε 

την Ελλάδα, οι οποίες κατέδειξαν ότι υπάρχει το φαινόµενο της 

υπερεκπαίδευσης (Williams, 1965694, Bowles, 1967695, Ψαχαρόπουλος και 

Καζαµίας, 1985696, Πεσµαζόγλου, 1987697, Lambropoulos, 1990698, Glytsos, 

1989, 1990a, 1990b, 1995699, Patrinos, 1995700). 

 Από τα αποτελέσµατα των προαναφερθεισών ερευνών µπορούµε να 

ξεχωρίσουµε εκείνα του Γλυτσού και του Πατρινού. 

 Ο πρώτος διαπίστωσε ήδη από εκείνη την εποχή (µελετώντας την 

εκπαιδευτική σύνθεση του εργατικού δυναµικού στην Ελλάδα) ότι υπήρξε 

αύξηση του αριθµού των ακατάλληλα κατανεµηµένων εργαζοµένων (σε σχέση 

πάντα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο) στο διάστηµα 1960-1990, πράγµα που 

σηµαίνει µη αποτελεσµατική κατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού. Σε µια 

απόπειρα εξήγησης επισήµανε ότι αιτία για αυτό δεν είναι µόνο το φαινόµενο 

της ανεργίας, αλλά και η τάση απόκτησης περισσότερων τυπικών προσόντων 

και ακατάλληλων γνώσεων λόγω κακής ερµηνείας των µηνυµάτων της αγοράς 

εργασίας. ∆ιατύπωσε επίσης την άποψη ότι αυτή η δυσαρµονία θα µπορούσε 

να περιοριστεί µόνο αν η ζήτηση εργασίας και η κατανοµή των ανθρώπινων 

πόρων βασίζονται στην ελεύθερη λειτουργία της αγοράς εργασίας. 

 Ο Patrinos από τη µελέτη του για τη συχνότητα του φαινοµένου της 

υπερεκπαίδευσης σε πτυχιούχους νοµικής και στους µηχανικούς διαπίστωσε 

                                                 
693 Blaug, M. (1976: 827-955, 1985: 17-18). 
694 Williams, G. (1965). 
695 Bowles, S. (1967). 
696 Ψαχαρόπουλος, Γ., Καζαµίας, Α. (1985). 
697 Πεσµαζόγλου, Σ. (1987). 
698 Lambropoulos, H. (1990). 
699 Glytsos, N. (1989, 1990a, 1990b), Γλυτσός, Ν. (1995: 275-332). 
700 Patrinos, H. (1995: 85-91). 
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ότι το φαινόµενο της υπερεκπαίδευσης εξαρτάται σηµαντικά από το 

κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον των ατόµων. 

 Είναι λοιπόν φανερή η επίδραση του φαινοµένου της υπερεκπαίδευσης 

στη συµβολή της εκπαίδευσης στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, γιατί η 

εµφάνισή του υπονοεί ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν είναι ικανοποιητική 

και εποµένως δεν µπορεί να συντελέσει στην οικονοµική µεγέθυνση µιας 

χώρας.  

 Από τις διάφορες έρευνες άµεσα ή έµµεσα γινόταν κατανοητή η 

αναγκαιότητα στροφής µεγάλου τµήµατος των νέων προς την 

τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση και τα προκύπτοντα από αυτήν 

επαγγέλµατα. Οι προσπάθειες των ελληνικών κυβερνήσεων για την 

αναβάθµιση της τεχνικής-επαγγελµατικής εκπαίδευσης, για τη 

συστηµατοποίησή της και την αύξηση προσφοράς αυτού του τύπου 

εκπαίδευσης δεν έτυχαν της αντίστοιχης ανταπόκρισης εκ µέρους των γονέων 

και των µαθητών που θα µπορούσαν να ενταχθούν σε αυτήν. Υπάρχουν 

διάφορες µελέτες (Psacharopoulos and Soumelis, 1979701, Kassotakis, 

1981702,  Παπάς και Ψαχαρόπουλος, 1988703) που κατέδειξαν την αποστροφή 

των νέων και των οικογενειών τους προς τις τεχνικές-επαγγελµατικές σπουδές 

µέχρι σχετικά πρόσφατα. Στα ευρήµατα των ερευνητικών αυτών 

προσεγγίσεων εµφανίζονται παράγοντες, όπως οι οικονοµικές απολαβές, το 

κοινωνικό γόητρο και η επαγγελµατική εξέλιξη, να έλκουν τους νέους προς 

επιλογές µακριά από αυτή τη µορφή εκπαίδευσης. 

Ενδεικτικά προς αυτή την κατεύθυνση είναι τα ευρήµατα διαφόρων 

ερευνών που, αν και πραγµατοποιήθηκαν σε µαθητές της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, κατέδειξαν την αρνητική στάση τους έναντι της Τεχνικής και 

Επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Τα ευρήµατα δεν αναµένεται να βρίσκονται σε 

µεγάλη απόσταση από ό,τι αφορά στους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. της δικής µας 

έρευνας, καθώς οι επιλογές, τα εργασιακά αντικείµενα και οι επαγγελµατικές 

προβλέψεις παρουσιάζουν µια σηµαντικού βαθµού προσέγγιση.  

 Κατ’ αρχάς αυτή τη µορφή εκπαίδευσης φαίνεται να την επιλέγουν 

κυρίως άτοµα µη ευνοηµένα προερχόµενα από οικογένειες χαµηλών 

                                                 
701 Psacharopoulos, G., Soumelis, K. (1979: 159-177). 
702 Kassotakis, M. (1981: 81-93). 
703 Παπάς, Γ., Ψαχαρόπουλος, Γ. (1988: 73-103). 
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κοινωνικών στρωµάτων, µε χαµηλές σχολικές επιδόσεις, που, όπως είναι 

φυσικό, αποσκοπούν σε γρήγορη εύρεση εργασίας µέσω της ειδίκευσης704 

(Σιδηροπούλου, 1993). Υπάρχει, επίσης, µεγαλύτερη προτίµηση στη Γενική 

Εκπαίδευση από την Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση, γιατί θεωρείται 

ότι η πρώτη προσφέρει καλύτερης ποιότητας µόρφωση και περισσότερες 

δυνατότητες εισαγωγής στα Α.Ε.Ι., ενώ η δεύτερη οδηγεί σε τεχνικά 

επαγγέλµατα χαµηλού κοινωνικού γοήτρου (Kassotakis, 1981)705. Εξάλλου, η 

εδώ και δεκαετίες σταθερή προτίµηση των Ελλήνων σε µη χειρωνακτικά 

επαγγέλµατα, έστω και µε χαµηλότερες σε κάποιες περιπτώσεις αµοιβές, 

συνδέει αναπόσπαστα την εκπαίδευση µε το υψηλό κοινωνικό γόητρο όντας 

βαθιά ριζωµένη στην πεποίθηση ότι όσο περισσότερη µόρφωση απαιτείται, 

τόσο ανεβαίνει το κοινωνικό γόητρο (Κασιµάτη, 1988706). 

Αρνητική προς αυτόν τον τύπο εκπαίδευσης είναι και η στάση των 

γονέων, οι οποίοι θεωρούν τα Τ.Ε.Λ.  - σηµερινά Τ.Ε.Ε. (κατ’ επέκταση και 

την Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση) υποβαθµισµένα τόσο από την 

άποψη της εκπαιδευτικής αποτελεσµατικότητας όσο και από την πλευρά του 

σχολικού περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, πιστεύουν ότι µε έναν τίτλο από το 

αυτά είναι δύσκολο να βρει κάποιος εργασία, γι’ αυτό δείχνουν να προτιµούν 

την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση για τα παιδιά τους (Σιδηροπούλου, 1991707). 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι οι επαγγελµατικές επιλογές 

των νέων, που διαµορφώνουν και τις εκπαιδευτικές τους επιλογές, συνδέονται 

άµεσα µε την αυτοαντίληψη του ατόµου. Η έννοια της αυτοαντίληψης κατέχει 

κεντρική θέση στη θεωρία της επαγγελµατικής ανάπτυξης του Super (Osipow, 

1983708). Σύµφωνα µε αυτή το άτοµο µέσα από την εκφρασµένη 

επαγγελµατική του επιλογή µεταφράζει σε επαγγελµατική ορολογία την ιδέα 

που έχει για το τι είδους άτοµο είναι. Εποµένως, επιδιώκει το συγκεκριµένο 

επάγγελµα να συµφωνεί µε την εικόνα που το ίδιο έχει για τον εαυτό του. Γι’ 

αυτό και, σύµφωνα µε τη θεωρία, κάθε άτοµο προσπαθεί να εκπληρώσει την 

αυτοαντίληψή του επιλέγοντας την ένταξή του σε κάποιο επάγγελµα, στο 

οποίο διαβλέπει την πιθανότητα να έχει περιθώρια να εκφραστεί.  

                                                 
704 Σιδηροπούλου, ∆., (1993: 50-77). 
705 Kassotakis, M. (1981: 81-93). 
706 Κασιµάτη, Κ. (1988: 116-135). 
707 Σιδηροπούλου, ∆., (1991: 67-80). 
708 Osipow, S.H. (1983). 
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Επιπρόσθετα, οι παράγοντες που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και 

επαγγελµατικές επιλογές των ατόµων σύµφωνα µε τις θεωρίες 

επαγγελµατικής ανάπτυξης είναι πολλοί. Αναφέρονται -και µάλιστα µε σειρά 

βαρύτητας- παράγοντες όπως το ίδιο το άτοµο, οι γονείς, οι καθηγητές γενικά, 

τα αδέλφια, οι φίλοι, άλλοι συγγενείς, ο καθηγητής σχολικού επαγγελµατικού 

προσανατολισµού (Anderson & Malikiosi-Loisou , 1980709). 

Ο δραστικός περιορισµός των ενδιαφεροµένων για τεχνική-

επαγγελµατική εκπαίδευση και η διοχέτευση µεγάλου τµήµατος του µαθητικού 

δυναµικού σε άλλους τύπους εκπαίδευσης δηµιούργησαν µια κατάσταση 

χαµηλής ζήτησης για τεχνική εκπαίδευση. Αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης 

ήταν η διαπίστωση χαµηλού επιπέδου και σε όσους τελικά την επέλεγαν, 

γεγονός που επαληθεύτηκε µέσα από σχετικές έρευνες (Κόκκος, 1982710, 

Αποστολίδης, 1989711). 

Ιδιαίτερη επίδραση στη ζήτηση για επαγγελµατική εκπαίδευση 

εµφανίζονται να διαδραµατίζουν η γεωγραφική ανισότητα και η ανισότητα των 

δύο φύλων. Ειδικότερα, βρέθηκε (Παναγιωτοπούλου, 1993712) ότι υπήρχε 

περιορισµένη πρόσβαση στην Τ.Ε.Ε. ακόµη και για τους ενδιαφερόµενους 

µαθητές λόγω της ανισοκατανοµής των σχετικών εκπαιδευτικών µονάδων. Ο 

µέσος δείκτης προσβασιµότητας των Τ.Ε.Λ. σε σχέση µε τα Γενικά Λύκεια 

ήταν ένα προς τέσσερα (1:4), ενώ στους αστικούς οικισµούς διαµορφωνόταν 

στο ένα προς τρία (1:3), στους ηµιαστικούς στο ένα προς τέσσερα (1:4) και 

στους αγροτικούς στο ένα προς δεκατέσσερα713.  

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ερευνητικά (Κασσωτάκης και 

Σιδηροπούλου, 1992714 και Σιδηροπούλου, 1992715) ότι η δυσκολία 

πρόσβασης στα Τ.Ε.Λ. συνοδευόταν και από µια αντίστοιχη άνιση προσφορά 

ειδικοτήτων ανάµεσα σε αστικούς, ηµιαστικούς και αγροτικούς οικισµούς, η 

οποία επηρέαζε και τις δυνατότητες ορισµένων µαθητριών, που θα 

επιθυµούσαν να φοιτήσουν στην τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση. Πιο 

συγκεκριµένα, πολλές ήταν αναγκασµένες είτε να φοιτήσουν υποχρεωτικά στη 

                                                 
709 Anderson, R., Malikiosi-Loisou, M. (1980). 
710 Κόκκος, Α. (1982). 
711 Αποστολίδης, Α., Κασβίκης, Μ., Κοκκινίδου, Ε., Λιαγκουρίδης, Σ., Ντίνα, Θ. (1989: 57-64). 
712 Παναγιωτοπούλου, Ι (1993). 
713 Παναγιωτοπούλου, Ι. (1993: 133). 
714 Κασσωτάκης, Μ., Σιδηροπούλου, ∆. (1992: 177). 
715 Σιδηροπούλου, ∆. (1990). 

 287



γενική εκπαίδευση, είτε να ακολουθήσουν ειδικότητες που θεωρούνταν πιο 

ταιριαστές µε την απασχόληση και την κοινωνική αποστολή της γυναίκας 

σύµφωνα µε τα κυρίαρχα κοινωνικά πρότυπα.  

Εξίσου σηµαντική για την απαξίωση της Τεχνικής  και Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης είναι και η επίδραση ενδογενών παραγόντων, που έχουν να 

κάνουν µε τις πολλές ελλείψεις και την κακή οργάνωση, που αυτή 

αντιµετωπίζει. Έχει αποδειχθεί ερευνητικά ( Κωστάκη, 1989716) ότι ένας 

µαθητής του Τ.Ε.Λ. (σήµερα ΤΕΕ) κοστίζει περίπου όσο και αυτός του Γενικού 

Λυκείου (σήµερα Ενιαίου), κάτι που έρχεται σε αντίθεση µε την 

πραγµατικότητα άλλων ανεπτυγµένων χωρών, όπου το κόστος της Τ.Ε.Ε. 

είναι υψηλότερο από εκείνο της Γενικής Εκπαίδευσης, λόγω των απαιτήσεων 

της πρώτης σε εργαστήρια και αναλώσιµα για την εκπαίδευση των µαθητών. 

Η αναποτελεσµατικότητα της Τεχνικής - Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, 

που διαφαίνεται από τη χαµηλή εκτίµηση που απολαµβάνουν οι τίτλοι 

σπουδών της στην αγορά εργασίας, επιδεινώνει την κατάσταση, αφού µόνο 

ένα µικρό ποσοστό εµφανίζεται να ασκεί επάγγελµα συναφές µε την 

ειδικότητά του (∆ηµητρόπουλος, 1988717). 

 Στην Ελλάδα, παρ’ όλες τις δυσκολίες που παρουσιάζουν, έχουν 

πραγµατοποιηθεί διάφορες έρευνες, σε µια προσπάθεια πρόβλεψης των 

αναγκών της αγοράς εργασίας κυρίως σε ποσοτικό, αλλά και σε ποιοτικό 

επίπεδο (Γλυτσός, 1976718, Γλυτσός και Φακιολάς, 1985719, Βόρλοου, 

Λαµπρόπουλος και Βαφειάδης, 1985720, Συκιανάκης 721, Jecchinis, 

Katsanevas and Papavasiliou, 1989722, Γλυτσός, 723, Tolpinos και 

Κοντογεώργης 1995724, Κανελλόπουλος, 1994725, Κατσανέβας, 1998726). 

Όπως είναι φανερό, οι παραπάνω έρευνες διενεργήθηκαν στα πλαίσια 

της δραστηριότητας ερευνητικών φορέων, υπάρχουν όµως και ορισµένες που 

                                                 
716 Κωστάκη, Α. (1989). 
717 ∆ηµητρόπουλος, Β. (1988: 147-155). 
718 Γλυτσός, Ν. (1976). 
719 Γλυτσός, Ν., Φακιολάς, Ρ. (1985: 299-322). 
720 Βόρλοου, Α., Λαµπρόπουλος Τ., Βαφειάδης, Γ. (1985). 
721 Συκιανάκης, Γ. (1985).   
722 Jecchinis, Ch, Katsanevas, Th., Papavasiliou, M. (1989). 
723 Γλυτσός, Ν., Προοπτικές της Ελληνικής Αγοράς Εργασίας στο έτος 2000. 
724 Γλυτσός, Ν. Π., Λαµπίρη-∆ηµάκη, Ι. Κυριαζή, Ν., Ταπεινός, Γ.Φ., Κοντογιώργης, Γ.∆. 
(1995: 48). 
725 Κανελλόπουλος, Κ. (1994). 
726 Κατσανέβας, Θ. (1998). 
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συµπεριλήφθηκαν στα πλαίσια της σύνταξης προγραµµάτων ανάπτυξης σε 

εθνικό, περιφερειακό ή νοµαρχιακό επίπεδο (Ο.Α.Ε.∆., 1989727, Κέντρο 

Χωροταξικών Μελετών, 1991728,  URSA-NET, 1991729). 

Το γεγονός ότι η σύνδεση της αγοράς εργασίας και της εκπαίδευσης 

παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήµατα έχει εντοπιστεί όχι µόνο από τις 

ερευνητικές προσπάθειες φορέων που ασχολούνται µε τα αντικείµενα αυτά, 

αλλά και από τις προσεγγίσεις από την πλευρά της εργοδοσίας. Σε κλαδικές 

µελέτες του Σ.Ε.Β. (π.χ. Σ.Ε.Β., 1990730) επισηµάνθηκε ότι η µέση τεχνική-

επαγγελµατική εκπαίδευση παρουσιάζει ασυµβατότητα προς τις ανάγκες της 

βιοµηχανίας. Στα ίδια συµπεράσµατα κατέληξε και σχετική έρευνα υπό την 

αιγίδα της Ε.Ε. (Παπαλεξόπουλος, Θ. κ.α., 1993731). 

Στην ίδια θεµατική περιοχή κινείται και µια έρευνα συσχέτισης της 

εκπαίδευσης µε τη ζήτηση ειδικοτήτων, αλλά και µε την ανεργία (Αθανασούλα-

Ρέππα, 1992732) στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής. Σε αυτήν διαφάνηκε ότι 

υπήρχε µικρή αλληλεξάρτηση της διάρθρωσης των ειδικοτήτων του µαθητικού 

δυναµικού της Μέσης Τ.Ε.Ε. µε τη διάρθρωση των επαγγελµατικών 

κατηγοριών της απασχόλησης, ενώ σε ορισµένες περιφέρειες υπήρχε σχετικά 

υψηλός βαθµός αλληλεξάρτησης µε την επαγγελµατική διάρθρωση της 

ανεργίας.  

Η ένταξη των πτυχιούχων διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθµίδων στην 

αγορά εργασίας αποτέλεσε κατά καιρούς αντικείµενο ερευνητικής 

δραστηριότητας, καθώς η επίτευξη αυτού του στόχου αποτελεί ισχυρή ένδειξη 

της αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης που παρέχεται από τη 

συγκεκριµένη βαθµίδα, αλλά και γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήµατος. 

 Τα συµπεράσµατα πολλών από τις έρευνες αυτές συνετέλεσαν στη 

βελτίωση ή και, όπου κρίθηκε αναγκαίο, στον αναπροσανατολισµό των 

προγραµµάτων σπουδών και σε θεσµική αναδιάρθρωση των εµπλεκοµένων 

φορέων. Οι έρευνες αυτές κρίθηκαν περισσότερο αναγκαίες από ποτέ λόγω 

του µαζικού χαρακτήρα που απέκτησε η εκπαίδευση µε την αύξηση του 

                                                 
727 ΟΑΕ∆, Υπουργείο Εργασίας (1989). 
728 Κέντρο Χωροταξικών Μελετών (1991). 
729 URSA-NET (1991). 
730 ΣΕΒ (1990). 
731 Παπαλεξόπουλος, Θ. κ.α. (1993). 
732 Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1992: 197-210). 
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αριθµού των εκπαιδευτικών φορέων και την συνακόλουθη αύξηση της 

ευθύνης τους έναντι της κοινωνίας για τη σωστή επιτέλεση του έργου τους, 

καθώς και για την αξία της προσφερόµενης δηµόσιας εκπαίδευσης σε σχέση 

µε τις δηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση (οι οποίες πρέπει να 

αξιοποιούνται). 

Η έρευνα του Κ. Χριστοµάνου (1981)733 απευθυνόταν σε αποφοίτους 

των ΚΑΤΕΕ και προσπάθησε να διερευνήσει την άποψή τους για τις σπουδές 

σε αυτά, την επίδραση των σπουδών στη διαµόρφωση της προσωπικότητάς 

τους και να συσχετίσει το αντικείµενο της εργασίας τους µε το αντικείµενο των 

σπουδών. 

∆ιαπίστωσε ότι τα µισά άτοµα του δείγµατος προέρχονταν από 

χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα, ότι οι επαγγελµατικές προσδοκίες των 

αποφοίτων δεν είχαν ικανοποιηθεί, ενώ επίσης θεωρούσαν ότι η αγορά 

εργασίας δεν ήταν επαρκώς προετοιµασµένη να δεχθεί τα εξειδικευµένα 

υπαλληλικά και διοικητικά στελέχη που προέρχονταν από τα ΚΑΤΕΕ. Τα 

άτοµα που συµµετείχαν στην έρευνα δήλωσαν επίσης ότι αισθάνονταν 

παγιδευµένα, γιατί «δεν είχαν προσπαθήσει να ξαναδώσουν εξετάσεις και να 

εισαχθούν στα Α.Ε.Ι.». Ακόµη διαπίστωσαν ότι είχαν δυσκολίες προσαρµογής 

στο εργασιακό τους περιβάλλον σε αντίθεση µε τους εµπειροτέχνες 

συναδέλφους τους, οι οποίοι (σύµφωνα µε την ερµηνεία του Χριστοµάνου) 

λόγω της απουσίας τυπικής κατάρτισης δέχονταν µε µεγαλύτερη ευκολία 

οποιαδήποτε εργασία σε αντίθεση µε τους αποφοίτους των ΚΑΤΕΕ. 

Η έρευνα των Θ. Παπαθεοδοσίου και Α. Βακαλιού (1983-1985)734 για 

την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων σπουδών των ΚΑΤΕΕ 

διενεργήθηκε την εποχή που µόλις είχαν καταργηθεί τα ΚΑΤΕΕ και είχαν 

ιδρυθεί τα Τ.Ε.Ι. Σε αυτήν ο υπό διερεύνηση όρος “αποτελεσµατικότητα” 

αναφερόταν στην επάρκεια των γνώσεων για την άσκηση του επαγγέλµατος 

και για την απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά εργασίας. Στην 

έρευνα  συµπεριλαµβάνονταν ερωτήσεις που αναφέρονταν σε στοιχεία του 

προσωπικού και κοινωνικού προφίλ των υποψηφίων (π.χ. εκπαίδευση και 

επάγγελµα γονέων), στις εργασίες όπου είχαν απασχοληθεί, στον τρόπο που 

είχαν εξασφαλίσει την εργασία τους. Γινόταν επίσης διερεύνηση της άποψής 
                                                 
733 Χριστοµάνος, Κ. (1981). 
734 Παπαθεοδοσίου, Θ., Βακαλιός, Α. (διενέργεια 1983 και 1985). 
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τους σχετικά µε το θεσµό των ΚΑΤΕΕ, τις εξειδικεύσεις, την πρακτική άσκηση 

κλπ. 

 Ανάµεσα στα ευρήµατα ήταν ότι οι απόφοιτοι σχεδόν όλων των 

σχολών προέρχονταν από αγροτικές και εργατικές οικογένειες. Επίσης, οι 

περισσότεροι απόφοιτοι δήλωσαν ότι επιθυµούσαν να φοιτήσουν σε ΑΕΙ735, 

αφήνοντας να διαφανεί ότι οι σπουδαστές στη διάρκεια της φοίτησής τους 

επαναπροσδιόριζαν τους στόχους τους. Τα προγράµµατα σπουδών ήταν 

χαµηλής ποιότητας µη παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις για την 

επαγγελµατική δραστηριότητα, ενώ επίσης για τις περισσότερες κατηγορίες 

αποφοίτων υπήρχαν προβλήµατα ανεργίας ή ετεροαπασχόλησης. Αναφάνηκε 

επίσης διαφοροποίηση ανάµεσα σε όσους απασχολούνταν σε µεγάλες 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπου κατείχαν υποβαθµισµένες ειδικότητες έναντι 

όσων απασχολούνταν στο δηµόσιο, όπου κατείχαν επιτελικές θέσεις. 

 Στην έρευνα διατυπώθηκαν προτάσεις που αναφέρονταν στην 

αντιµετώπιση προβληµάτων σχετιζόµενων µε την πρακτική άσκηση (π.χ. να 

µην πραγµατοποιείται σε ειδικότητες άσχετες µε την εξειδίκευση που είχε 

λάβει κάποιος στα ΚΑΤΕΕ) και την επαγγελµατική κατοχύρωση των 

αποφοίτων. 

   Βασικό συµπέρασµα της έρευνας για τους συγγραφείς ήταν ότι ήταν 

σχεδόν αδύνατη η αντιστοίχιση των αναγκών της οικονοµίας και του 

εκπαιδευµένου εργατικού δυναµικού. Γι’ αυτό επιχείρησαν να αποσυνδέσουν 

την εκπαίδευση από την απασχόληση υποστηρίζοντας ότι κατευθυντήριος 

άξονας του εκπαιδευτικού συστήµατος δεν µπορεί να είναι η παροχή 

γνώσεων που συνδέονται µε ορισµένο επάγγελµα, αλλά η παροχή ευέλικτων, 

µετατρέψιµων γνώσεων, που συνδέονται µε κλάδους υπευθυνοτήτων 

(διευρυµένους τοµείς απασχόλησης). Η µετατρεψιµότητα των γνώσεων 

διευκολύνει τα άτοµα να αναπτύξουν επαγγελµατική κινητικότητα. 

 Στην ίδια έρευνα συµπεριλαµβανόταν συνέντευξη µε στελέχη του 

Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων για τη θέση των Τ.Ε.Ι. Σε αυτήν ο Σ.Ε.Β. 

διαφοροποιούσε τις προσφερόµενες θέσεις εργασίας µέσα στη δοµή της 

επιχείρησης σε τρία επίπεδα: στην κατώτερη βαθµίδα (εργατοτεχνίτες: αυτοί 

προέρχονταν από τον Ο.Α.Ε.∆. και τις ιδιωτικές και δηµόσιες σχολές και 
                                                 
735 ∆εν υπάρχουν στοιχεία για τον πραγµατικό αριθµό αυτών που οδηγήθηκαν στα ΑΕΙ είτε 
ως πτυχιούχοι είτε συµµετέχοντας στο σύστηµα των εισαγωγικών εξετάσεων. 
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υπήρχε δυνατότητα εξέλιξής τους µέχρι τη θέση του αρχιεργοδηγού), στη 

µέση βαθµίδα (εργοδηγοί: προέρχονταν από µέσες τεχνικές σχολές · οι 

απόφοιτοι των ΚΑΤΕΕ θα µπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή, µια και υπήρχαν 

ελλείψεις, αλλά έδειχναν απροθυµία) και στην ανώτερη (στελέχη: αυτά 

προέρχονταν από τα Α.Ε.Ι.).  

Η έρευνα των Γ. Ψαχαρόπουλου και Α. Καζαµία (1985)736 

επικεντρώθηκε κυρίως στην ανώτατη εκπαίδευση µε χρήσιµα όµως 

συµπεράσµατα για όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες. Προσεγγίζουν το θέµα 

τους χρησιµοποιώντας όλες τις µεθόδους που απορρέουν από τη θεώρηση 

του ανθρωπίνου κεφαλαίου. 

 Η αρχική έρευνα διεξήχθη το 1976 και κατέληγε στο συµπέρασµα ότι η 

συµβολή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας 

ήταν πολύ µικρή στο παρελθόν. Το γεγονός αυτό οφειλόταν στη χαµηλή 

ποιότητα εκπαίδευσης σε ορισµένους κλάδους, στη διάσταση ανάµεσα στην 

ειδικότητα που αποκτήθηκε µε τις σπουδές και στην επαγγελµατική 

δραστηριότητα, καθώς και στην παραµέληση της τεχνικής-επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης.  

 ∆ιατύπωσαν την άποψη ότι µετά την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 

1977 (Ν. 576/1977) η εκπαίδευση µετατρεπόταν σε ένα είδος επένδυσης 

παγίου κεφαλαίου και θεωρούσαν ότι η παροχή διαφόρων τύπων γνώσης 

που προσφέρονταν σε µια ποικιλία σχολών (ΚΑΤΕΕ, Τεχνικά Λύκεια, Τεχνικές 

και Επαγγελµατικές Σχολές) θα µπορούσε να αναπτύξει τις δεξιότητες των 

µαθητών και σπουδαστών σε ορισµένες ειδικότητες και µε τον τρόπο αυτό να 

συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας737. 

  Υπογράµµισαν ότι ο σχεδιασµός οποιουδήποτε εκπαιδευτικού 

προγράµµατος µε µεσοπρόθεσµο ή µακροπρόθεσµο χαρακτήρα δεν µπορεί 

να είναι οριστικός. Αντίθετα, θα πρέπει να διακρίνεται από δυνατότητα 

αναπροσαρµογής, αφού οι συνθήκες µεταβάλλονται και έτσι οφείλουν να 

ακολουθούν την οργάνωση ενός ευαίσθητου εργατικού δυναµικού, που να 

προσαρµόζεται στις διαφοροποιούµενες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες. 

Η λύση που πρότειναν ήταν η έµφαση στην τεχνική εκπαίδευση έναντι της  

                                                 
736 Ψαχαρόπουλος, Γ., Καζαµίας, Α. (1985). 
737 Ψαχαρόπουλος, Γ., Καζαµίας, Α. (1985: 28). 
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γενικής µε µέσους ρυθµούς ετήσιας αύξησης 1% για τα γενικά λύκεια, 2,5% 

για τα πανεπιστήµια, 5% για τα τεχνικά λύκεια και 5% για τα ΚΑΤΕΕ. 

Η έρευνα της Κ. Κασιµάτη (1991)738 αφορούσε τα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά της απασχόλησης. Η συγκεκριµένη έρευνα, που διενεργήθηκε 

το 1983 και το 1985 σε δείγµατα 6.250 και 7.500 νοικοκυριών αντίστοιχα, 

ανέλυσε το εκπαιδευτικό επίπεδο (γενικής και τεχνικής-επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης κάθε βαθµίδας), το επαγγελµατικό επίπεδο των 

απασχολουµένων (µε αναφορά στο πρώτο και στο τωρινό επάγγελµα)  και 

διάφορες άλλες µεταβολές, όπως την επαγγελµατική δραστηριότητα του 

πατέρα, το χρόνο που µεσολάβησε από την απόκτηση πτυχίου µέχρι την 

πρώτη εργασία και τη σχετικότητα σπουδών και επαγγέλµατος. 

 Ανάµεσα στα συµπεράσµατα µπορούµε να ξεχωρίσουµε τα εξής:  

• Οι απόφοιτοι µέσων και κατώτερων τεχνικών σχολών εξασφάλιζαν 

ευκολότερα ανταπόκριση στην αγορά εργασίας σε σχέση µε τους αποφοίτους 

των άλλων βαθµίδων εκπαίδευσης (εκτός της ανώτερης µη τεχνικής). 

• Στην ανώτερη εκπαίδευση µη τεχνικής φύσης (που τότε περιελάµβανε 

τις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες, τις Σχολές Νηπιαγωγών, Σωµατικής Αγωγής και 

Οικιακής Οικονοµίας) διαπιστώθηκε ο µεγαλύτερος βαθµός σχετικότητας 

σπουδών και επαγγέλµατος (90%) από όλη την τριτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ 

στις τεχνικές ειδικότητες της ίδιας βαθµίδας η σχετικότητα σπουδών και 

επαγγέλµατος ήταν µικρότερη739. 

• Συγκρίνοντας αποφοίτους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε αποφοίτους 

της ίδιας βαθµίδας, που είχαν λάβει επιπλέον και πτυχίο τεχνικής 

επαγγελµατικής σχολής,  βρέθηκε ότι οι πρώτοι (και στο πρώτο και στο 

τωρινό τους επάγγελµα) απασχολούνταν σε µη χειρωνακτικά επαγγέλµατα σε 

µεγαλύτερο ποσοστό από τους δεύτερους, αφού τα επαγγέλµατα αυτά 

διακρίνονταν από την έλλειψη ποικιλίας ειδικεύσεων. Ακόµη οι κάτοχοι 

πτυχίου είχαν καλύτερη πρόσβαση στα τεχνικά και εξειδικευµένα 

επαγγέλµατα740.  

• ∆ιαφοροποιηµένη ανά επαγγελµατική κατηγορία εµφανιζόταν η εικόνα 

από τη σύγκριση όσων είχαν τελειώσει µόνο τη στοιχειώδη ή την υποχρεωτική 

                                                 
738 Κασιµάτη, Κ. (1991). 
739 Κασιµάτη, Κ. (1991: 271-272).   
740 Κασιµάτη, Κ. (1991: 310-311). 
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εκπαίδευση µε όσους είχαν αποκτήσει επιπλέον τεχνικές γνώσεις ή 

δεξιότητες741. 

• Σε ό,τι αφορά, τέλος, στην τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση µέσης ή 

κατώτερης βαθµίδας σε σχέση µε τη γενική εκπαίδευση φάνηκε ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία όσων δήλωσαν κάτοχοι επαγγελµατικών και τεχνικών 

γνώσεων και εξειδικεύσεων είχε φοιτήσει σε αντίστοιχη σχολή (δηµόσια ή 

ιδιωτική) και είχε εισέλθει στην αγορά εργασίας µε ορισµένα τυπικά προσόντα, 

εποµένως θεωρούνταν εξ ορισµού παραγωγική. Οι υπόλοιποι είχαν 

αποκτήσει επαγγελµατικές γνώσεις από την εµπειρία µέσα στους χώρους 

εργασίας και παρατηρήθηκε ότι συγκεντρώνονταν κυρίως σε ειδικότητες που 

δεν απαιτούσαν από τη φύση τους καµία θεωρητική βάση, αλλά εξαρτώνταν 

από την επιδεξιότητα του ατόµου742.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα που διενήργησαν η Β. 

Γεωργακοπούλου και ο Β. Κουζής (1996)743. Πραγµατοποιήθηκε το 1991 σε 

44  επιχειρήσεις του λεκανοπεδίου Αττικής µε περισσότερους από 50 

εργαζόµενους και διερευνούσε τις στάσεις και τις απόψεις των εργοδοτών για 

ζητήµατα απασχόλησης. Ανάµεσα στα άλλα κατέληξε στα εξής:  

• Οι εργοδότες έτειναν να εντοπίζουν πλεονάσµατα προσωπικού κυρίως 

σε επίπεδο µεσαίων στελεχών, υπαλλήλων και σπανιότερα στα κατώτερα 

στελέχη και στους εργατοτεχνίτες.  

• Επίσης εντόπιζαν σπανιότερα πλεονάσµατα στο ειδικευµένο 

προσωπικό από ό,τι σε άλλες κατηγορίες. 

• Οι επιχειρήσεις έδειχναν µια προτίµηση στην εντατικότερη αξιοποίηση 

του υπάρχοντος εργατικού δυναµικού τους µε υπερωρίες παρά στις νέες 

προσλήψεις. 

• Οι ελλείψεις σε ειδικευµένο προσωπικό εµφανίζονταν στο 33% των 

βιοµηχανιών, στο 50% του εµπορίου και στο 30% των τραπεζών. 

• Στην περίπτωση που διαπιστωνόταν πρόβληµα ειδίκευσης, οι 

περισσότερες (65%) προτιµούσαν την επιµόρφωση και επανεκπαίδευση του 

ήδη υπάρχοντος προσωπικού -κυρίως στην βιοµηχανία και στο εµπόριο- ενώ 

                                                 
741 Κασιµάτη, Κ. (1991: 337-338). 
742 Κασιµάτη, Κ. (1991: 200). 
743 Γεωργακοπούλου, Β., Κουζής, Β. (1996). 
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µόνο µία στις πέντε προτιµούσε τη στρατηγική πρόσληψης νέου µόνιµου 

προσωπικού µε προσόντα, κυρίως στις τράπεζες.  

• Σε ό,τι αφορούσε στο επίπεδο της ειδίκευσης και των δεξιοτήτων, 

υπήρχε µια κυµαινόµενη ικανοποίηση. Ικανοποίηση εκδηλώθηκε από τους 

εργοδότες σε ποσοστό 70,6%  στο δηµόσιο και 66,7% στον ιδιωτικό τοµέα, 

ενώ από τα σωµατεία σε ποσοστό 50%  στο δηµόσιο και 46,7%  στον ιδιωτικό 

τοµέα. 

• Παρατηρήθηκε επίσης και από τους εργοδότες και από τα σωµατεία ότι 

στις δύο από τις τρεις επιχειρήσεις υπήρχαν εργαζόµενοι που είχαν τη 

δυνατότητα να διεκπεραιώσουν διαφορετικές εργασίες χωρίς κόστος 

προσαρµογής. Αυτή µάλιστα η κατηγορία εργαζοµένων αξιοποιούνταν 

περισσότερο στις τράπεζες απ’ ό,τι στους άλλους τοµείς της οικονοµίας.  
Μεγάλος αριθµός ερευνών για την απορρόφηση αποφοίτων τεχνικής – 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης διαφόρων βαθµίδων στην αγορά εργασίας, 

καθώς και για διάφορες όψεις της εκπαίδευσης και της απασχόλησης 

διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). 

Με την έρευνα του Παπαθεοδοσίου και των συνεργατών του (1988)744 

διερευνήθηκε η πορεία αποφοίτων των Τεχνικών-Επαγγελµατικών Λυκείων 

(Τ.Ε.Λ.) σε πέντε σχολές των Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Ανάµεσα στα συµπεράσµατα 

ήταν και το γεγονός ότι, παρά τις δυσκολίες που διαπίστωναν οι 

συγκεκριµένοι σπουδαστές στην παρακολούθηση θεωρητικών (δηλαδή µη 

εφαρµοσµένων) µαθηµάτων, όπως η Φυσική και τα Μαθηµατικά, οι επιδόσεις 

τους παρουσίαζαν σταδιακή βελτίωση και τελικά αποτελούσαν αξιόλογο 

δυναµικό για τα Τ.Ε.Ι. Είναι µάλιστα αξιοσηµείωτο ότι οι συγκεκριµένοι 

σπουδαστές ως µαθητές των Τ.Ε.Λ. παρουσίαζαν πιο περιορισµένες 

ικανότητες στα µαθήµατα αυτά από ό,τι οι µαθητές των Γενικών Λυκείων και 

πολλοί είχαν εισαχθεί µε ειδικό ποσοστό στα Τ.Ε.Ι. 

Σε µεταγενέστερη έρευνα του Παπαθεοδοσίου και των συνεργατών του 

(1991)745 στόχος ήταν η µελέτη των ροών των αποφοίτων Α.Ε.Ι. προς τα 

Τ.Ε.Ι. Η συγκεκριµένη έρευνα ανατέθηκε στο Ι.Τ.Ε. από το Υπουργείο 

Παιδείας προκειµένου να καταγραφούν, να µελετηθούν και να αναλυθούν οι 

λόγοι που οδηγούν τους αποφοίτους Α.Ε.Ι. στη συνέχιση των σπουδών τους 
                                                 
744 Παπαθεοδοσίου, Θ. και συνεργάτες (1988) . 
745 Παπαθεοδοσίου, Θ. και συνεργάτες (1991). 
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στα Τ.Ε.Ι. Βασική υπόθεση της έρευνας αποτελούσε το ότι οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. 

εκδηλώνουν την τάση να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Τ.Ε.Ι. 

αποσκοπώντας στην εξασφάλιση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων 

εφαρµοσµένου χαρακτήρα και εποµένως στην περαιτέρω επαγγελµατική τους 

κατοχύρωση τόσο µε την απόκτηση πρόσθετης κατάρτισης όσο και µε την 

κτήση νέου επαγγελµατικού τίτλου. 

 Ανάµεσα στα άλλα η έρευνα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι υπήρχε 

συγκεκριµένη ζήτηση εκ µέρους αποφοίτων Α.Ε.Ι. για επαγγέλµατα σχετικά 

νέα στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα σηµειωνόταν έντονη στροφή αποφοίτων 

Α.Ε.Ι. για συνέχιση των σπουδών τους στα Τ.Ε.Ι. Αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί 

καταδεικνύει τη συνειδητοποίηση από πολύ νωρίς εκ µέρους των αποφοίτων 

Α.Ε.Ι. της ανάγκης για πρόσθετη επαγγελµατική κατάρτιση, κάτι στο οποίο θα 

µπορούσαν σήµερα να ανταποκριθούν σε κάποιο βαθµό και τα Ι.ΕΚ 

προσφέροντας εκπαίδευση ενηλίκων (συνεχιζόµενη εκπαίδευση) σε πιο 

διευρυµένες ηλιακές οµάδες µε πιο ελκυστικά προγράµµατα προσαρµοσµένα 

σε αυτές.  

Η εµφάνιση νέων επαγγελµατικών αναγκών και η συνακόλουθη 

προσαρµογή της ζήτησης στην αγορά εργασίας µε την απαίτηση καινούριων 

δεξιοτήτων από τους εργαζοµένους ήταν το αντικείµενο έρευνας από τον 

Παπαθεοδοσίου και τους συνεργάτες του (1990)746. Με  αυτή τη µελέτη 

γινόταν διερεύνηση της σχέσης µεταξύ του επιλεγµένου µοντέλου / προτύπου 

ανάπτυξης στην Ελλάδα και των αναγκών σε επαγγελµατικές δεξιότητες, που 

διαφοροποιούνταν µε την εµφάνιση νέων επαγγελµάτων ή προηγµένων και 

εξειδικευµένων γνώσεων. 

 Το εύρος της έρευνας έφτανε µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’80 και 

διαπίστωνε ότι σύµφωνα µε το επικρατούν πρότυπο ανάπτυξης δεν υπήρχε 

ακόµη κάποια ιδιαίτερη ζήτηση σε νέες ειδικότητες ή γνώσεις. Ειδικότερα 

συµπέρανε ότι η υπάρχουσα -µικρή- ζήτηση νέων γνώσεων και ειδικοτήτων 

εκδηλωνόταν στον τριτογενή τοµέα µε έµφαση στους αναπτυσσόµενους 

τοµείς της πληροφορικής (µε ζήτηση για άτοµα κάθε εκπαιδευτικού επιπέδου), 

των τηλεπικοινωνιών, των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, της προστασίας 

του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της βιοτεχνολογίας. 

                                                 
746 Παπαθεοδοσίου, Θ. και συνεργάτες (1990). 
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 Παράλληλα, διαφαινόταν µια χαµηλή ζήτηση για στελέχη ανώτερα ή 

µέσα, αλλά δεν είχε φτάσει σε τέτοια µεγέθη, που να επιτρέπει πιο 

µακροχρόνιες εκτιµήσεις ή ακόµη και συσχετίσεις µε το εκπαιδευτικό σύστηµα 

µόνιµου ή περιοδικού χαρακτήρα µε επαναλαµβανόµενα προγράµµατα 

επιµόρφωσης και κατάρτισης. 

 Η προσπάθεια εκτίµησης των νέων ειδικοτήτων και των αναγκών της 

αγοράς εργασίας συνεχίστηκε µε έρευνα των ιδίων (1992)747, µε την οποία 

εξετάζονταν οι ανάγκες και οι ελλείψεις ειδικοτήτων στη ∆υτική Αττική µε τη 

µελέτη των προβληµάτων που σχετίζονταν µε την παραγωγική δοµή της 

περιοχής. Παρουσιάζονταν, επίσης, η απασχόληση του ενεργού πληθυσµού, 

το επίπεδο διαβίωσης και οι προοπτικές ανάπτυξής του. 

 Συµπερασµατικά η έρευνα κατέληγε στην επισήµανση ελλείψεων σε 

επίπεδο τεχνίτη, εξειδικευµένου τεχνίτη και εργοδηγού, κάτι που υποδείκνυε 

ότι, σε αντίθεση µε την Τριτοβάθµια, η ∆ευτεροβάθµια Τεχνική-Επαγγελµατική 

Εκπαίδευση (Τεχνικά-Επαγγελµατικά Λύκεια, Τεχνικές-Επαγγελµατικές 

Σχολές) δεν ανταποκρινόταν πάντα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ακόµη 

διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις τα προβλήµατα στελέχωσης δεν 

εµφανίζονταν οξυµένα, γιατί αφενός οι άνεργοι παρουσίαζαν κινητικότητα 

αφετέρου υπήρχε περιορισµένη αύξηση του όγκου παραγωγής και εποµένως 

περιορισµένη ζήτηση νέων στελεχών. 

 Η έρευνα των Papatheodosiou και Kalouli (1994)748 αναφερόταν στην 

περίπτωση τεσσάρων κρατών µελών της Ε.Ε. (Αυστρία, Ελλάδα, Ιρλανδία, 

Ιταλία). Αποτελούνταν από δύο τεύχη, το πρώτο για την περίπτωση της 

Ελλάδας και το δεύτερο µε τη συνθετική έκθεση και για τις τέσσερις χώρες. Με 

την έρευνα αυτή επιχειρούνταν να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις της 

τεχνολογικής πολιτικής στη διάδοση της νέας τεχνολογίας σε παραγωγικές 

µονάδες του δευτερογενούς τοµέα και οι επιδράσεις της στη ζήτηση νέων 

επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 

Στο ίδιο πεδίο ενδιαφέροντος βρισκόταν και η έρευνα του 

Παπαθεοδοσίου και των συνεργατών του Ι.Τ.Ε. για τη διασύνδεση της 

τεχνολογικής πολιτικής µε την τεχνολογική εκπαίδευση στις εθνικές οικονοµίες 

τεσσάρων κρατών, της Αυστρίας, της Ελλάδας, της Ολλανδίας και της 
                                                 
747 Παπαθεοδοσίου, Θ. και συνεργάτες, (1992). 
748 Papatheodosiou, Th., Kalouli, M. (1994).  
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Φινλανδίας (1995)749. Η έρευνα αποσκοπούσε στην καταγραφή της πολιτικής 

που εφάρµοζαν οι συγκεκριµένες µικρές αναπτυγµένες εθνικές οικονοµίες για 

την τεχνολογία. Επίσης, γινόταν σύγκρισή τους µε την αντίστοιχη ελληνική και 

επεκτεινόταν σε διατύπωση συµπερασµάτων σχετικά µε την άµεσα 

συνδεδεµένη τεχνολογική εκπαίδευση. 

Η διερεύνηση της αγοράς εργασίας συνεχίστηκε µε έρευνα του Ι.Τ.Ε. 

(1996)750 επικεντρωµένη στους αποφοίτους σχολών τεχνολογικών 

εφαρµογών των Τ.Ε.Ι. Με τη συγκεκριµένη έρευνα διερευνήθηκε η 

απασχόληση των αποφοίτων, ενώ παράλληλα διατυπώθηκαν διάφορες 

εκτιµήσεις για την τεχνολογική εκπαίδευση και την ανταπόκρισή της στη 

στελέχωση της δευτερογενούς παραγωγής. 

Στην έρευνα του Κατσανέβα751 για την πρόβλεψη των ζητούµενων 

επαγγελµάτων, που δηµοσιεύθηκε το 1998, υποστηρίχθηκε ότι η ελληνική 

αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι ισχύει στην 

Ε.Ε. από έντονες ανισορροπίες στη προσφορά και ζήτηση εργασίας κατά 

επάγγελµα και περιοχή. Η υπόθεση αυτή στηρίχθηκε και στην άποψη ότι η 

χώρα µας αναπτύχθηκε στην περιφέρεια της διεθνούς οικονοµίας και 

χαρακτηρίζεται από ανισοµερή ανάπτυξη, που αντανακλάται και στη δοµή της 

απασχόλησης. 

Άλλη έρευνα του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που 

ολοκληρώθηκε το 1999752, επιχειρούσε να προβεί σε µια αξιολόγηση της 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και στη συνέχεια να καθορίσει τις προοπτικές της. 

Η έρευνα αυτή περιλάµβανε τέσσερα µέρη µε διαφορετικές προσεγγίσεις το 

καθένα σχετικά µε την τεχνολογική εκπαίδευση. Το ενδιαφέρον µας µε βάση 

τους προσανατολισµούς της παρούσας διατριβής επικεντρώθηκε στο πρώτο 

(επιστηµονικός υπεύθυνος ήταν ο Θ. Παπαθεοδοσίου), το οποίο από τη µια 

διερευνούσε τη γενικότερη κατάσταση στην τεχνολογική εκπαίδευση σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο και τις διενεργούµενες  προσπάθειες εκσυγχρονισµού 

της, ενώ στη συνέχεια η έρευνα προχωρούσε στην αξιολόγηση της ζήτησης 

στην Ελλάδα επαγγελµάτων, που αφορούσαν ειδικότητες των Τ.Ε.Ι. 

                                                 
749 Παπαθεοδοσίου, Θ. και συνεργάτες (1995). 
750 Παπαθεοδοσίου, Θ. και συνεργάτες (1996). 
751 Κατσανέβας, Θ. (1998: 23). 
752 Παπαθεοδοσίου, Θ., Καζάζης, Ι., Ηλιόπουλος, Γ., Ξεκαλλάκης, Μ. (1999). 
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Στα πλαίσια του Επιχειρηµατικού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και 

Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) ο Ο.Ε.Ε.Κ., άµεσα 

υπεύθυνος για τα θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

διενήργησε έρευνα753, µε την οποία επιχείρησε να διερευνήσει το βαθµό 

απορρόφησης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας και να εντοπίσει 

εκείνες τις ειδικότητες και τους τοµείς που εµφανίζουν τη µεγαλύτερη ζήτηση 

στην αγορά εργασίας. Βασικά ευρήµατα της έρευνας ήταν ότι το ποσοστό των 

αποφοίτων που είχαν εξασφαλίσει εργασία τέσσερα χρόνια µετά την 

αποφοίτηση ανερχόταν στο 67% και εποµένως η τοποθέτησή τους στην 

απασχόληση θεωρήθηκε ως εξαιρετικά ικανοποιητική. Φάνηκε επίσης να 

απουσιάζει η σύνδεση της σπουδαστικής επίδοσης και της ειδίκευσης (που 

συνδέεται κυρίως  µε το φύλο) µε την απασχόληση, µε αποτέλεσµα την 

απορρέουσα έλλειψη ικανοποίησης του εργαζοµένου από την εργασία και την 

αρνητική στάση του απέναντι σε αυτή. 

Η εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής και οικονοµικής ανάπτυξης µιας 

χώρας συνδέεται σε µεγάλο βαθµό µε τις κοινωνικές και οικονοµικές 

παραµέτρους της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Για το λόγο αυτό το 

ερευνητικό ενδιαφέρον των επιστηµόνων για το χώρο της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης σε διεθνές επίπεδο ακολουθεί µια εξελικτική πορεία µέσα στο 

χρόνο, εστιάζοντας κάθε φορά στα θέµατα που βρίσκονται στο επίκεντρο της 

προσοχής και κάτω από το βάρος δεδοµένων κοινωνικοοικονοµικών 

συνθηκών και αιτηµάτων. Παράλληλα, προσπαθούν µέσα από τα ερευνητικά 

ευρήµατα να καταλήξουν σε συµπεράσµατα και προτάσεις που επιφέρουν 

θετικές µεταβολές στο εκπαιδευτικό σύστηµα και πολλαπλασιάζουν την 

αποτελεσµατικότητά του. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
753 Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
1. Εκπόνηση και δοµή του ερωτηµατολογίου – Μεθοδολογικά 
προβλήµατα. 

Για τη διενέργεια της έρευνας754 χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο, το 

οποίο για την εξασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων 

συγκροτήθηκε έτσι ώστε να εµφανίζει οµοιογένεια στα ερωτήµατα, δηλαδή να 

µετρούν κατά το δυνατόν µε τον ίδιο τρόπο και προς την ίδια κατεύθυνση· 

καταβλήθηκε προσπάθεια τα περισσότερα ερωτήµατα να είναι κλειστού τύπου 

(όπου αυτό ήταν δυνατό), προκειµένου η απάντηση να είναι πιο εύκολη και 

σαφής. Επιπλέον, έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια στην επιλογή του δείγµατος, 

ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό, ενώ σε κάθε επικοινωνία µε τα άτοµα 

υπογραµµίστηκε η ανωνυµία του ερωτηµατολογίου και η σηµασία της 

αξιοπιστίας των δηλούµενων στοιχείων. 

Στο ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνονται ερωτήσεις τόσο κλειστού όσο 

και ανοιχτού τύπου. Στις ερωτήσεις κλειστού τύπου για τη διαβάθµιση των 

τιµών των µεταβλητών που ανήκουν στην “τακτική κλίµακα µέτρησης” 

επιλέχθηκε η πεντάβαθµη κλίµακα, που είναι η συνηθέστερη διαβάθµιση και 

εµφανίζεται συχνά στις κοινωνικές έρευνες. Οι διαβαθµίσεις ανάλογα µε το 

περιεχόµενο της ερώτησης παρουσιάζουν τη µορφή “απόλυτα - πολύ – 

αρκετά – λίγο – καθόλου”, “σίγουρα ναι – µάλλον ναι – ίσως – µάλλον όχι – 

σίγουρα όχι” ή τη µορφή επιλογής / ιεράρχησης των προτιµήσεων σε µια 

αριθµητική κλίµακα 1-5, στην οποία 1 είναι το “πάρα πολύ” και 5 το 

“καθόλου”755. 

Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου χρησιµοποιήθηκαν κυρίως για να έχουν 

οι απόφοιτοι τη δυνατότητα να καταγράψουν ελεύθερα τις απόψεις τους, 

χωρίς να προκαταλαµβάνονται, ειδικά στην περίπτωση που επρόκειτο για 

αιτιολόγηση των απόψεών τους ή για την κατάθεση εκ µέρους τους 

υποκειµενικών γνωµών ή προτάσεων. Ακολούθησε κωδικοποίηση των 

                                                 
754 Στη βιβλιογραφία παρατίθενται τα βιβλία που χρησιµοποιήθηκαν για το σχεδιασµό, την 
οργάνωση της εµπειρικής έρευνας και την ανάλυση των ευρηµάτων.  
755 Υπάρχουν δύο ερωτήσεις µε διαφορετικό τρόπο διαβάθµισης, µία µε τέσσερις βαθµούς 
(“πολύ µεγάλο – αρκετό – λίγο – καθόλου”) και µία µε τρεις (“ναι – ίσως – όχι”). 
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δεδοµένων και στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η στατιστική τους 

επεξεργασία. 

Η παρούσα έρευνα αναφέρεται σε µια σειρά από θεµατικά πεδία 

σχετικά τόσο µε την εκπαίδευση και την κατάρτιση όσο και µε την αγορά 

εργασίας. Το περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου λοιπόν για λόγους 

διευκόλυνσης των αποφοίτων στη συµπλήρωσή του, αλλά και εξυπηρέτησης 

της ανάλυσης των απαντήσεων, διαιρέθηκε σε πέντε επιµέρους ενότητες, που 

αναφέρονται σε αντίστοιχες θεµατικές περιοχές, οι οποίες στην ανάλυση των 

ευρηµάτων συσχετίζονται µεταξύ τους και οδηγούν σε συγκεκριµένα 

συµπεράσµατα. 

 
1.1. Α΄ µέρος. 

Στο τµήµα αυτό οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. καλούνται να απαντήσουν σε 

13 ερωτήσεις προσωπικού χαρακτήρα, προκειµένου να καθοριστεί το ατοµικό 

και το κοινωνικό τους προφίλ, αφού θεωρούµε ότι οι διάφορες παράµετροί του 

επηρεάζουν τις στάσεις και τις επιλογές των ατόµων. Οι ερωτήσεις 

αναφέρονται στην ηλικία, στο φύλο, στην οικογενειακή κατάσταση, στον τόπο 

καταγωγής και κατοικίας, στον τύπο Λυκείου από το οποίο αποφοίτησαν και 

στην επίδοσή τους στις λυκειακές σπουδές, στο επίπεδο γνώσης ξένων 

γλωσσών, στο εκπαιδευτικό επίπεδο και στην επαγγελµατική δραστηριότητα 

των γονέων τους.  

Με τις απαντήσεις επιχειρείται η σκιαγράφηση της εικόνας του 

αποφοίτου Λυκείου, ο οποίος επιλέγει τη φοίτηση σε Ι.Ε.Κ., και η εξαγωγή 

διαφόρων συµπερασµάτων. 
 
1.2. Β΄ µέρος. 

Σε αυτό το τµήµα οι απόφοιτοι απαντούν σε 27 ερωτήσεις, που 

αναφέρονται στην εκπαιδευτική τους πορεία µετά την αποφοίτησή τους από 

το Λύκειο. Συγκεκριµένα καθορίζουν το Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοίτησαν και την 

ειδικότητα που επέλεξαν. Στη συνέχεια απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά µε τα 

αίτια των επιλογών τους σε σχέση µε τις σπουδές σε Ι.Ε.Κ.  

Επίσης, αναφέρονται σε ειδικότερα θέµατα που σχετίζονται µε τη 

λειτουργία του θεσµού, όπως είναι η πρακτική άσκηση των σπουδαστών, η 

εκπαιδευτική κινητικότητα σε χώρες της Ε.Ε. και η συµµετοχική διάθεση του 
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Ι.Ε.Κ. στην προσπάθειά τους να βρουν εργασία µετά το τέλος των σπουδών 

τους.  

Τέλος, καλούνται να καθορίσουν την περαιτέρω εκπαιδευτική τους 

πορεία. Αρχικά, επιχειρείται να διαπιστωθεί αν µετά το Ι.Ε.Κ. συνέχισαν τις 

σπουδές τους σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθµίδα και σε ποια ειδικότητα, 

συναφή ή όχι προς την αρχική κατάρτιση που είχαν λάβει, στοιχεία ενδεικτικά 

για το αν η τελευταία αποτέλεσε για τα συγκεκριµένα άτοµα το τέρµα ή την 

αφετηρία µιας διαδροµής. Στη συνέχεια καταγράφονται οι στάσεις τους 

απέναντι στο επίκαιρο θέµα της συνεχιζόµενης κατάρτισης. Στον αδιάκοπα 

µεταβαλλόµενο κόσµο, στον οποίο ζούµε, η δια βίου εκπαίδευση προβάλλει 

ως ο µόνος τρόπος να αντεπεξέλθει το άτοµο στις διαφοροποιούµενες 

προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει  σε καθηµερινή βάση. ∆εν πρέπει 

µάλιστα να παραβλέπεται ο έντονος προβληµατισµός που αναπτύσσεται τα 

τελευταία κυρίως χρόνια πάνω στο ζήτηµα αυτό και καταδεικνύει το µέγεθος 

του προβλήµατος. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον να αναδειχθούν οι απόψεις για τη 

συνεχιζόµενη κατάρτιση των συγκεκριµένων ατόµων, τα οποία διεκδικούν ή 

υπερασπίζονται µια θέση στην αγορά εργασίας. Το ίδιο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και η διαπίστωση του βαθµού συµµετοχής τους σε προγράµµατα 

συνεχιζόµενης κατάρτισης, καθώς και του τύπου των προγραµµάτων στα 

οποία συµµετείχαν (όσοι το έπραξαν), ώστε να διαφανεί και έµπρακτα η 

εφαρµογή στην πράξη των απόψεών τους για  αυτά.  
 
1.3. Γ΄ µέρος. 

Σε αυτό το τµήµα του ερωτηµατολογίου οι 7 ερωτήσεις αναφέρονται 

στο θέµα της ανεργίας. Επιχειρείται µια προσέγγιση στην προσωπική 

εµπειρία του κάθε ερωτώµενου, καθώς η ανεργία έχει ήδη µεταβληθεί σε µια 

µόνιµη απειλή, που επικρέµαται πάνω από τους εργαζόµενους, 

δηµιουργώντας προβλήµατα τόσο σε προσωπικό, όσο και σε κοινωνικό και 

σε οικονοµικό επίπεδο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµπλήρωση αυτού 

του τµήµατος ήταν να πληρείται η γενικά αποδεκτή συνθήκη για να θεωρηθεί 

κάποιος άνεργος για κάποιο διάστηµα, δηλαδή κατά το διάστηµα που 
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παρουσιάζει τον εαυτό του ως άνεργο να ήταν ικανός προς εργασία και να 

αναζητούσε συστηµατικά εργασία, χωρίς όµως επιτυχία756.  

Το εγχείρηµα αποσκοπεί στη διερεύνηση των αιτίων της ανεργίας στις 

συγκεκριµένες ηλικιακές οµάδες και της κατάστασης στην αγορά εργασίας, µε 

την οποία οι νέοι έρχονται αντιµέτωποι µετά την προστατευτική περίοδο της 

εκπαίδευσης. 

Επίσης, καταγράφονται στοιχεία για τη χρονική διάρκεια της ανεργίας, 

τη λειτουργία της επιδοµατικής πολιτικής προς τους ανέργους (ιδιαίτερα για 

τους νεότερους και τους νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας) και τη 

λειτουργία του κοινωνικού περιβάλλοντος, αλλά και των ίδιων των ατόµων 

που ζουν µέσα σε αυτό στα διαστήµατα ανεργίας.  

Τέλος, παρουσιάζει ενδιαφέρον η διερεύνηση της συµµετοχής των 

αποφοίτων Ι.Ε.Κ. σε επιδοτούµενα προγράµµατα κατάρτισης ή 

επανακατάρτισης ανέργων ή πρόσληψης ανέργων από επιχειρήσεις σε 

επιδοτούµενες θέσεις εργασίας, για να επιτευχθεί οµαλότερα η επανένταξή 

τους στην αγορά εργασίας και να αποφευχθεί τυχόν περιθωριοποίησή τους. 

Αυτό εντάσσεται µέσα στο ευρύτερο κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο, στο οποίο 

η ελληνική οικονοµία, λειτουργώντας µέσα στο θεσµικό περιβάλλον της Ε.Ε., 

καταβάλλει διάφορες προσπάθειες ενίσχυσης της απασχόλησης, προκειµένου 

να επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη, να διευρύνει την κοινωνική και 

οικονοµική ευηµερία και να αποτρέψει επικίνδυνα φαινόµενα κοινωνικής 

διάκρισης και έλλειψης συνοχής.   
 

1.4. ∆΄ µέρος. 
Το τµήµα αυτό, που είναι και το µεγαλύτερο του ερωτηµατολογίου (35 

ερωτήµατα), αναφέρεται σε θέµατα λειτουργίας της αγοράς εργασίας, ώστε να 

καταστεί δυνατή η προσέγγισή της µέσα από την προσωπική αντίληψη και 

την εµπειρία των ερωτωµένων. 
Αρχικά περιλαµβάνονται ερωτήσεις που αναφέρονται στη σχέση των 

αποφοίτων µε τον κρατικό µηχανισµό υποστήριξης της απασχόλησης και 

προστασίας των ανέργων (Ο.Α.Ε.∆.). Οι συζητήσεις για την ανάγκη 

αναδιοργάνωσης και λειτουργίας του µε πιο εκσυγχρονισµένες και αξιόπιστες 
                                                 
756 Πρόκειται για τον ορισµό που γίνεται αποδεκτός διεθνώς από τον ΟECD, τον ILO και την 
Ε.Ε. (διάφορα κείµενα). 
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µεθόδους έδωσαν το ερέθισµα για την καταγραφή της προσωπικής εµπειρίας 

των ατόµων που συµµετείχαν στην έρευνα και για την εξαγωγή σχετικών 

συµπερασµάτων. 

Στη συνέχεια διατυπώνονται ερωτήσεις που αναφέρονται στην 

προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία των αποφοίτων, πριν δηλαδή 

καταλάβουν την τωρινή θέση απασχόλησης, αν ήταν εργαζόµενοι κατά το 

διάστηµα διεξαγωγής της έρευνας. 

Οι ερωτήσεις 10-30 αυτού του µέρους απευθύνονται µόνο στα άτοµα 

που απασχολούνταν κατά το διάστηµα διενέργειας της έρευνας. 

Επικεντρώνονται στην απασχόληση των ατόµων και αποσκοπούν στο να 

αποσαφηνιστούν κάποιες όψεις και βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής 

οικονοµίας. Συγκεκριµένα, παρουσιάζουν ενδιαφέρον δεδοµένα για τις 

επιχειρήσεις όπου απασχολήθηκαν τα άτοµα αυτά (τοµέας, κλάδος, 

αντικείµενο δραστηριοποίησης, µέγεθος). Ακόµη, καταγράφονται στοιχεία που 

αναφέρονται στην ειδικότητα µε την οποία απασχολείται το άτοµο στην 

επιχείρηση, για να διαπιστωθεί η συνάφεια ή όχι µε την κατάρτισή του στο 

Ι.Ε.Κ., στη θέση που κατέλαβε, ώστε να εξαχθούν συµπεράσµατα για τις 

δυνατότητες επαγγελµατικής ανέλιξης της συγκεκριµένης κατηγορίας 

εργαζοµένων, στον τρόπο πρόσληψης, θέµα για το οποίο πολλά έχει να 

παρατηρήσει κανείς, και στις εργασιακές συνθήκες (είδος απασχόλησης, 

ωράριο, αµοιβή, ασφάλιση, επαγγελµατικά δικαιώµατα, κλπ).  

Επίσης, προσεγγίζονται θέµατα, όπως η πολυαπασχόληση, η µερική 

απασχόληση, η επαγγελµατική και η γεωγραφική (εντός Ελλάδος και εντός 

Ε.Ε.) κινητικότητα των εργαζοµένων, ζητήµατα που εσχάτως εισέρχονται στην 

εργασιακή µας πραγµατικότητα µε µεγάλη ένταση και ταχύτητα και αποτελούν 

ενδείξεις για τον τρόπο λειτουργίας του εθνικού οικονοµικού περιβάλλοντος 

στο µέλλον. 

 

1.5. Ε΄ µέρος. 
Το τελευταίο αυτό τµήµα του ερωτηµατολογίου καταλαµβάνει µικρότερη 

έκταση (4 ερωτήµατα, δύο κλειστού και δύο ανοιχτού τύπου), αλλά θίγει 

ζητήµατα εξίσου σηµαντικά.  
Πρώτα απ’ όλα οι απόφοιτοι καλούνται να προσδιορίσουν τη στάση 

τους, αλλά και τη στάση των γονέων τους, που κλήθηκαν να µοιραστούν µε 
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διάφορους τρόπους το βάρος της επιλογής τους, απέναντι στα Ι.Ε.Κ. 

φιλτράροντας την απάντησή τους µέσα από την τύχη των αρχικών 

προσδοκιών τους και τις εµπειρίες που βίωσαν στη συνέχεια.  
Κατόπιν µε αφορµή τις έντονες συζητήσεις που έχει προκαλέσει στην 

Ε.Ε., αλλά και διεθνώς, το θέµα των επαγγελµατικών (professional) και 

κοινωνικών (social) προσόντων (skills) και το ερώτηµα αν απαιτείται 

µετάδοση γενικότερων ικανοτήτων ή εξειδικευµένων δεξιοτήτων, που πρέπει 

να συνοδεύουν τον απασχολήσιµο εργαζόµενο στο µέλλον, επιχειρείται µια 

καταγραφή των ζητούµενων στην ελληνική αγορά εργασίας προσόντων, 

όπως αυτά τέθηκαν από τους Έλληνες εργοδότες προς τους συγκεκριµένους 

αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι ο 

επαναπροσδιορισµός, στο µέτρο του δυνατού, των χαρακτηριστικών του 

ατόµου που πρέπει να διαµορφώνεται από το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα, κυρίως από τον τεχνικό επαγγελµατικό του κλάδο, στις παρούσες 

συγκυρίες. 
Κινούµενοι, τέλος, από έναν αντίστοιχο προβληµατισµό, επιχειρούµε 

να εντοπίσουµε τα σηµεία στα οποία κατά την εκτίµηση των αποφοίτων η 

οργάνωση και λειτουργία του θεσµού των Ι.Ε.Κ. παρουσιάζει αδυναµίες στη 

συσχέτισή της µε την εργασιακή πραγµατικότητα. Στα σηµεία αυτά 

απαιτούνται δυναµικές τοµές για την ανατροφοδότηση, την ενίσχυση και την 

αναβάθµιση του θεσµού, ώστε αυτός µε νέα ζωτικότητα να µπορέσει να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες των ατόµων κάθε ηλικίας, που θα οικοδοµήσουν ή 

θα βελτιώσουν το µέλλον τους βασιζόµενα σε αυτόν.  
 Στο τέλος του ερωτηµατολογίου υπάρχει ελεύθερος χώρος, όπου τα 

άτοµα του δείγµατος µπορούν να καταγράψουν σχόλια, παρατηρήσεις, 

απόψεις, προτάσεις κλπ. που θα επιθυµούσαν να εκφράσουν και δεν 

συµπεριλαµβάνονται στο ερωτηµατολόγιο. 

 Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα άτοµα που συµµετείχαν στην έρευνα συχνά 

στη διάρκεια της συνάντησης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το γεγονός 

ότι κάποιος έδειξε ενδιαφέρον για την καταγραφή των εµπειριών, των 

απόψεων και των προβληµάτων τους, µε στόχο τη βελτίωση του θεσµικού 

πλαισίου, της λειτουργίας και του περιεχοµένου της επαγγελµατικής 

κατάρτισης. Σηµείωναν παράλληλα ότι µέσα από τη συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου τους δόθηκε η δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν και οι ίδιοι 
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όψεις της εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής διαδικασίας, που δεν είχαν 

αντιληφθεί προηγουµένως, και να µεταβάλλουν τις απόψεις και τη 

συµπεριφορά τους σε πολλά θέµατα. 

 

2. ∆οκιµή του ερωτηµατολογίου. 
Για να δοκιµαστεί η αποτελεσµατικότητα του ερωτηµατολογίου 

χρησιµοποιήθηκε ένα δοκιµαστικό (πιλοτικό) ερωτηµατολόγιο σε δείγµα 

αποφοίτων Ι.Ε.Κ. που αντιστοιχούσε στο 10% του αριθµού του συνολικού 

δείγµατος, που είχε εκ των προτέρων καθοριστεί (30 ερωτηµατολόγια, τα 

οποία δεν συµπεριλήφθηκαν στον τελικό αριθµό των 326 ερωτηµατολογίων 

της έρευνας).  

Η συµπλήρωση του δοκιµαστικού ερωτηµατολογίου από τα άτοµα αυτά 

έγινε στη διάρκεια προκαθορισµένης συνάντησης, όπως άλλωστε είχε 

αποφασιστεί να γίνει στο σύνολο του δείγµατος, για λόγους που αναλύονται 

παρακάτω. Στη διάρκεια της δοκιµής του ερωτηµατολογίου επισηµάνθηκαν οι 

αδυναµίες του, αλλά και διαπιστώθηκε η αρτιότητα κάλυψης των βασικών 

θεµάτων και µεγεθών που αφορούσαν στο θέµα.  

Μετά τη συγκέντρωση και λεπτοµερή εξέταση και ανάλυση των 

δοκιµαστικών ερωτηµατολογίων έγινε βελτίωση, συµπλήρωση και διόρθωση 

του ερωτηµατολογίου, προκειµένου αυτό να λάβει την τελική µορφή και 

περιεχόµενο, µε τα οποία χρησιµοποιήθηκε για τη διενέργεια της κύριας 

έρευνας. 

 

3. Προβληµατισµοί για την επιλογή µεθόδου. 
Η κύρια έρευνα διενεργήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα Μαΐου -

Νοεµβρίου 2002 µε τη µέθοδο της συµπλήρωσης δοµηµένου 

ερωτηµατολογίου. Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου αποφασίστηκε να 

γίνεται στη διάρκεια προκαθορισµένης (µετά από τηλεφωνική συνεννόηση) 

συνάντησης µε τον απόφοιτο στην περιοχή µόνιµης κατοικίας του. Αυτό 

προκειµένου για την πλειοψηφία των αποφοίτων µε µόνιµη κατοικία στο 

ευρύτερο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσ/νίκης ή ακόµη και τις εγγύς 

ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές ήταν σχετικά εύκολο, αν εξαιρέσουµε τα 

χρονικά µεγέθη που απαιτούνταν για την πραγµατοποίηση των συναντήσεων. 

Περισσότερες δυσκολίες προέκυπταν για τις συναντήσεις µε αποφοίτους που 
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κατοικούσαν σε περιοχές των υπολοίπων νοµών, όπου επεκτάθηκε η έρευνα 

(Πιερίας, Ηµαθίας, Πέλλας, Κιλκίς και Χαλκιδικής), που απαιτούσαν πιο 

µακρινή µετακίνηση και πρόσθετη χρονική επιβάρυνση, µε ό,τι άλλο αυτό 

συνεπάγεται.  

Οι λόγοι για τους οποίους κρίθηκε απαραίτητο να πραγµατοποιηθεί η 

έρευνα µε τον τρόπο αυτό και όχι µε άλλη µέθοδο είναι πολλοί.  

Η αρχική σκέψη να αποσταλούν τα ερωτηµατολόγια ταχυδροµικά 

γρήγορα αποκλείστηκε, γιατί υπήρχε κίνδυνος κάποιοι να µην απαντήσουν ή 

να επηρεαστούν οι απαντήσεις τους από το οικογενειακό ή φιλικό τους 

περιβάλλον, θέτοντας εν αµφιβόλω την αξιοπιστία των ευρηµάτων της 

έρευνας, ή, τέλος, να προβούν στη συµπλήρωση χωρίς να επιδείξουν την 

επιθυµητή προσοχή. Έπειτα, το µεγάλο µέγεθος του ερωτηµατολογίου (που 

οφειλόταν στην προσπάθεια κάλυψης ενός ευρέος φάσµατος θεµάτων 

σχετικών µε τα Ι.Ε.Κ. ειδικότερα, αλλά και την κατάρτιση γενικότερα) 

δηµιουργούσε το φόβο µήπως ο απόφοιτος αντιµετώπιζε τη διαδικασία µε 

δέος και τελικά δεν προχωρούσε στη συµπλήρωσή του. Παράλληλα, έπρεπε 

να ληφθεί υπόψη και η πιθανότητα απώλειας του ερωτηµατολογίου κατά την 

ταχυδροµική αποστολή. 

Επιπλέον, η συγκεκριµένη µέθοδος µε τη χρήση ερωτηµατολογίου 

παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται 

υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής, ενώ ταυτόχρονα µπορεί να διευκρινιστεί 

άµεσα κάθε ερώτηµα των συµµετεχόντων στην έρευνα, αλλά και κάθε πιθανή 

ασάφεια των απαντήσεών τους και αποφεύγονται τυχόν λάθη στη 

συµπλήρωση. ∆εν πρέπει να παραβλέψουµε ότι τα συγκεκριµένα άτοµα είχαν 

ελάχιστη έως καθόλου εξοικείωση µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίου στο 

παρελθόν.  

Παράλληλα, ο ερευνητής µε την παρουσία του δεσµεύει τους 

ερωτώµενους, ώστε να αντιµετωπίσουν τη συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου µε αυξηµένο αίσθηµα ευθύνης. Πράγµατι, η συντριπτική 

πλειοψηφία των υποκειµένων της έρευνας εκτίµησε ιδιαίτερα την προσωπική 

επαφή, µε αποτέλεσµα να αυξάνονται το ενδιαφέρον και ο προβληµατισµός 

των ατόµων στη διάρκεια της συµπλήρωσης, συντελώντας στη µεγαλύτερη 

αξιοπιστία των απαντήσεων. 
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Επίσης, δίνεται στον ερωτώµενο η δυνατότητα να εκφραστεί ελεύθερα 

αποκαλύπτοντας ή διευκρινίζοντας συχνά κάποιες πτυχές, που δεν είναι 

εύκολο να αναδειχθούν µε ένα ερωτηµατολόγιο. Στην περίπτωση της 

παρούσας έρευνας η προσωπική επαφή µε τους αποφοίτους έδωσε τη 

δυνατότητα τήρησης ενός είδους “ηµερολογίου” από τις συναντήσεις  αυτές. 

Συγκεκριµένα, µετά από τη χρήσιµη παραίνεση της τριµελούς συµβουλευτικής 

επιτροπής αποφασίστηκε να καταγραφούν σε ειδικά προβλεπόµενο χώρο στο 

τέλος του ερωτηµατολογίου διάφορες πρόσθετες πληροφορίες για θέµατα, 

που ενδεχοµένως δεν είχαν περιληφθεί στο κύριο µέρος του ερωτηµατολογίου 

ή δεν µπορούσαν να απεικονιστούν στις ακριβείς διαστάσεις τους. Ακόµη, το 

“ηµερολόγιο” αυτό περιλαµβάνει καταγγελίες και παράπονα για το σύστηµα 

της κατάρτισης και της ελληνικής αγοράς εργασίας. Τέτοιες πληροφορίες 

εκµαιεύθηκαν από την ερευνήτρια ή τις εκµυστηρεύθηκαν τα ίδια τα 

υποκείµενα ευκολότερα στα πλαίσια της γενικής συζήτησης, η οποία 

αναπτυσσόταν στο περιθώριο της συνάντησης για τη συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου. 

Ταυτόχρονα, µέσα από τις σηµειώσεις του ερωτηµατολογίου υπάρχει η 

δυνατότητα να σχηµατίσουµε εικόνα για τον συγκεκριµένο απόφοιτο, ώστε να 

ληφθεί υπόψη για την εκτίµηση της αξιοπιστίας του. Ενδεχοµένως η εικόνα 

που διαµορφώνουµε για την προσωπικότητά του µπορεί να µας παρέχει 

εξηγήσεις για τις επιλογές του (εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές), για την 

επαγγελµατική του εξέλιξη (θέσεις, αµοιβές, επαγγελµατική κινητικότητα, 

φιλοδοξίες), κλπ. Άλλωστε, η πολύχρονη διεθνής συζήτηση για την εικόνα του 

εργαζόµενου του µέλλοντος δείχνει να επικεντρώνει όχι µόνο στα τυπικά και 

πιστοποιηµένα προσόντα (professional skills)που αυτός µπορεί να αποκτήσει, 

αλλά και στις κοινωνικές του δεξιότητες (social skills), καθώς αυτές µπορούν 

να τον καταστήσουν περισσότερο ικανό, ευέλικτο και εποµένως αποδοτικό και 

αποτελεσµατικό για τη θέση εργασίας που καλείται να καταλάβει και να 

διατηρήσει στη σύγχρονη επιχείρηση.  

 
4. Πληθυσµός και επιλογή του δείγµατος της έρευνας. Ο χώρος και ο 
χρόνος. 
 Ο πληθυσµός στον οποίο αναφέρεται και από τον οποίο επελέγη το 

τελικό δείγµα της παρούσας έρευνας είναι άτοµα που έχουν µόνιµη κατοικία 
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στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριµένα στους νοµούς 

Θεσ/νίκης, Πιερίας, Ηµαθίας, Πέλλας, Κιλκίς και Χαλκιδικής. Όλοι έχουν 

φοιτήσει σε δηµόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. του Ν. Θεσ/νίκης, καθώς και σε 

δηµόσια Ι.Ε.Κ. των υπόλοιπων προαναφερθέντων νοµών, όπου επίσης είχαν 

ιδρυθεί Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, σε µια προσπάθεια 

αποκέντρωσης των παρεχόµενων εκπαιδευτικών ευκαιριών προς τους νέους 

και συµβολής στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Η επιλογή των 

συγκεκριµένων περιοχών θεωρήθηκε ικανή να ανταποκριθεί στους στόχους 

της έρευνας, γιατί παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά και 

προβλήµατα στην ανάπτυξή τους, που καλό θα ήταν να εντοπιστούν και να 

σχολιαστούν.  

Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από 326 άτοµα, από τα οποία 145 

(44,5%)  είναι άνδρες και 181 άτοµα (55,5%)  είναι γυναίκες.  

Ο εντοπισµός των αποφοίτων του δείγµατος και η επικοινωνία µας µαζί 

τους κατέστη δυνατή χάρη στη βοήθεια του Μακεδονικού Ινστιτούτου 

Εργασίας που εδρεύει στη Θεσ/νίκη, αποτελεί τµήµα του τοπικού Εργατικού 

Κέντρου και επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα σε θέµατα 

εργατικού δυναµικού. Η συµβολή του ήταν καθοριστική για τη διενέργεια της 

έρευνας, καθώς µας προσέφερε καταλόγους µε διευθύνσεις και τηλέφωνα 

αποφοίτων Ι.Ε.Κ. των παραπάνω νοµών, στοιχεία τα οποία είχαν καταγραφεί 

κατά τη συµµετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης και αποτέλεσαν έτσι µια 

σταθερή πηγή για τη δηµιουργία του τελικού δείγµατος. 

Το δείγµα της συγκεκριµένης έρευνας επελέγη µε τη µέθοδο της 

στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας. Η αριθµητική κατανοµή του δείγµατος 

έγινε σε συνεργασία µε στατιστικό επιστήµονα µε βάση συγκεκριµένα 

κριτήρια. Αρχικά τα άτοµα του πληθυσµού χωρίστηκαν ανάλογα µε τη φοίτησή 

τους σε δηµόσιο ή σε ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. Προκειµένου για τα δηµόσια Ι.Ε.Κ. η 

αριθµητική κατανοµή έγινε κατά νοµό (συµµετοχή των ατόµων που φοίτησαν 

σε δηµόσιο Ι.Ε.Κ. σε  κάθε νοµό  στο σύνολο του πληθυσµού), κατά φύλο 

(άνδρες και γυναίκες) και κατά κλάδο ειδικότητας. Προκειµένου για τα ιδιωτικά 

Ι.Ε.Κ. -που ήταν συγκεντρωµένα στη Θεσ/νίκη- λήφθηκε επιπλέον υπόψη η 

προέλευση των ατόµων από τους 6 παραπάνω νοµούς και έγινε ανάλογη 

κατανοµή στο ποσοστό συµµετοχής τους στο τελικό δείγµα. Αυτή η διαδικασία 

κρίθηκε απαραίτητη, γιατί η προέλευση και το φύλο του ατόµου, καθώς και η 
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φοίτησή του σε δηµόσιο ή ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. θεωρήθηκε ότι αποτελούν 

µεταβλητές που ασκούν σηµαντική επίδραση στη γενικότερη πορεία του (ή σε 

πολλές περιπτώσεις θεωρεί το ίδιο το άτοµο ότι την επηρεάζει) στην αγορά 

εργασίας και εποµένως επιδρούν και στις απαντήσεις του στο 

ερωτηµατολόγιο της έρευνας. Προβλέφθηκε επίσης και ικανός αριθµός 

αποφοίτων που θα περιλαµβάνονταν εναλλακτικά στο δείγµα της έρευνας, 

στην περίπτωση που κάποιοι άλλοι αρνούνταν να συµµετάσχουν.  

Ο πληθυσµός στον οποίο απευθυνόταν η έρευνα, όπως 

προαναφέρθηκε, αποτελούνταν από αποφοίτους Ι.Ε.Κ. -δηµόσιων και 

ιδιωτικών- τα οποία βρίσκονταν στους νοµούς Θεσ/νίκης, Πιερίας, Ηµαθίας, 

Πέλλας, Κιλκίς και Χαλκιδικής. Οι περιοχές αυτές υπάγονται όλες στην 

περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσιάζουν οµοειδή οικονοµικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά και προσεγγίζονται από διάφορες έρευνες ως 

ενιαίος χώρος, γεγονός το οποίο αναµένεται να παίξει ρόλο στην ανάλυση 

των δεδοµένων της έρευνας. Όπως ήταν αναµενόµενο, η συντριπτική 

πλειοψηφία των ατόµων του πληθυσµού προερχόταν από περιοχές των 

νοµών αυτών και, εποµένως, είχαν τη δυνατότητα να σκιαγραφήσουν τις 

ιδιαιτερότητες της περιοχής τους στα ζητήµατα που έθετε η έρευνα. 

Η επιλογή του συγκεκριµένου πληθυσµού από τον οποίο επελέγη το 

τελικό δείγµα των 326 ατόµων αποφασίστηκε αφού λήφθηκε υπόψη ότι, για 

να διερευνηθούν παράµετροι που σχετίζονται µε τις λειτουργίες της αγοράς 

εργασίας, θα έπρεπε τα υποκείµενα να έχουν ήδη διαµορφώσει κάποια 

άποψη για αυτή από προσωπική εµπειρία. Υπολογίστηκε λοιπόν ο χρόνος 

που δαπανήθηκε, για να διέλθουν οι απόφοιτοι από το στάδιο της πρακτικής 

άσκησης (για όσους την πραγµατοποίησαν), της πιστοποίησης, η οποία 

υποχρεωτικά πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση της πρακτικής 

άσκησης, και  -προκειµένου για τους άνδρες- της στρατιωτικής θητείας 

(υπολογίστηκαν κατά µέσο όρο δύο έτη), ώστε να έχουν στη συνέχεια τη 

δυνατότητα να διεκδικήσουν την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και την 

εξασφάλιση απασχόλησης. Το χρονικό διάστηµα από την αποφοίτησή τους 

και την τακτοποίηση των υπολοίπων εκκρεµών θεµάτων (πρακτική άσκηση, 

εξετάσεις πιστοποίησης, στρατιωτικές υποχρεώσεις) µέχρι τη διενέργεια της 

έρευνας (υπολογιζόµενο σε τουλάχιστον τέσσερα έτη) κρίθηκε επαρκές, γιατί 

θεωρήθηκε ότι οι απόφοιτοι είχαν την ευκαιρία να δοκιµαστούν στην αγορά 
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εργασίας, ώστε να µπορούν να διατυπώσουν ευχερέστερα τις απόψεις τους 

και να ανταποκριθούν πληρέστερα στα ερωτήµατα του ερωτηµατολογίου. 

Πρέπει να συνυπολογιστεί  το γεγονός ότι σε όλες τις οικονοµίες του 

κόσµου υπάρχει και το χρονικό διάστηµα της λεγόµενης «ανεργίας τριβής», 

προκειµένου για νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας, διάστηµα µικρότερο 

ή µεγαλύτερο ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της κάθε οικονοµίας. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση έπρεπε να ληφθεί υπόψη, προκειµένου το 

ερωτηµατολόγιο να συµπληρωθεί από άτοµα µε δυνητική εργασιακή εµπειρία.   

 
5. ∆ιεξαγωγή της έρευνας. 
 Μετά την τελική διαµόρφωση του ερωτηµατολογίου και την επιλογή του 

δείγµατος πραγµατοποιήθηκε µια πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία µε τα 

επιλεγέντα άτοµα, µε την οποία ενηµερώθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας 

και ζητήθηκε η συναίνεσή τους να συµµετάσχουν στην έρευνα καταθέτοντας 

τις απόψεις και τις εµπειρίες τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε στην 

αναλυτική παρουσίαση των στόχων της έρευνας, ενώ δόθηκαν διαβεβαιώσεις 

για την ανωνυµία των συµµετεχόντων και το απόρρητο των απόψεών τους. 

Το γεγονός µάλιστα ότι η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου θα γινόταν στον 

τόπο κατοικίας τους, χωρίς οι ίδιοι να υποχρεωθούν σε µετακίνηση, και σε 

χρόνο συµβατό µε τις υποχρεώσεις τους, έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην 

αποδοχή της συµµετοχής τους. 

 Στη συνέχεια µετά από νέα τηλεφωνική επικοινωνία καθοριζόταν ο 

τόπος και ο χρόνος της συνάντησης, προκειµένου να συµπληρώσουν το 

ερωτηµατολόγιο · στην περίπτωση µάλιστα των αποφοίτων που κατοικούν 

µόνιµα εκτός Θεσ/νίκης καταβλήθηκε προσπάθεια να πραγµατοποιηθούν 

περισσότερες συναντήσεις στην ίδια περιοχή κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, 

για να περιοριστεί ο αριθµός των µετακινήσεων της ερευνήτριας. 

Μετά την περάτωση της έρευνας ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση των 

δεδοµένων, η οποία ειδικά στις ανοιχτές ερωτήσεις απαιτούσε µεγάλη 

προσοχή, και η δηµιουργία της βάσης δεδοµένων, ώστε στη συνέχεια να 

πραγµατοποιηθεί η στατιστική τους επεξεργασία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

1. Μεθοδολογία της Στατιστικής Ανάλυσης. 

Για την περιγραφική στατιστική757 χρησιµοποιήθηκαν πίνακες 

συχνοτήτων, πίνακες συνάφειας (πίνακες διπλής εισόδου, που περιγράφουν 

ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες µεταβλητές) και ραβδογράµµατα στις 

περιπτώσεις µεταβλητών της ονοµαστικής (nominal) ή τακτικής (ordinal) 

κλίµακας. Ανάλογα για την περιγραφή ποσοτικών µεταβλητών 

χρησιµοποιήθηκαν τα στατιστικά ελάχιστη - µέγιστη τιµή, µέσος όρος και 

τυπική απόκλιση.  

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας - συσχέτισης των µεταβλητών της 

ονοµαστικής κλίµακας έγινε µε το Χ2-τεστ (χι-τετράγωνο) του Pearson. Για τη 

µέτρηση της έντασης της συσχέτισης χρησιµοποιήθηκαν οι συντελεστές Phi 

του Cramer για περιπτώσεις µεταβλητών στις οποίες το πλήθος των 

κατηγοριών δεν ξεπερνούσε τις 2 και V του Cramer για περιπτώσεις 

µεταβλητών στις οποίες το πλήθος των κατηγοριών σε τουλάχιστον µια από 

αυτές ξεπερνούσε τις 2 (και οι δυο τύποι εξαρτώνται άµεσα από το 

αποτέλεσµα του Χ2-τεστ). Στις προηγούµενες περιπτώσεις (όπου 

χρησιµοποιήθηκε το Χ2-τεστ) η σηµαντικότητα του αποτελέσµατος εξετάστηκε 

σε συνδυασµό µε το ποσοστό των αναµενόµενων  (αναµενόµενες είναι οι 

θεωρητικές συχνότητες υπό την προϋπόθεση ότι κάθε κατηγορία εµφανίζεται 

µε το ίδιο ποσοστό) συχνοτήτων που βρίσκονταν να είναι µικρότερες του 5 

(όταν το ποσοστό αυτό ξεπερνούσε το 20% το αποτέλεσµα θεωρούνταν 

ανακριβές).  

Επιπλέον, σε όλες τις περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό 

Adjusted Residual (διορθωµένο υπόλοιπο) για τον εντοπισµό των αντιθέσεων 

µεταξύ των κατηγοριών των µεταβλητών. Όταν η τιµή του Adjusted Residual 

ξεπερνούσε την τιµή 2  (τότε η συγκεκριµένη κατηγορία παρουσιάζει ιδιαίτερα 

µεγάλο ποσοστό σε σχέση µε τις υπόλοιπες) σχολιάζαµε το αποτέλεσµα και 

το αντίστοιχο ποσοστό.   

                                                 
757 Στη βιβλιογραφία παρατίθενται τα βιβλία που χρησιµοποιήθηκαν για τη στατιστική 
ανάλυση. 
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Στις περιπτώσεις µεταβλητών τακτικής (ordinal) κλίµακας 

χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό Gamma. Το προηγούµενο ελέγχει την ένταση 

της συσχέτισης και παίρνει τιµές µεταξύ -1 (όταν οι χαµηλές κατηγορίες της 

µιας µεταβλητής σχετίζονται περισσότερο µε τις υψηλές της δεύτερης) και 1 

(όταν οι χαµηλές κατηγορίες της µιας µεταβλητής σχετίζονται περισσότερο µε 

τις χαµηλές της δεύτερης, ενώ αντίστοιχα συµβαίνει για τις υψηλές 

κατηγορίες). Επιπλέον, στην περίπτωση συσχέτισης µεταξύ ποιοτικών και 

ποσοτικών µεταβλητών έγινε ανάλυση διασποράς (ANOVA) µε έναν 

παράγοντα, όπου εξετάστηκε αν υπάρχει ή όχι σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

µέσων όρων της ποσοτικής µεταβλητής ως προς τις κατηγορίες που ορίζονται 

από τον παράγοντα. (π.χ. Συσχέτιση της χρονικής διάρκειας ανεργίας µε την 

ειδικότητα επιλογής).  

Το επίπεδο σηµαντικότητας σε όλους τους ελέγχους ορίσθηκε στο 

p<0,05. Η στατιστική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε το στατιστικό πακέτο 

SPSS 12.0. 

 
2. Ανάλυση και ερµηνεία των ευρηµάτων της έρευνας. 

Το µεγάλο µέγεθος του ερωτηµατολογίου και το πλήθος των 

µελετώµενων θεµάτων µέσα από τη χρήση δεκάδων µεταβλητών και των 

συσχετίσεών τους µας οδήγησαν στη διαίρεση των γενικών συµπερασµάτων 

της έρευνας σε υποκεφάλαια και στην παρουσίασή τους ανάλογα µε την 

επιµέρους θεµατική περιοχή στην οποία αναφέρονται. 

 

2.1. Ανάλυση του δείγµατος - Προφίλ των αποφοίτων. 

Το δείγµα του πληθυσµού της έρευνας αποτελείται από 326 άτοµα, 

από τα οποία 145 είναι άνδρες (44,5%)  και τα 181 είναι γυναίκες (55,5%) 

(∆ιάγραµµα 7). Η κατανοµή του δείγµατος έγινε λαµβάνοντας υπόψη και το 

φύλο των υποκειµένων, το οποίο θεωρείται ότι διαδραµατίζει καθοριστικό 

ρόλο στη διαµόρφωση στάσεων, απόψεων και συµπεριφορών και ήταν 

αναµενόµενο να επηρεάσει τα ευρήµατα σε συσχέτιση µε διάφορες 

µεταβλητές. 
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∆ιάγραµµα 7: Κατανοµή δείγµατος κατά 
φύλο

45%

55%

Άνδρας
Γυναίκα

 

Το σύνολο των 326 ατόµων του δείγµατος  κατά το χρόνο διενέργειας 

της παρούσας έρευνας βρισκόταν µεταξύ 21 και 43 ετών. Οι περισσότεροι 

µάλιστα από τους µισούς (58%) ήταν 25-30 ετών και το 35,3% 21-25 ετών  

(∆ιάγραµµα 8), ηλικίες που θεωρούνται κρίσιµες για την επαγγελµατική 

αποκατάσταση των ατόµων και αποτελούν το επίκεντρο ενδιαφέροντος 

ερευνών εργατικού δυναµικού και προσεγγίσεων, που σχετίζονται µε θέµατα 

εκπαιδευτικής πολιτικής και απασχόλησης.  
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∆ιάγραµµα 8: Ηλικιακή κατανοµή 
δείγµατος

35%

58%

7%

21-25

26-30

άνω των 30

 
Οι περισσότεροι απόφοιτοι κατά το χρόνο που διενεργήθηκε η έρευνα 

ήταν άγαµοι (∆ιάγραµµα 9).  

∆ιάγραµµα 9: Οικογενειακή κατάσταση

80,7

19 0,3

Άγαµος /η
Έγγαµος /η
∆ιαζευγµένος /η

 

Το ποσοστό των άγαµων ανδρών (91%) υπερέχει κατά πολύ από 

εκείνο των γυναικών (72,4%) (Παρ. Πίνακας 1). Αυτό καταδεικνύει την αύξηση 

της ηλικίας στην οποία προχωρούν σε γάµο οι άνδρες στην εποχή µας, κάτι 

που µε βάση τα ισχύοντα κοινωνικά στερεότυπα θεωρούνταν από παλιά 

θεµιτό, καθώς αυτοί καλούνταν να επωµιστούν κατά κύριο λόγο τις 

οικογενειακές υποχρεώσεις. Και το ποσοστό των άγαµων γυναικών όµως 

είναι υψηλό στην έρευνά µας, κάτι που σύµφωνα και µε τα λεγόµενα των 

ίδιων των ερωτώµενων, αλλά και µε τα ευρήµατα άλλων ερευνών οφείλεται  

σε µεγάλο βαθµό στη µαζική είσοδο των γυναικών στον επαγγελµατικό στίβο, 
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στην επιδίωξη από µέρους τους οικονοµικής ανεξαρτησίας και σταδιοδροµίας 

και στις συνακόλουθες επιδράσεις στις προσωπικές τους σχέσεις. Η δυσκολία 

επαγγελµατικής αποκατάστασης και η εργασιακή ανασφάλεια προβάλλονται 

ως ιδιαίτερα σηµαντικοί λόγοι, που εµποδίζουν τα άτοµα να προγραµµατίσουν 

και να αναλάβουν οικογενειακές ευθύνες, στις οποίες φοβούνται ότι δε θα 

µπορέσουν να αντεπεξέλθουν758. Μπορούµε λοιπόν να µιλήσουµε για 

γενικευµένο πλέον τα τελευταία χρόνια φαινόµενο της δηµιουργίας οικογένειας 

σε µεγαλύτερες σε σχέση µε το παρελθόν ηλικίες από ένα µεγάλο τµήµα του 

πληθυσµού ανεξάρτητα από το φύλο, λόγω των νέων κοινωνικοοικονοµικών 

συνθηκών του περιβάλλοντος και της µεταβολής στην ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων του759. 

 

Πίνακας 60: Συσχέτιση οικογενειακής κατάστασης και τωρινής 
κατάστασης απασχόλησης 

 
Τωρινή κατάσταση απασχόλησης  

Εργαζόµενος 
/η 

Άνεργος 
/η 

Οικονοµικά 
ανενεργός 

/ή 

Σύνολο 

Άγαµος /η 83,6% 76,5% 44,4% 80,7% 
Έγγαµος /η 16,1% 23,5% 55,6% 19,0% 

Οικογενειακή 
κατάσταση 

∆ιαζευγµένος 
/η 

,4% ,0% ,0% ,3% 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Παράλληλα από τη συσχέτιση της οικογενειακής κατάστασης των 

αποφοίτων µε την κατάσταση απασχόλησης (Πίνακας 60) παρατηρείται ότι οι 

περισσότεροι εργαζόµενοι και οι περισσότεροι άνεργοι απόφοιτοι είναι άγαµοι 

(83,6% και 76,5% αντίστοιχα), αλλά η κατάσταση µεταβάλλεται στην 

κατηγορία των οικονοµικά ανενεργών, όπου οι έγγαµοι εµφανίζουν υπεροχή 

(55,6%) έναντι των αγάµων (44,4%).  

Η εικόνα αυτή δικαιολογεί όσα προαναφέρθηκαν σχετικά µε τον 

προβληµατισµό των νέων ανθρώπων να προχωρήσουν στη δηµιουργία 

οικογένειας, ενώ ταυτόχρονα υποδεικνύει ότι οι εργασιακές συνθήκες 

αποτελούν εµπόδιο στην απασχόληση των έγγαµων (γυναικών κατά κύριο 

                                                 
758 Βλ. σχετικά και Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2005: 21). 
759 Daouli, J., Giannakopoulos, N. (2004: 19-20, 28, 31-32). 
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λόγο). Επίσης, επιβεβαιώνει κάτι που εµφανίζεται σε πολλά σηµεία της 

έρευνας, δηλαδή ότι οι κοινωνικές αντιλήψεις “επιτρέπουν” (ή “ανέχονται”) τη 

µη δραστηριοποίηση των έγγαµων γυναικών στην αγορά εργασίας σε 

αντίθεση µε τους άνδρες, που οφείλουν να έχουν εξασφαλισµένη 

απασχόληση πριν προχωρήσουν σε γάµο. 

Σε άµεση συσχέτιση µε τα προαναφερθέντα βρίσκεται και το γεγονός 

ότι ακόµη και στον µικρό αριθµό των έγγαµων αποφοίτων σχεδόν οι µισοί 

(47,5%) δεν έχουν παιδιά (∆ιάγραµµα 10), ενώ το 41% έχουν ένα παιδί και το 

11,5% δύο παιδιά, καθώς όχι µόνο η δηµιουργία οικογένειας, αλλά και στη 

συνέχεια η απόκτηση παιδιών αποτελούν µια απόφαση όχι εύκολη για άτοµα 

που αγωνίζονται για την εξασφάλιση ικανοποιητικών εργασιακών συνθηκών 

και ασφάλειας760. 

∆ιάγραµµα 10: Ύπαρξη Παιδιών

52%

48%
NAI
OXI

 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε αποφοίτους προερχόµενους από έξι 

νοµούς (Θεσ/νίκης, που αποτελεί το κέντρο της Κεντρικής Μακεδονίας, 

Πιερίας, Ηµαθίας, Πέλλας, Κιλκίς και Χαλκιδικής), που παρουσιάζουν οµοειδή 

χαρακτηριστικά, αλλά και προβλήµατα ανάπτυξης (∆ιάγραµµα 11). Το 

µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος (67,5%), ποσοστό που φθάνει στο 73,1% για 

τους άνδρες αποφοίτους και στο 63% για τις γυναίκες, δήλωσε ότι κατοικεί 

στην πόλη της Θεσ/νίκης. Όπως µάλιστα φαίνεται από τις απαντήσεις στην 

                                                 
760 Βλ. σχετικά και Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2005: 21). 
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ερώτηση για το πού πέρασαν τα περισσότερα χρόνια της ζωής τους (ερώτηση 

7 Α΄ µέρους ερωτηµατολογίου), οι περισσότεροι από αυτούς κατοικούσαν στη 

Θεσ/νίκη και πριν φοιτήσουν στα Ι.Ε.Κ., ενώ ένα ποσοστό 7,1% (το ποσοστό 

διαµορφώνεται σε 9% για τους άνδρες και 5,5% για τις γυναίκες) 

εγκαταστάθηκε µόνιµα σ’  αυτή µε την ευκαιρία ή µε το πέρας των σπουδών 

του, αναζητώντας προφανώς ένα καλύτερο µέλλον (εκπαιδευτική ή 

επαγγελµατική κινητικότητα). 
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∆ιάγραµµα 11: Τόπος τωρινής κατοικίας

Θεσ/νίκη
Περιφέρεια Ν. Θεσ/νίκης
Κατερίνη
Περιφέρεια Ν. Πιερίας
Βέροια
Περιφέρεια Ν. Ηµαθίας
Έδεσσα
Περιφέρεια Ν. Πέλλας
Κιλκίς
Περιφέρεια Ν. Κιλκίς
Πολύγυρος
Περιφέρεια Ν. Χαλκιδικής
Άλλα µέρη εσωτερικού
Μεγάλη Βρεττανία
Η.Π.Α.

 

 

Σχεδόν διπλάσιοι από τις γυναίκες είναι οι άνδρες που µετακινήθηκαν -

προφανώς για επαγγελµατικούς λόγους- και είναι φανερό ότι η εκπαιδευτική 

και επαγγελµατική κινητικότητα προς ένα µεγάλο αστικό κέντρο, όπως η 

Θεσ/νίκη, εµφανίζονται ως η προσφορότερη λύση απέναντι στην 

περιορισµένη οικονοµική και κοινωνική ζωή των υπολοίπων νοµών. Αυτό από 

τη µια οφείλεται στις περιορισµένες ευκαιρίες -εκπαιδευτικές και 

επαγγελµατικές- που έχουν τα νεότερα άτοµα στην επαρχία, ενώ από την 

άλλη παρατηρούµε τη µεταβλητή του φύλου να επηρεάζει τέτοιου είδους 

 318



αποφάσεις, µε τις γυναίκες να συµµετέχουν στην κινητικότητα αυτού του 

τύπου πολύ πιο περιορισµένα. 

Τα περισσότερα άτοµα του δείγµατος της έρευνας (67,5%) είχαν 

αποφοιτήσει από το Γενικό Λύκειο761, ενώ ένα στα τέσσερα (23,6%) ήταν 

απόφοιτος Τεχνικού-Επαγγελµατικού και µόλις το 6,4% του Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου (∆ιάγραµµα 12).  
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∆ιάγραµµα 12: Τύπος Λυκείου αποφοίτησης

Γενικό
Τεχνικό - Επαγγελµατικό
Πολυκλαδικό
Γενικό  και Τεχνικό - Επαγγελµατικό

 

Παρατηρείται (Παρ. Πίνακας 2) µάλιστα µεγαλύτερο ποσοστό γυναικών 

(70,2%) παρά ανδρών (64,1%) προερχόµενων από το Γενικό Λύκειο, ενώ 

αντίστροφα είναι µεγαλύτερο το ποσοστό των ανδρών αποφοίτων Τεχνικού-

Επαγγελµατικού Λυκείου (26,9%) από το αντίστοιχο των γυναικών (21%). 

Αυτό δικαιολογείται από την ισχύ της στερεότυπης αντίληψης των µαθητών 

και των γονέων τους που συνέδεε το Τεχνικό-Επαγγελµατικό Λύκειο κατά 

κύριο λόγο µε τεχνικές ειδικότητες, που θεωρούνταν -και ίσως εξακολουθούν 

να θεωρούνται ακόµη και σήµερα, παρ’ όλες τις κοσµογονικές 

οικονοµικοκοινωνικές µεταβολές που έχουν συντελεστεί στο 

παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον- καταλληλότερες για το ανδρικό φύλο. Με 

αντίστοιχο τρόπο µπορούµε να δούµε στη συνέχεια (Πίνακας 67) µεγαλύτερο 

µέρος των γυναικών του δείγµατος να επιλέγουν ελάχιστα στα Ι.Ε.Κ. σπουδές 

σε ειδικότητες που θεωρούνται καταλληλότερες για το ανδρικό φύλο και 
                                                 
761 ΟΙ απόφοιτοί του αισθάνονται µεγαλύτερη την ανάγκη απόκτησης επαγγελµατικής 
κατάρτισης, αφού ο συγκεκριµένος τύπος Λυκείου δεν τους προσφέρει τίποτε αντίστοιχο. 
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περισσότερο εκείνες που παραδοσιακά θεωρούνται καταλληλότερες για το 

γυναικείο, µη µπορώντας να απαλλαγούν από ορισµένες κοινωνικές 

αντιλήψεις περί φύλου, στις ο οίε  αναφερθήκαµε προηγουµένως. 

Με βάση τις βαθµολογίες του απολυτηρίου Λυκείου (∆ιάγραµ

π ς

µα 13) και 

στην προσπάθεια να διαπιστώσουµε ποιου επιπέδου µαθητές οδηγήθηκαν 

στην επιλογή σπουδών στα Ι.Ε.Κ. καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι η µεγάλη 

πλειοψηφία των κατοπινών σπουδαστών είχε µάλλον µέτριες και χαµηλές 

σχολικές επιδόσεις, ανεξάρτητα από τον τύπο Λυκείου από το οποίο 

αποφοίτησε.  

∆ιάγραµµα 13: Επίπεδο βαθµολογίας στο Λύκειο 

4%

27%

48%

21%

Μέχρι 13 13,1 - 15 15,1 - 17 17,1 - 20

 

∆εν υποστηρίζουµε ότι το επίπεδο βαθµολογίας αποτελεί ασφαλές 

κριτήρ

ς (48,2%), άνδρες και γυναίκες, ανήκε στις 

βαθµολογίες 15,1-17, οι οποίες προφανώς δεν του είχαν επιτρέψει να 

ιο για την πρόβλεψη της οικονοµικής επιτυχίας, θεωρούµε όµως ότι 

είναι µια ένδειξη που αναφέρεται στην εξασφάλιση του αναγκαίου γνωστικού 

υπόβαθρου, που θα υποστηρίξει την προσπάθεια του ατόµου για απόκτηση 

επαγγελµατικής κατάρτισης, αλλά και ευρύτερα θα το καθοδηγήσει στις 

διαδροµές της δια βίου µάθησης. 

Ένας στους δύο αποφοίτου
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εισαχθ

Πίνακας 61: Επίπεδο βαθµολογίας στο Λύκειο κατά φύλο 
 
 

 

Percent 

tive 

Percent 

εί στην Τριτοβάθµια  εκπαίδευση σε µια εποχή κατά την οποία οι 

βάσεις εισόδου σε αυτήν ήταν µάλλον υψηλές και ο αριθµός των εισακτέων 

µικρότερος από τον σηµερινό. Έτσι, όσοι αποτύγχαναν να εισαχθούν σε 

αυτήν ήταν υποχρεωµένοι να στραφούν σε άλλες µορφές διεκδίκησης 

επαγγελµατικής διεξόδου. Στις υψηλότερες βαθµολογικά κλίµακες συναντούµε 

πολύ περισσότερες γυναίκες (29,8%) από ό,τι άνδρες (9,7%), ενώ στις 

χαµηλότερες τα ποσοστά των ανδρών αυξάνονται σηµαντικά σε σχέση µε τις 

γυναίκες, κάτι που πιθανότατα οφείλεται στη µεγαλύτερη επιµέλεια που 

επιδεικνύουν τα κορίτσια σε σχέση µε τα αγόρια στις σπουδές τους, γεγονός 

το οποίο επαληθεύεται από τα στατιστικά στοιχεία της εκπαίδευσης, που 

δείχνουν ότι στις οµάδες υψηλότερων σχολικών επιδόσεων έχουµε 

περισσότερα κορίτσια απ’ ό,τι αγόρια (πίνακας 61).  

 

Frequency Percent Valid Cumula

 Α Γ Α Α   Γ  Γ Α Γ 

Μέχρι 13 10 3 6,9 1,7 ,7 6,9 1,7 6,9 1

13,1 - 15   35,2 20,4 35,2 20,4 4  22,1 51 37 2,1

15,1 - 17 70 8 4 4 4 4 9 77 8,3 8,1 8,3 8,1 0,3 0,2 

17,1 - 20 14 54 9,7 29,8 9,7 29,8 1 100,0 00,0 

Σύνολο 1 181 1 1 1 145 00,0 00,0 00,0 00,0   

 

Επίσης, στις υψηλότερες βαθµολογικά κλίµακες (∆ιάγραµµα 14 και   

Παρ. Π νακας  3) έχουµε περισσότερους αποφοίτους Τεχνικού (23,4%) παρά 

Γενικο

 

ί

ύ Λυκείου (17,4%), κάτι που οφείλεται στον διαφορετικό τρόπο 

διαµόρφωσης της βαθµολογίας. Πιο συγκεκριµένα, ο βαθµός των τελευταίων 

διαµορφώθηκε µε αυστηρότερα κριτήρια και µέσα από την υποχρεωτική 

συµµετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ οι απόφοιτοι του Τεχνικού 

Λυκείου ενδεχοµένως δε συµµετείχαν καθόλου, αλλά και συνήθως 

αντιµετωπίζονταν µε λιγότερο αυστηρά κριτήρια λόγω του γενικότερου 
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χαµηλού επιπέδου των αθητών. Σε χαµηλότερες βα µολογίες (13,1-15) οι 

απόφοιτοι Γενικού Λυκείου είναι επίσης περισσότεροι από εκείνους του 

Τεχνικού (29,7% έναντι 19,5%), γεγονός που φανερώνει τη ανάγκη των 

πρώτων για εξασφάλιση επαγγελµατικής κατάρτισης αποφοιτώντας από έναν 

τύπο Λυκείου µε διαφορετικό προσανατολισµό. 

µ θ

∆ιάγραµµα 14: Επίπεδο βαθµολ

3,60
5,20

0,00

12,50

30,00

19,50
19,00

37,50

49,10

51,90

38,10

12,50

17,30

23,40

42,90

37,50

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ποσοστό

Μέχρι 13 13,1 - 15 15,1 - 17 17,1 - 20

Βαθµολογία

ογίας στο Λύκειο κατά τύπο 
Λυκείου 

Γενικό
Τεχνικό - Επαγγελµατικό
Πολυκλαδικό
Γενικό  και Τεχνικό - Επαγγελµατικό

 

Προσπαθώντας να καθορίσουµε το εκπαιδευτικό προφίλ των 

ποφοίτων του δείγµατος προχωρήσαµε στη διερεύνηση της µεταβλητής 

“Ξένη ε

α

γλώσσα” εξετάζοντας ιδικότερα το είδος της γλώσσας που γνώριζε ο 

καθένας από αυτούς, καθώς και το επίπεδο της γνώσης αυτής, µε το σκεπτικό 

ότι η ξένη γλώσσα στη σηµερινή αγορά εργασίας αποτελεί ένα ιδιαίτερα 

σηµαντικό επαγγελµατικό προσόν. 
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∆ιάγραµµα 15: Γνώση ξένης γλώσσας

Αγγλικά
Γαλλικά
Γερµανικά
Ιταλικά

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων (92,9%), και µάλιστα χωρίς 

αποκλίσεις ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, δήλωσε ότι γνώριζε την 

αγγλική γλώσσα (∆ιάγραµµα 15) µόνο όµως οι µισοί -περισσότερες γυναίκες 

από άνδρες- µπορούσαν να πιστοποιήσουν τη γνώση αυτή µε την κατοχή 

κάποιου τίτλου (Παρ. Πίνακας 4). 
 

Πίνακας 62: Τίτλος πτυχίου Αγγλικών κατά φύλο 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ 

Elementary 3 6 5,5 6,7 5,5 6,7 5,5 6,7 

First Certificate 

(Cambridge, 

Michigan) 

47 72 85,5 80,0 85,5 80,9 90,9 87,6 

Advanced 

(Cambridge, 

Michigan) 

1 1 1,8 1,1 1,8 1,1 92,7 88,8 

Proficiency 

(Cambridge, 

Michigan) 

3 10 5,5 11,1 5,5 11,2 98,2 100,0 

Απόφοιτος 

Βρετανικού 

Παν/µίου 

1 1,8 1,8  

 

Total  89 98,9 100,0   

Missing 

System 

 
1 1,1

  

Σύνολο 55 90 100,0 100,0 100,0 100,0  
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Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό των γυναικών (11,2%) 

που κατέχουν το Proficiency είναι διπλάσιο από το αντίστοιχο των ανδρών 

(5,5%). Αυτό το αποδίδουµε κυρίως στη δυνατότητα που ο συγκεκριµένος 

τίτλος παρέχει στους κατόχους του να εξασφαλίσουν άδεια διδασκαλίας σε 

ιδιωτικά φροντιστήρια ξένων γλωσσών, κάτι που συνήθως ενδιαφέρει -κατά 

δική τους οµολογία- τις γυναίκες  (Πίνακας 62). 

 
Πίνακας 63: Συσχέτιση τόπος µέγιστου χρόνου διαµονής (καταγωγής) 

και της ύπαρξης πτυχίου Αγγλικών 
 

 Πτυχίο Αγγλικών Σύνολο 
  Όχι Ναι   
Τόπος 
µέγιστου 
χρόνου 
διαµονή
ς 

Χωριό 82,8% 17,2% 100,0%

  Κωµόπολη 62,9% 37,1% 100,0%
  Πόλη 75,6% 24,4% 100,0%
  Μεγάλη πόλη 46,7% 53,3% 100,0%
  Θεσ/νίκη 45,4% 54,6% 100,0%
  Πόλη 

εξωτερικού 
80,0% 20,0% 100,0%

Σύνολο 55,4% 44,6% 100,0%
 

 

Περισσότεροι από τους µισούς αποφοίτους που πέρασαν τα 

περισσότερα χρόνια της ζωής τους σε µεγάλη πόλη και στη Θεσ/νίκη έχουν 

πάρει κάποιο πτυχίο αγγλικής γλώσσας, το οποίο πέρα από πιστοποίηση 

γνώσης αποτελεί και ένα σηµαντικό προσόν στην αγορά εργασίας (Πίνακας 

63).  Αντίθετα, τα ποσοστά µειώνονται σε µικρότερες οικιστικές περιοχές, 

υποδεικνύοντας τις λιγότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προσφέρονται στα 

άτοµα που κατοικούν σε περιοχές της περιφέρειας σε σχέση µε όσα κατοικούν 

σε µεγαλύτερα αστικά κέντρα, όπου τα ιδιωτικά φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα 

µαθήµατα είναι περισσότερα και εποµένως πιο προσιτά σε αυτά. Ταυτόχρονα, 

η συνειδητοποίηση της σηµασίας που έχει η πιστοποιηµένη γνώση µιας ξένης 

γλώσσας ευρείας χρήσης, όπως η αγγλική, είναι εντονότερη σε µεγαλύτερα 

αστικά κέντρα παρά σε ηµιαστικές ή αγροτικές περιοχές. Τέλος, η εικόνα που 

µας προσφέρουν τα στοιχεία αυτά έµµεσα προβάλλει την αδυναµία του 

 324



επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος να εξασφαλίσει έναν ολοκληρωµένο 

κύκλο εκµάθησης µίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, που να καταλήγει σε έναν 

τίτλο πιστοποίησης µέχρι την ολοκλήρωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

Κάτι τέτοιο θα έδινε την ευκαιρία και σε άτοµα της περιφέρειας να 

αντιληφθούν την αξία ενός τέτοιου τίτλου για την πορεία τους στην αγορά 

εργασίας και να επιδιώξουν να αξιοποιήσουν την προσφορά ίσων ευκαιριών. 

Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (∆ιάγραµµα 20) είναι µάλλον 

περιορισµένη, καθώς είναι λίγοι αυτοί που αναφέρθηκαν σε γνώση κάποιας 

από τις υπόλοιπες γλώσσες που καταγράφονταν στο ερωτηµατολόγιο 

(γαλλικής, γερµανικής, ιταλικής ή άλλης), ενώ και από αυτούς ελάχιστοι είχαν 

κάποιον τίτλο πιστοποίησης της γλωσσικής τους δεξιότητας. Οφείλουµε 

επίσης να παρατηρήσουµε (Παρ. Πίνακες 4-5) ότι οι απόφοιτοι (κυρίως 

γυναίκες) που γνώριζαν γερµανικά ή ιταλικά κατείχαν κάποιον τίτλο 

πιστοποίησης σε µεγαλύτερο ποσοστό από όσους δήλωσαν τη γαλλική, 

καθώς τις θεωρούσαν γλώσσες µε ζήτηση στην αγορά εργασίας και 

επιθυµούσαν να τις προβάλλουν ως πρόσθετο εργασιακό προσόν. Η 

περιορισµένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας δεν µας επέτρεψε τη εξαγωγή 

άλλων γενικότερων συµπερασµάτων στην προσπάθειά µας να συσχετίσουµε 

την ύπαρξη κάποιου τίτλου σε αυτές τις γλώσσες µε τον τόπο µέγιστου 

χρόνου διαµονής και το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων των αποφοίτων. 

Όπως φαίνεται και από τις υποθέσεις της έρευνας, θεωρούµε την 

οικογενειακή προέλευση των ατόµων του δείγµατος παράγοντα ιδιαίτερης 

βαρύτητας τόσο για τις εκπαιδευτικές όσο και για τις εργασιακές επιλογές και 

τις ευκαιρίες που τους προσφέρθηκαν, γι΄ αυτό και σχηµατίσαµε το 

εκπαιδευτικό και επαγγελµατικό προφίλ του πατέρα και της µητέρας τους. 

Περισσότερα από τα µισά άτοµα του δείγµατος έχουν γονείς 

απόφοιτους πρωτοβάθµιας (που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό από 

όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, 42,5% για τους πατέρες και 47,5% για τις 

µητέρες) ή κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ για έναν στους 

πέντε ένας ή και οι δύο γονείς είναι απόφοιτοι της ανώτερης δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης (∆ιαγράµµατα 16-17). Λίγοι απόφοιτοι είναι παιδιά γονέων µε 

ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, κάτι που υποδηλώνει ότι οι τελευταίοι έχουν 

την τάση να οδηγούν τα παιδιά τους σε διαφορετικές εκπαιδευτικές επιλογές. 
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Ακόµη και ανάµεσα στους δύο γονείς διαπιστώνεται διαφοροποίηση, καθώς οι 

µητέρες απόφοιτες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι οι µισές από τους 

αντίστοιχους πατέρες, ενώ ελάχιστες (τουλάχιστον οκτώ φορές λιγότερες από 

τους πατέρες) είναι απόφοιτες µέσης τεχνικής σχολής, στοιχείο για άλλη µια 

φορά ενδεικτικό των γυναικείων επαγγελµατικών επιλογών που απέχουν από 

τα -θεωρούµενα ανδρικά- τεχνικά επαγγέλµατα.  
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∆ιάγραµµα 16: Εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα

Μέχρι Γ΄ ∆ηµοτικού
∆ηµοτικό
Μέχρι Γ΄ Γυµνασίου
Μέση Τεχνική Σχολή
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Ανώτερη Εκπαίδευση
Ανώτατη Εκπαίδευση
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∆ιάγραµµα 17: Εκπαιδευτικό επίπεδο µητέρας

Αναλφάβητη

Μέχρι Γ΄ ∆ηµοτικού

∆ηµοτικό

Μέχρι Γ΄ Γυµνασίου

Μέση Τεχνική Σχολή

Εξατάξιο Γυµνάσιο

Ανώτερη Εκπαίδευση

Ανώτατη Εκπαίδευση

 
Το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα και της µητέρας επηρεάζει και τη 

µεταβλητή “ύπαρξη πτυχίου Αγγλικών” (Πίνακες 64-65), καθώς η αντίστοιχη 

συσχέτιση απέδειξε ότι πατέρες και µητέρες από υψηλότερο εκπαιδευτικό 

επίπεδο έχουν εντονότερη τάση να καθοδηγούν τα παιδιά τους και να 

δηµιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση εκπαίδευσης 

καλύτερης ποιότητας (συµπεριλαµβανοµένης της ολοκληρωµένης εκµάθησης 

της αγγλικής γλώσσας, που είναι η πλέον διαδεδοµένη και χρησιµοποιούµενη 

διεθνώς), ενώ εκείνοι από τις µεσαίες βαθµίδες ωθούν τα παιδιά τους στην 
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απόκτηση περισσότερων εκπαιδευτικών προσόντων, προκειµένου να 

βελτιώσουν τις ευκαιρίες τους στη ζωή, κάτι που ενδεχοµένως στερήθηκαν οι 

ίδιοι.  

 

Πίνακας 64: Συσχέτιση εκπαιδευτικού επιπέδου πατέρα µε την ύπαρξη 
πτυχίου Αγγλικών 

 
 Πτυχίο Αγγλικών Σύνολο 
  Όχι Ναι   
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο πατέρα 

Μέχρι Γ΄ 
∆ηµοτικού 

8
88,9%

1
11,1%

9 
100,0 

  ∆ηµοτικό 91
65,9%

47
34,1%

138 
100,0 

  Μέχρι Γ΄ 
Γυµνασίου 

19
45,2%

23
54,8%

42 
100,0 

  Μέση Τεχνική 
Σχολή 

14
56,0%

11
44,0%

25 
100,0 

  Εξατάξιο 
Γυµνάσιο 

24
41,4%

34
58,6%

58 
100,0 

  Ανώτερη 
Εκπαίδευση 

9
39,1%

14
60,9%

23 
100,0 

  Ανώτατη 
Εκπαίδευση 

15
51,7%

14
48,3%

29 
100,0 

Σύνολο 180
55,6%

144
44,4%

324 
100,0 

 
 

Πίνακας 65: Συσχέτιση εκπαιδευτικού επιπέδου µητέρας µε την ύπαρξη 
πτυχίου Αγγλικών 

 
 Πτυχίο Αγγλικών Σύνολο 
  Όχι Ναι   
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο µητέρας 

Αναλφάβητος 3
75,0%

1
25,0%

4 
100,0 

  Μέχρι Γ΄ 
∆ηµοτικού 

8
72,7%

3
27,3%

11 
100,0 

  ∆ηµοτικό 101
65,6%

53
34,4%

154 
100,0 

  Μέχρι Γ΄ 
Γυµνασίου 

21
45,7%

25
54,3% 46 

100,0 

  Μέση Τεχνική 
Σχολή 

1
33,3%

2
66,7%

3 
100,0 

  Εξατάξιο 
Γυµνάσιο 

36
43,4%

47
56,6%

83 
100,0 

  Ανώτερη 
Εκπαίδευση 

2
16,7%

10
83,3%

12 
100,0 

  Ανώτατη 
Εκπαίδευση 

8
66,7%

4
33,3% 12 

100,0 

Σύνολο 180
55,4%

145
44,6%

325 
100,0 
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Ένας στους τρεις πατέρες (33,1%) ασκεί µη επιστηµονικό ελεύθερο 

επάγγελµα και ένας στους δέκα ανήκει σε καθεµιά από τις κατηγορίες των 

ιδιωτικών υπαλλήλων, των αγροτών και των συνταξιούχων του ιδιωτικού 

τοµέα. Επίσης, ένας στους πέντε (20,6%) είναι δηµόσιος υπάλληλος (ή 

συνταξιούχος του δηµόσιου τοµέα), ενώ εξαιρετικά χαµηλό (µόλις 3,4%) είναι 

το ποσοστό των πατέρων που ασκούν ελεύθερο επιστηµονικό επάγγελµα 

(∆ιάγραµµα 18), για λόγους στους οποίους έχει γίνει ήδη αναφορά. 
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∆ιάγραµµα 18: Επάγγελµα πατέρα 

Επιστήµονας ελεύθερος
επαγγελµατίας
Μη επιστήµονας ελεύθερος
επαγγελµατίας
∆ηµόσιος υπάλληλος

Ιδιωτικός υπάλληλος

Εργάτης

Αγρότης

Συνταξιούχος δηµοσίου τοµέα

Συνταξιούχος ιδιωτικού τοµέα

Άεργος

∆εν απαντά

 

Στις µητέρες των αποφοίτων η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική, καθώς 

είναι πολύ λιγότερες από τις µισές όσες έχουν κάποια επαγγελµατική 

δραστηριότητα. Πράγµατι το 62,3% των µητέρων ασχολούνταν µε τα οικιακά, 

καθώς, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς µας, ανήκουν σε µια ηλικιακή οµάδα 

στην οποία τα ποσοστά γυναικείας απασχόλησης κινούνταν σε πιο 

περιορισµένα επίπεδα για λόγους κυρίως κοινωνικούς. Μία στις δέκα ασκεί µη 

επιστηµονικό ελεύθερο επάγγελµα, ενώ ακόµη λιγότερες ασκούν το 

επάγγελµα του υπαλλήλου (στον ιδιωτικό ή το δηµόσιο τοµέα). Αξιοσηµείωτο 
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είναι και το ότι πολύ χαµηλά -µε ποσοστό 1,2%, µισό από το αντίστοιχο των 

πατέρων- βρίσκεται το ποσοστό µητέρων µε ελεύθερο επιστηµονικό 

επάγγελµα (∆ιάγραµµα 24) .  
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(%)

1
Επάγγελµα

∆ιάγραµµα 19: Επάγγελµα µητέρας

Επιστήµονας ελεύθερος
επαγγελµατίας
Μη επιστήµονας ελεύθερος
επαγγελµατίας
∆ηµόσιος υπάλληλος

Ιδιωτική υπάλληλος

Εργάτρια

Αγρότισσα

Συνταξιούχος δηµοσίου
τοµέα
Συνταξιούχος ιδιωτικού
τοµέα
Άνεργη

Οικιακά

∆εν απαντά

 

Πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι αυτός ο τρόπος αποτύπωσης της 

επαγγελµατικής δραστηριότητας συχνά αποκρύπτει ενδεχόµενη απασχόληση 

κάποιων γυναικών στην οικογενειακή επιχείρηση (π.χ. σε εµπορική ή 

αγροτική δραστηριότητα), καθώς αυτή, προσφερόµενη συνήθως αµισθί, δεν 

αναγνωρίζεται καθαρά στη συνείδηση των πολιτών ως µορφή απασχόλησης, 

αλλά εντάσσεται άτυπα στις οικογενειακές υποχρεώσεις. 

 

2.2. Σπουδές στα Ι.Ε.Κ. 

 Η κατανοµή των αποφοίτων στα δηµόσια (52,8%) και ιδιωτικά (47,2%) 

Ι.Ε.Κ. εµφανίζεται περίπου ίση µε ελαφρά υπεροχή των δηµόσιων, κάτι που 
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οφείλεται και στο γεγονός ότι τα δηµόσια Ι.Ε.Κ. της περιφέρειας 

απορρόφησαν τους σπουδαστές των νοµών εκτός Θεσ/νίκης (∆ιάγραµµα 20).  

∆ιάγραµµα 20: Τύπος ΙΕΚ φοίτησης

53%

47%
∆ηµόσιο
Ιδιωτικό

 
Επίδραση στην επιλογή δηµόσιου ή ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. άσκησε και το 

επίπεδο της βαθµολογίας των υποψηφίων σπουδαστών, αφού η µεγάλη 

πλειοψηφία αυτών που είχαν υψηλότερες βαθµολογίες έγιναν δεκτοί σε 

δηµόσιο Ι.Ε.Κ., ενώ αντίθετα όσοι είχαν χαµηλότερες βαθµολογίες στράφηκαν 

προς τα ιδιωτικά υφιστάµενοι τη σχετική οικονοµική επιβάρυνση (Πίνακας  

66).  

 

Πίνακας 66: Συσχέτιση επιπέδου βαθµολογίας στο Λύκειο µε τον τύπο 
ΙΕΚ φοίτησης 

 
 Τύπος ΙΕΚ φοίτησης Σύνολο 

  ∆ηµόσιο Ιδιωτικό   

Επίπεδο 
βαθµολογί
ας στο 
Λύκειο 

Μέχρι 13 1
7,7%

12
92,3% 13 

100,0 

  13,1 - 15 38
43,2%

52
56,8%

88 
100,0 

  15,1 - 17 83
52,9%

74
47,1%

157 
100,0 

  17,1 - 20 50
73,5%

18
26,5%

68 
100,0 

Σύνολο 172
52,8%

154
47,2%

326 
100,0 

 
 

 Η εικόνα αυτή θέτει εν αµφιβόλω τη δυνατότητα του συστήµατος 

δηµόσιας εκπαίδευσης να προσφέρει επαγγελµατικές ευκαιρίες µέσω της 
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κατάρτισης σε ευρύτερο κύκλο ατόµων υπερνικώντας το εµπόδιο της 

σχολικής επίδοσης, η οποία, όπως έχει αποδειχθεί, δεν είναι η βεβαιότερη 

εγγύηση για τη µελλοντική επαγγελµατική επιτυχία του ατόµου. 

 Τα άτοµα που αποτελούν το δείγµα της έρευνάς µας φοίτησαν σε 

διάφορες ειδικότητες, οι οποίες οµαδοποιήθηκαν κατά κλάδο ειδικοτήτων 

(Πίνακας 67).  

 

Πίνακας 67: Κλάδος ειδικότητας κατά φύλο 
 

 
Άνδρες Γυναίκες 

 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 18
12,4%

1 
0,6% 

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 7
4,8%

1 
0,6% 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

29
20,0%

1 
0,6% 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 13
9,0%

21 
11,6% 

 ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 6
4,1%

5 
2,8% 

 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 11
7,6%

14 
2,8% 

 ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΜΟ∆ΑΣ 

1
0,7%

4 
2,2% 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. 3
2,1%

3 
1,7% 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 6
4,1%

3 
1,7% 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 
0,6% 

 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 6
4,1%

10 
5,5% 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4
2,8%

11 
6,1% 

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 18 
9,9% 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 41
28,3%

88 
48,6% 

 Σύνολο 145
100,0%

181 
100,0% 

 
  

Η συµµετοχή του φύλου µάλιστα στον κάθε κλάδο ειδικοτήτων 

(Πίνακας 67) αντικατοπτρίζει και τον διαφορετικό τρόπο επιλογής της 

επαγγελµατικής δραστηριότητας. Τη µεγαλύτερη αντιπροσώπευση στο δείγµα 

παρουσιάζουν οι κλάδοι Οικονοµίας και ∆ιοίκησης µε το 39,6% και 

Πληροφορικής µε το 10,4% των αποφοίτων. Στον κλάδο Οικονοµίας και 

 331



∆ιοίκησης µάλιστα το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών (48,6%) είναι πολύ 

µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των ανδρών (28,3%), γεγονός που οφείλεται 

στην προτίµηση του γυναικείου φύλου σε απασχόληση γραφείου παρά σε 

χειρωνακτικά – τεχνικά επαγγέλµατα. 

Χαρακτηριστική επίσης είναι η πολύ χαµηλή αντιπροσώπευση των 

γυναικών σε κλάδους που θεωρούνται παραδοσιακά ανδροκρατούµενοι, 

όπως είναι οι κλάδοι της Μηχανολογίας, της Ηλεκτρολογίας, των 

Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού και ο Γεωτεχνικός, καθώς οδηγούν σε 

επαγγέλµατα τα οποία δεν επιλέγει το γυναικείο φύλο. Αντίστροφη τάση 

εµφανίζεται στους άνδρες, που αποφεύγουν κλάδους περισσότερο 

προτιµώµενους από γυναίκες, όπως  Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας, 

Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και Αισθητικής. 

Εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος της Πληροφορικής, ο οποίος αξιοποιεί µεν 

και τεχνικές δεξιότητες, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί έναν κλάδο διαρκώς 

αναπτυσσόµενο και είναι φυσικό να έλκει µεγάλο τµήµα των ατόµων που 

εκπαιδεύονται, για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, τους δίνει τη 

δυνατότητα να απασχοληθούν και σε συναφείς ειδικότητες και να κινηθούν 

πιο ευέλικτα στην αγορά εργασίας. Έτσι η συµµετοχή των δύο φύλων 

βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα, µε µικρή υπεροχή των γυναικών. 

Σε γενικές γραµµές φαίνεται ότι η παρέµβαση του οικογενειακού 

περιβάλλοντος, έστω και λειτουργώντας αφανώς,  ασκεί κάποια επίδραση 

στην επιλογή του κλάδου όπου το άτοµο δραστηριοποιείται επαγγελµατικά. 

Κατανέµοντας τους αποφοίτους του δείγµατος σε κάθε κλάδο ειδικότητας 

ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα τους (Παρ. Πίνακας 6) 

παρατηρείται ότι άτοµα µε πατέρες που φοίτησαν µέχρι την Γ΄ ∆ηµοτικού 

τοποθετούνται περισσότερο σε τεχνικές ειδικεύσεις, αυτοί µε πατέρες που 

αποφοίτησαν από το ∆ηµοτικό συγκεντρώνονται περισσότερο στους κλάδους 

Οικονοµίας και ∆ιοίκησης (41,3%) και Πληροφορικής (13%), ενώ εκείνοι µε 

πατέρες απόφοιτους εξαταξίου Γυµνασίου στους κλάδους Οικονοµίας και 

∆ιοίκησης (43,1%), Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού (15,5%) και 

Εφαρµοσµένων Τεχνών (12,1%). Τέλος, τα άτοµα µε πατέρες Ανώτερης και 

Ανώτατης Εκπαίδευσης εντάχθηκαν κατά κύριο λόγο σε τοµείς που οδηγούν 
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σε επαγγέλµατα που ασκούνται σε γραφεία επιχειρήσεων και θεωρούνται 

ιδιαίτερου κύρους λόγω του αντικειµένου και του χώρου εργασίας. 

∆εν φαίνεται όµως να υπάρχει κάποια παρόµοια συσχέτιση ανάµεσα 

στον κλάδο ειδικότητας και το επάγγελµα των γονέων των αποφοίτων (Παρ. 

Πίνακες 7-8 ). 

Οι απόφοιτοι του δείγµατος εγγράφηκαν στα Ι.Ε.Κ. κατά τα πρώτα 

εξάµηνα λειτουργίας του θεσµού και οι περισσότεροι (86,2%) αποφοίτησαν 

µετά από τέσσερα εξάµηνα φοίτησης και µόνο το 12,9% µετά από δύο 

εξάµηνα (Πίνακας 68). Αυτό συνέβη γιατί σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο των 

Ι.Ε.Κ. µόνο όταν ένας σπουδαστής έχει αποφοιτήσει από Τεχνικό-

Επαγγελµατικό ή Πολυκλαδικό λύκειο και µε ειδικότητα απόλυτα συναφή µε 

εκείνη που επέλεξε στο Ινστιτούτο, δικαιούται να φοιτήσει µόνο δύο εξάµηνα. 

Το γεγονός ότι οι περισσότεροι εγγραφέντες στα Ι.Ε.Κ. προέρχονταν από 

Γενικό Λύκειο, αλλά και η πιθανότητα από όσους είχαν το προαναφερθέν 

δικαίωµα ορισµένοι να επέλεξαν διαφορετική ειδικότητα, δικαιολογούν το 

παραπάνω εύρηµα. 

 

Πίνακας 68: Αριθµός εξαµήνων φοίτησης (επί του συνόλου και κατά 
φύλο)  

 
Εξάµηνα Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Va 
lid 

1 1
0,3

1 
0,6 

  2 41
12,6

21
14,5

20 
11,0 

  4 281
86,2

122
84,1

159 
87,8 

  5 3
0,9

2
1,4

1 
0,6 

  Σύνολο 326
100,0

145
100,0

181 
100,0 

 
  

Επίσης δύο στους τρεις (67,5%) είχαν λάβει την πιστοποίηση της 

βεβαίωσης σπουδών (∆ιάγραµµα 21). 
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∆ιάγραµµα 21:Ύπαρξη πιστοποίησης 
(% επί του συνόλου)

33%

67%

Όχι
Ναι

 

 
 
 

Πίνακας 69: Ύπαρξη πιστοποίησης κατά φύλο 
 

 
  Άνδρες Γυναίκες 

Valid Όχι 53
36,6

53 
29,3 

  Ναι 92
63,4

128 
70,7 

  Σύνολο 145
100,0

181 
100,0 

 
 

Οι γυναίκες παρουσιάζουν µικρή υπεροχή πιθανόν λόγω της έµφασης 

που δίνουν στην απόκτηση τίτλων σπουδών, ενώ οι άνδρες δείχνουν να 

ενδιαφέρονται περισσότερο για άµεση επαγγελµατική αποκατάσταση και 

λιγότερο για την τυπική τους πιστοποίηση (Πίνακας 69). Πάντως φαίνεται ότι 

µε το πέρασµα του χρόνου εκτιµήθηκε η σηµασία της απόκτησης 

πιστοποίησης και παρατηρούµε ότι προχώρησαν σε επανάληψη της 

προσπάθειας σε περίπτωση αποτυχίας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στα πρώτα 

χρόνια κατά τα οποία φοίτησαν στα Ι.Ε.Κ. η πληροφόρηση των σπουδαστών 

για την πιστοποίηση ήταν µάλλον περιορισµένη οδηγώντας στην υποτίµηση 

του ρόλου της. 

 Στην επιλογή των σπουδών σε Ι.Ε.Κ. φαίνεται πως τη σηµαντικότερη 

επίδραση άσκησαν η ανάγκη των ατόµων για την απόκτηση κάποιας 

επαγγελµατικής ειδικότητας, για την απόκτηση επαρκούς επαγγελµατικής 
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κατάρτισης και τη δυνατότητα άσκησης κάποιου επαγγέλµατος. Αυτό 

υπαγορευόταν κατά κύριο λόγο από την έλλειψη επαγγελµατικών δεξιοτήτων 

στην πλειοψηφία του δείγµατος που προήλθε από τη Γενική Εκπαίδευση 

(Παρ. Πίνακας 142). 

Ειδικά µάλιστα η απόκτηση επαρκούς επαγγελµατικής κατάρτισης 

άσκησε σηµαντικότερη επίδραση στην περίπτωση των αποφοίτων Τ.Ε.Λ. και 

λιγότερο στους αποφοίτους και των δύο τύπων (Γ.Ε.Λ.-Τ.Ε.Λ.) ή µόνο του 

Γενικού ή του Πολυκλαδικού Λυκείου (παρατίθενται µε φθίνουσα σειρά) 

(Πίνακας 70).  

 

Πίνακας 70: Συσχέτιση τύπου λυκείου αποφοίτησης µε την απόκτηση 
επαρκούς επαγγελµατικής κατάρτισης (αιτία επιλογής Ι.Ε.Κ.) 

 
Απόκτηση επαρκούς επαγγελµατικής 

κατάρτισης 

 

Πάρα 

πολύ 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Σύνολο

Γενικό 40,9% 21,4% 22,7% 5,9% 9,1% 100,0%

Τεχνικό - 

Επαγγελµατικό 

58,4% 9,1% 20,8% 6,5% 5,2% 100,0%

Πολυκλαδικό 23,8% 47,6% 19,0% ,0% 9,5% 100,0%

Τύπος Λυκείου 

αποφοίτησης 

Γενικό  και 

Τεχνικό - 

Επαγγελµατικό 

50,0% ,0% 37,5% ,0% 12,5% 100,0%

Σύνολο 44,2% 19,6% 22,4% 5,5% 8,3% 100,0%

 
Πιθανή εξήγηση για αυτή την εικόνα είναι ότι οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Λ. µε 

τη φοίτησή τους επιδίωκαν τη βελτίωση και συµπλήρωση των 

επαγγελµατικών γνώσεων που είχαν ήδη αποκτήσει στο Λύκειο, ή, στην 

περίπτωση αλλαγής ειδικότητας, ότι θεωρούσαν πως µέσω του θεσµού αυτού 

θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν επαγγελµατικά προσόντα, που θα 

επέτρεπαν την επαγγελµατική τους αποκατάσταση στην αγορά εργασίας. Για 

τους υπόλοιπους αποφοίτους η επιδίωξη αυτή ήταν πολύ ή αρκετά έντονη, 

όχι όµως σε τόσο απόλυτο βαθµό είτε γιατί η γενική εκπαίδευση που είχαν 

λάβει δεν τους επέτρεπε να έχουν µια πιο συγκεκριµένη εικόνα για το χώρο 
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της επαγγελµατικής κατάρτισης, είτε γιατί τα Ινστιτούτα διήνυαν την πρώτη 

περίοδο της δραστηριότητάς τους και δεν υπήρχαν ορατά αποτελέσµατα της 

δράσης τους.  

Φαίνεται µάλιστα ότι οι απόφοιτοι του Γ.Ε.Λ., καθώς και όσοι φοίτησαν 

σε δύο τύπους λυκείου έτρεφαν µεγαλύτερες προσδοκίες για είσοδό τους σε 

κάποιο Τ.Ε.Ι. µετά το πέρας των σπουδών τους στο Ι.Ε.Κ. Αυτό εξηγείται από 

τον εντονότερο προσανατολισµό του Γενικού Λυκείου προς τις σπουδές στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση και από το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

αποφοίτων Γ.Ε.Λ. που συνέχιζαν τις σπουδές τους σε Τ.Ε.Λ. ήταν άτοµα που 

είχαν αποτύχει στις εισιτήριες εξετάσεις σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. (την εποχή 

αποφοίτησής τους οι βάσεις ήταν πολύ υψηλές και ο αριθµός των εισακτέων 

πολύ µικρότερος) και είχαν διεκδικήσει µια θέση σε Τ.Ε.Ι. µε βάση το βαθµό 

του δεύτερου απολυτηρίου τους, κάτι που προβλεπόταν από το εκπαιδευτικό 

σύστηµα της εποχής, σε µια προσπάθεια να τονωθεί η δευτεροβάθµια 

επαγγελµατική εκπαίδευση. Μετά από µια νέα αποτυχία λοιπόν οδηγήθηκαν 

στα Ι.Ε.Κ. Να υπενθυµίσουµε ότι στα πρώτα χρόνια λειτουργίας των 

Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης ακουγόταν συχνά η φήµη ότι οι 

απόφοιτοί τους θα λάµβαναν το δικαίωµα εισόδου µετά από εξετάσεις σε 

τµήµατα των Τ.Ε.Ι. συναφούς αντικειµένου, κάτι που επανήλθε και πρόσφατα 

στο προσκήνιο. Είναι φανερό ότι η στερεοτυπική αντίληψη της υπεροχής της 

ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης στον κοινωνικό χώρο έναντι των 

σπουδών άλλου τύπου είναι ισχυρά παγιωµένη στα άτοµα του συγκεκριµένου 

πληθυσµού. 

Το προσωπικό ενδιαφέρον των αποφοίτων, η υψηλή ζήτηση της 

ειδικότητας στην αγορά εργασίας και η καλή εικόνα που είχαν για τον 

επαγγελµατικό χώρο ήταν οι κυρίαρχοι λόγοι που οδήγησαν τα άτοµα του 

δείγµατος στην επιλογή των συγκεκριµένων ειδικοτήτων, ενώ ενδιαφέρον 

παρουσίαζε και το ύψος των οικονοµικών απολαβών. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι απουσιάζει σχεδόν παντελώς η επιρροή του επαγγελµατικού 

προσανατολισµού από την πλευρά του σχολείου ή άλλων φορέων, στοιχείο 

ενδεικτικό για την αδυναµία τους να ασκήσουν αποτελεσµατικά το ρόλο τους 

να συντελέσουν µε τον τρόπο τους στην καταλληλότερη κατανοµή των 

επαγγελµατικών ειδικεύσεων στην αγορά εργασίας (Παρ. Πίνακας 143).  
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Η ύπαρξη της συγκεκριµένης ειδικότητας στο Ι.Ε.Κ. όπου επέλεξαν να 

καταρτισθούν φαίνεται ότι ήταν για τους αποφοίτους η σηµαντικότερη αιτία 

αυτής της επιλογής, ενώ σε κάποιο βαθµό έπαιξε κάποιο ρόλο η απόσταση 

από τον τόπο κατοικίας τους -αν βέβαια υπήρχε εναλλακτική δυνατότητα-, 

καθώς και οι υποσχέσεις (κυρίως από ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.) για εξασφάλιση 

εργασίας µετά την αποφοίτηση (Παρ. Πίνακας 144). Είναι φανερό ότι η 

ανυπαρξία από κάποια Ινστιτούτα συγκεκριµένων ειδικοτήτων υψηλής 

ζήτησης ενδέχεται να προκαλέσει υποχρεωτική µετακίνηση υποψηφίων 

σπουδαστών σε άλλη ειδικότητα (κάτι που µάλλον συνέβη στους νοµούς 

εκτός Θεσ/νίκης) ή ακόµη και σε άλλη περιοχή εκτός του τόπου µόνιµης 

κατοικίας τους, υποχρεώνοντας τις οικογένειές τους σε πρόσθετη οικονοµική 

επιβάρυνση (ειδικά στην περίπτωση εγγραφής σε ιδιωτικό Ι.Ε.Κ.). Τίθεται 

λοιπόν υπό αµφισβήτηση η ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών κυρίως για 

άτοµα προερχόµενα από την περιφέρεια ή από χαµηλότερα εισοδηµατικά 

στρώµατα. 

 

2.3. Πρακτική άσκηση των σπουδαστών. 

Μετά το πέρας των σπουδών σε Ι.Ε.Κ. και για την απόκτηση 

εργασιακής εµπειρίας προβλέπεται η προαιρετική πραγµατοποίηση πρακτικής 

άσκησης διάρκειας µέχρι έξι µηνών. Η πρακτική άσκηση, για να θεωρηθεί 

ολοκληρωµένη και να αναγνωριστεί και τυπικά, θα πρέπει να έχει διαρκέσει 

ένα ολοκληρωµένο εξάµηνο και να έχει προηγηθεί της πιστοποίησης. Μόνο 

ένας στους τρεις αποφοίτους, χωρίς να παίζει ρόλο η φοίτησή του σε δηµόσιο 

ή ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. (Παρ. Πίνακας 9), έλαβε µέρος στο θεσµό της πρακτικής 

άσκησης µε τις γυναίκες να είναι λίγο περισσότερες από τους άνδρες 

(∆ιάγραµµα 22 και Πίνακας 71).  
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∆ιάγραµµα 22: Πραγµατοποίηση 
πρακτικής άσκησης

64%

36%
Όχι
Ναι

 

Πίνακας 71: Πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης κατά φύλο 
 

  Άνδρες Γυναίκες 

Valid Όχι 98
67,6

110 
60,8 

  Ναι 47
32,4

71 
39,2 

  Σύνολο 145
100,0

181 
100,0 

 
 

Οι κλάδοι των οποίων οι απόφοιτοι έκαναν πρακτική άσκηση είναι σε 

µεγαλύτερο ποσοστό της Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (80%), της 

Αισθητικής και του Γεωτεχνικού (66,7%) και των Μεταφορών και Τουρισµού 

(56,3%) (Παρ.  Πίνακας 10). 

Η πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης έχει προκαλέσει 

αντικρουόµενες απόψεις στους αποφοίτους, αν και όλοι αναγνωρίζουν τη 

σηµασία της για τη δοκιµασία στην πράξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων 

που απέκτησαν. Σε κάθε σύστηµα κατάρτισης η πρακτική εφαρµογή των νέων 

γνώσεων αποτελεί αναγκαίο συµπλήρωµα, συχνά µάλιστα θεωρείται ότι η 

πρακτική άσκηση µπορεί να οδηγήσει στην εξασφάλιση µόνιµης 

απασχόλησης σε έναν εργοδότη ικανοποιηµένο από την απόδοση του 
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ασκούµενου. Το γεγονός όµως ότι οι απόφοιτοι δεν αµείβονται από τον 

εργοδότη και συχνά αποτελούν στόχο εκµετάλλευσης, τους αποτρέπει σε 

πολλές περιπτώσεις από την πραγµατοποίησή της, ενώ ορισµένοι επιλέγουν 

την µη πραγµατοποίησή της, προτιµώντας την άµεση αναζήτηση εργασίας 

µονιµότερου χαρακτήρα. ∆εν θα πρέπει να παραβλέπεται επίσης ο κίνδυνος η 

ρύθµιση αυτή να στραφεί εναντίον της απασχόλησης µε την κατάργηση 

θέσεων εργασίας και την κάλυψή τους από µη αµειβόµενους ασκούµενους. Η 

κύρια ευθύνη ανήκει στους εµπλεκόµενους φορείς, οι οποίοι δεν πέτυχαν να 

πείσουν τους καταρτιζόµενους για τη σηµασία της πρακτικής άσκησης, αλλά 

και δε διαµόρφωσαν ένα σύστηµα µε σαφείς όρους, που να λειτουργεί 

υποστηρικτικά στο συνολικό εγχείρηµα και όχι απαξιωτικά.   

∆ύο στους τρεις αποφοίτους του δείγµατος δεν πραγµατοποίησαν 

πρακτική άσκηση προβάλλοντας διάφορους λόγους, κυρίως όµως 

κατέστησαν σαφές ότι µετά το πέρας των σπουδών τους επιθυµούσαν να 

εξασφαλίσουν µόνιµη εργασία, σκοπό προς τον οποίο δε θεωρούσαν ότι 

µπορούσαν να βοηθηθούν από την πρακτική άσκηση.  

Οι θέσεις στις οποίες πραγµατοποίησε πρακτική άσκηση το 36,2% 

ανήκουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία στον ιδιωτικό τοµέα -πρόκειται 

µάλιστα κυρίως για εµπορικές επιχειρήσεις- (Παρ.  Πίνακας 11) και οι δύο στις 

τρεις δραστηριοποιούνταν στη Θεσ/νίκη (Παρ. Πίνακας 12).  

Για τους περισσότερους η διάρκεια της άσκησης ήταν εξάµηνη, 

προκειµένου να δικαιούνται και τη σχετική βεβαίωση του εργοδότη, αλλά 

υπήρξε και ένα ποσοστό του 22,2% που παρέµεινε για µεγαλύτερο διάστηµα, 

προσδοκώντας προφανώς µονιµότερη εργασιακή σχέση (∆ιάγραµµα 23).  
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∆ιάγραµµα 23: ∆ιάρκεια πρακτικής άσκησης 
(σε µήνες)

56%

17%
5% 22%

Λιγότερο από 6 µήνες

6 µήνες

7-12 µήνες

Περισσότερο από 12
µήνες

 

Πάντως από τους πιο πολλούς (το 61,3%) η εξάµηνη διάρκεια της 

άσκησης θεωρείται επαρκής (∆ιάγραµµα 24), αλλά το 27,6% πρότεινε 

µεγαλύτερη διάρκεια µέχρι και ένα έτος.  

∆ιάγραµµα 24: Άποψη για εξάµηνη 
διάρκεια πρακτικής άσκησης

39%

61%

Όχι

Ναι

 

Ο κλάδος µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή στην πρακτική άσκηση είναι της 

Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, που αντιπροσωπεύθηκε από γυναίκες σε ποσοστό 

διπλάσιο από τους άνδρες, ενώ άλλοι κλάδοι µε µεγάλη αντιπροσώπευση των 

γυναικών είναι εκείνος της Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (οι 

περισσότερες θέσεις αναφέρονται στην Αισθητική) και των Ηλεκτρονικών και 

Αυτοµατισµού (Παραρτήµατα Πίνακας 13). 

Το πρόβληµα της εξεύρεσης θέσης πρακτικής άσκησης 

αντιµετωπίστηκε από τους περισσότερους αποφοίτους µε προσωπική τους 

πρωτοβουλία, ενώ το 24,1% έτυχε βοήθειας από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης, τις 
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περισσότερες φορές ιδιωτικό και µε οργανωµένο συνήθως γραφείο 

σταδιοδροµίας (Πίνακας 72).   

 
Πίνακας 72: Τρόπος εξεύρεσης θέσης πρακτικής άσκησης 

 
  Όχι Ναι 
Προσωπική πρωτοβουλία 59

50,9%
57 

49,1% 
Βοήθεια οικογενειακού ή 
συγγενικού περιβάλλοντος 

87
75,0%

29 
25,0% 

Βοήθεια φιλικού 
περιβάλλοντος 

102
87,9%

14 
12,1% 

Πρωτοβουλία του ΙΕΚ 
φοίτησης 

88
75,9%

28 
24,1% 

Πρωτοβουλία εκπαιδευτή του 
ΙΕΚ φοίτησης 

94
81,0%

22 
19,0% 

 

Συσχετίζοντας την εξασφάλιση θέσης για πρακτική άσκηση µε ατοµική 

πρωτοβουλία µε την τωρινή κατάσταση απασχόλησης δεν καταλήξαµε  σε 

στατιστικά σηµαντική συσχέτιση, αλλά οδηγηθήκαµε σε ορισµένες 

παρατηρήσεις (Πίνακας 73).  

 

Πίνακας 73: Συσχέτιση προσωπικής πρωτοβουλίας για εξεύρεση θέσης 
πρακτικής άσκησης µε την τωρινή κατάσταση απασχόλησης 

 
 Τωρινή κατάσταση απασχόλησης Σύνολο 

  Εργαζόµεν
ος /η 

Άνεργος /η Οικονοµικά 
ανενεργός 

/ή 

  

Προσωπική 
πρωτοβουλί
α 

Όχι 50
84,7%

5
8,5%

4 
6,8% 

59 
100,0% 

  Ναι 47
82,5%

9
15,8%

1 
1,8% 

57 
100,0% 

Σύνολο 97
83,6%

14
12,1%

5 
4,3% 

116 
100,0% 

 

Από αυτούς που εξασφάλισαν θέση για πρακτική άσκηση µε δική τους 

πρωτοβουλία, για τους οποίους αναµέναµε µεγαλύτερη ευκολία στην 

ανεύρεση εργασίας µετά την αποφοίτηση, το 82,5% ήταν κατά το χρόνο 

διενέργειας της έρευνας εργαζόµενοι, το 15,8% άνεργοι (διπλάσιο από το 
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αντίστοιχο όσων δεν είχαν βρει θέση για πρακτική άσκηση µε δική τους 

πρωτοβουλία) και µόνο το 1,8% οικονοµικά ανενεργοί. Το ποσοστό αυτών 

που δεν είχαν επιδείξει προσωπική πρωτοβουλία και ήταν εργαζόµενοι ήταν 

λίγο υψηλότερο (84,7%), το ποσοστό των ανέργων µικρότερο (8,5%), αλλά η 

µεγάλη διαφοροποίηση εµφανίζεται στην περίπτωση των οικονοµικά 

ανενεργών µε 6,8%. Έχοντας ήδη δείξει µειωµένη ενεργοποίηση στην 

περίπτωση της πρακτικής άσκησης, αυτή η τελευταία διαφορά µπορεί να 

αποδοθεί στην αδιαφορία που πιθανόν επέδειξαν οι συγκεκριµένοι απόφοιτοι, 

που κατέληξε σε αδυναµία στην εξεύρεση εργασίας, ολισθαίνοντας σταδιακά 

στην τωρινή τους κατάσταση (φαινόµενο της αποθάρρυνσης). 

Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός χαρακτήρας της πρακτικής άσκησης 

είναι ακόµη ένα ζήτηµα που τέθηκε προς εξέταση στην έρευνα. Ανεξάρτητα 

από το αν είχαν πραγµατοποιήσει ή όχι πρακτική άσκηση, οι περισσότεροι 

απόφοιτοι (66,7%), έχοντας αποκτήσει στο µεταξύ κάποια εργασιακή 

εµπειρία, τοποθετήθηκαν θετικά υπέρ του υποχρεωτικού χαρακτήρα. Οι λόγοι 

που προβάλλονται είναι διάφοροι (∆ιάγραµµα 25).  

66,7

17,7

5,2

10,4
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∆ιάγραµµα 25: Λόγοι για υποχρεωτικό χαρακτήρα 
πρακτικής άσκησης 

Πρακτική εφαρµογή
θεωρητικών γνώσεων

Οµαλότερη ένταξη
αποφοίτων στην αγορά
εργασίας

∆ιευκόλυνση στην
εύρεση εργασίας

Βεβαιωµένη απόκτηση
εργασιακής εµπειρίας

 

Η πρακτική εφαρµογή των θεωρητικών γνώσεων που προσέφερε το 

Ι.Ε.Κ. είναι απαραίτητη, για να µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

της ειδικότητάς τους, κυρίως όταν πρόκειται για τεχνικά επαγγέλµατα, που 
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ασκούνται κατά βάση από άνδρες. Επίσης, η ένταξη στην αγορά εργασίας 

γίνεται οµαλότερα, ενώ παράλληλα οι απόφοιτοι µπορούν να ενσωµατώσουν 

καλύτερα τα επαγγελµατικά χαρακτηριστικά και να αποτιµήσουν την 

επαγγελµατική τους επιλογή σε σχέση µε την προσωπικότητα και τα 

ενδιαφέροντά τους. Σε ορισµένες περιπτώσεις υποστηρίχθηκε ότι µπορεί να 

υπάρξει διευκόλυνση στην εύρεση εργασίας, αλλά και στη διαµόρφωση 

τεχνικών αναζήτησης εργασίας. Τέλος, η θεσµοθέτηση από το κράτος 

υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης µε παράλληλη χορήγηση επίσηµης 

βεβαίωσης από τον εργοδότη µετά την περάτωσή της θα προσφέρει στους 

αποφοίτους ένα πρόσθετο προσόν πιστοποιηµένης εµπειρίας, καθιστώντας 

την είσοδό τους στην αγορά εργασίας δυναµικότερη και την παραµονή τους 

σε αυτήν ευχερέστερη. 

   Σωστά επισηµάνθηκε ότι η θεσµοθετηµένη πρακτική άσκηση των επί 

πτυχίω σπουδαστών των ΤΕΙ, που εξασφαλίζεται µέσα από συγκεκριµένες 

διαδικασίες του ίδιου του ΤΕΙ, έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και αµείβεται, θα 

µπορούσε πιθανόν να αποτελέσει υπόδειγµα για την αναδιοργάνωση του 

θεσµού στα Ι.Ε.Κ., ώστε να καταστεί αποτελεσµατικότερος και αποδεκτός 

στους αποφοίτους τους. 

∆εν απουσίασε βέβαια και η αντίθετη άποψη (16% των αποφοίτων) για 

τη µη πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης (∆ιάγραµµα 26) µε την προβολή 

ως επικρατέστερων λόγων του δικαιώµατος των αποφοίτων να την επιλέγουν 

(ή όχι) µε δικά τους κριτήρια και της πιθανής ύπαρξης µόνιµης απασχόλησης, 

οπότε η υποχρέωση αυτή θα ερχόταν σε αντίθεση µε την εργασιακή τους 

κατάσταση ή θα απέκλειε ορισµένες οµάδες από τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν και να περατώσουν ένα πρόγραµµα κατάρτισης. Κάποια 

άτοµα αναφέρθηκαν, επίσης, στο καθεστώς εκµετάλλευσης που βίωσαν από 

ορισµένους εργοδότες, εκτίµησαν ότι οι πραγµατικές συνθήκες εργασίας είναι 

διαφορετικές από εκείνες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της άσκησης, ενώ 

υπάρχει η πιθανότητα ο απόφοιτος για διάφορες αιτίες τελικά να επιλέξει να 

απασχοληθεί σε ειδικότητα διαφορετική από αυτή που καταρτίστηκε.  
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∆ιάγραµµα 26: Λόγοι µη υποχρεωτικού χαρακτήρα 
πρακτικής άσκησης

∆ικαίωµα ελευθερίας επιλογής
στον απόφοιτο

Ενδεχόµενη ύπαρξη µόνιµης
απασχόλησης

∆ιαφοροποίηση συνθηκών
πρακτικής άσκησης από εργασία

Εκµετάλλευση αποφοίτου από
εργοδότη

Απουσία σχετικής οργάνωσης στα
Ι.Ε.Κ.

Έλλειψη θέσεων πρακτικής
άσκησης

Πιθανότητα ο απόφοιτος να µην
ακολουθήσει ειδικότητα ΙΕΚ

 

 

2.4. Πιστοποίηση της επαγγελµατικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. 

Η ολοκλήρωση των σπουδών στα Ι.Ε.Κ. σε δύο ή τέσσερα κατά 

περίπτωση εξάµηνα οδηγεί στην απόκτηση «Βεβαίωσης Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης». Με τη Βεβαίωση αυτή οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωµα να 

συµµετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης που οργανώνει ο Ο.Ε.Ε.Κ., 

προκειµένου, αν επιτύχουν, να εξασφαλίσουν το «∆ίπλωµα Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης» επιπέδου µετα-δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής κατάρτισης. 

Τα πρώτα χρόνια από την έναρξη λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. δεν είχαν όλοι 

οι σπουδαστές αντιληφθεί τη σηµασία του συγκεκριµένου διπλώµατος. Καθώς 

τα τελευταία χρόνια το δίπλωµα άρχισε να αποκτά ευκρινέστερη αξία µε την 

αναγνώρισή του ως πρόσθετου προσόντος σε διαγωνισµούς πρόσληψης του 

ελληνικού δηµοσίου ή για την ένταξη σε προγράµµατα επιδοτούµενης 

απασχόλησης, ο αριθµός των συµµετεχόντων στις σχετικές εξετάσεις 

αυξάνεται συνεχώς. Στο δείγµα των αποφοίτων της έρευνάς µας δύο στους 

τρεις δήλωσαν ότι είχαν αποκτήσει την πιστοποίηση του πτυχίου των Ι.Ε.Κ. 

και µάλιστα υπερέχει ο αριθµός των γυναικών (70,7%) έναντι των ανδρών 
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(63,4%). (∆ιάγραµµα 26 και Πίνακας 69). Αυτό υποδηλώνει σε κάποιο βαθµό 

την τάση των γυναικών να ολοκληρώνουν µε κάθε τυπική διαδικασία τις 

σπουδές τους, δίνοντας µεγαλύτερη βαρύτητα στους τίτλους σπουδών, ενώ οι 

άνδρες δείχνουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για άµεση επαγγελµατική 

αποκατάσταση και λιγότερο για την τυπική τους πιστοποίηση, βασιζόµενοι 

στις γνώσεις τους πάνω στο εργασιακό αντικείµενο και στην απόδοσή τους 

στο χώρο εργασίας. 

 

Πίνακας 74: Συσχέτιση κλάδου ειδικότητας µε την ύπαρξη 
πιστοποίησης 

 
 

 Ύπαρξη πιστοποίησης Σύνολο 

  Όχι Ναι   

Κλάδος 
ειδικότητας 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 4
21,1%

15
78,9%

19 
100,0% 

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 3
37,5%

5
62,5%

8 
100,0% 

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

12
40,0%

18
60,0%

30 
100,0% 

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 18
52,9%

16
47,1%

34 
100,0% 

  ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3
27,3%

8
72,7%

11 
100,0% 

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ 

7
28,0%

18
72,0%

25 
100,0% 

  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΜΟ∆ΑΣ 

2
40,0%

3
60,0%

5 
100,0% 

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
Μ.Μ.Ε. 

2
40,0%

3
60,0%

5 
100,0% 

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 4
44,4%

5
55,6%

9 
100,0% 

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0
,0%

1
100,0%

1 
100,0% 

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

2
12,5%

14
87,5%

16 
100,0% 

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4
26,7%

11
73,3%

15 
100,0% 

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 2
11,1%

16
88,9%

18 
100,0% 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

43
33,3%

86
66,7%

129 
100,0% 

Σύνολο 106
32,6%

219
67,4%

325 
100,0% 
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Υψηλότερα ποσοστά στην απόκτηση της πιστοποίησης έχουµε στους 

κλάδους της Αισθητικής, των Μεταφορών και Τουρισµού, της Μηχανολογίας, 

της Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, των ∆οµικών Έργων και των 

Εφαρµοσµένων Τεχνών. Χαµηλότερα ποσοστά εµφανίζονται στους 

υπόλοιπους κλάδους, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι απόφοιτοι που τους 

ακολούθησαν θεώρησαν ότι µπορούν να εξασφαλίσουν εργασία και χωρίς την 

πιστοποίηση (Πίνακας 74). 

Το επίπεδο βαθµολογίας στο Λύκειο (Πίνακας 75) εµφανίζεται να ασκεί 

κάποια επίδραση στην απόκτηση πιστοποίησης, αφού όσο αυτή µειώνεται 

τόσο µικραίνουν και τα ποσοστά των αποφοίτων κάθε βαθµολογικής οµάδας 

που επέτυχαν να εξασφαλίσουν την πιστοποίηση. Η διαφορά δεν είναι τόσο 

µεγάλη, ώστε να επιτρέπει γενικευµένα συµπεράσµατα, παρ’ όλ’ αυτά 

επιτρέπει να θεωρήσουµε ότι γενικά ένα άτοµο µε καλύτερο γνωστικό 

υπόβαθρο µπορεί να ανταποκριθεί πιο αποτελεσµατικά σε κάθε απόπειρα 

δοκιµασίας και βελτίωσης του κεφαλαίου του σε γνώσεις και δεξιότητες, όπως 

συµβαίνει στις εξετάσεις για την επιτυχή απόκτηση της κρατικής 

πιστοποίησης. Αυτές απαιτούν συστηµατοποίηση των γνώσεων και 

συγκροτηµένη µελέτη και οι απόφοιτοι µε υψηλότερες επιδόσεις στο Λύκειο 

έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν αποτελεσµατικότερη 

οργάνωση της προσπάθειάς τους, έχοντας προηγούµενη σχετική εµπειρία 

από τη φοίτησή τους στο σχολείο. 

Πίνακας 75: Συσχέτιση επιπέδου βαθµολογίας στο Λύκειο µε την 
ύπαρξη πιστοποίησης 

 
  Ύπαρξη 

πιστοποίησης 
Σύνολο 

  Όχι Ναι   

Επίπεδο 
βαθµολογίας 
στο Λύκειο 

Μέχρι 
13 

7
53,8%

6
46,2%

13 
100,0% 

  13,1 - 
15 

31
35,2%

57
64,8%

88 
100,0% 

  15,1 - 
17 

48
30,6%

109
69,4%

157 
100,0% 

  17,1 - 
20 

20
29,4%

48
70,6%

68 
100,0% 

Σύνολο 106
32,5%

220
67,5%

326 
100,0% 
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Η µεγάλη πλειοψηφία αυτών που εξασφάλισαν την πιστοποίηση το 

πέτυχαν σε χρόνο πλησιέστερο προς το πέρας των σπουδών τους στα Ι.Ε.Κ. 

και εποµένως µε τις γνώσεις τους πιο πρόσφατες από εκείνους οι οποίοι για 

διάφορους λόγους καθυστέρησαν. 

 

2.5. Προγράµµατα εκπαιδευτικής κινητικότητας για σπουδαστές των 
Ι.Ε.Κ. 

Τα προγράµµατα εκπαιδευτικής κινητικότητας που χρηµατοδοτούνται 

από την Ε.Ε. και υλοποιούνται από τους αρµόδιους εθνικούς φορείς 

απευθύνονται σε σπουδαστές, εκπαιδευτές και διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ 

µεγάλο µέρος τους ασχολείται επίσης µε τις υποδοµές και το περιεχόµενο της 

παρεχόµενης κατάρτισης. ∆έκτες αυτών των δυνατοτήτων έχουν γίνει 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα και φορείς όλων των επιπέδων της εκπαίδευσης και 

ανάµεσά τους και τα Ι.Ε.Κ. ∆εν υπάρχει βέβαια περιορισµός στην 

πραγµατοποίηση ενός τέτοιου προγράµµατος µε την οικονοµική επιβάρυνση 

των ενδιαφεροµένων. Κατά την εποχή στην οποία τα άτοµα του δείγµατος 

φοιτούσαν στα Ι.Ε.Κ. τα προγράµµατα εκπαιδευτικής κινητικότητας είχαν 

αρχίσει να κάνουν την εµφάνισή τους στις δραστηριότητες των φορέων 

εκπαίδευσης. Η συµµετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραµµα µπορεί να αποσκοπεί 

στην εξυπηρέτηση στόχων αυστηρά σχετιζόµενων µε την εκπαιδευτική 

διαδικασία αυτή καθαυτή, αλλά και στην ενίσχυση των ευκαιριών 

απασχόλησης των σπουδαστών στο µέλλον. Επιπλέον, αυτή η εµπειρία των 

σπουδαστών συµβάλλει στην καλύτερη ενσωµάτωσή τους όχι µόνο στην 

ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, αλλά και στα ευρωπαϊκά πολιτιστικά 

περιβάλλοντα σε µια εποχή που η Ευρώπη, αναζητώντας την κοινή της 

ταυτότητα, επιζητεί τη διαµόρφωση µέσω της ευρωπαϊκής κουλτούρας του 

νέου ενσυνείδητα Ευρωπαίου πολίτη. 

∆υστυχώς στην περίπτωση του συγκεκριµένου δείγµατος 

παρατηρούµε ότι πολύ µικρός αριθµός αποφοίτων (4,3%) συµµετείχε σε 

πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας (∆ιάγραµµα 27). 
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∆ιάγραµµα 27: Συµµετοχή σε πρόγραµµα 
εκπαιδευτικής κινητικότητας

96%

4%

Όχι
Ναι

 

Η ευθύνη ανήκει κυρίως στα Ι.Ε.Κ., καθώς η εκδήλωση ενδιαφέροντος, 

η ανάληψη πρωτοβουλίας και η οργάνωση και εκτέλεση ενός προγράµµατος 

εκπαιδευτικής κινητικότητας επιτελείται αποκλειστικά από το κάθε 

ενδιαφερόµενο Ι.Ε.Κ. και πολλά Ινστιτούτα απέφυγαν την ανάληψη µιας 

τέτοιας προσπάθειας, στερώντας τους σπουδαστές τους από µια χρήσιµη 

εµπειρία. Έτσι στο συγκεκριµένο δείγµα το ποσοστό των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. που 

δραστηριοποιήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση είναι διπλάσιο από εκείνο 

των δηµόσιων. 

Τα προγράµµατα πραγµατοποιήθηκαν σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους 

φορείς επαγγελµατικής κατάρτισης (ανώτερου δευτεροβάθµιου ή µετα-

δευτεροβάθµιου επιπέδου) στη Γαλλία, τη ∆ανία, την Ισπανία, την Ιταλία και 

την Πορτογαλία (Παρ. Πίνακας 14) µε σχετικά µικρή χρονική διάρκεια, 

µικρότερη των τεσσάρων εβδοµάδων για τα µισά από αυτά, αλλά υπήρξαν και 

άλλα µε µεγαλύτερη ή µικρότερη διάρκεια (Παρ. Πίνακας 15).  

Τα άτοµα που πήραν µέρος σε κάποιο πρόγραµµα εκπαιδευτικής 

κινητικότητας ήταν κυρίως γυναίκες µε ποσοστό πενταπλάσιο (6,6%) από 

εκείνο των ανδρών (1,4%), κάτι που οφείλεται κυρίως στη φύση των 

συγκεκριµένων ειδικοτήτων που συµµετείχαν στα προγράµµατα (Πίνακας 76).  
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Πίνακας 76: Συµµετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα κινητικότητας κατά 
φύλο 

 
  Άνδρες Γυναίκες 

Valid Όχι 143
98,6

169 
93,4 

  Ναι 2
1,4

12 
6,6 

  Σύνολο 145
100,0

181 
100,0 

 
 

 

Σχεδόν τα µισά προγράµµατα αναφέρονταν στην ειδικότητα της 

Αισθητικής, ενώ στα υπόλοιπα συµπεριλαµβάνονται προγράµµατα 

πληροφορικής, ενδυµατολογίας και αγγλικής γλώσσας. Ιδιαίτερα 

χαρακτηριστική είναι η έλλειψη προγραµµάτων που αναφέρονται σε 

τεχνολογίες αιχµής για την αγορά εργασίας, αν και το όφελος των αποφοίτων 

από την επαφή τους µε αντίστοιχα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύµατα  ή 

επιχειρήσεις θα ήταν µεγάλο (Πίνακας  77). 

 
Πίνακας 77: Αντικείµενο προγράµµατος εκπαιδευτικής κινητικότητας 

 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 
(%) 

 Εφαρµογές 
αισθητικής 

6 42,9 

  Εφαρµογές 
πληροφορικής 

4 28,6 

  Ενδυµατολογία 1 7,1 
  Εξάσκηση αγγλικής 

γλώσσας 
1 7,1 

  Επαγγελµατικό 
σεµινάριο (γενικά) 

2 14,3 

  Σύνολο 14 100,0 
 

 

Γενικά είναι περιορισµένος ο αριθµός των κλάδων στους οποίους είχαν 

φοιτήσει οι απόφοιτοι που συµµετείχαν στα διάφορα επιµορφωτικά 

προγράµµατα κινητικότητας, ενώ µικρή είναι και η ανά κλάδο ειδικότητας και η 

επί του συνόλου συµµετοχή τους (Παρ. Πίνακας 16), γεγονός που θεωρούµε 
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ότι παρεµποδίζει σε κάποιο βαθµό την κατανόηση των όρων της ευρωπαϊκής 

αγοράς εργασίας και τη διευκόλυνση της ευέλικτης προσαρµογής των ατόµων 

στις νέες γνώσεις και δεξιότητες που ζητούνται σε αυτή. 

Η εµπειρία από το ταξίδι και τη διαβίωση σε µια άλλη χώρα αποτέλεσε 

το κύριο κίνητρο για τη µεγάλη πλειοψηφία των νέων που συµµετείχαν στα 

προγράµµατα αυτά, παρ’ όλ’ αυτά η δυνατότητα ενηµέρωσης πάνω στις νέες 

εξελίξεις του αντικειµένου τους, όπως αυτές διδάσκονταν ή εφαρµόζονταν στο 

εξωτερικό έπαιξε, επίσης, σηµαντικό ρόλο στη λήψη της σχετικής απόφασης. 

Από την άλλη πλευρά πάνω από τους µισούς (57,1%) δεν έλαβαν καθόλου 

υπόψη τους την πιθανότητα ενίσχυσης των προοπτικών τους για εξεύρεση 

εργασίας στην Ελλάδα µε την εµπειρία αυτή, αφού γενικά υπάρχει η 

εδραιωµένη άποψη ότι η εκπαιδευτική ή η εργασιακή εµπειρία από το 

περιβάλλον του εξωτερικού αποτελεί ισχυρό διαπραγµατευτικό πλεονέκτηµα 

για τον κάτοχό του κατά την είσοδό του στην ελληνική αγορά εργασίας (Παρ. 

Πίνακες 17,18,19 και 20).  

Ακόµη, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι σπουδαστές ελάχιστα 

ενδιαφέρονταν για εργασία στο εξωτερικό, καθώς οι περισσότεροι κρατούν 

αρνητική στάση απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο (Παρ. Πίνακας 20). Κάτι 

τέτοιο οδηγεί σε προβληµατισµό κατά πόσο το ενδεχόµενο επαγγελµατικής 

κινητικότητας µέσα στα όρια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας είναι 

δυνατό να πραγµατοποιηθεί σε ευρεία κλίµακα. 

Θα πρέπει όµως να επισηµανθεί και η αδυναµία (και η ευθύνη) των 

Ι.Ε.Κ. και του έµψυχου δυναµικού τους για την απουσία επαρκούς 

ενηµέρωσης των σπουδαστών για την πολύπλευρη σηµασία ενός 

προγράµµατος εκπαιδευτικής ή επαγγελµατικής κινητικότητας, µε αποτέλεσµα 

και οι τελικοί καρποί της προσπάθειας να είναι µάλλον περιορισµένοι και 

χωρίς ιδιαίτερο βάθος προοπτικής. Από τα άτοµα που δε συµµετείχαν σε 

πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας τρία στα τέσσερα το απέδωσαν στη 

µη ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας από το Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούσαν (Παρ. 

Πίνακας 23), µάλιστα τα στοιχεία δείχνουν µια σηµαντική απόκλιση στη µη 

ανάληψη πρωτοβουλίας ανάµεσα στα ποσοστά των δηµόσιων και των 

ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., µε τη συντριπτική πλειοψηφία των δηµόσιων να µη 

συµµετέχει σε τέτοιες δραστηριότητες και µάλιστα µε µεγάλη διαφορά από τα 

ιδιωτικά.  
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Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την καθυστέρηση των Ι.Ε.Κ. του 

δηµόσιου τοµέα να προχωρήσουν στην εφαρµογή ορισµένων βασικών αρχών 

της σύγχρονης ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, όπως είναι η απόκτηση 

εκπαιδευτικής εµπειρίας σε άλλες χώρες µέλη και η ταυτόχρονη προώθηση 

της ευρωπαϊκής διάστασης σε κάθε βαθµίδα και τύπο εκπαίδευσης (Πίνακας 

78).  

 

Πίνακας 78: Συσχέτιση τύπου ΙΕΚ φοίτησης µε τη συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα κινητικότητας 

 
 

 

Συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

κινητικότητας Σύνολο 

  Όχι Ναι   
Τύπος 
ΙΕΚ 
φοίτησης 

∆ηµόσιο 167
97,1%

5
2,9%

172 
100,0% 

  Ιδιωτικό 145
94,2

9
5,8%

154 
100,0% 

Σύνολο 312
95,7%

14
4,3%

326 
100,0% 

 
 

Υπήρξαν επίσης απόφοιτοι που αναφέρθηκαν σε µη έγκαιρη 

ενηµέρωσή τους από το Ινστιτούτο (Παρ. Πίνακας 24) ή και σε πλήρη άγνοια 

για το θεσµό µέχρι και την ηµέρα συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. Ένας 

στους τρεις, όµως, κατέγραψαν την έλλειψη ενδιαφέροντος εκ µέρους τους ως 

πρόσθετη αιτία µη συµµετοχής (Παρ. Πίνακας 22), οι άνδρες µάλιστα ήταν 

διπλάσιοι από τις γυναίκες, στοιχείο ενδεικτικό για τη σαφή διαφοροποίηση 

των δύο φύλων στις εκτιµήσεις τους για τους τρόπους διεύρυνσης των 

επαγγελµατικών τους ενδιαφερόντων. 

 

2.6. Απόφοιτοι, Ι.Ε.Κ. και αγορά εργασίας. 

Με διάφορους τρόπους και µε αφορµή αλληλοσυσχετιζόµενα 

ερωτήµατα οι απόφοιτοι έχουν καταγράψει στις απαντήσεις τους τις δυσκολίες 

που αντιµετώπισαν κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, κάτι που 

αποτελεί γενικευµένο φαινόµενο στις ευρωπαϊκές οικονοµίες ειδικά για τις 
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νεότερες ηλικίες. Παρατηρήθηκε µάλιστα εκ µέρους τους µια 

επαναλαµβανόµενη κριτική για την ανύπαρκτη συµβολή των Ι.Ε.Κ., αλλά και 

φορέων µε αυτό το αντικείµενο, στην προσπάθεια αυτή. 

 Αυτό επαληθεύτηκε από τα ευρήµατα της έρευνας, που έδειξαν ότι 

πολύ µικρό µόνο  ποσοστό των αποφοίτων (17,8%) έτυχε κάποιας βοήθειας 

από το Ι.Ε.Κ. φοίτησης στην προσπάθεια για την εξεύρεση εργασίας, παρ’ 

όλο που πολλά από αυτά, στην πλειοψηφία τους ιδιωτικά, έδιναν σχετικές 

υποσχέσεις στα πλαίσια της διαφηµιστικής τους προβολής για την 

προσέλκυση σπουδαστών (∆ιάγραµµα 28).  

∆ιάγραµµα 28: Παροχή  βοήθειας από το ΙΕΚ 
για εύρεση εργασίας

82%

18%

Όχι
Ναι

 

  

 

 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι πολλοί ήταν οι απόφοιτοι που αντέδρασαν µε 

έκπληξη στα ερωτήµατα για την προσφορά εργασίας εκ µέρους του Ι.Ε.Κ., 

καθώς δεν είχαν διακρίνει καµία τέτοια πρόθεση ή πρακτική στη διάρκεια των 

σπουδών τους.  
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Πίνακας 79: Συσχέτιση τύπου ΙΕΚ φοίτησης µε την παροχή  βοήθειας 
από το ΙΕΚ για εύρεση εργασίας 

 
 

 Παροχή  βοήθειας από το ΙΕΚ 

για εύρεση εργασίας 

Σύνολο 

  Όχι Ναι   

Τύπος 

ΙΕΚ 

φοίτησης 

∆ηµόσιο 155

90,1%

17

9,9%

172 

100,0% 

  Ιδιωτικό 113

73,4%

41

26,6%

154 

100,0% 

Σύνολο 268

82,2%

58

17,8%

326 

100,0% 
 
 

 Είναι επίσης χαρακτηριστικό (Πίνακας 79) ότι τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

προσέφεραν σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι τα δηµόσια βοήθεια στους 

αποφοίτους τους, κάτι που δείχνει την καλύτερη οργάνωση και τη δυνατότητά 

τους να απασχολούν εξειδικευµένο για το σκοπό αυτό προσωπικό, καθώς και 

την επίτευξη υψηλού επιπέδου σχέσεων συνεργασίας µε το χώρο των 

επιχειρήσεων. Σε αντίθεση, στα δηµόσια, αν και αναγκαία, δεν είναι εύκολη η 

οργάνωση και λειτουργία ενός αντίστοιχου συστήµατος, επειδή σε αυτά 

απασχολούνται δηµόσιοι υπάλληλοι (κυρίως εκπαιδευτικοί) συχνά 

διαφορετικοί κάθε χρόνο και χωρίς ειδικές γνώσεις, ενώ συχνά οποιεσδήποτε 

απόπειρες παρεµποδίζονται από την απουσία ισχυρής κρατικής στήριξης, 

αλλά και την έλλειψη κουλτούρας του προσωπικού προς την κατεύθυνση 

αυτή.  

 Οι θέσεις εργασίας που προσφέρθηκαν µέσω της παρέµβασης των 

Ι.Ε.Κ. βρίσκονταν κυρίως στην περιοχή της Θεσ/νίκης (73,7%), αφού σε αυτήν 

είναι συγκεντρωµένο το µεγαλύτερο µέρος της οικονοµικής δραστηριότητας 

της Κεντρικής Μακεδονίας, εποµένως και οι περισσότερες επαγγελµατικές 

ευκαιρίες. Επιπρόσθετα, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα 

περισσότερα από τα Ι.Ε.Κ. αναφοράς λειτουργούν στη Θεσ/νίκη και είναι 
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φυσικό οι επαφές τους για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας για τους 

αποφοίτους τους να γίνονται µε επιχειρήσεις της περιοχής. 

 Οι θέσεις εργασίας που προτάθηκαν σε άνδρες ανήκαν κυρίως στις 

ειδικότητες του τεχνικού ηλεκτρονικού, του βοηθού λογιστή, του ειδικού 

εφαρµογών πληροφορικής και του γραφίστα (Παρ. Πίνακας 27), ενώ όσες 

προτάθηκαν σε γυναίκες ανήκαν κυρίως στις ειδικότητες του υπαλλήλου 

γραφείου-διοικητικού υπαλλήλου, του βοηθού λογιστή και της αισθητικού 

(Παρ. Πίνακας 28), εικόνα που συνάδει µε τα γενικότερα χαρακτηριστικά της 

απασχόλησης των αποφοίτων του συγκεκριµένου δείγµατος. Περισσότεροι 

από τους µισούς (58,6%) αρνήθηκαν την προσφερόµενη θέση είτε γιατί είχαν 

ήδη εξασφαλίσει απασχόληση, είτε γιατί οι συνθήκες εργασίας δεν ήταν 

ικανοποιητικές (Παρακάτω Πίνακας 80).  

 
Πίνακας 80: Αποδοχή της προτεινόµενης από το ΙΕΚ εργασίας 

 
  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Valid Όχι 34
58,6

15
55,6

19 
61,3 

  Ναι 24
41,4

12
44,4

12 
38,7 

  Σύνολο 58
100,0

27
100,0

31 
100,0 

 

Προσφορά εργασίας όµως είναι δυνατόν να υπάρξει και εκ µέρους 

εκπαιδευτών, που προέρχονται από τον επαγγελµατικό χώρο της ειδικότητας 

στην οποία διδάσκουν. Η ενεργός συµµετοχή τους στον επαγγελµατικό στίβο 

τους επιτρέπει να έρχονται σε επαφή µε τους επαγγελµατίες του χώρου και 

εποµένως να έχουν  αυξηµένες δυνατότητες ενηµέρωσης για τη ζήτηση 

συγκεκριµένων ειδικοτήτων και προώθησης σπουδαστών σε θέσεις εργασίας. 

∆ιαχωρίζοντας σαφώς την παροχή βοήθειας για εύρεση εργασίας από το 

Ι.Ε.Κ. ως φορέα κατάρτισης και από τους εκπαιδευτές, οι οποίοι έδρασαν µε 

προσωπική πρωτοβουλία, διαπιστώσαµε ότι ποσοστό εξαιρετικά χαµηλό 

(21,5% από το σύνολο των αποφοίτων) απάντησε ότι δέχθηκε επαγγελµατική 

πρόταση από κάποιον εκπαιδευτή. Εκτιµώντας µάλιστα τις αιτίες αυτού 

βρέθηκε ότι η εκδήλωση ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το αντικείµενο και 
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λιγότερο η επίτευξη υψηλής βαθµολογίας, κυρίως όµως η υπευθυνότητα του 

ατόµου συνέβαλαν σε µια τέτοια προσωπική επιλογή (παρ. Πίνακας 30). Από 

το 18,6% των αποφοίτων όµως υπήρξε ιδιαίτερη αναφορά σε προσωπική 

γνωριµία µε τον εκπαιδευτή (αυτός ο τρόπος εξασφάλισης εργασίας σίγουρα 

δεν είναι άγνωστος), καθώς και σε δυνατότητα επαγγελµατικής συνεργασίας 

µαζί του (Παρ. Πίνακας 31). 

 

2.7. Άλλες σπουδές. 

 Τα προγράµµατα σπουδών των Ι.Ε.Κ. προσφέρονται σε ενηλίκους, 

προκειµένου να αποκτήσουν επαρκή αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και να 

εισέλθουν στην αγορά εργασίας µε µεγαλύτερες δυνατότητες. Αυτό σηµαίνει 

ότι είναι αναµενόµενη η συµµετοχή νεότερων ηλικιών στο πρόγραµµα 

κατάρτισης που προσφέρουν, χωρίς όµως να αποκλείεται η συµµετοχή 

ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας ήδη απασχολούµενων, που επιθυµούν τη 

βελτίωση ή την ανανέωση του γνωστικού τους εξοπλισµού και την 

ισχυροποίηση της θέσης τους στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, τα µηνύµατα 

για την ανάγκη συνεχούς διεύρυνσης της γνώσης και της δια βίου 

δυνατότητας του ατόµου να ακολουθεί σπουδές ακόµη και αν πρόκειται να 

µεταβάλλει τις αρχικές επαγγελµατικές του επιλογές, µας οδήγησαν στην 

επέκταση της διερεύνησης της εκπαιδευτικής πορείας των ατόµων και σε 

άλλους χώρους. 

 Συνολικά 51 άτοµα, που αποτελούν το 15,6% του δείγµατος, 

κατέγραψαν σπουδές που εντάσσονται σε διάφορα εκπαιδευτικά επίπεδα, 

πραγµατοποιήθηκαν σε ποικίλους φορείς και αναφέρονται σε διαφορετικά 

αντικείµενα (∆ιάγραµµα 29).  

 Από αυτούς οι 31 περιπτώσεις αφορούσαν τους καταγεγραµµένους 

στο ερωτηµατολόγιο εκπαιδευτικούς φορείς και οι υπόλοιπες άλλου τύπου 

ιδρύµατα. Ένας στους τρεις αποφοίτους (17 άτοµα - 5,2% των αποφοίτων) 

συνέχισαν σπουδές και πάλι σε Ι.Ε.Κ. ακολουθώντας µάλιστα διαφορετική 

ειδικότητα από την αρχική, ενώ προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. δήλωσαν 6 

άτοµα (1,5% των αποφοίτων), σε Τ.Ε.Ι. 3 άτοµα (0,9%), σε Α.Ε.Ι. του 
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εξωτερικού 4 άτοµα (1,2%). Σε άλλες περιπτώσεις εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 

έγιναν µεµονωµένες αναφορές (Παρ. Πίνακας 32). 
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∆ιάγραµµα 29: Πραγµατοποίηση άλλων σπουδών

Σπουδές σε  ΙΕΚ για άλλη
ειδικότητα

Σπουδές σε ΙΕΚ για
µεγαλύτερη εξειδίκευση

Σπουδές σε  Τ.Ε.Ι.

Σπουδές σε  Α.Ε.Ι.

Εξειδίκευση στο αξωτερικό

Σπουδές στο εξωτερικό σε
άλλο αντικείµενο

Άλλο είδος σπουδών

  

2.8. Συµµετοχή των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. σε προγράµµατα συνεχιζόµενης 
κατάρτισης. 

Η εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί κεντρικό άξονα των ευρωπαϊκών 

στρατηγικών για την οικονοµική ανάπτυξη των κρατών-µελών της Ε.Ε. Οι 

εκπαιδευτικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο σύγχρονο 

κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον καλούνται να διαχειριστούν και να 

µεταδώσουν έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών και γνώσεων, οι οποίες 

παράλληλα αναζητούν τους κατάλληλους αποδέκτες. Ταυτόχρονα, η 

απαξίωση της γνώσης µε ταχύτατους ρυθµούς καθιστά επιτακτική την ανάγκη 

για συνεχή και γρήγορη ανανέωσή της και στη συνέχεια προώθησή της στις 

οµάδες ενδιαφέροντος.  
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Μία από τις προβαλλόµενες παραµέτρους είναι και η κατάρτιση -αρχική 

και συνεχιζόµενη- µε στόχο την αντιµετώπιση ζητηµάτων, όπως η οικονοµική 

ανάπτυξη, η ανεργία, η αύξηση της αποδοτικότητας του εργατικού δυναµικού 

και η µείωση του κόστους παραγωγής, αλλά και η διεύρυνση των 

ενδιαφερόντων των ατόµων, καθώς οι πλέον σύγχρονες µελέτες 

επισηµαίνουν την ανάγκη σύνδεσης εργατικού και ελεύθερου χρόνου µε τέτοιο 

τρόπο, ώστε να προωθείται η ικανοποίηση των εργαζοµένων και παράλληλα 

να αυξάνεται η παραγωγικότητά τους. Απόλυτα σύµφωνη µε το πλαίσιο αυτό 

είναι και η έντονη παρουσία στην καθηµερινή µας ζωή όρων όπως  

“συνεχιζόµενη εκπαίδευση / κατάρτιση”, “διαρκής εκπαίδευση / κατάρτιση”, 

“επανακατάρτιση”.  

∆ιάγραµµα 30: Συµµετοχή σε πρόγραµµα 
συνεχιζόµενης κατάρτισης

60%

40%

Όχι
Ναι

 

 

Μέσα σε αυτόν τον προβληµατισµό παρουσιάζει ενδιαφέρον η 

διαπίστωση του βαθµού στον οποίο τα άτοµα του δείγµατος έχουν 

συνειδητοποιήσει το ρόλο της συνεχιζόµενης κατάρτισης στην επαγγελµατική 

τους δραστηριότητα (∆ιάγραµµα 30 και  Πίνακας 81). Κάτι τέτοιο 

αποδεικνύεται εµπράκτως µε την ατοµική τους πρωτοβουλία να 

συµµετάσχουν σε κάποιο /α από τα προγράµµατα αυτά για τη συµπλήρωση 

της αρχικής εξειδίκευσης ή για την απόκτηση µιας νέας περισσότερο 

ζητούµενης ειδικότητας (επανακατάρτιση / επανειδίκευση). Τα άτοµα του 

δείγµατος έδειξαν να αντιλαµβάνονται σε µεγάλο βαθµό την αξία της 

εκσυγχρονισµένης γνώσης, καθώς ένα υψηλό ποσοστό, το 40,2% των 

αποφοίτων του δείγµατος (131 άτοµα), είχε παρακολουθήσει κάποιο 

επιµορφωτικό πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης.  
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Πίνακας 81: Συµµετοχή σε πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης 
 

 
  Freque 

ncy 
Percent Valid 

Percent 
Cumulati

ve 
Percent 

Valid Όχι 194 59,5 59,7 59,7 
  Ναι 131 40,2 40,3 100,0 
  Σύνολο 325 99,7 100,0   
Missing System 1 ,3    
Σύνολο 326 100,0    

 
 

Η πιο µαζική συµµετοχή εµφανίζεται στα τρία πρώτα προγράµµατα, 

αφού τα πιο πολλά άτοµα από αυτά (53,1%) είχαν παρακολουθήσει ένα µόνο 

τέτοιο πρόγραµµα, ένα στα πέντε (23,1%) είχε συµµετάσχει σε δύο και ένα 

στα δέκα (11,5%) σε τρία. Περισσότερα από τρία προγράµµατα 

συνεχιζόµενης κατάρτισης δηλώθηκαν από µεµονωµένες περιπτώσεις, που 

δεν µας επιτρέπουν να προβούµε σε κανένα συµπέρασµα (Παρ. Πίνακας  33). 

Η συσχέτιση της µεταβλητής για τη συµµετοχή σε πρόγραµµα 

συνεχιζόµενης κατάρτισης µε το επίπεδο βαθµολογίας στο Λύκειο (Πίνακας 

82) έδειξε ότι όσο υψηλότερη ήταν η τελευταία, τόσο µεγαλύτερος ήταν ο 

αριθµός των αποφοίτων της βαθµολογικής οµάδας που δήλωσε τέτοια 

συµµετοχή. Αυτό το εύρηµα είναι ενδεικτικό για την τάση των ατόµων µε 

καλύτερες σχολικές επιδόσεις, που είναι καλύτερα εξοικειωµένα µε τη 

γνωστική διαδικασία, να επιδιώκουν και µετά την τυπική εκπαίδευση τον 

εκσυγχρονισµό των γνώσεων ή την απόκτηση νέων. Η διαπίστωση αυτή 

συνηγορεί στο ότι τυχόν ουσιαστικές βελτιώσεις σε προηγούµενα επίπεδα της 

εκπαιδευτικής διαδροµής των ατόµων, που επιδρούν στη βελτίωση του 

γνωστικού τους κεφαλαίου και της επίδοσής τους, θα έχουν 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στη στάση και τη συµµετοχή τους σε 

διαδικασίες δια βίου µάθησης. 
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Πίνακας 82: Συσχέτιση επιπέδου βαθµολογίας στο Λύκειο µε τη 
συµµετοχή σε πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης 

 
 Συµµετοχή σε πρόγραµµα 

συνεχιζόµενης κατάρτισης 
Σύνολο 

  Όχι Ναι   

Επίπεδο 
βαθµολο
γίας στο 
Λύκειο 

Μέχρι 13 9
69,2%
2,8%

4 
30,8% 
1,2% 

13 
100,0% 

4,0% 

  13,1 - 15 57
65,5%
17,5%

30 
34,5% 
9,2% 

87 
100,0% 
26,8% 

  15,1 - 17 92
58,6%
28,3%

65 
41,4% 
20,0% 

157 
100,0% 
48,3% 

  17,1 - 20 36
52,9%
11,1%

32 
47,1% 
9,8% 

68 
100,0% 
20,9% 

Σύνολο 194
59,7%
59,7%

131 
40,3% 
40,3% 

325 
100,0% 
100,0% 

 

Κατά καιρούς πολλά από τα προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης 

έχουν κατηγορηθεί ότι, χάνοντας την πραγµατική τους στόχευση, 

διοργανώθηκαν µε γνώµονα την απορρόφηση δηµοσίων και κοινοτικών 

πόρων και την ευκαιριακή µείωση της ανεργίας, αφού οι καταρτιζόµενοι δεν 

συµπεριλαµβάνονται στα επίσηµα ποσοστά της καταγεγραµµένης ανεργίας. 

∆εν έλειψαν, επίσης, οι ανεπίσηµες συνήθως καταγγελίες για την εξασφάλιση 

από τους καταρτιζόµενους  εισοδήµατος, έστω κι αν κάποιες φορές δεν 

πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. ∆εν έχουµε στοιχεία που να 

µπορούν να επαληθεύσουν ή να διαψεύσουν αυτές τις απόψεις, ούτε και κάτι 

τέτοιο αποτελεί αρχική µας υπόθεση. Παρατηρείται, όµως, ότι στην 

περίπτωση του 1ου προγράµµατος το 38,5% των αποφοίτων που το 

παρακολούθησαν ήταν άνεργοι κατά το χρόνο πραγµατοποίησής του και το 

46,9% αναφέρθηκε σε λήψη κάποιου είδους επιδότησης για την 

παρακολούθηση αυτή (Παρ. Πίνακες 34-35).  

Μπορούµε να υποθέσουµε ότι πρόκειται για ένα πρόγραµµα που οι 

περισσότεροι απόφοιτοι το παρακολούθησαν, όταν ξεκινούσαν την 
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επαγγελµατική τους πορεία στην αγορά εργασίας, γι’ αυτό και δικαιολογείται 

το υψηλό ποσοστό ανέργων της κατηγορίας αυτής. Στα επόµενα 

προγράµµατα µε µικρότερη συµµετοχή ο αριθµός των ατόµων που 

εισέπραξαν κάποια επιδότηση για την παρακολούθηση ακολουθεί δραµατικά 

φθίνουσα πορεία, ενώ ακόµη λιγότεροι δηλώνουν άνεργοι κατά το επίµαχο 

διάστηµα. Αυτό σηµαίνει ότι υπήρξε σε κάποιο βαθµό µία σταδιακή 

µετακίνηση των ατόµων αυτών προς την απασχόληση, ενώ κάποιοι άλλοι 

απλώς σταµάτησαν να συµµετέχουν.  

Και η θεµατολογία των διαφόρων προγραµµάτων, όµως, µπορεί να 

µας δώσει µια ερµηνεία για το γεγονός αυτό (Παρ. Πίνακες 36-41). Πιο 

συγκεκριµένα, παρατηρείται µια συγκέντρωση της µεγάλης πλειοψηφίας των 

προγραµµάτων σε θεµατικές άµεσα σχετιζόµενες µε τις ειδικεύσεις των Ι.Ε.Κ., 

όπως οικονοµία και διοίκηση, πληροφορική, marketing, τουρισµός, γεωργία – 

περιβάλλον και τεχνικός τοµέας (1ο: 80,6%, 2ο: 75%, 3ο: 66,7%, 4ο: 56,3%) και 

η παρακολούθησή τους θα µπορούσε να ενισχύσει ή να ανανεώσει τις 

επαγγελµατικές γνώσεις των αποφοίτων διευκολύνοντας την είσοδό τους, 

αλλά και την παραµονή τους στην αγορά εργασίας. Στα επόµενα παρατηρείται 

αύξηση του αριθµού προγραµµάτων άλλων κατηγοριών, τα περισσότερα 

αναφερόµενα σε αισθητική / κοµµωτική µε µικρή διάρκεια, ευκαιριακό 

χαρακτήρα και µε διαφηµιστικούς στόχους. Τα περισσότερα προγράµµατα 

διοργανώθηκαν από ιδιωτικά Κ.Ε.Κ. και Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, 

καθώς και από δηµόσιες υπηρεσίες (π.χ. δήµους, κοινότητες) και 

επαγγελµατικούς συλλόγους και είχαν διάρκεια από λίγες (τα ταχύρυθµα) 

µέχρι 100 ώρες. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η παρακολούθηση ορισµένων από τα 

προαναφερθέντα προγράµµατα όχι µόνο δε συνοδεύτηκε από την είσπραξη 

επιδότησης, αλλά και οι ίδιοι οι απόφοιτοι έπρεπε να επιβαρυνθούν τα έξοδα 

συµµετοχής, στοιχείο ενδεικτικό του έντονου προσωπικού τους ενδιαφέροντος 

να βελτιώσουν το επαγγελµατικό γνωστικό τους υπόβαθρο. Εξάλλου, βασικός 

στόχος των προγραµµάτων είναι, εκτός από την µετάδοση εξειδικευµένων 

γνώσεων, η καλλιέργεια στα άτοµα ενός πνεύµατος θετικά διακείµενου έναντι 

της γνώσης γενικότερα, δηλαδή «να µάθουν οι πολίτες πώς να µαθαίνουν».  
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Στην περίπτωση των ατόµων που συµµετείχαν στην έρευνα έχει 

ενδιαφέρον να διαπιστωθεί σε ποιο βαθµό θα ανελάµβαναν να 

χρηµατοδοτήσουν οι ίδιοι την παρακολούθηση ενός προγράµµατος 

συνεχιζόµενης κατάρτισης, βάζοντας σε δοκιµασία τη θεωρητικά εκφρασµένη 

πεποίθησή τους ότι αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής µας η ανάγκη 

ανανέωσης της γνώσης µέσα από τέτοιες δραστηριότητες. Αποδείχθηκε 

(∆ιάγραµµα 31) ότι κατ’ αρχήν υπήρχε αποδοχή από το µεγαλύτερο µέρος 

των αποφοίτων, σχεδόν οι µισοί (47,9%) µάλιστα τοποθετήθηκαν µε απόλυτη 

βεβαιότητα, ενώ λίγο λιγότεροι (39%) ήταν αυτοί που εξέφρασαν µεγάλη 

πιθανότητα να το πράξουν.  
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∆ιάγραµµα 31: Ανάληψη του κόστους για τη συµµετοχή 
σε επιµορφωτικό σεµινάριο

 

∆ιαπιστώθηκε, επίσης, ότι οι απόφοιτοι όλων των κλάδων ειδικοτήτων 

σε πολύ µεγάλα ποσοστά θα ανελάµβαναν µε σιγουριά ή µε µεγάλη 

πιθανότητα το οικονοµικό κόστος ενός προγράµµατος συνεχιζόµενης 

κατάρτισης (Πίνακας 83), αντιλαµβανόµενοι προφανώς ότι η απαξίωση των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων δεν κάνει διακρίσεις ανάλογα µε την ειδικότητα 

που ο καθένας έχει ακολουθήσει, και επιθυµώντας να ανταποκριθούν στη 

µεταβολή. 
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Πίνακας 83: Συσχέτιση κλάδου ειδικότητας µε την πρόθεση ανάληψης 
του κόστους για τη συµµετοχή σε επιµορφωτικό σεµινάριο 

 
 Ανάληψη του κόστους για τη 

συµµετοχή σε επιµορφωτικό 
σεµινάριο 

Σύνολο 

  Ναι Ίσως Όχι   

Κλάδος 
ειδικότητας 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 11
57,9%

7
36,8%

1 
5,3% 

19 
100,0% 

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 3
37,5%

2
25,0%

3 
37,5% 

8 
100,0% 

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

12
40,0%

12
40,0%

6 
20,0% 

30 
100,0% 

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 17
50,0%

9
26,5%

8 
23,5% 

34 
100,0% 

  ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3
27,3%

5
45,5%

3 
27,3% 

11 
100, 

% 
  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ 
13

52,0%
9

36,0%
3 

12,0% 
25 

100,0% 
  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΟ∆ΑΣ 
1

20,0%
3

60,0%
1 

20,0% 
5 

100,0% 
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

Μ.Μ.Ε. 
3

50,0%
3

50,0%
0 

,0% 
6 

100,0% 
  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 2

22,2%
5

55,6%
2 

22,2% 
9 

100,0% 
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1

100,0%
0

,0%
0 

,0% 
1 

100,0% 
  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
10

62,5%
6

37,5%
0 

,0% 
16 

100,0% 
  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

9
60,0%

5
33,3%

1 
6,7% 

15 
100,0% 

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 9
50,0%

8
44,4%

1 
5,6% 

18 
100,0% 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

62
48,1%

53
41,1%

14 
10,9% 

129 
100,0% 

Σύνολο 156
47,9%

127
39,0%

43 
13,2% 

326 
100,0% 

 

Οι προϋποθέσεις για να το πράξουν παρουσιάζουν µια κλιµάκωση µε 

µάλλον µικρές διαφορές, η ποικιλία µάλιστα αυτή είναι απόλυτα 

δικαιολογηµένη, καθώς στη λήψη µιας τέτοιας απόφασης συµβάλλουν 

ταυτόχρονα περισσότεροι του ενός παράγοντες. Οι πιο σηµαντικές έχουν 

σχέση µε: την απόκτηση εκσυγχρονισµένων και εφαρµοσµένων γνώσεων · τη 

συνάφεια µε το αντικείµενο σπουδών (στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι 

απόφοιτοι κάθε κλάδου ειδικοτήτων διατηρούν το ενδιαφέρον τους για το 

αντικείµενο για το οποίο καταρτίστηκαν στα Ι.Ε.Κ.) · τη δυνατότητα 
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επαγγελµατικής και µισθολογικής εξέλιξης στην εργασία (οι απόφοιτοι στις 

συναντήσεις µας επέµεναν ιδιαίτερα στο ζήτηµα της επαγγελµατικής εξέλιξης, 

καθώς θεωρούσαν ότι ο επαγγελµατικός τους τίτλος δεν τους επέτρεπε να 

έχουν καλύτερη επαγγελµατική εξέλιξη από αυτή που έχουν, µε αποτέλεσµα 

να τον θεωρούν µάλλον απαξιωµένο στην αγορά εργασίας) · τη συνάφεια µε 

το αντικείµενο της τωρινής εργασίας (οι απόφοιτοι κάθε κλάδου επιθυµούν την 

ανανέωση των γνώσεων που σχετίζονται µε το εργασιακό τους αντικείµενο, 

πολλοί θα προτιµούσαν όµως να µην τη χρηµατοδοτήσουν οι ίδιοι, αλλά οι 

εργοδότες τους) (Παρ. Πίνακες 42-49). 

Τα ποσοστά των αποφοίτων που θα ανελάµβαναν το κόστος για ένα 

πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης από προσωπικό ενδιαφέρον και για τη 

δική τους ικανοποίηση είναι υψηλά, σε σύγκριση όµως µε τις επιλογές αν είχε 

συνάφεια µε τις σπουδές ή την τωρινή τους εργασία και αν προσέφερε 

καλύτερη επαγγελµατική εξέλιξη τα ποσοστά αυτά βρίσκονται στο ίδιο 

επίπεδο ή χαµηλότερα στους περισσότερους κλάδους. Αυτό αποτελεί µια 

ένδειξη για την αξιολόγηση εκ µέρους τους της επένδυσης σε ένα τέτοιο 

πρόγραµµα, η οποία θεωρούν ότι θα πρέπει να “εξαργυρώνεται” στον 

εργασιακό χώρο είτε άµεσα (συνάφεια µε εργασία, επαγγελµατική εξέλιξη) είτε 

έµµεσα (συνάφεια µε σπουδές). 

Είναι φανερό ότι οι εκτιµήσεις των αποφοίτων για την αξιολόγηση ενός 

προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης σχετίζονται άµεσα µε  την 

απόκτηση επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων και την αξιοποίησή τους 

στον εργασιακό τους χώρο.   

 

2.9. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και ανεργία. 

     Κατά τη διάρκεια της πορείας τους στην αγορά εργασίας 

περισσότεροι από τους µισούς αποφοίτους (53,1%) παραδέχθηκαν ότι είχαν 

βρεθεί για κάποιο διάστηµα άνεργοι, ενώ το 46,9% απάντησε αρνητικά 

(∆ιάγραµµα 37). 
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∆ιάγραµµα 32: Εύρεση σε κατάσταση 
ανεργίας

46,9

53,1

Όχι Ναι
 

 

   

 

Για τα δύο φύλα όµως η κατάσταση είναι σηµαντικά διαφοροποιηµένη, 

καθώς πολύ περισσότερες γυναίκες (63% των γυναικών, που είναι το 35% 

του συνόλου των αποφοίτων) βρέθηκαν σε κατάσταση ανεργίας από ό,τι οι 

άνδρες (40,7% των ανδρών, που είναι το 18,1% του συνόλου των αποφοίτων 

του δείγµατος) (∆ιάγραµµα 33 και Παρ. Πίνακας 118).  

Αυτό επαληθεύει την υπόθεσή µας ότι οι γυναίκες πλήττονται σε 

µεγαλύτερο βαθµό από την ανεργία από τους άνδρες µε αντίστοιχα 

προσόντα. Θεωρούµε ότι αυτό συµβαίνει είτε µε την πρόσληψη λιγότερων 

γυναικών στις διάφορες θέσεις εργασίας είτε µε την επικράτηση στις διάφορες 

επιχειρήσεις τέτοιων εργασιακών συνθηκών, που καθιστούν δύσκολη την 

αποδοχή τους εκ µέρους των γυναικών, µε αποτέλεσµα την άνιση µεταχείρισή 

τους µε προκάλυµµα την υποτιθέµενη επιβολή ίσων όρων απασχόλησης.  
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Όχι
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Με βάση τα ευρήµατα της έρευνας οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους 

οι απόφοιτοι βρέθηκαν σε κατάσταση ανεργίας είναι η µη εύρεση εργασίας 

σχετικής µε το αντικείµενο των σπουδών, η µη εύρεση εργασίας µε 

ικανοποιητικές εργασιακές συνθήκες, η µη εύρεση εργασίας µε ικανοποιητικές 

απολαβές, η µη εύρεση οποιασδήποτε εργασίας και η προτίµηση των 

εργοδοτών για αποφοίτους Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι., προφανώς από ειδικότητες που 

παρουσιάζουν κοινό χώρο δραστηριοποίησης µε τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. 

(Παρ. Πίνακες 119-132). 

Οι απόφοιτοι στις περιόδους που βρέθηκαν σε κατάσταση ανεργίας και 

δεν έλαβαν για κάποιους λόγους επίδοµα ανεργίας ενισχύθηκαν οικονοµικά 

από την οικογένειά τους, η οποία εξακολουθεί να επιτελεί τον παραδοσιακά 

υποστηρικτικό της ρόλο προς τα µέλη της (87,4% επί του συνόλου), ενώ σε 

µικρότερο ποσοστό -κυρίως οι άνδρες, που από τις απαντήσεις τους 

εµφανίζονται να επιδιώκουν την ανεξαρτητοποίηση από το οικογενειακό 

περιβάλλον- αντιµετώπισαν τις βιοποριστικές τους ανάγκες µε τις προσωπικές 

τους οικονοµίες (28,1% επί του συνόλου) και κάνοντας ευκαιριακές δουλειές 

(38,2% επί του συνόλου) (Παρ. Πίνακας 133).  
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2.10. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και επιδοτούµενη επαγγελµατική κατάρτιση 
ανέργων. 

Όσοι απάντησαν θετικά στην ερώτηση Γ 1 (ότι βρέθηκαν σε κατάσταση 

ανεργίας) κλήθηκαν να απαντήσουν και στην ερώτηση Γ 5 του 

ερωτηµατολογίου, που αναφέρεται στη συµµετοχή τους σε κάποιο 

επιδοτούµενο πρόγραµµα κατάρτισης ή επανακατάρτισης ανέργων, τα οποία 

πραγµατοποιήθηκαν στο παρελθόν στα πλαίσια των ενεργητικών πολιτικών 

προώθησης της απασχόλησης. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διαπίστωση του 

µικρού βαθµού συµµετοχής των αποφοίτων του δείγµατος σε επιδοτούµενα 

προγράµµατα κατάρτισης ή επανακατάρτισης ανέργων µε ποικίλα 

αντικείµενα, συχνά χωρίς σχέση µε το αντικείµενο των σπουδών ή επίδραση 

στην απασχόλησή τους. Συµµετείχε µόλις το 22% του συνόλου όσων 

βρέθηκαν άνεργοι, οι γυναίκες µάλιστα είναι πολύ περισσότερες (28,9%) από 

τους άνδρες (8,5%) (Παρ. Πίνακας 134), καθώς τα θεωρούσαν κυρίως µια 

καλή ευκαιρία να εξασφαλίσουν ένα εισόδηµα σε περίοδο ανεργίας. Αντίθετα 

οι άνδρες ήταν προσανατολισµένοι στην άµεση εύρεση νέας εργασίας και 

θεωρούσαν τη συµµετοχή σε τέτοια προγράµµατα άσκοπη σπατάλη χρόνου. 

Σηµειώνεται επίσης ότι θετικές απαντήσεις για ένταξη σε επιδοτούµενο 

πρόγραµµα κατάρτισης λήφθηκαν και από άτοµα που δεν είχαν δηλώσει 

εύρεση σε κατάσταση ανεργίας, αυξάνοντας τον αριθµό των συµµετοχών σε 

τέτοιο πρόγραµµα από 38 σε 47 άτοµα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

ορισµένοι απόφοιτοι παραδέχθηκαν τη συµµετοχή τους σε τέτοιο πρόγραµµα, 

παρ’ όλο που εργάζονταν και µε την παράκαµψη της κυριότερης 

προϋπόθεσης εγγραφής στα µητρώα των ανέργων είτε µε τη βοήθεια των 

αρµοδίων διοργανωτών του προγράµµατος είτε επειδή στην εργασία τους δεν 

τους είχε γίνει νόµιµη πρόσληψη. Αυτό το γεγονός αποδεικνύει ότι το σύστηµα 

κατάρτισης ή επανακατάρτισης ανέργων παρουσίασε σοβαρές δυσλειτουργίες 

καθιστώντας αµφίβολη την αποτελεσµατικότητά του. Η αµφισβήτηση των 

τρόπων επιλογής των συµµετεχόντων, η διοργάνωσή τους χωρίς την 

εξασφάλιση διασύνδεσης µε την αγορά εργασίας, ώστε να διαφανούν οι 

υπάρχουσες ανάγκες και να υπάρξει η απαραίτητη προσαρµογή, και η 

απουσία µηχανισµού παρακολούθησης της πορείας των ανέργων µετά την 

ολοκλήρωση του προγράµµατος απαξίωσαν τους αρχικούς στόχους και 

οδήγησαν στην απώλεια της εµπιστοσύνης των ενδιαφεροµένων. Αυτή η 
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πραγµατικότητα συνετέλεσε στην άσκοπη σπατάλη οικονοµικών πόρων για τη 

διοργάνωση προγραµµάτων κατάρτισης, αλλά και ανθρώπινων πόρων, αφού 

οι συµµετέχοντες επένδυσαν τµήµα του γνωστικού κεφαλαίου τους και χρόνο 

για την παρακολούθησή τους, µε αµφίβολα αποτελέσµατα για τα πραγµατικά 

κέρδη που αποκόµισαν και το µέγεθος του εναλλακτικού κόστους ευκαιρίας. 

 Οφείλουµε όµως να καταγράψουµε ότι πολλοί απόφοιτοι, αν και 

ενδιαφέρονταν, δεν επέτυχαν να ενταχθούν σε ένα τέτοιο πρόγραµµα, 

καταγγέλλοντας ότι υπήρχαν περιπτώσεις ατόµων µε πολλές συµµετοχές, 

που στερούσαν από άλλους την ευκαιρία να λάβουν µέρος.   

 

2.11. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και Ο.Α.Ε.∆. 

Στα πλαίσια της έρευνας θελήσαµε να διαπιστώσουµε το είδος των 

σχέσεων των αποφοίτων µε τον Ο.Α.Ε.∆. που αναπτύχθηκαν, αν κάτι τέτοιο 

συνέβη, είτε κατά τη φάση της πρώτης τους εισόδου στην αγορά εργασίας είτε 

και ως εργαζοµένων ή ανέργων. Αυτός αποτελεί τον επίσηµο κρατικό φορέα 

αρµόδιο για την καταγραφή των ανέργων και την εφαρµογή της επιδοµατικής 

πολιτικής προς αυτούς, αλλά και για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην 

εξεύρεση προσωπικού και των ενδιαφεροµένων να εργαστούν στις 

υπάρχουσες θέσεις εργασίας µέσω του δικτύου καταγραφής θέσεων που 

διαθέτει. Το γεγονός αυτό προσδίδει στις απαντήσεις των αποφοίτων 

ενδιαφέρον, καθώς καταδεικνύει το βαθµό αποτελεσµατικότητας ενός 

σηµαντικού θεσµού κοινωνικής πολιτικής. 

Λίγο περισσότεροι από τους µισούς  αποφοίτους (53,1%) κατέφυγαν 

στον Ο.Α.Ε.∆. (∆ιάγραµµα 34) µε κύριο γνώµονα την έκδοση κάρτας ανέργου 

και την απολαβή κάθε σχετικού δικαιώµατος (οικονοµικού ή άλλου), ενώ δεν 

απέρριψαν και την ιδέα να αυξήσουν τις πιθανότητες για εξασφάλιση 

εργασίας.  

Οι άνδρες έδειξαν µικρότερη εµπιστοσύνη και ενδιαφέρον για όσα 

σχετίζονται µε τον Οργανισµό (κάρτα ανεργίας, επιδόµατα, σεµινάρια 

κατάρτισης-επανακατάρτισης, προσφορά θέσεων εργασίας) επιδιώκοντας την 

εξασφάλιση απασχόλησης και όχι για πρόσκαιρη αναβολή των προσπαθειών 

τους, αφού οι γυναίκες που το έπραξαν είναι διπλάσιες από τους άνδρες 

(66,5%). Αυτό µπορεί να αποδοθεί και στην κοινωνική δοµή της Ελλάδας, η 
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οποία, όπως προαναφέρθηκε, παραδοσιακά θέλει τον άνδρα οπωσδήποτε 

εργαζόµενο για την αντιµετώπιση των υποχρεώσεών του ˙ αντίθετα, η  

γυναίκα δεν είναι απαραίτητο να εργάζεται, αφού υπάρχουν και άλλες 

δραστηριότητες που µπορούν να δικαιολογήσουν την παραµονή της εκτός του 

ενεργού εργατικού δυναµικού (π.χ. συντήρηση από την οικογένειά της, 

δηµιουργία οικογένειας, απόκτηση και ανατροφή τέκνων). Ταυτόχρονα, η 

γυναίκα απευθυνόµενη στον Ο.Α.Ε.∆. επιδιώκει τη διασφάλιση όσων της 

προσφέρει η κρατική κοινωνική πολιτική, περιορίζοντας συχνά τις 

προσπάθειες αναζήτησης εργασίας. 
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∆ιάγραµµα 34: Αναζήτηση θέσης εργασίας µέσω 
Ο.Α.Ε.∆.

Όχι Ναι
 

 

 

2.12. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και αγορά εργασίας.  
 Όπως ήταν αναµενόµενο για µια έρευνα µε άτοµα των συγκεκριµένων 

ηλικιακών οµάδων, τα περισσότερα από αυτά (55,9%) αντιµετώπισαν 

προβλήµατα στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν εργασία, οι γυναίκες 

(61,7%) µάλιστα τα αντιµετώπισαν εµφανώς σε µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι οι 

άνδρες (38,3%) (∆ιάγραµµα 35).  

 368



44,1

55,9
52,4

47,6

38,7

61,3

0

10

20

30

40

50

60

70

Ποσοστό (%)

Σύνολο Ανδρες Γυναίκες

∆ιάγραµµα 35: Αντιµετώπιση δυσκολιών στην 
αναζήτηση εργασίας

Όχι Ναι

 

Οι κυριότεροι λόγοι που προβλήθηκαν για τις δυσκολίες αυτές ήταν η 

δυσκολία στην πληροφόρηση για νέες θέσεις απασχόλησης, καθώς αυτές 

γνωστοποιούνται µόνο µέσω “γνωστών” του περιβάλλοντος των 

προσφερόµενων θέσεων (∆ιάγραµµα 36), και η έλλειψη πληροφόρησης από 

τους αρµόδιους φορείς (∆ιάγραµµα 37). Σηµαντικές δυσχέρειες κατά την 

αναζήτηση εργασίας προκάλεσαν και η απουσία προηγούµενης 

επαγγελµατικής εµπειρίας (∆ιάγραµµα 38) και η έλλειψη θέσεων εργασίας 

γενικά (∆ιάγραµµα 39). Ειδικά στις γυναίκες εµφανίζονται µε ενδιάµεση 

κατάταξη και άλλες δύο σηµαντικές αιτίες, οι κακές συνθήκες και η µη 

προσφορά µόνιµης εργασίας, που ανταποκρίνονται περισσότερο στο 

συναισθηµατικό κοµµάτι τους εαυτού τους, αλλά και συνάδουν µε την ανάγκη 

που επιδεικνύουν για ασφάλεια και ισορροπηµένο συνδυασµό της εργασίας 

και των άλλων παραµέτρων της ζωής τους (π.χ. δηµιουργία οικογένειας) 

(Παρ.  Πίνακας 51). 
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∆ιάγραµµα 37: ∆υσκολία απασχόλησης λόγω έλλειψης 
πληροφόρησης από αρµόδιους φορείς
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∆ιάγραµµα 38: ∆υσκολία απασχόλησης λόγω έλλειψης 
προηγούµενης επαγγελµατικής εµπειρίας
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∆ιάγραµµα 39: ∆υσκολία απασχόλησης λόγω έλλειψης 
θέσεων εργασίας γενικά
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Οι περισσότεροι αντιµετώπισαν προβλήµατα στην αναζήτηση εργασίας 

ανεξάρτητα από τον τόπο µόνιµης κατοικίας τους στην περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας (Παρ. Πίνακας 52) και ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους (Παρ. 

Πίνακας 53), όπως αποκαλύφθηκε από σχετικές συσχετίσεις. Αυτό 

επιβεβαιώνει απόλυτα το φαινόµενο της υψηλής ανεργίας των νέων και της 

δυσκολίας ένταξής τους στην αγορά εργασίας, που εκδηλώνεται 

πανευρωπαϊκά εδώ και αρκετά χρόνια.  
Η γενικότερη έλλειψη θέσεων εργασίας αποτέλεσε σηµαντικό 

παράγοντα δυσκολίας για τη µεγάλη πλειοψηφία των αποφοίτων, κάτι που 

σχετίζεται τόσο µε τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά 

εργασίας, αλλά και µε την αδυναµία των αποφοίτων να προβούν σε 

αναζήτηση εργασίας µε την κατάλληλη µεθοδολογία. Κάτω από αυτές τις 

συνθήκες µια καλύτερη ενηµέρωσή τους στα πλαίσια της κατάρτισής τους στα 

Ι.Ε.Κ. µε θεσµικό και νοµοθετικό περιεχόµενο θα µπορούσε να διευκολύνει 

την ενεργοποίησή τους στον επαγγελµατικό χώρο. 

Αιτία δυσκολίας στην εύρεση εργασίας για τις περισσότερες ειδικότητες 

αποτέλεσε, επίσης, η απουσία προηγούµενης επαγγελµατικής εµπειρίας, 

επιβεβαιώνοντας µια πραγµατικότητα, ότι δηλαδή είναι ευκολότερο για έναν 

εργαζόµενο µε επαγγελµατική εµπειρία να ενταχθεί στο επαγγελµατικό 

περιβάλλον και να εργαστεί παραγωγικά, σε σχέση µε κάποιον που τη 

στερείται. Για το λόγο αυτό η εξασφάλιση βεβαιωµένης πρακτικής άσκησης 

(µε υποχρεωτικό χαρακτήρα και συγκεκριµένα κριτήρια) και η λήψη 

πρόσθετων µέτρων για την ενίσχυση των νεοεισερχοµένων στην απασχόληση 

κρίνονται απαραίτητα. 

 

2.13. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και παράλληλη απασχόληση.  
Λόγοι οικονοµικοί, η απόκτηση µεγαλύτερης οικονοµικής άνεσης 

(57,8%), αλλά και εργασιακοί, η απασχόληση σε εργασία της προτίµησής 

τους -συνήθως της ειδικότητας- (15,6%), έστρεψαν τον έναν στους τρεις 

αποφοίτους (27,6% του συνόλου) στην άσκηση δεύτερης απασχόλησης 

κάποια /ες φορά /ές στον εργασιακό τους βίο (∆ιάγραµµα 40).  
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∆ιάγραµµα 40: Ύπαρξη παράλληλης 
απασχόλησης (παρόν ή παρελθόν)

Σύνολο

72%

28%

Όχι
Ναι

 
Οι άνδρες είναι περισσότεροι από τις γυναίκες, αφού ο τρόπος 

ανατροφής των δύο φύλων στην Ελλάδα είναι τέτοιος, που τους ωθεί να 

αναλαµβάνουν βαρύτερες υποχρεώσεις, για να εξασφαλίσουν υψηλότερο 

εισόδηµα ή να συµπληρώσουν το κύριο (Παρ. Πίνακας 54). Σε πολλές 

περιπτώσεις πρόκειται για αποφοίτους τεχνικών κυρίως ειδικοτήτων, οι οποίοι 

ασκούσαν την ειδικότητά τους αναλαµβάνοντας ιδιωτικά κάποιες σχετικές 

εργασίες, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις εργάζονταν ευκαιριακά για τη 

συµπλήρωση του εισοδήµατός τους. 

∆ε λείπουν οι αναφορές (10%) και των δύο φύλων στην προσφορά 

βοήθειας στο οικογενειακό περιβάλλον (συνήθως αναφέρονται σε 

οικογενειακές επιχειρήσεις ή σε γεωργική απασχόληση) και στην επιθυµία των 

αποφοίτων να διατηρήσουν κοινωνικές και επαγγελµατικές επαφές (5,6%),  

που θα µπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιµες σε µια µελλοντική 

επαγγελµατική τους δραστηριότητα (Παρ. Πίνακας 55α). 

Αντίθετα µε τους προηγούµενους, οι δύο στους τρεις αποφοίτους 

(72,4%), κυρίως γυναίκες (59,8% έναντι 40,3%), δεν είχαν σε καµία χρονική 

στιγµή απασχόληση παράλληλη µε την κύρια είτε για προσωπικούς λόγους 

είτε επειδή δεν τους ενδιέφερε κάτι τέτοιο (Παρ. Πίνακας 55β). Κάποιοι 

δήλωσαν απουσία κύριας απασχόλησης, οπότε δε µπορούσαν να µιλήσουν 

για παράλληλη, και µη εύρεση κατάλληλης απασχόλησης.  
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2.14. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και µερική απασχόληση. 

Η µερική απασχόληση αποτελεί µια µορφή εργασίας αρκετά 

διαδεδοµένη σε χώρες εντός και εκτός Ευρώπης. Κάποιες φορές αποτελεί 

αποκλειστική απασχόληση του ατόµου και κάποιες άλλες λειτουργεί 

παράλληλα και συµπληρωµατικά προς την κύρια εργασία.  

Τα άτοµα του δείγµατος στη συντριπτική τους πλειοψηφία (76%) 

δήλωσαν ότι δε θα επέλεγαν τη µερική απασχόληση ως αποκλειστική. 

Αντίθετα, πολύ λίγοι τοποθετήθηκαν θετικά (∆ιάγραµµα 41).  

Κυριότερη αιτία είναι η σύνδεσή της µε µειωµένες αποδοχές, τις οποίες 

θεωρούν ανεπαρκείς · οι άνδρες µάλιστα τοποθετήθηκαν αρνητικά (87,5%) σε 

πολύ µεγαλύτερο βαθµό από τις γυναίκες (66,9%), γεγονός που δείχνει ότι οι 

άνδρες είναι πολύ πιο αποφασιστικοί στην απαξίωση της µερικής 

απασχόλησης ως αποκλειστικής. Οι γυναίκες από την άλλη δίνουν στη 

µεταβλητή αυτή χαµηλότερες τιµές, επειδή η µερική απασχόληση ως 

αποκλειστική πολλές φορές τις εξυπηρετεί να αντεπεξέρχονται και σε άλλες 

εργασίες µε τις οποίες είναι επιφορτισµένες (οικογένεια, σπίτι). Είναι µάλιστα 

γεγονός ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες µεγάλο, ίσως και το µεγαλύτερο, 

µέρος της γυναικείας απασχόλησης είναι µερική.  

Από την άλλη πλευρά το µεγαλύτερο µέρος των αποφοίτων (82,5%) 

δήλωσε -µε διάφορες διαβαθµίσεις- ότι θα επέλεγε τη µερική απασχόληση ως 

συµπληρωµατική (∆ιάγραµµα 42). Οι άνδρες (84,7%) καταγράφονται ως λίγο 

πιο θετικοί από τις γυναίκες (80,7%), κάτι που σχετίζεται µε την ενταγµένη στα 

κοινωνικά στερεότυπα τάση τους για ανάληψη της “ανδρικής” ευθύνης 

εξασφάλισης αυξηµένου εισοδήµατος, στην οποία έχει ήδη γίνει αναφορά. 

 

 

 

 374



2,8
0,7

4,4 5,5
2,8

7,7

15,7

9

21
18,2

22,9

14,4

57,8

64,

52,5

0

10

20

30

40

50

60

70

Ποσοστό (%)

Σίγουρα
ναι

Μάλλον
ναι

Ίσως Μάλλον
όχι

Σίγουρα
όχι

Επίπεδο επιλογής 

∆ιάγραµµα 41: Επιλογή µερικής απασχόλησης ως 
αποκλειστικής απασχόλησης
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∆ιάγραµµα 42: Επιλογή µερικής απασχόλησης ως 
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2.15. Εργασιακό προφίλ των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 

Κατά το χρόνο διενέργειας της έρευνας το 84% του δείγµατος 

απασχολούνταν κανονικά, ενώ το 10,4% δήλωσε άνεργο και το 5,5% 

οικονοµικά ανενεργό762 (∆ιάγραµµα 43).  

∆ιάγραµµα 43: Τωρινή κατάσταση 
απασχόλησης (σύνολο)

84%

10%
6%

Εργαζόµενος /η Άνεργος /η Οικονοµικά ανενεργός /ή

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις ηλικίες 19-29 ετών η συµµετοχή στο 

εργατικό δυναµικό των ανδρών είναι 95,2% και 76,4% των γυναικών κατά την 

υπό εξέταση περίοδο, ενώ το ποσοστό σε επίπεδο γενικού πληθυσµού είναι 

85,5% (το αντίστοιχο για καταρτισµένα άτοµα είναι 93,0% επί του συνόλου, 

Α:95,4% - Γ:90,8%) 763. 

Το ποσοστό των απασχολουµένων είναι πολύ υψηλό, αλλά η εικόνα 

διαφοροποιείται σηµαντικά, αν συσχετίσουµε την ίδια µεταβλητή µε τη 

µεταβλητή του φύλου (∆ιαγράµµατα 44-45). Μέσα από τη συσχέτιση αυτή 

προκύπτει ότι το ποσοστό των ανδρών εργαζοµένων είναι κατά πολύ 

υψηλότερο (92,4%) από το αντίστοιχο των γυναικών (77,3%) επαληθεύοντας 

κάτι ήδη διαπιστωµένο από διάφορες έρευνες, τη χαµηλότερη 

αντιπροσώπευση των γυναικών στο ενεργό εργατικό δυναµικό.  

                                                 
762 Βλ. σχετικά Grossman, J. (1986: 29-30, 31-32 και 32-35 αντίστοιχα). 
763 Βλ. σχετικά Παράρτηµα ΙΒ. 
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∆ιάγραµµα 44: Τωρινή κατάσταση απασχόλησης 
(άνδρες)
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∆ιάγραµµα 45: Τωρινή κατάσταση απασχόλησης στις 
γυναίκες
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Ταυτόχρονα, παρατηρείται µια αντίστοιχη διαφοροποίηση στα πολύ 

υψηλότερα ποσοστά ανεργίας (14,9%) των γυναικών του δείγµατος έναντι 

των ανδρών (4,8%), τα οποία όµως και πάλι είναι µικρότερα από τα 

αντίστοιχα του γενικού πληθυσµού ηλικίας 19-29 ετών (23,4% επί του 

συνόλου, Α:16,4% - Γ:31,7%) και των καταρτισµένων (25,9% επί του 

συνόλου, Α:18,8% - Γ:33,0%)764.  

Το 32,4% από τα άνεργα άτοµα του δείγµατος δήλωσαν ανεργία 

διάρκειας µεγαλύτερης των δύο ετών, έχουµε όµως λόγους να πιστεύουµε ότι 

στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι άτοµα που απέφυγαν να δηλώσουν 

οικονοµικά ανενεργά είτε επειδή αποδίδουν στον όρο µια αρνητική χροιά είτε 

επειδή δεν κατανόησαν επαρκώς τη σηµασία του (Πίνακας  84). 

Ένα στα τρία άνεργα άτοµα (29,4%) δήλωσε βραχυχρόνια ανεργία (1-6 

µήνες) και το 14,7% από 7-12 µήνες και το 23,5% πάνω από δώδεκα µήνες 

και µέχρι δύο έτη. Βλέπουµε λοιπόν ότι έχουµε πολλά άτοµα µε βραχυχρόνια 

ή µέσης διάρκειας ανεργία, περισσότερα όµως από τα µισά εντάσσονται στην 

κατηγορία των µακροχρόνια ανέργων, που θεωρείται ως η πλέον 

επιβαρυµένη κατηγορία, καθώς η επιµήκυνση του χρόνου ανεργίας συχνά 

οδηγεί σε απογοήτευση, σε παύση της αναζήτησης εργασίας και διολίσθηση 

προς την κατάσταση του οικονοµικά ανενεργού λόγω αποθάρρυνσης765. 

Το συντριπτικό ποσοστό των ανέργων αποφοίτων είναι γυναίκες µε 

79,4% (στο σύνολο των ανέργων) έναντι του 20,6% των ανδρών. Αυτή η 

πολύ µεγάλη διαφορά προκαλεί έντονο προβληµατισµό πάνω στον τρόπο 

αναζήτησης εργασίας στο τωρινό εργασιακό περιβάλλον, καθώς και στο 

βαθµό επιµονής µε την οποία άνδρες και γυναίκες διεκδικούν στον ίδιο 

συνήθως στίβο (µε την εξαίρεση ίσως κάποιων ειδικοτήτων) µια θέση 

εργασίας · εξάλλου, τυπικά (και για το συγκεκριµένο ζήτηµα της ανεργίας) 

παραδεχόµαστε ότι τα προσόντα στη συγκεκριµένη υπό εξέταση οµάδα δεν 

παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ατόµων.  

Στους άνδρες το ποσοστό των ανέργων µέχρι έξι µήνες είναι πολύ 

χαµηλό, 14,3% (µόλις 2,9% επί του συνόλου των ανέργων), ενώ στις γυναίκες 

είναι πολύ υψηλότερο, φτάνοντας στο 33,3% (14,7% επί του συνόλου). Στο 
                                                 
764 Βλ. σχετικά Παράρτηµα ΙΒ. 
765 Βλ. σχετικά Grossman, J. (1986: 32-34). 
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χρονικό διάστηµα πάνω από ένα έτος και µέχρι δύο έτη έχουµε το 57,8% των 

ανδρών (11,8% επί του συνόλου) και το 33,4% των γυναικών (26,6% επί του 

συνόλου). Πολύ µακροχρόνια ανέργους για πάνω από δύο έτη έχουµε λίγους 

άνδρες, µόλις το 28,6% των ανέργων ανδρών (5,9% επί του συνόλου των 

ανέργων αποφοίτων), έναντι του 33,3% των ανέργων γυναικών (26,5% επί 

του συνόλου). 

Στην περίπτωση των οικονοµικά ανενεργών ατόµων οι γυναίκες είναι 

υπερδιπλάσιες (7,7%) από τους άνδρες (2,8%), παραµένοντας υπό την 

προστασία γονέων και συζύγων και έχοντας εγκαταλείψει τις περισσότερες 

φορές τη σκέψη για οικονοµική δραστηριοποίησή τους. 

 

Πίνακας 84: Χρονική διάρκεια ανεργίας 
 

Χρόνος 
ανεργίας  
(σε µήνες 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

1-6 10
29,4%

1
14,3%

9
33,3%

7-12 5
14,7%

0
0,0%

5
18,5%

12-24 8
23,5%

4
57,1%

4
14,8%

Πάνω από 24 11
32,4%

2
28,6%

9
33,3%

Σύνολο 34
100,0%

7
100,0%

27
100,0%

 

 

2.16. Τωρινή απασχόληση των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 

Στην περίπτωση του δείγµατος της έρευνάς µας το ποσοστό αυτών 

που απασχολούνταν στον ιδιωτικό τοµέα ήταν συντριπτικά ανώτερο (91,6%) 

από εκείνο όσων απασχολούνταν στο δηµόσιο τοµέα (8,4%) (∆ιάγραµµα  46) 

µε κάποια µικρή υπεροχή των ανδρών που εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα 

(9,7%) έναντι των γυναικών (7,1%). Κατ’ ιδίαν όµως πολλοί απόφοιτοι 

εξέφραζαν την επιθυµία να διοριστούν µε κάποιο τρόπο στο δηµόσιο τοµέα, 

προκειµένου να απαλλαγούν από το άγχος της εργασιακής αβεβαιότητας και 

των ασταθών αµοιβών. Με αυτή την αφορµή µάλιστα διατύπωναν αµφιβολίες 
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για τη στήριξη του κράτους προς τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ., καθώς ακόµη οι 

απόφοιτοι δεν συµπεριλαµβάνονταν αυτοτελώς σε ένα µεγάλο αριθµό 

προκηρύξεων θέσεων εργασίας, αλλά υποβαθµίζονταν στην κατηγορία του 

αποφοίτου Λυκείου, αντιµετωπίζοντας σκληρό ανταγωνισµό. 
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∆ιάγραµµα 46: Τοµέας τωρινής απασχόλησης

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

 

Ο τριτογενής τοµέας των υπηρεσιών είναι αυτός που έχει απορροφήσει 

τους περισσότερους αποφοίτους (82,5% των απασχολουµένων) (∆ιάγραµµα 

47), λίγο πάνω από τους µισούς γυναίκες (52,7%) και κάπως λιγότερους 

(47,3%) άνδρες, ενώ µικρή αντιπροσώπευση, κυρίως ανδρών, βρέθηκε στον 

δευτερογενή (16,4%), που βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια σε κρίση στην 

Ελλάδα. Ο πρωτογενής εκπροσωπείται από µεµονωµένα άτοµα (1,1%), που 

απασχολούνταν σε αυτόν για λόγους οικογενειακούς και όχι σχετιζόµενους µε 

την ειδίκευση στα Ι.Ε.Κ. (Παρ. ∆ιαγράµµατα  70-71). 
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∆ιάγραµµα 47: Κλάδος τωρινής απασχόλησης 
(Σύνολο)

1% 16%

83%

Πρωτογενής τοµέας
∆ευτερογενής τοµέας
Τριτογενής τοµέας

 
Ο τριτογενής τοµέας έχει απορροφήσει το µεγαλύτερο µέρος των 

εργαζόµενων αποφοίτων όλων των κλάδων που συµµετείχαν στην έρευνα, 

ενώ ο δευτερογενής εµφανίζει µικρή απορρόφηση στους κλάδους 

Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας, Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, ∆οµικών 

Έργων, Μηχανολογίας, Εφαρµοσµένων Τεχνών, Πληροφορικής,  

Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού,  Ηλεκτρολογίας, Γεωτεχνικό και Υγείας και 

Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ιδιαίτερα εντυπωσιάζει η χαµηλή συµµετοχή των 

τεχνικών ειδικοτήτων σε θέσεις απασχόλησης στη βιοµηχανία, κάτι που 

εξηγείται από την προϊούσα αποβιοµηχάνιση της περιοχής, όπου 

πραγµατοποιήθηκε η έρευνα, και από τη σταδιακή γιγάντωση του τριτογενούς 

τοµέα στην ελληνική οικονοµία, χωρίς βέβαια να παραβλέπεται και ο 

παράγοντας της προσωπικής επιλογής (Παρ.  Πίνακας 56). 

Οι µισοί εργαζόµενοι απόφοιτοι (57,2%), λίγο περισσότερες γυναίκες 

από ό,τι άνδρες, απασχολούνται µε κανονικό ωράριο οκτώ ωρών την ηµέρα. 

Μεγαλύτερο αριθµό ωρών δήλωσε ένα ποσοστό 26,8%, µε τους άνδρες να 

είναι υπερδιπλάσιοι από τις γυναίκες, ενώ αντίστροφα οι γυναίκες είναι 

υπερδιπλάσιες από τους άνδρες στο µικρότερο από οκτώ ώρες ωράριο 

εργασίας, που δηλώθηκε από το 16% των εργαζοµένων του δείγµατος (Παρ. 

Πίνακας 57). 

Οι αυξηµένες επαγγελµατικές φιλοδοξίες που καλλιεργούνται από πολύ 

νωρίς στο ανδρικό φύλο και απαιτούν την αφιέρωση περισσότερου χρόνου -
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και µαζί και κόπου- για την επίτευξη των επαγγελµατικών τους στόχων και την 

βελτίωση του κοινωνικού τους status αιτιολογούν πειστικά την τάση να 

αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην εργασία τους. Από την άλλη πλευρά, το 

γυναικείο φύλο ως φορέας και ως στόχος των κοινωνικών στερεοτύπων για 

τους ρόλους που καλείται να ασκήσει (π.χ. γυναίκα, σύζυγος, µητέρα, 

εργαζόµενη) προσπαθεί να περιορίζεται στο οκτάωρο ωράριο ή και σε εκείνο 

της µερικής απασχόλησης, αποδίδοντας διαφορετική ιεράρχηση στις 

υποχρεώσεις της από τους άνδρες συναδέλφους της. Οι εργαζόµενες 

γυναίκες απόφοιτοι µας εξέθεσαν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν λόγω της 

πολυδιάσπασης των δραστηριοτήτων τους και τους δισταγµούς τους να 

διευρύνουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, φοβούµενες ότι ο 

περιορισµός του ελεύθερου (εξω-εργασιακού) χρόνου τους θα επηρεάσει 

αρνητικά τις υπόλοιπες εκδηλώσεις της ζωής τους.  

Η πενθήµερη εργασία αποτελεί την πιο διαδεδοµένη µορφή 

απασχόλησης µε το 61% των εργαζόµενων αποφοίτων, αλλά παρατηρούµε 

ότι οι άνδρες συµµετέχουν σε αυτήν µε ποσοστό µικρότερο των γυναικών 

(51,9% έναντι 69,6%). Ο λόγος είναι ότι λιγότερες γυναίκες (28,3%) από 

άνδρες (40,5%) απασχολούνται έξι ηµέρες την εβδοµάδα (34,2% του 

συνόλου) για λόγους παρόµοιους µε αυτούς που προαναφέρθηκαν (Παρ. 

Πίνακας 58). 

Παρατηρούµε ότι µεγαλύτερη συγκέντρωση των εργαζοµένων του 

δείγµατος εµφανίζεται στις ΜΜΕ, και µάλιστα οι περισσότεροι απασχολούνται 

στις µικρές (17,2%) και πολύ µικρές (52,9%) επιχειρήσεις χωρίς διαφορές 

ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες. Ειδικά µάλιστα στις τελευταίες η γυναικεία 

συµµετοχή (75%) είναι υψηλότερη από εκείνη των ανδρών (64,9%). Αντίθετα, 

σε επιχειρήσεις µεγαλύτερου µεγέθους, µεσαίες και µεγάλες συναντούµε 

περισσότερους άνδρες (∆ιάγραµµα 48). 

 382



 

52,9

47,8

57,9

17,2 17,2 17,1

10,9
13,4

8,6

19
21,6

16,4

0

10

20

30

40

50

60

Ποσοστό (%)

Πολύ µικρή (1-
10 εργαζόµενοι)

Μικρή (11-50
εργαζόµενοι)

Μεσαία (51-250
εργαζόµενοι)

Μεγάλη (πάνω
από 250

εργαζόµενοι)

Μέγεθος επιχείρησης
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Η µισθωτή εργασία πλήρους απασχόλησης είναι η µορφή 

απασχόλησης που κυριαρχεί στα άτοµα του δείγµατος που δήλωσαν 

εργαζόµενα (60,6%), µε τις γυναίκες να αντιπροσωπεύονται µε υψηλότερο 

ποσοστό. Στην αυτοαπασχόληση πάλι εντάχθηκε το 14,2% του συνόλου µε 

τους άνδρες να φθάνουν σε ποσοστό τριπλάσιο (20,9%) από τις γυναίκες 

(7,9%). Η δηµιουργία επιχειρήσεων αποτελεί στο σηµερινό περιβάλλον µια 

δραστηριότητα πάνω στην οποία καλούνται να στηρίξουν την ανάπτυξή τους 

οι σύγχρονες οικονοµίες. Η επιχειρηµατική δραστηριοποίηση εµφανίζεται 

γενικά εξαιρετικά περιορισµένη στην οµάδα που στοχεύει η έρευνά µας, όπως 

αποκαλύπτεται από τα ευρήµατα σε διάφορα σχετικά ερωτήµατα. Παράλληλα, 

στη διάρκεια των συναντήσεών µας µε τους αποφοίτους διαφάνηκε µια έντονη 

απροθυµία εκ µέρους τους να αναλάβουν επιχειρηµατικό ρίσκο όχι µόνο λόγω 
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έλλειψης πόρων, αλλά και λόγω της επικρατούσας αστάθειας του οικονοµικού 

περιβάλλοντος. Αυτή η εικόνα είναι ενδεικτική και της έντονης διαφοράς που 

υπάρχει στη νοοτροπία και την οικονοµική συµπεριφορά των δύο φύλων. Οι 

άνδρες σε µεγαλύτερο ποσοστό προχωρούν στη δηµιουργία δικής τους 

επιχείρησης, µε ό,τι συνεπάγεται αυτό σε προσωπικό κόπο και χρήµα. 

Αντίθετα, οι γυναίκες πολύ δύσκολα αποφασίζουν να δηµιουργήσουν δική 

τους επιχείρηση εκδηλώνοντας τάση για εξασφάλιση επαγγελµατικής 

ασφάλειας και σταθερότητας. 
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∆ιάγραµµα 49: Είδος τωρινής κύριας απασχόλησης

Σύνολο

Άνδρες
Γύυναίκες

 Το 12,8% των εργαζόµενων αποφοίτων αναφέρθηκε σε ηµεροµίσθια 

απασχόληση, ενώ η µισθωτή εργασία µε µερική απασχόληση εµφανίζεται 

περιορισµένη στο 3,3%  στο δείγµα των εργαζοµένων αποφοίτων. Οι γυναίκες 

εµφανίζουν πολύ υψηλότερα ποσοστά συµµετοχής (5,7%) από τους άνδρες 

(0,7%), οι οποίοι έχουν άλλωστε δηλώσει και σε σχετικό ερώτηµα την 

αντίθεσή τους στη µερική απασχόληση ως κύρια απασχόληση. Άλλες µορφές 

απασχόλησης, όπως η ωροµίσθια απασχόληση, αυτή που αµείβεται µε 

ποσοστά και αυτή που αµείβεται µε το κοµµάτι παρουσίασαν πιο µικρά 

ποσοστά µε µεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών (∆ιάγραµµα 49). 
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Στην οµάδα εργαζοµένων µε µισθωτή εργασία µε πλήρη απασχόληση 

ανήκουν οι περισσότεροι απόφοιτοι µε πατέρες από κάθε επαγγελµατική 

κατηγορία, γεγονός που αναδεικνύει άλλωστε αυτόν τον τύπο απασχόλησης 

ως τον δηµοφιλέστερο και πλέον επιδιωκόµενο από τα άτοµα του δείγµατος. 

Ακολουθεί η ηµεροµίσθια απασχόληση, ενώ η αυτοαπασχόληση είναι πιο 

ενισχυµένη στα άτοµα µε πατέρες µε παρόµοια µορφή απασχόλησης (Παρ. 

Πίνακας 101). 

Σχεδόν σε όλους τους κλάδους περισσότεροι από τους µισούς 

αποφοίτους εργάζονται µε µισθωτή εργασία µε πλήρη απασχόληση, ενώ ο 

κλάδος Ηλεκτρολογίας εµφανίζει το υψηλότερο ποσοστό ηµεροµίσθιας 

απασχόλησης (37,5%).  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτηµα της 

αυτοαπασχόλησης, της οποίας η ανάπτυξη θεωρείται ότι µπορεί να δώσει νέα 

δυναµική στην οικονοµία και να συµβάλει στη βελτίωση των µεγεθών της 

απασχόλησης. Αυτοαπασχόληση παρατηρείται κυρίως στους αποφοίτους των 

κλάδων Γεωτεχνικού, Αισθητικής, Μηχανολογίας, Εφαρµοσµένων Τεχνών και 

Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας και λιγότερο στους υπόλοιπους, δεν 

µπορούµε όµως να καθορίσουµε σε ποιο βαθµό η αυτοαπασχόληση ασκείται 

σε επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των σπουδών σε 

Ι.Ε.Κ. Υψηλότερα ποσοστά αυτοαπασχόλησης παρατηρούνται λοιπόν σε 

κλάδους περισσότερο σχετιζόµενους µε τον τεχνικό τοµέα, µε εξαίρεση αυτόν 

της Πληροφορικής, ο οποίος εµφανίζει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό 

(70,4%) στη µισθωτή εργασία µε πλήρη απασχόληση, αφού ο κλάδος 

ελέγχεται από µεγάλες εταιρείες και δεν είναι εύκολη η ανάπτυξη 

δραστηριότητας αυτοαπασχόλησης (Παρ. Πίνακας 104).  
Οι περισσότεροι απόφοιτοι ανήκουν στην κατηγορία των µισθωτών 

υπαλλήλων (73,7%), αλλά οι γυναίκες σε εξαρτηµένη εργασία είναι πολύ 

περισσότερες (82,9%) από τους άνδρες (64,2%). Οι τελευταίοι όµως 

παρουσιάζουν µεγαλύτερη συµµετοχή στην αυτοαπασχόληση (10,4% έναντι 

6,4%) και στη θέση του εργοδότη (7,5% έναντι 2,1%), κάτι απόλυτα συµβατό 

µε την διεκδίκηση από µέρους τους θέσεων ευθύνης, µε υψηλότερες 

οικονοµικές απολαβές και κοινωνικό γόητρο. 

Μέσο ή ανώτερο στέλεχος δήλωσε ότι είναι το 9,9% του συνόλου 

(12,7% για τους άνδρες και 7,1% για τις γυναίκες). Παρατηρείται και πάλι 
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αρκετή διαφορά ανάµεσα στα δύο φύλα, συντηρείται λοιπόν µια 

πραγµατικότητα, που θέλει µικρότερη ανάληψη ευθυνών για τις γυναίκες είτε 

από δική τους επιλογή είτε λόγω των υφιστάµενων κοινωνικών και 

οικονοµικών δοµών. Ως βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση εµφανίζεται το 

3,3% των αποφοίτων του δείγµατος -περισσότεροι άνδρες από ό,τι γυναίκες- 

µε την έννοια ότι απασχολούνται σε µια οικογενειακή επιχείρηση χωρίς σαφές 

εργασιακό (οικονοµικό, ασφαλιστικό) καθεστώς αναµένοντας την εργασιακή 

τους ανεξαρτητοποίηση σε ευνοϊκότερες συνθήκες (∆ιάγραµµα 50). 

∆ιάγραµµα 50: Κατεχόµενη θέση στην 
εργασία
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Από τα στοιχεία που επέδρασαν στην πρόσληψη των αποφοίτων του 

δείγµατος στην εργασία τους τα σηµαντικότερα ήταν η προσωπικότητα και η 

ανταπόκριση σε εκσυγχρονιστικές µεταβολές (που ανήκουν στις λεγόµενες 

κοινωνικές δεξιότητες), ενώ ακολουθούν το επίπεδο σπουδών και το επίπεδο 

εξειδίκευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ελάχιστο έως ανύπαρκτο ρόλο έπαιξαν 

στην πρόσληψή τους τυχόν παρέµβαση ή συστάσεις από το Ι.Ε.Κ. από το 

οποίο είχαν αποφοιτήσει και η πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης στην 

ίδια επιχείρηση, ενώ η προσωπική γνωριµία µε άτοµο (ιδιοκτήτη ή στέλεχος) 

της επιχείρησης και η παρέµβαση συγγενικού ή φιλικού προσώπου 
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(µηχανισµοί όχι άγνωστοι στην ελληνική αγορά εργασίας) έχουν το δικό τους 

σηµαντικό µερίδιο στην εύρεση της εργασίας τους (Παρ. Πίνακας 63).  

Ειδικά για τους άνδρες παρατηρείται επιπλέον σηµαντικός ρόλος της 

παρέµβασης στην πρόσληψη συγγενικού ή φιλικού προσώπου, κάτι που µας 

επιτρέπει να θεωρήσουµε πιθανό ότι καταβάλλεται εντονότερη προσπάθεια εκ 

µέρους συγγενών και γνωστών για την εξασφάλιση εργασίας στους άνδρες 

παρά στις γυναίκες.  

Σε ό,τι αφορά στο επίπεδο αποδοχών, παρατηρείται ότι µέχρι τα 600 € 

βρίσκεται το 51,9% των ανδρών και το 87,1% των γυναικών. Η διαφορά 

µεταξύ τους είναι πραγµατικά εντυπωσιακή. Από την αµέσως επόµενη 

εισοδηµατική κατηγορία (πάνω από 601 €) βλέπουµε τη διαφορά αυτή όχι 

µόνο να εξαφανίζεται, αλλά να αντιστρέφεται µε τρόπο εντυπωσιακό και να 

έχουµε 48,1% για τους άνδρες και µόνο 12,3% για τις γυναίκες. Όσο µάλιστα 

ανερχόµαστε σε υψηλότερες εισοδηµατικές κατηγορίες, τόσο µειώνεται το 

ποσοστό των γυναικών που συµµετέχουν σε αυτές (∆ιάγραµµα 51)766.  

Αυτό καταδεικνύει τρία κυρίως στοιχεία. Πρώτον, το εισόδηµα των 

εργαζοµένων γυναικών κυµαίνεται γενικά σε χαµηλότερα επίπεδα από των 

ανδρών µε παρόµοια προσόντα και εκπαιδευτικό επίπεδο. ∆εύτερον, µια 

ενδεχόµενη εξήγηση του φαινοµένου είναι ότι η απασχόληση πολλών ανδρών 

από αυτούς που βρίσκονται στις υψηλότερες κατηγορίες εισοδήµατος 

(αυτοαπασχολούµενοι ή µισθωτοί) εργάζονται για περισσότερο χρόνο 

(ηµερησίως) και σε επαγγελµατική κατηγορία καλύτερα αµειβόµενη από των 

υπολοίπων συναδέλφων τους. Τρίτον, οι γυναίκες εµφανίζονται να αρκούνται 

ευκολότερα σε χαµηλότερα αµειβόµενες εργασίες και να διεκδικούν 

επαγγελµατική εξασφάλιση οικονοµικά αποδοτικότερη σε µικρότερο ποσοστό 

από τους άνδρες, δείχνοντας ανελαστική / µη ευέλικτη εργασιακή 

συµπεριφορά επηρεαζόµενες και από άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά που τις 

συνοδεύουν (σύζυγος, µητέρα, νοικοκυρά, κλπ.).  

Μια τελευταία παρατήρηση που µπορούµε να διατυπώσουµε για την 

κατανοµή των εισοδηµάτων των αποφοίτων είναι ότι οι αµοιβές για τους 

                                                 
766 Αυτό επιβεβαιώνεται από τα αντίστοιχα ευρήµατα σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Βλ. Σχετικά 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις (1999: 9-10) και 
Kanellopoulos, N.C., Mavromatas, K.G. (2002). 
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περισσότερους κινούνται σε χαµηλά επίπεδα. Στην κατ’ ιδίαν συνάντησή µας 

εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός αυτό, επισηµαίνοντας ότι 

δηµιουργεί πρόσθετες δυσχέρειες στην προσωπική τους ζωή (π.χ. δυσκολία 

στη δηµιουργία και συντήρηση οικογένειας, αίσθηµα αβεβαιότητας, αδυναµία 

ανάληψης ατοµικών επαγγελµατικών πρωτοβουλιών), παρενέργειες που δεν 

αφήνουν φυσικά αλώβητο και τον υπόλοιπο κοινωνικό ιστό και την οικονοµική 

ζωή της χώρας (∆ιάγραµµα 51). 
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Η µεγάλη πλειοψηφία των εργαζόµενων αποφοίτων (µε εξαρτηµένη 

εργασία) είναι ασφαλισµένοι στο Ι.Κ.Α. (80,5%), ενώ πολύ µικρότερο είναι το 

ποσοστό των αυτοαπασχολούµενων, που είναι ενταγµένοι στο Τ.Ε.Β.Ε. 

(9,3%) και το Τ.Α.Ε. (1,7%). Επίσης, αναφέρθηκαν ασφαλισµένοι στο 

Ο.Π.Α.∆. (δηµόσιοι υπάλληλοι - 2,5%) και στο Τ.Α.Ξ.Υ. (Ταµείο Ασφάλισης 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων - 1,3%) (Παρ. Πίνακας 61). 

Αν και η εικόνα για την ασφάλιση των εργαζοµένων είναι πολύ 

ικανοποιητική, παρατηρείται αντίθετα πολύ περιορισµένη τάση (6,9%) για 

ασφάλιση σε ιδιωτικούς φορείς (ασφαλιστικές εταιρείες) για την εξασφάλιση 

εισοδήµατος ή φροντίδας υγείας. Το ποσοστό αυτών που µε πρωτοβουλία 
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τους επέλεξαν την ιδιωτική ασφάλιση είναι το 5,5% του συνόλου των 

ερωτώµενων και όσοι ήταν αποδέκτες προσφοράς της επιχείρησης είναι το 

1,5% του συνόλου (Παρ. Πίνακας 62).  

Τα ευρήµατα αυτά αποδεικνύουν ότι η ιδιωτική ασφάλιση, αν και σε 

άλλες χώρες είναι πολύ διαδεδοµένη, στην Ελλάδα και στη συγκεκριµένη 

κατηγορία εργαζοµένων είναι πολύ περιορισµένη, γεγονός που αντανακλά τη 

δυσπιστία των ατόµων απέναντι στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. 

Ταυτόχρονα, όµως, δε θα πρέπει να την αποσυνδέσουµε και από την µάλλον 

δυσµενή οικονοµική θέση των περισσοτέρων ατόµων, που µε δυσκολία 

επαρκεί για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών. Να σηµειώσουµε, τέλος, 

την εξαιρετικά χαµηλή συµµετοχή των εργοδοτών στην παροχή ιδιωτικής 

ασφάλισης προς τους υπαλλήλους τους στα πλαίσια µιας εταιρικής πολιτικής 

παροχής κινήτρων. Αυτό ίσως σε κάποιο βαθµό να οφείλεται στην οικονοµική 

δυσπραγία πολλών επιχειρήσεων λόγω της γενικότερης ύφεσης, που δεν 

επιτρέπει ιδιαίτερα οικονοµικά ανοίγµατα ˙ από την άλλη όµως αποτελεί και 

χαρακτηριστική ένδειξη ότι η χάραξη στρατηγικών για την παροχή κινήτρων 

και την εφαρµογή όποιων άλλων πολιτικών µε στόχο την αποτελεσµατική 

υποκίνηση του ανθρώπινου δυναµικού είναι ακόµη περιορισµένη στις 

περισσότερες (µικρότερου µεγέθους ως επί το πλείστον) ελληνικές 

επιχειρήσεις. 

 

2.17. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και επιδοτούµενη απασχόληση. 

Η χρησιµοποίηση χρηµατοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταµείου για την υλοποίηση πολιτικών τόνωσης της απασχόλησης οδήγησε 

στη διερεύνηση από την έρευνα µας της συµµετοχής των αποφοίτων σε 

κάποιο από τα πραγµατοποιούµενα υπό την επίβλεψη του Ο.Α.Ε.∆. 

προγράµµατα (STAGE, Νέες Θέσεις Εργασίας).  

Χαµηλό είναι το ποσοστό (22,7%) αυτών που βρέθηκαν σε κατάσταση 

ανεργίας  και δήλωσαν ότι προσλήφθηκαν σε επιχείρηση που επιδοτούνταν 

για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, οι περισσότεροι µάλιστα σε θέσεις 

σχετικές µε το αντικείµενο των σπουδών τους και µέσω του προγράµµατος 

STAGE. Το ποσοστό των γυναικών (24,8%) είναι µεγαλύτερο από εκείνο των 
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ανδρών (18,6%), γεγονός που αποδίδεται στην αβεβαιότητα διατήρησης της 

θέσης εργασίας µετά το τέλος της περιόδου επιδότησης, η οποία λειτουργεί 

αποτρεπτικά κυρίως στους άνδρες του δείγµατος (Παρ. Πίνακες 135, 136, 

137). 

Να σηµειωθεί επίσης ότι θετικές απαντήσεις για πρόσληψη αυτού του 

τύπου δηλώθηκαν από περισσότερα άτοµα, τα οποία ήδη εργάζονταν στη 

συγκεκριµένη επιχείρηση -συνήθως χωρίς νόµιµη πρόσληψη- και 

εντάσσονταν στο εργατικό δυναµικό της επιχείρησης µετά από σχετικές 

ενέργειες για την είσπραξη επιδότησης στις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆. 

Από αυτά τα άτοµα µόνον ένας στους τέσσερις (26,4%) διατήρησαν τη 

θέση εργασίας τους κυρίως λόγω της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσµατικότητάς τους στο χώρο εργασίας, επαληθεύοντας τη µεγάλη 

σηµασία των ατοµικών δεξιοτήτων και των στοιχείων του χαρακτήρα στη 

διατήρηση µιας θέσης απασχόλησης, µε την προϋπόθεση να είναι θετικοί και 

οι άλλοι παράγοντες της εργασίας. Το ποσοστό διατήρησης της θέσης 

εργασίας είναι πολύ µεγαλύτερο για τους άνδρες (50%) και µικρότερο για τις 

γυναίκες (17,9%), ενώ για το 28,9% (Α: 20% - Γ: 32,1%) δεν είχε λήξει ακόµη 

η περίοδος πρόσληψης µε επιδότηση, σύµφωνα όµως µε τις δηλώσεις τους η 

συνέχιση της επαγγελµατικής σχέσης δεν ήταν πιθανή (Παρ. Πίνακες 139-

140).  

Από τις απαντήσεις σε αντίστοιχο ερώτηµα που αφορούσε την τωρινή 

απασχόληση των εργαζόµενων αποφοίτων συνάγεται ότι το 17,1% είχε 

ενταχθεί σε κάποιο επιδοτούµενο πρόγραµµα απασχόλησης, ενώ 

αξιοσηµείωτο είναι ότι υπήρξε και ένα ποσοστό 11,8% που δε γνώριζε αν η 

πρόσληψή του είχε γίνει µε την είσπραξη ή όχι από τον εργοδότη επιδότησης. 

Αυτό µάλιστα σε συνδυασµό και µε άλλα στοιχεία σκέψης και συµπεριφοράς 

πολλών αποφοίτων είναι ενδεικτικό της ανωριµότητας µε την οποία κάποια 

άτοµα φάνηκαν να αντιµετωπίζουν τις λειτουργίες της αγοράς εργασίας µε 

πρώτο και σηµαντικό πρόβληµα την έλλειψη σαφούς πληροφόρησης για τα 

εργασιακά τους δικαιώµατα. Το µεγαλύτερο ποσοστό προσλήψεων µε 

επιδοτούµενο πρόγραµµα εµφάνισαν οι γυναίκες µε 19,7% και οι άνδρες 

ακολουθούν µε 14,2%.  (∆ιάγραµµα 52 και Παρ. Πίνακας 68).  
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Αντίθετα, οι άνδρες επικαλούνται σε µεγαλύτερο βαθµό έλλειµµα 

πληροφόρησης σχετικά µε το είδος της πρόσληψής τους (17,9%) σε σχέση µε 

τις γυναίκες (6,6%). 

 

2.18. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και επιχειρηµατικότητα. 

Τα τελευταία χρόνια η προώθηση της αυτοαπασχόλησης αποτελεί 

κύριο στόχο των ευρωπαϊκών πολιτικών, καθώς θεωρείται ένας από τους 

πλέον αποτελεσµατικούς τρόπους για την ανάπτυξη της οικονοµίας και την 

τόνωση της απασχόλησης, αφού η ανάπτυξή της οδηγεί τόσο στην 

εξασφάλιση εργασίας στον ίδιο τον αυτοαπασχολούµενο, όσο και στη 

δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µε την πρόσληψη προσωπικού. Για την 

επίτευξη αυτού του στόχου έχουν θεσπιστεί θεσµικά και οικονοµικά κίνητρα 

προς τους πολίτες, προκειµένου να αναπτύξουν επιχειρηµατική 

δραστηριότητα και να εκσυγχρονίσουν ή να διευρύνουν την ήδη υπάρχουσα. 

Η αυτοαπασχόληση στο συγκεκριµένο δείγµα εκπροσωπείται µε πολύ χαµηλό 

ποσοστό (14,2% επί των εργαζοµένων αποφοίτων, 12% επί του συνόλου) µε 

µεγάλη υπεροχή µάλιστα των ανδρών έναντι των γυναικών. Από αυτούς µόνο 

το 34,2% έλαβε κάποιας µορφής επιδότηση σε αντίθεση µε το υπόλοιπο 

65,8%.  

Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι, παρ’ όλο που οι αυτoαπασχολούµενοι 

άνδρες είναι πολύ περισσότεροι από τις γυναίκες, επιδοτείται (ή επιδοτήθηκε) 
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το 25,9% από αυτούς, ενώ οι γυναίκες φθάνουν στο διπλάσιο ποσοστό 

(54,5%) (Παρ. Πίνακας 70). Αυτό υποδεικνύει το µεγαλύτερο βαθµό 

εκµετάλλευσης της προσφερόµενης ευκαιρίας από τις γυναίκες (πιθανόν µέσα 

από τα σχετικά προγράµµατα γυναικείας επιχειρηµατικότητας) ˙ υποκρύπτει 

όµως και εντονότερη εµπλοκή τους στο φαινόµενο της ανεργίας, αφού η 

επιλεξιµότητα για τη συµµετοχή σε τέτοια προγράµµατα εξαρτάται και από την 

προηγούµενη παραµονή τους σε κατάσταση ανεργίας. Η επιδότηση που 

έλαβαν τα αυτοαπασχολούµενα άτοµα του δείγµατος αναφερόταν στη 

δηµιουργία νέας επιχείρησης και σε καµία περίπτωση δεν αναφέρθηκε 

χρηµατοδότηση για τη δηµιουργία επιδοτούµενης νέας θέσης απασχόλησης 

(µέσω των προγραµµάτων Stage και ΝΘΕ) (Παρ. Πίνακες 71-72). 

Όσοι δεν εισέπραξαν καµίας µορφής επιδότηση το απέδωσαν κυρίως 

στη µη ύπαρξη τέτοιας χρηµατοδότησης για το δικό τους επιχειρηµατικό 

αντικείµενο και λιγότερο στην έλλειψη ενδιαφέροντος και πληροφόρησης από 

µέρους τους (Παρ. Πίνακες 73). 

 

2.19. Επιχείρηση και νέες τεχνολογίες. 

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις σύγχρονες επιχειρήσεις 

κατέστησε απαραίτητη την ανάλογη προσαρµογή του εργατικού δυναµικού 

τους, ώστε να είναι πραγµατοποιήσιµη η αύξηση της παραγωγικότητας του 

έµψυχου / ανθρώπινου κεφαλαίου τους και, εποµένως, και η αναµενόµενη 

αύξηση των οικονοµικών µεγεθών τους. Οι περισσότερες ειδικότητες των 

Ι.Ε.Κ. χαρακτηρίζονται από τη γνώση των σύγχρονων τεχνολογικών 

εφαρµογών στα διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα. Θελήσαµε λοιπόν να 

διαπιστώσουµε σε ποιο βαθµό οι ελληνικές επιχειρήσεις, όπου 

απασχολούνται οι συγκεκριµένοι απόφοιτοι, έχουν εκσυγχρονιστεί και 

προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες, ώστε να είναι σε θέση να απορροφήσουν 

και να αξιοποιήσουν το προσφερόµενο ειδικευµένο εργατικό δυναµικό. 

Έτσι στο ερώτηµα που υποβάλλαµε στους -εργαζόµενους- απόφοιτους 

για το βαθµό χρήσης τεχνογνωσίας, αυτοµατισµών και Η/Υ στην επιχείρηση 

όπου απασχολούνται, οι απαντήσεις έδειξαν ότι το 72,9% των αποφοίτων 

απασχολούνταν σε επιχειρήσεις εκσυγχρονισµένες σε µεγαλύτερο ή 
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µικρότερο βαθµό (∆ιάγραµµα 53). Οι απαντήσεις βέβαια βασίζονται στην 

προσωπική εκτίµησή τους, αλλά το στοιχείο αυτό είναι ενδεικτικό για τη 

διαµόρφωση τεχνοκρατικού προσανατολισµού στις επιχειρήσεις που, 

εντασσόµενες στην σηµερινή οικονοµική πραγµατικότητα, έχουν 

προσπαθήσει να προαχθούν τεχνολογικά, βελτιώνοντας τις προοπτικές τους. 
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2.20. Σχέση ειδίκευσης στις σπουδές και ειδικότητας στην εργασία. 

Σηµαντικό στοιχείο στην ανάλυση των χαρακτηριστικών της 

απασχόλησης ατόµων, όπως τα συγκεκριµένα του δείγµατος, αποτελεί ο 

καθορισµός του βαθµού σχετικότητάς της µε την ειδικότητα που έχει λάβει ο 

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ., καθώς θεωρούµε ότι από αυτόν εξαρτάται το 

ενδιαφέρον του για την εργασία του  και εποµένως και η παραγωγικότητα του 

ατόµου. Από τους εργαζόµενους αποφοίτους του δείγµατος λίγο περισσότεροι 

από τους µισούς (55,8%) δήλωσαν ότι η εργασία τους ήταν «Απόλυτα» 

(29,9%), «Πολύ» (11,3%) και «Αρκετά» (14,6%) σχετική µε την ειδίκευσή 

τους. Μεγαλύτερη σχετικότητα µάλιστα δήλωσαν οι γυναίκες (62,1%) από 

τους άνδρες (49,3%) (∆ιάγραµµα 54). Το γεγονός ότι οι µισοί απόφοιτοι 

απασχολούνται σε εργασίες σχετικές µε την ειδίκευση που έλαβαν στις 

σπουδές τους είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό, καθώς υποδεικνύει ότι το 

σύστηµα επαγγελµατικής κατάρτισης παράγει ειδικότητες που εµφανίζουν 

ζήτηση στην αγορά εργασίας, φαίνεται όµως ότι αυτή η ζήτηση δεν είναι 
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επαρκής, ώστε να καλύπτει την προσφορά ειδικευµένου εργατικού δυναµικού 

σε µεγαλύτερο ποσοστό.  
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Σύνολο
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Ταυτόχρονα, το ότι οι υπόλοιποι απασχολούνται σε εργασίες που δε 

σχετίζονται µε την ειδίκευσή τους στα Ι.Ε.Κ. -και µε την προϋπόθεση ότι αυτό 

δε συµβαίνει από συνειδητή επιλογή- µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι µεγάλο 

µέρος του γνωστικού τους κεφαλαίου µε το πέρασµα του χρόνου απαξιώνεται 

µε παράλληλη αύξηση του κινδύνου να παραµείνουν σε θέσεις εργασίας που 

δε σχετίζονται µε τις σπουδές τους και µάλιστα συχνά απαιτούν χαµηλότερου 

επιπέδου σπουδές (ίσως και καθόλου) από αυτές που έχουν 

πραγµατοποιήσει. Για το λόγο αυτό µπορούµε να διατυπώσουµε την άποψη 

ότι σε αρκετά σηµαντικό βαθµό παρατηρείται στα άτοµα του δείγµατος το 

φαινόµενο της υπερεκπαίδευσης µε παρενέργειες σε επίπεδο προσωπικό 

(απουσία ικανοποίησης από τις σπουδές και την εργασία τους, απαξίωση 

γνώσεων και δεξιοτήτων, αποχή από δραστηριότητες δια βίου µάθησης, κλπ.) 

και κοινωνικό (παραµονή σε ανενεργή οικονοµική κατάσταση ή χαµηλή 

παραγωγικότητα στην εργασία, δυσχέρεια οργανικής ενσωµάτωσης και 

συνεργασίας στον εργασιακό χώρο,  αργός ή ανύπαρκτος εκσυγχρονισµός 

γνώσεων και δεξιοτήτων, κλπ.).   

∆ιερευνώντας το ίδιο ερώτηµα σε σχέση µε την κατανοµή των 
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αποφοίτων σε διάφορους κλάδους επιβεβαιώνεται το προηγούµενο εύρηµα, 

ότι δηλαδή, υψηλό ποσοστό των αποφοίτων πολλών κλάδων (Μηχανολογίας, 

Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού, Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας, 

Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Αισθητικής και Οικονοµίας και ∆ιοίκησης) 

απασχολούνται σε εργασίες σχετικές µε το αντικείµενο των σπουδών τους 

(Πίνακας 85). 

 

Πίνακας 85: Συσχέτιση κλάδου ειδικότητας µε το βαθµό σχετικότητας 
τωρινής εργασίας µε σπουδές 

 
 
 Βαθµός σχετικότητας τωρινής εργασίας µε σπουδές Σύνολο
  Απόλυτα Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου   
Κλάδος 
ειδικότητας 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 6
37,5%

3
18,8%

0
,0%

0 
,0% 

7
43,8%

16
100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 0
,0%

0
,0%

2
25,0%

0 
,0% 

6
75,0%

8
100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

10
35,7%

3
10,7%

4
14,3%

3 
10,7% 

8
28,6%

28
100,0%

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6
22,2%

3
11,1%

7
25,9%

3 
11,1% 

8
29,6%

27
100,0%

  ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 0
,0%

0
,0%

4
40,0%

1 
10,0% 

5
50,0%

10
100,0%

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ 

6
30,0%

2
10,0%

2
10,0%

3 
15,0% 

7
35,0%

20
100,0%

  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΜΟ∆ΑΣ 

3
75,0%

0
,0%

0
,0%

1 
25,0% 

0
,0%

4
100,0%

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
Μ.Μ.Ε. 

3
50,0%

1
16,7%

0
,0%

0 
,0% 

2
33,3%

6
100,0%

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 0
,0%

0
,0%

0
,0%

0 
,0% 

8
100,0%

8
100,0%

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

5
35,7%

1
7,1%

0
,0%

0 
,0% 

8
57,1%

14
100,0%

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2
18,2%

1
9,1%

0
,0%

1 
9,1% 

7
63,6%

11
100,0%

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 8
66,7%

1
8,3%

1
8,3%

0 
,0% 

2
16,7%

12
100,0%

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

33
30,0%

16
14,5%

20
18,2%

20 
18,2% 

21
19,1%

110
100,0%

Σύνολο 82
29,9%

31
11,3%

40
14,6%

32 
11,7% 

89
32,5%

274
100,0%

 
 
 

 Υψηλά είναι όµως και τα ποσοστά των αποφοίτων που αναφέρθηκαν 

σε ετεροαπασχόληση τόσο στους ίδιους κλάδους όσο και στους υπόλοιπους. 

 395



Αυτό θεωρούµε ότι, για τις περιπτώσεις που δεν είναι ενσυνείδητη επιλογή, 

αποτελεί σπατάλη ανθρώπινων πόρων, αφού οι απόφοιτοι σταδιακά χάνουν 

τις επαγγελµατικές γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν µε τις σπουδές 

τους στα Ι.Ε.Κ. και µετατρέπονται σε ανειδίκευτους, επιδεινώνοντας τις 

επαγγελµατικές τους προοπτικές και ευρισκόµενοι σε πιο ευάλωτη θέση σε 

περίπτωση ανεργίας ή αναδιοργάνωσης της επιχείρησης. Παράλληλα τίθεται 

επιτακτικά το ζήτηµα της αξιόπιστης πρόβλεψης της µελλοντικής ζήτησης των 

διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, ώστε να αποφευχθούν µια σειρά από 

προβλήµατα, ανάµεσα στα οποία και η τελική απαξίωση και απενεργοποίηση 

του θεσµού των Ι.Ε.Κ. ως κύριας υποστηρικτικής δοµής της αρχικής 

επαγγελµατικής κατάρτισης σε µεταδευτεροβάθµιο επίπεδο. 

Εκτός από το βαθµό σχετικότητας της εργασίας µε την ειδίκευση στα 

Ι.Ε.Κ., µεγάλη σηµασία για την απασχόληση του ατόµου (και για θέµατα, 

όπως η ικανοποίηση από τις σπουδές και την εργασία, η παραγωγικότητα, οι 

επαγγελµατικές επιλογές, κλπ.) διαδραµατίζει και το χρονικό διάστηµα που 

µεσολαβεί από την αποφοίτηση µέχρι την εύρεση εργασίας σχετικής µε το 

αντικείµενο. Στο συγκεκριµένο ερώτηµα οι απόφοιτοι απάντησαν 

αναφερόµενοι στην εξασφάλιση της πρώτης σχετικής µε το αντικείµενό τους 

εργασίας, αφού πολλοί από αυτούς εργάστηκαν σε περισσότερες από µία 

θέσεις απασχόλησης (Παρ. Πίνακας 74).  

Το 64% των εργαζόµενων αποφοίτων δήλωσε ότι βρήκε εργασία 

σχετική µε το αντικείµενο των σπουδών του µέσα σε έξι µήνες από την 

αποφοίτηση (για τους άνδρες φυσικά δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστηµα 

της στράτευσης). Ανάµεσα στα δύο φύλα υπάρχει διαφοροποίηση, που 

µπορεί να αποδοθεί στις διαφορετικές προτεραιότητες που βάζουν άνδρες και 

γυναίκες στη ζωή τους. Οι άνδρες µε ποσοστό 68,8%, παρ’ όλη την 

καθυστέρηση εισόδου τους στην αγορά εργασίας λόγω της παρεµβολής της 

στράτευσης, δείχνουν µεγαλύτερη κινητικότητα στην ανεύρεση εργασίας στο 

αντικείµενο των σπουδών τους (αρκεί και οι υπόλοιπες παράµετροι να είναι 

αντίστοιχα ευνοϊκές). Οι γυναίκες από την άλλη (60,5%), όντας συνήθως πιο 

“προστατευµένες” στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, συχνά 

καθυστερούν την επαγγελµατική τους δραστηριοποίηση στρεφόµενες και 

προς άλλες διεξόδους. 
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Περισσότερους από έξι και µέχρι δώδεκα µήνες χρειάστηκε το 10% και 

από ένα µέχρι δύο έτη το 13,3%. Για έναν στους δέκα αποφοίτους (12,7%, µε 

9,4% στους άνδρες και 15,1% στις γυναίκες) το χρονικό διάστηµα της 

αναζήτησης εργασίας πάνω στο αντικείµενο των σπουδών τους ξεπέρασε τα 

δύο έτη και για κάποιους έφθασε σχεδόν τα τέσσερα. Λαµβάνοντας υπόψη 

την απαξίωση της γνώσης µε το πέρασµα του χρόνου και την τεχνολογική 

µεταβολή, µπορούµε να διατυπώσουµε αµφιβολίες κατά πόσον ο 

απασχολούµενος µετά από τη µεσολάβηση τόσο µεγάλου διαστήµατος 

προσφέροντας εργασία σχετική µε το αντικείµενό του θα έχει την ίδια 

απόδοση µε κάποιον άλλο, που απασχολήθηκε σε µικρό χρονικό διάστηµα 

µετά την αποφοίτηση. 

 

2.21. Ικανοποίηση των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. από την εργασία. 

Η ικανοποίηση από την εργασία εξαρτάται από την εκπλήρωση µιας 

σειράς παραγόντων, όπως είναι η αµοιβή, η ασφάλιση, οι σχέσεις µέσα στο 

εργασιακό περιβάλλον (µε την εργοδοσία και τους συναδέλφους), οι 

προοπτικές εξέλιξης, η χωροθέτηση της συγκεκριµένης εργασίας, οι επιπλέον 

προσφορές (π.χ. πριµ παραγωγικότητας, προσφορά ιδιωτικής ασφάλισης), 

κλπ. Ο βαθµός ικανοποίησης από την εργασία καθορίζει στις περισσότερες 

περιπτώσεις και την εργασιακή συµπεριφορά των υποκειµένων, όπως 

επεσήµαναν εξάλλου και οι ίδιοι οι απόφοιτοι στη µεγάλη τους πλειοψηφία 

απαντώντας σε σχετικό ερώτηµα. Ειδικότερα, ο υψηλός βαθµός ικανοποίησης 

οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του 

εργαζόµενου, ενώ ταυτόχρονα τον οδηγεί σε µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση 

απέναντι στην εργασία του, διεγείρει τη δηµιουργική φαντασία του προς 

όφελος της επιχείρησης και τον καθιστά περισσότερο συµµετοχικό στις 

εκάστοτε λειτουργικές αναδιαρθρώσεις της. Αντίθετα, ο µικρός βαθµός 

ικανοποίησης κρατά συνήθως το ενδιαφέρον του εργαζόµενου σε χαµηλά 

επίπεδα, καθιστώντας τη διάθεσή του έναντι της εργασίας του από απλώς 

ουδέτερη έως µερικές φορές πολύ αρνητική και την απόδοσή του αντίστοιχα 

χαµηλή. Παράλληλα, γίνεται ιδιαίτερα δύσκολο γι’ αυτόν να ενταχθεί σε ένα 

µοντέλο οργάνωσης της επιχείρησης περισσότερο συµµετοχικό για τους 

εργαζόµενους, όπως αυτά που οι σύγχρονες επιχειρήσεις προσπαθούν να 
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εφαρµόσουν, για να λειτουργούν πιο αποτελεσµατικά στο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. 
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∆ιάγραµµα 55: Βαθµός ικανοποίησης από 
τωρινή εργασία

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες
 

Η ικανοποίηση από την εργασία για τα άτοµα του δείγµατος κυµαίνεται 

σε θετικά επίπεδα για τους περισσότερους απόφοιτους (85,7%) (∆ιάγραµµα 

55). Οι περισσότεροι άλλωστε είχαν δοκιµαστεί και σε άλλους εργασιακούς 

χώρους µε ποικιλία συνθηκών και αντικειµένων και η εργασία που µας 

δήλωσαν ως τωρινή ήταν η κατάληξη µιας πορείας αναζήτησης της καλύτερης 

δυνατής θέσης εργασίας σύµφωνα µε την προσωπική τους εκτίµηση. 

Εξάλλου, στη διάρκεια της συνάντησης µε τους αποφοίτους ήταν φανερή η 

ανακούφιση των εργαζοµένων για την εξασφάλιση µιας θέσης εργασίας, κάτι 

που για τους περισσότερους θεωρούνταν σηµαντική επιτυχία στο ήδη 

προβληµατικό τοπίο της σηµερινής αγοράς εργασίας και συνέβαλλε στη 

διαµόρφωση υψηλότερου βαθµού ικανοποίησης. 

Οφείλουµε όµως να επισηµάνουµε ότι οποιαδήποτε συσχέτιση της 

ικανοποίησης από την εργασία µε τον κλάδο ειδικότητας των αποφοίτων, για 

να εξαχθεί κάποιο βεβαιότερο συµπέρασµα, καθίσταται πρακτικά αδύνατη 

λόγω της ετεροαπασχόλησης πολλών από αυτούς. Εξάλλου, η µεγάλη 
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συγκέντρωση των µισών περίπου απαντήσεων (σε κάποιες ειδικότητες ακόµη 

περισσότερων) στη διαβάθµιση “Αρκετά” υποδηλώνει µια αµηχανία των 

αποφοίτων όλων των ειδικοτήτων απέναντι στο ερώτηµα για το βαθµό 

ικανοποίησης από την τωρινή  εργασία τους. Αυτό ερµηνεύεται από το 

γεγονός ότι δεν θεωρούν σωστό να τοποθετηθούν αρνητικά έναντι της 

εργασίας που τους έχει προσφερθεί σε εποχές µε δυσκολίες στην 

απασχόληση.  

Από εκείνους οι οποίοι είχαν δεν είχαν εργασία σχετική µε τις σπουδές 

τους (43,8% των εργαζοµένων), οι µισοί δεν επιθυµούσαν να βρουν άλλη 

εργασία σχετικότερη µε τις σπουδές τους. Αυτό µπορεί να αποδοθεί είτε στην 

ικανοποίηση από την εργασία ανεξαρτήτως του βαθµού σχετικότητας µε τις 

σπουδές, είτε στην αβεβαιότητά τους για τη δυνατότητα να βρουν άλλη 

εργασία µε ανάλογες προϋποθέσεις (Πίνακας 86). 

 

Πίνακας 86: Επιθυµία για εύρεση σχετικότερης µε σπουδές εργασίας 
 
 

 Συχνότητα  
Σύνολο 

Ποσοστό 
% επί του 
συνόλου 

Συχνότητα 
Άνδρες 

Ποσοστό 
% 

Άνδρες 

Συχνότητα 
Γυναίκες 

Ποσοστό 
% Γυναίκες

Όχι 61 50,8 37 55,2 24 45,3

Ναι 59 49,2 30 44,8 29 54,7

Σύνολο 120 100,0 67 100,0 53 100,0

Missing 

System 

1  1  

Σύνολο 121  68  

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό αρνητικών απαντήσεων των ανδρών (55,2%) 

από τις γυναίκες (45,3%) µπορούµε να το αποδώσουµε στην τάση των 

πρώτων για µεγαλύτερη επαγγελµατική σταθερότητα, που έχει διαµορφωθεί 

από τα στερεότυπα µε τα οποία έχουν ανατραφεί, σύµφωνα µε τα οποία οι 

άνδρες πρέπει να εξασφαλίσουν µια ικανοποιητική εργασία όσο το δυνατόν 

πιο γρήγορα ανεξάρτητα από το βαθµό σχετικότητάς της µε τις σπουδές τους, 

ώστε να µπορέσουν να ανεξαρτητοποιηθούν ταχύτερα από το οικογενειακό 

τους περιβάλλον, όπως επιβάλλουν οι υπάρχουσες κοινωνικές δοµές για το 
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φύλο τους, και να αποδειχθούν αντάξιοι των προσδοκιών του περιβάλλοντός 

τους. Αντίθετα, οι γυναίκες, τυγχάνοντας της οικογενειακής προστασίας, 

αισθάνονται ότι έχουν την ευχέρεια να αναζητήσουν διαφορετική εργασία 

σχετικότερη µε τις σπουδές τους οποιαδήποτε χρονική στιγµή.  

∆ιαπιστώθηκε, επίσης, (Πίνακας 87) ότι το 68,8% αυτών των ατόµων 

δεν πιστεύει ότι θα έβρισκε εργασία σχετικότερη µε τις σπουδές του, 

περισσότερο απαισιόδοξοι µάλιστα ως προς την εύρεση εργασίας 

σχετικότερης µε το αντικείµενο σπουδών εµφανίζονται οι άνδρες (74,2%) από 

ό,τι οι γυναίκες (62%). Η στάση αυτή δείχνει ότι υπάρχει περιορισµένη 

προσφορά εργασίας και αυτό είναι ευρέως συνειδητοποιηµένο από τους 

ενδιαφερόµενους. Πολλοί άνδρες ανήκουν σε οµάδες ειδικοτήτων που δεν 

επιλέγονται από γυναίκες, αλλά παρουσιάζουν προβλήµατα χαµηλής 

ζήτησης, ενώ οι γυναίκες απολαµβάνουν σε µεγαλύτερο βαθµό τον 

οικογενειακό προστατευτισµό διαµορφώνοντας αντίστοιχα και τη στάση τους 

ως προς τις δυνατότητές τους.  

 
Πίνακας 87: Πίστη για εύρεση εργασίας σχετικότερης µε σπουδές 

 
 

 Συχνότητα 
Σύνολο 

Ποσοστό % 
επί του 
συνόλου 

Συχνότητα 
Άνδρες 

Ποσοστό %
Άνδρες 

Συχνότητα 
Γυναίκες 

Ποσοστό % 
Γυναίκες 

Όχι 77 68,8 46 74,2 31 62,0
Ναι 35 31,3 16 25,8 19 38,0
Σύνολο 112 100,0 62 100,0 50 100,0
Missing 
System 

9  6 3 

Σύνολο 121  68 53 
 
 

2.22. Επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 

Η νοµοθετική κατοχύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των 

αποφοίτων των διαφόρων εκπαιδευτικών βαθµίδων είναι ένα ζήτηµα που 

κατά καιρούς έχει προβληµατίσει και προκαλέσει έντονους τριγµούς στην 

αγορά εργασίας, που πρακτικά είναι ο αποδέκτης των ρυθµίσεων. Ειδικά για 

τα Ι.Ε.Κ. η έναρξη της δηµιουργίας ενός κανονιστικού πλαισίου που να αφορά 
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τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων καθυστέρησε ιδιαίτερα, 

δηµιουργώντας όχι µόνο σύγχυση στα ενδιαφερόµενα µέρη, αλλά και συχνά 

κοινωνικές αδικίες σε βάρος κάποιων οµάδων, ενώ αποτελεί δυσφηµιστικό 

στοιχείο για το θεσµό της επαγγελµατικής κατάρτισης γενικότερα.  

Σήµερα έχει ήδη ξεκινήσει και προχωρά η διαδικασία κατάρτισης ενός 

συγκεκριµένου πλαισίου που αφορά τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, αλλά η 

διάχυση των αποτελεσµάτων στην αγορά εργασίας καθυστερεί, αφού η 

ενηµέρωση των ίδιων των αποφοίτων, αλλά και των εργοδοτών είναι από 

ελάχιστη έως ανύπαρκτη. Με βάση αυτές τις γενικές παρατηρήσεις δεν 

αποτέλεσε έκπληξη η άποψη των περισσότερων ατόµων του δείγµατος 

(58,8%) ότι τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα δεν είναι κατοχυρωµένα 

(∆ιάγραµµα 56). 
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∆ιάγραµµα 56: Βαθµός κατοχύρωσης των 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες

 

Αυτό που µας εξέπληξε δυσάρεστα είναι το γεγονός ότι πάρα πολλοί 

απόφοιτοι (30,4%) δεν ήταν σε θέση να  αιτιολογήσουν την άποψή τους, 

επιβεβαιώνοντας για ακόµη µία φορά ότι οι απόφοιτοι, ανεξάρτητα από το 

επίπεδο επαγγελµατικών γνώσεων που εξασφαλίζουν µέσα από την 

κατάρτιση που τους προσφέρει το Ι.Ε.Κ., παρουσιάζουν σοβαρό έλλειµµα 

γνώσεων πάνω σε θέµατα επαγγελµατικών δικαιωµάτων και λειτουργίας της 

αγοράς εργασίας. Θεωρούµε ότι αυτό θα µπορούσε να είχε αποφευχθεί σε 

µεγάλο βαθµό, αν στο πρόγραµµα σπουδών των Ι.Ε.Κ. κάθε ειδικότητας 
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συµπεριλαµβάνονταν εισηγήσεις αναφερόµενες στο θεσµικό πλαίσιο που 

ρυθµίζει κάθε ζήτηµα σχετικό µε την επαγγελµατική δραστηριοποίηση των 

ατόµων. Κάτι τέτοιο θα προκαλούσε πρόσθετη υποκίνηση, ώστε τα άτοµα να 

εντείνουν τις προσπάθειές τους, για να παραµένουν ενήµερα για κάθε νέα 

εξέλιξη και να προστατεύουν καλύτερα τα δικαιώµατά τους. Η προσωπική µας 

επαφή µε τα άτοµα κατά τη διάρκεια της συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου 

µας επέτρεψε να διαπιστώσουµε πολύ χαµηλά αντανακλαστικά από µέρους 

τους σε σχετικά θέµατα. 

Λόγοι που αναφέρονται ως υπεύθυνοι για την κατάσταση αυτή ήταν η 

µη αναγνώριση του πτυχίου µέσα στην αγορά εργασίας, η µη ένταξη των 

Ι.Ε.Κ. σε συγκεκριµένη εκπαιδευτική βαθµίδα, η έλλειψη σχετικού κρατικού 

ελέγχου, η γενικότερη έλλειψη θέσεων εργασίας, η έλλειψη ενηµέρωσης των 

αποφοίτων και η συχνή προτίµηση των εργοδοτών σε ανειδίκευτα άτοµα σε 

βαθµό που να παραγκωνίζονται οι απόφοιτοι των Ινστιτούτων (Παρ. Πίνακας 

76).  

Και στην περίπτωση αυτών που θεωρούν ότι τα επαγγελµατικά τους 

δικαιώµατα είναι κατοχυρωµένα, το ποσοστό αυτών που δεν µπορούσαν να 

το αιτιολογήσουν είναι υψηλό (44%). Αυτό κατά την άποψή µας οφείλεται στο 

ότι δεν έχουν ακριβή ιδέα για το ποια ακριβώς είναι αυτά στα οποία 

αναφερόµαστε ως επαγγελµατικά δικαιώµατα. Οι υπόλοιποι απόφοιτοι 

αιτιολόγησαν την απάντησή τους µε την εµπιστοσύνη στο συγκεκριµένο 

εργοδότη, την αναγνώριση του πτυχίου των Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας και 

την ύπαρξη επαγγελµατικού σωµατείου, καταδεικνύοντας και πάλι δυσκολία 

ακριβούς καθορισµού της έννοιας των επαγγελµατικών δικαιωµάτων (Παρ. 

Πίνακας 75). 

 

2.23. Επαγγελµατική κινητικότητα - Εργασιακή µεταβολή των 
αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 

Η παραµονή ενός ατόµου σε µια θέση εργασίας εξαρτάται από µια 

σειρά από παράγοντες. Άλλοι από αυτούς σχετίζονται µε το ίδιο το άτοµο και 

άλλοι µε τον ευρύτερο οικονοµικό χώρο. Τυπικά το σύνολο των αποφοίτων 
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είναι εφοδιασµένο µε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες από τις σπουδές 

στο Ι.Ε.Κ., ώστε να είναι σε θέση να διεκδικεί µε σχετική ευχέρεια µια θέση 

εργασίας. Παρουσιάζει ενδιαφέρον όµως να εκτιµήσουµε πόσοι από αυτούς 

που εργάζονται θα παρέµεναν στην κατεχόµενη θέση εργασίας τους και για 

ποιους λόγους. 

Από τους παράγοντες οι οποίοι θα επηρέαζαν τους αποφοίτους 

ανεξάρτητα από το φύλο τους, ώστε να παραµείνουν στην κατεχόµενη θέση 

εργασίας, την πιο σηµαντική τάση παρουσιάζουν οι ικανοποιητικές συνθήκες 

εργασίας, ενώ ακολουθούν η ύπαρξη οικονοµικού προβλήµατος σε 

περίπτωση αποχώρησης, η παροχή ικανοποιητικής αµοιβής και τέλος η 

συνάφεια της εργασίας µε την ειδικότητα των σπουδών (Παρ. Πίνακας 64). 

Η αποχώρηση από την κατεχόµενη και η προτίµηση µιας νέας θέσης 

εργασίας µπορεί µε τον ίδιο τρόπο να αποδοθεί σε ποικίλους παράγοντες. 

Παρατηρούµε ότι οι προβαλλόµενοι από τους αποφοίτους λόγοι είναι κυρίως 

η προσφορά µεγαλύτερης αµοιβής, οι καλύτερες συνθήκες εργασίας, η 

µεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία και οι περισσότερες ευκαιρίες 

επαγγελµατικής εξέλιξης (Παρ. Πίνακας 65). 

 

2.24. Γεωγραφική κινητικότητα των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 

α) Εσωτερική γεωγραφική κινητικότητα. 

Οι συντελούµενες µεταβολές στην οικονοµία ασκούν εκτός των άλλων 

µεγάλη επίδραση και στην προσφορά εργασίας σε διάφορους γεωγραφικούς 

χώρους. Συχνά µάλιστα αυτές οι µεταβολές είναι τόσο µεγάλης κλίµακας, 

ώστε υποχρεώνουν τους κατοίκους µιας περιοχής να µετακινηθούν σε άλλες 

περιοχές της χώρας τους αναζητώντας περισσότερες και καλύτερες 

επαγγελµατικές ευκαιρίες. Το φαινόµενο αυτό εκδηλώνεται σε κάθε περίοδο 

οικονοµικών ανακατατάξεων της ανθρώπινης ιστορίας µε κατεύθυνση του 

εργατικού δυναµικού από τις ασθενέστερες οικονοµικά περιοχές προς τους 

ισχυρότερους πόλους. Το ίδιο συµβαίνει και στην ελληνική οικονοµία, που 

υποχρεώνεται σε µια σειρά από ανακατατάξεις, στις οποίες 
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συµπεριλαµβάνεται και η αναδιάταξη της χωροθέτησης της οικονοµικής 

δραστηριότητας. 

Επιπλέον, ο χώρος µόνιµης κατοικίας των ατόµων συνδέεται 

πρωταρχικά µε τις ατοµικές εµπειρίες και µνήµες τους, καθώς και τα 

πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτόν, και δευτερευόντως µε την προσπάθειά 

τους να οικοδοµήσουν ένα προσωπικό µέλλον βασιζόµενα στην 

επαγγελµατική δραστηριοποίηση σε διάφορα πεδία. Το γεγονός αυτό από 

µόνο του καθιστά την οποιαδήποτε µετακίνηση προς άλλες περιοχές σχετικά 

δύσκολη για λόγους προσωπικούς και κοινωνικούς.  

Στο σχετικό ερώτηµα οι απόφοιτοι τοποθετήθηκαν σε µεγαλύτερο 

ποσοστό αρνητικά και σε µικρότερο ποσοστό θετικά στο ενδεχόµενο 

µετακίνησής τους από το χώρο της µόνιµης κατοικίας τους, προκειµένου να 

εξασφαλίσουν µια θέση απασχόλησης µε ικανοποιητικούς όρους, ενώ στη 

µεσαία διαβάθµιση τοποθετήθηκε ένας στους πέντε θεωρώντας το ένα έσχατο 

ενδεχόµενο για την περίπτωση που τα επαγγελµατικά τους αδιέξοδα τους 

υποχρέωναν σε µετακίνηση (∆ιάγραµµα 57).  
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∆ιάγραµµα 57: Επιλογή θέσης εργασίας σε άλλη 
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Οι λόγοι που θα συνέβαλλαν στην πιθανότητα γεωγραφικής 

µετακίνησης για επαγγελµατικούς λόγους ήταν η προσφορά µεγαλύτερης 

αµοιβής, η εξασφάλιση καλύτερων εργασιακών συνθηκών,  οι προοπτικές 

εργασιακής εξέλιξης και η εργασία σε αντικείµενο συναφές µε τις σπουδές 

τους (Παρ. Πίνακας 77). 

Οι διαπιστώσεις αυτές υπογραµµίζουν την ανάγκη εξεύρεσης τρόπων 

διάχυσης και διασφάλισης εργασιακών ευκαιριών για ένα µεγάλο τµήµα του 

πληθυσµού, χωρίς να απαιτείται η αποµάκρυνσή του από τον τόπο µόνιµης 

κατοικίας του, όπου η ικανοποίησή του και εποµένως και η αποδοτικότητά του 

θα είναι µεγαλύτερη. Αναφερόµαστε σε ενεργητικά µέτρα προώθησης της 

απασχόλησης και στην ανάπτυξη ρεαλιστικών σχεδίων περιφερειακής 

ανάπτυξης µε έµφαση σε χώρους που θα αναπτυχθούν στο µέλλον και θα 

αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και βιώσιµη λύση για τις τοπικές 

κοινωνίες. 

β) Εξωτερική γεωγραφική κινητικότητα. 

Η διευρωπαϊκή επαγγελµατική κινητικότητα αποτελεί µια 

πραγµατικότητα, η οποία προέκυψε αρχικά από την ανάγκη του 

πλεονάζοντος εργατικού δυναµικού να µετακινηθεί από τις ασθενέστερες 

προς τις ισχυρότερες οικονοµικά χώρες της Ε.Ε. Καθώς όµως οι συνθήκες 

µεταβάλλονταν και η αναγκαιότητα για την επίτευξη της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης και των επιµέρους οικονοµικών και κοινωνικών στόχων γινόταν 

εντονότερη, το περιεχόµενο του όρου διευρύνθηκε και εισήλθε ως αναγκαία 

συνθήκη για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονοµίας, την καλλιέργεια και 

ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής συνείδησης, την απορρόφηση των κοινωνικών 

κραδασµών σε περιπτώσεις έντασης φαινοµένων, όπως η οικονοµική ύφεση 

και η ανεργία, την ανταλλαγή εµπειρίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

και την προώθηση της καινοτοµίας. Γι’ αυτό άλλωστε και όλα τα θεσµικά 

κείµενα της Ε.Ε. κάνουν σαφείς αναφορές σε θέµατα διευκόλυνσης και 

ενίσχυσης της επαγγελµατικής κινητικότητας µέσα στα όριά της. Τα στοιχεία767 

καταδεικνύουν µάλλον περιορισµένη γεωγραφική κινητικότητα ιδιαίτερα 
                                                 
767 Στην Ε.Ε.-15 το 1999 ο µέσος όρος του πληθυσµού που κατοικούσε σε άλλη χώρα από 
εκείνη της καταγωγής ήταν 1,2% επί του συνολικού πληθυσµού και 1,4% επί των 
απασχολουµένων, ενώ στην Ελλάδα (µε στοιχεία του 1997) περιοριζόταν στο 0,9% και 1% 
αντίστοιχα. Eurostat, Labour Force Surveys. 
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µεταξύ των κρατών µελών της Ε.Ε. τόσο για λόγους θεσµικών και διοικητικών 

φραγµών όσο και για λόγους οικονοµικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς, αν 

και η κατάσταση έχει ήδη βελτιωθεί αρκετά.768. 

∆ιερευνώντας σε ποιο βαθµό τα άτοµα του συγκεκριµένου δείγµατος 

εµφανίζονται έτοιµα να µετακινηθούν για επαγγελµατικούς λόγους µέσα στην 

ενωµένη Ευρώπη διαπιστώσαµε (∆ιάγραµµα 58)  ότι το ποσοστό αυτών που 

εξεδήλωσαν θετική στάση φθάνει στο 46,5%. Βέβαια εκδηλώνεται ένα σχετικό 

αίσθηµα αβεβαιότητας, καθώς οι περισσότερες προτιµήσεις συγκεντρώνονται 

στη µεσαία διαβάθµιση, από την άλλη πλευρά, όµως, φαίνεται ότι η 

συνειδητοποίηση της ενότητας του ευρωπαϊκού χώρου παρουσιάζει µια 

προϊούσα θετική εξέλιξη στην ελληνική κοινωνία και µάλιστα στις νεότερες 

ηλικιακές οµάδες, που θα κληθούν να υλοποιήσουν τους µελλοντικούς 

στόχους της Ένωσης. 

Οι άνδρες (51,4%) που θα µετακινούνταν µέσα στην Ε.Ε. για λόγους 

επαγγελµατικούς είναι περισσότεροι από τις γυναίκες (42,5%). Πιθανή 

εξήγηση είναι οι δοµές της ελληνικής κοινωνίας, που από τη µια ενισχύουν την 

προσπάθεια των ανδρών να αναζητήσουν την επαγγελµατική και οικονοµική 

ανάδειξη και την κοινωνική καταξίωση, οπουδήποτε κι αν το διεκδικήσουν 

αυτό, και από την άλλη διατηρούν ισχυρότερους τους δεσµούς των γυναικών 

µε την οικογένειά τους αποθαρρύνοντας την αποµάκρυνσή τους από την 

προστασία του οικογενειακού περιβάλλοντος. 

                                                 
768 Commission of the European Communities (2002: 9-11, 29).  
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∆ιάγραµµα 58: Επιλογή θέσης εργασίας σε χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες

 

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι απόφοιτοι θα µετακινούνταν σε 

µια θέση εργασίας µέσα στην Ε.Ε. είναι η προσφορά υψηλότερων αποδοχών, 

καλύτερης επαγγελµατικής εξέλιξης και καλύτερων συνθηκών εργασίας, 

καθώς και η απόκτηση ευρωπαϊκής επαγγελµατικής εµπειρίας, που 

αναµένεται να εξασφαλίσει καλύτερες προοπτικές κατά την επιστροφή στην 

ελληνική αγορά εργασίας. 

∆ε θα πρέπει να παραβλέψουµε τους αποφοίτους που δεν θα 

επέλεγαν µια θέση εργασίας σε µια άλλη χώρα της Ε.Ε., καθώς το ποσοστό 

τους υπερβαίνει τους µισούς (53,5%). Αυτή η οµάδα αποφοίτων επικαλέστηκε 

οικογενειακούς /προσωπικούς λόγους, την προτίµηση στον τρόπο ζωής στην 

Ελλάδα και την ικανοποίηση από την τωρινή εργασία. 

 

2.25. Ικανοποίηση των αποφοίτων από τις σπουδές στα Ι.Ε.Κ. 

Οι απόφοιτοι κλήθηκαν να προβούν σε µια πολύ γενική αποτίµηση της 

επιλογής τους να σπουδάσουν στα Ι.Ε.Κ. µε βάση την εµπειρία από την 

αγορά εργασίας που έχουν αποκοµίσει στο χρονικό διάστηµα που 

µεσολάβησε από την αποφοίτησή τους µέχρι τη διενέργεια της έρευνας 
(∆ιάγραµµα 59 και Παρ. Πίνακας 78). 
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∆ιάγραµµα 59: Βαθµός κάλυψης προσδοκιών αποφοίτων 
από Ι.Ε.Κ.

Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες

 

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των αποφοίτων περισσότεροι από τους 

µισούς (55,9%) εκδήλωσαν δυσαρέσκεια για τις σπουδές τους στα Ι.Ε.Κ., ένας 

στους τέσσερις µάλιστα (26,5%), κυρίως του ανδρικού φύλου, δεν ήταν 

καθόλου ικανοποιηµένος και ένας στους τρεις µόνο λίγο. Οι άνδρες  

εµφανίζονται περισσότερο κατηγορηµατικοί στη µη κάλυψη των προσδοκιών 

τους λόγω της τάσης τους να αποδίδουν µεγαλύτερη σηµασία στην 

επαγγελµατική εξέλιξή τους στο εργασιακό περιβάλλον από ό,τι οι γυναίκες. 

Σε προηγούµενες απαντήσεις έχει διαφανεί ότι κάτι τέτοιο δε συνέβη σε ευρεία 

κλίµακα και γι’ αυτό δικαιολογείται η απογοήτευσή τους. Αλλά και από τους 

υπόλοιπους οι περισσότεροι (30,5% του συνόλου) κινήθηκαν σε µετριοπαθή 

επίπεδα δηλώνοντας την ικανοποίησή τους.  

Η µετριοπάθεια των απαντήσεων δείχνει ότι οι απόφοιτοι έχουν σε 

κάποιο βαθµό δυσκολία να αποτιµήσουν το µέγεθος της κάλυψης των 

αρχικών τους προσδοκιών, κάτι που συνάδει µε τη γενικότερη απαξίωση που 

αισθάνονται απέναντι στις σπουδές τους και τις πραγµατικές διαστάσεις της 

αναγνώρισης του επαγγελµατικού τους τίτλου στην αγορά εργασίας. 

Παράλληλα όµως αποτελεί σοβαρή ένδειξη των πραγµατικά µέτριων 
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επιδόσεων των Ι.Ε.Κ. έναντι των προσδοκιών των αποφοίτων και 

επιβεβαιώνει την ανάγκη βελτίωσης των αδυναµιών και όχι µιας συνολικής 

στείρας καταδίκης του συστήµατος. 

Και σε επίπεδο κλάδου ειδικότητας χωρίς µεγάλες αποκλίσεις οι 

απόφοιτοι δήλωσαν σε µεγάλο ποσοστό ότι δε θα επιθυµούσαν τη φοίτηση 

και πάλι σε Ι.Ε.Κ. Αυτό θεωρούµε ότι οφείλεται στην αδυναµία των 

Ινστιτούτων να ικανοποιήσουν τις αρχικές τους προσδοκίες για επαγγελµατική 

αποκατάσταση λιγότερο σε επίπεδο ποιότητας σπουδών, αλλά κυρίως στο 

ζήτηµα της αναγνώρισης των πιστοποιούµενων προσόντων τους στην αγορά 

εργασίας. 

Η δυσαρέσκεια των αποφοίτων δεν επηρεάζεται από την προηγούµενη 

σχολική επίδοση των ατόµων, καθώς δεν αποδείχθηκε συσχέτιση µεταξύ των 

αντίστοιχων µεταβλητών. Οι απόφοιτοι µάλιστα µε τις χαµηλότερες σχολικές 

επιδόσεις εµφάνισαν τα υψηλότερα ποσοστά έλλειψης ικανοποίησης, 

ξεπερνώντας ακόµη και αυτούς µε τις πιο υψηλές, από τους οποίους µια 

τέτοια στάση θα ήταν περισσότερο αναµενόµενη. Αυτό µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι οι επαγγελµατικές προσδοκίες, που µορφοποιούνται στην 

έναρξη της εργασιακής ζωής των ατόµων, είναι ανεξάρτητες από τις όποιες 

σχολικές επιδόσεις, καθώς τα άτοµα εκκινούν τις προσπάθειές τους για 

επαγγελµατική δραστηριότητα αποδεσµευµένα από αυτές.  

Η φοίτηση σε Ι.Ε.Κ. αποτελεί σηµαντική επένδυση προσπάθειας, 

χρόνου και -κυρίως στην περίπτωση των ιδιωτικών Ινστιτούτων- χρηµάτων 

για την οικογένεια, η οποία αναµένει στη συνέχεια την απόδοση της 

επένδυσης. Η απόδοση αυτή είναι απόλυτα συνδεδεµένη µε την 

επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων. Εξάλλου, ο στενός δεσµός 

µεταξύ των µελών της ελληνικής οικογένειας επιτρέπει στους γονείς να είναι 

ενήµεροι των προβληµάτων που ενδεχοµένως αντιµετώπισαν τα παιδιά τους 

και µε βάση τη γνώση αυτή να διατυπώσουν την άποψή τους. Θεωρούµε την 

άποψή τους σηµαντική, καθώς η εµπιστοσύνη προς το θεσµό των Ι.Ε.Κ. και 

την επαγγελµατική κατάρτιση γενικότερα διαµορφώνεται στην πράξη και µέσα 

από την εµπειρία των συµµετεχόντων και των οικογενειών τους. 

Η άποψη των γονέων -έστω και έµµεσα κατατεθειµένη µέσω των 

αποφοίτων- δεν απείχε πολύ από εκείνη των παιδιών τους. Για τους 

περισσότερους η ικανοποίηση κινήθηκε σε µέτρια και χαµηλά επίπεδα, 
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Αντίθετα όµως από την εκφρασµένη άποψη των αποφοίτων, δυσαρέσκεια 

µεγαλύτερου βαθµού εκφράστηκε από γονείς γυναικών, καθώς αυτές 

αντιµετώπισαν εντονότερες δυσκολίες στην αγορά εργασίας (∆ιάγραµµα  60 

και Παρ.  Πίνακας   79). 

6,2
5,6

6,6

13,6 13,3
13,8

34,6 35 34,3

24,4
23,1

25,4

21,3

23,1

19,9

0

5

10

15

20

25

30

35

Ποσοστό (%)

Απόλυτα Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου

Επίπεδο προτίµησης

∆ιάγραµµα 60: Βαθµός κάλυψης προσδοκιών γονέων 
αποφοίτων από Ι.Ε.Κ.

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες
 

 

 

 

 

Παρ’ όλη τη δυσαρέσκεια που εκφράστηκε από τους αποφοίτους και 

τους γονείς τους, ένας στους τρεις (29,2%) θα επέλεγε και πάλι µε σχετική 

βεβαιότητα τη φοίτηση στα Ι.Ε.Κ., λίγο λιγότεροι από τους µισούς όµως 

(40,9%) δε θα επαναλάµβαναν τις σπουδές τους εκεί (∆ιάγραµµα 61 και Παρ.  

Πίνακας 80).  
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∆ιάγραµµα 61: Επιλογή φοίτησης σε Ι.Ε.Κ. (αν ύπαρξη 
δυνατότητας επανεπιλογής)

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

 

Αντίστοιχα είναι τα ευρήµατα και σε σχέση µε την ειδικότητα, την οποία 

µάλλον ή σίγουρα θα επέλεγε ξανά το µεγαλύτερο ποσοστό (42,9%) σε 

περίπτωση που φοιτούσε σε Ι.Ε.Κ., µεγαλύτερη σιγουριά µάλιστα 

επιδεικνύουν οι γυναίκες (∆ιάγραµµα 62 και Παρ. Πίνακας 81).  

Οι άνδρες φαίνονται να είναι περισσότερο δυσαρεστηµένοι από την 

ειδικότητά τους και το ποσοστό όσων δεν θα την επέλεγαν και πάλι είναι 

αρκετά υψηλότερο από τις γυναίκες. Όσοι τοποθετήθηκαν αρνητικά είχαν 

πολλούς λόγους για να το πράξουν. Είτε είχαν προβεί σε επιπόλαιη επιλογή, 

που διαψεύσθηκε, είτε η ειδικότητά τους δε συνάντησε την αναµενόµενη 

αποδοχή στην αγορά εργασίας είτε, τέλος, αντιλήφθηκαν ότι µια διαφορετική 

επιλογή θα ανταποκρινόταν περισσότερο στις νέες συνθήκες της αγοράς και 

στα νέα τους ενδιαφέροντα. Αποδεικνύεται λοιπόν η αξία της ανάπτυξης από 

τα άτοµα ικανοτήτων προσαρµογής στις νέες συνθήκες της αγοράς εργασίας. 
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∆ιάγραµµα 62: Επανεπιλογή της ίδιας ειδικότητας (αν 
ύπαρξη δυνατότητας επανεπιλογής)

Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διερεύνηση του ίδιου ερωτήµατος σε 

επίπεδο κλάδου ειδικοτήτων. Σε κλάδους, όπως της Ηλεκτρολογίας, 

Γεωτεχνικό, Μεταφορών και Τουρισµού, Επικοινωνιών και ΜΜΕ και Υγείας 

και Κοινωνικών Υπηρεσιών, το ποσοστό των αποφοίτων που δε θα επέλεγαν 

την ίδια ειδικότητα, αν καλούνταν να επιλέξουν εξαρχής, υπερβαίνει τους 

µισούς, γεγονός που καταδεικνύει τη δυσαρέσκειά τους από την εµπειρία από 

αυτήν είτε σε σχέση µε την αποδοχή της ειδικότητας είτε σε σχέση µε τις 

γενικότερες συνθήκες στην αγορά εργασίας. Αντίθετα, πάνω από τους µισούς 

αποφοίτους Αισθητικής, Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας και 

Πληροφορικής τοποθετήθηκαν µε βεβαιότητα θετικά απέναντι σε αυτό το 

ενδεχόµενο, απεικονίζοντας µεγαλύτερη ευελιξία και πιθανή ζήτηση στην 

αγορά εργασίας.  

 

2.26. Επίτευξη των ζητούµενων στην αγορά εργασίας γνώσεων και 
δεξιοτήτων. 

Σε στενή σχέση µε την ικανοποίηση των προσδοκιών των αποφοίτων 

από τη φοίτησή τους στα Ι.Ε.Κ. βρίσκεται και η εκτίµησή τους για το βαθµό 
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επίτευξης από αυτά της µετάδοσης των γνώσεων και δεξιοτήτων που 

ζητούνται στην αγορά εργασίας. Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης 

βέβαια πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς εργασίας όχι µόνο σε 

τυπικά προσόντα, αλλά και στο πεδίο της ανάληψης ευθυνών, της 

προσαρµοστικότητας, της συνεργατικότητας, της γρήγορης αντίδρασης και 

της δυνατότητας να µπορεί το άτοµο να λειτουργήσει κάτω από συνθήκες 

αλλαγής και αβεβαιότητας.  
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∆ιάγραµµα 63: Βαθµός επίτευξης απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων από Ι.Ε.Κ.

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

 

Με ποσοστό 37,9% οι απόφοιτοι εξέφρασαν την άποψη ότι η επίδοση 

των Ι.Ε.Κ. στον τοµέα αυτό κινήθηκε σε µάλλον µέτρια επίπεδα, ενώ ένας 

στους τρεις αποφοίτους (29,1%) διατύπωσε την άποψη ότι ήταν µικρή η 

ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και το 4,4% ότι δεν υπήρξε 

καθόλου. Για έναν στους πέντε (21,6%) η ανταπόκριση υπήρξε καλή, ενώ για 

το 7% πολύ καλή (∆ιάγραµµα 63). Είναι φανερό ότι σχεδόν τρεις στους 

τέσσερις αποφοίτους αποδέχονται ότι τα προγράµµατα σπουδών των Ι.Ε.Κ. 

παρέχουν τις αναγκαίες γνώσεις σε ικανοποιητικό για τους περισσότερους 

βαθµό. Η τάση, όµως, να συγκεντρώνονται οι περισσότερες απαντήσεις στη 

µεσαία διαβάθµιση δείχνει ότι υπάρχουν µεγάλα περιθώρια βελτίωσης, ώστε 

η παρεχόµενη κατάρτιση να ανταποκρίνεται πληρέστερα στις διαρκώς 
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µεταβαλλόµενες ανάγκες. Επιπρόσθετα, η αναβάθµιση του παρεχόµενου 

έργου µπορεί να  συµβάλλει σηµαντικά στην τόνωση του χαµηλού αισθήµατος 

αυτοεκτίµησης που διαπιστώσαµε σε πολλούς αποφοίτους και το οποίο 

πηγάζει από την απογοήτευσή τους από την πορεία τους στην αγορά 

εργασίας και από την απουσία κύρους των επαγγελµατικών σπουδών που 

προσφέρονται στα Ι.Ε.Κ. 

Στα δύο φύλα η εικόνα παρουσιάζει διαφορές µε περισσότερους από 

τους µισούς άνδρες (56,4%) να τοποθετούνται σε γενικές γραµµές θετικά 

απέναντι στις γνώσεις που αποκόµισαν από το Ι.Ε.Κ., τρεις στις τέσσερις 

όµως είναι οι γυναίκες (73,7%) µε την ίδια τοποθέτηση. Στις αρνητικές 

απόψεις η εικόνα φυσικά είναι αντίστροφη (43,6% των ανδρών έναντι 26,3% 

των γυναικών) επιβεβαιώνοντας και τα ευρήµατα από απαντήσεις σε 

προηγούµενα ερωτήµατα για την κάλυψη των προσδοκιών των αποφοίτων 

από τη φοίτησή τους στα Ι.Ε.Κ. και το ενδεχόµενο επανεπιλογής σπουδών σε 

Ι.Ε.Κ. (Παρ. Πίνακας 82). 

Η διαφορετική κατανοµή ανδρών και γυναικών στις διάφορες 

ειδικότητες µπορεί να δώσει πειστική εξήγηση για τη διαφορετική τοποθέτηση 

ανδρών και γυναικών, αφού το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών 

καθορίζεται από το αντικείµενο της καθεµιάς. Επειδή, λοιπόν, οι άνδρες 

απασχολούνται συνήθως σε τεχνικές ειδικότητες, που απαιτούν περισσότερο 

εξειδικευµένες γνώσεις, ενώ οι γυναίκες κυρίως στον κλάδο των υπηρεσιών, η 

εκτίµησή τους για το βαθµό µετάδοσης των κατάλληλων επαγγελµατικών 

γνώσεων παρουσιάζει διαφοροποίηση. 

 

2.27. Ζητούµενες γνώσεις και δεξιότητες. 
Η καταλληλότητα ενός ατόµου για µια επαγγελµατική θέση εξαρτάται 

από ένα τρίπτυχο δυναµικών στοιχείων: τη γνώση (πληροφόρηση), τις 

δεξιότητες και τη στάση του. Η αναγνώριση µάλιστα της καταλληλότητας 

αυτής αναφέρεται σε συγκεκριµένο πλαίσιο (χώρου και χρόνου) 

επαγγελµατικής συµπεριφοράς. Σε αυτή εντάσσονται συγκεκριµένα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, όπως η επικοινωνιακή δυνατότητα, η προσαρµοστικότητα, η 
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εταιρική αφοσίωση, η εντιµότητα, η αποτελεσµατικότητα και η στάση έναντι 

των βελτιωτικών παρεµβάσεων769. 

Είναι ευρέως συνειδητοποιηµένη η ανάγκη παροχής στα άτοµα 

συγκεκριµένων δεξιοτήτων, για να είναι ευέλικτα και κατάλληλα για κάθε 

είδους απασχόληση και στο χώρο αυτό ο ρόλος της κατάρτισης πρέπει να 

είναι ενισχυµένος. Αυτές οι δεξιότητες πρέπει να αποτελούν κεντρικό άξονα 

κάθε προγράµµατος770.  

Με σχετικό ερώτηµα ζητήθηκε από τους αποφοίτους να επισηµάνουν 

µε βάση την εργασιακή τους εµπειρία τις γνώσεις και τις δεξιότητες οι οποίες 

τυγχάνουν ιδιαίτερης ζήτησης στην αγορά εργασίας. Επιλέξαµε να αφήσουµε 

ανοικτό το ερώτηµα, προκειµένου να µην κατευθύνουµε τις απαντήσεις των 

ερωτώµενων. Τα καταγεγραµµένα προσόντα κατά τη διαδικασία της 

κωδικοποίησης χωρίστηκαν σε δύο µικρότερες κατηγορίες, σε εκπαιδευτικές / 

επαγγελµατικές (professional skills) και σε κοινωνικές δεξιότητες (social 

skills)771. Με τον πρώτο όρο εννοούµε τα προσόντα τα οποία πιστοποιούνται 

µε συγκεκριµένους τίτλους σπουδών και µε τον δεύτερο όρο αναφερόµαστε 

σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και σε ατοµικά στοιχεία του 

υποψήφιου εργαζόµενου, τα οποία κατά την άποψη των εργοδοτών (η οποία 

αντικατοπτρίζεται στην καταγραφή της εµπειρίας των αποφοίτων) καθιστούν 

έναν εργαζόµενο περισσότερο ή λιγότερο απασχολήσιµο.  

 
 
 
 

                                                 
769 Turner, C. (2000: 23). 
770 Οι δεξιότητες έχουν κατηγοριοποιηθεί από τους ερευνητές σε επτά οµάδες και είναι: τα 
άτοµα να µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν, βασικές δεξιότητες (ανάγνωση, γραφή αριθµητική), 
επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες προσαρµογής (επίλυση προβληµάτων και δηµιουργική 
σκέψη), δεξιότητες ανάπτυξης (αυτοσεβασµός, υποκίνηση, θέση στόχων, επαγγελµατική 
εξέλιξη), αποτελεσµατικότητα στην οµάδα (διαπροσωπικές δεξιότητες, οµαδική εργασία, 
διαπραγµάτευση), δεξιότητες επιρροής (κατανόηση, εταιρική κουλτούρα, ηγεσία). Carnevale, 
A.P., Gainer, L.J. Meltzer, A.S. (1990: 3) και Holton, E.F. (III), Trott, J.W. Jr (1996: 8-9). 
771 Βλ. σχετικά µε τη συζήτηση για τα προσόντα και τις ικανότητες Πετρίδου, Ε. (1998: 58-59), 
Ψαχαρόπουλος, Γ. (1999: 13), European Training Foundation (ETF) (1998), Bjornavold, J., 
Tissot, P. (2000), Descy, P., Tessaring, M. (2002: 15-16, 19-20) και Germe, J.-F. (2002: 22-
23). 
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α) Εκπαιδευτικές / επαγγελµατικές  δεξιότητες–προσόντα 
(∆ιάγραµµα 64 και Πίνακας 88) .  

 

∆ιάγραµµα 64: Εκπαιδευτικά/επαγγελµατικά προσόντα 
ζητούµενα στην αγορά εργασίας
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Από τους περισσότερους αποφοίτους (54,9%) δηλώθηκε ότι ζητείται 

ιδιαίτερα η ύπαρξη προϋπηρεσίας, γεγονός που σηµαίνει ότι οι εργοδότες 

θεωρούν ως αξιόπιστο δείκτη της δυνητικής αποδοτικότητας του µελλοντικού 

εργαζόµενου προηγούµενη εµπειρία σχετική µε το αντικείµενο της 

προσφερόµενης εργασίας, ειδικά όταν πρόκειται για θέσεις που απαιτούν 

ιδιαίτερη εξειδίκευση.  

Μέσα στο σύγχρονο πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι αναντίρρητη 

η ανάγκη των σηµερινών επιχειρήσεων να εξασφαλίσουν εργαζόµενους µε 

την ικανότητα αποτελεσµατικής άσκησης των εργασιακών τους καθηκόντων 

σε διάστηµα σύντοµο µετά την πρόσληψή τους. Προς την κατεύθυνση αυτή η 

ευθύνη των φορέων επαγγελµατικής κατάρτισης καθίσταται µεγαλύτερη, ώστε 
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η τελευταία να είναι σε θέση να συνδυάζει τη θεωρητική επαγγελµατική γνώση 

µε την επαγγελµατική πράξη και να εξασφαλίζει την στοιχειώδη εµπειρία, 

προσφέροντας τη δυνατότητα στους αποφοίτους της να εξασφαλίζουν 

εργασία χωρίς δυσκολία. 

Οι γνώσεις για το εργασιακό αντικείµενο παρουσιάζουν επίσης ζήτηση 

(δηλώθηκαν από το 33,7% των αποφοίτων). Αυτές επιβεβαιώνονται µε τα 

σχετικά πιστοποιητικά σπουδών, κάτι που στην περίπτωση των Ι.Ε.Κ. δε 

φαίνεται να ισχύει, ή µε την πρακτική δοκιµασία του ατόµου κατά την 

απασχόλησή του στο αντικείµενό του. Αυτό σε πολλές περιπτώσεις 

επιτυγχάνεται στη διάρκεια ενός διαστήµατος δοκιµαστικής πρόσληψης των 

εργαζοµένων στις επιχειρήσεις, ώστε να γίνει αντιληπτό από τον εργοδότη 

κατά πόσον ο εργαζόµενος µπορεί να ανταποκριθεί στις γνωστικές απαιτήσεις 

της θέσης του.  

Σε ό,τι αφορά στον τίτλο που χορηγούν τα Ι.Ε.Κ., το µέγεθος της 

ζήτησης είναι µικρό (το 19,9% των αποφοίτων αναφέρθηκαν σε αυτόν), 

δηλώνοντας έτσι τη χαµηλή διείσδυσή του στην αγορά εργασίας και τη µικρή 

αποδοχή που απολαµβάνει. Οι πιθανές αιτίες είναι πολλές: η έλλειψη 

ενηµέρωσης των εργοδοτών για το ρόλο και τη σηµασία των Ι.Ε.Κ. στη 

σύγχρονη οργάνωση της εργασίας · η συνειδητή εκ µέρους τους µη 

προτίµηση αποφοίτων Ι.Ε.Κ. για τις αντίστοιχες ειδικότητες για ιδιοτελείς 

λόγους (συνήθως οικονοµικής βάσης) · η απουσία νοµοθετικής κατοχύρωσης 

των αποφοίτων των Ινστιτούτων (και αυτή που έχει επιτευχθεί µέχρι τώρα δεν 

έχει επαρκώς κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους) ·  η ενδεχόµενη αδυναµία 

των αποφοίτων να αποδείξουν στην πράξη τις γνώσεις που έχουν αποκοµίσει 

από τα Ι.Ε.Κ. · το γεγονός ότι οι ανάγκες της αγοράς είναι περισσότερο 

προσανατολισµένες σε πρακτικότερα ζητήµατα, υπερβαίνοντας τον απλό 

τίτλο σπουδών. 

Σε µια εποχή που η εξοικείωση µε την τεχνολογία είναι στενά 

συνδεδεµένη µε την οργάνωση της εργασίας, είναι φυσικό η γνώση χειρισµού 

Η/Υ να αποτελεί δεξιότητα ζητούµενη από τον εργοδότη. Ένας στους τρεις 

αποφοίτους (31,3%) δήλωσε ότι η γνώση Η/Υ είναι απαραίτητο προσόν για 

την πρόσληψη σε ειδικότητες που χρησιµοποιούν τέτοιες τεχνολογικές 

εφαρµογές. Κάτι τέτοιο µάλιστα είναι εφικτό, καθώς συνεχώς 

πραγµατοποιούνται διάφορα επιµορφωτικά προγράµµατα για 

 417



προγραµµατισµό και χρήση Η/Υ -επιδοτούµενα ή µη-. Παράλληλα έχει 

διαµορφωθεί ένα νέο περιβάλλον προσφοράς γνώσης µε την παροχή 

πιστοποιητικών χειρισµού Η/Υ διαφόρων επιπέδων, τα οποία έχουν 

καθιερωθεί στην αγορά εργασίας και προστίθενται στον κατάλογο των 

τυπικού χαρακτήρα ζητούµενων δεξιοτήτων για τους εργαζόµενους. Η 

αναφορά στη γνώση χειρισµού Η/Υ έγινε περισσότερο από γυναίκες, πράγµα 

που εν µέρει δικαιολογείται από τη δραστηριοποίησή τους σε ειδικότητες 

γραφείου.  

 
Πίνακας 88: Εκπαιδευτικά / επαγγελµατικά προσόντα ζητούµενα στην 

αγορά εργασίας 
 

Προσόντα Συχνότητες % επί του 
συνόλου 

Πτυχίο Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. 23 7,1 

Πτυχίο Ι.Ε.Κ. 65 19,9 

Προϋπηρεσία 179 54,9 

Γνώση προγραµµάτων Η/Υ 102 31,3 

Ξένες γλώσσες 85 26,1 

Γνώσεις για το αντικείµενο 110 33,7 

Παρακολούθηση σεµιναρίων 19 5,8 
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β) Κοινωνικές δεξιότητες.(∆ιάγραµµα 65 και Πίνακας 89) 
 

∆ιάγραµµα 65: Κοινωνικές δεξιότητες ζητούµενες στην 
αγορά εργασίας
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Η δεξιότητα στην οποία αναφέρθηκε το 14,4% των αποφοίτων είναι η 

επικοινωνιακή ευχέρεια. Η συγκεκριµένη ιδιότητα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 

µε ιδιαίτερη αξία, γιατί συµβάλλει στην καλύτερη επαφή του εργαζόµενου µε 

τον πελάτη της επιχείρησης και την αποτελεσµατικότερη συνεργασία του µε 

τον εργοδότη και τους συναδέλφους και συνεργάτες του στο εργασιακό 

περιβάλλον. Γι’ αυτό µάλιστα αποτελεί στοιχείο που αξιολογείται προσεκτικά 
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στις συνεντεύξεις πρόσληψης και αποτελεί ένα από τα κριτήρια µε βάση τα 

οποία ένας εργαζόµενος κρίνεται κατάλληλος. Η µεγαλύτερη επικέντρωση εκ 

µέρους των γυναικών σε αυτό το στοιχείο δικαιολογείται από την απασχόλησή 

τους σε ειδικότητες παροχής υπηρεσιών µε συνεχή επαφή µε πελάτες, όπου 

η επικοινωνιακή δυνατότητα  αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. 

Η ζήτηση εκ µέρους των εργοδοτών για εργαζόµενους ικανούς να 

αντιµετωπίζουν µε αποτελεσµατικότητα και αυτονοµία τα διάφορα θέµατα που 

προκύπτουν στον εργασιακό χώρο εκφράστηκε από το 11,3% των 

αποφοίτων. Η αναφορά του µάλιστα σε µεγαλύτερο βαθµό από τους άνδρες 

εξηγείται από την τάση τους για ανάληψη θέσεων αυξηµένης ευθύνης, στις 

οποίες η συγκεκριµένη ικανότητα είναι προφανώς πρωτεύουσας σηµασίας. 

Συναφή είναι τα χαρακτηριστικά της υπευθυνότητας, της αξιοπιστίας 

και της συνέπειας, που αναφέρθηκαν από το 8% των αποφοίτων και 

αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της προσωπικότητας του εργαζόµενου, 

αφού επιτρέπουν στον  εργοδότη να εµπιστευθεί στον εργαζόµενο σηµαντικές 

λειτουργίες της επιχείρησής του.  

Η αποδοτικότητα των υπαλλήλων και οι µέθοδοι υποκίνησής τους 

στηρίζουν αποφασιστικά την ταχύτερη ανάπτυξή µιας επιχείρησης και γι’ αυτό 

αποτελούν οργανικό κοµµάτι του σύγχρονου management. Αυτό άλλωστε έχει 

εκφραστεί και µέσα από τη, θεσµοθετηµένη ή µη, αµοιβή των εργαζοµένων 

για την αποδοτικότητα που επιδεικνύουν στην εργασία τους. Οι απόφοιτοι σε 

ποσοστό  7,7% κατέγραψαν τη ζήτηση αυτού τουχαρακτηριστικού. 

Σύµφωνα µε την κατατεθειµένη άποψη των αποφοίτων (7,1%) οι 

εργοδότες συχνά, προκειµένου τα άτοµα να προσληφθούν ή να διατηρήσουν 

τη θέση εργασίας τους, ζητούν από αυτά την αποδοχή ευέλικτων µορφών 

εργασίας, δηλαδή µεταβολές που αναφέρονται στο ωράριο, στη µορφή 

αµοιβής, στον τρόπο πρόσληψης, στην εργασιακή σχέση, κλπ.  

Χαρακτηριστικά όπως η δηµιουργικότητα (5,5%) και η καλή εµφάνιση 

(5,2%) αναφέρθηκαν επίσης από τους αποφοίτους ως στοιχεία που 

επηρεάζουν την πρόσληψη ή την παραµονή σε µια θέση εργασίας. 

Εντυπωσιάζει µάλιστα το γεγονός ότι στο πρώτο οι άνδρες εµφανίζουν 

σχεδόν διπλάσιο ποσοστό (7,6%) από τις γυναίκες (3,9%), κάτι  που πιθανόν 

να εξηγείται από την επιθυµία τους να απασχολούνται σε θέσεις ευθύνης και 

να ασκούν κατά το δυνατόν καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση. Είναι λογικό 
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λοιπόν να συναντούν τη ζήτηση της δηµιουργικότητας σε συνάρτηση µε την 

αποτελεσµατικότητα ενός εργαζόµενου, στην οποία υπήρξαν παρόµοια 

ευρήµατα. 

Η αναφορά στην καλή εµφάνιση έγινε αποκλειστικά από γυναίκες 

(9,4% επί του συνόλου των γυναικών) και υπάρχουν διάφορες πιθανές 

εξηγήσεις γι’ αυτό. Σύµφωνα µε τις σύγχρονες θεωρήσεις του management η 

οργάνωση και η αποτελεσµατική λειτουργία µιας επιχείρησης, καθώς και το 

επιτυχηµένο marketing των προϊόντων της, εξαρτώνται σε σηµαντικό βαθµό 

από το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και την προσεγµένη εµφάνιση των 

εργαζοµένων, που διαµορφώνουν θετικότερη στάση στον πελάτη. 

Επιπρόσθετα, είναι κοινωνικά διαµορφωµένη η αντίληψη της θεµιτής για τις 

γυναίκες ενασχόλησης µε την εξωτερική τους εµφάνιση και είναι αναµενόµενο 

να τη θεωρούν τόσο οι ίδιες  (ώστε να το καταγράφουν και ως άµεσα ή 

έµµεσα ζητούµενο προσόν) όσο και οι εργοδότες σηµαντικό στοιχείο για την 

παρουσία τους σε έναν εργασιακό χώρο.  

 

Πίνακας 89: Κοινωνικές δεξιότητες ζητούµενες στην αγορά εργασίας 
 
 

∆εξιότητες Συχνότητες % επί του 
συνόλου 

Νεαρή ηλικία 4 1,2 
Εκπληρωµένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 

4 1,2 

Αυτοκίνητο 
 

8 2,5 

Επικοινωνιακή δυνατότητα 47 14,4 
Αποδοχή ευέλικτων συνθηκών 
εργασίας 

23 7,1 

Μικρές οικονοµικές απαιτήσεις 2 ,6 
Αποτελεσµατικότητα στην 
αντιµετώπιση προβληµάτων 

37 11,3 

Οικογενειακή κατάσταση 2 ,6 
∆ηµιουργικότητα 
 
 

18 5,5 

Αποδοτικότητα 
 

25 7,7 

Αξιοπιστία-Υπευθυνότητα-Συνέπεια 26 8,0 
Επιθυµία για επαγγελµατική εξέλιξη
 

7 2,1 

Καλή εµφάνιση 17 5,2 
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2.28. Προτάσεις των αποφοίτων για βελτιωτικές παρεµβάσεις στα Ι.Ε.Κ. 
Η εµπειρία των αποφοίτων από την αγορά εργασίας τους έχει δώσει τη 

δυνατότητα να διαµορφώσουν συγκεκριµένη άποψη για τη λειτουργία των 

Ινστιτούτων, ώστε να είναι σε θέση να προτείνουν βελτιωτικές παρεµβάσεις 

στην οργάνωση και στη λειτουργία των Ι.Ε.Κ., προκειµένου να καταστούν 

αποτελεσµατικότερα ως προς την προσφερόµενη κατάρτιση, αλλά και ως 

προς την ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.   

Η ανταπόκριση των αποφοίτων στο αίτηµα για κατάθεση των 

προτάσεών τους για βελτίωση της παρεχόµενης από τα Ι.Ε.Κ. κατάρτισης 

υπήρξε εντυπωσιακή, καθώς κατέγραψαν πολύ σηµαντικές και µεγάλης 

θεµατικής ευρύτητας παραµέτρους. Τις προτάσεις που κατατέθηκαν 

µπορούµε να τις διακρίνουµε σε αυτές που αναφέρονται σε θέµατα 

σχετιζόµενα µε τους σκοπούς και τις εφαρµοζόµενες πολιτικές των Ι.Ε.Κ. και 

σε εκείνες που αναφέρονται σε ζητήµατα οργάνωσης και λειτουργίας των 

Ινστιτούτων. Και τα δύο είδη προτάσεων έχουν τη δική τους αξία, καθώς η 

εξασφάλιση των κατάλληλων ποιοτικών χαρακτηριστικών για έναν 

εκπαιδευτικό θεσµό αποτελεί µια αδιάλειπτη διαδικασία, από την επιτυχία της 

οποίας εξαρτώνται η θετική του αξιολόγηση και η καταξίωσή του στο 

κοινωνικοοικονοµικό γίγνεσθαι.  

 Σε διεθνές επίπεδο µε πολλούς τρόπους έχει επιβεβαιωθεί το 

φαινόµενο της υπερβολικά υψηλής ανεργίας των νέων και είναι συνεχείς οι 

προσπάθειες για την εξεύρεση τρόπων αντιµετώπισης µε το σχεδιασµό των 

κατάλληλων στρατηγικών και πολιτικών για την αγορά εργασίας. Η πρόταση 

που διατυπώθηκε από έναν στους τρεις αποφοίτους (34%, µε τους άνδρες 

περισσότερο ανήσυχους) ήταν η ανάγκη σύνδεσης των Ι.Ε.Κ. µε αρµόδιους 

φορείς (κυρίως επιχειρήσεις), ώστε να διευκολύνεται η εξασφάλιση θέσεων 

εργασίας για τους αποφοίτους. Αυτό αντικατοπτρίζει τις µεγάλες δυσκολίες 

που αντιµετωπίζουν, κυρίως όταν εισέρχονται στην αγορά εργασίας για 

πρώτη φορά, και την πεποίθησή τους ότι µια άµεση διασύνδεση µε 

παράγοντες που σχετίζονται µε τους εργασιακούς χώρους θα ενίσχυε την 

είσοδο των νέων σε αυτούς, µειώνοντας ενδεχόµενα προβλήµατα και 

αποκλεισµούς. Οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι πολλά ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 
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διατηρούν γραφεία σταδιοδροµίας και χρησιµοποιούν την υπόσχεση εύρεσης 

εργασίας ως πρόσθετο δέλεαρ για την προσέλκυση σπουδαστών · σε 

αντίθεση, τα δηµόσια, αν και πολύ πρόσφατα επιχείρησαν µια τέτοια 

δραστηριοποίηση, δεν έχουν να παρουσιάσουν ιδιαίτερες επιδόσεις στον 

τοµέα αυτό παραµένοντας σε αδικαιολόγητη απόσταση από τους 

εργασιακούς χώρους. 

Η φύση της επαγγελµατικής κατάρτισης επιβάλλει µεγάλο µέρος της 

µετάδοσης των απαραίτητων γνώσεων και της καλλιέργειας των αντίστοιχων 

δεξιοτήτων να πραγµατοποιείται σε σύγχρονα και κατάλληλα εξοπλισµένα 

εργαστήρια. Το 30,1% των αποφοίτων καταγράφοντας το αίτηµα για βελτίωση 

της εργαστηριακής υποδοµής των Ι.Ε.Κ. δηλώνει έµµεσα ότι στα Ινστιτούτα, 

ακόµη και στα ιδιωτικά -που µέσω των υψηλών διδάκτρων έχουν αρκετούς 

πόρους για τον εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού τους-, υπάρχουν αρκετά 

σοβαρές αδυναµίες στον τοµέα αυτό. Η επισήµανση αυτή µάλιστα έγινε από 

µεγαλύτερο αριθµό ανδρών, πράγµα που σχετίζεται κυρίως µε το γεγονός ότι 

οι τεχνικές ειδικότητες, που επιλέγονται περισσότερο από άνδρες, έχουν 

µεγαλύτερη ανάγκη εργαστηρίων για την εφαρµογή των θεωρητικών γνώσεων 

πριν από την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Οι αδυναµίες στις οποίες 

αναφέρονταν ήταν είτε ελλείψεις που δηµιουργούσαν δυσχέρειες στην 

κατάρτιση είτε η χρησιµοποίηση εξοπλισµού τεχνολογικά απαξιωµένου, που, 

όντας ασύµβατος µε όσα εφαρµόζονταν στην αγορά εργασίας, αναιρούσε 

κάθε προσπάθεια ανάπτυξης επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 

Άµεση συνάφεια µε την προηγούµενη παράµετρο έχει η πρόταση για 

ένταξη στο πρόγραµµα σπουδών των Ι.Ε.Κ. περισσότερων εργαστηριακών -

δηλαδή εφαρµοσµένου χαρακτήρα- µαθηµάτων από το 27,9% των 

αποφοίτων. Άλλωστε, η ικανότητα των εργαζοµένων για επιτυχηµένη 

πρακτική εφαρµογή των θεωρητικών γνώσεων πάνω στο εργασιακό 

αντικείµενο θεωρείται σηµαντικό προσόν από τους εργοδότες. 

Οι εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ. είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό κοµµάτι της 

διαδικασίας κατάρτισης µε την ευθύνη της παροχής είτε θεωρητικών είτε 

εφαρµοσµένων γνώσεων πάνω σε διάφορα αντικείµενα και αποτελούν (ή 

τουλάχιστον οφείλουν να αποτελούν) τον εγκυρότερο συνδετικό κρίκο των 

σπουδαστών µε την αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό πρέπει αφενός η 

επιλογή τους να γίνεται µε µεγάλη προσοχή, αφετέρου να διαµορφωθούν 
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µέθοδοι αξιολόγησης του έργου τους, ώστε να διαθέτουν εκείνα τα γνωστικά 

και παιδαγωγικά προσόντα που θα τους επιτρέψουν να ασκήσουν 

αποτελεσµατικά το ρόλο τους. Πολλοί απόφοιτοι προφορικά και  ένα ποσοστό 

από αυτούς (27,3%)  καταγράφοντας τις προτάσεις τους στο ερωτηµατολόγιο 

επεσήµαναν την ανεπάρκεια σε επίπεδο γνώσεων και µεταδοτικότητας 

πολλών από τους εκπαιδευτές, γεγονός που επίσης οδηγεί την παρεχόµενη 

κατάρτιση σε απαξίωση. 

Η επιτυχία της επαγγελµατικής κατάρτισης εξαρτάται ανάµεσα στα 

άλλα και από το περιεχόµενό της, καθώς οι καταρτιζόµενοι, µόνο αν κατέχουν 

σύγχρονες γνώσεις, είναι σε θέση εξερχόµενοι στην αγορά εργασίας να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εργασιακού αντικειµένου. Η συνεχής 

ανανέωση του περιεχοµένου των διδασκόµενων µαθηµάτων είναι η µόνη 

λύση για την επίτευξη των στόχων της και σε αυτό τα Ι.Ε.Κ. παρουσιάζουν 

σοβαρή υστέρηση, αν και η καθιέρωση του φακέλου µε το υλικό του 

µαθήµατος µε τα κινητά φύλλα εξαρχής αποσκοπούσε στη διασφάλιση 

επικαιροποίησης της γνώσης. Ο εκσυγχρονισµός του προγράµµατος 

σπουδών κρίθηκε απαραίτητος από το 22,4% των αποφοίτων, περισσότερο 

από άνδρες, οι οποίοι λόγω της ενασχόλησής τους µε τεχνικές ειδικότητες, 

οφείλουν να διατηρούν συνεχή επαφή µε τις τεχνολογικές εξελίξεις.  

Η αναγκαιότητα να υποστεί µεταβολές η πρακτική άσκηση αποκτώντας 

υποχρεωτικό χαρακτήρα και µεγαλύτερη χρονική διάρκεια προτάθηκε από το 

16,9% των αποφοίτων. Η εφαρµογή ενός τέτοιου προγράµµατος θα έδινε τη 

δυνατότητα έµπρακτης δοκιµασίας των επαγγελµατικών δεξιοτήτων που 

καλούνται να ενσωµατώσουν, διαπίστωσης των ιδιαιτεροτήτων της 

επαγγελµατικής τους επιλογής και άσκησης για διάστηµα ικανό να 

αντιληφθούν αν πράγµατι η επιλογή τους αντιστοιχεί στα στοιχεία της 

προσωπικότητάς τους. ∆ιατυπώθηκε επίσης η πρόταση να εφαρµόζεται 

παράλληλα µε τις σπουδές, ώστε να υπάρχει αµεσότητα στην εφαρµογή των 

διδασκόµενων γνώσεων στην πράξη και συνεχής ανατροφοδότηση του 

διδακτικού µηχανισµού για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. Έχει 

προαναφερθεί ότι το µοντέλο της πρακτικής άσκησης που εφαρµόζεται στα 

Τ.Ε.Ι. αποτελεί ένα πιθανό υπόδειγµα για την αναδιάρθρωση της πρακτικής 

άσκησης των Ι.Ε.Κ., ώστε να καταστεί πιο αξιόπιστη, περισσότερο 

αποτελεσµατική και να τύχει ευρύτερης αποδοχής από τους σπουδαστές. 
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Ταυτόχρονα, υπήρξε ένα ποσοστό αποφοίτων (8,9%) που έθεσε ένα 

πρόβληµα άµεσα σχετιζόµενο µε την προηγούµενη πρόταση, εκείνο της 

δυσκολίας που αντιµετωπίζουν οι σπουδαστές στην προσπάθεια τους να 

εξασφαλίσουν θέση για πρακτική άσκηση σε κάποια επιχείρηση εξαιτίας της 

ανυπαρξίας συνεργασίας των Ι.Ε.Κ. -κυρίως των δηµοσίων- µε το χώρο των 

επιχειρήσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται να δοθεί µεγαλύτερη 

βαρύτητα. 

Το πτυχίο των Ι.Ε.Κ. τυπικά ανήκει στη µεταδευτεροβάθµια 

εκπαίδευση, αλλά στην πράξη, όπως έχουµε ήδη προαναφέρει, για 

διάφορους λόγους αντιµετωπίζει προβλήµατα αναγνώρισης ως ουσιαστικό 

προσόν. Η αναβάθµιση του πτυχίου (8,3%) και η κατοχύρωση των 

επαγγελµατικών δικαιωµάτων (8%) προτάθηκαν επίσης από τους 

αποφοίτους, καθώς η υστέρηση που παρατηρείται σε αυτόν τον τοµέα έχει 

δυσµενείς επιπτώσεις στα επαγγελµατικά δικαιώµατα, στην επαγγελµατική 

εξέλιξη και στις αµοιβές τους και συχνά οδηγεί στη µη διαφοροποίησή τους 

από ανειδίκευτους εργαζόµενους. Με αφορµή την αναβάθµιση των Τ.Ε.Ι. σε 

Α.Ε.Ι. πολλοί απόφοιτοι διατύπωσαν την πρόταση να καταλάβουν τα Ι.Ε.Κ. 

τον κενό χώρο που θα προέκυπτε στη µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση από 

την ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι., µε τις οργανωτικές και λειτουργικές µεταβολές 

που κρίνονται απαραίτητες, κάτι που θα συντελούσε και στην αναβάθµιση του 

δικού τους ρόλου µέσα στην αγορά εργασίας. 

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόταση του 7,1% να 

παρέχουν τα Ι.Ε.Κ. ενηµέρωση για τα προγράµµατα συνεχιζόµενης 

κατάρτισης που προσφέρονται από διάφορους φορείς πάνω στο αντικείµενο 

των ειδικοτήτων τους, µέσω των οποίων  µπορούν να αποκτήσουν νέες και 

σύγχρονες γνώσεις και να αυξήσουν τις δυνατότητες απασχόλησής τους. 

Προς την ίδια κατεύθυνση θα λειτουργούσε και η ενηµέρωση πάνω σε 

προγράµµατα απασχόλησης σχεδιασµένα για την ενίσχυση ευπαθών 

οµάδων, όπως οι νεοεισερχόµενοι (ανάµεσά τους και οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ.) 

στην αγορά εργασίας (π.χ. Stage, Νέες Θέσεις Εργασίας, Νεανική 

Επιχειρηµατικότητα). 

Λιγότεροι απόφοιτοι έκαναν αναφορά και σε άλλες προτάσεις, που θα 

µπορούσαν να αποτελέσουν µια βάση για τον εντοπισµό των σηµείων, όπου 

το σύστηµα παρουσιάζει λειτουργικές ατέλειες, και για τυχόν βελτιωτικές 
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παρεµβάσεις. Τέτοιες προτάσεις είναι η εφαρµογή αυστηρότερων όρων 

παρακολούθησης των Ι.Ε.Κ., η µεγαλύτερη διάρκεια των σπουδών, η επιλογή 

ειδικοτήτων µε ζήτηση στην αγορά εργασίας, η διδασκαλία ύλης καθορισµένης 

πανελλαδικά, η ύπαρξη ολιγοµελών τµηµάτων, τα προσιτά δίδακτρα, η 

δωρεάν χορήγηση διδακτικών συγγραµµάτων, η αναφορά βαθµού στο πτυχίο 

και η αύξηση του αριθµού των δηµόσιων Ι.Ε.Κ. 

Στα ∆ιαγράµµατα 66-67 απεικονίζεται σχηµατικά το σύνολο των 

προτάσεων που κατατέθηκαν από τους αποφοίτους και το επίπεδο 

προτίµησης στον καθένα από αυτούς (επίσης Παρ.  Πίνακας 50). 
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∆ιάγραµµα 66: Προτάσεις αποφοίτων για Ι.Ε.Κ. (θεσµικό 
πλαίσιο)

Σύνδεση Ι.Ε.Κ. µε αρµόδιους
φορείς για εξασφάλιση
θέσεων εργασίας
Σύνδεση Ι.Ε.Κ. µε αρµόδιους
φορείς για εξασφάλιση
θέσεων πρακτικής άσκησης
Προσιτά δίδακτρα

Αναβάθµιση πτυχίου

Κατοχύρωση επαγγελµατικών
δικαιωµάτων αποφοίτων

Επιλογή ειδικοτήτων µε
ζήτηση σε αγορά εργασίας

Ενηµέρωση αποφοίτων για
προγράµµατα συνεχιζόµενης
κατάρτισης και απασχόλησης
Πρακτική άσκηση
υποχρεωτική-πιο
µακρόχρονη-παράλληλη
Μεγαλύτερη διάρκεια
σπουδών

Αύξηση αριθµού δηµοσίων
Ι.Ε.Κ.
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∆ιάγραµµα 67: Προτάσεις αποφοίτων για τα Ι.Ε.Κ. (λειτουργικό 
πλαίσιο)

Εκσυγχρονισµός προγράµµατος
σπουδών

Περισσότερα εργαστηριακά
µαθήµατα
Βελτίωση εργαστηριακής
υποδοµής

Εξειδικευµένοι εκπαιδευτές

Παροχή προσεγµένων
διδακτικών συγγραµµάτων
∆ωρεάν χορήγηση διδακτικών
συγγραµµάτων

Ύπαρξη ολιγοµελών τµηµάτων

Αναφορά βαθµού στο πτυχίο

∆ιδασκαλία ύλης καθορισµένης
πανελλαδικά
Εφαρµογή αυστηρότερων όρων
παρακολούθησης των Ι.Ε.Κ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 
 

1. Συµπεράσµατα. 
Η παρούσα µελέτη αποτελεί µια προσπάθεια τεκµηρίωσης και 

ανάλυσης χρήσιµων διαστάσεων της κατάρτισης που σχεδιάζεται και 

οργανώνεται από το Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης και παρέχεται από τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 

Λαµβάνεται υπόψη η διαµόρφωσή της υπό την επίδραση των δεδοµένων 

συνθηκών του διεθνούς και ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, των στρατηγικών 

επιλογών και των εφαρµοζόµενων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 

λειτουργίας της αγοράς (εργασίας και προϊόντων) και  των σχεδιασµών, των 

στάσεων και των αντιλήψεων των κυβερνώντων, των κοινωνικών εταίρων και 

των µεµονωµένων ατόµων των κοινωνιών.  

Στο ελληνικό σύστηµα επαγγελµατικής κατάρτισης, παρατηρείται µια 

πολυµορφία σχεδιασµών και φορέων για την επαγγελµατική κατάρτιση, ενώ η 

εκπαιδευτική πολιτική φαίνεται να αναπτύσσεται περισσότερο µε βάση τις 

εξελίξεις στην ευρωπαϊκή πολιτική εκπαίδευσης και απασχόλησης και τους 

ευρωπαϊκούς οργανισµούς και λιγότερο σύµφωνα µε τις ανάγκες της 

ελληνικής αγοράς εργασίας και την αντίστοιχη ζήτηση για δεξιότητες. Αυτή η 

κατάσταση επιβαρύνεται από το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί στην πράξη -

παρά τις προβλέψεις- η διασύνδεση των δύο συστηµάτων, της 

επαγγελµατικής κατάρτισης και της απασχόλησης, και απουσιάζουν η 

εκτεταµένη έρευνα για τον καθορισµό των αναγκών της αγοράς εργασίας και 

η ολοκληρωµένη πολιτική απασχόλησης. Αυτό σηµαίνει ότι οι πόροι που 

δαπανώνται για επαγγελµατική κατάρτιση χρησιµοποιούνται 

αναποτελεσµατικά, µε αποτέλεσµα να υπάρχει αδυναµία ουσιαστικής 

συµβολής στην αντιµετώπιση των προβληµάτων στην απασχόληση και στην 

οικονοµική ανάπτυξη. Η ανυπαρξία, επίσης, ενός ενιαίου κεντρικού οργάνου 

για το σχεδιασµό της επαγγελµατικής κατάρτισης και ενός συστήµατος για την 

παρακολούθηση της διάχυσης και της εφαρµογής των αποτελεσµάτων της, 

καθώς και της απορρόφησης των αποφοίτων της στην αγορά εργασίας 

επιδεινώνει το πρόβληµα και δυσχεραίνει τις προσπάθειες προσαρµογής του 

συστήµατος στις µεταλλαγές του οικονοµικού περιβάλλοντος.  

 428



Η αξιολογική προσέγγιση των Ι.Ε.Κ., που αποτελούν τον κυριότερο 

φορέα παροχής αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης µεταδευτεροβάθµιου 

επιπέδου επιχειρεί να εξετάσει τον τρόπο και το βαθµό προσαρµογής τους 

στο ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο, καθώς και να προσεγγίσει το 

µέγεθος της αποτελεσµατικότητας τους σε συγκεκριµένες παραµέτρους. Ως 

κύριο αντικείµενο τέθηκε η τεκµηρίωση των χαρακτηριστικών των 

εργαζοµένων, της έκτασης και του είδους της παρεχόµενης κατάρτισης, 

καθώς και η εκτίµηση των επιρροών της κατάρτισης στη συµµετοχή στο 

εργατικό δυναµικό, στις εργασιακές συνθήκες, στις στάσεις των ατόµων έναντι 

της δια βίου µάθησης και στην ένταξή τους σε δράσεις των εφαρµοζόµενων 

πολιτικών της Ε.Ε.  

Το θέµα παρουσιάζει πολλαπλό ενδιαφέρον, αφενός επειδή η οµάδα 

αναφοράς αποτελεί σηµαντικό τµήµα του κοινωνικού συνόλου και αφετέρου οι 

ασκούµενες επιρροές του συγκεκριµένου τύπου κατάρτισης (και των συναφών 

προεκτάσεών του) στον κοινωνικό και οικονοµικό ιστό είναι εξαιρετικής 

σηµασίας. Η σχετική βιβλιογραφία όµως για τη χώρα µας είναι µάλλον 

περιορισµένη, ενώ η δυσκολία προσέγγισης των ζητηµάτων αυξάνεται λόγω 

της έλλειψης (ή της ανεπάρκειας) του αναγκαίου στατιστικού υλικού, αφού 

απουσιάζει ένα εκτεταµένο σύστηµα συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων, 

που να περιλαµβάνει και άλλες µορφές κατάρτισης και να επιτρέπει πιθανές 

συγκρίσεις.  

Στον πληθυσµό που µελετήθηκε οι γυναίκες συµµετέχουν µε 

µεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες, κάτι που οφείλεται τόσο στη 

γενικότερη τάση αύξησης της συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό 

δυναµικό σε περισσότερο ειδικευµένες θέσεις όσο και στο γεγονός ότι 

µεγάλος αριθµός των ειδικοτήτων που προσφέρονται στα Ι.Ε.Κ. ανήκει στον 

τριτογενή τοµέα των υπηρεσιών, όπου έχει στραφεί κατά µείζονα λόγο η 

γυναικεία απασχόληση. 

Το µεγαλύτερο µέρος των ατόµων του δείγµατος ανήκε στις κρίσιµες 

για την επαγγελµατική ένταξη ηλικίες 25-30 (58%) και 21-25 ετών (35,3%), 

προσδίδοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη µελέτη των χαρακτηριστικών τους και 

την εκτίµηση των επιδράσεων της κατάρτισης στην εργασιακή εξέλιξη ενός 

αξιόλογου τµήµατος του πληθυσµού. Η ηλικία ασκεί συστηµατικά στατιστικά 

σηµαντική αρνητική επίδραση στην παρακολούθηση κατάρτισης. 
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Λαµβάνοντας υπόψη µας ότι τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας συνήθως 

συµµετέχουν στο εργατικό δυναµικό είτε ως απασχολούµενοι είτε ως άνεργοι, 

διαπιστώνουµε ότι εµφανίζουν µικρότερη πιθανότητα να συµµετάσχουν σε 

πρόγραµµα κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.  Η πολύ περιορισµένη συµµετοχή ατόµων 

µεγαλύτερης ηλικίας οφείλεται στο µακροχρόνιο χαρακτήρα της κατάρτισης 

των Ι.Ε.Κ., η οποία δύσκολα µπορεί να συνδυαστεί µε τις εργασιακές ή τις 

προσωπικές υποχρεώσεις των ενδιαφεροµένων. Στα πλαίσια αυτά θα ήταν 

θετική µια επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., ώστε να 

προσφέρουν εναλλακτικές µορφές κατάρτισης για αυτές τις οµάδες 

πληθυσµού. 

Οι νέες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες του περιβάλλοντος, η δυσκολία 

επαγγελµατικής αποκατάστασης και η εργασιακή ανασφάλεια προβάλλονται 

ως ιδιαίτερα σηµαντικοί λόγοι, που µεταβάλλουν την ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων των ατόµων και τα  εµποδίζουν να προγραµµατίσουν και να 

αναλάβουν οικογενειακές ευθύνες, στις οποίες φοβούνται ότι δε θα 

µπορέσουν να αντεπεξέλθουν. Για τους λόγους αυτούς τα περισσότερα άτοµα 

ήταν άγαµα µε το ποσοστό των ανδρών (91%) να υπερέχει από το αντίστοιχο 

των γυναικών (72,4%). Εµφανίζεται επίσης θετική συσχέτιση ανάµεσα στη 

συµµετοχή στην αγορά εργασίας και στην απουσία γάµου, ενώ αντίθετα στην 

κατηγορία των οικονοµικά ανενεργών ανήκουν περισσότεροι έγγαµοι 

απόφοιτοι και µάλιστα κυρίως γυναίκες. Η εικόνα αυτή πρέπει να συνδεθεί και 

µε τις σοβαρές αδυναµίες του ελληνικού συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας σε 

θέµατα κοινωνικής φροντίδας (παιδιών και ηλικιωµένων), που συνήθως 

επωµίζονται οι γυναίκες, καθώς δε διευκολύνει την είσοδο και την παραµονή 

των τελευταίων στο εργατικό δυναµικό.  

Η κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. προκάλεσε κινητικότητα εκπαιδευτικής ή 

επαγγελµατικής αιτιολογίας προς την περιοχή της Θεσ/νίκης για το 7,1% των 

αποφοίτων (9% για τους άνδρες και 5,5% για τις γυναίκες), καθώς σε αυτήν 

συγκεντρώνονται οι περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης από την Κεντρική 

Μακεδονία, όπου επικεντρώνεται το ενδιαφέρον µας. Σε πολλές περιπτώσεις 

όµως η έλλειψη συγκεκριµένων ειδικοτήτων στα δηµόσια Ι.Ε.Κ. της 

περιφέρειας οδήγησε άτοµα περιορισµένων οικονοµικών δυνατοτήτων στη 

συµβατική επιλογή άλλης ειδίκευσης.  
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Μια άλλη ενδιαφέρουσα διαπίστωση είναι ότι στην κατάρτιση των Ι.Ε.Κ. 

συµµετείχαν κυρίως απόφοιτοι γενικής εκπαίδευσης µετά από την αποτυχία 

τους να εισαχθούν στα Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι., επειδή στερούνται επαγγελµατικών 

δεξιοτήτων, µε αποτέλεσµα να καθίσταται δύσκολη η είσοδός τους στην 

αγορά εργασίας. Επίσης οι περισσότεροι στο Λύκειο -ανεξάρτητα από τον 

τύπο του- είχαν επιτύχει µέτριες και χαµηλές βαθµολογίες. Η βαθµολογική 

επίδοση δεν αποτελεί βέβαια ασφαλές κριτήριο για την πρόβλεψη της 

οικονοµικής επιτυχίας, τη θεωρούµε όµως ένδειξη της ύπαρξης του αναγκαίου 

γνωστικού υπόβαθρου, που θα υποστηρίξει την προσπάθεια του ατόµου για 

απόκτηση επαγγελµατικής κατάρτισης και συµµετοχή στη δια βίου µάθηση. 

∆ιερευνήθηκε το είδος και το επίπεδο γλωσσοµάθειας της 

συγκεκριµένης οµάδας, γιατί αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό επαγγελµατικό 

προσόν και µπορεί να επηρεάσει θετικά τις ευκαιρίες εισόδου στην αγορά 

εργασίας. Παράλληλα µπορεί να ενισχύσει τη διεύρυνση ή την ανανέωση των 

επαγγελµατικών γνώσεων του ατόµου µέσω της παρακολούθησης των 

διεθνών εξελίξεων στην ειδικότητά του, αλλά και τη συµµετοχή σε 

προγράµµατα εκπαιδευτικής κινητικότητας στο εξωτερικό. Η πιστοποιηµένη 

γνώση της αγγλικής γλώσσας εµφανίζεται σε µάλλον περιορισµένο βαθµό και 

σε περισσότερες γυναίκες.  Μάλιστα η διαµονή σε µικρότερες οικιστικές 

περιοχές συνδέεται αρνητικά µε την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας, 

αποδεικνύοντας τις λιγότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προσφέρονται στα 

άτοµα που κατοικούν σε περιοχές της περιφέρειας σε σχέση µε όσα κατοικούν 

σε µεγαλύτερα αστικά κέντρα. Ταυτόχρονα, η συνειδητοποίηση της σηµασίας 

που έχει η πιστοποιηµένη γνώση µιας ξένης γλώσσας ευρείας χρήσης, όπως 

η αγγλική, είναι εντονότερη σε µεγαλύτερα αστικά κέντρα παρά σε ηµιαστικές 

ή αγροτικές περιοχές. Τέλος, η εικόνα που µας προσφέρουν τα στοιχεία αυτά 

έµµεσα προβάλλει την αδυναµία του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος να 

εξασφαλίσει έναν πλήρη κύκλο εκµάθησης µίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, 

που να καταλήγει σε έναν τίτλο πιστοποίησης µέχρι την ολοκλήρωση της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Κάτι τέτοιο θα έδινε την ευκαιρία και σε άτοµα 

της περιφέρειας να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία της πιστοποιηµένης 

γλωσσοµάθειας στην αγορά εργασίας και να αξιοποιήσουν τις  

προσφερόµενες ίσες ευκαιρίες. 
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Η οικογενειακή προέλευση των ατόµων αποτελεί παράγοντα ιδιαίτερης 

βαρύτητας τόσο για τις εκπαιδευτικές όσο και για τις εργασιακές επιλογές και 

τις ευκαιρίες που προσφέρονται στα άτοµα. ∆ιαπιστώνεται θετική επίδραση 

του εκπαιδευτικού επιπέδου των γονέων στην επιλογή του επιπέδου 

σπουδών των παιδιών, καθώς τα περισσότερα άτοµα του δείγµατος έχουν 

γονείς απόφοιτους πρωτοβάθµιας ή κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

ενώ λιγότερα έχουν γονείς µε ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και 

ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση. Αυτό επιβεβαιώνει την τάση των τελευταίων 

να εξασφαλίζουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ποιοτικότερη εκπαίδευση 

και να καθοδηγούν τα παιδιά τους σε διαφορετικές εκπαιδευτικές επιλογές, 

ενώ οι γονείς από τις µεσαίες βαθµίδες ωθούν τα παιδιά τους στην απόκτηση 

περισσότερων εκπαιδευτικών προσόντων, προκειµένου να βελτιώσουν τις 

ευκαιρίες τους στη ζωή, κάτι που ενδεχοµένως στερήθηκαν οι ίδιοι. Με τον 

ίδιο τρόπο διαπιστώθηκε ότι η πιστοποιηµένη γλωσσοµάθεια συσχετίζεται 

επίσης θετικά µε το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων. Έµµεσα 

επιβεβαιώθηκε η αυξηµένη επιρροή της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και 

επαγγελµατικές επιλογές των ατόµων, στοιχείο που σχετίζεται µε τις δοµές και 

την οργάνωση της ελληνικής κοινωνίας.  

Η φοίτηση σε δηµόσιο Ι.Ε.Κ. υπερέχει σε σχέση µε το ιδιωτικό, αφού ο 

αριθµός των δηµοσίων Ι.Ε.Κ. είναι µεγαλύτερος και εµφανίζει µεγαλύτερη 

διασπορά στο χώρο, καλύπτοντας τη ζήτηση για αρχική επαγγελµατική 

κατάρτιση εκτός των µεγάλων αστικών κέντρων, στην περιφέρεια. ∆ιαφάνηκε 

όµως µια σηµαντική αδυναµία του συστήµατος κατανοµής των εκπαιδευτικών 

µονάδων και των ειδικοτήτων. Συγκεκριµένα, η µη ύπαρξη σε Ι.Ε.Κ. της 

περιφέρειας ορισµένων ειδικοτήτων υψηλής ζήτησης υποχρέωσε τους 

υποψήφιους σπουδαστές είτε σε εκπαιδευτική κινητικότητα σε µεγαλύτερη 

πόλη είτε σε επιλογή άλλης ειδικότητας. Το επίπεδο της βαθµολογίας του 

Λυκείου επίσης ασκεί θετική επίδραση στην επιλογή του δηµόσιου Ι.Ε.Κ., 

αφού αποτελεί ένα από τα κριτήρια, προκειµένου ο υποψήφιος να γίνει 

δεκτός.  

Η εικόνα αυτή εγείρει το ζήτηµα των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην 

κατάρτιση και θέτει εν αµφιβόλω τη δυνατότητα του συστήµατος δηµόσιας 

εκπαίδευσης να προσφέρει επαγγελµατικές ευκαιρίες µέσω της κατάρτισης σε 

ευρύτερο κύκλο ατόµων υπερνικώντας τόσο το πρόβληµα της χωροθέτησης 
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όσο και το εµπόδιο της σχολικής επίδοσης, η οποία δεν είναι η βεβαιότερη 

εγγύηση για τη µελλοντική επαγγελµατική επιτυχία του ατόµου. 

Οι κλάδοι ειδικοτήτων που οδηγούν σε απασχόληση στον συνεχώς 

επεκτεινόµενο τοµέα των υπηρεσιών εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά 

συµµετοχής, καταδεικνύοντας τη στροφή του εργατικού δυναµικού στον 

τριτογενή τοµέα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες δηµιουργούµενες θέσεις 

απασχόλησης.  

Η επίδραση του φύλου στο διαφορετικό τρόπο επιλογής της 

επαγγελµατικής δραστηριότητας αντικατοπτρίζεται στην πολύ χαµηλή 

αντιπροσώπευση των γυναικών σε κλάδους που θεωρούνται παραδοσιακά 

ανδροκρατούµενοι, όπως είναι οι κλάδοι της Μηχανολογίας, της 

Ηλεκτρολογίας, των Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού και ο Γεωτεχνικός, 

καθώς οδηγούν σε επαγγέλµατα τα οποία δεν επιλέγει το γυναικείο φύλο. 

Αντίστροφη τάση εµφανίζεται στους άνδρες, που αποφεύγουν κλάδους 

περισσότερο προτιµώµενους από γυναίκες, όπως  Ενδυµατολογίας και 

Σχεδίου Μόδας, Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και Αισθητικής. Εξαίρεση 

αποτελεί ο κλάδος της Πληροφορικής (περίπου ίση αντιπροσώπευση των δύο 

φύλων), ο οποίος θεωρείται διαρκώς αναπτυσσόµενος και δίνει τη δυνατότητα 

στους αποφοίτους να απασχοληθούν σε συναφείς ειδικότητες και να κινηθούν 

πιο ευέλικτα στην αγορά εργασίας.  

Το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων ασκεί θετική επίδραση στην 

επιλογή ειδικοτήτων µε απασχόληση σε γραφεία επιχειρήσεων, που 

θεωρούνται ιδιαίτερου κύρους λόγω του αντικειµένου και του χώρου εργασίας, 

ενώ αντίθετα συσχετίζεται αρνητικά µε την επιλογή τεχνικών ειδικεύσεων. 

Αυτό υποδεικνύει την ένταση µε την οποία εξακολουθεί να ισχύει στην 

ελληνική κοινωνία η παραδοσιακή προτίµηση σε εργασίες γραφείου (white 

collar jobs) και η υποτίµηση των χειρωνακτικών/τεχνικών (blue collar jobs), 

ακόµη και στην περίπτωση που οι τελευταίες προϋποθέτουν εξειδίκευση. Σε 

άµεση συσχέτιση µε την προηγούµενη διαπίστωση βρίσκεται το φαινόµενο 

της µαζικής στροφής των αποφοίτων Λυκείου (και των οικογενειών τους) 

προς τις σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Ελλάδας ή του 

εξωτερικού, ακόµη και στην περίπτωση που οι επιλογές τους οδηγούν σε 

αβεβαιότητα επαγγελµατικής αποκατάστασης, παραβλέποντας το ενδεχόµενο 
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αποτελεσµατικότερης ένταξής τους στο εργατικό δυναµικό µετά από την 

απόκτηση κάποιας τεχνικής εξειδίκευσης υψηλής ζήτησης. Παράλληλα, 

πρέπει να επισηµανθεί και ο ρόλος των διαρθρωτικών προβληµάτων της 

ελληνικής οικονοµίας και η συνακόλουθη δυσχέρεια δηµιουργίας νέων θέσεων 

εργασίας κυρίως στους αναπτυσσόµενους τοµείς υψηλής εξειδίκευσης, 

στοιχεία που δε διευκολύνουν την ταχεία µεταβολή των κοινωνικών στάσεων, 

σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Στην επιλογή των σπουδών σε Ι.Ε.Κ. φαίνεται πως τη σηµαντικότερη 

επίδραση άσκησαν η ανάγκη των ατόµων για την απόκτηση κάποιας 

επαγγελµατικής ειδικότητας, για την απόκτηση επαρκούς επαγγελµατικής 

κατάρτισης και τη δυνατότητα άσκησης κάποιου επαγγέλµατος. Αυτό 

υπαγορευόταν κατά κύριο λόγο από την έλλειψη επαγγελµατικών δεξιοτήτων 

στην πλειοψηφία του δείγµατος που προήλθε από τη Γενική Εκπαίδευση. 

Φαίνεται επίσης ότι πολλοί απόφοιτοι της Γενικής εκπαίδευσης, που 

χαρακτηρίζεται από εντονότερο προσανατολισµό προς τις σπουδές στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, επιδίωκαν την είσοδό τους σε κάποιο Τ.Ε.Ι. µετά το 

πέρας των σπουδών τους στο Ι.Ε.Κ., βασιζόµενοι σε σχετική φηµολογία που 

κυκλοφορούσε κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των Ινστιτούτων.  Άλλωστε 

την εποχή εκείνη η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων Γ.Ε.Λ. που 

συνέχιζαν τις σπουδές τους σε Τ.Ε.Λ. ήταν άτοµα που είχαν αποτύχει στις 

εισιτήριες εξετάσεις σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. (την εποχή αποφοίτησής τους οι βάσεις 

ήταν πολύ υψηλές και ο αριθµός των εισακτέων πολύ µικρότερος) και είχαν 

διεκδικήσει µια θέση σε Τ.Ε.Ι. µε βάση το βαθµό του δεύτερου απολυτηρίου 

τους, κάτι που προβλεπόταν από το εκπαιδευτικό σύστηµα της εποχής, σε µια 

προσπάθεια να τονωθεί η δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση. Μετά 

από µια νέα αποτυχία είχαν οδηγηθεί στα Ι.Ε.Κ. Είναι φανερό ότι η 

στερεοτυπική αντίληψη της υπεροχής της ανώτερης και ανώτατης 

εκπαίδευσης στον κοινωνικό χώρο έναντι των σπουδών άλλου τύπου είναι 

ισχυρά παγιωµένη στα άτοµα του συγκεκριµένου πληθυσµού. 

Το προσωπικό ενδιαφέρον των αποφοίτων, η υψηλή ζήτηση της 

ειδικότητας στην αγορά εργασίας και η καλή εικόνα που είχαν για τον 

επαγγελµατικό χώρο ήταν οι κυρίαρχοι λόγοι που οδήγησαν τα άτοµα του 

δείγµατος στην επιλογή των συγκεκριµένων ειδικοτήτων, ενώ ενδιαφέρον 
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παρουσίαζε και το ύψος των οικονοµικών απολαβών. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι απουσιάζει σχεδόν παντελώς η επιρροή του επαγγελµατικού 

προσανατολισµού από την πλευρά του σχολείου ή άλλων φορέων, στοιχείο 

ενδεικτικό της αδυναµίας άσκησης αποτελεσµατικότερου ρόλου και συµβολής 

στην καταλληλότερη κατανοµή των επαγγελµατικών ειδικεύσεων στην αγορά 

εργασίας. 

Η ύπαρξη της συγκεκριµένης ειδικότητας στο Ι.Ε.Κ. όπου επέλεξαν να 

καταρτισθούν φαίνεται ότι ήταν για τους αποφοίτους η σηµαντικότερη αιτία 

αυτής της επιλογής, ενώ σε κάποιο βαθµό έπαιξε κάποιο ρόλο η απόσταση 

από τον τόπο κατοικίας τους -αν βέβαια υπήρχε εναλλακτική δυνατότητα-, 

καθώς και οι υποσχέσεις (κυρίως από ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.) για εξασφάλιση 

εργασίας µετά την αποφοίτηση. Είναι φανερό ότι η έλλειψη συγκεκριµένων 

ειδικοτήτων υψηλής ζήτησης σε κάποια Ινστιτούτα ενδέχεται να προκαλέσει 

υποχρεωτική µετακίνηση υποψηφίων σπουδαστών σε άλλη ειδικότητα (κάτι 

που µάλλον συνέβη στους νοµούς εκτός Θεσ/νίκης) ή ακόµη και σε άλλη 

περιοχή εκτός του τόπου µόνιµης κατοικίας τους, υποχρεώνοντας τις 

οικογένειές τους σε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση (ειδικά στην περίπτωση 

φοίτησης σε ιδιωτικό Ι.Ε.Κ.). Τίθεται λοιπόν υπό αµφισβήτηση η ισότητα των 

παρεχόµενων εκπαιδευτικών ευκαιριών κυρίως για άτοµα προερχόµενα από 

την περιφέρεια ή από χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα.  

Μόνο ένας στους τρεις αποφοίτους, χωρίς να παίζει ρόλο η φοίτησή 

του σε δηµόσιο ή ιδιωτικό Ι.Ε.Κ., έλαβε µέρος στο θεσµό της πρακτικής 

άσκησης µε τις γυναίκες να είναι λίγο περισσότερες από τους άνδρες. Οι 

περισσότερες θέσεις πρακτικής άσκησης προσφέρθηκαν από ιδιωτικές 

επιχειρήσεις και παρά τα όποια προβλήµατα αναφέρθηκαν, ο συγκεκριµένος 

θεσµός θα µπορούσε να έχει σηµαντική συνεισφορά τόσο στον 

εκσυγχρονισµό των σπουδών στα Ι.Ε.Κ., όσο και στη διευκόλυνση της 

µετάβασης των αποφοίτων, ιδιαίτερα των νέων, στην απασχόληση και 

πιθανόν στη διευκόλυνση διαρθρωτικών µεταβολών στο περιβάλλον των 

επιχειρήσεων. 

Η πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης φαίνεται να δηµιουργεί 

αντικρουόµενες απόψεις στους αποφοίτους, αν και όλοι αναγνώρισαν τη 

σηµασία της για την πρακτική εφαρµογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων 
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που απέκτησαν και την αναγκαιότητα να λάβει υποχρεωτικό χαρακτήρα, 

κυρίως όταν πρόκειται για τεχνικά επαγγέλµατα, που ασκούνται κατά βάση 

από άνδρες. Επίσης, η ένταξη στην αγορά εργασίας γίνεται οµαλότερα, ενώ 

παράλληλα οι απόφοιτοι µπορούν να ενσωµατώσουν καλύτερα τα 

επαγγελµατικά χαρακτηριστικά και να αποτιµήσουν την επαγγελµατική τους 

επιλογή σε σχέση µε την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά τους. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις υποστηρίχθηκε ότι µπορεί να υπάρξει διευκόλυνση 

στην εύρεση εργασίας, αλλά και στη διαµόρφωση τεχνικών αναζήτησης 

εργασίας. Τέλος, η θεσµοθέτηση από το κράτος υποχρεωτικής πρακτικής 

άσκησης µε παράλληλη χορήγηση επίσηµης βεβαίωσης από τον εργοδότη 

µετά την περάτωσή της θα προσφέρει στους αποφοίτους ένα πρόσθετο 

προσόν πιστοποιηµένης εµπειρίας, καθιστώντας την είσοδό τους στην αγορά 

εργασίας δυναµικότερη και την παραµονή τους σε αυτήν ευχερέστερη. 

Αρνητική επίδραση στην πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης 

έχουν η απουσία αµοιβής των αποφοίτων από τον εργοδότη, γεγονός που 

τους καθιστά συχνά στόχο εκµετάλλευσης, αλλά και η αναζήτηση εργασίας 

µονιµότερου χαρακτήρα. ∆ε θα πρέπει να παραβλέπεται επίσης ο κίνδυνος η 

ρύθµιση αυτή να στραφεί εναντίον της απασχόλησης µε την κατάργηση 

θέσεων εργασίας και την κάλυψή τους από µη αµειβόµενους ασκούµενους. Η 

κύρια ευθύνη ανήκει στους εµπλεκόµενους φορείς, οι οποίοι δεν πέτυχαν να 

πείσουν τους καταρτιζόµενους για τη σηµασία της πρακτικής άσκησης, αλλά 

και δε διαµόρφωσαν ένα σύστηµα µε σαφείς όρους, που να λειτουργεί 

υποστηρικτικά στο συνολικό εγχείρηµα και όχι απαξιωτικά.   

Η σταδιακή αναγνώριση του πτυχίου των Ι.Ε.Κ. ως πρόσθετου 

προσόντος σε διαγωνισµούς πρόσληψης προσωπικού του ελληνικού 

δηµοσίου ή για την ένταξη σε προγράµµατα επιδοτούµενης απασχόλησης, 

γενίκευσε την τάση πιστοποίησής του µετά από τις σχετικές εξετάσεις που 

διενεργούνται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. Στο δείγµα των αποφοίτων της έρευνάς µας 

δύο στους τρεις δήλωσαν ότι είχαν αποκτήσει την πιστοποίηση του πτυχίου 

των Ι.Ε.Κ. Ο αριθµός των γυναικών (70,7%) υπερέχει έναντι των ανδρών 

(63,4%) και υποδηλώνει σε κάποιο βαθµό την επιθυµία τους για τυπική 

ολοκλήρωση των σπουδών τους, ενώ οι άνδρες δείχνουν να ενδιαφέρονται 

περισσότερο για την άµεση επαγγελµατική αποκατάσταση και λιγότερο για 
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την τυπική τους πιστοποίηση, βασιζόµενοι στις γνώσεις τους πάνω στο 

εργασιακό αντικείµενο και την απόδοσή τους στο χώρο εργασίας.  

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η σχολική επίδοση επιδρά θετικά στην 

απόκτηση πιστοποίησης. Πιθανή εξήγηση αποτελεί το γεγονός ότι ένα άτοµο 

µε καλύτερο γνωστικό υπόβαθρο µπορεί να ανταποκριθεί πιο αποτελεσµατικά 

σε κάθε απόπειρα δοκιµασίας και βελτίωσης του κεφαλαίου του σε γνώσεις 

και δεξιότητες, όπως συµβαίνει στις εξετάσεις της κρατικής πιστοποίησης, 

που απαιτούν συστηµατοποίηση των γνώσεων και συγκροτηµένη µελέτη. 

Ταυτόχρονα, η διαπίστωση αυτή υπογραµµίζει την αναγκαιότητα διασύνδεσης 

όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασµού, έτσι 

ώστε καθεµία από αυτές να δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την 

αποτελεσµατικότητα των εποµένων. 

Ο πολύ µικρός αριθµός αποφοίτων (4,3%) που συµµετείχε σε 

πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας σε χώρα της Ε.Ε. δεν µας επιτρέπει 

γενικότερα συµπεράσµατα, είναι όµως ενδεικτικός του περιορισµένου 

ενδιαφέροντος και της λειτουργικής αδυναµίας που επέδειξαν τα Ι.Ε.Κ. για την 

ανάληψη τέτοιων δράσεων, µε αποτέλεσµα τη συνακόλουθη απώλεια 

σηµαντικών κοινοτικών πόρων και χρήσιµης εµπειρίας για τους σπουδαστές. 

Γενικότερα η διαπίστωση αυτή καταδεικνύει την καθυστέρηση των Ι.Ε.Κ. να 

προχωρήσουν στην εφαρµογή ορισµένων βασικών αρχών της σύγχρονης 

ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, όπως είναι η απόκτηση εκπαιδευτικής εµπειρίας σε 

άλλες χώρες µέλη και η ταυτόχρονη προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης σε 

κάθε βαθµίδα και τύπο εκπαίδευσης. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει όµως και το εύρηµα ότι τόσο κατά το χρόνο 

των σπουδών τους, όσο και κατά το χρόνο διενέργειας της έρευνας τα άτοµα 

δεν ενδιαφέρονταν για εργασία σε χώρα του εξωτερικού. Κάτι τέτοιο οδηγεί σε 

προβληµατισµό κατά πόσο το ενδεχόµενο επαγγελµατικής κινητικότητας µέσα 

στα όρια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας είναι δυνατό να 

πραγµατοποιηθεί σε ευρεία κλίµακα, δίνοντας δείγµατα προόδου στη 

διαµόρφωση του ευέλικτου Ευρωπαίου πολίτη-εργαζόµενου. Σήµερα η 

πραγµατοποίηση προγραµµάτων εκπαιδευτικής κινητικότητας από τα Ι.Ε.Κ. 

εφαρµόζεται σε µεγαλύτερη κλίµακα,  απαιτείται όµως συστηµατικότερη 
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διερεύνηση των πραγµατικών διαστάσεων της συµβολής τους στην 

αποτελεσµατικότητα της παρεχόµενης κατάρτισης. 

Τα άτοµα του δείγµατος έδειξαν να αντιλαµβάνονται σε µεγάλο βαθµό 

την αξία της εκσυγχρονισµένης γνώσης, καθώς ένα υψηλό ποσοστό, το 

40,2% των αποφοίτων του δείγµατος (131 άτοµα), είχε παρακολουθήσει 

κάποιο επιµορφωτικό πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης (επιδοτούµενο ή 

µη), σε κάποιες περιπτώσεις περισσότερα από ένα. ∆ιαπιστώθηκε µάλιστα ότι 

η βαθµολογία του Λυκείου επιδρά θετικά στη συµµετοχή σε τέτοιο 

πρόγραµµα. Αυτό επιβεβαιώνει την τάση των ατόµων µε καλύτερες σχολικές 

επιδόσεις να επιδιώκουν τον εκσυγχρονισµό των γνώσεων ή την απόκτηση 

νέων, αλλά και τη σηµασία βελτιωτικών παρεµβάσεων σε προηγούµενες 

εκπαιδευτικές βαθµίδες, που επιδρούν στη βελτίωση του γνωστικού 

κεφαλαίου και της επίδοσης των ατόµων, µε πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσµατα στη στάση και τη συµµετοχή τους σε διαδικασίες δια βίου 

µάθησης.  

Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι στα άτοµα του δείγµατος 

προσφέρθηκε πολύ περιορισµένη ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, κάτι που 

συνάδει και µε τη γενικότερη εικόνα της κατάρτισης στον ελληνικό χώρο. Αυτό 

µπορεί να αποδοθεί στο µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων που αποτελούν την 

πλειοψηφία στην ελληνική οικονοµία, καθώς υψηλότερα ποσοστά 

ενδοεπιχειρησιακά καταρτιζοµένων συναντούµε στις µεγάλες επιχειρήσεις. Το 

γεγονός µάλιστα ότι η ελληνική αγορά εργασίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

λειτουργεί σε µικρότερο από το δυνητικά άριστο µέγεθος της κατάρτισης 

συνδέεται µε την κλαδική διάρθρωση, το επίπεδο ανάπτυξης και την 

τεχνολογική υστέρηση της ελληνικής οικονοµίας772. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον συµπέρασµα είναι ότι οι περισσότεροι απόφοιτοι 

όλων των κλάδων ειδικοτήτων δήλωσαν ότι θα ανελάµβαναν οι ίδιοι το κόστος 

ενός προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης (47,9% µε βεβαιότητα και 

39,% µε µεγάλη πιθανότητα), στοιχείο που επιβεβαιώνει τη συνειδητοποίηση 

εκ µέρους τους της σηµασίας της δια βίου µάθησης. Είναι όµως 

χαρακτηριστικό ότι, αν και διατηρούν το ενδιαφέρον τους για το αντικείµενο 

                                                 
772 Κανελλόπουλος, Κ., Παπακωνσταντίνου, Π. (2005: 190).                                                                                       
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των σπουδών τους, συνδέουν µια τέτοια πρωτοβουλία περισσότερο µε την 

εξασφάλιση ή τη βελτίωση της θέσης εργασίας τους.  

Ένας στους δύο αποφοίτους βίωσαν την κατάσταση ανεργίας, η εικόνα 

διαφοροποιείται όµως σηµαντικά ανάµεσα στα δύο φύλα, καθώς οι γυναίκες 

που έµειναν άνεργες για διάφορους λόγους είναι πολύ περισσότερες (63%) 

από τους άνδρες (40,7%), κάτι που συνάδει µε τη γενικότερη εικόνα της 

απασχόλησης στην Ελλάδα και την Ε.Ε. Αυτό επαληθεύει την υπόθεσή µας 

ότι οι γυναίκες πλήττονται σε µεγαλύτερο βαθµό από την ανεργία από τους 

άνδρες µε αντίστοιχα προσόντα. Αυτή η διαφοροποίηση µπορεί να αποδοθεί 

είτε στην πρόσληψη λιγότερων γυναικών στις διάφορες θέσεις εργασίας είτε 

στην επικράτηση στις διάφορες επιχειρήσεις εργασιακών συνθηκών, που 

καθιστούν δύσκολη την αποδοχή τους εκ µέρους των γυναικών, µε 

αποτέλεσµα την άνιση µεταχείρισή τους µε προκάλυµµα την υποτιθέµενη 

επιβολή ίσων όρων απασχόλησης. Επίσης,  όσο περνά ο χρόνος η 

συχνότητα και τα διαστήµατα ανεργίας µειώνονται, κάτι που οφείλεται είτε 

στην ένταξη στην αγορά εργασίας είτε στη µετάπτωση από την κατάσταση του 

ανέργου στην κατάσταση του οικονοµικά ανενεργού λόγω αποθάρρυνσης. 

Στα πλαίσια της µελέτης διερευνήθηκε η συµµετοχή των αποφοίτων 

Ι.Ε.Κ. σε διάφορες δράσεις ενεργητικών πολιτικών προώθησης της 

απασχόλησης στα πλαίσια των πρωτοβουλιών της Ε.Ε., ανάµεσα στις οποίες 

είναι και η παρακολούθηση επιδοτούµενων από την Ε.Ε. προγραµµάτων 

επαγγελµατικής κατάρτισης. Παρ’ όλο που τέτοια προγράµµατα 

εφαρµόστηκαν σε µεγάλη έκταση και στην Ελλάδα από δηµόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς, σηµειώνεται µικρός βαθµός συµµετοχής των αποφοίτων 

του δείγµατος (µόνο ένας στους πέντε που βρέθηκαν σε κατάσταση ανεργίας) 

σε κάποιο από αυτά, συχνά µάλιστα χωρίς σχέση µε το αντικείµενο των 

σπουδών ή επίδραση στην απασχόλησή τους. Ανάµεσα στις προβαλλόµενες 

αιτίες ήταν και η δυσκολία ένταξης στα προγράµµατα αυτά λόγω των 

εφαρµοζόµενων κριτηρίων επιλογής. Η ένταξη σε πρόγραµµα αυτού του 

τύπου συνδέεται σηµαντικά και µε το φύλο. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι  γυναίκες που 

συµµετείχαν σε τέτοιο πρόγραµµα ήταν τρεισήµισι φορές περισσότερες από 

τους άνδρες (28,9% έναντι 8,5%) και σε πολλές περιπτώσεις αντιµετώπισαν 

τα προγράµµατα αυτά ως πηγή εισοδήµατος σε περίοδο ανεργίας· αντίθετα οι 
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άνδρες ήταν προσανατολισµένοι στην άµεση εύρεση νέας εργασίας και 

θεωρούσαν τη συµµετοχή σε τέτοια προγράµµατα άσκοπη. 

Πέρα από τις δηλώσεις των αποφοίτων, ενδεικτικό της 

καταστρατήγησης των κριτηρίων επιλογής και της συµµετοχής των “γνωστών” 

στα προγράµµατα αυτά αποτελεί το γεγονός ότι ένας -µικρός βέβαια- αριθµός 

αποφοίτων παραδέχθηκαν τη συµµετοχή τους σε τέτοιο πρόγραµµα, παρ’ όλο 

που εργάζονταν. Αυτό είχε συµβεί µε την παράκαµψη της κυριότερης 

προϋπόθεσης, της εγγραφής στα µητρώα των ανέργων είτε µε τη βοήθεια των 

αρµοδίων διοργανωτών του προγράµµατος είτε επειδή στην εργασία τους δεν 

τους είχε γίνει νόµιµη πρόσληψη. Στα συµπεράσµατα θα πρέπει λοιπόν να 

συµπεριληφθεί η γενικότερη αναγκαιότητα διαφανούς διαχείρισης αυτών των 

προγραµµάτων, έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η ισότιµη πρόσβαση των 

ατόµων σε αυτά. 

Οι αδυναµίες του συστήµατος προστασίας των ανέργων διαφαίνονται 

και στο γεγονός της χαµηλής εκτίµησης που απολαµβάνει ο Ο.Α.Ε.∆. ως 

φορέας αρµόδιος για την καταγραφή των ανέργων και την εφαρµογή της 

επιδοµατικής πολιτικής προς αυτούς, αλλά και για τη διευκόλυνση των 

επιχειρήσεων στην εξεύρεση προσωπικού και των ενδιαφεροµένων να 

εργαστούν στις υπάρχουσες θέσεις εργασίας. Μόνο οι µισοί άνεργοι 

απόφοιτοι κατέφυγαν στις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆. περισσότερο για λόγους 

γραφειοκρατικούς (έκδοση κάρτας ανέργου, είσπραξη επιδόµατος ανεργίας), 

το φύλο µάλιστα επιδρά θετικά για τις γυναίκες και αρνητικά για τους άνδρες, 

επειδή το κάθε φύλο εµφανίζει διαφορετικές επαγγελµατικές επιδιώξεις και 

προσδοκίες.  
Ένας στους τρεις αποφοίτους (27,6% του συνόλου) είχαν δεύτερη 

απασχόληση κάποια /ες φορά /ές στον εργασιακό τους βίο για λόγους κυρίως 

οικονοµικούς, σε κάποιες περιπτώσεις όµως επρόκειτο για προσφορά 

βοήθειας σε οικογενειακή επιχείρηση. Το φύλο επιδρά στην άσκηση 

παράλληλης απασχόλησης, αφού περισσότεροι άνδρες (απόφοιτοι τεχνικών 

κυρίως ειδικοτήτων) προέβησαν σε τέτοια δήλωση. 

Η µερική απασχόληση είναι αρκετά διαδεδοµένη σε χώρες εντός και 

εκτός Ευρώπης, σε πολλές µάλιστα ευρωπαϊκές χώρες µεγάλο, ίσως και το 

µεγαλύτερο µέρος της γυναικείας απασχόλησης είναι µερική.  
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Είναι ενδιαφέρουσα η διαπίστωση  ότι τα άτοµα του δείγµατος στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία (76%) δήλωσαν ότι δε θα επέλεγαν τη µερική 

απασχόληση ως αποκλειστική, µε κυριότερη αιτία τη σύνδεσή της µε 

µειωµένες αποδοχές. Το φύλο µάλιστα επιδρά στην επιλογή αυτή, αφού οι 

άνδρες τοποθετήθηκαν αρνητικά (87,5%) µε µεγαλύτερη αποφασιστικότητα 

από τις γυναίκες (66,9%). Η προτίµηση των γυναικών αποδίδεται στη 

δυνατότητα που τους προσφέρει η µερική απασχόληση ως αποκλειστική να 

αντεπεξέρχονται στις οικογενειακές υποχρεώσεις τους.  

Η µερική απασχόληση ως συµπληρωµατική εµφανίζεται ως επιλέξιµη 

(µε διάφορες διαβαθµίσεις) από το µεγαλύτερο τµήµα των αποφοίτων 

(82,5%). Η µερική απασχόληση συσχετίζεται θετικότερα µε τους άνδρες 

(84,7%) από τις γυναίκες (80,7%), κάτι που ερµηνεύεται από την ενταγµένη 

στα κοινωνικά στερεότυπα τάση των πρώτων για κοινωνική συµµετοχή και για 

ανάληψη της “ανδρικής” ευθύνης εξασφάλισης αυξηµένου εισοδήµατος. 

Μια βασική διάσταση της ανάλυσης της απασχόλησης και της ανεργίας 

αποτελεί η µελέτη της µετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, 

δηλαδή της διασύνδεσης των δύο χώρων, µέσα δε από τα συµπεράσµατα 

που προκύπτουν είναι δυνατή η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της 

εκπαίδευσης. Ειδικότερα, αν από το εκπαιδευτικό σύστηµα εξέρχονται στην 

αναγκαία ποσότητα εργαζόµενοι κατάλληλα εκπαιδευµένοι για παραγωγική 

απασχόληση  και η αγορά εργασίας µε τη σειρά της τους απορροφά και τους 

αξιοποιεί στις αντίστοιχες θέσεις, τότε η διασύνδεση θεωρείται επιτυχής, η 

µετάβαση στην αγορά εργασίας είναι οµαλή και ενισχύεται η 

ανταγωνιστικότητα των εκπαιδευτικών µονάδων. 

Η κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. είχε θετική επίδραση στη συµµετοχή των 

αποφοίτων τους στο εργατικό δυναµικό. Η µεγάλη πλειοψηφία των 

αποφοίτων (84%) κατά το χρόνο διενέργειας της έρευνας είχε απασχόληση, 

ενώ ένας στους δέκα αποφοίτους (10,4%) ήταν άνεργος και ένας στους είκοσι 

(5,5%) οικονοµικά ανενεργός.  

Επίσης, το φύλο επιδρά στην απασχόληση, καθώς το ποσοστό των 

ανδρών εργαζοµένων είναι κατά πολύ υψηλότερο (92,4%) από το αντίστοιχο 

των γυναικών (77,3%) και αντίστοιχα το ποσοστό των ανέργων ανδρών είναι 

πολύ µικρότερο (4,8%) από των γυναικών (14,9%). Στην περίπτωση των 

οικονοµικά ανενεργών ατόµων οι γυναίκες είναι υπερδιπλάσιες (7,7%) από 
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τους άνδρες (2,8%), παραµένοντας υπό την προστασία γονέων και συζύγων 

και έχοντας εγκαταλείψει τις περισσότερες φορές τη σκέψη για οικονοµική 

δραστηριοποίησή τους από συνειδητή επιλογή ή αποθάρρυνση. Στην 

κατηγορία αυτή θα πρέπει να συµπεριληφθεί και τµήµα των πολύ 

µακροχρόνια ανέργων -γυναικών κυρίως- που για διάφορους λόγους 

δήλωσαν άνεργοι. Τα συµπεράσµατα επαληθεύουν κάτι ήδη διαπιστωµένο 

από διάφορες έρευνες και τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, τη χαµηλότερη 

αντιπροσώπευση στο ενεργό εργατικό δυναµικό και την υψηλότερη ανεργία 

των γυναικών. 

Οι καταρτισµένοι των Ι.Ε.Κ. ως σύνολο εµφανίζουν υψηλότερα 

ποσοστά συµµετοχής (94,4%) στο εργατικό δυναµικό από τα αντίστοιχα του 

γενικού πληθυσµού (85,5%) και περίπου τα ίδια µε των καταρτισµένων 

(93,0%)· τα δύο φύλα - 97,2% οι άνδρες, 92,2% οι γυναίκες- έχουν υψηλότερα 

ποσοστά συµµετοχής από τα αντίστοιχα του γενικού πληθυσµού (Α: 95,2%, Γ: 

76,4%) και των καταρτισµένων (Α: 95,4%, Γ: 90,8%) ηλικίας 19-29 ετών773.  

Από την άλλη πλευρά η κατάρτιση των Ι.Ε.Κ. συνδέεται µε χαµηλότερη 

από το γενικό πληθυσµό ανεργία τόσο σε επίπεδο γενικού πληθυσµού όσο 

και σε επίπεδο καταρτισµένων ηλικίας 19-29 ετών. Η ανεργία των ανδρών 

(4,8%) και των γυναικών του δείγµατος (14,9%) µάλιστα είναι κατά πολύ 

µικρότερες από τις αντίστοιχες που αποτελούν µέτρο σύγκρισης, ενώ σε 

επίπεδο συνόλου η ανεργία των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. (10,4%) είναι µικρότερη 

από το ήµισυ εκείνης του γενικού πληθυσµού (23,4%) και των καταρτισµένων 

(25,9%)774. 

Οι διαπιστώσεις αυτές επιτρέπουν να θεωρήσουµε πιθανή τη θετική 

επίδραση της κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ. στην εξασφάλιση επαγγελµατικής 

απασχόλησης, οφείλουµε όµως να λάβουµε υπόψη µας ότι τµήµα της 

απασχόλησης των αποφοίτων του δείγµατος αποτελεί ετεροαπασχόληση 

(44,2% επί του συνόλου των εργαζοµένων, 50,7% για τους άνδρες και 37,9% 

για τις γυναίκες) και εποµένως δε µπορεί να συσχετιστεί άµεσα µε την 

κατάρτιση.  

Και η διάρκεια της ανεργίας των αποφοίτων επηρεάζεται από την 

κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ., εµφανίζει όµως διαφοροποιήσεις µε την εισαγωγή της 
                                                 
773 Βλ. συγκριτικά τα αντίστοιχα στοιχεία στο Παράρτηµα ΙΒ. 
774 Βλ. συγκριτικά τα αντίστοιχα στοιχεία στο Παράρτηµα ΙΒ. 
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µεταβλητής του φύλου. Η βραχυχρόνια ανεργία (1-6 µήνες) των αποφοίτων 

Ι.Ε.Κ. (29,4%) είναι υψηλότερη από εκείνη του γενικού συνόλου (22,5%)   και 

των καταρτισµένων (23,3%) για τις ηλικίες 19-29. Η ανεργία των ανδρών 

αποφοίτων Ι.Ε.Κ. (14,3%) όµως είναι η µισή της αντίστοιχης των δύο 

προαναφερθεισών οµάδων (28,4% και 32,6% αντίστοιχα), ενώ αντίθετα εκείνη 

των γυναικών αποφοίτων Ι.Ε.Κ. (33,3%) είναι σχεδόν διπλάσια (18,9% και 

18,2% αντίστοιχα) 775. Αυτό µας επιτρέπει να συµπεράνουµε ότι υπάρχει µια 

αρνητική συσχέτιση µεταξύ κατάρτισης και βραχυχρόνιας ανεργίας για τους 

άνδρες και θετική για τις γυναίκες, αν και δεν υπάρχει σχετική θεωρητική 

βάση. 

Το ποσοστό ανεργίας διάρκειας 7-12 µηνών (14,7%) είναι επίσης 

µικρότερο από τα αντίστοιχα του γενικού πληθυσµού (18,6%) και των 

καταρτισµένων (21,7%). Το ίδιο παρατηρείται  και στους άνδρες (0% έναντι 

19,5% και 19,4% αντίστοιχα), ενώ στις γυναίκες το ποσοστό είναι σχεδόν το 

ίδιο µε του γενικού πληθυσµού (18,5% έναντι 18,0%), και µικρότερο από τους 

καταρτισµένους (22,9%)776.  

Οι µακροχρόνια άνεργοι (πάνω από 12 µήνες) απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. 

ανέρχονται στο 56%, βρίσκονται δηλαδή περίπου στο ίδιο επίπεδο µε τον 

γενικό πληθυσµό (58,9%) και λίγο υψηλότερα από τους καταρτισµένους 

(55%). Οι άνεργοι άνδρες απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. υπερβαίνουν κατά πολύ (85,7%) 

τους µακροχρόνια ανέργους του γενικού πληθυσµού (52,1%) και των 

καταρτισµένων (48,1%), εµφανίζοντας µια θετική συσχέτιση της µακροχρόνιας 

ανεργίας τους µε την κατάρτιση. Αντίθετα, στις γυναίκες αποφοίτους Ι.Ε.Κ. η 

συσχέτιση είναι αρνητική, αφού το ποσοστό τους είναι 48,1% έναντι 63,1% 

του γενικού πληθυσµού και 58,9% των καταρτισµένων777. Υπάρχουν λοιπόν 

κάποιες ενδείξεις ότι η κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. επηρεάζει λιγότερο την έξοδο από 

την µακροχρόνια ανεργία των ανδρών και περισσότερο των γυναικών. 

Η απασχόληση των αποφοίτων όλων των κλάδων των Ι.Ε.Κ. είναι 

συγκεντρωµένη κατά κύριο λόγο στον τριτογενή τοµέα (82,5%), ενώ στον 

δευτερογενή είναι µάλλον περιορισµένη εξαιτίας της δοµής και του 

προσανατολισµού της ελληνικής οικονοµίας. Το φύλο επιδρά στον κλάδο 

                                                 
775 Βλ. συγκριτικά τα αντίστοιχα στοιχεία στο Παράρτηµα ΙΒ. 
776 Βλ. συγκριτικά τα αντίστοιχα στοιχεία στο Παράρτηµα ΙΒ. 
777 Βλ. συγκριτικά τα αντίστοιχα στοιχεία στο Παράρτηµα ΙΒ. 
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απασχόλησης, καθώς το ποσοστό των γυναικών παρουσιάζει µικρή υπεροχή 

στον τριτογενή έναντι των ανδρών, ενώ το αντίθετο παρατηρείται στο 

δευτερογενή. Επίσης, οι περισσότεροι απόφοιτοι εργάζονται σε πολύ µικρές 

και µικρές επιχειρήσεις, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι σε επιχειρήσεις 

µεγαλύτερου µεγέθους, µεσαίες και µεγάλες, συναντούµε περισσότερους 

άνδρες από ό,τι γυναίκες.  

Η πιο διαδεδοµένη µορφή απασχόλησης είναι η µισθωτή εργασία 

πλήρους απασχόλησης, πενθήµερη και µε ωράριο οκτώ ωρών, ενώ 

υπερωριακή απασχόληση εµφανίζουν κυρίως οι άνδρες και µερική 

απασχόληση κυρίως οι γυναίκες, κάτι που διαφάνηκε και από τη στάση των 

αποφοίτων έναντι της µερικής απασχόλησης. Είναι φανερό ότι το ωράριο 

εργασίας, αν και ρυθµίζεται µε βάση το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και τις 

ανάγκες της επιχείρησης, επηρεάζεται (στο µέτρο της αποδοχής της θέσης 

απασχόλησης) από το φύλο. Οι αυξηµένες επαγγελµατικές φιλοδοξίες, που 

καλλιεργούνται από πολύ νωρίς στο ανδρικό φύλο και απαιτούν την αφιέρωση 

περισσότερου χρόνου για την επίτευξη των επαγγελµατικών στόχων και την 

βελτίωση του κοινωνικού τους status, αιτιολογούν πειστικά την αφιέρωση 

περισσότερου χρόνου στην εργασία τους. Από την άλλη πλευρά, το γυναικείο 

φύλο ως φορέας και ως επίκεντρο των κοινωνικών στερεοτύπων για τους 

ρόλους που καλείται να ασκήσει (π.χ. γυναίκα, σύζυγος, µητέρα, εργαζόµενη) 

καταβάλλει προσπάθεια να περιοριστεί στο ωράριο των οκτώ ωρών ή και σε 

εκείνο της µερικής απασχόλησης, αποδίδοντας διαφορετική ιεράρχηση στις 

υποχρεώσεις της από τους άνδρες συναδέλφους της. 

Η δηµιουργία επιχειρήσεων αποτελεί στο σηµερινό περιβάλλον µια 

δραστηριότητα πάνω στην οποία καλούνται να στηρίξουν την ανάπτυξή τους 

οι σύγχρονες οικονοµίες. Η επιχειρηµατική δραστηριοποίηση εµφανίζεται 

γενικά εξαιρετικά περιορισµένη στην οµάδα που στοχεύει η έρευνά µας µε 

µόλις το 14,2% του συνόλου να ασκεί αυτοαπασχόληση, αλλά µε τριπλάσιο το 

ποσοστό των ανδρών (20,9%) από εκείνο των γυναικών (7,9%). 

∆ιαπιστώνεται µια έντονη απροθυµία για την ανάληψη επιχειρηµατικού ρίσκου 

όχι µόνο λόγω έλλειψης πόρων, αλλά και λόγω της αστάθειας του οικονοµικού 

περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, είναι ενδεικτική η εικόνα της έντονης 

διαφοροποίησης στην οικονοµική συµπεριφορά των δύο φύλων. Οι άνδρες σε 

µεγαλύτερο ποσοστό προχωρούν στη δηµιουργία δικής τους επιχείρησης, µε 
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ό,τι συνεπάγεται αυτό σε προσωπικό κόπο και χρήµα. Αντίθετα, οι γυναίκες, 

εκδηλώνοντας τάση για εξασφάλιση επαγγελµατικής ασφάλειας και 

σταθερότητας, πολύ δύσκολα λαµβάνουν την απόφαση δηµιουργίας δικής 

τους επιχείρησης. Υψηλότερα ποσοστά αυτοαπασχόλησης παρατηρούνται σε 

κλάδους περισσότερο σχετιζόµενους µε τον τεχνικό τοµέα, µε εξαίρεση αυτόν 

της Πληροφορικής, ο οποίος εµφανίζει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό 

(70,4%) στη µισθωτή εργασία µε πλήρη απασχόληση, αφού ο κλάδος 

ελέγχεται από µεγάλες εταιρείες και δεν είναι εύκολη η ανάπτυξη 

δραστηριότητας αυτοαπασχόλησης. 

Το φύλο επιδρά παρόµοια στην κατεχόµενη θέση στην εργασία, όπου 

περισσότεροι άνδρες βρίσκονται στη θέση του εργοδότη ή καλύπτουν θέσεις 

µεσαίων ή ανώτερων στελεχών σε αντίθεση µε τις γυναίκες που υπερτερούν 

σηµαντικά στην εξαρτηµένη εργασία στη θέση του υπαλλήλου. ∆εν υπάρχουν 

όµως σηµαντικές ενδείξεις ότι η κατάρτιση επέδρασε θετικά στην 

επαγγελµατική εξέλιξη των αποφοίτων, αν λάβουµε ως δείκτη την κατεχόµενη 

θέση στην εργασία. 

Τόσο η θεωρία όσο και οι έρευνες αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

επίδραση της εκπαίδευσης στο εισόδηµα των ατόµων, συσχετίζοντάς την µε 

την επαγγελµατική επιτυχία και την αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης. 

Συµπεραίνουµε ότι οι αµοιβές για τη µεγάλη πλειοψηφία των αποφοίτων 

κινούνται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα, λίγο πάνω από τον κατώτερο µισθό της 

εποχής, ενώ όσο οι αµοιβές αυξάνονται, τα ποσοστά µειώνονται.  

Αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι το φύλο επιδρά 

θετικά στις αµοιβές των ανδρών και αρνητικά στις αµοιβές των γυναικών, 

δίνοντας ενδείξεις ότι υπάρχει µισθολογική διαφοροποίηση ανάµεσα σε 

άνδρες και γυναίκες µε όµοια εκπαιδευτικά προσόντα. Πράγµατι σε 

υψηλότερα επίπεδα αµοιβών συναντούµε πολύ περισσότερους άνδρες από 

γυναίκες -η διαφορά µεταξύ τους είναι εντυπωσιακή-, ενώ το αντίθετο 

συµβαίνει στις χαµηλότερες αµοιβές. Να σηµειωθεί όµως ότι η διαφοροποίηση 

αυτή είναι πιθανό να οφείλεται εν µέρει σε διαφορές που σχετίζονται µε το 

αντικείµενο εργασίας, µε το ωράριο, µε το είδος της επιχείρησης, κλπ. 

Τα περισσότερα άτοµα του δείγµατος (58,8%) θεωρούν ότι τα 

επαγγελµατικά τους δικαιώµατα δεν είναι κατοχυρωµένα, σε πολύ µεγάλο 

ποσοστό όµως δεν µπορούν να αιτιολογήσουν την άποψή τους αυτή, 
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επιβεβαιώνοντας για ακόµη µία φορά ότι υπάρχει σοβαρό έλλειµµα 

ενηµέρωσης των νέων ατόµων πάνω σε θέµατα επαγγελµατικών 

δικαιωµάτων και λειτουργίας της αγοράς εργασίας. 

Οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. τοποθετήθηκαν σε µεγαλύτερο ποσοστό αρνητικά 

(56%) και λιγότερο θετικά (44%) στο ενδεχόµενο γεωγραφικής κινητικότητας 

για επαγγελµατικούς λόγους, ενώ για εκείνους που θα υπήρχε κάποιο τέτοιο 

ενδεχόµενο οι λόγοι θα ήταν η προσφορά µεγαλύτερης αµοιβής, η 

εξασφάλιση καλύτερων εργασιακών συνθηκών,  οι προοπτικές εργασιακής 

εξέλιξης και η εργασία σε αντικείµενο συναφές µε τις σπουδές τους. Οι 

διαπιστώσεις αυτές υπογραµµίζουν την ανάγκη εξεύρεσης τρόπων διάχυσης 

και διασφάλισης εργασιακών ευκαιριών µε ενεργητικά µέτρα προώθησης της 

απασχόλησης και ανάπτυξη ρεαλιστικών σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης 

µε έµφαση σε χώρους που θα αναπτυχθούν στο µέλλον και θα αποτελούν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και βιώσιµη λύση για τις τοπικές κοινωνίες, µε 

ταυτόχρονη διαφύλαξη της ικανοποίησης και της αποδοτικότητας του τοπικού 

εργατικού δυναµικού. 

Θετική στάση έναντι της διευρωπαϊκής επαγγελµατικής κινητικότητας 

(που αποτελεί στόχο των πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της 

οικονοµικής ανάπτυξης στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο)  εκφράστηκε από το 

46,5% των ατόµων αποσκοπώντας σε υψηλότερες αποδοχές, καλύτερη 

επαγγελµατική εξέλιξη και καλύτερες συνθήκες εργασίας, καθώς και στην 

απόκτηση ευρωπαϊκής επαγγελµατικής εµπειρίας, που αναµένεται να 

εξασφαλίσει καλύτερες προοπτικές κατά την επιστροφή στην ελληνική αγορά 

εργασίας. Βέβαια από τους µισούς εκδηλώνεται ένα σχετικό αίσθηµα 

αβεβαιότητας, φαίνεται όµως ότι η συνειδητοποίηση της ενότητας του 

ευρωπαϊκού χώρου παρουσιάζει µια προϊούσα θετική εξέλιξη στην ελληνική 

κοινωνία και µάλιστα στις νεότερες ηλικιακές οµάδες, που θα κληθούν να 

υλοποιήσουν τους µελλοντικούς στόχους της Ε.Ε. Το φύλο επηρεάζει αυτές 

τις αποφάσεις, διευκολύνοντας τους άνδρες, αφού οι δοµές της ελληνικής 

κοινωνίας ενισχύουν την προσπάθειά τους για επαγγελµατική και οικονοµική 

ανάδειξη και κοινωνική καταξίωση και από την άλλη αποθαρρύνουν την 

αποµάκρυνση των γυναικών από την προστασία του οικογενειακού 

περιβάλλοντος. 
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Η συµµετοχή ανέργων αποφοίτων σε προγράµµατα επιδοτούµενης 

απασχόλησης είναι περιορισµένη (22,7% όσων βρέθηκαν σε κατάσταση 

ανεργίας) και πραγµατοποιήθηκε κατά κύριο λόγο σε θέσεις συναφούς µε την 

ειδικότητα αντικειµένου. Το φύλο άσκησε θετικότερη επίδραση στη συµµετοχή 

των γυναικών σε σχέση µε τους άνδρες, στοιχείο που µπορεί να  αποδοθεί 

στην αβεβαιότητα διατήρησης της θέσης εργασίας µετά το τέλος της περιόδου 

επιδότησης, κάτι που λειτουργεί αποτρεπτικά κυρίως στους τελευταίους.  

Στο παραπάνω συµπέρασµα, που δείχνει µικρή διεισδυτικότητα των 

προγραµµάτων αυτών στη συγκεκριµένη οµάδα, οφείλει να προστεθεί και η 

διαπίστωση των αδυναµιών του συστήµατος διαχείρισής τους, καθώς τα 

περισσότερα άτοµα προσλήφθηκαν σε επιχειρήσεις στις οποίες ήδη 

απασχολούνταν -συνήθως χωρίς νόµιµη πρόσληψη- και εντάσσονταν στο 

εργατικό δυναµικό τους µετά από σχετικές ενέργειες για την είσπραξη 

επιδότησης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆. Αν µάλιστα, όπως είναι πολύ 

πιθανό, η ίδια πρακτική εφαρµόστηκε και σε άλλες περιπτώσεις, 

συµπεραίνουµε γενικότερα ότι η στοχοθεσία των προγραµµάτων αυτών για 

ισότητα και διάχυση των ευκαιριών απόκτησης εργασιακής εµπειρίας και για 

ενθάρρυνση της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας αναιρέθηκε εµπράκτως 

µε µακροχρόνιες αρνητικές επιδράσεις για τη λειτουργία της οικονοµίας. Το 

συµπέρασµα αυτό ισχυροποιείται, καθώς µόνον ένας στους τέσσερις 

προσληφθέντες (26,4%) διατήρησε τη θέση εργασίας του -πολύ περισσότεροι 

άνδρες από γυναίκες- µετά το τέλος της περιόδου επιδότησης. 

Σε ό,τι αφορά στην τωρινή απασχόληση των εργαζόµενων αποφοίτων, 

το 17,1% είχε ενταχθεί σε κάποιο επιδοτούµενο πρόγραµµα απασχόλησης, 

ενώ αξιοσηµείωτο είναι ότι υπήρξε και ένα ποσοστό 11,8% που δε γνώριζε αν 

η πρόσληψή του είχε γίνει µε βάση πρόγραµµα επιδοτούµενης απασχόλησης. 

Η διαπίστωση αυτή σε συνδυασµό και µε άλλες ενδείξεις της σκέψης και της 

συµπεριφοράς πολλών αποφοίτων είναι ενδεικτική της ανωριµότητας µε την 

οποία ορισµένα άτοµα φάνηκαν να αντιµετωπίζουν τις λειτουργίες της αγοράς 

εργασίας µε πρώτο σηµαντικό πρόβληµα την έλλειψη σαφούς πληροφόρησης 

για τα εργασιακά τους δικαιώµατα. Ταυτόχρονα όµως είναι ενδεικτικό της 

αποτυχίας του συστήµατος της επαγγελµατικής κατάρτισης να παράσχει 

πολύπλευρο έργο ξεφεύγοντας από τα στενά όρια των απλών 
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επαγγελµατικών γνώσεων και ενηµερώνοντας τους σπουδαστές για ζητήµατα 

σχετικά µε το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς εργασίας.  

Η διερεύνηση της συµµετοχής των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. στα 

εφαρµοζόµενα µέτρα για την τόνωση της απασχόλησης συµπληρώνεται µε 

την εξέταση της ένταξής τους σε δράσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας µε 

την είσπραξη κοινοτικής χρηµατοδότησης. Παρ’ όλο που στην περιοχή της 

Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε σηµαντικός αριθµός σχεδίων επιδοτούµενης 

επιχειρηµατικότητας, η συµµετοχή των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. ήταν πολύ 

περιορισµένη (34,2% των αυτοαπασχολούµενων του δείγµατος, µόλις το 4% 

του συνόλου των αποφοίτων που συµµετείχαν στην έρευνα).  Παρ’ όλο που οι 

αυτoαπασχολούµενοι άνδρες είναι πολύ περισσότεροι από τις γυναίκες, 

επιδοτήθηκε διπλάσιο ποσοστό γυναικών προφανώς µέσα από τα σχετικά 

προγράµµατα γυναικείας επιχειρηµατικότητας.  Αυτό βέβαια υποδηλώνει και 

την εντονότερη εµπλοκή των τελευταίων στο φαινόµενο της ανεργίας, αφού η 

επιλεξιµότητα για τη συµµετοχή σε τέτοια προγράµµατα εξαρτάται και από την 

προηγούµενη παραµονή τους σε κατάσταση ανεργίας.  

Όσοι πάλι δε συµµετείχαν σε τέτοιες διαδικασίες το απέδωσαν κυρίως 

στη µη ύπαρξη χρηµατοδότησης σχετικής µε το δικό τους επιχειρηµατικό 

αντικείµενο και λιγότερο στην έλλειψη ενδιαφέροντος. Η αποχή όµως από τις 

πρωτοβουλίες αυτές τόσο µεγάλου τµήµατος των αποφοίτων, ακόµη και 

αυτών που κατά το χρόνο της έρευνας βρίσκονταν σε κατάσταση ανεργίας ή 

ήταν οικονοµικά ανενεργοί, δείχνει ότι, αν και τα συγκεκριµένα µέτρα έχουν 

εξαιρετική σηµασία για την ανάπτυξη της οικονοµίας και την τόνωση της 

απασχόλησης, απέτυχαν να κινητοποιήσουν οµάδες εξειδικευµένων ατόµων 

στην ανάληψη επιχειρηµατικών σχεδίων και την εφαρµογή καινοτόµων ιδεών. 

Παράλληλα, οι συµµετέχοντες στην έρευνα υποστήριξαν ότι τα χρονίζοντα 

διαρθρωτικά προβλήµατα και η ανασφάλεια του οικονοµικού περιβάλλοντος 

της Ελλάδας αποθαρρύνουν τέτοιες πρωτοβουλίες. 

Σηµαντικό στοιχείο στην ανάλυση των χαρακτηριστικών της 

απασχόλησης των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. αποτελεί ο καθορισµός του βαθµού 

σχετικότητάς της µε την ειδικότητα που έχουν ακολουθήσει, καθώς θεωρούµε 

ότι από αυτόν εξαρτάται σε σηµαντική έκταση το ενδιαφέρον για την εργασία 

τους και εποµένως η παραγωγικότητά τους. Από τους εργαζόµενους 

αποφοίτους του δείγµατος λίγο περισσότεροι από τους µισούς (55,8%) 
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δήλωσαν ότι η εργασία τους ήταν σχετική µε την ειδίκευσή τους. Μεγαλύτερη 

σχετικότητα µάλιστα εµφάνισαν οι γυναίκες (62,1%) από τους άνδρες (49,3%). 

Το γεγονός ότι οι µισοί απόφοιτοι απασχολούνται σε εργασίες σχετικές µε την 

ειδίκευση που έλαβαν στις σπουδές τους είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό, 

καθώς υποδεικνύει ότι το σύστηµα επαγγελµατικής κατάρτισης παράγει 

ειδικότητες που εµφανίζουν ζήτηση στην αγορά εργασίας· φαίνεται όµως ότι 

αυτή η ζήτηση δεν είναι επαρκής, ώστε να καλύπτει την προσφορά 

ειδικευµένου εργατικού δυναµικού σε µεγαλύτερο ποσοστό. Απαιτείται 

συνεχής αναπροσαρµογή των εκτιµήσεων για το µέγεθος της µελλοντικής 

ζήτησης των διαφόρων ειδικοτήτων και ευέλικτος προγραµµατισµός της 

αντίστοιχης κατάρτισης, ώστε να µην απαξιώνεται και να µη χάνει τη δυναµική 

του το σύστηµα επαγγελµατικής κατάρτισης. 

Ταυτόχρονα, η ετεροαπασχόληση µεγάλου αριθµού αποφοίτων -και µε 

την προϋπόθεση ότι αυτό δε συµβαίνει από συνειδητή επιλογή- µας οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι µεγάλο µέρος του γνωστικού τους κεφαλαίου µε το 

πέρασµα του χρόνου απαξιώνεται µε παράλληλη αύξηση του κινδύνου να 

παραµείνουν σε θέσεις εργασίας που δε σχετίζονται µε τις σπουδές τους,  

συχνά µάλιστα απαιτούν σπουδές χαµηλότερου επιπέδου από αυτές που 

έχουν πραγµατοποιήσει (ίσως και καθόλου). Η απώλεια των επαγγελµατικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν µε τις σπουδές στους στα Ι.Ε.Κ. σε 

εποχές µεταβολών τους µετατρέπει σταδιακά σε ανειδίκευτους, 

επιδεινώνοντας τις επαγγελµατικές τους προοπτικές και οδηγώντας τους σε 

πιο ευάλωτη θέση σε περίπτωση ανεργίας ή αναδιοργάνωσης της 

επιχείρησης.  

 Για τον ίδιο λόγο µπορούµε να συµπεράνουµε ότι σε αρκετά σηµαντικό 

βαθµό παρατηρείται στα άτοµα του δείγµατος το φαινόµενο της 

υπερεκπαίδευσης, αφού απασχολούνται σε θέσεις χαµηλότερων προσόντων 

ή και ανειδίκευτων, µε αρνητικές επιπτώσεις σε επίπεδο προσωπικό (απουσία 

ικανοποίησης από τις σπουδές και την εργασία τους, απαξίωση γνώσεων και 

δεξιοτήτων, αποχή από δραστηριότητες δια βίου µάθησης, κλπ.) και 

κοινωνικό (παραµονή σε ανενεργή οικονοµική κατάσταση ή χαµηλή 

παραγωγικότητα στην εργασία, δυσχέρεια οργανικής ενσωµάτωσης και 

συνεργασίας στον εργασιακό χώρο,  αργός ή ανύπαρκτος εκσυγχρονισµός 
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γνώσεων και δεξιοτήτων, απουσία ευελιξίας σε περίπτωση µεταβολών στο 

εργασιακό περιβάλλον ή το αντικείµενο, κλπ.).   

Μεγάλη σηµασία για την απασχόληση του ατόµου (και για θέµατα, 

όπως η ικανοποίηση από τις σπουδές και την εργασία, η παραγωγικότητα, οι 

επαγγελµατικές επιλογές, κλπ.) διαδραµατίζει και το χρονικό διάστηµα που 

µεσολαβεί από την αποφοίτηση µέχρι την εύρεση εργασίας σχετικής µε το 

αντικείµενο. Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. σε µεγάλο ποσοστό (64%) βρήκαν θέση 

εργασίας σχετική µε το αντικείµενο των σπουδών τους µέσα σε έξι µήνες από 

την αποφοίτηση778.  

Ανάµεσα στα δύο φύλα υπάρχει διαφοροποίηση, που µπορεί να 

αποδοθεί στις διαφορετικές προτεραιότητες ανδρών και γυναικών στη ζωή 

τους. Οι άνδρες µε ποσοστό 68,8%, παρ’ όλη την καθυστέρηση εισόδου τους 

στην αγορά εργασίας λόγω της στράτευσης, δείχνουν µεγαλύτερη 

κινητικότητα στην ανεύρεση εργασίας στο αντικείµενο των σπουδών τους 

(αρκεί και οι υπόλοιπες παράµετροι να είναι αντίστοιχα ευνοϊκές). Οι γυναίκες 

από την άλλη (60,5%), όντας συνήθως πιο “προστατευµένες” στο 

οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, συχνά καθυστερούν την 

επαγγελµατική τους δραστηριοποίηση στρεφόµενες και προς άλλες 

διεξόδους.  

Λιγότεροι απόφοιτοι βρήκαν σχετική µε τις σπουδές απασχόληση σε 

χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών, χωρίς αυτό να αποκλείει την 

απασχόλησή τους σε άλλες ειδικότητες. Λαµβάνοντας υπόψη την απαξίωση 

της γνώσης µε το πέρασµα του χρόνου και την τεχνολογική µεταβολή, 

µπορούµε να διατυπώσουµε αµφιβολίες κατά πόσον ένας απασχολούµενος 

µετά τη µεσολάβηση µεγάλου διαστήµατος ετεροαπασχόλησης δύναται 

καταλαµβάνοντας µια θέση εργασίας σχετική µε το αντικείµενο σπουδών να 

έχει την ίδια αποδοτικότητα µε κάποιον άλλο, που απασχολήθηκε σε µικρό 

χρονικό διάστηµα µετά την αποφοίτηση. 

Η αξιολογική προσέγγιση της µελέτης περιλαµβάνει διερεύνηση της 

στάσης των αποφοίτων απέναντι στην κατάρτιση που έλαβαν στα Ι.Ε.Κ., 

όπως αυτή έχει διαµορφωθεί µε βάση την εµπειρία από την αγορά εργασίας 

                                                 
778 Για τους άνδρες φυσικά δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστηµα της στράτευσης. 
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που έχουν αποκοµίσει στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από την 

αποφοίτησή τους µέχρι τη διενέργεια της έρευνας. 

Περισσότεροι από τους µισούς αποφοίτους (55,9%) εκδήλωσαν 

έλλειψη ικανοποίησης από τις σπουδές στα Ι.Ε.Κ., συνδέοντάς την µε την 

περιορισµένη επαγγελµατική εξέλιξη και το µικρό βαθµό αποδοχής του τίτλου 

των Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας. Οι άνδρες επέδειξαν µεγαλύτερο βαθµό 

δυσαρέσκειας, επειδή αποδίδουν µεγαλύτερη σηµασία στην επαγγελµατική 

εξέλιξη στο εργασιακό περιβάλλον από ό,τι οι γυναίκες. Όσοι διατύπωσαν 

θετικότερη άποψη το έπραξαν µε µετριοπάθεια, γεγονός ενδεικτικό της 

δυσκολίας να αποτιµήσουν την έκταση της ικανοποίησης των αρχικών τους 

προσδοκιών. Παράλληλα, αποτελεί σοβαρή ένδειξη των µέτριων επιδόσεων 

των Ι.Ε.Κ. έναντι των προσδοκιών των αποφοίτων για επαγγελµατική 

αποκατάσταση λιγότερο σε επίπεδο ποιότητας σπουδών, αλλά κυρίως στο 

ζήτηµα της αναγνώρισης των πιστοποιηµένων προσόντων στην αγορά 

εργασίας, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη βελτίωσης των αδυναµιών και όχι µιας 

συνολικής απόρριψης του συστήµατος.  

Η ειδικότητα και η προηγούµενη σχολική επίδοση δε φαίνεται να 

άσκησαν επίδραση, το αντίθετο µάλιστα, οι απόφοιτοι µε τις χαµηλότερες 

σχολικές επιδόσεις εµφάνισαν τα υψηλότερα ποσοστά έλλειψης 

ικανοποίησης, ξεπερνώντας ακόµη και αυτούς µε τις πιο υψηλές, από τους 

οποίους µια τέτοια στάση θα ήταν πιθανόν πιο αναµενόµενη. Αυτό µας οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι οι επαγγελµατικές προσδοκίες, που µορφοποιούνται 

στην έναρξη της εργασιακής ζωής των ατόµων, είναι ανεξάρτητες από τις 

όποιες σχολικές επιδόσεις, καθώς τα άτοµα εκκινούν τις προσπάθειές τους 

για επαγγελµατική δραστηριότητα αποδεσµευµένα από αυτές.  

Παρουσιάζει ενδιαφέρον η καταγραφή της άποψης των γονέων, έστω 

και έµµεσα κατατεθειµένη µέσω των αποφοίτων, αφού πέρα από την 

επένδυση προσπάθειας, χρόνου και -κυρίως στην περίπτωση των ιδιωτικών 

Ινστιτούτων- χρηµάτων στο µορφωτικό κεφάλαιο των παιδιών τους, είναι σε 

θέση να γνωρίζουν  τις δυσκολίες για την επαγγελµατική αποκατάστασή τους. 

Η άποψή τους δεν απείχε πολύ από εκείνη των παιδιών τους µε την 

ικανοποίηση να κινείται κυρίως σε µέτρια και χαµηλά επίπεδα, Αντίθετα όµως 

από την εκφρασµένη άποψη των αποφοίτων, δυσαρέσκεια µεγαλύτερου 
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βαθµού εκφράστηκε από γονείς γυναικών, καθώς αυτές αντιµετώπισαν 

εντονότερες δυσκολίες στην αγορά εργασίας. 

Παρ’ όλη τη δυσαρέσκεια των αποφοίτων και των γονέων τους, ένας 

στους τρεις (29,2%) θα επέλεγε και πάλι µε σχετική βεβαιότητα τη φοίτηση 

στα Ι.Ε.Κ., λίγο λιγότεροι από τους µισούς όµως (40,9%) δε θα 

επαναλάµβαναν τις σπουδές τους σε αυτά. Επίσης  οι περισσότεροι (42,9%) 

θα επέλεγαν και πάλι την ίδια ειδικότητα, µεγαλύτερη σιγουριά µάλιστα 

επιδεικνύουν οι γυναίκες.  

Τα στοιχεία αυτά µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι αφενός υπάρχει 

ένα µεγάλο τµήµα ατόµων νεότερων ηλικιών που προσβλέπουν µε σχετική 

εµπιστοσύνη στην απόκτηση κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ. προκειµένου να 

εξασφαλίσουν επαγγελµατική αποκατάσταση και αφετέρου ένα άλλο 

µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού που τα αντιµετωπίζει µε δυσπιστία, αν και 

δείχνει να τα θεωρεί σηµαντικό θεσµό του εκπαιδευτικού συστήµατος για την 

επαγγελµατική ένταξη. Για το λόγο αυτό καθίσταται απαραίτητος ο άµεσος 

εκσυγχρονισµός και ο δοµικός µετασχηµατισµός των Ι.Ε.Κ., ώστε να µπορούν 

µε ευελιξία να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονοµίας για εξειδικευµένα 

στελέχη και της κοινωνίας για αξιόπιστες και αποτελεσµατικότερες 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες.  

Από την άλλη πλευρά το υψηλό ποσοστό δυσαρέσκειας που 

εµφανίζεται υποδηλώνει ελλιπή ή πλήρη απουσία επαγγελµατικού 

προσανατολισµού των αποφοίτων, ώστε να αποφεύγονται οι ευκαιριακές 

επιλογές και η άγνοια των συνθηκών της αγοράς εργασίας· επίσης, γίνεται 

σαφής η ανεπιτυχής διασύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την 

αγορά εργασίας και η απουσία ευελιξίας στον προγραµµατισµό των 

αντίστοιχων ειδικοτήτων. 

Σε στενή σχέση µε την ικανοποίηση των προσδοκιών των αποφοίτων 

από τη φοίτησή τους στα Ι.Ε.Κ. βρίσκεται και η εκτίµησή τους για το βαθµό 

επίτευξης από αυτά της µετάδοσης των γνώσεων και δεξιοτήτων που 

ζητούνται στην αγορά εργασίας. Σχεδόν τρεις στους τέσσερις αποφοίτους 

αποδέχονται την παροχή από τα προγράµµατα σπουδών των Ι.Ε.Κ. των 

αναγκαίων γνώσεων σε ικανοποιητικό βαθµό. Η συγκέντρωση των 

περισσότερων απαντήσεων στη µεσαία διαβάθµιση δείχνει ότι απαιτούνται 

αρκετές βελτιώσεις, για να είναι σε θέση η παρεχόµενη κατάρτιση να 
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ανταποκρίνεται επιτυχώς στις διαρκώς µεταβαλλόµενες ανάγκες. 

Επιπρόσθετα, η αναβάθµιση του παρεχόµενου έργου µπορεί να  συµβάλει 

θετικά στην τόνωση του χαµηλού αισθήµατος αυτοεκτίµησης που 

διαπιστώθηκε σε πολλούς αποφοίτους και το οποίο πηγάζει από την απουσία 

κύρους των επαγγελµατικών σπουδών που πραγµατοποιούνται στα Ι.Ε.Κ. και 

από τη διάψευση των προσδοκιών τους στην αγορά εργασίας.  

Το φύλο επιδρά στη διαµόρφωση της άποψης των αποφοίτων, καθώς 

οι άνδρες που τοποθετούνται αρνητικά είναι περισσότεροι από τις γυναίκες, 

ενισχύοντας τα προηγούµενα συµπεράσµατα για τη στάση των αποφοίτων 

έναντι των σπουδών σε Ι.Ε.Κ. Στη διαµόρφωση της συγκεκριµένης άποψης 

των αποφοίτων φαίνεται ότι επέδρασε και η ειδικότητα. Η απασχόληση των 

ανδρών συνήθως σε τεχνικές ειδικότητες, που απαιτούν περισσότερο 

εξειδικευµένες γνώσεις και πιο εφαρµοσµένο τύπο κατάρτισης, και των 

γυναικών κυρίως στον κλάδο των υπηρεσιών, επηρεάζει τις εκτιµήσεις τους 

για το βαθµό µετάδοσης των κατάλληλων επαγγελµατικών γνώσεων. 

Με σχετικό ερώτηµα ζητήθηκε από τους αποφοίτους να επισηµάνουν 

µε βάση την εργασιακή τους εµπειρία τις γνώσεις και τις δεξιότητες οι οποίες 

τυγχάνουν ιδιαίτερης ζήτησης στην αγορά εργασίας, κάτι που µπορεί να 

διευκολύνει τις προσπάθειες προγραµµατισµού των ειδικοτήτων. Τα 

καταγεγραµµένα προσόντα επιµερίστηκαν σε εκπαιδευτικές / επαγγελµατικές 

(professional skills) και σε κοινωνικές δεξιότητες (social skills). Με τον πρώτο 

όρο αναφερόµαστε στα προσόντα τα οποία µπορούν να πιστοποιηθούν µε 

συγκεκριµένους τίτλους σπουδών και µε τον δεύτερο όρο αναφερόµαστε σε 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του υποψήφιου εργαζόµενου, τα οποία 

σύµφωνα µε τους εργοδότες καθιστούν έναν εργαζόµενο περισσότερο ή 

λιγότερο απασχολήσιµο.  

Εκπαιδευτικές/επαγγελµατικές δεξιότητες που καταγράφηκαν είναι η 

ύπαρξη προϋπηρεσίας (από περισσότερους από τους µισούς αποφοίτους), οι 

(συνήθως πιστοποιηµένες) γνώσεις για το εργασιακό αντικείµενο (συχνά της 

πρόσληψης προϋποτίθεται µια δοκιµαστική περίοδος) και η γνώση χειρισµού 

Η/Υ. 
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Η αντιµετώπιση της προϋπηρεσίας από τους εργοδότες ως αξιόπιστου 

δείκτη της δυνητικής αποδοτικότητας του µελλοντικού εργαζόµενου, ειδικά για 

θέσεις που απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση, καθιστά εντονότερη την ανάγκη 

αναδιάρθρωσης της πρακτικής άσκησης µε τρόπο, ώστε να εξοπλίζει τους 

αποφοίτους, και κυρίως τους νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας, µε τις 

απαραίτητες δεξιότητες εφαρµογής των θεωρητικών τους γνώσεων. Από την 

άλλη συνάδει µε το φαινόµενο του περιορισµένου τεχνολογικού 

εκσυγχρονισµού των ελληνικών επιχειρήσεων και της συγκέντρωσης της 

οικονοµικής δραστηριότητας στον τριτογενή τοµέα, στοιχεία τα οποία 

επιτρέπουν την απασχόληση ατόµων χαµηλής εξειδίκευσης µε εµπειρικές 

γνώσεις στο αντικείµενο της εργασίας. Είναι επιβεβληµένη η περαιτέρω 

ενίσχυση της απόκτησης εργασιακής εµπειρίας µε διάφορους τρόπους και η 

σταδιακή αναδιάρθρωση των κλάδων της οικονοµίας, ώστε να απορροφούν 

περισσότερη εξειδικευµένη εργατική δύναµη.  

Σε ζήτηση του τίτλου των Ι.Ε.Κ. αναφέρθηκε µόνο το 19,9% των 

αποφοίτων, επιτρέποντας τη διατύπωση του συµπεράσµατος ότι παρουσιάζει 

περιορισµένη ζήτηση µε χαµηλή διείσδυση στην αγορά εργασίας και µειωµένη 

αποδοχή. Μερικές από τις αιτίες είναι: η έλλειψη ενηµέρωσης των εργοδοτών 

για το ρόλο και τη σηµασία των Ι.Ε.Κ. στη σύγχρονη οργάνωση της εργασίας · 

η συνειδητή εκ µέρους τους µη προτίµηση αποφοίτων Ι.Ε.Κ. για τις 

αντίστοιχες ειδικότητες για ιδιοτελείς λόγους (συνήθως οικονοµικής φύσεως) · 

η απουσία νοµοθετικής κατοχύρωσης των αποφοίτων των Ινστιτούτων (και 

αυτή που έχει επιτευχθεί µέχρι τώρα δεν έχει επαρκώς κοινοποιηθεί στους 

ενδιαφερόµενους) ·  η ενδεχόµενη αδυναµία των αποφοίτων να αποδείξουν 

στην πράξη τις γνώσεις που έχουν αποκοµίσει από τα Ι.Ε.Κ. · το γεγονός ότι 

οι ανάγκες της αγοράς είναι περισσότερο προσανατολισµένες σε 

πρακτικότερα ζητήµατα, υπερβαίνοντας τον απλό τίτλο σπουδών · η µεγάλη 

διάσταση που εµφανίζεται συχνά µεταξύ των πραγµατικών αναγκών της 

αγοράς εργασίας και της παραγωγής εξειδικευµένων ατόµων από τα Ι.Ε.Κ. 

λόγω της περιορισµένης συνεργασίας των δύο χώρων στην πρόβλεψη των 

ειδικοτήτων.  

Οι σηµαντικότερες κοινωνικές δεξιότητες που ζητούνται από τους 

εργοδότες είναι η επικοινωνιακή δυνατότητα, η αποτελεσµατικότητα στην 
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αντιµετώπιση προβληµάτων, η υπευθυνότητα και η αποδοτικότητα. Τα 

στοιχεία αυτά, και κυρίως το πρώτο, συµβάλλουν στην καλύτερη προσέγγιση 

του εργαζόµενου και του πελάτη της επιχείρησης και στην 

αποτελεσµατικότερη συνεργασία του µε τον εργοδότη και τους συναδέλφους 

και συνεργάτες του στο εργασιακό περιβάλλον. Γι’ αυτό άλλωστε 

αξιολογούνται προσεκτικά στις συνεντεύξεις πρόσληψης.  

Το φύλο επιδρά στην προβολή αυτών των δεξιοτήτων. Έτσι η 

µεγαλύτερη επικέντρωση των ανδρών στην επικοινωνιακή δυνατότητα 

εξηγείται από την επιθυµία ανάληψης θέσεων αυξηµένης ευθύνης, στις οποίες 

η συγκεκριµένη ικανότητα είναι πρωτεύουσας σηµασίας για προφανείς 

λόγους. Η επικέντρωση των γυναικών στην επικοινωνιακή δυνατότητα και την 

εξωτερική εµφάνιση δικαιολογείται από την απασχόλησή τους κυρίως σε 

ειδικότητες παροχής υπηρεσιών, όπου έχει µεγάλη σηµασία η διαµόρφωση 

θετικών εντυπώσεων στους πελάτες. 

Η εµπειρία των αποφοίτων από την αγορά εργασίας τους έχει δώσει τη 

δυνατότητα να διαµορφώσουν συγκεκριµένη άποψη για τη λειτουργία των 

Ινστιτούτων, ώστε να είναι σε θέση να προτείνουν βελτιωτικές παρεµβάσεις 

στην οργάνωση και λειτουργία των Ι.Ε.Κ., προκειµένου να καταστούν 

αποτελεσµατικότερα ως προς την προσφερόµενη κατάρτιση, αλλά και ως 

προς την ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.  Οι προτάσεις των 

αποφοίτων παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποδείχθηκαν χρήσιµες για 

τον εντοπισµό και την αξιολόγηση των αδυναµιών του συστήµατος της 

κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και τη διατύπωση στη συνέχεια µε τη βοήθεια του 

υπόλοιπου υποστηρικτικού υλικού και τη διεθνή εµπειρία των δικών µας 

παρατηρήσεων, που ολοκληρώνουν την παρούσα µελέτη. 

 

2. Γενικές εκτιµήσεις για το Σύστηµα  της Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 
 Η µελέτη του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου και της προηγούµενης 

ερευνητικής εµπειρίας, η ανταλλαγή απόψεων µε άτοµα που 

δραστηριοποιούνται άµεσα ή έµµεσα στο χώρο της κατάρτισης ή ανήκουν σε 

συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων και εποµένως είναι 

σε θέση να διατυπώσουν εµπεριστατωµένη άποψη σχετικά µε τα ζητήµατα 
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της αγοράς εργασίας, τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας και, τέλος, οι 

προσωπικές εκτιµήσεις που σχηµατοποιήθηκαν µέσα από το συγκερασµό 

όλων των παραπάνω οδήγησαν στη διατύπωση των γενικών εκτιµήσεων που 

ακολουθούν. Αυτές κινούνται σε µια σειρά από θεµατικές περιοχές, αφού 

αναφέρονται σε ζητήµατα θεσµικού χαρακτήρα, σε θέµατα οργάνωσης και 

λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. (συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων σπουδών, 

του περιεχοµένου και της υλικοτεχνικής υποδοµής της επαγγελµατικής 

κατάρτισης τόσο των Ι.Ε.Κ. όσο και ευρύτερα), καθώς και στους τρόπους 

βελτίωσης της διασύνδεσης του συστήµατος της αρχικής επαγγελµατικής 

κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ. µε την αγορά εργασίας και τον κοινωνικό ιστό, αλλά 

και στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Οργανισµού και των Ι.Ε.Κ. σε 

νέους χώρους και δράσεις.  

 

2.1. Θεσµικό πλαίσιο. 
Η ανταγωνιστική υπεροχή µιας οικονοµίας επιτυγχάνεται µέσω της 

τεχνογνωσίας και της σύγχρονης µεθοδολογίας της παραγωγής. Γι’ αυτό 

στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας, χωρίς βέβαια η πολιτική αυτή 

να παραµελεί την ανθρωπιστική φιλοσοφία της εκπαίδευσης, πρέπει να είναι 

η νέα τεχνολογική γνώση και η µεθόδευση της µετάδοσής της, στο πλαίσιο 

της αναγκαιότητας (κάποιες φορές και της υποχρέωσης) για την κοινωνία να 

ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις.  

Σε πολλές περιπτώσεις έχει διαφανεί µια υποβάθµιση των συστηµάτων 

επαγγελµατικής κατάρτισης σε µηχανισµούς διαχείρισης της ανεργίας ή σε 

διαύλους µεταβίβασης του ανταγωνισµού στην αγορά εργασίας από το 

χαµηλότερο επίπεδο γνώσεων ή ειδίκευσης στο ανώτερο ή στο παρεµφερές. 

Η αναβάθµιση του ρόλου της επαγγελµατικής κατάρτισης πρέπει να ξεκινήσει 

από τη µετατροπή της σε έναν ισχυρό θεσµό διαχείρισης των επαγγελµατικών 

γνώσεων και της καλλιέργειας των επαγγελµατικών δεξιοτήτων µέσα στις 

ισχύουσες οικονοµικές συνθήκες. 

Ένα από τα πρώτα βήµατα για την αναβάθµιση του ρόλου της 

επαγγελµατικής κατάρτισης είναι η έµπρακτη αναγνώρισή της ως ουσιώδους 

εργαλείου για την άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής µε κοινωνικό και 

οικονοµικό χαρακτήρα · και ακόµη περισσότερο η άµεση διασύνδεση των 

σχετικών εκπαιδευτικών διαδικασιών µε τις ανάγκες και τις προοπτικές της 
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αγοράς εργασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση η συµβολή ενός σταθερού και 

αξιόπιστου περιβάλλοντος είναι αναµφισβήτητη και ο ρόλος της πολιτείας 

σηµαντικός, καθώς µπορεί: 

i) να ενισχύσει τα κίνητρα για τις συγκεκριµένες επαγγελµατικές 

δραστηριότητες · 

ii) να διασφαλίσει πιο ανταποδοτικούς όρους εργασίας σε σχέση τις 

αµοιβές και την αναγνώριση · 

iii) να επιµεληθεί την εξασφάλιση συνοχής στους στόχους και τις 

µεθόδους της κατάρτισης -αρχικής και συνεχιζόµενης- διασφαλίζοντας µια 

συνέχεια στην επαγγελµατική υποστήριξη.  

Είναι αναγκαία η θεσµοθετηµένη οργανική σύνδεση µεταξύ των δύο 

υποσυστηµάτων της αρχικής και της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 

κατάρτισης (και των δύο τους µε τη γενική εκπαίδευση) µε τρόπο ώστε να 

αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη αντικειµένων και περιεχοµένων της 

κατάρτισης και να εξασφαλίζεται ο πραγµατικός συµπληρωµατικός ρόλος της 

δεύτερης σε σχέση µε την πρώτη. Ειδικότερα, θα πρέπει να υπάρχει σαφής 

καταγραφή του περιεχοµένου της παρεχόµενης κατάρτισης ανά αντικείµενο, 

έτσι ώστε ο καταρτιζόµενος να το κατοχυρώνει και να µην είναι 

υποχρεωµένος να το επαναλαµβάνει σε επόµενες φάσεις. Με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται η αναβάθµιση του συστήµατος, εξοικονοµούνται πολύτιµοι 

πόροι (οικονοµικοί, υποδοµές, εκπαιδευτές, επιπλέον χρόνος και κόπος) και η 

συµµετοχή σε προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης καθίσταται πιο 

αξιόπιστη, αποτελεσµατική και σε απόλυτη συµφωνία µε το πνεύµα της δια 

βίου µάθησης. Ταυτόχρονα, διευκολύνεται η οριζόντια (σε διαφορετικές 

ειδικότητες) και η κάθετη (σε διαφορετικές βαθµίδες) εκπαιδευτική  και 

επαγγελµατική κινητικότητα των ατόµων. 

Στα πλαίσια της δια βίου µάθησης και της ισότητας των ευκαιριών στην 

εκπαίδευση επιβάλλεται να προσφέρεται στα άτοµα η ευκαιρία να 

διεκδικήσουν, εφόσον το επιθυµούν, µεταβολή του επιπέδου σπουδών τους 

και να διαφοροποιήσουν τον επαγγελµατικό τους προσανατολισµό. Για το 

λόγο αυτό είναι θεµιτή η ένταξη των Ι.Ε.Κ. στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα 

και η παροχή στους αποφοίτους τους της δυνατότητας συνέχισης σπουδών, 

π.χ. στα Τ.Ε.Ι. και σε τµήµατα συναφούς ειδικότητας µετά από σχετική γραπτή 

δοκιµασία. Στα πλαίσια µάλιστα ενός συστήµατος µε καταγεγραµµένο το 
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περιεχόµενο της παρεχόµενης κατάρτισης θα µπορούσαν να αναγνωρίζονται 

οι γνώσεις των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. σε κάποιο αντικείµενο σε µια ανώτερη 

βαθµίδα, όπως ισχύει για τους φοιτητές Α.Ε.Ι. στα πλαίσια του Erasmus ή των 

µετεγγραφών.  

Η αναβάθµιση του συστήµατος της Αρχικής Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης µέσω των Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να συνοδεύεται από επιµήκυνση του 

χρόνου σπουδών, η οποία θα επιτρέψει τη διδασκαλία των υπαρχόντων 

επαγγελµατικών αντικειµένων επί µακρότερο χρόνο, την προσθήκη νέων 

απαραίτητων (σχετική αναφορά σε άλλη πρόταση) και την 

αποτελεσµατικότερη εµπέδωση των παρεχόµενων γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη 

οργανωτικών, προγραµµατικών και µεθοδολογικοδιδακτικών εκπαιδευτικών 

θεωρήσεων, οι οποίες να αναφέρονται στα συγκεκριµένα αντικείµενα κάθε 

φορά µε παράλληλη εκµετάλλευση της εµπειρίας και της τεχνογνωσίας άλλων 

συστηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης.  

Πολλοί από τους συµµετέχοντες στην έρευνα απέδιδαν µάλλον 

ευκαιριακό χαρακτήρα στην κατάρτιση που είχαν παρακολουθήσει, γεγονός 

που περιόριζε την επαγγελµατική τους κινητικότητα για καλύτερη και 

συναφέστερη µε την ειδικότητα θέση εργασίας, καθώς και την προθυµία τους 

για συµµετοχή σε διαδικασίες δια βίου µάθησης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει 

στο σχεδιασµό και την εφαρµογή της κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ. (και όχι µόνο σε 

αυτά) να λαµβάνεται υπόψη ότι η παροχή ικανών κινήτρων αποτελεί αναγκαία 

συνθήκη για τη συµµετοχή σε επαγγελµατική κατάρτιση µε φιλοσοφία δια βίου 

µάθησης. 

Είναι απαραίτητη η διαµόρφωση ενός σαφούς περιγράµµατος των 

επαγγελµατικών δικαιωµάτων και των ισοτιµιών τους στο χώρο της 

επαγγελµατικής κατάρτισης σε απόλυτη συµφωνία µε τα ισχύοντα στο διεθνή 

χώρο, µε παράλληλη φροντίδα για αποφυγή ασαφειών, που οδηγούν σε 

προστριβές µεταξύ των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και των Τ.Ε.Ι. (λιγότερο των 

Α.Ε.Ι.) συναφών ειδικοτήτων. Από τα ευρήµατα της έρευνας διαφάνηκε ότι οι 

περισσότεροι απόφοιτοι θεωρούν ότι τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα δεν 

είναι κατοχυρωµένα, αφού για τα περισσότερα δεν υπάρχουν σχετικές 

ρυθµίσεις. Αυτό οδηγεί σε άγονο (και τις περισσότερες φορές άνισο) 

ανταγωνισµό µε αποφοίτους άλλων εκπαιδευτικών βαθµίδων και συναφούς 
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ειδικότητας, ενώ παράλληλα δυσχεραίνει τη θέση τους στην αγορά εργασίας 

της Ελλάδας (λόγω της απουσίας σαφούς αντίληψης για το εργασιακό τους 

αντικείµενο και της αβεβαιότητας ότι θα εξασφαλίσουν εργασία µε τον τίτλο 

των Ι.Ε.Κ.) και της Ε.Ε. (λόγω της στέρησης διεθνώς κατοχυρωµένου τίτλου 

και συγκεκριµένων επαγγελµατικών δικαιωµάτων).  

Η άγνοια για την ύπαρξη του Europass, που φαίνεται να έχουν πολλοί 

απόφοιτοι, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για µια µεγάλης κλίµακας 

ενηµέρωση παράλληλα µε την ενδυνάµωση της προσπάθειας για την 

ικανοποίηση του αιτήµατος αυτού από µεγαλύτερο αριθµό συµµετεχόντων 

στην παρεχόµενη κατάρτιση. Επιβάλλεται η γενίκευση της απόκτησης του 

Europass και από αποφοίτους προηγούµενων ετών, αφού προηγηθεί η 

κατάλληλη ενηµέρωση, η οποία θα προσδώσει κύρος και αξιοπιστία στο 

θεσµό και θα βελτιώσει τη γενικότερη εικόνα του συστήµατος της κατάρτισης 

έναντι του κοινωνικού συνόλου. 

Η ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι. αφήνει ένα κενό στο χώρο της µετα-

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Αυτό θα µπορούσε να καταληφθεί από τα 

Ι.Ε.Κ. µε παράλληλη πραγµατοποίηση των απαραίτητων οργανωτικών και 

λειτουργικών µεταβολών συντελώντας στην αναβάθµιση του ρόλου τους και 

στην καλύτερη απορρόφηση των αποφοίτων µέσα στην αγορά εργασίας.  

Πρέπει να υπάρξει ένταση της προσπάθειας για άντληση πόρων από 

την Ε.Ε. µέσω σχετικών προγραµµάτων τόσο για τη βελτίωση των υποδοµών 

(κτίρια, εξοπλισµό) όσο και για την οργάνωση προγραµµάτων εκπαιδευτικής 

κινητικότητας και την εξασφάλιση απασχόλησης για εργασιακή εµπειρία. 

Ο θεσµός της πρακτικής άσκησης πρέπει  να αποκτήσει υποχρεωτικό 

χαρακτήρα, ώστε να διασφαλιστεί η έµπρακτη δοκιµασία των γνώσεων και 

των δεξιοτήτων των αποφοίτων στους χώρους εργασίας. Επίσης, είναι 

απαραίτητο να θεσπιστεί η χορήγηση επίσηµης βεβαίωσης από τον εργοδότη 

µετά την περάτωσή της, η οποία θα προσφέρει στους αποφοίτους ένα 

πρόσθετο προσόν πιστοποιηµένης εµπειρίας, καθιστώντας την είσοδό τους 

στην αγορά εργασίας δυναµικότερη και την παραµονή τους σε αυτήν 

ευχερέστερη. Παράλληλα, θα πρέπει να θεσµοθετηθεί κάποια χαµηλού ύψους 

αµοιβή προς τους ασκούµενους, προκειµένου οι ίδιοι να αντιµετωπίζουν µε τη 

δέουσα υπευθυνότητα τις εργασιακές τους υποχρεώσεις˙ ταυτόχρονα 
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αποφεύγεται το ενδεχόµενο εκµετάλλευσής τους από τους εργοδότες και 

καταστρατήγησης της φιλοσοφίας της άσκησης µε την κατάργηση θέσεων 

εργασίας και την κάλυψή τους από µη αµειβόµενους ασκούµενους. Ιδιαίτερα 

χρήσιµη είναι η εµπειρία των Τ.Ε.Ι. στην πρακτική άσκηση. 

Το µοντέλο της πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι ευέλικτο και να έχει 

τη δυνατότητα να τροποποιείται ανάλογα µε το σπουδαστή. Έτσι είναι δυνατό 

να πραγµατοποιείται είτε συνολικά µετά το πέρας των σπουδών είτε 

τµηµατικά (π.χ. στη διάρκεια της θερινής περιόδου). Στην τελευταία 

περίπτωση η εξασφάλιση θέσεων στις επιχειρήσεις θα ήταν ευχερέστερη 

(κάλυψη των κενών λόγω αδειών των εργαζοµένων), αλλά και η επαφή των 

σπουδαστών µε το εργασιακό αντικείµενο θα ξεκινούσε νωρίτερα δίνοντάς 

τους τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των διδασκοµένων 

µαθηµάτων στα Ι.Ε.Κ. στα επόµενα εξάµηνα, αλλά και να είναι καλύτερα 

προετοιµασµένοι για την επόµενη φάση πρακτικής άσκησης, η οποία θα 

λειτουργήσει πραγµατικά προσθετικά στην προηγούµενη εµπειρία. 

Η σύνδεση των Ι.Ε.Κ. µε την αγορά εργασίας µπορεί να διευκολυνθεί 

περισσότερο µε την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις, για να δέχονται για 

απασχόληση σπουδαστές ή αποφοίτους. Σχετικά µέτρα θα µπορούσαν να 

είναι η προσφορά θέσεων απασχόλησης µε το ήµισυ της αµοιβής να 

καταβάλλεται από το κράτος ή την επιδότησή της σε κάποιο ποσοστό, µε 

παράλληλη ελαχιστοποίηση της επιδοµατικής πολιτικής προς ανέργους, η 

οποία κρατά τα άτοµα στο περιθώριο, απαξιώνει σταδιακά το γνωστικό τους 

κεφάλαιο και θέτει σε αµφισβήτηση την αυτοεκτίµησή τους· επίσης, η 

διευκόλυνση των επιχειρήσεων σε περιόδους απουσίας του µόνιµου 

προσωπικού (π.χ. θερινές άδειες, περίοδοι αυξηµένης εποχιακού 

προσωπικού) µε την απασχόληση σπουδαστών.  

Μια πρόσθετη αιτία δυσκολίας στην εύρεση εργασίας για τις 

περισσότερες ειδικότητες των αποφοίτων που συµµετείχαν στην έρευνα 

αποτέλεσε η έλλειψη προηγούµενης επαγγελµατικής εµπειρίας, 

επιβεβαιώνοντας µια πραγµατικότητα, ότι δηλαδή είναι ευκολότερο για έναν 

εργαζόµενο µε επαγγελµατική εµπειρία να ενταχθεί στο επαγγελµατικό 

περιβάλλον και να εργαστεί παραγωγικά, σε σχέση µε κάποιον που τη 

στερείται. Για το λόγο αυτό η εξασφάλιση βεβαιωµένης πρακτικής άσκησης 
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(µε υποχρεωτικό χαρακτήρα και συγκεκριµένα κριτήρια) και η λήψη 

πρόσθετων µέτρων για την ενίσχυση των νεοεισερχοµένων στην απασχόληση 

κρίνονται απαραίτητα. 

Ακόµη, η θεσµική θωράκιση των Ι.Ε.Κ. θα βελτιωνόταν, αν ο 

πιστοποιηµένος τίτλος τους συµπεριλαµβανόταν στις προκηρύξεις 

διαγωνισµών για την πρόσληψη σε θέσεις του δηµοσίου σε ξεχωριστή 

κατηγορία από τους αποφοίτους της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

µε τους οποίους συχνά έρχονται σε αντιπαράθεση. 

Η γνώση µιας ξένης γλώσσας στη σηµερινή αγορά εργασίας αποτελεί 

ένα ιδιαίτερα σηµαντικό επαγγελµατικό προσόν. Το επίσηµο εκπαιδευτικό 

σύστηµα οφείλει να αναπτύξει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, για να 

εξασφαλίσει έναν ολοκληρωµένο κύκλο εκµάθησης µίας τουλάχιστον ξένης 

γλώσσας, που να καταλήγει υποχρεωτικά σε έναν τίτλο πιστοποίησης µέχρι 

την ολοκλήρωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Άλλωστε ήδη υπάρχουν 

οι υποδοµές, το αναγκαίο προσωπικό και το σχετικό πρόγραµµα σπουδών. 

Κάτι τέτοιο έχει µεγάλη σηµασία κυρίως για άτοµα που κατοικούν στην 

περιφέρεια και ενδεχοµένως στερούνται των απαραίτητων οικονοµικών 

πόρων ή της δυνατότητας πρόσβασης σε  ιδιωτικούς φορείς. Η πρωτοβουλία 

αυτή θα τους έδινε επίσης την ευκαιρία να αντιληφθούν την αξία ενός 

επαγγελµατικού τίτλου για την πορεία τους στην αγορά εργασίας και να 

επιδιώξουν την αξιοποίηση της προσφοράς ίσων ευκαιριών. 

 

2.2. Οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο των Ι.Ε.Κ. 
Απαιτείται ευελιξία στο σύστηµα κατάρτισης, έτσι ώστε ο σπουδαστής 

να αναπτύσσει την ευχέρεια να αλλάζει στο µέλλον επαγγελµατική 

απασχόληση. Βασική προϋπόθεση είναι να έχει λάβει πρώτα την απαραίτητη 

βασική εκπαίδευση και να έχει αποκτήσει σχετική εµπειρία. Αυτό επιβάλλεται 

στα πλαίσια της διατήρησης ενός ευρύτερου πλαισίου ισότητας ευκαιριών που 

επαγγέλλεται η σύγχρονη δηµοκρατική κοινωνία. 

Συστήνεται η δοκιµασία νέων µοντέλων κατάρτισης κατά βαθµίδες, ενώ 

θα πρέπει στη διάρκεια της κατάρτισης να προβλέπονται µεγαλύτερα χρονικά 

περιθώρια για την εξατοµικευµένη υποστήριξη της µάθησης. Αυτό ενισχύει την 
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προσπάθεια για αναβάθµιση της ποιότητας και διευκολύνει τον γενικότερο 

εκσυγχρονισµό της επαγγελµατική κατάρτισης. 

Στη διαδικασία επιλογής των επαγγελµατικών ειδικοτήτων ενός 

προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης είναι χρήσιµό να προηγηθεί ένας 

προσανατολισµός σε πεδία απασχόλησης ή σε επαγγελµατικά περιγράµµατα 

δραστηριοτήτων σε όσους τοµείς θεωρούνται ικανοί να αναπτυχθούν 

µελλοντικά. 

Βελτιωτικές παρεµβάσεις µπορούν επίσης να πραγµατοποιηθούν και 

στο πρόγραµµα σπουδών και το περιεχόµενο της παρεχόµενης κατάρτισης. 

Είναι απαραίτητη η διαµόρφωση προγραµµάτων, στα οποία οι διαδικασίες 

παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων είναι πιο ευέλικτες, για να ανταποκρίνονται 

έγκαιρα στον ταχύ βηµατισµό της τεχνολογίας και τις µεταβαλλόµενες ανάγκες 

της αγοράς εργασίας κατά ειδικότητα και ποιοτικό επίπεδο. Βέβαια η 

προσαρµογή δεν µπορεί να γίνει αυτόµατα, επιβάλλεται όµως το διάστηµα 

που µεσολαβεί να είναι το µικρότερο δυνατό. 

Μεγάλη σηµασία έχει επίσης η συνεχής και ιδιαίτερα προσεκτική 

βελτίωση της ποιότητας των γνώσεων για τις διάφορες επαγγελµατικές 

δραστηριότητες, τις οποίες παρέχουν τα προγράµµατα επαγγελµατικής 

κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. Οι νέες γνώσεις οφείλουν να περιλαµβάνουν τις 

πραγµατοποιούµενες τεχνολογικές ή οργανωτικές µεταβολές στην εργασία και 

να ακολουθούν τον τρέχοντα ρυθµό µεταβολής, ώστε τα προγράµµατα 

σπουδών να βρίσκονται σε πλήρη ανταπόκριση µε την αγορά εργασίας. 

Η αύξηση του αριθµού και των ωρών των εργαστηριακών µαθηµάτων 

σε επιλεγµένες ενότητες θα βοηθούσε στην καλύτερη ανάπτυξη βασικών 

δεξιοτήτων και πρωτοβουλιών των σπουδαστών σε διάφορα επαγγελµατικά 

αντικείµενα. 

Στα πλαίσια ενός άρτια οργανωµένου συστήµατος επαγγελµατικής 

κατάρτισης εξαιρετική σηµασία για τη διαµόρφωση σπουδαστών µε σαφή 

επαγγελµατική συνείδηση και συµπεριφορά έχει η εισαγωγή µαθηµάτων µε 

θεσµικό περιεχόµενο. Ο καταρτιζόµενος θα πρέπει, εκτός από τη θεωρητική 

και πρακτική υποδοµή, όπου βασίζεται η εξειδίκευσή του, να ενηµερώνεται για 

το βασικό νοµοθετικό πλαίσιο, τα επαγγελµατικά του δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις (τύπους απασχόλησης, αµοιβές, ωράριο, κλπ.), την υπάρχουσα 

ζήτηση προσόντων και τις προοπτικές που υπάρχουν στην αγορά εργασίας.  
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Χρήσιµη επίσης είναι η οργανωµένη παροχή γνώσεων σχετικά µε την 

ανάπτυξη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και τις 

υπάρχουσες ευκαιρίες (π.χ. ευρωπαϊκά προγράµµατα χρηµατοδότησης, 

επιδοτούµενης απασχόλησης, εθνικές πρωτοβουλίες, κλπ.)· επιπλέον θα ήταν 

θετική η προσφορά πληροφοριών για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό και την 

καινοτοµία, την οργάνωση και τη διοίκηση στον εργασιακό χώρο, την 

παρακολούθηση των µεταλλαγών της παραγωγής και τους κατάλληλους 

τρόπους προσαρµογής στα νέα δεδοµένα. Γνώσεις αυτού του είδους 

µπορούν όχι µόνο να αποµυθοποιήσουν ένα χώρο, για τον οποίο οι 

καταρτιζόµενοι –κατά κύριο λόγο εξαιτίας της άγνοιας- επιδεικνύουν µάλλον 

αποστροφή, αλλά επιπλέον να πυροδοτήσουν µια ένταση της επιχειρηµατικής 

δραστηριοποίησης. Το γεγονός αυτό µπορεί να συµβάλει στην ατοµική και 

στην εθνική οικονοµική ανάπτυξη, στην προώθηση της απασχόλησης, στην 

εφαρµογή καινοτόµων ιδεών και διαδικασιών στην οικονοµική δραστηριότητα, 

στην ωρίµανση των συνθηκών στην παραγωγή και στην αγορά εργασίας και 

σε µια σειρά από άλλες παρεµβάσεις.  

Μεγάλη σηµασία για την πληρότητα της προσφερόµενης κατάρτισης 

έχει η ένταξη στο πρόγραµµα σπουδών επιπρόσθετων βραχυχρόνιων 

προγραµµάτων κατάρτισης779 σε αντικείµενα, όπως:  

• τεχνικές αναζήτησης εργασίας˙ 

• σύνταξη βιογραφικού σηµειώµατος˙ 

• τεχνικές συνέντευξης για πρόσληψη˙ 

• καλλιέργεια συµµετοχικής διάθεσης για την παρακολούθηση 

επιµορφωτικών σεµιναρίων στα πλαίσια της δια βίου µάθησης˙  

• ενηµέρωση για επιδοτούµενα προγράµµατα απασχόλησης ή 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας˙ 

• ενηµέρωση πάνω σε µεθόδους δηµιουργίας και ανάπτυξης 

επιχειρήσεων˙  

• άσκηση των σπουδαστών στη λήψη αποφάσεων˙  

                                                 
779 Αυτό µπορεί είτε να συµπεριλαµβάνεται οργανικά στο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα είτε να 
προσφέρεται εκτός της κανονικής ροής του προγράµµατος (π.χ. το Σαββατοκύριακο και ανά 
ενότητα) χωρίς οικονοµική επιβάρυνση, ώστε να συµµετέχουν και οι οικονοµικά ασθενέστερες 
οµάδες, οι οποίες διατρέχουν και το µεγαλύτερο κίνδυνο να αντιµετωπίσουν δυσκολίες στην 
ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 
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• πρακτική εφαρµογή των γνώσεων που λαµβάνουν οι 

σπουδαστές στη διάρκεια της κατάρτισης µε τη µέθοδο project και ανάληψη 

µε παράλληλη επίβλεψη από έµπειρους εκπαιδευτές µικρών έργων µε 

πραγµατικούς πελάτες και σε συµβολικές τιµές (ανταγωνιστικότερο πλαίσιο, 

µικρές αµοιβές). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η άµεση σύνδεση µε την 

πραγµατικότητα της αγοράς εργασίας και η ανάπτυξη αισθήµατος 

εµπιστοσύνης στις ικανότητές τους, κάτι που απουσιάζει από τα άτοµα χωρίς 

εµπειρία και επηρεάζει την είσοδο ή την παραµονή τους στην αγορά 

εργασίας. 

Οι εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται θα πρέπει να 

αποσκοπούν στην εξέταση των κριτικών ικανοτήτων των συµµετεχόντων και 

της δυνατότητάς τους να αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που έχουν αναπτύξει και όχι της ευχέρειάς τους να αποστηθίζουν. 

Επίσης, να υπάρχει κατά το δυνατόν καθορισµένο περιεχόµενο στις 

διδασκόµενες θεµατικές και σχετικός έλεγχος της παροχής των 

συγκεκριµένων γνώσεων από τους εκπαιδευτές, καθώς δεν είναι λίγες οι 

φορές που οι απόφοιτοι δήλωσαν ότι εξετάστηκαν σε θέµατα που δεν είχαν 

διδαχθεί.  

Θα ήταν χρήσιµη η κατάρτιση ενός ενιαίου µητρώου εκπαιδευτών, στο 

οποίο, εκτός από τους εκπαιδευτικούς τίτλους και την επαγγελµατική εµπειρία, 

να περιλαµβάνεται µια αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρείχαν σε 

προηγούµενη απασχόλησή τους µε την ίδια ιδιότητα, καθώς και της 

παιδαγωγικής τους επάρκειας. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο είναι απαραίτητη η 

προσφορά σε τακτά χρονικά διαστήµατα επιµορφωτικών σεµιναρίων για τους 

εκπαιδευτές, ώστε να εκσυγχρονίζουν την οπτική τους στα επαγγελµατικά 

ζητήµατα και στις παιδαγωγικές µεθόδους. 

Είναι απαραίτητη η εξασφάλιση των κατάλληλων εγκαταστάσεων µε 

σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισµό, που να συνάδει µε την πραγµατικότητα της 

αγοράς εργασίας, και µε ενηµερωµένες βιβλιοθήκες. Επίσης καλό είναι να 

αποφεύγεται η συνεκµετάλλευση µε τα Τ.Ε.Ε. -ή µάλλον η παραχώρηση εκ 

µέρους των τελευταίων- των αναγκαίων υλικών υποδοµών. Σε αντίθετη 

περίπτωση πέρα από τα λειτουργικά προβλήµατα δηµιουργείται η εντύπωση 

ότι τα Ι.Ε.Κ. είναι ένας αδύναµος και παραµεληµένος θεσµός, χωρίς 
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ουσιαστικές διαφορές από την ανώτερη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µε συνέπεια τη σταδιακή απαξίωσή του. 

Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η προσπάθεια πραγµατοποίησης 

προγραµµάτων εκπαιδευτικής κινητικότητας σε χώρες της Ε.Ε. και να 

ενθαρρυνθεί η συµµετοχή των σπουδαστών, ώστε να επιτυγχάνουν 

µεγαλύτερο αριθµό συµµετοχών. Αυτό επιτρέπει την κατανόηση από τους 

συµµετέχοντες σε κάποιο βαθµό των όρων της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας 

και τη διευκόλυνση της ευέλικτης προσαρµογής τους στις νέες γνώσεις και 

δεξιότητες, ενώ σταδιακά µπορεί να οδηγήσει σε επαγγελµατική κινητικότητα 

ορισµένων αποφοίτων µέσα στα όρια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς 

εργασίας. 

Πρέπει να ενθαρρύνονται οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. να συµµετέχουν 

οργανωµένα στα πλαίσια των σπουδών τους σε κοινωνικές δραστηριότητες 

της περιοχής όπου βρίσκεται το Ι.Ε.Κ. φοίτησης. Αυτό υποκινεί τη 

δηµιουργικότητά τους, επανακαθορίζει τη στάση τους και συντελεί στην 

ανάληψη ευθυνών, καλλιεργώντας το αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης, που 

αποτελεί σηµαντική ιδιότητα του ολοκληρωµένου πολίτη, ενώ παράλληλα 

τους φέρνει σε επαφή µε τους διάφορους κοινωνικούς και οικονοµικούς 

φορείς της περιοχής. 

 

2.3. ∆ιασύνδεση µε την αγορά εργασίας.  
Θα πρέπει να διευρύνονται σε µεγαλύτερο βαθµό οι δυνατότητες για 

µια πιο ευέλικτη πρόσβαση στο επάγγελµα. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω 

της συνεχούς βελτίωσης του σχετικού θεσµικού πλαισίου, αλλά και 

αναβάθµισης των δράσεων που αφορούν στη λειτουργία της αγοράς εργασίας 

και στην ένταξη (ή επανένταξη) των ενδιαφεροµένων σε αυτή. 

Πρωταρχική ανάγκη προς την κατεύθυνση αυτή είναι η άµεση 

ενεργοποίηση του συστήµατος Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.Α., το οποίο µπορεί να συµβάλλει 

στην άµεση επικοινωνία των συστηµάτων εκπαίδευσης και απασχόλησης, 

στην επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών και στον κοινό προγραµµατισµό 

δράσεων για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών ευκαιριών 

των ατόµων.   

Είναι απαραίτητη η δηµιουργία ενός αξιόπιστου µοντέλου 

παρακολούθησης της προσφοράς και της ζήτησης ειδικοτήτων στην αγορά 
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εργασίας µε τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων και τη χρήση σχετικών 

δεικτών, µε συνεκτίµηση των προοπτικών των διαφόρων επαγγελµατικών 

κλάδων. Επίσης θα πρέπει ο προγραµµατισµός των ειδικοτήτων να σχετίζεται 

µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της απασχόλησης στην περιοχή του κάθε 

Ι.Ε.Κ. ξεχωριστά, ενώ επιβάλλεται η παρακολούθηση της πορείας των 

αποφοίτων στην αγορά εργασίας σε τακτά χρονικά διαστήµατα και για µακρά 

περίοδο. 

Επιβάλλεται κατ΄ αρχάς η επιδίωξη της δηµιουργίας ενός δικτύου των 

αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. µε έµφαση στους κλάδους και τις ειδικότητες, το οποίο 

αναµφίβολα παρουσιάζει εξαιρετικά πλεονεκτήµατα τόσο για τους ίδιους όσο 

και για το ίδιο το σύστηµα κατάρτισης ευρύτερα. Μέσα από το δίκτυο αυτό 

είναι σε θέση να διεκδικήσουν ή να προασπίσουν µε ευνοϊκότερους όρους τα 

επαγγελµατικά τους δικαιώµατα, να έχουν ταχεία ενηµέρωση σχετικά µε νέες 

γνώσεις και δεξιότητες και να προσαρµόσουν κατάλληλα τους δικούς τους 

προσανατολισµούς και σχεδιασµούς, να επιδείξουν φροντίδα για την 

υλοποίηση κοινών προγραµµάτων ανατροφοδότησης – επανακατάρτισης. 

Αλλά η δράση ενός τέτοιου δικτύου δεν πρόκειται να είναι 

µονοσήµαντη. Μέσα από τη λειτουργία ενός τέτοιου δικτύου µπορεί να 

υπάρχει άµεση ενηµέρωση του συστήµατος για τις µεταβολές στη ζήτηση 

προσόντων και δεξιοτήτων, ώστε να προβαίνει έγκαιρα στις απαραίτητες 

προσαρµογές στο θεσµικό πλαίσιο και στο περιεχόµενο της επαγγελµατικής 

κατάρτισης. Ένα οργανωµένο δίκτυο αποφοίτων θα µπορούσε, επίσης, να 

έχει το ρόλο κοινωνικού εταίρου στην πιστοποίηση των παρεχόµενων 

εκπαιδευτικών τίτλων ή τον επανακαθορισµό δεξιοτήτων και προγραµµάτων 

σπουδών. Η διαµόρφωση ενός δικτύου εργαζόµενων ή 

αυτοαπασχολούµενων αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. µπορεί να συνεισφέρει 

σηµαντικά στην αποδοτικότερη λειτουργία του συστήµατος ενισχύοντας το 

θεσµό της πρακτικής άσκησης ή ακόµη και διευκολύνοντας, ίσως και 

εξασφαλίζοντας επαρκή αριθµό θέσεων απασχόλησης.  

Η διαπίστωση της σηµερινής απουσίας δικτύου επικοινωνίας µεταξύ 

των αποφοίτων τόσο στη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και µετά την 

αποφοίτησή τους, επιτείνει την υπάρχουσα έλλειψη συνεργασίας και 

ισχυροποιεί την αναγκαιότητα της πρότασης προς αυτή την κατεύθυνση. 

Εξάλλου, διαπιστώθηκε από την έρευνα ότι η ικανότητα οµαδικής 
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συνεργασίας αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα ζητούµενα προσόντα. Τόσο η 

οργάνωση της κατάρτισης εντός των Ι.Ε.Κ. όσο και η κατοπινή 

παρακολούθηση και ενίσχυση των αποφοίτων πρέπει να αποβλέπουν στην 

έµπρακτη ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ τους. 

Με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. στην 

αγορά εργασίας είναι χρήσιµη η ένταση της δράσης των ήδη λειτουργούντων 

σε αυτά γραφείων εύρεσης εργασίας780 είτε σε τοπικό είτε σε περιφερειακό 

επίπεδο και η στελέχωσή τους µε ειδικευµένο προσωπικό, που να 

επιµορφώνεται συχνά µε ειδικά σεµινάρια. Στα πλαίσια αυτής της 

προσπάθειας µπορεί να αναπτυχθεί εντονότερα η επικοινωνία µε το χώρο 

των επιχειρήσεων, να τονωθεί η αξιοπιστία του θεσµού και των αποφοίτων 

του, ώστε να βελτιωθεί η αποδοχή τους στην αγορά εργασίας, και να 

προωθηθεί η ιδέα της απασχόλησης των αποφοίτων µε την ευχερέστερη 

εξασφάλιση θέσεων εργασίας. Τα γραφεία αυτά σε καµία περίπτωση δε θα 

είναι ανταγωνιστικά προς τον Ο.Α.Ε.∆., από τον οποίο µπορούν να 

αντλήσουν πολύτιµη εµπειρία. Αντίθετα, γνωρίζοντας το περιεχόµενο και τις 

ιδιαιτερότητες του προγράµµατος σπουδών των Ινστιτούτων θα αποσκοπούν 

στην προώθηση των αποφοίτων στις κατάλληλες θέσεις, στις απαιτήσεις των 

οποίων αυτοί µπορούν πραγµατικά να ανταποκριθούν. Παράλληλα µε το 

ρόλο του ποµπού, τα γραφεία αυτά θα µπορούν να ασκήσουν το ρόλο του 

δέκτη των µηνυµάτων της αγοράς εργασίας σε µια διαδικασία 

ανατροφοδότησης, η οποία θα καλύπτει ένα ευρύ φάσµα θεµάτων από την 

προσφορά και τη ζήτηση ειδικοτήτων µέχρι τα ζητούµενα προσόντα και τις 

δεξιότητες, το περιεχόµενο της κατάρτισης και τις µεταβολές της παραγωγής 

και της τεχνολογίας. Είναι αναµφίβολο ότι µια ουσιαστική δραστηριοποίηση 

τέτοιου είδους υπηρεσιών από τα Ι.Ε.Κ. θα βελτίωνε την εικόνα τους όχι µόνο 

στους αποφοίτους, που θα επωφελούνταν από αυτή, αλλά και έναντι του 

ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, δηµιουργώντας την εικόνα ενός καλά 

οργανωµένου και επιτυχηµένου θεσµού και συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο 

στην ισχυροποίησή τους στη συλλογική συνείδηση. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει 

σταδιακά στην αναβάθµιση του ρόλου τους στο κοινωνικοοικονοµικό 
                                                 
780 Στα µεν ιδιωτικά από πολλά χρόνια, στα δε δηµόσια σχετικά πρόσφατα λειτούργησαν 
γραφεία για τη διευκόλυνση της ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας (γραφεία 
σταδιοδροµίας). Για την αποτελεσµατικότητά τους δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, από τις 
µαρτυρίες των αποφοίτων όµως φαίνεται µάλλον περιορισµένη. 
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περιβάλλον και στην αναγνώριση της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης ως 

θεσµού καίριας σηµασίας για τις οικονοµικές και κατ΄ επέκταση τις κοινωνικές 

δοµές. 

Προς την ίδια κατεύθυνση η στενή συνεργασία των Ι.Ε.Κ. µε τον κόσµο 

των επιχειρήσεων και τη λειτουργία της οικονοµίας είναι επιβεβληµένη. Οι 

επιχειρήσεις, πρέπει να ενθαρρυνθούν όχι µόνο να καταγράψουν µε σαφήνεια 

τις σηµερινές τους ανάγκες για δεξιότητες και να προβλέψουν πώς θα 

διαµορφωθούν στο µέλλον, αλλά και να προχωρήσουν ένα βήµα πιο πέρα, 

δίνοντας γνωστικό περιεχόµενο στις δεξιότητες αυτές και συµβάλλοντας 

ουσιαστικά στην απόκτησή τους. 

Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων σε ζητήµατα 

επιλογής ειδικοτήτων και χωροταξικής κατανοµής τους στα Ι.Ε.Κ. των 

διαφόρων περιοχών ανάλογα µε τις υπάρχουσες και τις προβλεπόµενες 

ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας.  

 

2.4. ∆ιεύρυνση του ρόλου του Ο.Ε.Ε.Κ. και των Ι.Ε.Κ.  
Είναι απαραίτητο ο Ο.Ε.Ε.Κ. γενικότερα και τα Ι.Ε.Κ. ειδικότερα να 

διευρύνουν το ρόλο τους. Η προτεινόµενη διεύρυνση εντοπίζεται στο είδος 

της παρεχόµενης κατάρτισης, στο αντικείµενο και στη χωροταξική 

δραστηριοποίηση. 

Ουσιαστική αναβάθµιση της επαγγελµατικής κατάρτισης µπορεί να 

επιτευχθεί µε διεύρυνση του ρόλου των Ι.Ε.Κ. Πιο συγκεκριµένα προτείνεται 

επέκταση των δραστηριοτήτων τους και στην οργάνωση προγραµµάτων 

επανακατάρτισης των αποφοίτων τους, ώστε στην πραγµατικότητα να 

αναπτύσσουν δράσεις όχι µόνο αρχικής, αλλά και συνεχιζόµενης 

επαγγελµατικής κατάρτισης σε αντίστοιχες ειδικότητες. Κάτι τέτοιο θα ήταν πιο 

επιτυχές, αφού τα Ινστιτούτα µε την εµπειρία των ισχυόντων προγραµµάτων 

σπουδών γνωρίζουν το ακριβές γνωστικό υπόβαθρο των αποφοίτων τους και 

µπορούν να σχεδιάσουν και να πραγµατοποιήσουν προγράµµατα 

συνεχιζόµενης κατάρτισης µε πραγµατικά προσθετικό χαρακτήρα στο πεδίο 

των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων αποφεύγοντας επαναλήψεις και 

αλληλοεπικαλύψεις.  

Θεµιτή θα ήταν η ύπαρξη ειδικής ρύθµισης που να προσφέρει τη 

δυνατότητα συµµετοχής σε αντίστοιχα προγράµµατα κατάρτισης ενηλίκων 
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χωρίς επαρκή εκπαιδευτικά προσόντα (π.χ. ατόµων που έχουν εγκαταλείψει 

το σχολείο). 

Τα Ι.Ε.Κ. µπορούν επίσης να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους και 

στο χώρο των αποφοίτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., που συχνά εκδηλώνουν 

ενδιαφέρον για πρόσθετη επαγγελµατική κατάρτιση εφαρµοσµένου 

χαρακτήρα, προσφέροντας πιο ελκυστικά προγράµµατα προσαρµοσµένα σε 

αυτούς. 

Η διαµόρφωση ενός συστήµατος επανακατάρτισης για εργαζόµενους ή 

ανέργους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. ή άλλους µε στόχο την ανανέωση των 

επαγγελµατικών τους προσόντων µπορεί να συνοδεύεται από την παροχή 

οικονοµικών κινήτρων και να πραγµατοποιείται µε την αξιοποίηση των πόρων 

του Λ.Α.Ε.Κ. ή άλλων πηγών σε χρονικά διαστήµατα, που να συνδυάζονται 

αρµονικά µε τις επαγγελµατικές δραστηριότητες των συµµετεχόντων, π.χ. 

κατά τις απογευµατινές ώρες ή το Σαββατοκύριακο. Στην περίπτωση που το 

κόστος -όλο ή µέρος του- πρέπει να καταβληθεί από τους ενδιαφερόµενους, 

τότε να είναι ανταγωνιστικότερο από εκείνο των ιδιωτικών φορέων 

(τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα δηµόσια Ι.Ε.Κ.). Επίσης, να προβλέπεται 

αξιολόγηση και πίστωση µορίων µέσω των παρεχόµενων τίτλων 

παρακολούθησης, ώστε η διαδικασία να είναι αξιόπιστη στην αγορά εργασίας.  

Η διεθνής επιχειρηµατική δραστηριότητα στην παροχή υπηρεσιών 

εκπαίδευσης είναι ακόµη ένα πεδίο, στο οποίο θα µπορούσε να διευρύνει τις 

δράσεις του το ελληνικό σύστηµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Ειδικότερα, στην παρούσα συγκυρία προσφέρεται στον Ο.Ε.Ε.Κ. 

και στα Ι.Ε.Κ. η ευκαιρία και η πρόκληση να δραστηριοποιηθεί σε διεθνές 

επίπεδο, κυρίως στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης -είτε συγκαταλέγονται 

στα νέα κράτη µέλη της Ε.Ε. είτε όχι- και της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, 

αποτελώντας φορέα υπηρεσιών αρχικής και συνεχιζόµενης κατάρτισης σε 

διάφορες ειδικότητες. Αυτό παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα οικονοµικού, 

κοινωνικού, πολιτικού, ακόµη και πολιτισµικού χαρακτήρα: 

• ένταση εκ µέρους του Οργανισµού της προσπάθειας για ταχύτατη και 

διαχρονική ενηµέρωση και προσαρµογή στη διεθνή εµπειρία, ώστε να είναι σε 

θέση να διατηρεί την ανταγωνιστικότητά του έναντι των υπολοίπων φορέων 

επαγγελµατικής κατάρτισης ως προς την ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, χρησιµοποιώντας τα καταλληλότερα οργανωτικά µοντέλα και τις 
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πλέον σύγχρονες µεθόδους και µέσα µε αντίκτυπο στις δραστηριότητές του 

εντός και εκτός εθνικών ορίων ·  

• αύξηση των πόρων του Οργανισµού  από τα ποσά που θα 

καταβάλλονται ως δίδακτρα για τη συµµετοχή των σπουδαστών των χωρών 

αυτών στις διάφορες δράσεις κατάρτισης · 

• σαφέστερη ενηµέρωση για τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά εργασίας και 

ταυτόχρονη αναπροσαρµογή των προγραµµάτων και του περιεχοµένου 

σπουδών ˙ 

• ενίσχυση της προσπάθειας της Ελλάδας να µεταβληθεί σε κέντρο 

εκπαίδευσης µε διεθνή ακτινοβολία εκµεταλλευόµενη τη θετική δυναµική και 

την ευρεία αποδοχή των οποίων τυγχάνει στο συγκεκριµένο γεωγραφικό 

χώρο αναφοράς · 

• ενίσχυση του ρόλου της ελληνικής οικονοµίας, αφού υπάρχει 

δυνατότητα επέκτασης των ελληνικών δραστηριοτήτων µέσω της 

συνεργασίας µε άτοµα που θα έχουν καταρτιστεί στον ελληνικό χώρο ή µε 

εταιρείες που θα µπορούν να στέλνουν οµάδες εργαζοµένων τους στα κέντρα 

κατάρτισης στην Ελλάδα, δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό έναν ισχυρό 

πόλο έλξης εκπαιδευτικού και ευρύτερα οικονοµικού χαρακτήρα · 

• ενίσχυση της διείσδυσης των ελληνικών κοινωνικών αξιών και 

πολιτισµικών αγαθών και επέκταση του ελληνικού τρόπου σκέψης σε 

ευρύτερες κοινωνικές οµάδες των χωρών αυτών, καθώς η κατάρτιση 

απευθύνεται σε άτοµα µε διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο και ποικίλων 

δραστηριοτήτων, τα οποία κάτω από διαφορετικές συνθήκες δε θα είχαν την 

ευκαιρία να έλθουν σε επαφή µε το ελληνικό πνεύµα και τον τρόπο σκέψης. 

Έτσι, διευκολύνονται οι πολιτικές και οικονοµικές σχέσεις της χώρας µας µε 

τις περιοχές αυτές, εκτιµώνται οι ελληνικές πρωτοβουλίες για διάφορα θέµατα 

που τις αφορούν και βελτιώνεται το επίπεδο επικοινωνίας και συνεννόησης 

των λαών. 

Επιπλέον, ο Οργανισµός θα µπορούσε να επεκτείνει τις 

δραστηριότητές του σε άλλες χώρες εκµεταλλευόµενος την αποκτηθείσα 

τεχνογνωσία και να προχωρήσει στην ίδρυση Ινστιτούτων Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης σε χώρες µε ιδιαίτερη ανάπτυξη σε συγκεκριµένους τοµείς, 

επικεντρώνοντας το αντικείµενο της παρεχόµενης κατάρτισης στους 
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παραγωγικούς κλάδους αιχµής για τη συγκεκριµένη περιοχή και 

καταρτίζοντας είτε το ντόπιο εργατικό δυναµικό, είτε άλλα άτοµα που θα 

επιθυµούσαν να απασχοληθούν εκεί. Από την άποψη των υποδοµών θα 

µπορούσε να εκµεταλλευτεί αντίστοιχους χώρους που έχουν περιπέσει σε 

αχρηστία ή να εξαγοράσει και να εκσυγχρονίσει τοπικούς φορείς κατάρτισης, 

που αντιµετωπίζουν προβλήµατα. 

Ο Ο.Ε.Ε.Κ. µε την τεχνική υποστήριξη των κατά τόπους Ι.Ε.Κ. και µέσα 

στο πνεύµα της παγκόσµιας κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης έχει 

την ευκαιρία να προχωρήσει στην οργάνωση δικτύου e-learning για την 

παροχή κατάρτισης σε αποµακρυσµένες περιοχές που στερούνται Ι.Ε.Κ. ή τη 

συγκεκριµένη ειδικότητα. Παράλληλα µπορεί να υπάρξει αξιοποίηση των 

Σ.Ε.Κ. και του προσωπικού τους για την πρακτική εφαρµογή των 

παρεχόµενων γνώσεων. Στα πλαίσια ενός τέτοιου συστήµατος πρέπει να 

προβλέπεται διευκόλυνση (π.χ. πρόβλεψη εκπαιδευτικής άδειας για τους 

εργαζόµενους, φθηνότερα εισιτήρια, κλπ.) της µετακίνησης των 

συµµετεχόντων µία φορά το µήνα σε κάποιο περιφερειακό Ινστιτούτο µε την 

κατάλληλη υποδοµή και οργάνωση για την επίλυση αποριών, την 

παρουσίαση εργασιών ή τη συµµετοχή σε γραπτές δοκιµασίες, υιοθετώντας 

στοιχεία από την πολύτιµη εµπειρία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου 

(Ε.Α.Π.)˙ επίσης, επιβάλλεται η παροχή οικονοµικών κινήτρων (π.χ. 

φορολογικών) ή χρηµατικής ενίσχυσης για την αγορά Η/Υ και τη σύνδεση στο 

∆ιαδίκτυο, για να είναι δυνατή η παρακολούθηση των προγραµµάτων ˙ τέλος, 

οι εκπαιδευτικοί τίτλοι να απονέµονται µετά από γραπτές εξετάσεις, ώστε να 

είναι αξιόπιστοι στην αγορά εργασίας.  

Επιπρόσθετο στοιχείο δυναµικής ανάπτυξης του συστήµατος αποτελεί 

η προσέλκυση στην αρχική επαγγελµατική κατάρτιση ατόµων µε θετική στάση 

απέναντι στη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Ρόλο εδώ καλείται να 

διαδραµατίσει και ο σχολικός επαγγελµατικός προσανατολισµός. Στη συνέχεια 

η κατάρτισή τους οφείλει να περιέχει τέτοια στοιχεία, ώστε να καταφέρουν τα 

άτοµα να αναπτύξουν όχι µόνο επαγγελµατικές γνώσεις και δεξιότητες, αλλά 

και ισχυρές επαγγελµατικές αξίες και στάσεις.  
Εξαιρετική σηµασία για την επιτυχία της επαγγελµατικής κατάρτισης 

διαδραµατίζει επίσης ο τρόπος µε τον οποίο τα άτοµα αντιµετωπίζουν την 

απασχόλησή τους, ο οποίος είναι άρρηκτα συνυφασµένος µε τις συνθήκες 
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κάτω από τις οποίες πραγµατοποιήθηκε η επαγγελµατική επιλογή. Η επίτευξη 

επιτυχούς επαγγελµατικής επιλογής και η ανάπτυξη σαφούς επαγγελµατικής 

συνείδησης µέσα από τα διάφορα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αυτό και πρέπει να αποτελούν βασικούς στόχους 

της. Αντίθετα, µια επιλογή λανθασµένη ή µε ελάχιστη σχέση µε τις 

πραγµατικές εργασιακές συνθήκες ωθεί τα άτοµα στην ευκαιριακή 

αντιµετώπιση της απασχόλησής τους, χωρίς διάθεση βελτίωσης των 

επαγγελµατικών τους δεξιοτήτων και εκδήλωσης κινητικότητας για την 

ενίσχυση της θέσης τους. Πράγµατι, πολλοί από τους απασχολούµενους δε 

θεωρούν την απασχόλησή τους µόνιµη και αποκλειστική, µε αποτέλεσµα να 

µην ενδιαφέρονται τόσο πολύ να επενδύσουν χρόνο για την επιµόρφωση ή τη 

µετεκπαίδευσή τους, ώστε να βελτιώσουν ποιοτικά και ποσοτικά το επίπεδο 

της παρεχόµενης εκ µέρους τους εργασίας. Ειδικά όσοι από τους 

απασχολούµενους εργάζονται εποχιακά σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 

αντιµετωπίζουν την απασχόλησή τους σαν πάρεργο ή στην καλύτερη 

περίπτωση σαν µέσο εύκολου και γρήγορου κέρδους και όχι ως µόνιµη και 

αποκλειστική απασχόληση· γι’ αυτό δε δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το 

επάγγελµα που ασκούν ούτε για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της 

αποδοτικότητάς τους. ∆υσκολίες και λανθασµένες επιλογές, που µπορούν να 

παρεµποδίσουν την αποτελεσµατικότητα της κατάρτισης, αλλά και να 

υποσκάψουν το κύρος της, οφείλονται και στον τύπο Λυκείου απ’ όπου 

προέρχονται οι σπουδαστές. Πιο συγκεκριµένα, οι απόφοιτοι των Ενιαίων 

Λυκείων κινδυνεύουν να προχωρήσουν σε µια επιλογή περίπου τυχαία ή µε 

ελλιπή κριτήρια, διαπιστώνοντας συνήθως µε καθυστέρηση ότι βρέθηκαν σε 

µια ειδικότητα που δεν τους ενδιαφέρει, ενώ παράλληλα συχνά συναντούν 

δυσκολίες στην κατανόηση των παρεχόµενων γνώσεων, λόγω του 

ακαδηµαϊκού προσανατολισµού των λυκειακών τους σπουδών. Θα πρέπει η 

γενική εκπαίδευση, χωρίς να χάνει την ανθρωπιστική και κοινωνική της αξία, 

να προσφέρει και εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες, που θα διευκολύνουν τον 

νέο στη µελλοντική του επαγγελµατική ένταξη, και την ικανότητα να 

εξειδικεύεται και να συµµετέχει στη δια βίου µάθηση. 

Και οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ε. επίσης κινδυνεύουν από την ισχύουσα 

δοµή του προγράµµατος σπουδών. Επιβάλλεται περισσότερο η ανάπτυξη της 

προσαρµοστικότητας των σπουδαστών στις µεταβαλλόµενες συνθήκες µε την 
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παροχή ενός πλαισίου γενικών και βασικών επαγγελµατικών γνώσεων, ώστε 

να είναι σε θέση να µαθαίνουν µε ευκολία κάθε νέα τεχνική δεξιότητα στο 

µέλλον, και λιγότερο η ανάπτυξη της απόλυτα εξειδικευµένης επαγγελµατικής 

κατάρτισης, γιατί, αν και βραχυπρόθεσµα θα επιτύχουν να εισέλθουν στην 

αγορά εργασίας, µακροπρόθεσµα θα αντιµετωπίσουν προβλήµατα στην 

περίπτωση µεταλλαγής των συνθηκών της παραγωγής ή της αγοράς 

εργασίας. 

Η υποχρεωτική εκπαίδευση λοιπόν πρέπει να προετοιµάζει τα άτοµα 

για την αρχική επαγγελµατική τους κατάρτιση, όποια κι αν είναι η τελική 

επιλογή τους, ενώ η αρχική µε τη σειρά της να δηµιουργεί τις προϋποθέσεις 

για τη συµµετοχή των ενηλίκων στη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση 

κάθε µορφής. Προς την κατεύθυνση αυτή µεγάλη σηµασία παίζει η οργανική 

ενοποίηση των προγραµµάτων σπουδών, ώστε οι σπουδαστές της κάθε 

βαθµίδας να προετοιµάζονται για τη συµµετοχή τους στην επόµενη και να µην 

σηµειώνονται αλληλοεπικαλύψεις, που προκαλούν όχι µόνο άσκοπη σπατάλη 

χρόνου και κόπου, αλλά και αποπροσανατολισµό. 

Ένα άλλο σοβαρό πρόβληµα για τους υποψήφιους σπουδαστές των 

Ι.Ε.Κ. είναι η ελλιπής πληροφόρηση σχετικά µε το αντικείµενο και το 

περιεχόµενο των σπουδών των διαφόρων ειδικοτήτων των Ινστιτούτων. 

Καλείται λοιπόν ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (Σ.Ε.Π.) να 

αναβαθµιστεί ως προς το περιεχόµενο, να πραγµατοποιείται µόνο από 

ειδικευµένους καθηγητές και να καλύπτει αναλυτικά όλο το φάσµα των 

προσφεροµένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών µετά τη σχολική φοίτηση. Βασικά 

στοιχεία του περιεχοµένου του θα πρέπει να είναι η παροχή σαφών 

πληροφοριών για τις διάφορες εκπαιδευτικές βαθµίδες, τις επαγγελµατικές 

διεξόδους και τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας, για τα επαγγέλµατα 

(περιλαµβάνοντας στοιχεία σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας, τις αµοιβές και 

την επαγγελµατική εξέλιξη) και για τη λειτουργία και τις ιδιαιτερότητες της 

αγοράς εργασίας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ενισχύει τα άτοµα στον 

εντοπισµό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους και 

στην αξιοποίησή τους για την καθοδήγηση των επιλογών τους. Είναι άλλωστε 

αποδεκτό ότι αποδοτικός εργαζόµενος είναι κατά κύριο λόγο ο εργαζόµενος 

που αισθάνεται ικανοποιηµένος από την εργασία του. 
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Θεωρούµε ότι οι εκτιµήσεις που διατυπώνονται παραπάνω µπορούν 

να αποτελέσουν το πλαίσιο για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων 

µεταβολών είτε µεσοπρόθεσµα είτε µακροπρόθεσµα µετά από τον κατάλληλο 

σχεδιασµό. Η επιτυχής εφαρµογή τους µπορεί να οδηγήσει στην ποιοτική 

αναβάθµιση των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και να επιδράσει 

θετικά τόσο στο σύνολο των δοµών της επαγγελµατικής κατάρτισης όσο και 

στη γενικότερη οικονοµική ανάπτυξη. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Η παρούσα µελέτη ανέλυσε θέµατα που αναφέρονται στις δοµές και 

στη λειτουργία  της αγοράς εργασίας, προκειµένου να διαπιστωθεί το µέγεθος 

της συµµετοχής και της συνεισφοράς των δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης 

και απασχόλησης µέσα σε ένα πλαίσιο όχι µόνο αρµονικής συνύπαρξης, αλλά 

και παραγωγικής συναρµογής και διασύνδεσης. Παράλληλα επιχείρησε να 

προσεγγίσει αξιολογικά τη διαχρονική λειτουργία ενός σηµαντικού µηχανισµού 

της κατάρτισης, των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), τόσο 

µέσα από το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο εθνικού και κοινοτικού χαρακτήρα, 

όσο και µέσα από την εµπειρική διερεύνηση πτυχών της κατάρτισης και της 

απασχόλησης των αποφοίτων τους.                                                                                               

Οι διαπιστώσεις που προέκυψαν είναι πολλαπλώς χρήσιµες και 

ευελπιστούµε ότι θα προσδώσουν µια νέα δυναµική στην ευρύτερη συζήτηση 

για την επαγγελµατική κατάρτιση και την απασχόληση στο µέλλον. Η 

αδιαµφισβήτητη αναγκαιότητα να λάβουν οι σχετικές πολιτικές ένα διαρκή 

χαρακτήρα πρέπει να εδραιωθεί στις συνειδήσεις των αρµοδίων φορέων 

πολιτικής και των µεµονωµένων ατόµων / πολιτών. Ειδικά οι τελευταίοι δεν 

πρέπει να παραβλέπουν την ατοµική τους ευθύνη να συµµετέχουν 

ενσυνείδητα στη δια βίου µάθηση, να καταρτίζονται και να ανανεώνουν τις 

γνώσεις και τις δεξιότητές τους, να επενδύουν στη γνώση. Ταυτόχρονα, δεν 

πρέπει να παραγνωρίζουν και την ευθύνη τους έναντι της κοινωνίας να είναι 

σε θέση µε τις εκσυγχρονισµένες ικανότητές τους να προσφέρουν στο 

κοινωνικό σύνολο αναβαθµισµένες και αξιόπιστες επαγγελµατικές υπηρεσίες, 

συµβάλλοντας στη γενική ευηµερία.  

Πέρα όµως από αυτά µέσα από τους πολλαπλούς µηχανισµούς 

µάθησης που η πολιτεία οφείλει να αναπτύξει, το άτοµο είναι σε θέση να 

διευρύνει τους ορίζοντες της σκέψης του στη δηµιουργία, στην καινοτοµία, στη 

συνεργασία και εν τέλει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του. 

Θεωρούµε βέβαιο ότι αυτές οι αρετές αποτελούν τις σηµαντικότερες 

παρακαταθήκες, προκειµένου να διατηρηθεί ζωντανό το όραµα για ένα 

καλύτερο µέλλον για όλους. 
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