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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΕΣ 
 

 
 
 
 
 
 

Πίνακας 1: Οικογενειακή κατάσταση κατά φύλο 
 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

 Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ 
Άγαµος /η 132 131 91,0 72,4 91,0 72,4 91,0 72,4
Έγγαµος /η 13 49 9,0 27,1 9,0 27,1 100,0 99,4
∆ιαζευγµένος 
/η 

 1 ,6 ,6  

Σύνολο 145 181 100,0 100,0 100,0 100,0   
 

 
 
 
 
 

Πίνακας 2: Τύπος Λυκείου αποφοίτησης κατά φύλο 
 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

 Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ 
Γενικό 93 127 64,1 70,2 64,1 70,2 64,1 70,2
Τεχνικό - 
Επαγγελµατικό 39 38 26,9 21,0 26,9 21,0 91,0 91,2

Πολυκλαδικό 7 14 4,8 7,7 4,8 7,7 95,9 98,9
Γενικό  και 
Τεχνικό - 
Επαγγελµατικό 

6 2 4,1 1,1 4,1 1,1 100,0 100,0

Σύνολο 145 181 100,0 100,0 100,0 100,0  
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Πίνακας 3: Συσχέτιση τύπου Λυκείου αποφοίτησης και επιπέδου βαθµολογίας στο 
Λύκειο 

  Επίπεδο βαθµολογίας στο Λύκειο Σύνολο 

  Μέχρι 

13 

13,1 - 

15 

15,1 - 

17 

17,1 - 

20 

  

Τύπος 

Λυκείου 

αποφοίτησης 

Γενικό 3,7% 29,7% 49,3% 17,4% 100,0%

  Τεχνικό - 

Επαγγελµατικό 

5,2% 19,5% 51,9% 23,4% 100,0%

  Πολυκλαδικό ,0% 19,0% 38,1% 42,9% 100,0%

  Γενικό  και 

Τεχνικό - 

Επαγγελµατικό 

12,5% 37,5% 12,5% 37,5% 100,0%

Σύνολο 4,0% 26,8% 48,3% 20,9% 100,0%
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Πίνακας 4: Γνώση και ύπαρξη πτυχίου Αγγλικών και Γαλλικών 

 Γνώση 
Αγγλικών 
κατά φύλο 

Ύπαρξη 
πτυχίου 
Αγγλικών 
κατά φύλο  

Γνώση 
Γαλλικών 
κατά φύλο 

Ύπαρξη 
πτυχίου 
Γαλλικών 
κατά φύλο  

 Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ 
Όχι 10 

6,9 
13

7,2
80

59,3
78

46,4
130

89,7
148 

81,8 
15 

100,0 
29

87,9
Ναι 135 

93,1 
168

92,8
55

40,7
90

53,6
15

10,3
33 

18,2 
 4

12,1
Σύνολο 145 

100,0 
181

100,0
135

100,0
168

100,0
145

100,0
181 

100,0 
 33

100,0
 

 
 
 
 

Πίνακας 5: Γνώση και ύπαρξη πτυχίου Γερµανικών και Ιταλικών  

 Γνώση 
Γερµανικών 
κατά φύλο 

Ύπαρξη 
πτυχίου 

Γερµανικών 
κατά φύλο  

Γνώση 
Ιταλικών 
κατά φύλο 

Ύπαρξη 
πτυχίου 
Ιταλικών 
κατά φύλο  

 Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ 
Όχι 133 

91,7 
157

86,7
10

83,3
12

50,0
133

91,7
159 

87,8 
11 

91,7 
14

63,6
Ναι 12 

8,3 
24

13,3
2

16,7
12

50,0
12

8,3
22 

12,2 
1 

8,3 
8

36,4
Σύνολο 145 

100,0 
181

100,0
12

100,0
24

100,0
145

100,0
181 

100,0 
12 

100,0 
22

100,0
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Πίνακας 6: Συσχέτιση κλάδου ειδικότητας  µε το εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα  
 

 Εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα Σύνολο

  Μέχρι 
Γ΄ 

∆ηµοτ
ικού 

∆ηµοτ
ικό 

Μέχρι 
Γ΄ 

Γυµνα
σίου 

Μέση 
Τεχνικ
ή 

Σχολή 

Εξατά
ξιο 

Γυµνά
σιο 

Ανώτε
ρη 

Εκπαί
δευση 

Ανώτα
τη 

Εκπαί
δευση 

  

 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 15,8% 63,2% ,0% 5,3% 10,5% ,0% 5,3% 100,0%
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ,0% 50,0% 25,0% 12,5% ,0% ,0% 12,5% 100,0%
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

10,0% 36,7% 10,0% 3,3% 30,0% 6,7% 3,3% 100,0%

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ,0% 52,9% 8,8% 8,8% 11,8% 8,8% 8,8% 100,0%
  ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 9,1% 27,3% 9,1% ,0% 36,4% ,0% 18,2% 100,0%
  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ 
,0% 25,0% 16,7% 4,2% 29,2% 8,3% 16,7% 100,0%

  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΜΟ∆ΑΣ 

,0% 60,0% ,0% ,0% 20,0% ,0% 20,0% 100,0%

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
Μ.Μ.Ε. 

,0% 20,0% ,0% 20,0% ,0% 40,0% 20,0% 100,0%

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ,0% 44,4% 11,1% ,0% 11,1% 11,1% 22,2% 100,0%
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ,0% 100,0

%
,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

6,3% 12,5% 25,0% 12,5% 18,8% 6,3% 18,8% 100,0%

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

,0% 46,7% 26,7% 13,3% 6,7% 6,7% ,0% 100,0%

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ,0% 50,0% 11,1% 11,1% 5,6% ,0% 22,2% 100,0%
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
,8% 44,2% 14,0% 8,5% 19,4% 8,5% 4,7% 100,0%

Σύνολο 2,8% 42,6% 13,0% 7,7% 17,9% 7,1% 9,0% 100,0%
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Πίνακας 7: Συσχέτιση κλάδου ειδικότητας µε το επάγγελµα πατέρα  
 

 
 

Επάγγελµα πατέρα Σύνολ
ο 

  Επιστ
ήµονα
ς 

ελεύθε
ρος 
επαγγ
ελµατί
ας 

Μη 
επιστή
µονας 
ελεύθε
ρος 
επαγγ
ελµατί
ας 

∆ηµόσ
ιος 

υπάλλ
ηλος 

Ιδιωτικ
ός 

υπάλλ
ηλος 

Εργάτ
ης 

Αγρότ
ης 

Συντα
ξιούχο

ς 
δηµοσ
ίου 

τοµέα 

Συντα
ξιούχο

ς 
ιδιωτικ
ού 

τοµέα 

Άεργο
ς 

∆εν 
απαντ
ά 

  

 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ
Σ 

5,3% 36,8
%

,0% 5,3% 5,3% 21,1
%

10,5
% 

15,8
% 

,0% ,0% 100,
0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
Σ 

,0% 25,0
%

25,0
%

,0% ,0% 12,5
%

12,5
% 

25,0
% 

,0% ,0% 100,
0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ
Υ 

,0% 33,3
%

10,0
%

16,7
%

3,3% 6,7% 3,3% 23,3
% 

,0% 3,3% 100,
0%

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Σ 

2,9% 23,5
%

23,5
%

5,9% 8,8% 8,8% 2,9% 11,8
% 

,0% 11,8
%

100,
0%

  ∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

18,2
% 

36,4
%

,0% ,0% 18,2
%

9,1% 9,1% ,0% ,0% 9,1% 100,
0%

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝ
ΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

4,0% 40,0
%

4,0% 12,0
%

8,0% 8,0% 12,0
% 

8,0% ,0% 4,0% 100,
0%

  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙ
ΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΜΟ∆ΑΣ 

20,0
% 

60,0
%

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 20,0
% 

,0% ,0% 100,
0%

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. 

,0% 40,0
%

40,0
%

20,0
%

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,
0%

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ,0% 22,2
%

22,2
%

11,1
%

,0% 22,2
%

11,1
% 

,0% 11,1
%

,0% 100,
0%

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ
Σ 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,
0% 

,0% ,0% 100,
0%

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

6,3% 31,3
%

37,5
%

,0% ,0% 6,3% ,0% 12,5
% 

,0% 6,3% 100,
0%

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

,0% 46,7
%

20,0
%

13,3
%

,0% 13,3
%

,0% 6,7% ,0% ,0% 100,
0%

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 11,1
% 

27,8
%

11,1
%

11,1
%

11,1
%

5,6% 11,1
% 

5,6% ,0% 5,6% 100,
0%

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1,6% 33,3
%

14,7
%

16,3
%

5,4% 12,4
%

5,4% 10,1
% 

,0% ,8% 100,
0%

Σύνολο 3,4% 33,2
%

14,8
%

11,7
%

5,5% 10,8
%

5,8% 11,4
% 

,3% 3,1% 100,
0%
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Πίνακας 8: Συσχέτιση κλάδου ειδικότητας µε το επάγγελµα µητέρας 
 

 
 Επάγγελµα µητέρας Σύνολ

ο 
  Επιστ

ήµον
ας 

ελεύθ
ερος 
επαγ
γελµα
τίας 

Μη 
επιστ
ήµον
ας 

ελεύθ
ερος 
επαγ
γελµα
τίας 

∆ηµό
σιος 
υπάλ
ληλος 

Ιδιωτι
κή 

υπάλ
ληλος 

Εργά
τρια 

Αγρό
τισσα 

Συντ
αξιού
χος 
δηµο
σίου 
τοµέα 

Συντ
αξιού
χος 
ιδιωτι
κού 
τοµέα 

Άνερ
γη 

Οικια
κά 

∆εν 
απαν
τά 

  

 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ,0% ,0% 15,8
%

5,3
%

,0% 10,5
%

,0% ,0% ,0% 63,2
%

5,3
%

100,0
%

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
Σ 

12,5
% 

12,5
%

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 75,0
%

,0% 100,0
%

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

,0% 6,7
%

6,7
%

20,0
%

,0% ,0% ,0% 3,3
% 

,0% 63,3
%

,0% 100,0
%

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ,0% 2,9
%

11,8
%

14,7
%

2,9
%

2,9
%

2,9
%

2,9
% 

2,9
% 

50,0
%

5,9
%

100,0
%

  ∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

,0% 27,3
%

9,1
%

9,1
%

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 54,5
%

,0% 100,0
%

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩ
Ν ΤΕΧΝΩΝ 

,0% 16,0
%

4,0
%

4,0
%

8,0
%

,0% 8,0
%

12,0
% 

4,0
% 

40,0
%

4,0
%

100,0
%

  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙ
ΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΜΟ∆ΑΣ 

,0% 40,0
%

20,0
%

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 40,0
%

,0% 100,0
%

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,
0%

,0% 100,0
%

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ,0% ,0% 11,1
%

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 88,9
%

,0% 100,0
%

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ
Σ 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,
0%

,0% 100,0
%

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

,0% 6,3
%

18,8
%

6,3
%

,0% ,0% 6,3
%

6,3
% 

,0% 56,3
%

,0% 100,0
%

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

,0% 13,3
%

6,7
%

,0% 6,7
%

,0% ,0% ,0% ,0% 73,3
%

,0% 100,0
%

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 5,6
% 

11,1
%

5,6
%

,0% ,0% 5,6
%

11,1
%

,0% 5,6
% 

55,6
%

,0% 100,0
%

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1,6
% 

10,1
%

3,9
%

7,8
%

2,3
%

1,6
%

3,1
%

3,1
% 

,0% 66,7
%

,0% 100,0
%

Σύνολο 1,2
% 

9,5
%

7,1
%

7,7
%

2,2
%

1,8
%

3,1
%

3,1
% 

,9% 62,2
%

1,2
%

100,0
%
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Πίνακας 9: Συσχέτιση τύπου ΙΕΚ φοίτησης µε την πραγµατοποίηση πρακτικής 
άσκησης 

 
 Πραγµατοποίησ

η πρακτικής 
άσκησης 

Σύνολο 

  Όχι Ναι   

Τύπος ΙΕΚ 
φοίτησης 

∆ηµόσιο 64,9% 35,1% 100,0% 

  Ιδιωτικό 63,0% 37,0% 100,0% 
Σύνολο 64,0% 36,0% 100,0% 

 
 
 

Πίνακας 10: Συσχέτιση κλάδου ειδικότητας µε την πραγµατοποίηση πρακτικής 
άσκησης 

 
 Πραγµατοποίηση 

πρακτικής 
άσκησης 

Σύνολο 

  Όχι Ναι   

Κλάδος 
ειδικότητας 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 73,7% 26,3% 100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 62,5% 37,5% 100,0%
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
63,3% 36,7% 100,0%

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 73,5% 26,5% 100,0%
  ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 90,9% 9,1% 100,0%
  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ 
76,0% 24,0% 100,0%

  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΟ∆ΑΣ 

80,0% 20,0% 100,0%

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
Μ.Μ.Ε. 

80,0% 20,0% 100,0%

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 33,3% 66,7% 100,0%
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 100,0% ,0% 100,0%
  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
43,8% 56,3% 100,0%

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

20,0% 80,0% 100,0%

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 33,3% 66,7% 100,0%
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
68,2% 31,8% 100,0%

Σύνολο 64,0% 36,0% 100,0%



 486

 
 
 

 
Πίνακας 11: Είδος επιχείρησης πραγµατοποίησης πρακτικής άσκησης 

 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Valid Ι.Ε.Κ. φοίτησης 9 7,7

  ∆ηµόσια υπηρεσία 18 15,4

  Τράπεζα 5 4,3

  Ιδιώτης επαγγελµατίας 29 24,8

  Ιδιωτική εµπορική 

επιχείρηση 

30 25,6

  Βιοτεχνία 3 2,6

  Βιοµηχανία 7 6,0

  Τηλεοπτικός σταθµός 1 ,9

  Τουριστικό γραφείο 2 1,7

  Ινστιτούτο αισθητικής-

Γυµναστήριο 

12 10,3

  Ιδιωτικός παιδικός 

σταθµός-Νηπιαγωγείο 

1 ,9

  S;ynolo 117 100,0

Missing System 1  

Σύνολο 118  
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Πίνακας 12: Τόπος πραγµατοποίησης της πρακτικής άσκησης  
 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Θεσ/νίκη 82 69,5 70,1 70,1

  Λαγκαδάς 2 1,7 1,7 71,8

  Επανωµή 2 1,7 1,7 73,5

  Χαλάστρα 2 1,7 1,7 75,2

  Βέροια 2 1,7 1,7 76,9

  Νάουσα 1 ,8 ,9 77,8

  Αλεξάνδρεια 1 ,8 ,9 78,6

  Πλατύ 1 ,8 ,9 79,5

  Κιλκίς 3 2,5 2,6 82,1

  Πολύκαστρο 1 ,8 ,9 82,9

  Έδεσσα 3 2,5 2,6 85,5

  Γιαννιτσά 1 ,8 ,9 86,3

  Σκύδρα 1 ,8 ,9 87,2

  Λιποχώρι 1 ,8 ,9 88,0

  Κατερίνη 7 5,9 6,0 94,0

  Λεπτοκαριά 2 1,7 1,7 95,7

  Γερακινή 1 ,8 ,9 96,6

  Ορµύλια 2 1,7 1,7 98,3

  Πευκοχώρι 1 ,8 ,9 99,1

  Χανιώτη 1 ,8 ,9 100,0

  S;ynolo 117 99,2 100,0  

Missin

g 

System 1 ,8    

Σύνολο 118 100,0    
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Πίνακας 13: Συσχέτιση ειδικότητας µε την πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης 
 

  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Valid ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 4
3,4

4 
8,5 

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 3
2,6

3 
6,4 

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

11
9,4

11 
23,4 

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8
6,8

4 
8,5 

4
5,7

  ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
0,9

1 
2,1 

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 6
5,1

3 
6,4 

3
4,3

  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΟ∆ΑΣ 

1
0,9

 1
1,4

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. 2
1,7

1 
2,1 

1
1,4

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 6
5,1

4 
8,5 

2
2,9

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

9
7,7

3 
6,4 

6
8,6

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

12
10,3

2 
4,3 

10
14,3

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 12
10,3

 12
17,1

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 42
35,9

11 
23,4 

31
44,3

  Σύνολο 117
100,0

47 
100,0 

70
100,0

Missin
g 

System 1  1

Σύνολο 118  71
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Πίνακας 14: Χώρα πραγµατοποίησης προγράµµατος εκπαιδευτικής κινητικότητας 
 

  Frequen
cy 

Percent Valid 
Percent 

Cumulati
ve 

Percent 
Valid Γαλλία 4 28,6 28,6 28,6
  ∆ανία 1 7,1 7,1 35,7
  Ισπανία 2 14,3 14,3 50,0
  Ιταλία 1 7,1 7,1 57,1
  Πορτογα

λία 
6 42,9 42,9 100,0

  Σύνολο 14 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 15: Χρονική διάρκεια προγράµµατος κινητικότητας(σε εβδοµάδες) 
 

 Εβδοµάδες Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Valid 2 4 28,6 28,6 28,6
  3 1 7,1 7,1 35,7
  4 2 14,3 14,3 50,0
  6 1 7,1 7,1 57,1
  8 3 21,4 21,4 78,6
  12 1 7,1 7,1 85,7
  14 1 7,1 7,1 92,9
  20 1 7,1 7,1 100,0
  Σύν

ολο 
14 100,0 100,0  
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Πίνακας 16: Συσχέτιση κλάδου ειδικότητας µε τη συµµετοχή σε εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας 

 
 Συµµετοχή σε 

εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα 
κινητικότητας 

Σύνολο 

  Όχι Ναι   

Κλάδος 
ειδικότητας 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 19
100,0%

0 
,0% 

5,8%

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 8
100,0%

0 
,0% 

2,5%

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

30
100,0%

0 
,0% 

9,2%

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 30
88,2%

4 
11,8% 

10,5%

  ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 11
100,0%

0 
,0% 

3,4%

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 25
100,0%

0 
,0% 

7,7%

  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΜΟ∆ΑΣ 

4
80,0%

1 
20,0% 

1,5%

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. 5
100,0%

0 
,0% 

1,5%

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 9
100,0%

0 
,0% 

2,8%

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0
,0%

1 
100,0% 

,3%

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 16
100,0%

0 
,0% 

4,9%

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

15
100,0%

0 
,0% 

4,6%

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 12
66,7%

6 
33,3% 

5,5%

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 127
98,4%

2 
1,6% 

39,7%

Σύνολο 311
95,7%

14 
4,3% 

325
100,0%

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 491

Πίνακας 17: Συµµετοχή σε πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας για καλύτερες 
προοπτικές εργασίας στην Ελλάδα 

 
  Frequen

cy 
Percent Valid 

Percent 
Cumulativ
e Percent 

Valid Πάρα 
πολύ 

2 14,3 14,3 14,3

  Πολύ 2 14,3 14,3 28,6
  Λίγο 2 14,3 14,3 42,9
  Καθόλο

υ 
8 57,1 57,1 100,0

  Σύνολο 14 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 18: Συµµετοχή σε πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας για 
Ενηµέρωση στις εξελίξεις στο αντικείµενο σπουδών 

 
  Frequen

cy 
Percent Valid 

Percent 
Cumulativ
e Percent 

Valid Πάρα 
πολύ 

8 57,1 57,1 57,1

  Πολύ 2 14,3 14,3 71,4
  Αρκετά 1 7,1 7,1 78,6
  Λίγο 1 7,1 7,1 85,7
  Καθόλο

υ 
2 14,3 14,3 100,0

  Σύνολο 14 100,0 100,0  
 
  
 
 
 
 
Πίνακας 19:Συµµετοχή σε πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας για Εµπειρία 

ταξιδιού στο εξωτερικό 

  Frequen
cy 

Percent Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Valid Πάρα 
πολύ 

11 78,6 78,6 78,6

  Πολύ 2 14,3 14,3 92,9
  Καθόλο

υ 
1 7,1 7,1 100,0

  Σύνολο 14 100,0 100,0  
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Πίνακας 20: Συµµετοχή σε πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας λόγω 
ενδιαφέροντος για εργασία στο εξωτερικό 

 
  Frequen

cy 
Percent Valid 

Percent 
Cumulativ
e Percent 

Valid Πάρα 
πολύ 

1 7,1 7,1 7,1

  Αρκετά 1 7,1 7,1 14,3
  Λίγο 2 14,3 14,3 28,6
  Καθόλο

υ 
10 71,4 71,4 100,0

  Σύνολο 14 100,0 100,0  
 
  

Πίνακας 21: Μη συµµετοχή σε πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας για 
οικονοµικούς λόγους 

  Frequen
cy 

Percent Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Πάρα 
πολύ 

23 7,4 7,5 7,5

Πολύ 7 2,2 2,3 9,7
Αρκετά 10 3,2 3,2 13,0
Λίγο 15 4,8 4,9 17,9
Καθόλο
υ 

253 81,1 82,1 100,0

Valid 

Total 308 98,7 100,0  
Missing System 4 1,3    
Σύνολο 312 100,0    

 
 

Πίνακας 22: Μη συµµετοχή σε πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας λόγω 
απουσίας προσωπικού ενδιαφέροντος 

 
  Frequen

cy 
Percent Valid 

Percent 
Cumulativ
e Percent 

Πάρα 
πολύ 

52 16,7 16,8 16,8

Πολύ 12 3,8 3,9 20,7
Αρκετά 25 8,0 8,1 28,8
Λίγο 9 2,9 2,9 31,7
Καθόλο
υ 

211 67,6 68,3 100,0

Valid 

Σύνολο 309 99,0 100,0  
Missing System 3 1,0    
Σύνολο 312 100,0    
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Πίνακας 23: Μη συµµετοχή σε πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας λόγω µη 
ανάληψης σχετικής πρωτοβουλίας από το Ι.Ε.Κ. 

 
  Frequen

cy 
Percent Valid 

Percent 
Cumulativ
e Percent 

Πάρα 
πολύ 

215 68,9 69,6 69,6

Πολύ 14 4,5 4,5 74,1
Αρκετά 17 5,4 5,5 79,6
Λίγο 9 2,9 2,9 82,5
Καθόλο
υ 

54 17,3 17,5 100,0

Valid 

Σύνολο 309 99,0 100,0  
Missing System 3 1,0    
Σύνολο 312 100,0    

 
 
 
 
 
 

Πίνακας 24: Μη συµµετοχή σε πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας λόγω µη 
έγκαιρης ενηµέρωσης από το Ι.Ε.Κ. 

 
 

  Frequen
cy 

Percent Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Πάρα 
πολύ 

162 51,9 52,4 52,4

Πολύ 18 5,8 5,8 58,3
Αρκετά 17 5,4 5,5 63,8
Λίγο 17 5,4 5,5 69,3
Καθόλο
υ 

95 30,4 30,7 100,0

Valid 

Σύνολο 309 99,0 100,0  
Missing System 3 1,0    
Σύνολο 312 100,0    
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Πίνακας 25: Μη συµµετοχή σε πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας λόγω 
άγνοιας ξένης γλώσσας 

 
  Frequen

cy 
Percent Valid 

Percent 
Cumulativ
e Percent 

Πάρα 
πολύ 

15 4,8 4,9 4,9

Πολύ 10 3,2 3,2 8,1
Αρκετά 23 7,4 7,4 15,5
Λίγο 18 5,8 5,8 21,4
Καθόλο
υ 

243 77,9 78,6 100,0

Valid 

Σύνολο 309 99,0 100,0  
Missing System 3 1,0    
Σύνολο 312 100,0    

 
  
 
 
 

 
 

Πίνακας 26: Μη συµµετοχή σε πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας λόγω 
φόβου να βρεθώ σε άγνωστο περιβάλλον στο εξωτερικό 

 

  
Frequen

cy Percent
Valid 

Percent 
Cumulativ
e Percent 

Πάρα 
πολύ 15 4,8 4,9 4,9

Πολύ 7 2,2 2,3 7,1
Αρκετά 5 1,6 1,6 8,7
Λίγο 11 3,5 3,6 12,3
Καθόλο
υ 271 86,9 87,7 100,0

Valid 

Σύνολο 309 99,0 100,0  
Missing System 3 1,0    
Σύνολο 312 100,0    
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Πίνακας 27: Είδος προτεινόµενης από το ΙΕΚ εργασίας σε άνδρες 
 

  Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent

Val
id 

Τεχνικός ψύξης-
θέρµανσης-
κλιµατισµού 

1 3,7 3,7 3,7

  Τεχνικός 
ηλεκτρονικός 

9 33,3 33,3 37,0

  Ειδικός 
εφαρµογών 
πληροφορικής 

3 11,1 11,1 48,1

  Τεχνικός 
γραφίστας 

3 11,1 11,1 59,3

  Τεχνικός 
ανθοκοµίας 

1 3,7 3,7 63,0

  Λογιστής /τρια 
(και βοηθός) 

5 18,5 18,5 81,5

  Υπάλληλος 
γραφείου-
διοικητικός 
υπάλληλος 

1 3,7 3,7 85,2

  Εµποροϋπάλλη
λος 

1 3,7 3,7 88,9

  Ασφαλιστής 2 7,4 7,4 96,3
  Εκπαιδευτής 

/τρια Ι.Ε.Κ. 
1 3,7 3,7 100,0

  Σύνολο 27 100,0 100,0  
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Πίνακας 28: Είδος προτεινόµενης από το ΙΕΚ εργασίας σε γυναίκες 
 

  Frequen
cy 

Percent Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Val
id 

Ειδικός εφαρµογών 
πληροφορικής 

2 6,5 6,5 6,5

  ∆ηµοσιογράφος 1 3,2 3,2 9,7
  Ειδικός τουριστικού 

πρακτορείου 
1 3,2 3,2 12,9

  Λογιστής /τρια (και 
βοηθός) 

7 22,6 22,6 35,5

  Υπάλληλος 
γραφείου-
διοικητικός 
υπάλληλος 

8 25,8 25,8 61,3

  Πωλητής /τρια 2 6,5 6,5 67,7
  Εµποροϋπάλληλος 2 6,5 6,5 74,2
  Αισθητικός 4 12,9 12,9 87,1
  Εκπαιδευτής /τρια 

Ι.Ε.Κ. 
1 3,2 3,2 90,3

  Μοντελίστ 1 3,2 3,2 93,5
  ∆εν απαντά 2 6,5 6,5 100,0
  Σύνολο 31 100,0 100,0  

 
  

 
 
 
 
 

Πίνακας 29: Παροχή βοήθειας από τους εκπαιδευτές του ΙΕΚ για εύρεση εργασίας 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Valid Όχι 256 78,5 78,5 78,5
  Ναι 70 21,5 21,5 100,0
  Σύνολο 326 100,0 100,0  
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Πίνακας 30: Λόγοι παροχής βοήθειας από τους εκπαιδευτές του ΙΕΚ για εύρεση 
εργασίας 

 
Λόγοι παροχής βοήθειας Όχι Ναι Σύνολο 

∆ιάκριση για ενδιαφέρον για την 

ειδικότητα 
20

28,6%

50 

71,4% 
70

100,0%

Υψηλή βαθµολογία 34

48,6

36 

51,4 

70

100,0

Μεγάλη οικονοµική ανάγκη 67

95,7%

3 

4,3 

70

100,0

Υπεύθυνος χαρακτήρας 11

15,7

59 

84,3 

70

100,0
 
  
 
 
 

Πίνακας 31: Άλλοι λόγοι για προσφορά βοήθειας για εργασία από ΙΕΚ - 
εκπαιδευτές 

    Άλλος 
λόγος 

Σύνολο

  Ναι   

Count Άλλοι λόγοι για 
προσφορά βοήθειας για 
εργασία από ΙΕΚ - 
εκπαιδευτές 

Προσωπική 
γνωριµία µε 
εκπαδευτή/τρια 

5 5

    Υποχρέωση του 
εκπαιδευτή/τριας

3 3

    Ενδεχόµενη 
επαγγελµατική 
συνεργασία µε 
εκπαιδευτή/τρια 

1 1

    ∆ε γνωρίζω 4 4
  Σύνολο 13 13
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Πίνακας 32: Σπουδές εκτός των Ι.Ε.Κ. 

 
  

Συχνότητα / Ποσοστό 
Σπουδές σε  ΙΕΚ για άλλη ειδικότητα 
 

17
5,2%

Σπουδές σε ΙΕΚ για µεγαλύτερη 
εξειδίκευση 

1
0,3%

Σπουδές σε  Τ.Ε.Ι. 
 

3
0,9%

Σπουδές σε  Α.Ε.Ι. 
 

5
1,5%

Εξειδίκευση στο εξωτερικό 1
0,3%

Σπουδές στο εξωτερικό σε άλλο 
αντικείµενο 

4
1,2%

Άλλο είδος σπουδών 20
6,1%

 
 
 

Πίνακας 33: Αριθµός προγραµµάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης όπου συµµετείχαν 
οι απόφοιτοι του δείγµατος 

 
  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid 1 69 52,7 53,1 53,1

  2 30 22,9 23,1 76,2

  3 15 11,5 11,5 87,7

  4 9 6,9 6,9 94,6

  6 4 3,1 3,1 97,7

  7 2 1,5 1,5 99,2

  10 1 ,8 ,8 100,0

  Σύνολο 130 99,2 100,0  

Missing System 1 ,8    

Σύνολο 131 100,0    
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Πίνακας 34: Κατάσταση ανεργίας κατά την παρακολούθηση προγραµµάτων 
συνεχιζόµενης κατάρτισης 

Πρόγραµµα 

συνεχιζόµενης 

κατάρτισης 

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

1ο 50 38,2 38,5 100,0

2ο 13 21,3 21,3 100,0

3ο 4 12,9 12,9 100,0

4ο 1 5,9 5,9 100,0

5ο 0 0 0 0 

6ο 0 0 0 0
 
  
 
 
 
 
Πίνακας 35: Είσπραξη επιδότησης για συµµετοχή σε  προγράµµατα συνεχιζόµενης 

κατάρτισης 
 

Πρόγραµµα 

συνεχιζόµενης 

κατάρτισης 

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

1ο 61 46,6 46,9 100,0

2ο 18 29,5 29,5 100,0

3ο 6 19,4 19,4 100,0

4ο 1 5,9 5,9 100,0

5ο 0 0 0 0 

6ο 0 0 0 0
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Πίνακας 36: Αντικείµενο 1ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Οικονοµία και 
∆ιοίκηση 

26 19,8 20,2 20,2

  Πληροφορική 37 28,2 28,7 48,8
  Marketing 18 13,7 14,0 62,8
  Τουρισµός 6 4,6 4,7 67,4
  Γεωργία-

Κτηνοτροφία-
Περιβάλλον 

8 6,1 6,2 73,6

  Τεχνικός τοµέας 9 6,9 7,0 80,6
  Οικοτεχνία-

Χειροτεχνία-
Τέχνες 

6 4,6 4,7 85,3

  Αισθητική-
Κοµµωτική 

8 6,1 6,2 91,5

  Υπηρεσίες/Σεµινά
ρια χωρίς 
κατάταξη 

11 8,4 8,5 100,0

  Σύνολο 129 98,5 100,0  
Missing System 2 1,5    
Σύνολο 131 100,0    

 
 

Πίνακας 37: Αντικείµενο 2ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Οικονοµία και  
∆ιοίκηση 

15 24,6 25,0 25,0

  Πληροφορική 12 19,7 20,0 45,0
  Marketing 9 14,8 15,0 60,0
  Τουρισµός 3 4,9 5,0 65,0
  Γεωργία-

Κτηνοτροφία-
Περιβάλλον 

2 3,3 3,3 68,3

  Τεχνικός τοµέας 4 6,6 6,7 75,0
 
 
  

Οικοτεχνία-
Χειροτεχνία-
Τέχνες 

4 6,6 6,7 81,7

  Αισθητική-
Κοµµωτική 

8 13,1 13,3 95,0

  Υπηρεσίες/Σεµινά
ρια χωρίς 
κατάταξη 

3 4,9 5,0 100,0

  Σύνολο 60 98,4 100,0  
Missing System 1 1,6    
Σύνολο 61 100,0    
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Πίνακας 38: Αντικείµενο 3ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης 
 

  Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent

Valid Οικονοµία και 
∆ιοίκηση 

9 29,0 30,0 30,0

  Πληροφορική 8 25,8 26,7 56,7
  Marketing 1 3,2 3,3 60,0
  Τουρισµός 1 3,2 3,3 63,3
  Τεχνικός 

τοµέας 
1 3,2 3,3 66,7

  Οικοτεχνία-
Χειροτεχνία-
Τέχνες 

1 3,2 3,3 70,0

  Αισθητική-
Κοµµωτική 

7 22,6 23,3 93,3

  Υπηρεσίες/Σε
µινάρια χωρίς 
κατάταξη 

2 6,5 6,7 100,0

  Σύνολο 30 96,8 100,0  
Missing System 1 3,2    
Σύνολο 31 100,0    

 
Πίνακας 39: Αντικείµενο 4ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης 

 
  Frequenc

y 
Percent Valid 

Percent 
Cumulati

ve 
Percent 

Valid Οικονοµία και 
∆ιοίκηση 

3 17,6 18,8 18,8

  Πληροφορική 3 17,6 18,8 37,5
  Marketing 2 11,8 12,5 50,0
  Τεχνικός 

τοµέας 
1 5,9 6,3 56,3

  Οικοτεχνία-
Χειροτεχνία-
Τέχνες 

1 5,9 6,3 62,5

  Αισθητική-
Κοµµωτική 

5 29,4 31,3 93,8

  Υπηρεσίες/Σε
µινάρια χωρίς 
κατάταξη 

1 5,9 6,3 100,0

  Σύνολο 16 94,1 100,0  
Missing System 1 5,9    
Σύνολο 17 100,0    
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Πίνακας 40: Αντικείµενο 5ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης 

 
  Frequenc

y 
Percent Valid 

Percent 
Cumulati

ve 
Percent 

Valid Πληροφορική 2 33,3 33,3 33,3
  Αισθητική-

Κοµµωτική 
4 66,7 66,7 100,0

  Σύνολο 6 100,0 100,0  
 
 
 
 
 

Πίνακας 41: Αντικείµενο 6ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης 
 

  Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulati
ve 

Percent 
Valid Πληροφορική 2 33,3 33,3 33,3
  Αισθητική-

Κοµµωτική 
4 66,7 66,7 100,0

  Σύνολο 6 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
Πίνακας 42: Ανάληψη κόστους επιµορφωτικού προγράµµατος  αν συνάφεια µε το 

αντικείµενο σπουδών 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent

Valid Πάρα 
πολύ 

213 75,3 76,1 76,1

  Πολύ 24 8,5 8,6 84,6
  Αρκετά 20 7,1 7,1 91,8
  Λίγο 6 2,1 2,1 93,9
  Καθόλου 17 6,0 6,1 100,0
  Σύνολο 280 98,9 100,0  
Missin
g 

System 3 1,1    

Σύνολο 283 100,0    
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Πίνακας 43: Ανάληψη κόστους επιµορφωτικού προγράµµατος  αν συνάφεια µε το 
αντικείµενο τωρινής εργασίας 

  Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Valid Πάρα 
πολύ 

182 64,3 65,0 65,0

  Πολύ 33 11,7 11,8 76,8
  Αρκετά 18 6,4 6,4 83,2
  Λίγο 9 3,2 3,2 86,4
  Καθόλου 38 13,4 13,6 100,0
  Σύνολο 280 98,9 100,0  
Missin
g 

System 3 1,1    

Σύνολο 283 100,0    
 
 

 
 
 
 
 

Πίνακας 44: Ανάληψη κόστους επιµορφωτικού προγράµµατος  αν δυνατότητα 
µισθολογικής εξέλιξης στην εργασία 

  Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Valid Πάρα 
πολύ 

182 64,3 65,0 65,0

  Πολύ 36 12,7 12,9 77,9
  Αρκετά 27 9,5 9,6 87,5
  Λίγο 8 2,8 2,9 90,4
  Καθόλου 27 9,5 9,6 100,0
  Σύνολο 280 98,9 100,0  
Missin
g 

System 3 1,1    

Σύνολο 283 100,0    
 
 

 
 
 
 



 504

 
 
 
 
 

Πίνακας 45: Ανάληψη κόστους επιµορφωτικού προγράµµατος  αν δυνατότητα 
επαγγελµατικής εξέλιξης στην εργασία 

  Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent

Valid Πάρα 
πολύ 

193 68,2 68,9 68,9

  Πολύ 22 7,8 7,9 76,8
  Αρκετά 24 8,5 8,6 85,4
  Λίγο 7 2,5 2,5 87,9
  Καθόλου 34 12,0 12,1 100,0
  Σύνολο 280 98,9 100,0  
Missin
g 

System 3 1,1    

Σύνολο 283 100,0    
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 46: Ανάληψη κόστους επιµορφωτικού προγράµµατος  αν παροχή 
εκσυγχρονισµένων και εφαρµοσµένων γνώσεων 

  Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent

Valid Πάρα 
πολύ 

209 73,9 74,6 74,6

  Πολύ 45 15,9 16,1 90,7
  Αρκετά 18 6,4 6,4 97,1
  Λίγο 5 1,8 1,8 98,9
  Καθόλου 3 1,1 1,1 100,0
  Σύνολο 280 98,9 100,0  
Missi
ng 

System 3 1,1    

Σύνολο 283 100,0    
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Πίνακας 47: Ανάληψη κόστους επιµορφωτικού προγράµµατος  αν "εγγύηση" 
θέσης από την επιχείρηση απασχόλησης 

  Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent

Valid Πάρα 
πολύ 

116 41,0 41,4 41,4

  Πολύ 39 13,8 13,9 55,4
  Αρκετά 41 14,5 14,6 70,0
  Λίγο 12 4,2 4,3 74,3
  Καθόλου 72 25,4 25,7 100,0
  Σύνολο 280 98,9 100,0  
Missi
ng 

System 3 1,1    

Σύνολο 283 100,0    
 
  

 
 
 
 
 
 

Πίνακας 48: Ανάληψη κόστους επιµορφωτικού προγράµµατος  αν προσωπικό 
ενδιαφέρον και ικανοποίηση 

  Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent

Valid Πάρα 
πολύ 

167 59,0 59,6 59,6

  Πολύ 58 20,5 20,7 80,4
  Αρκετά 28 9,9 10,0 90,4
  Λίγο 10 3,5 3,6 93,9
  Καθόλου 17 6,0 6,1 100,0
  Σύνολο 280 98,9 100,0  
Missi
ng 

System 3 1,1    

Σύνολο 283 100,0    
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Πίνακας 49: Ανάληψη κόστους επιµορφωτικού προγράµµατος  αν δυνατότητα 
εύρεσης καλύτερης θέσης εργασίας 

 
  Frequenc

y 
Percent Valid 

Percent 
Cumulati

ve 
Percent 

Valid Πάρα 
πολύ 

157 55,5 56,1 56,1

  Πολύ 37 13,1 13,2 69,3
  Αρκετά 32 11,3 11,4 80,7
  Λίγο 11 3,9 3,9 84,6
  Καθόλου 43 15,2 15,4 100,0
  Σύνολο 280 98,9 100,0  
Missin
g 

System 3 1,1    

Σύνολο 283 100,0    
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Πίνακας 50: Προτάσεις αποφοίτων για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
των Ι.Ε.Κ. (επί του συνόλου και κατά φύλο) 

 
 

Προτάσεις 
% επί  
του 

συνόλου 

Άνδρες Γυναίκες 

Σύνδεση Ι.Ε.Κ. µε αρµόδιους φορείς για εξασφάλιση 
θέσεων εργασίας 

111
34,0%

56 
38,6% 

55
30,4%

Σύνδεση Ι.Ε.Κ. µε αρµόδιους φορείς για εξασφάλιση 
θέσεων πρακτικής άσκησης 

29
8,9%

13 
9,0% 

16
8,8%

Εκσυγχρονισµός προγράµµατος σπουδών 73
22,4%

37 
25,5% 

36
19,9%

Περισσότερα εργαστηριακά µαθήµατα 91
27,9%

38 
26,2% 

53
29,3%

Βελτίωση εργαστηριακής υποδοµής 98
30,1%

52 
35,9% 

46
25,4%

Εξειδικευµένοι εκπαιδευτές 
 

89
27,3%

38 
26,2% 

51
28,2%

Παροχή προσεγµένων διδακτικών συγγραµµάτων 24
7,4%

11 
7,6% 

13
7,2%

∆ωρεάν χορήγηση διδακτικών συγγραµµάτων 1
0,3%

0 
0,0% 

1
0,6%

Ύπαρξη ολιγοµελών τµηµάτων 
 

3
0,9%

1 
0,7% 

2
1,1%

Προσιτά δίδακτρα 3
0,9%

2 
1,4% 

1
0,6%

Αναβάθµιση πτυχίου 
 

27
8,3%

7 
4,8% 

20
11,0%

Κατοχύρωση επαγγελµατικών δικαιωµάτων αποφοίτων 26
8,0%

14 
9,7% 

12
6,6%

Επιλογή ειδικοτήτων µε ζήτηση σε αγορά εργασίας 9
2,8%

5 
3,4% 

4
2,2%

Αναφορά βαθµού στο πτυχίο 
 

1
0,3%

1 
0,7% 

0
0,0%

Ενηµέρωση αποφοίτων για προγράµµατα 
συνεχιζόµενης κατάρτισης και απασχόλησης 

23
7,1%

13 
9,0% 

10
5,5%

Πρακτική άσκηση υποχρεωτική-πιο µακρόχρονη-
παράλληλη 

55
16,9%

24 
121% 

31
17,1%

∆ιδασκαλία ύλης καθορισµένης πανελλαδικά 7
2,1%

1 
0,7% 

6
3,3%

Μεγαλύτερη διάρκεια σπουδών 11
3,4%

3 
2,1% 

8
4,4%

Αύξηση αριθµού δηµοσίων Ι.Ε.Κ. 1
0,3%

0 
0,0% 

1
0,6%

Εφαρµογή αυστηρότερων όρων παρακολούθησης των 
Ι.Ε.Κ. 

13
4,0%

7 
4,8% 

6
3,3%
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Πίνακας 51: Λόγοι αντιµετώπισης δυσκολίας στην αναζήτηση απασχόλησης 

 
∆υσκολία Πάρα 

πολύ 
Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Σύνολο 

Έλλειψη εµπιστοσύνης στον 
εαυτό µου 
 

8
4,4%

6
3,3%

19
10,6%

14 
7,8% 

133 
73,9% 

180
100,0%

Έλλειψη προσωπικών 
κινήτρων για αναζήτηση 
εργασίας 

6
3,4%

5
2,8%

23
12,8%

18 
10,1% 

127 
70,9% 

179 
(Missing 

system 1)
100,0%

Έλλειψη θέσεων εργασίας 
στην ειδικότητα 

75
41,7%

23
12,8%

32
17,8%

20 
11,1% 

30 
16,7% 

180
100,0%

Έλλειψη θέσεων εργασίας 
γενικά 

71
39,7%

34
19,0%

30
16,8%

12 
6,7% 

32 
17,9% 

179
(Missing 

system 1)
100,0%

Έλλειψη πληροφόρησης 
από αρµόδιους φορείς 

86
48,0%

30
16,8%

25
14,0%

13 
7,3% 

25 
14,0% 

179
(Missing 

system 1)
100,0%

Ανακολουθία ανάµεσα σε 
ικανότητες και διαθέσιµες 
θέσεις εργασίας 
 
 

28
15,6%

29
16,2%

50
27,9%

22 
12,3% 

50 
27,9% 

179
(Missing 

system 1)
100,0%

Έλλειψη προηγούµενης 
επαγγελµατικής εµπειρίας 

80
44,4%

26
14,4%

25
13,9%

7 
3,9% 

42 
23,3% 

180
100,0%

Έλλειψη κινήτρων προς τους 
εργοδότες για δηµιουργία 
θέσεων εργασίας 

62
34,4%

33
18,3%

38
21,1%

12 
6,7% 

35 
19,4% 

180
100,0%

Έλλειψη χρηµατοδότησης 
για επανακατάρτιση 
 
 

55
30,7%

18
10,1%

32
17,9%

23 
12,8% 

51 
28,5% 

179
(Missing 

system 1)
100,0%

Αµοιβές πολύ χαµηλές σε 
σχέση µε τα προσόντα 

36
20,0%

21
11,7%

49
27,2%

23 
12,8% 

51 
28,3% 

180
100,0%

Μη προσφορά µόνιµης 
εργασίας 

81
45,0%

25
13,9%

19
10,6%

18 
10,0% 

37 
20,6% 

180
100,0%

Κακές συνθήκες εργασίας 63
35,0%

28
15,6%

35
19,4%

14 
7,8% 

40 
22,2% 

180
100,0%

Γνωστοποίηση των θέσεων 
µέσω"γνωστών" - δυσκολία 
στην πληροφόρηση 

116
64,4%

32
17,8%

15
8,3%

6 
3,3% 

11 
6,1% 

180
100,0%
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Πίνακας 52: Συσχέτιση τόπου τωρινής κατοικίας µε την αντιµετώπιση δυσκολίας 
αναζητώντας εργασία 

 
 Αντιµετωπίσατε 

δυσκολίες 
αναζητώντας 
εργασία, 

Σύνολο

  Όχι Ναι   

Τόπος τωρινής 
κατοικίας 

Θεσ/νίκη 101
46,3%

117 
53,7% 

218
100,0%

  Περιφέρεια Ν. Θεσ/νίκης 2
33,3%

4 
66,7% 

6
100,0%

  Κατερίνη 4
26,7%

11 
73,3% 

15
100,0%

  Περιφέρεια Ν. Πιερίας 4
30,8%

9 
69,2% 

13
100,0%

  Βέροια 2
50,0%

2 
50,0% 

4
100,0%

  Περιφέρεια Ν. Ηµαθίας 4
40,0%

6 
60,0% 

10
100,0%

  Έδεσσα 6
54,5%

5 
45,5% 

11
100,0%

  Περιφέρεια Ν. Πέλλας 6
35,3%

11 
64,7% 

17
100,0%

  Κιλκίς 7
87,5%

2 
12,5% 

8
100,0%

  Περιφέρεια Ν. Κιλκίς 0
,0%

2 
100,0% 

2
100,0%

  Πολύγυρος 2
33,3%

4 
66,7% 

6
100,0%

  Περιφέρεια Ν. Χαλκιδικής 3
50,0%

3 
50,0% 

6
100,0%

  Άλλα µέρη εσωτερικού 0
,0%

3 
100,0% 

3%
100,0

  Μεγάλη Βρετανία 1
33,3%

2 
66,7% 

3
100,0%

Σύνολο 142
44,1%

180 
55,9% 

322
100,0%
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Πίνακας 53: Συσχέτιση κλάδου ειδικότητας µε την αντιµετώπιση  δυσκολίας 
αναζητώντας εργασία 

 
 Αντιµετωπίσατε 

δυσκολίες 
αναζητώντας 
εργασία, 

Σύνολο 

  Όχι Ναι   

Κλάδος 
ειδικότητας 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 10
52,6%

9 
47,4% 

19
100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 2
25,0%

6 
75,0% 

8
100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

16
53,3%

14 
46,7% 

30
100,0%

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12
36,4%

21 
63,6% 

33
100,0%

  ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4
36,4%

7 
63,6% 

11
100,0%

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ 

10
40,0%

15 
60,0% 

25
100,0%

  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΟ∆ΑΣ 

3
60,0%

2 
40,0% 

5
100,0%

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
Μ.Μ.Ε. 

4
66,7%

2 
33,3% 

6
100,0%

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 3
33,3%

6 
66,7% 

9
100,0%

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
100,0%

0 
,0% 

1
100,0%

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

8
50,0%

8 
50,0% 

16
100,0%

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2
13,3%

13 
86,7% 

15
100,0%

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 8
50,0%

8 
50,0% 

16
100,0%

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

59
46,1%

69 
53,9% 

128
100,0%

Σύνολο 142
44,1%

180 
55,9% 

322
100,0%
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Πίνακας 54: Ύπαρξη παράλληλης απασχόλησης (παρόν ή παρελθόν) 
                                        Σύνολο                            Άνδρες                             Γυναίκες 

 Συχνότητα Ποσοστό 
% 

Συχνότητα Ποσοστό 
% 

Συχνότητα Ποσοστό 
% 

Όχι 236 72,4 95 65,5 141 77,9
Ναι 90 27,6 50 34,5 40 22,1
   
Σύνολο 326 100,0 145 100,0 181 100,0

 
 
 
 

Πίνακας 55α: Αιτίες ύπαρξης παράλληλης απασχόλησης (σύνολο) 
                                             Σύνολο                              Άνδρες                                Γυναίκες 

Αιτίες Συχνότητα Ποσοστό

% 

Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Συχνότητα

 

Ποσοστό

% 

Οικονοµικοί 

λόγοι 

51 56,7
32 64,0 19 47,5

Αβεβαιότητα 

από την κύρια 

απασχόληση 

1 1,1   

1 2,5

Βοήθεια στο 

οικογενειακό 

περιβάλλον 

9 10,0

4 8,0 5 12,5

∆ιατήρηση 

κοινωνικών και 

επαγγελµατικών 

επαφών 

5 5,6

3 6,0 2 5,0

Προτίµηση στη 

συγκεκριµένη 

απασχόληση 

14 15,6

7 14,0 7 17,5

Κάλυψη 

ελεύθερου 

χρόνου 

1 1,1   

1 2,5

∆Ξ/∆Α 9 10,0 4 8,0 5 12,5

Σύνολο 90 100,0 50 100,0 40 100,0
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Πίνακας 55β: Αιτίες  µη ύπαρξης παράλληλης απασχόλησης  
 

                                           Σύνολο                             Άνδρες                              Γυναίκες 

Αιτίες Συχνότητα Ποσοστό

% 

Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Συχνότητα Ποσοστό

% 

Προσωπικοί 

λόγοι 

121 51,3 51 53,7 70 49,6

Απουσία 

προσωπικού 

ενδιαφέροντος 

64 27,1 28 29,5 36 25,5

Μη εύρεση 

κατάλληλης 

απασχόλησης 

15 6,4 4 4,2 11 7,8

Έλλειψη 

κύριας 

απασχόλησης 

16 6,8 2 2,1 14 9,9

∆Ξ/∆Α 20 8,5 10 10,5 10 7,1

Σύνολο 236 100,0 95 100,0 141 100,0
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Πίνακας 56: Συσχέτιση κλάδου ειδικότητας µε τον κλάδο τωρινής απασχόλησης 

 
 Κλάδος τωρινής απασχόλησης Σύνολο 

  Πρωτογενής 

τοµέας 

∆ευτερογενής 

τοµέας 

Τριτογενής 

τοµέας 

  

Κλάδος 

ειδικότητας 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

6,3%

3 

18,8% 

12

75,0%

16

100,0

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 0

,0%

1 

12,5% 

7

87,5%

8

100,0

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

0

,0%

4 

14,3% 

24

85,7%

28

100,0

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0

,0%

4 

14,8% 

23

85,2%

27

100,0

  ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1

10,0%

2 

20,0% 

7

70,0%

10

100,0

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ 

0

,0%

3 

15,0% 

17

85,0%

20

100,0

  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΟ∆ΑΣ 

0

,0%

4 

100,0% 

0

,0%

4

100,0

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

Μ.Μ.Ε. 

0

,0%

0 

,0% 

6

100,0%

6

100,0

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 0

,0%

1 

12,5% 

7

87,5%

8

100,0

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

0

,0%

0 

,0% 

14

100,0%

14

100,0

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

0

,0%

1 

9,1% 

10

90,9%

11

100,0

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 0

,0%

0 

,0% 

12

100,0%

12

100,0

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1

,9%

22 

20,0% 

87

79,1%

110

100,0

Σύνολο 3

1,1%

45 

16,4% 

226

82,5%

274

100,0
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Πίνακας 57: Ώρες εργασίας καθηµερινά 
 
                                                 Σύνολο                              Άνδρες                               Γυναίκες 

  Συχνότη

τα 

Ποσοστό 

% 

Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Va 

lid 

3 3 1,1
3 2,2

  4 3 1,1 1 ,8 2 1,4

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

  6 10 3,7 3 2,3 7 5,1

  7 24 8,9 7 5,3 17 12,3

  8 154 57,2 69 52,7 85 61,6

  9 23 8,6 12 9,2 11 8,0

  10 26 9,7 19 14,5 7 5,1

  11 5 1,9 5 3,8  

  12 13 4,8 9 6,9 4 2,9

  15 2 ,7 2 1,5  

  16 3 1,1 3 2,3  

  Σύνολ

ο 

269 100,0
131 100,0 138 100,0

Miss

ing 

Syste

m 

5 
3  2  

Σύνολο 274  134  140  
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Πίνακας 58: Αριθµός ηµερών εργασίας εβδοµαδιαία 
 

 
                                                 Σύνολο                              Άνδρες                               Γυναίκες 

 Ηµέρες 

εργασίας 

Συχνότη

τα 

Ποσοστό 

% 

Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Συχνότητα Ποσοστό 

% 

 3 2 ,7 1 ,8 1 ,7

 4 1 ,4 1 ,8  

 5 163 60,6 67 51,1 96 69,6

 6 92 34,2 53 40,5 39 28,3

 7 11 4,1 9 6,9 2 1,4

 Σύνολο 269 100,0 131 100,0 138 100,0

Missing 

System 

5 
3 2 

Σύνολο 274 134 140 
 

 
 
 

Πίνακας 59: Ειδικότητα στην τωρινή απασχόληση 
 

                                                            Σύνολο                              Άνδρες                             Γυναίκες 
  Συχνότητα Ποσοστό 

% 
Συχνότητα Ποσοστό 

% 
Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Va 
lid 

Τεχνικός ψύξης-
θέρµανσης-
κλιµατισµού 

7 2,6 7 5,2 

  Τεχνικός 
οχηµάτων-
µηχ/των 

4 1,5 4 3,0 

  Τεχνικός 
ηλεκτρολόγος 

1 ,4 1 ,7 

  Τεχνικός 
ηλεκτρονικός (και 
Η/Υ) 

16 5,8 16 11,9 

  Ειδικός 
εφαρµογών 
πληροφορικής-
σχεδιαστής µέσω 
Η/Υ 

10 3,6 3 2,2 7 5,0

  Τεχνικός 
γραφίστας 

8 2,9 6 4,5 2 1,4

  Φωτογράφος 2 ,7 1 ,7 1 ,7
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  Μοντελίστ 2 ,7 1 ,7 1 ,7
  Εικονολήπτης 4 1,5 3 2,2 1 ,7
  ∆ηµοσιογράφος-

ραδιοφωνικός 
παραγωγός 

2 ,7 1 ,7 1 ,7

  Ειδικός 
ξενοδοχειακών 
υπηρεσιών 

5 1,8 5 3,7 

  Ειδικός 
τουριστικού 
Πρακτορείου 

5 1,8 1 ,7 4 2,9

  Βοηθός ιατρικών 
εργαστηρίων 

1 ,4  1 ,7

  Οδοντοτεχνίτης 1 ,4 1 ,7 
  Λογιστής /-τρια 

(και βοηθός) 
41 15,0 12 9,0 29 20,7

  Υπάλληλος  
γραφείου 
(διοικητικός) 

59 21,5 14 10,4 45 32,1

  Ταµίας 1 ,4 1 ,7 
  Πωλητής /-τρια 9 3,3 4 3,0 5 3,6
  Εµποροϋπάλληλ

ος 
36 13,1 14 10,4 22 15,7

  Ασφαλιστής-
Χρηµατοοικονοµι
κός σύµβουλος 

3 1,1 3 2,2 

  Αισθητικός 7 2,6  7 5,0
  Σερβιτόρος /-α 3 1,1 1 ,7 2 1,4
  Εργάτης /-τρια 10 3,6 9 6,7 1 ,7
  Οδηγός 

οχηµάτων-
Χειριστής 
µηχ/των 

5 1,8 5 3,7 

  Έµπορος-
Καταστηµατάρχη
ς 

15 5,5 10 7,5 

  Γεωργός 2 ,7 2 1,5 
  Εργολάβος 2 ,7 1 ,7 
  Τεχνίτης (άλλες 

ειδικότητες) 
5 1,8 5 3,7 

  Πυροσβέστης-
Λιµενικός 

3 1,1 3 2,2 

  Καλλιτέχνης-
Χειροτέχνης 

2 ,7  2 1,4

  Επιστηµονικό 
επάγγελµα 

3 1,1  3 2,1

  Σύνολο 274 100,0 134 100,0 140 100,0
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Πίνακας 60: Ύπαρξη ασφάλισης στην τωρινή εργασία 
 

                                                         Σύνολο                         Άνδρες                          Γυναίκες 
Ύπαρξη 

ασφάλισης 

Συχνό 

τητα 

Ποσοστό 

% 

επί του 

συνόλου 

Συχνό 

τητα 

Ποσοστό 

% 

επί των 

ανδρών 

Συχνό 

τητα 

Ποσοστό 

% 

Επί των 

γυναικών 

∆εν έχω 35 12,8 11 8,2 24 17,1

Ασφάλιση σε 

ταµείο δηµοσίου 
235 85,8 121 90,3 114 81,4

Ασφάλιση σε 

ιδιωτικό φορέα 
19 6,9 12 9,0 7 5,0

Σύνολο 274 134 140 

 
 

Πίνακας 61: Ασφάλιση σε δηµόσιο ταµείο 
                                                             Σύνολο                                     Άνδρες                                    Γυναίκες 

Ταµείο Συχνότητα Ποσοστό 

 % επί του 

συνόλου 

Συχνότητα Ποσοστό 

 % επί των 

ανδρών 

Συχνότητα Ποσοστό 

 % επί των 

γυναικών 

 Ο.Π.Α.∆. 6 2,5 3 2,5 3 2,6

  Ι.Κ.Α. 190 80,5 90 74,4 100 87,0

  Τ.Ε.Β.Ε. 22 9,3 16 13,2 6 5,2

  Τ.Α.Ε. 4 1,7 2 1,7 2 1,7

  Τ.Σ.Α. 2 ,8 2 1,7  

  Τ.Α.Α.Π.Τ. 3 1,3 2 1,7 1 ,9

  Τ.Α.Ξ.Υ. 3 1,3 2 1,7 1 ,9

  Ταµείο ∆.Ε.Η. 1 ,4 1 ,8  

  Τ.Α.Ν.Π.Υ. 1 ,4 1 ,8  

  Τ.Υ.∆.Κ.Υ. 1 ,4 1 ,8  

  Ο.Γ.Α. 1 ,4   1 ,9

  ΤΑΠ-ΟΤΕ 1 ,4 1 ,8  

  Tαµείο Νοµικών 1 ,4   1 ,9

  Σύνολο 236 100,0 121 100,0 115 100,0

 Missing System 38  13   25  

Σύνολο 274  134  140 
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Πίνακας 62: Ασφάλιση σε ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα 
  
                                                 Σύνολο                             Άνδρες                            Γυναίκες 
  Συχνότητα Ποσοστό 

% επί του 
συνόλου 

Συχνότητα Ποσοστό 
% επί των 
ανδρών 

Συχνότητα Ποσοστό 
% επί των 
γυναικών

 Ιδιωτική 
ασφάλιση µε 
προσωπική 
πρωτοβουλία 

15 5,5 10 7,5 5 3,6

  Ιδιωτική 
ασφάλιση 
προσφορά του 
εργοδότη 

4 1,5 2 1,5 2 1,4

  Missing System 19 7,0 12 9,0 7 5,0
 Σύνολο 255 93,0 122 91,0 133 95,0 
Σύνολο 274 100,0 134 100,0 140 100,0
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Πίνακας 63: Παράγοντες που επέδρασαν στην πρόσληψη σε τωρινή εργασία 
 
 

Στοιχεία που επέδρασαν σε 
πρόσληψη 

Πάρα 

πολύ 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλο

υ 

Σύνολο 

Προσωπική γνωριµία µε 
ιδιοκτήτη ή στέλεχος 

70

25,5%

10

3,6%

13

4,7%

9 

3,3% 

172

62,8%

274

100,0%

Επίπεδο σπουδών 44

16,1%

39

14,2%

54

19,7%

18 

6,6% 

119

43,4%

274

100,0%

Επίπεδο εξειδίκευσης 49

17,9%

31

11,3%

      

43

15,7%

13 

4,7% 

138

50,4%

274

100,%

Καλή φήµη Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης 8

2,9%

3

1,1%

14

5,1%

10 

3,6% 

239

87,2%

274

100,0%

Προηγούµενη σχετική 
επαγγελµατική εµπειρία 

58

21,2%

18

6,6%

15

5,5%

8 

2,9% 

175

63,9%

274

100,0%

Πρακτική άσκηση στην ίδια 
επιχείρηση 

17

6,2%

1

0,4%

2 

0,7% 

254

92,7%

274

100,0%

Προσωπικότητα 
 

73

26,8%

50

18,4%

41%

15,1

7 

2,6% 

101

37,1%

274

100,%

Ανταπόκριση σε 
εκσυγχρονιστικές µεταβολές 

63

23,0%

47

17,2%

23%

8,4

13 

4,7% 

128

46,7%

274

100,0%

Παρέµβαση συγγενικού ή 
φιλικού προσώπου 

62

22,6%

15

5,5%

16%

5,8

6 

2,2% 

175

63,9%

274

100,0%

Συστάσεις από το Ι.Ε.Κ. 
αποφοίτησης 

7

2,6%

5

1,8%

1%

0,4

5 

1,8% 

256

93,4%

274

100,0%

 
 
 
 
 
 



 520

Πίνακας 64: Λόγοι παραµονής στην ίδια εργασία 
 
Λόγοι παραµονής στην ίδια 

εργασία 

Πάρα 

πολύ 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Σύνολο 

Ευκαιρίες προαγωγής 41

15,1%

26

9,6%

38

14,0%

27 

9,9% 

140

51,5%

274

100,0%

Ικανοποιητικές συνθήκες 

εργασίας 

98

36,0%

58

21,3%

56

20,6%

26 

9,6% 

34

12,5%

274

100,0%

Συνήθεια 26

9,6%

        23 

 

8,5%

43

15,8%

42 

15,4% 

138

50,7%

274

100,0%

Φόβος µη εύρεσης άλλης 

εργασίας λόγω χαµηλών 

προσόντων 

9

3,3%

14

5,1%

34

12,5%

30 

11,0% 

185

68,0%

274

100,0%

Ικανοποιητική αµοιβή 

 

 

68

25,0%

46

16,9%

87

32,0%

28 

10,3% 

43

15,8%

272  

100,0%

(missing 

system 2 

)

Έλλειψη θέσεων εργασίας 

στην ειδικότητα 

55

20,2%

26

9,6%

53

19,5%

31 

11,4% 

107

39,3%

272

100,0%

(missing 

system 2 

)

Οικονοµικό πρόβληµα 81

29,8%

49

18,0%

54

19,9%

26 

9,6% 

62

22,8%

272

100,0%

(missing 

system 2 

)

Συνάφεια εργασίας µε 

ειδικότητα σπουδών 

79

29,0%

35

12,%9

29

10,7%

15 

5,5% 

114

41,9%

272

100,0%

(missing 

system 2 
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Πίνακας 65: Λόγοι µεταβολής εργασίας 
 

Λόγοι µεταβολής εργασίας Πάρα 
πολύ 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Σύνολο 

Προσφορά µεγαλύτερης 
αµοιβής 

187
68,5%

42
15,4%

18
6,6%

6 
2,2% 

20 
7,3% 

273
100,0

(missing 
system 1)

Καλύτερες συνθήκες 
εργασίας 

172
63,0%

38
13,9%

18
6,6%

7 
2,6% 

38 
13,9% 

273
100,0

(missing 
system 1)

Μεγαλύτερη συνάφεια µε 
σπουδές 
 
 

102
37,4%

37
13,6%

42
15,4%

18 
6,6% 

74 
27,1% 

273
100,0

(missing 
system 1)

Μεγαλύτερη ικανοποίηση 
από εργασία 

155
56,8%

46
16,8%

28
10,3%

7 
2,6% 

37 
13,6% 

273
100,0

(missing 
system 1)

Καλύτερη σχέση µε 
εργοδοσία 
 

89
32,6%

32
11,7%

49
17,9%

15 
5,5% 

88 
32,2% 

273
100,0

(missing 
system 1)

Υψηλότερο κοινωνικό 
γόητρο 
 

65
23,8%

34
12,5%

47
17,2%

39 
14,3% 

88 
32,2% 

273
100,0

(missing 
system 1)

Ευκολότερη πρόσβαση 
στον τόπο εργασίας 

80
29,3%

40
14,7%

47
17,2%

24 
8,8% 

82 
30,0% 

273
100,0

(missing 
system 1)

Περισσότερες ευκαιρίες 
επαγγελµατικής εξέλιξης 

161
59,0%

33
12,1%

35
12,8%

6 
2,2% 

 

38 
13,9% 

273
100,0

(missing 
system 1)

Πιθανή κατοχή θέσης 
ευθύνης 
 

81
29,7%

57
20,9%

56
20,5%

19 
7,0% 

60 
22,0% 

273
100,0

(missing 
system 1)
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Πίνακας 66: Προϋποθέσεις για επαγγελµατική κινητικότητα στην Ε.Ε. 
 
 

Προϋποθέσεις  

 

 

Πάρα 
πολύ 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Σύνολο 

Εµπειρία ζωής στο 

εξωτερικό 

 

 

28
18,5%

20
13,2%

36
23,8%

14 
9,3% 

53
35,1%

151
100,0%

Προσφορά καλύτερων 

συνθηκών εργασίας 

 

 

92
60,9%

35
23,2%

13
8,6%

2 
1,3% 

9
6,0%

151
100,0%

Προσφορά υψηλότερων 

αποδοχών 

112
74,2%

26 
17,2%

6
4,0%

1 
0,7% 

6
4,0%

151
100,0%

Προσφορά καλύτερης 

επαγγελµατικής εξέλιξης 

 

110
72,8%

21
13,9%

12
7,9%

1 
0,7% 

7
4,6%

151
100,0%

Απόκτηση ευρωπαϊκής 

επαγγελµατικής εµπειρίας 

και επιστροφή στην 

ελληνική αγορά 

 

 

74
49,0%

30
19,9%

18
11,9%

8 
5,3% 

21
13,9%

151
100,0%

Αποφυγή ανεργίας 

 

34
22,7%

13
8,7%

19
12,7%

16 
10,7% 

68
45,3%

151
100,0%

Συγκέντρωση κεφαλαίου 

για έναρξη 

αυτοαπασχόλησης στην 

Ελλάδα 

26
17,2%

15
9,9%

29
19,2%

22 
14,6% 

59
39,1%

151
100,0%
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Πίνακας 67: Αίτια µη πραγµατοποίησης επαγγελµατικής κινητικότητας στην Ε.Ε. 
 

Αίτια Πάρα 

πολύ 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Σύνολο 

Οικογενειακοί / 

προσωπικοί λόγοι 

 

138

79,8%

14

8,1%

8

4,6%

5 

1,9% 

8 

4,6% 

173

100,0%

(missing 

system 1)

Προτίµηση σε τρόπο ζωής 

στην Ελλάδα 

 

122

70,5%

17

9,8%

15

8,7%

3 

1,7% 

16 

9,2% 

173

100,0%

(missing 

system 1)

Άγνοια / ελλιπής γνώση 

ξένων γλωσσών 

22

12,7%

11 

6,4% 

16

15,0%

25 

14,5% 

89 

51,4% 

173

100,0%

(missing 

system 1)

Ικανοποίηση από τωρινή 

εργασία 

48

27,7%

31

17,9%

31

17,9%

19 

11,0% 

44 

25,4% 

173

100,0%

(missing 

system 1)

 
 
 
 

Πίνακας 68: Επιδότηση εργοδότη για την τωρινή απασχόληση 
                                                    Σύνολο                             Άνδρες                              Γυναίκες 

  Συχνότητα Ποσοστό 
% επί του 
συνόλου 

Συχνότητα Ποσοστό 
% επί των 
ανδρών 

Συχνότητα Ποσοστό 
% επί των 
γυναικών 

  Ναι 39 17,1 15 14,2 24 19,7
  Όχι 162 71,0 72 67,9 90 73,8
  ∆ε 

γνωρίζ
ω 

27 11,8 19 17,9 8 6,6

  Σύνολ
ο 

228 100,0 106 100,0 122 100,0

Miss
ing 

Syste
m 

7 7  

Σύνολο 235  129 
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Πίνακας 69: Φορέας επιδότησης εργοδότη 
 
 

                                                  Σύνολο                               Άνδρες                               Γυναίκες 
Φορέας Συχνότητα Ποσοστό 

% επί του 

συνόλου 

Συχνότητα Ποσοστό 

% επί των 

ανδρών 

Συχνότητα Ποσοστό 

% επί των 

γυναικών 

Ο.Α.Ε.∆. 38 97,4 15 100,0 23 95,8
Υπουργείο 

Εργασίας-

Επαγγελµ. 

αποκατάστασ

η 

παλινοστούντ

ων 

1 2,6

1 4,2

Σύνολο 39 100,0 24 100,0
 
 
 
 
 

Πίνακας 70: Επιδότηση αυτοαπασχολούµενου 
 
                                                  Σύνολο                               Άνδρες                                Γυναίκες 

Επιδότηση 

αυτοαπασχολού

µενου 

Συχνότητα Ποσοστό 

% επί του 

συνόλου 

Συχνότητα Ποσοστό 

% επί των 

ανδρών 

Συχνότητα Ποσοστό 

% επί των 

γυναικών 

Όχι 25 65,8 20 74,1 5 45,5
Ναι 

13 34,2 7 25,9 6 54,5

Σύνολο 38 100,0 27 100,0 11 100,0
Missing 
System 1 1  

Σύνολο 39 28  
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Πίνακας 71: Φορέας επιδότησης αυτοαπασχολούµενου 
 

                                                  Σύνολο                               Άνδρες                                Γυναίκες 
Φορέας Συχνότητα Ποσοστό 

% επί του 

συνόλου 

επιδοτούµε

νων  

Συχνότητα Ποσοστό 

% επί του 

συνόλου 

επιδοτούµε

νων 

Συχνότητα Ποσοστό 

% επί του 

συνόλου 

επιδοτούµε

νων 

Ο.Α.Ε.∆. 13 100,0 7 53,8 6 46,2
 
 
 

 
 
 
 
 

Πίνακας 72: Αίτια επιδότησης αυτοαπασχολούµενου 
 
                                                   Σύνολο                               Άνδρες                               Γυναίκες 

Αίτια 

επιδότησης 

αυτοαπασχολ

ούµενου 

Συχνότητα Ποσοστό 

% επί του 

συνόλου 

επιδοτούµε

νων 

Συχνότητα Ποσοστό 

% επί του 

συνόλου 

επιδοτούµε

νων 

Συχνότητα Ποσοστό 

% επί του 

συνόλου 

επιδοτούµε

νων 

Νέος 
επιχειρηµατίας 13 100,0 7 53,8 6 46,2
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Πίνακας 73: Αίτια µη επιδότησης αυτοαπασχολούµενου 
 

Αίτια µη 

επιδότησης 

αυτοαπασχολ

ούµενου 

Συχνότητα Ποσοστό  

% επί του 

συνόλου 

µη 

επιδοτούµε

νων 

Συχνότητα Ποσοστό 

 % επί του 

συνόλου 

µη 

επιδοτούµε

νων 

Συχνότητα Ποσοστό  

% επί του 

συνόλου 

µη 

επιδοτούµε

νων 

Έλλειψη 
σχετικής 
πληροφόρησ
ης 

7 30,4 6 33,3 1 20,0

Έλλειψη 
ενδιαφέροντο
ς από τον 
αυτοαπασχολ
ούµενο 

7 30,4 6 33,3 1 20,0

Απουσία 
επιδότησης 
για τη 
συγκεκριµένη 
απασχόληση 

9 39,1 6 33,3 3 60,0

Σύνολο 23 100,0 18 100,0 5 100,0

Missing 
System 2 2  

Σύνολο 25 20  
 
 
 
Πίνακας 74: Χρονικό διάστηµα που απαιτήθηκε για εύρεση εργασίας σχετικής µε 

σπουδές 
Χρόνος σε µήνες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

Μέχρι 6 96
64%

44 
68,8% 

52
60,5%

7-12 15
10%

6 
9,4% 

9
10,5%

13-24 20
13,3%

8 
12,5% 

12
14,0%

Πάνω από 24 19
12,7

8 
12,5% 

13
15,1%

Σύνολο 
 

150
                        100,0

66 
100,0 

86
100,0
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Πίνακας 75: Αίτια κατοχύρωσης επαγγελµατικών δικαιωµάτων αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 
 

Αίτια Συχνότητα 
Σύνολο 

Ποσοστό % 
Συνόλου 

Συχνότητα 
Άνδρες 

Ποσοστό % 
Άνδρες 

Συχνότητα 
Γυναίκες 

Ποσοστό %  
Γυναίκες 

Αναγνώριση του 

πτυχίου σε αγορά 

εργασίας 

14 12,8 4 7,7 10 17,5

Εργασία σε 

ατοµική/οικογενεια

κή επιχείρηση 

5 4,6 4 7,7 1 1,8

Ύπαρξη ζήτησης 

για ειδικότητα 

8 7,3 2 3,8 6 10,5

Ύπαρξη 

οργανωµένου 

σωµατείου 

2 1,8 2 3,8 

∆Ξ/∆Α 48 44,0 28 53,8 20 35,1

Εµπιστοσύνη στο 

συγκεκριµένο 

εργοδότη 

30 27,5 12 23,1 18 31,6

Προϋπηρεσία 2 1,8  2 3,5

Σύνολο 109 100,0 52 100,0 57 100,0

Missing System 165 82  83

Σύνολο 274  134  140
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Πίνακας 76: Αίτια µη κατοχύρωσης επαγγελµατικών δικαιωµάτων αποφοίτων 
Ι.Ε.Κ. 

 
Αίτια Συχνότητ

α 

Σύνολο 

Ποσοστό 

% 

Συνόλου 

Συχνότητ

α 

Άνδρες 

Ποσοστό 

% 

Άνδρες 

Συχνότητ

α 

Γυναίκες 

Ποσοστό 

%  

Γυναίκες 

Μη ένταξη Ι.Ε.Κ. σε 
εκπαιδευτική βαθµίδα 15 9,3 8 9,9 7 8,8

Μη αναγνώριση 
πτυχίου 42 26,1 16 19,8 26 32,5

Έλλειψη ενηµέρωσης 
των αποφοίτων 10 6,2 5 6,2 5 6,3

Έλλειψη θέσεων 
απασχόλησης 11 6,8 4 4,9 7 8,8

Ανυπαρξία 
επαγγελµατικού 
σωµατείου 

1 ,6 1 1,2 

Έλλειψη κρατικού 
ελέγχου 13 8,1 8 9,9 5 6,3

Προτίµηση σε άτοµα µε 
πτυχίο ανώτερης 
εκπαιδευτικής βαθµίδας 

9 5,6 5 6,2 4 5,0

Προτίµηση σε 
αποφοίτους Λυκείου ή 
ανειδίκευτα άτοµα 

10 6,2 4 4,9 6 7,5

Μεγάλη σηµασία των 
"γνωριµιών" 1 ,6  1 1,3

∆Ξ/∆Α 49 30,4 30 37,0 19 23,8
Σύνολο 161 100,0 81 100,0 80 100,0
Missing System 113 53   60  
Σύνολο 274 134   140  
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Πίνακας 77: Προϋποθέσεις για πραγµατοποίηση επαγγελµατικής κινητικότητας 

εντός Ελλάδας 
 

Προϋποθέ 

σεις 

Συχνότητα

Σύνολο 

Ποσοστό 

% 

Συνόλου 

Συχνότητα

Άνδρες 

Ποσοστό 

% 

Άνδρες 

Συχνότητα

Γυναίκες 

Ποσοστό 

%  

Γυναίκες 

Μονιµότητα 

 
25 9,9 10 9,1 15 10,5

Εργασία στο 

δηµόσιο τοµέα 
13 5,1 1 ,9 12 8,4

Προσφορά 

µεγαλύτερης 

αµοιβής 

137 54,2 61 55,5 76 53,1

Καλύτερες 

εργασιακές 

συνθήκες 

72 28,5 31 28,2 41 28,7

Υψηλότερο 

κοινωνικό γόητρο 

 

13 5,1 5 4,5 8 5,6

Προοπτικές 

επαγγελµατικής 

εξέλιξης 

40 15,8 16 14,5 24 16,8

Αντικείµενο συναφές 

µε σπουδές 
33 13,0 10 9,1 23 16,1
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Πίνακας 78: Βαθµός κάλυψης προσδοκιών αποφοίτου 
 

 Συχνότητα 

επί του 

συνόλου 

Ποσοστό 

% επί του 

συνόλου 

Συχνότητα 

επί των 

ανδρών 

Ποσοστό 

% επί των 

ανδρών  

Συχνότητα 

επί των 

γυναικών 

Ποσοστό 

% επί των 

γυναικών 

Απόλυτα 14 4,3 8 5,6 6 3,3

Πολύ 29 9,0 12 8,4 17 9,4

Αρκετά 100 30,9 41 28,7 59 32,6

Λίγο 95 29,3 37 25,9 58 32,0

Καθόλου 86 26,5 45 31,5 41 22,7

Σύνολο 324 100,0 143 100,0 181 100,0

Missing 

System 

2  2  

Σύνολο 326  145  
 
 
 
 
 

Πίνακας 79: Βαθµός κάλυψης των προσδοκιών γονέων αποφοίτου 
 

 Συχνότητα 

επί του 

συνόλου 

Ποσοστό 

% επί του 

συνόλου 

Συχνότητα 

επί των 

ανδρών 

Ποσοστό 

% επί των 

ανδρών  

Συχνότητα 

επί των 

γυναικών 

Ποσοστό 

% επί των 

γυναικών 

Απόλυτα 20 6,2 8 5,6 12 6,6
Πολύ 44 13,6 19 13,3 25 13,8
Αρκετά 112 34,6 50 35,0 62 34,3
Λίγο 79 24,4 33 23,1 46 25,4
Καθόλου 69 21,3 33 23,1 36 19,9
Σύνολο 324 100,0 143 100,0 181 100,0
Missing 

System 

2 
2

  

Σύνολο 326  145  
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Πίνακας 80: Επιλογή φοίτησης σε Ι.Ε.Κ. (αν ύπαρξη δυνατότητας επανεπιλογής) 

 
 Συχνότητα 

επί του 

συνόλου 

Ποσοστό 

% επί του 

συνόλου 

Συχνότητα 

επί των 

ανδρών 

Ποσοστό 

% επί των 

ανδρών  

Συχνότητα 

επί των 

γυναικών 

Ποσοστό 

% επί των 

γυναικών 

Απόλυτα 37 11,4 14 9,7 23 12,7

Πολύ 58 17,8 24 16,7 34 18,8

Αρκετά 97 29,8 45 31,3 52 28,7

Λίγο 70 21,5 33 22,9 37 20,4

Καθόλου 63 19,4 28 19,4 35 19,3

Σύνολο 325 100,0 144 100,0 181 100,0

Missing 

System 

1  1  

Σύνολο 326  145  
 
  
 
 

Πίνακας 81: Επιλογή της ίδιας ειδικότητας σε Ι.Ε.Κ. (αν ύπαρξη δυνατότητας 
επανεπιλογής) 

 
 

 Συχνότητα 

επί του 

συνόλου 

Ποσοστό 

% επί του 

συνόλου 

Συχνότητα 

επί των 

ανδρών 

Ποσοστό 

% επί των 

ανδρών  

Συχνότητα 

επί των 

γυναικών 

Ποσοστό 

% επί των 

γυναικών 

Απόλυτα 76 23,5 31 21,5 45 25,0
Πολύ 63 19,4 22 15,3 41 22,8
Αρκετά 64 19,8 32 22,2 32 17,8
Λίγο 56 17,3 26 18,1 30 16,7
Καθόλου 65 20,1 33 22,9 32 17,8
Σύνολο 324 100,0 144 100,0 180 100,0
Missing 

System 

2  
1 1 

Σύνολο 326  145 181 
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Πίνακας 82: Βαθµός επίτευξης των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων από 
Ι.Ε.Κ. 

 
 Συχνότητα 

επί του 

συνόλου 

Ποσοστό % 

επί του 

συνόλου 

Συχνότητα 

επί των 

ανδρών 

Ποσοστό % 

επί των 

ανδρών  

Συχνότητα 

επί των 

γυναικών 

Ποσοστό % 

επί των 

γυναικών 

Απόλυτα 16 7,0 5 5,3 11 8,3

Πολύ 49 21,6 12 12,8 37 27,8

Αρκετά 86 37,9 36 38,3 50 37,6

Λίγο 66 29,1 34 36,2 32 24,1

Καθόλου 10 4,4 7 7,4 3 2,3

Σύνολο 227 100,0 94 100,0 133 100,0

Missing 

System 

99  51  48 

Σύνολο 326  145  181 
 
 
 
Πίνακας 83: Συσχέτιση τύπου Λυκείου αποφοίτησης µε το επίπεδο βαθµολογίας 

στο Λύκειο 
 

Επίπεδο βαθµολογίας στο Λύκειο  
Μέχρι 

13 
13,1 - 

15 
15,1 - 

17 
17,1 - 

20 

Σύνολ
ο 

Γενικό 8
3,7%

65
29,7%

108 
49,3% 

38 
17,4% 

219
100,0

%
Τεχνικό - 
Επαγγελµατικ
ό 

4
5,2%

15
19,5%

40 
51,9% 

18 
23,4% 

77
100,0

%
Πολυκλαδικό 0

,0%
4

19,0%
8 

38,1% 
9 

42,9% 
21

100,0
%

Τύπος 
Λυκείου 
αποφοίτησης 

Γενικό  και 
Τεχνικό - 
Επαγγελµατικ
ό 

1
12,5%

3
37,5%

1 
12,5% 

3 
37,5% 

8
100,0

%

Σύνολο 13
4,0%

87
26,8%

157 
48,3% 

68 
20,9% 

325
100,0

%
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Πίνακας 84: Συσχέτιση κλάδου ειδικότητας µε το επίπεδο βαθµολογίας στο Λύκειο 

 
 

 Επίπεδο βαθµολογίας στο Λύκειο Σύνολο 

  Μέχρι 
13 

13,1 - 
15 

15,1 - 
17 

17,1 - 
20 

  

Κλάδος 
ειδικότητας 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
5,3%

9
47,4%

8 
42,1% 

1 
5,3% 

19
100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 0
,0%

3
37,5%

3 
37,5% 

2 
25,0% 

8
100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

2
6,7%

5
16,7%

19 
63,3% 

4 
13,3% 

30
100,0%

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
2,9%

5
14,7%

15 
44,1% 

13 
38,2% 

34
100,0%

  ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 0
,0%

3
27,3%

5 
45,5% 

3 
27,3% 

11
100,0%

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ 

2
8,0%

12
48,0%

8 
32,0% 

3 
12,0% 

25
100,0%

  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΟ∆ΑΣ 

0
,0%

1
20,0%

4 
80,0% 

0 
,0% 

5
100,0%

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
Μ.Μ.Ε. 

1
20,0%

0
,0%

3 
60,0% 

1 
20,0% 

5
100,0%

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 0
,0%

5
55,6%

3 
33,3% 

1 
11,1% 

9
100,0%

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0
,0%

1
100,0%

0 
,0% 

0 
,0% 

1
100,0%

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

1
6,3%

4
25,0%

10 
62,5% 

1 
6,3% 

16
100,0%

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

0
,0%

2
13,3%

6 
40,0% 

7 
46,7% 

15
100,0%

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 1
5,6%

4
22,2%

9 
50,0% 

4 
22,2% 

18
100,0%

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

4
3,1%

33
25,6%

64 
49,6% 

28 
21,7% 

129
100,0

Σύνολο 13
4,0%

87
26,8%

157 
48,3% 

68 
20,9% 

325
100,
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Πίνακας 85: Συσχέτιση κλάδου ειδικότητας µε τον τύπο Λυκείου αποφοίτησης 
 
 
 Τύπος Λυκείου αποφοίτησης Σύνολο

  Γενικό Τεχνικό 
- 

Επαγγε
λµατικό 

Πολυκλαδικ
ό 

Γενικό  και 
Τεχνικό - 
Επαγγελµ
ατικό 

  

Κλάδος 
ειδικότητα
ς 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 10
52,6%

7
36,8%

2
10,5%

0 
,0% 

19
100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 3
70,6%

2
25,0%

0
,0%

3 
37,5% 

8
100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

17
56,7%

12
40,0%

0
,0%

13 
,3% 

30

100,0%
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24

70,6%
8

23,5%
1

2,9%
1 

2,9% 
34

100,0%
  ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 6

54,5%
0

,0%
5

45,5%
0 

,0% 
11

100,0%
  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ 
21

84,0%
3

12,0%
1

4,0%
0 

,0% 
25

100,0%
  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΟ∆ΑΣ 
3

60,0%
1

20,0%
0

,0%
1 

20,0% 
5

100,0%
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

Μ.Μ.Ε. 
4

80,0%
0

,0%
1

20,0%
0 

,0% 
5

100,0%
  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 4

44,4%
5

55,6%
0

,0%
0 

,0% 
9

100,0%
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1

100,0%
0

,0%
0

,0%
0 

,0% 
1

100,0%
  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
15

93,8%
0

,0%
1

6,3%
0 

,0% 
16

100,0%
  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

9
60,0%

6
40,0%

0
,0%

0 
,0% 

15
100,0%

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 10
55,6%

5
27,8%

3
16,7%

0 
,0% 

18
100,0%

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

92
71,3%

28
21,7%

7
5,4%

2 
1,6% 

129
100,0%

Σύνολο 219
67,4%

77
23,7%

21
6,5%

82 
,5% 

325
100,0%
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Πίνακας 86: Συσχέτιση Κλάδου ειδικότητας µε το εκπαιδευτικό επίπεδο µητέρας 
 
 

Αναλφά 

βητος 

Μέχρι

Γ΄∆ηµο

τικού

∆ηµο

τικό

Μέχρι Γ΄

Γυµνα

σίου

Μέση 

Τεχνική 

Σχολή

Εξατά 

ξιο 

Γυµνά 

σιο 

Ανώτε 

ρη Εκπαί 

δευση 

Ανώτα

τη Εκπαί

δευση

Σύνολο

Κλάδος 

ειδικό 

τητας 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

Σ 
1 

5,3% 

1

5,3%

12

63,2%

2

10,5%

0

,0%

3 

15,8% 

0 

,0% 

0

,0%

19

100,0%
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ

ΑΣ 
0 

,0% 

0

,0%

2

25,0%

2

25,0%

1

12,5%

1 

12,5% 

1 

12,5% 

1

12,5%

8

100,0%
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩ

Ν ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ

Υ 

0 

,0% 

3

10,0%

14

46,7%

4

13,3% 0,0%

8 

26,7% 

0 

,0% 

1

3,3%

30

100,0%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Σ 
0 

,0% 

12

,9%

15

44,1%

5

14,7%

0

,0%

10 

29,4% 

1 

2,9% 

2

5,9%

34

100,0%
∆ΟΜΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 
0 

,0% 

1

9,1%

6

54,5%

0

,0%

0

,0%

3 

27,3% 

0 

,0% 

1

9,1%

11

100,0%
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝ

ΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
0 

,0% 

0

,0%

10

40,0%

3

12,0%

0

,0%

8 

32,0% 

3 

12,0% 

1

4,0%

25

100,0%
ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓ

ΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

ΜΟ∆ΑΣ 

0 

,0% 

0

,0%

2

40,0%

1

20,0%

0

,0%

2 

40,0% 

0 

,0% 

0

,0%

5

100,0%

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. 
0 

,0% 

0

,0%

1

20,0%

1

20,0%

0

,0%

3 

60,0% 

0 

,0% 

0

,0%

5

100,0%
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 0 

,0% 

1

11,1%

5

55,6%

0

,0%

0

,0%

1 

11,1% 

1 

11,1% 

11

1,1%

9

100,0%
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ

ΟΣ 
0 

,0% 

0

,0%

1

100,0%

0

,0%

0

,0%

0 

,0% 

0 

,0% 

0

,0%

1

100,0%
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

0 

,0% 

1

6,3%

4

25,0%

6

37,5%

0

,0%

3 

18,8% 

0 

,0% 

2

12,5%

16

100,0%
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

0 

,0% 

0

,0%

8

53,3%

5

33,3%

0

,0%

2 

13,3% 

0 

,0% 

0

,0%

15

100,0%
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 0 

,0% 

1

5,6%

8

44,4%

4

22,2%

0

,0%

3 

16,7% 

2 

11,1% 

0

,0%

18

100,0%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
3 

2,3% 

2

1,6%

66

51,2%

13

10,1%

2

1,6%

36 

27,9% 

4 

3,1% 

3

2,3%

129

100,0%
 

                     Σύνολο 
4 

1,2% 

11

3,4%

154

47,4%

46

14,2%

3

,9%

83 

25,5% 

12 

3,7% 

12

3,7%

325

100,0%
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Πίνακας 87: Συσχέτιση κλάδου ειδικότητας µε το επάγγελµα µητέρας  

 
  Επάγγελµα µητέρας Σύν

ολο
 
 
 

  

  Επισ
τήµο
νας 
ελεύ
θερο
ς 

επαγ
γελµ
ατία
ς 

Μη 
επισ
τήµο
νας 
ελεύ
θερο
ς 

επαγ
γελµ
ατίας 

∆ηµ
όσιο
ς 

υπά
λληλ
ος 

Ιδιωτ
ική 
υπά
λληλ
ος 

Εργ
άτρι
α 

Αγρ
ότισ
σα 

Συντ
αξιο
ύχος 
δηµο
σίου 
τοµέ
α 

Συντ
αξιο
ύχος 
ιδιωτ
ικού 
τοµέ
α 

Άνερ
γη 

Οικι
ακά 

∆εν 
απα
ντά 

 

 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ
ΑΣ 

0 
,0% 

0
,0%

3
15,8

%

1
5,3
%

0
,0%

2
10,5

%

0
,0%

0 
,0% 

0 
,0% 

12
63,2

%

1
5,3
%

191
00,
0% 

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ
ΙΑΣ 

1 
12,5

% 

1
12,5

%

0
,0%

0
,0%

0
,0%

0
,0%

0
,0%

0 
,0% 

0 
,0% 

6
75,0

%

0
,0%

810
0,0
% 

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ
ΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜ
ΟΥ 

0 
,0% 

2
6,7
%

2
6,7
%

6
20,0

%

0
,0%

0
,0%

0
,0%

1 
3,3
% 

0 
,0% 

19
63,3

%

0
,0%

30
100

,0
%

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ
ΗΣ 

0 
,0% 

1
2,9
%

4
11,8

%

5
14,7

%

1
2,9
%

1
2,9
%

1
2,9
%

1 
2,9
% 

1 
2,9
% 

17
50,0

%

2
5,9
%

34
100

,0
%

  ∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

0 
,0% 

3
27,3

%

1
9,1

1
9,1

0
,0%

0
,0%

0
,0%

0 
,0% 

0 
,0% 

6
54,5

%

0
,0%

11
100

,0
%

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕ
ΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

0 
,0% 

4
16,0

%

1
4,0

1
4,0

2
8,0
%

0
,0%

2
8,0
%

3 
12,0

% 

1 
4,0
% 

10
40,0

%

1
4,0
%

25
100

,0
%

  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛ
ΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΜΟ∆ΑΣ 

0 
,0% 

2
40,0

%

1
20,0

%

0
,0%

0
,0%

0
,0%

0
,0%

0 
,0% 

0 
,0% 

2
40,0

%

0
,0%

5
100

,0
%

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. 

0 
,0% 

0
,0%

0
,0%

0
,0%

0
,0%

0
,0%

0
,0%

0 
,0% 

0 
,0% 

5
100,
0%

0
,0%

5
100

,0
%

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ
Σ 

0 
,0% 

0
,0%

1
11,1

0
,0%

0
,0%

0
,0%

0
,0%

0 
,0% 

0 
,0% 

8
88,9

0
,0%

9
100
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% % ,0
%

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΟΣ 

0 
,0% 

0
,0%

0
,0%

0
,0%

0
,0%

0,0
% 

0
,0%

0 
,0% 

0 
,0% 

1
100,
0%

0
,0%

1
100

,0
%

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

0 
,0% 

1
6,3
%

3
18,8

%

1
6,3
%

0
,0%

0
,0%

1
6,3
%

1 
6,3
% 

0 
,0% 

9
56,3

%

0,0
% 

16
100

,0
%

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

0 
,0% 

2
13,3

%

1
6,7
%

0
,0%

1
6,7
%

0
,0%

0
,0%

0 
,0% 

0 
,0% 

11
73,3

%

0
,0%

15
100

,0
%

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 1 
5,6
% 

2
11,1

%

1
5,6
%

0
,0%

0
,0%

1
5,6
%

2
11,1

%

0 
,0% 

1 
5,6
% 

10
55,6

%

0
,0%

18
100

,0
%

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

2 
1,6
% 

13
10,1

%

5
3,9
%

10
7,8
%

3
2,3
%

2
1,6
%

4
3,1
%

4 
3,1
% 

0 
,0% 

86
66,7

%

0
,0%

129
100

,0
%

Σύνολο 4 
1,2
% 

31
9,5
%

23
7,1
%

25
7,7
%

7
2,2
%

6
,8%

10
3,1
%

10 
3,1
% 

3 
,9% 

202
62,2
% 

4
1,2
%

325
100
,0
% 
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Πίνακας 88: Συσχέτιση κλάδου ειδικότητας µε τη συµµετοχή σε εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα κινητικότητας 

  
  Συµµετοχή σε εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα κινητικότητας 

Σύνολο 

  Όχι Ναι   

Κλάδος 

ειδικότητας 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 19
100,0%

0 
,0% 

19
100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 8
100,0%

0 
,0% 

8
100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

30
100,0%

0 
,0% 

30
100,0%

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 30
88,2%

4 
11,8% 

34
100,0%

  ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 11
100,0%

0 
,0% 

11
100,0%

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ 

25
100,0%

0 
,0% 

25
100,0%

  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΟ∆ΑΣ 

4
80,0%

1 
20,0% 

5
100,0%

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

Μ.Μ.Ε. 

5
100,0%

0 
,0% 

5
100,0%

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 9
100,0%

0 
,0% 

9
100,0%

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0
,0%

1 
100,0% 

1
100,0%

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

16
100,0%

0 
,0% 

16
100,0%

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

15
100,0%

0 
,0% 

15
100,0%

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 12
66,7%

6 
33,3% 

18
100,0%

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

127
98,4%

2 
1,6% 

129
100,0%

Σύνολο 311
95,7%

14 
4,3% 

325
100,0%
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Πίνακας 89: Συσχέτιση του κλάδου ειδικότητας µε την παροχή  βοήθειας από το 

ΙΕΚ για εύρεση εργασίας 
 

  Παροχή  βοήθειας από το ΙΕΚ για εύρεση 
εργασίας 

Σύνολο 

  Όχι Ναι  

Κλάδος 
ειδικότητα
ς 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 18
94,7%

1 
5,3% 

19
100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 8
100,0%

0 
,0% 

8
100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

20
66,7%

10 
33,3% 

30
100,0%

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 26
76,5%

8 
23,5% 

34
100,0%

  ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 11
100,0%

0 
,0% 

11
100,0%

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ 

19
76,0%

6 
24,0% 

25
100,0%

  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Σ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΜΟ∆ΑΣ 

3
60,0%

2 
40,0% 

5
100,0%

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. 

5
83,3%

1 
16,7% 

6
100,0%

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 8
88,9%

1 
11,1% 

9
100,0%

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
100,0%

0 
,0% 

1
100,0%

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

15
93,8%

1 
6,3% 

16
100,0%

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

15
100,0%

0 
,0% 

15
100,0%

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 14
77,8%

4 
22,2% 

18
100,0%

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

105
81,4%

24 
18,6% 

129
100,0%

 
Σύνολο 

268
82,2%

58 
17,8% 

326
100,0%
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Πίνακας: 90: Συσχέτιση του επιπέδου βαθµολογίας στο Λύκειο µε τις σπουδές σε  
ΙΕΚ για άλλη ειδικότητα 

 
 Σπουδές σε  ΙΕΚ για άλλη 

ειδικότητα 
Σύνολο

  Όχι Ναι  

Επίπεδο 
βαθµολογίας 
στο Λύκειο 

Μέχρι 13 13
100,0%

0 
,0% 

13
100,0%

  13,1 - 15 83
94,3%

5 
5,7% 

88
100,0%

  15,1 - 17 149
94,9%

8 
5,1% 

157
100,0%

  17,1 - 20 64
94,1%

4 
5,9% 

68
100,0%

Σύνολο 309
94,8%

17 
5,2% 

326
100,0%

 
 
 
 
 
Πίνακας 91: Συσχέτιση του επιπέδου βαθµολογίας στο Λύκειο µε σπουδές σε ΙΕΚ 

για µεγαλύτερη εξειδίκευση 

  Σπουδές σε ΙΕΚ για 
µεγαλύτερη εξειδίκευση 

Σύνολο

  Όχι Ναι  

Επίπεδο 
βαθµολογίας 
στο Λύκειο 

Μέχρι 13 13
100,0%

0 
,0% 

13
100,0%

  13,1 - 15 88
100,0%

0 
,0% 

88
100,0%

  15,1 - 17 156
99,4%

1 
,6% 

157
100,0%

  17,1 - 20 68
100,0%

0 
,0% 

68
100,0%

Σύνολο 325
99,7%

1 
,3% 

326
100,0%
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Πίνακας 92: Συσχέτιση του επιπέδου βαθµολογίας στο Λύκειο µε σπουδές σε  Τ.Ε.Ι. 

 Σπουδές σε  Τ.Ε.Ι.  
  Όχι Ναι  
Επίπεδο 
βαθµολογίας 
στο Λύκειο 

Μέχρι 13 13
100,0%

0 
,0% 

13
100,0%

  13,1 - 15 88
100,0%

0 
,0% 

88
100,0%

  15,1 - 17 156
99,4%

1 
,6% 

157
100,0%

  17,1 - 20 66
97,1%

2 
2,9% 

68
100,0%

Σύνολο 
 

323
99,1%

3 
,9% 

326
100,0%

 
 

 
 
 

Πίνακας 93: Συσχέτιση του επιπέδου βαθµολογίας στο Λύκειο µε σπουδές σε  Α.Ε.Ι. 

 Σπουδές σε  Α.Ε.Ι. Σύνολο
  Όχι Ναι  
Επίπεδο 
βαθµολογίας 
στο Λύκειο 

Μέχρι 13 13
100,0%

0 
,0% 

13
100,0%

  13,1 - 15 87
98,9%

1 
1,1% 

88
100,0%

  15,1 - 17 157
100,0%

0 
,0% 

157
100,0%

  17,1 - 20 64
94,1%

4 
5,9% 

68
100,0%

Σύνολο 
 

321
98,5%

5 
1,5% 

326
100,0%
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Πίνακας 94: Συσχέτιση του επιπέδου βαθµολογίας στο Λύκειο µε σπουδές 

εξειδίκευσης στο εξωτερικό 
 

 Εξειδίκευση στο εξωτερικό Σύνολο

  Όχι Ναι  

Επίπεδο 
βαθµολογίας 
στο Λύκειο 

Μέχρι 13 13
100,0%

0 
,0% 

13
100,0%

  13,1 - 15 88
100,0%

0 
,0% 

88
100,0%

  15,1 - 17 156
99,4%

1 
,6% 

157
100,0%

  17,1 - 20 68
100,0%

0 
,0% 

68
100,0%

 Σύνολο 325
99,7%

1 
,3% 

 

326
100,0%

 
 
 
 
 

Πίνακας 95: Συσχέτιση του επιπέδου βαθµολογίας στο Λύκειο µε σπουδές 
εξωτερικό σε άλλο αντικείµενο 

 
 

Σπουδές στο εξωτερικό σε 
άλλο αντικείµενο 

Σύνολο

  Όχι Ναι  

Επίπεδο 
βαθµολογίας 
στο Λύκειο 

Μέχρι 13 12
92,3%

1 
7,7% 

13
100,0%

  13,1 - 15 86
97,7%

2 
2,3% 

88
100,0%

  15,1 - 17 156
99,4%

1 
,6% 

157
100,0%

  17,1 - 20 68
100,0%

0 
100,0% 

68
100,0%

Σύνολο 
 

322
98,8%

4 
98,8% 

326
100,0%
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Πίνακας 96: Συσχέτιση του επιπέδου βαθµολογίας στο Λύκειο µε σπουδές άλλου 
είδους 

 
 Άλλο είδος σπουδών Σύνολο

  Όχι Ναι   

Επίπεδο βαθµολογίας 

στο Λύκειο 

Μέχρι 13 13

100,0%

0 

,0% 

13

100,0%

  13,1 - 15 81

92,0%

7 

8,0% 

88

100,0%

  15,1 - 17 148

94,3%

9 

5,7% 

157

100,0%

  17,1 - 20 64

94,1%

4 

5,9% 

68

100,0%

Σύνολο 306

93,9%

20 

6,1% 

326

100,0%
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Πίνακας 97: Συσχέτιση του κλάδου ειδικότητας µε τον τοµέα  τωρινής 
απασχόλησης 

 Τοµέας τωρινής 
απασχόλησης 

Σύνολο 

  ∆ηµόσιος 
τοµέας 

Ιδιωτικός 
τοµέας 

  

Κλάδος 
ειδικότητας 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 3
18,8%

13 
81,3% 

16
100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 2
25,0%

6 
75,0% 

8
100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

1
3,6%

27 
96,4% 

28
100,0%

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5
18,5%

22 
81,5% 

27
100,0%

  ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2

20,0%

8 
80,0% 

10
100,0%

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1
5,0%

19 
95,0% 

20
100,0%

  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΟ∆ΑΣ 

0
,0%

4 
100,0% 

4
100,0%

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. 2
33,3%

4 
66,7% 

6
100,0%

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 0
,0%

8 
100,0% 

8
100,0%

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

0
,0%

14 
100,0% 

14
100,0%

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

0
,0%

11 
100,0% 

11
100,0%

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 0
,0%

12 
100,0% 

12
100,0%

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

7
6,4%

103 
93,6% 

110
100,0%

Σύνολο 
 

23
8,4%

251 
91,6% 

274
100,0%
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Πίνακας 98: Συσχέτιση κλάδου ειδικότητας µε την επιθυµία για εύρεση 
σχετικότερης µε σπουδές εργασίας 

 
 

 Επιθυµία για εύρεση 

σχετικότερης µε 

σπουδές εργασίας 

Σύνολο 

  Όχι Ναι   

Κλάδος 

ειδικότητας 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 75,0% 25,0% 100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 33,3% 66,7% 100,0%
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
45,5% 54,5% 100,0%

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 54,5% 45,5% 100,0%
  ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 33,3% 66,7% 100,0%
  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 60,0% 40,0% 100,0%

  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΟ∆ΑΣ 
,0% 100,0% 100,0%

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. 50,0% 50,0% 100,0%

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 75,0% 25,0% 100,0%
  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
75,0% 25,0% 100,0%

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
33,3% 66,7% 100,0%

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ,0% 100,0% 100,0%
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
47,5% 52,5% 100,0%

Σύνολο 50,8% 49,2% 100,0%
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Πίνακας 99: Συσχέτιση κλάδου ειδικότητας µε την επιλογή φοίτησης σε Ι.Ε.Κ. 
(ύπαρξη δυνατότητας επανεπιλογής) 

 
 

 Επιλογή φοίτησης σε Ι.Ε.Κ. (ύπαρξη δυνατότητας 

επανεπιλογής) 

Σύνολο 

  Σίγουρα 

ναι 

Μάλλον 

ναι 

Ίσως Μάλλον 

όχι 

Σίγουρα 

όχι 

 

Κλάδος 

ειδικότητ

ας 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 5,3% 10,5% 26,3% 31,6% 26,3% 100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 25,0% 12,5% ,0% 12,5% 50,0% 100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

6,7% 23,3% 33,3% 20,0% 16,7% 100,0%

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 15,2% 21,2% 45,5% 6,1% 12,1% 100,0%

  ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,0% 18,2% 27,3% 27,3% 27,3% 100,0%

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ 

8,0% 12,0% 32,0% 36,0% 12,0% 100,0%

  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Σ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

ΜΟ∆ΑΣ 

20,0% ,0% ,0% 60,0% 20,0% 100,0%

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

Μ.Μ.Ε. 

16,7% ,0% 33,3% 16,7% 33,3% 100,0%

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 11,1% 11,1% 11,1% 33,3% 33,3% 100,0%

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0%

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

6,3% 18,8% 43,8% 12,5% 18,8% 100,0%

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

6,7% ,0% 33,3% 20,0% 40,0% 100,0%

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 11,1% 5,6% 16,7% 22,2% 44,4% 100,0%

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

14,0% 24,0% 29,5% 20,2% 12,4% 100,0%

Σύνολο 11,4% 17,8% 29,8% 21,5% 19,4% 100,0%
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Πίνακας 100: Συσχέτιση της επιλογής της ίδιας ειδικότητας (αν ύπαρξη 
δυνατότητας επανεπιλογής 

 Επιλογή της ίδιας ειδικότητας (ύπαρξη δυνατότητας 
επανεπιλογής) 

Σύνο
λο 

  Σίγουρα 
ναι 

Μάλλον 
ναι 

Ίσως Μάλλον 
όχι 

Σίγουρα 
όχι 

  

Κλάδος 
ειδικότητ
ας 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 21,1% 21,1% 21,1% 26,3% 10,5% 100,0
%

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ,0% ,0% 25,0% 25,0% 50,0% 100,0
%

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

26,7% 13,3% 26,7% 10,0% 23,3% 100,0
%

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 27,3% 36,4% 15,2% 9,1% 12,1% 100,0
%

  ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 9,1% 18,2% 36,4% 9,1% 27,3% 100,0
%

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ 

32,0% 12,0% 24,0% 16,0% 16,0% 100,0
%

  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΟ∆ΑΣ 

60,0% ,0% 20,0% ,0% 20,0% 100,0
%

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
Μ.Μ.Ε. 

33,3% 16,7% ,0% 16,7% 33,3% 100,0
%

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ,0% ,0% 11,1% 44,4% 44,4% 100,0
%

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ,0% ,0% 100,0
% 

,0% ,0% 100,0
%

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

18,8% 12,5% 12,5% 25,0% 31,3% 100,0
%

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

26,7% 13,3% 20,0% 13,3% 26,7% 100,0
%

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 52,9% 17,6% 23,5% 5,9% ,0% 100,0
%

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

19,4% 23,3% 17,8% 20,2% 19,4% 100,0
%

Σύνολο 23,5% 19,4% 19,8% 17,3% 20,1% 100,0
%
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Πίνακας 101: Συσχέτιση του επαγγέλµατος  πατέρα µε το είδος τωρινής κύριας 
απασχόλησης 

 Είδος τωρινής κύριας απασχόλησης Σύνο
λο 

  Αυτοαπ
ασχόλη
ση 

Μισθωτ
ή 

εργασί
α µε 
πλήρη 
απασχ
όληση 

Μισθωτ
ή 

εργασί
α µε 

µερική 
απασχ
όληση 

Ωροµίσ
θια 

απασχ
όληση 

Ηµεροµ
ίσθια 
απασχ
όληση 

Απασχ
όληση 
αµειβό
µενη µε 

το 
κοµµάτι 

Απασχ
όληση 
αµειβό
µενη µε 
ποσοστ

ά 

Άλλο 
είδος 
απασχ
όλησης 

  

Επάγ 
γελµα 
πατέ 
ρα 

Επιστήµο
νας 
ελεύθερο
ς 
επαγγελµ
ατίας 

12,5% 62,5% ,0% ,0% 25,0% ,0% ,0% ,0% 100,
0%

  Μη 
επιστήµο
νας 
ελεύθερο
ς 
επαγγελµ
ατίας 

21,9% 54,2% 4,2% 1,0% 10,4% 1,0% 1,0% 6,3% 100,
0%

  ∆ηµόσιος 
υπάλληλ
ος 

10,0% 60,0% 2,5% 7,5% 17,5% 2,5% ,0% ,0% 100,
0%

  Ιδιωτικός 
υπάλληλ
ος 

,0% 71,0% 6,5% ,0% 16,1% 3,2% ,0% 3,2% 100,
0%

  Εργάτης 6,3% 56,3% ,0% 6,3% 31,3% ,0% ,0% ,0% 100,
0%

  Αγρότης 11,5% 61,5% ,0% ,0% 11,5% 3,8% 3,8% 7,7% 100,
0%

  Συνταξιο
ύχος 
δηµοσίου 
τοµέα 

31,3% 43,8% 6,3% ,0% 6,3% ,0% 6,3% 6,3% 100,
0%

  Συνταξιο
ύχος 
ιδιωτικού 
τοµέα 

6,5% 77,4% 3,2% ,0% 6,5% 3,2% 3,2% ,0% 100,
0%

  Άεργος 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,
0%

  ∆εν 
απαντά 

11,1% 77,8% ,0% 11,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,
0%

Σύνολο  14,2% 60,6% 3,3% 2,2% 12,8% 1,8% 1,5% 3,6% 100,
0%
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Πίνακας 102: Συσχέτιση συµµετοχής σε πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης µε 
την εύρεση σε κατάσταση ανεργίας 

 
  Μείνατε ποτέ άνεργος Σύνολο 

  Όχι Ναι   

Συµµετοχή σε 
πρόγραµµα 
συνεχιζόµενης 
κατάρτισης 

Όχι 106
54,6%

88 
45,4% 
 

194
100,0%

  Ναι 46
35,1%

85 
64,9% 

131
100,0%

Σύνολο 
 

152
46,8%

173 
53,2% 

325
100,0%
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Πίνακας 103: Συσχέτιση κλάδου ειδικότητας µε την ύπαρξη παράλληλης 
απασχόλησης (παρόν ή παρελθόν) 

 Ύπαρξη 

παράλληλης 

απασχόλησης 

(παρόν ή παρελθόν) 

Σύνολο 

  Όχι Ναι   

Κλάδος 

ειδικότητας 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 63,2% 36,8% 100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 100,0% ,0% 100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

73,3% 26,7% 100,0%

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 70,6% 29,4% 100,0%

  ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 72,7% 27,3% 100,0%

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ 

68,0% 32,0% 100,0%

  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΟ∆ΑΣ 

80,0% 20,0% 100,0%

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

Μ.Μ.Ε. 

16,7% 83,3% 100,0%

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 66,7% 33,3% 100,0%

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 100,0% ,0% 100,0%

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

87,5% 12,5% 100,0%

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

80,0% 20,0% 100,0%

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 50,0% 50,0% 100,0%

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

76,0% 24,0% 100,0%

Σύνολο 72,4% 27,6% 100,0%
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Πίνακας 104: Συσχέτιση κλάδου ειδικότητας µε το είδος τωρινής κύριας 

απασχόλησης 
 

  Είδος τωρινής κύριας απασχόλησης Σύνολο 

  Αυτοαπα 

σχόληση 

Μισθωτή 

εργασία 

µε 

πλήρη 

απασχό 

ληση 

Μισθωτή 

εργασία 

µε 

µερική 

απασχό 

ληση 

Ωρο 

µίσθια 

απασχό 

ληση 

Ηµερο 

µίσθια 

απασχό 

ληση 

Απασχό 

ληση 

αµειβόµενη 

µε το 

κοµµάτι 

Απασχό 

ληση 

αµειβόµενη 

µε 

ποσοστά 

Άλλο 

είδος 

απασχό 

λησης 

  

Κλάδος 

ειδικότητας 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 31,3% 56,3% ,0% ,0% 6,3% ,0% ,0% 6,3% 100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 12,5% 12,5% 12,5% ,0% 37,5% ,0% 25,0% ,0% 100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

10,7% 64,3% ,0% 3,6% 17,9% ,0% 3,6% ,0% 100,0%

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7,4% 70,4% 3,7% 3,7% 11,1% ,0% ,0% 3,7% 100,0%

  ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,0% 50,0% ,0% ,0% 20,0% 10,0% ,0% 20,0% 100,0%

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ 

25,0% 65,0% ,0% ,0% 5,0% ,0% ,0% 5,0% 100,0%

  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

ΜΟ∆ΑΣ 

25,0% ,0% ,0% ,0% 25,0% 50,0% ,0% ,0% 100,0%

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

Μ.Μ.Ε. 

16,7% 50,0% ,0% ,0% ,0% 33,3% ,0% ,0% 100,0%

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 50,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

21,4% 50,0% ,0% 14,3% 14,3% ,0% ,0% ,0% 100,0%

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

9,1% 72,7% 18,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 33,3% 33,3% 8,3% ,0% 8,3% ,0% ,0% 16,7% 100,0%

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

8,2% 68,2% 3,6% 1,8% 14,5% ,0% ,9% 2,7% 100,0%

Σύνολο 14,2% 60,6% 3,3% 2,2% 12,8% 1,8% 1,5% 3,6% 100,0%
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Πίνακας 105: Συσχέτιση του τόπου µέγιστου χρόνου διαµονής µε την ύπαρξη 
πτυχίου Γαλλικών 

  Πτυχίο Γαλλικών Σύνολο 

  Όχι Ναι   

Τόπος µέγιστου 

χρόνου διαµονής 

Χωριό 100,0% ,0% 100,0%

  Κωµόπολη 97,1% 2,9% 100,0%

  Πόλη 100,0% ,0% 100,0%

  Μεγάλη πόλη 93,3% 6,7% 100,0%

  Θεσ/νίκη 99,0% 1,0% 100,0%

  Πόλη 

εξωτερικού 

100,0% ,0% 100,0%

Σύνολο 

 

98,8% 1,2% 100,0%

 
 

Πίνακας 106: Συσχέτιση του τόπου µέγιστου χρόνου διαµονής µε την ύπαρξη 
πτυχίου Γερµανικών 

 Πτυχίο Γερµανικών Σύνολο

  Όχι Ναι   

Τόπος µέγιστου 

χρόνου 

διαµονής 

Χωριό 96,6% 3,4% 100,0%

  Κωµόπολη 100,0% ,0% 100,0%

  Πόλη 100,0% ,0% 100,0%

   

  Μεγάλη πόλη 93,3% 6,7% 100,0%

  Θεσ/νίκη 94,4% 5,6% 100,0%

  Πόλη 

εξωτερικού 

80,0% 20,0% 100,0%

Σύνολο 95,7% 4,3% 100,0%
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Πίνακας 107: Συσχέτιση του  τόπου µέγιστου χρόνου διαµονής µε την ύπαρξη 
πτυχίου Ιταλικών 

 Πτυχίο Ιταλικών Σύνολο

  Όχι Ναι   

Τόπος  Χωριό 100,0% ,0% 100,0%

µέγιστου Κωµόπολη 100,0% ,0% 100,0%

 χρόνου Πόλη 97,8% 2,2% 100,0%

 διαµονής Μεγάλη πόλη 100,0% ,0% 100,0%

  Θεσ/νίκη 95,9% 4,1% 100,0%

  Πόλη 

εξωτερικού 

100,0% ,0% 100,0%

Σύνολο 97,2% 2,8% 100,0%
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 108: Συσχέτιση εκπαιδευτικού επιπέδου πατέρα µε την ύπαρξη πτυχίου 

Γαλλικών 

  Πτυχίο Γαλλικών Σύνολο 
  Όχι Ναι   
Εκπαιδευτικό  Μέχρι Γ΄ 

∆ηµοτικού 
100,0% ,0% 100,0%

 επίπεδο ∆ηµοτικό 98,6% 1,4% 100,0%
 πατέρα Μέχρι Γ΄ 

Γυµνασίου 
97,6% 2,4% 100,0%

  Μέση Τεχνική 
Σχολή 

100,0% ,0% 100,0%

  Εξατάξιο 
Γυµνάσιο 

100,0% ,0% 100,0%

  Ανώτερη 
Εκπαίδευση 

100,0% ,0% 100,0%

  Ανώτατη 
Εκπαίδευση 

96,6% 3,4% 100,0%

Σύνολο 98,8% 1,2% 100,0%
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Πίνακας 109: Συσχέτιση εκπαιδευτικού επιπέδου πατέρα µε την ύπαρξη πτυχίου 
Γερµανικών 

 Πτυχίο 
Γερµανικών 

Σύνολο 

  Όχι Ναι   
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο  

Μέχρι Γ΄ 
∆ηµοτικού 

100,0% ,0% 100,0%

 πατέρα ∆ηµοτικό 97,8% 2,2% 100,0%
  Μέχρι Γ΄ 

Γυµνασίου 
90,5% 9,5% 100,0%

  Μέση Τεχνική 
Σχολή 

96,0% 4,0% 100,0%

  Εξατάξιο 
Γυµνάσιο 

91,4% 8,6% 100,0%

  Ανώτερη 
Εκπαίδευση 

95,7% 4,3% 100,0%

  Ανώτατη 
Εκπαίδευση 

100,0% ,0% 100,0%

Σύνολο 95,7% 4,3% 100,0%
 
 
 
 
Πίνακας 110: Συσχέτιση εκπαιδευτικού επιπέδου πατέρα µε την ύπαρξη πτυχίου 

Ιταλικών 

 Πτυχίο Ιταλικών Σύνολο
  Όχι Ναι   
Εκπαιδευτικό 
επίπεδο  

Μέχρι Γ΄ 
∆ηµοτικού 

100,0% ,0% 100,0%

 πατέρα ∆ηµοτικό 97,8% 2,2% 100,0%
  Μέχρι Γ΄ 

Γυµνασίου 
92,9% 7,1% 100,0%

  Μέση Τεχνική 
Σχολή 

100,0% ,0% 100,0%

  Εξατάξιο 
Γυµνάσιο 

98,3% 1,7% 100,0%

  Ανώτερη 
Εκπαίδευση 

95,7% 4,3% 100,0%

  Ανώτατη 
Εκπαίδευση 

96,6% 3,4% 100,0%

Σύνολο 97,2% 2,8% 100,0%
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Πίνακας 111: Συσχέτιση εκπαιδευτικού επιπέδου µητέρας µε την ύπαρξη πτυχίου 
Γαλλικών 

  Πτυχίο Γαλλικών Σύνολο 
  Όχι Ναι   
Εκπαιδευτικό  Αναλφάβητη 100,0% ,0% 100,0%
 επίπεδο Μέχρι Γ΄ 

∆ηµοτικού 
100,0% ,0% 100,0%

 µητέρας ∆ηµοτικό 99,4% ,6% 100,0%
  Μέχρι Γ΄ 

Γυµνασίου 
97,8% 2,2% 100,0%

  Μέση Τεχνική 
Σχολή 

100,0% ,0% 100,0%

  Εξατάξιο 
Γυµνάσιο 

97,6% 2,4% 100,0%

  Ανώτερη 
Εκπαίδευση 

100,0% ,0% 100,0%

  Ανώτατη 
Εκπαίδευση 

100,0% ,0% 100,0%

Σύνολο 98,8% 1,2% 100,0%
 
 
 
Πίνακας 112: Συσχέτιση εκπαιδευτικού επιπέδου µητέρας µε την ύπαρξη πτυχίου 

Γερµανικών 

  Πτυχίο 
Γερµανικών 

Σύνολο 

  Όχι Ναι   
Εκπαιδευτικό  Αναλφάβητη 75,0% 25,0% 100,0%
 επίπεδο Μέχρι Γ΄ 

∆ηµοτικού 
100,0% ,0% 100,0%

 µητέρας ∆ηµοτικό 95,5% 4,5% 100,0%
  Μέχρι Γ΄ 

Γυµνασίου 
95,7% 4,3% 100,0%

  Μέση Τεχνική 
Σχολή 

100,0% ,0% 100,0%

  Εξατάξιο 
Γυµνάσιο 

96,4% 3,6% 100,0%

  Ανώτερη 
Εκπαίδευση 

91,7% 8,3% 100,0%

  Ανώτατη 
Εκπαίδευση 

100,0% ,0% 100,0%

Σύνολο 95,7% 4,3% 100,0%
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Πίνακας 113: Συσχέτιση εκπαιδευτικού επιπέδου µητέρας µε την ύπαρξη πτυχίου 

Ιταλικών 
 

  Πτυχίο Ιταλικών Σύνολο 
  Όχι Ναι   
Εκπαιδευτικό  Αναλφάβητη 100,0% ,0% 100,0%
 επίπεδο Μέχρι Γ΄ 

∆ηµοτικού 
90,9% 9,1% 100,0%

 µητέρας ∆ηµοτικό 99,4% ,6% 100,0%
  Μέχρι Γ΄ 

Γυµνασίου 
95,7% 4,3% 100,0%

  Μέση Τεχνική 
Σχολή 

100,0% ,0% 100,0%

  Εξατάξιο 
Γυµνάσιο 

95,2% 4,8% 100,0%

  Ανώτερη 
Εκπαίδευση 

91,7% 8,3% 100,0%

  Ανώτατη 
Εκπαίδευση 

100,0% ,0% 100,0%

Σύνολο 97,2% 2,8% 100,0%
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Πίνακας 114: Συσχέτιση κλάδου ειδικότητας µε την ανάληψη του κόστους για τη 
συµµετοχή σε επιµορφωτικό σεµινάριο, αν υπάρχει συνάφεια µε το αντικείµενο 

σπουδών 
 Συνάφεια µε το αντικείµενο σπουδών Σύνολο

  Πάρα 

πολύ 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλ

ου 

  

Κλάδος 

ειδικότη

τας 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 72,2% 11,1% 11,1% ,0% 5,6% 100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 80,0% ,0% 20,0% ,0% ,0% 100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

62,5% 20,8% 8,3% ,0% 8,3% 100,0%

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 84,0% ,0% 8,0% ,0% 8,0% 100,0%

  ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 75,0% 12,5% 12,5% ,0% ,0% 100,0%

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ 

76,2% ,0% 4,8% 4,8% 14,3% 100,0%

  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΟ∆ΑΣ 

100,0

%

,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

Μ.Μ.Ε. 

100,0

%

,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 57,1% 28,6% ,0% ,0% 14,3% 100,0%

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 100,0

%

,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

68,8% 18,8% 6,3% ,0% 6,3% 100,0%

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

85,7% 7,1% 7,1% ,0% ,0% 100,0%

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 76,5% 11,8% ,0% 11,8% ,0% 100,0%

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

76,3% 7,0% 7,9% 2,6% 6,1% 100,0%

Σύνολο 76,1% 8,6% 7,1% 2,1% 6,1% 100,0%
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Πίνακας 115: Συσχέτιση κλάδου ειδικότητας µε την ανάληψη του κόστους για τη 
συµµετοχή σε επιµορφωτικό σεµινάριο, αν υπάρχει συνάφεια µε το αντικείµενο 

τωρινής εργασίας 
 Συνάφεια µε το αντικείµενο τωρινής εργασίας Σύνολο

  Πάρα 

πολύ 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου   

Κλάδος 

ειδικότητας 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 66,7% 5,6% 16,7% 5,6% 5,6% 100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 60,0% ,0% 20,0% ,0% 20,0% 100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

58,3% 29,2% ,0% 4,2% 8,3% 100,0%

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 64,0% 16,0% ,0% ,0% 20,0% 100,0%

  ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 62,5% 12,5% 12,5% ,0% 12,5% 100,0%

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ 

76,2% 4,8% 4,8% ,0% 14,3% 100,0%

  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΟ∆ΑΣ 

100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

Μ.Μ.Ε. 

66,7% ,0% 16,7% ,0% 16,7% 100,0%

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 57,1% ,0% ,0% 28,6% 14,3% 100,0%

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

62,5% 12,5% 6,3% ,0% 18,8% 100,0%

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

57,1% 7,1% 7,1% 7,1% 21,4% 100,0%

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 52,9% 11,8% 5,9% 5,9% 23,5% 100,0%

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

66,7% 12,3% 7,0% 2,6% 11,4% 100,0%

Σύνολο 65,0% 11,8% 6,4% 3,2% 13,6% 100,0%

 
 
  
 
 
 
 
 
 



 560

 
Πίνακας 116: Συσχέτιση κλάδου ειδικότητας µε την ανάληψη του κόστους για τη 
συµµετοχή σε επιµορφωτικό σεµινάριο, αν υπάρχει δυνατότητα επαγγελµατικής 

εξέλιξης στην εργασία 
  ∆υνατότητα επαγγελµατικής εξέλιξης στην εργασία Σύνολο 

  Πάρα 

πολύ 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου   

Κλάδος 

ειδικότητας 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 66,7% ,0% 22,2% ,0% 11,1% 100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 60,0% 20,0% ,0% ,0% 20,0% 100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

66,7% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 100,0%

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 68,0% 16,0% 4,0% ,0% 12,0% 100,0%

  ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 75,0% ,0% 12,5% ,0% 12,5% 100,0%

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ 

71,4% ,0% 14,3% 4,8% 9,5% 100,0%

  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΟ∆ΑΣ 

75,0% ,0% ,0% ,0% 25,0% 100,0%

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

Μ.Μ.Ε. 

66,7% ,0% 33,3% ,0% ,0% 100,0%

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 42,9% ,0% 14,3% 14,3% 28,6% 100,0%

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

68,8% 12,5% 6,3% ,0% 12,5% 100,0%

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

78,6% ,0% 7,1% ,0% 14,3% 100,0%

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 70,6% 11,8% ,0% ,0% 17,6% 100,0%

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

69,3% 9,6% 7,0% 2,6% 11,4% 100,0%

Σύνολο 68,9% 7,9% 8,6% 2,5% 12,1% 100,0%
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Πίνακας 117: Συσχέτιση κλάδου ειδικότητας µε την ανάληψη του κόστους για τη 
συµµετοχή σε επιµορφωτικό σεµινάριο για λόγους προσωπικού ενδιαφέροντος 

και ικανοποίησης 
  Προσωπικό ενδιαφέρον και ικανοποίηση Σύνολο 
  Πάρα 

πολύ 
Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου   

Κλάδος 
ειδικότητας 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 8
44,4%

4
22,2%

3
16,7%

1 
5,6% 

2
11,1%

18
100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 4
80,0%

1
20,0%

0
,0%

0 
,0% 

0
,0%

5
100,0%

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

11
45,8%

5
20,8%

5
20,8%

2 
8,3% 

1
4,2%

24
100,0%

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14
56,0%

7
28,0%

3
12,0%

0 
,0% 

1
4,0%

25
100,0%

  ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5
62,5%

2
25,0%

1
12,5%

0 
,0% 

0
,0%

8
100,0%

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ 

15
71,4%

2
9,5%

3
14,3%

0 
,0% 

1
4,8%

21
100,0%

  ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΟ∆ΑΣ 

4
100,0%

0
,0%

0
,0%

0 
,0% 

0
,0%

4
100,0%

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
Μ.Μ.Ε. 

6
100,0%

0
,0%

0
,0%

0 
,0% 

0
,0%

6
100,0%

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 3
42,9%

2
28,6%

1
14,3%

0 
,0% 

1
14,3%

7
100,0%

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0
,0%

1
100,0%

0
,0%

0 
,0% 

0
,0%

1
100,0%

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

10
62,5%

3
18,8%

2
12,5%

1 
6,3% 

0
,0%

16
100,0%

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

8
57,1%

3
21,4%

2
14,3%

0 
,0% 

1
7,1%

14
100,0%

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 13
76,5%

1
5,9%

1
5,9%

2 
11,8% 

0
,0%

17
100,0%

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

66
57,9% 

27
23,7%

7
6,1%

4 
3,5% 

10
8,8%

114
100,0%

Σύνολο 167
59,6%

58
20,7%

28
10,0%

10 
3,6% 

17
6,1%

280
100,0%
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Πίνακας 118: Συσχέτιση φύλου µε την εύρεση σε κατάσταση  ανεργίας 
 
 

    Φύλο Σύνολο 

  Άνδρας Γυναίκα   

Count Μείνατε ποτέ 

άνεργος 

Όχι 86 67 153

    Ναι 59 114 173

  Σύνολο 145 181 326

% within 

Φύλο 

Μείνατε ποτέ 

άνεργος 

Όχι 59,3% 37,0% 46,9%

    Ναι 40,7% 63,0% 53,1%

  Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%

% within 

Μείνατε 

ποτέ 

άνεργος 

Μείνατε ποτέ 

άνεργος 

Όχι 56,2% 43,8% 100,0%

    Ναι 34,1% 65,9% 100,0%

  Σύνολο 44,5% 55,5% 100,0%

% of 

Total 

Μείνατε ποτέ 

άνεργος 

Όχι 26,4% 20,6% 46,9%

    Ναι 18,1% 35,0% 53,1%

  Σύνολο 44,5% 55,5% 100,0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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Πίνακας 119: Αίτια εύρεσης σε κατάσταση ανεργίας - Μη συστηµατική αναζήτηση 

εργασίας 

 Συχνότητα  
Σύνολο 

Ποσοστό 
% 

Σύνολο 

Συχνότητα  
Άνδρες 

Ποσοστό 
% 

Άνδρες 

Συχνότητα  
Γυναίκες 

Ποσοστό 
% 

Γυναίκες 
Πάρα 
πολύ 

24 13,9 10 16,9 14 12,3 

Πολύ 16 9,2 9 15,3 7 6,1 
Αρκετά 28 16,2 12 20,3 16 14,0 
Λίγο 11 6,4 5 8,5 6 5,3 

Καθόλου 94 54,3 23 39,0 71 62,3 
Total 173 100,0 59 100,0 114 100,0 

 
 
Πίνακας 120: Αίτια εύρεσης σε κατάσταση ανεργίας - Μη εύρεση οποιασδήποτε 

εργασίας 

 Συχνότητα  
Σύνολο 

Ποσοστό 
% 

Σύνολο 

Συχνότητα  
Άνδρες 

Ποσοστό 
% 

Άνδρες 

Συχνότητα  
Γυναίκες 

Ποσοστό 
% 

Γυναίκες 
32,9 57 32,9 15 25,4 42 36,8 
10,4 18 10,4 3 5,1 15 13,2 
17,9 31 17,9 10 16,9 21 18,4 
13,9 24 13,9 15 25,4 9 7,9 
24,9 43 24,9 16 27,1 27 23,7 
100,0 173 100,0 59 100,0 114 100,0 

 
 

Πίνακας 121: Αίτια εύρεσης σε κατάσταση ανεργίας - Μη εύρεση εργασίας σχετικής 
µε το αντικείµενο σπουδών 

 Συχνότητα  
Σύνολο 

Ποσοστό 
% 

Σύνολο 

Συχνότητα  
Άνδρες 

Ποσοστό 
% 

Άνδρες 

Συχνότητα  
Γυναίκες 

Ποσοστό 
% 

Γυναίκες 
Πάρα 
πολύ 

78 45,1 23 39,0 55 48,2 

Πολύ 23 13,3 6 10,2 17 14,9 
Αρκετά 17 9,8 6 10,2 11 9,6 
Λίγο 17 9,8 10 16,9 7 6,1 

Καθόλου 38 22,0 14 23,7 24 21,1 
Σύνολο 173 100,0 59 100,0 114 100,0 
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Πίνακας 122: Αίτια εύρεσης σε κατάσταση ανεργίας - Μη εύρεση ενδιαφέρουσας 
εργασίας 

 Συχνότητα  
Σύνολο 

Ποσοστό 
% 

Σύνολο 

Συχνότητα  
Άνδρες 

Ποσοστό 
% 

Άνδρες 

Συχνότητα  
Γυναίκες 

Ποσοστό 
% 

Γυναίκες 
Πάρα 
πολύ 

55 31,8 14 23,7 41 36,0 

Πολύ 24 13,9 10 16,9 14 12,3 
Αρκετά 28 16,2 9 15,3 19 16,7 
Λίγο 17 9,8 8 13,6 9 7,9 

Καθόλου 49 28,3 18 30,5 31 27,2 
Σύνολο 173 100,0 59 100,0 114 100,0 

 
 

Πίνακας 123: Αίτια εύρεσης σε κατάσταση ανεργίας - Μη εύρεση εργασίας µε 
ικανοποιητικές απολαβές 

 Συχνότητα  
Σύνολο 

Ποσοστό 
% 

Σύνολο 

Συχνότητα  
Άνδρες 

Ποσοστό 
% 

Άνδρες 

Συχνότητα  
Γυναίκες 

Ποσοστό 
% 

Γυναίκες 
Πάρα 
πολύ 60 34,7 20 33,9 40 35,1 

Πολύ 18 10,4 5 8,5 13 11,4 
Αρκετά 33 19,1 14 23,7 19 16,7 
Λίγο 19 11,0 9 15,3 10 8,8 

Καθόλου 43 24,9 11 18,6 32 28,1 
Σύνολο 173 100,0 59 100,0 114 100,0 

 
 

Πίνακας 124: Αίτια εύρεσης σε κατάσταση ανεργίας - Μη εύρεση εργασίας µε 
ικανοποιητικές εργασιακές συνθήκες 

 Συχνότητα  
Σύνολο 

Ποσοστό 
% 

Σύνολο 

Συχνότητα  
Άνδρες 

Ποσοστό 
% 

Άνδρες 

Συχνότητα  
Γυναίκες 

Ποσοστό 
% 

Γυναίκες 
Πάρα 
πολύ 

71 41,0 19 32,2 52 45,6 

Πολύ 16 9,2 5 8,5 11 9,6 
Αρκετά 27 15,6 12 20,3 15 13,2 
Λίγο 17 9,8 8 13,6 9 7,9 

Καθόλου 42 24,3 15 25,4 27 23,7 
Σύνολο 173 100,0 59 100,0 114 100,0 
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Πίνακας 125: Αίτια εύρεσης σε κατάσταση ανεργίας - Έλλειψη απαραίτητων 
προσόντων 

 Συχνότητα  
Σύνολο 

Ποσοστό 
% 

Σύνολο 

Συχνότητα  
Άνδρες 

Ποσοστό 
% 

Άνδρες 

Συχνότητα  
Γυναίκες 

Ποσοστό 
% 

Γυναίκες 
Πάρα 
πολύ 

14 8,1 5 8,5 9 7,9 

Πολύ 21 12,1 8 13,6 13 11,4 
Αρκετά 36 20,8 14 23,7 22 19,3 
Λίγο 23 13,3 10 16,9 13 11,4 

Καθόλου 79 45,7 22 37,3 57 50,0 
Σύνολο 173 100,0 59 100,0 114 100,0 

 
Πίνακας 126: Αίτια εύρεσης σε κατάσταση ανεργίας - Έλλειψη προηγούµενης 

επαγγελµατικής εµπειρίας 

Αίτια 
ανεργίας 

Συχνότητα  
Σύνολο 

Ποσοστό 
% 

Σύνολο 

Συχνότητα  
Άνδρες 

Ποσοστό 
% 

Άνδρες 

Συχνότητα  
Γυναίκες 

Ποσοστό 
% 

Γυναίκες 
Πάρα 
πολύ 62 35,8 17 28,8 45 39,5 

Πολύ 17 9,8 8 13,6 9 7,9 
Αρκετά 19 11,0 10 16,9 9 7,9 
Λίγο 12 6,9 5 8,5 7 6,1 

Καθόλου 63 36,4 19 32,2 44 38,6 
Σύνολο 173 100,0 59 100,0 114 100,0 

 
 
 

Πίνακας 127: Αίτια εύρεσης σε κατάσταση ανεργίας - Προτίµηση εργοδοτών για 
αποφοίτους Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. 

 Συχνότητα  
Σύνολο 

Ποσοστό 
% 

Σύνολο 

Συχνότητα  
Άνδρες 

Ποσοστό 
% 

Άνδρες 

Συχνότητα  
Γυναίκες 

Ποσοστό 
% 

Γυναίκες 
Πάρα 
πολύ 59 34,1 16 27,1 43 37,7 

Πολύ 20 11,6 7 11,9 13 11,4 
Αρκετά 24 13,9 8 13,6 16 14,0 
Λίγο 15 8,7 7 11,9 8 7,0 

Καθόλου 55 31,8 21 35,6 34 29,8 
Σύνολο 173 100,0 59 100,0 114 100,0 
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Πίνακας 128: Αίτια εύρεσης σε κατάσταση ανεργίας - Προτίµηση εργοδοτών για 
ανειδίκευτους 

 Συχνότητα  
Σύνολο 

Ποσοστό 
% 

Σύνολο 

Συχνότητα  
Άνδρες 

Ποσοστό 
% 

Άνδρες 

Συχνότητα  
Γυναίκες 

Ποσοστό 
% 

Γυναίκες 
Πάρα 
πολύ 

39 22,5 10 16,9 29 25,4 

Πολύ 13 7,5 4 6,8 9 7,9 
Αρκετά 21 12,1 11 18,6 10 8,8 
Λίγο 17 9,8 8 13,6 9 7,9 

Καθόλου 83 48,0 26 44,1 57 50,0 
Σύνολο 173 100,0 59 100,0 114 100,0 

 
 
 

Πίνακας 129: Αίτια εύρεσης σε κατάσταση ανεργίας – Κλείσιµο επιχείρησης 

 Συχνότητα  
Σύνολο 

Ποσοστό 
% 

Σύνολο 

Συχνότητα  
Άνδρες 

Ποσοστό 
% 

Άνδρες 

Συχνότητα  
Γυναίκες 

Ποσοστό 
% 

Γυναίκες 
Πάρα 
πολύ 

16 9,2 4 6,8 12 10,5 

Πολύ 3 1,7   3 2,6 
Αρκετά 2 1,2 1 1,7 1 ,9 
Λίγο 2 1,2 1 1,7 1 ,9 

Καθόλου 150 86,7 53 89,8 97 85,1 
Σύνολο 173 100,0 59 100,0 114 100,0 

 
 
 
 
Πίνακας 130: Αίτια εύρεσης σε κατάσταση ανεργίας - Παραίτηση από την εργασία 

Αίτια 
ανεργίας 

Συχνότητα  
Σύνολο 

Ποσοστό 
% 

Σύνολο 

Συχνότητα  
Άνδρες 

Ποσοστό 
% 

Άνδρες 

Συχνότητα  
Γυναίκες 

Ποσοστό 
% 

Γυναίκες 
Πάρα 
πολύ 

24 13,9 6 10,2 18 15,8 

Πολύ 5 2,9 1 1,7 4 3,5 
Αρκετά 5 2,9 3 5,1 2 1,8 
Λίγο 3 1,7 2 3,4 1 ,9 

Καθόλου 136 78,6 47 79,7 89 78,1 
Σύνολο 173 100,0 59 100,0 114 100,0 
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Πίνακας 131: Αίτια εύρεσης σε κατάσταση ανεργίας - Άλλοι λόγοι για κατάσταση  
ανεργίας 

Αίτια 
ανεργίας 

Συχνότητα  
Σύνολο 

Ποσοστό 
% 

Σύνολο 

Συχνότητα  
Άνδρες 

Ποσοστό 
% 

Άνδρες 

Συχνότητα  
Γυναίκες 

Ποσοστό 
% 

Γυναίκες 

Απόλυση 5 41,7 2 40,0 3 42,9 
Λήξη 

σύµβασης 
2 16,7 1 20,0 1 14,3 

Εποχιακή 
απασχόληση 

4 33,3 2 40,0 2 28,6 

Έλλειψη 
κατάλληλων 
"γνωριµιών" 

1 8,3   1 14,3 

Σύνολο 12 100,0 5 100,0 7 100,0 
Missing 
System 

161  54  107  

Σύνολο 173  59  114  
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Πίνακας 132: Αίτια εύρεσης σε κατάσταση ανεργίας - Kendall's W Test781 

 
Αίτια Mean 

Rank 
Σύνολο 

Mean 
Rank 
Άνδρες 

Mean 
Rank 

Γυναίκες
Μη συστηµατική αναζήτηση 
εργασίας 

7,76 6,61 8,36 

Μη εύρεση οποιασδήποτε 
εργασίας 

5,92 6,48 5,63 

Μη εύρεση εργασίας σχετικής µε 
το αντικείµενο σπουδών 

5,01 5,13 4,96 

Μη εύρεση ενδιαφέρουσας 
εργασίας 

5,80 6,02 5,69 

Μη εύρεση εργασίας µε 
ικανοποιητικές απολαβές 

5,66 5,50 5,74 

Μη εύρεση εργασίας µε 
ικανοποιητικές εργασιακές 
συνθήκες 

5,32 5,54 5,21 

Έλλειψη απαραίτητων 
προσόντων 

7,72 7,25 7,96 

Έλλειψη προηγούµενης 
επαγγελµατικής εµπειρίας 

6,01 5,99 6,02 

Προτίµηση εργοδοτών για 
αποφοίτους Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. 

5,98 6,07 5,94 

Προτίµηση εργοδοτών για 
ανειδίκευτους 

7,31 7,36 7,29 

Έκλεισε η επιχείρηση όπου 
εργαζόµουν 

9,55 9,86 9,39 

Παραίτηση από την εργασία 8,99 9,28 8,85 

Άλλος λόγος 9,95 9,91 9,97 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
781 Το Kendall's W Test  είναι σηµαντικό (p<0,005), υπάρχει διαφορά µεταξύ των διαφόρων λόγων και µια 
ενδεικτική διάταξη είναι αυτή στον αντίστοιχο πίνακα ( µεγαλύτερη προτίµηση µικρότερο rank). 
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Πίνακας 133: Τρόποι βιοπορισµού σε περίπτωση ανεργίας  
(όχι λήψη επιδόµατος ανεργίας) 

Τρόποι 
βιοπορισµού 

 Συχνότητα  
Σύνολο 

Ποσοστό 
% 

Σύνολο 

Συχνότητα  
Άνδρες 

Ποσοστό 
% 

Άνδρες 

Συχνότητα  
Γυναίκες 

Ποσοστό 
% 

Γυναίκες
Με τη 
στήριξη της 
οικογένειας 
 

 
 
 
Όχι 

17 12,6 10 21,7 7 7,9

 Ναι 118 87,4 36 78,3 82 92,1
 Σύνολο 135 100,0 46 100,0 89 100,0
Missing System 2  1   1  
 Σύνολο 137  47   90  
        
Με τις 
προσωπικές 
οικονοµίες 

 
 
Όχι 

97 71,9 29 63,0 68 76,4

 Ναι 38 28,1 17 37,0 21 23,6
 Σύνολο 135 100,0 46 100,0 89 100,0
Missing System 2  1   1  
 Σύνολο 137  47   90  
        
Κάνοντας 
ευκαιριακές 
δουλειές 
 

Όχι 84 61,8 23 48,9 61 68,5

 Ναι 52 38,2 24 51,1 28 31,5
 Σύνολο 136 100,0 47 100,0 89 100,0
Missing System 1    1  
 Σύνολο 137    90  
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Πίνακας134: Ένταξη  σε επιδοτούµενο πρόγραµµα κατάρτισης ανέργων  
(σε περίοδο ανεργίας) 

 Συχνότητα  

Σύνολο 

Ποσοστό 

%  

Σύνολο 

Συχνότητα  

Άνδρες 

Ποσοστό 

% 

Άνδρες 

Συχνότητα  

Γυναίκες 

Ποσοστό

 % 

Γυναίκες 

Όχι 135 78,0 54 91,5 81 71,1

Ναι 38 22,0 5 8,5 33 28,9

Σύνολο 173 100,0 59 100,0 114 100,0
 
  
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 135: Πρόσληψη σε επιχείρηση επιδοτούµενη για δηµιουργία θέσεων 
εργασίας (σε περίοδο ανεργίας) 

 Συχνότητα  

Σύνολο 

Ποσοστό 

%  

Σύνολο 

Συχνότητα  

Άνδρες 

Ποσοστό 

% 

Άνδρες 

Συχνότητα  

Γυναίκες 

Ποσοστό

 % 

Γυναίκες 

Όχι 133 77,3 48 81,4 85 75,2

Ναι 39 22,7 11 18,6 28 24,8

Total 172 100,0 59 100,0 113 100,0

System 1  1  

Σύνολο 173  114  
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Πίνακας 136: Είδος επιδοτούµενης επιχείρησης πρόσληψης 

Είδος επιχείρησης Συχνότητ

α  

Σύνολο 

Ποσοστό 

%  

Σύνολο 

Συχνότητ

α  Άνδρες

Ποσοστό 

% 

Άνδρες 

Συχνότητ

α  

Γυναίκες 

Ποσοστό 

 % 

Γυναίκες 

∆ηµόσια υπηρεσία 

(σχέση µε 

ειδικότητα) 

8 21,1 2 18,2 6 22,2

Ιδιωτική 

επιχείρηση 

µεταποίησης 

(σχέση µε 

ειδικότητα) 

2 5,3 1 9,1 2 7,4

Ιδιωτική 

επιχείρηση 

µεταποίησης (άλλη 

ειδικότητα) 

2 5,3   1 3,7

Ιδιωτική 

επιχείρηση 

παροχής 

υπηρεσιών (σχέση 

µε ειδικότητα) 

23 60,5 8 72,7 15 55,6

Ιδιωτική 

επιχείρηση 

παροχής 

υπηρεσιών (άλλη 

ειδικότητα) 

3 7,9   3 11,1

Σύνολο 38 100,0   27 100,0

Missing System 1    1  

Σύνολο 39    28  
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Πίνακας 137: Πρόγραµµα πρόσληψης ανέργων σε επιδοτούµενη επιχείρηση 
 

Πρόγραµµα Συχνότητα  

Σύνολο 

Ποσοστό 

%  

Σύνολο 

Συχνότητα  

Άνδρες 

Ποσοστό 

% 

Άνδρες 

Συχνότητα  

Γυναίκες 

Ποσοστό

 % 

Γυναίκες 

STAGE 16 41,0 2 18,2 14 50,0

Νέες Θέσεις 

Απασχόλησης 

8 20,5 4 36,4 4 14,3

∆ιευκόλυνση 

δηµοσίων 

υπηρεσιών 

1 2,6 1 9,1 

Ο.Α.Ε.∆. 

(γενικά) 

9 23,1 1 9,1 8 28,6

∆ε γνωρίζω 5 12,8 3 27,3 2 7,1

Σύνολο 39 100,0 11 100,0 28 100,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 573

 
 
 

Πίνακας 138: Αίτια µη πρόσληψης σε επιχείρηση επιδοτούµενη για τη δηµιουργία 
θέσεων εργασίας 

Αίτια Συχνότητα  
Σύνολο 

Ποσοστό 
%  

Σύνολο 

Συχνότητα  
Άνδρες 

Ποσοστό 
% 

Άνδρες 

Συχνότητα  
Γυναίκες 

Ποσοστό
 % 

Γυναίκες 
Ελλιπής 
ενηµέρωση 

28 21,1 9 18,8 19 22,4

Απουσία 
προσωπικού 
ενδιαφέροντος 

35 26,3 19 39,6 16 18,8

Μη εγγραφή σε 
µητρώα 
Ο.Α.Ε.∆. 

3 2,3   3 3,5

Αναζήτηση 
µόνιµης 
εργασίας 

7 5,3 3 6,3 4 4,7

Προσωπικοί 
λόγοι 

1 ,8   1 1,2

Μη αποδοχή 3 2,3   3 3,5
Έλλειψη 
σχετικού 
προγράµµατος 

7 5,3 1 2,1 6 7,1

Επιχείρηση δεν 
προσλάµβανε 
επιδοτούµενους 
ανέργους 

4 3,0 2 4,2 2 2,4

∆Ξ/∆Α 21 15,8 7 14,6 14 16,5
Έλλειψη 
ενδιαφερόµενης 
επιχείρησης 

23 17,3 7 14,6 16 18,8

Έλλειψη 
πιστοποίησης 

1 ,8   1 1,2

Σύνολο 133 100,0 48 100,0 85 100,0
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Πίνακας 139: ∆ιατήρηση θέσης εργασίας σε επιδοτούµενη επιχείρηση 

 Συχνότητα  

Σύνολο 

Ποσοστό 

%  

Σύνολο 

Συχνότητα  

Άνδρες 

Ποσοστό 

% 

Άνδρες 

Συχνότητα  

Γυναίκες 

Ποσοστό

 % 

Γυναίκες

Όχι 17 44,7 3 30,0 14 50,0

Ναι 10 26,3 5 50,0 5 17,9

Μη λήξη 

προγράµµατος 

11 28,9 2 20,0 9 32,1

Σύνολο 38 100,0 10 100,0 28 100,0

Missing 

System 

1  1     

Σύνολο 39  11     
 
  
 
 

Πίνακας 140: Αίτια  διατήρησης θέσης εργασίας σε επιδοτούµενη επιχείρηση 

Αίτια Συχνότητα  

Σύνολο 

Ποσοστό 

%  

Σύνολο 

Συχνότητα  

Άνδρες 

Ποσοστό 

% 

Άνδρες 

Συχνότητα  

Γυναίκες 

Ποσοστό

 % 

Γυναίκες

Αποδοτικότητα-

αποτελεσµατικότητα 

8 88,9 3 75,0 5 100,0

Προσωπικότητα 1 11,1 1 25,0   

Σύνολο 9 100,0 4 100,0   

Missing System 1  1     

Σύνολο 10  5     
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Πίνακας 141: Αίτια µη διατήρησης θέσης εργασίας σε επιδοτούµενη επιχείρηση 

Αίτια Συχνότητα  

Σύνολο 

Ποσοστό 

%  

Σύνολο 

Συχνότητα  

Άνδρες 

Ποσοστό 

% 

Άνδρες 

Συχνότητα  

Γυναίκες 

Ποσοστό 

 % 

Γυναίκες 

Οικονοµική 

αδυναµία 

εργοδότη 

2 14,3   2 16,7

Προσωπικοί 

λόγοι 

1 7,1   1 8,3

Χαµηλές 

αποδοχές 

2 14,3 1 50,0 1 8,3

Παραίτηση 

πριν τη 

λήξη της 

σύµβασης 

6 42,9 1 50,0 5 41,7

Επρόκειτο 

για δηµόσια 

υπηρεσία 

3 21,4 3 25,0

Σύνολο 14 100,0 2 100,0 12 100,0

Missing 

System 

3  1   2  

Σύνολο 17  3   14  
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Πίνακας 142: Αίτια επιλογής σπουδών σε Ι.Ε.Κ. 
 

Αίτια Πάρα 
πολύ 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλ
ου 

Σύνολο 

Απόκτηση επαρκούς 
επαγγελµατικής 
κατάρτισης 

144
44,2%

64
19,6%

73
22,4%

18 
5,5% 

27
8,3%

326
100,0%

Άσκηση επαγγέλµατος 151
46,3%

74
22,7%

48
14,7%

16 
4,9% 

37
11,3%

326 
100,0%

Αποτυχία εισαγωγής σε 
ΑΕΙ - ΤΕΙ 
 

87
26,7%

31
9,5%

33
10,1%

21 
6,4% 

154
47,2%

326
100,0%

Στόχος η συνέχιση σε 
ΑΕΙ - ΤΕΙ 
 

24
7,4%

17
5,2%

22
6,7%

27 
8,3% 

236
72,4%

326
100,0%

Αναβολή από το στρατό  
(µόνο άνδρες) 
 

12
8,2%

4
2,7%

5
3,4%

8 
5,4% 

118
36,2%

326
(Missing 
System 

179)
100,0%

Απόκτηση ειδικότητας - 
όχι ανειδίκευτος 

165
50,6%

47
14,4%

41
12,6%

19 
5,8% 

54
16,6%

326
100,0%
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Πίνακας 143: Αίτια επιλογής της συγκεκριµένης ειδικότητας στο Ι.Ε.Κ. 
 

 
Αίτια Πάρα 

πολύ 
Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Σύνολο

Προσωπικό 
ενδιαφέρον 

167
51,2%

51
15,6%

46
14,1%

19
5,8%

43 
13,2% 

326
100,0%

Υψηλή ζήτηση 
ειδικότητας 
 

106
32,5%

66
20,2

57
17,5%

35
10,7%

62 
19,0% 

326 
100,0%

Υψηλές οικονοµικές 
απολαβές 
ειδικότητας 
 

29
8,9%

52
16,0%

83
25,5%

49
15,0%

113 
34,7% 

326
100,0%

Υψηλή κοινωνική 
αποδοχή ειδικότητας 
 

13
4,0%

29
9,0%

81
25,0%

54
16,7%

147 
45,4% 

326
100,0%

∆εκτός /ή  µόνο στη 
συγκεκριµένη 
ειδικότητα 
 

37
11,3%

6
1,8%

4
1,2%

9
2,8%

270 
82,8% 

326
100,0%

Στενός συγγενής µε 
την ίδια ειδικότητα 
 

22
6,7%

11
3,4%

6
1,8%

7
2,1%

280 
85,9% 

326
100,0%

Επιρροή διαφήµισης 
ΙΕΚ 
 

16
4,9%

15
4,6%

25
7,7%

25
7,7%

245 
75,2% 

326
100,0%

Καλή εικόνα για 
επαγγελµατικό χώρο 
ειδικότητας 
 

76
23,3%

81
24,8%

64
19,6%

30
9,2%

75 
23,0% 

326
100,0%

Επιρροή φορέων 
επαγγελµατικού 
προσανατολισµού 

22
6,7%

32
9,8%

41
12,6%

40
12,3%

191 
58,6% 

326
100,0%

Επιρροή 
καθηγητών, 
φροντιστών ή 
µάθηµα Σ.Ε.Π. 
 

14
4,3%

21
6,4%

21
6,4%

27
8,3%

243 
74,5% 

326
100,0%
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Πίνακας 144: Αίτια επιλογής του συγκεκριµένου Ι.Ε.Κ. 
 

Αίτια Πάρα 
πολύ 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Σύνολο

Πλησιέστερα σε 
τόπο κατοικίας 

121 
37,1% 

22
6,7%

25
7,7%

17
5,2%

141 
43,3% 

326
100,0%

Ύπαρξη 
συγκεκριµένης 
ειδικότητας 

168 
51,5% 

41
12,6%

29
8,9%

14
4,3%

74 
22,7% 

326
100,0%

∆εκτός /ή  µόνο 
στο 
συγκεκριµένο 
ΙΕΚ 

58 
17,8% 

19
5,8%

18
5,5%

7
2,1%

224 
68,7% 

326
100,0%

Συστάσεις 
σπουδαστών ή 
αποφοίτων 

29 
8,9% 

24
7,4%

35
10,7%

16
4,9%

222 
68,1% 

326
100,0%

Επιρροή 
διαφήµισης 
 

17 
5,2% 

17
5,2%

38
11,7%

28
8,6%

226 
69,3% 

326
100,0%

Προσιτά 
δίδακτρα 

35 
10,7% 

19
5,8%

26
8,0%

27
8,3%

219 
67,2% 

326
100,0%

Εργαστηριακός 
εξοπλισµός 

47 
14,4% 

38
11,7%

52
16,0%

33
10,1%

156 
47,9% 

326
100,0%

Καλύτερη φήµη 
 

54 
16,6% 

38
11,7%

56
17,2%

27
8,3%

151 
46,3% 

326
100,0%

Υποσχέσεις για 
άµεση εύρεση 
εργασίας 

44 
13,5% 

48
14,7%

46
14,1%

35
10,7%

153 
46,9% 

326
100,0%

Εξασφάλιση 
θέσης για 
πρακτική άσκηση 

44 
13,5% 

44
13,5%

38
11,7%

33
10,1%

167 
51,2% 

326
100,0%

∆υνατότητες 
µετεκπαίδευσης 
αρίστων 
αποφοίτων 

26 
8,0% 

16
4,9%

16
4,9%

28
8,6%

240 
73,6% 

326
100,0%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1 – ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
 

 
 
 

∆ιάγραµµα 1: Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1913782 

 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

              ║                              ║                            ║                            ║                              ║                            ║                                
 

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΝΑΥΤΙΚΗ 

ΣΧΟΛΗ 

∆ΟΚΙΜΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ

ΙΚΕΣ 

ΣΧΟΛΕΣ 

(εµπορική, 

γεωπονική) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟΝ 

ΤΕΧΝΙΚΟΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥ 

ΤΗΡΙΟΝ 

ΣΧΟΛΗ 

ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ 

                               

                                                                                        ↑                       ⇑                       ⇑ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

6 χρόνια 

                                                                                                                                       

           ⇑                        ⇑                      ⇑                        ▲                       ↑                           

ΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

(ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ) 

3 χρόνια 

 

                                                                        ↑                       ↑                                

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

6 χρόνια 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

2 χρόνια 

 

 

 

 
⇒ µε εξετάσεις         

→  χωρίς εξετάσεις         

▲κατατακτήριες εξετάσεις       

 

 
 
 
 
                                                 
782 Μπουζάκης, Σ. (1986: 37-65) και Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (1999: 53).                                                                    
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∆ιάγραµµα 2: Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1976783 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 
                    ║                                                        ║                                                       ║                                     

  

 

Α.Ε.Ι. 

 

4-5 έτη 

  

ΑΝΩΤΕΡΗ 

ΓΕΝΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 ΑΝΩΤΕΡΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΣΧΟΛΕΣ  (ΚΑΤΕΕ) 

4-6 ΕΞΑΜΗΝΑ 

                                                                                                                        

    ⇑                        ⇑                                   ⇑                                   ⇑ 

                                                                                                                                                                                                                          

            ⇑                        ⇑                                   ⇑                                   ⇑ 

                                                                                                                                                

ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 

3 έτη 

 

 ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 

3 έτη 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

2-4 εξάµηνα 

            ⇑                                                                 ⇑                                                                                                                                                 

            ⇑                                                                 ⇑                                                                                                                                                 

            ⇑                                                                 ⇑                                                                                                                                                 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

3 έτη 

 

                                                       
                                                                      
 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

6 έτη 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

2 έτη 

 
 
 
 
⇒  µε εξετάσεις       
→  χωρίς εξετάσεις                                                                   
 
 
 
 

                                                 
783 Μπουζάκης, Σ. (1986: 114). 
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∆ιάγραµµα 3: ∆υνατότητες συνέχισης σπουδών αποφοίτων Τεχνικού και 
Επαγγελµατικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.)784 

 
 
 

 

ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ 

 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΛΥΚΕΙΩΝ 

 

ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΙ∆ΑΓ, ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ 

ΣΧΟΛΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΤΕΕ 

 

                                                                                                                                      

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
784 ΥΠΕΠΘ (1980: 15). 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΑΣΟΕΕ 

ΑΒΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΑΒΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
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∆ιάγραµµα 4: ∆οµή εκπαιδευτικού συστήµατος 1981-89785 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

║                       ║                        ║                               ║                                              ║                        ║ 
 

Τ.Ε.Ι.  Α.Ε.Ι. 

⇑ ⇒   ⇒   ⇒   ⇒   ⇒   ⇒   ⇒   ⇒   ⇒   ⇒ ⇒   ⇒   ⇒   ⇑      ⇑            ⇑ 

 ║                        ⇑                       ║                                ║                                ⇑            ⇑                        ║ 

      ⇑                                                                                            ⇑            ⇑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΣΧΟΛΗ 

1-2 έτη 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 

3 έτη 

ΠΟΛΥΚΛΑ∆ΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

Γ΄ ΚΛΑ∆ΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Β΄ ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Α΄ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

3 έτη 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 

3 έτη 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

3 έτη 

 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

6 έτη 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

2 έτη 

 
 
 

⇒  µε εξετάσεις                                                                                
→  χωρίς εξετάσεις                                                                            

            

 

 

 

 

 

 
                                                 
785 Μπουζάκης, Σ. (1986: 126).  
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∆ιάγραµµα 5: ∆οµή εκπαιδευτικού συστήµατος (µεταρρύθµιση 1997)786 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

             ║                   ║                                                                                                           ║                          ║        ║                          

Τ.Ε.Ι.  Α.Ε.Ι. 

                                    ⇑⇒   ⇒   ⇒   ⇒   ⇒   ⇒   ⇒   ⇒   ⇒   ⇒   ⇒   ⇒  ⇒   ⇒ ⇒ ⇑  ⇑            ⇑ 

             ║                     ⇑                                                                                                 ⇑            ⇑                     ║        ║ 

             ║                     ⇑                                                                                                 ⇑            ⇑                     ║        ║ 

ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ 

3 έτη 

ΕΝΙΑΙΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 

3 έτη 

║ 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

3 έτη 

 

  

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

6 έτη 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

2 έτη 

 
 
 

⇒  µε εξετάσεις 

→  χωρίς εξετάσεις                                   

 

                                                                                                                                                        

                                                 
786 Το διάγραµµα σχεδιάστηκε από τη συγγραφέα της µελέτης κατ’ αναλογία µε εκείνα που 
αναφέρονταν σε προηγούµενες περιόδους. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Α΄ ΜΕΡΟΣ 

Ε1     1.-Ονοµατεπώνυµο:_____________________________________________________________________ 
 
Ε2     2.-΄Ετος γέννησης:____________________ 
 
Ε3     3.-Φύλο:                Άνδρας    (1)               Γυναίκα    (2) 
   
Ε4     4.-Οικογενειακή κατάσταση:  
         Άγαµος/η    (1)                            Έγγαµος/η    (2)                       ∆ιαζευγµένος/η     (3) 
                                                                 Αριθµός παιδιών     (4) 
 
Α1     5.-Τόπος τωρινής κατοικίας:__________________________________________ 
 
Ε5     6.-Από πότε  κατοικείτε σε αυτόν ; _____________________________________          
 
Ε6     7.-Πού περάσατε τα περισσότερα χρόνια της ζωής σας; 
         σε χωριό (µέχρι 2.000 κατοίκους)           (1) 
         σε κωµόπολη (2.000-10.000 κατοίκους)         (2) 
         σε πόλη (10.000-50.000 κατοίκους)                       (3) 
         σε µεγάλη πόλη (50.000-100.000 κατοίκους)            (4) 
         στην Πάτρα                                                              (5) 
         στη Θεσ/νίκη                                                         (6)   
         στην Αθήνα ή στον Πειραιά                                      (7) 
         σε πόλη του εξωτερικού                                             (8) 
 
Ε7     8.-Από ποιον τύπο Λυκείου αποφοιτήσατε ; 
         Γενικό (1)   Τεχνικό-Επαγγελµατικό (2)   Πολυκλαδικό (3)   Γενικό και Τεχνικό-Επαγγελµατικό (4) 
 
Ε8     9.-Πότε; _____________________ 
 
Ε9     10.-Στο σχολείο σε ποιο επίπεδο βαθµολογίας βρισκόσαστε ως µαθητής/τρια ; 
         Μέχρι  13            (1) 
         13,1-15              (2) 
         15,1-17              (3) 
         17,1-20               (4) 
 
         11.-Ποιες ξένες γλώσσες γνωρίζετε και σε ποιο επίπεδο ; 
              ΞΕΝΗ  ΓΛΩΣΣΑ                                     ΠΤΥΧΙΟ                                  ΤΙΤΛΟΣ   ΠΤΥΧΙΟΥ 
Ε10    Αγγλικά                                                       
             Ναι   (1)       Όχι   (0)       Ε11    Ναι  (1)      Όχι  (0)          Α2 ___________________________________ 
Ε12    Γαλλικά 
            Ναι   (1)       Όχι   (0)       Ε13    Ναι  (1)      Όχι  (0)          Α3 ___________________________________ 
 Ε14    Γερµανικά 
             Ναι   (1)       Όχι   (0)       Ε15    Ναι  (1)      Όχι  (0)          Α4 ___________________________________ 
Ε16    Ιταλικά                                            
             Ναι   (1)       Όχι   (0)       Ε17    Ναι  (1)      Όχι  (0)          Α5 ___________________________________ 
Ε18    Άλλη 
             Ναι   (1)       Όχι   (0)      Ε19   Ναι  (1)      Όχι  (0)           
Α6     (ποια)___________________                                                           Α7 _____________________________           
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         12.-Ποιο το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων σας ; 
 
         ΕΠΙΠΕ∆Ο  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ                            Ε20   ΠΑΤΕΡΑΣ                           Ε21   ΜΗΤΕΡΑ 
         Αναλφάβητος                                                                       (1)                                                         (1) 
         Μέχρι Γ΄ ∆ηµοτικού                                                                 (2)                                                         (2) 
         ∆ηµοτικό                                                                     (3)                                                         (3) 
         Μέχρι Γ΄ Γυµνασίου                                                   (4)                                                         (4) 
         Μέση Τεχνική Σχολή(Ο.Α.Ε.∆.,κλπ)                                     (5)                                                       (5) 
         Απόφοιτος εξαταξίου Γυµνασίου                                     (6)                                             (6) 
         Ανώτερη Εκπαίδευση                                                 (7)                                            (7) 
         Ανώτατη Εκπαίδευση                                                          (8)                                           (8)   
 
         13.-Ποιο το  κύριο επάγγελµα  
Α8     α)του πατέρα σας ;______________________________________________________________________ 
Α9     β)της µητέρας σας ;_____________________________________________________________________ 
 
  
 

Β΄ ΜΕΡΟΣ 
 
         1.-Το Ι.Ε.Κ. όπου φοιτήσατε ήταν: 
Ε22    ∆ηµόσιο                              Ιδιωτικό                                Α10     Ποιο ; 
             (1)                                   (2)                                              __________________________________  
 
Α11   2.-Ποια η ειδικότητα που ακολουθήσατε; 
_________________________________________________________________________________________ 
 
         3.-Ε23  α)Πότε εγγραφήκατε στο Ι.Ε.Κ. (µήνας/έτος);__________________________________________ 
             Ε24  β)Πότε αποφοιτήσατε από το Ι.Ε.Κ.(µήνας/έτος);_______________________________________ 
             Ε25  γ)πόσα εξάµηνα σπουδών παρακολουθήσατε ;___________________________ 
                                          
          4.-Ε26    α)Έχετε πάρει την πιστοποίηση;        ΝΑΙ    (1)             ΟΧΙ    (0) 
                Ε26.1 β)Αν ναι , πότε;  (µήνας, έτος)_______________________________________ 
               
Ε27    5.-Πόσες φορές δώσατε εξετάσεις πιστοποίησης;  ______________________ 
 
         6.-Για ποιους λόγους επιλέξατε να φοιτήσετε σε Ι.Ε.Κ. ; 
         (απαντήστε στην κάθε επιλογή κλιµακώνοντας τις απαντήσεις σας από το 1-5,          
όπου 1 είναι το πάρα πολύ και 5 το καθόλου – πρέπει να απαντήσετε σε όλες τις επιλογές) 
                                                                                                                                                             1   2   3  4   5 
Ε28   α)για να αποκτήσω επαρκή επαγγελµατική κατάρτιση                    
Ε29   β)για να ασκήσω κάποιο επάγγελµα                                                     
Ε30   γ)επειδή απέτυχα στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι.      
Ε31   δ)επειδή είχα ως στόχο αποφοιτώντας να συνεχίσω σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.                
Ε32   ε)για να πάρω αναβολή από το στρατό (για άνδρες)        
Ε33   στ)για να αποκτήσω κάποια ειδικότητα και µη µπω στην αγορά εργασίας ως ανειδίκευτος   
Ε34   ζ)άλλο                         
Α12   (ποιο)_______________________________________________________________________________ 
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         7.-Για ποιους λόγους επιλέξατε τη συγκεκριµένη ειδικότητα στο Ι.Ε.Κ. ; 
         (απαντήστε στην κάθε επιλογή κλιµακώνοντας τις απαντήσεις σας από το 1-5, όπου 1 είναι το πάρα πολύ 
και 5 το καθόλου – πρέπει να απαντήσετε σε όλες τις επιλογές) 
                                                                                                                                                             1   2   3  4   5 
Ε35   α)από προσωπικό ενδιαφέρον                                                                                 
Ε36   β)γιατί η συγκεκριµένη ειδικότητα είχε µεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας               
Ε37   γ)γιατί έχει µεγάλες οικονοµικές απολαβές                                                                
Ε38   δ)γιατί έχει υψηλή κοινωνική αποδοχή                                
Ε39  ε)γιατί µόνο σε αυτό το τµήµα έγινα δεκτός/ή, λόγω του βαθµού του απολυτηρίου µου ή του µεγάλου 
αριθµού αιτήσεων για τα άλλα τµήµατα                                                                                             
Ε40  στ)γιατί την ίδια ειδικότητα έχει ο πατέρας /η µητέρα /στενός συγγενής µου  και θα είχα εξασφαλισµένη 
επαγγελµατική αποκατάσταση                                                                                                            
Ε41   ζ)γιατί επηρεάστηκα από τη διαφήµιση του Ι.Ε.Κ.                                                      
Ε42   η)γιατί είχα καλή εικόνα για τον επαγγελµατικό χώρο της ειδικότητας            
Ε43  θ)γιατί επηρεάστηκα από φορείς –ιδιωτικούς ή δηµόσιους-που σχετίζονται µε την αγορά εργασίας ή τον 
επαγγελµατικό προσανατολισµό(π.χ. Ο.Α.Ε.∆., ιδιωτικές εταιρείες)                                                 
Ε44 ι)γιατί επηρεάστηκα από καθηγητές, φροντιστές ή το µάθηµα του σχολικού επαγγελµατικού 
προσανατολισµού                                                                                                                                
Ε45  ια)άλλο                                                                              
Α13  (ποιο)_________________________________________________________________________________ 
  
 
         8.-Για ποιους λόγους επιλέξατε το συγκεκριµένο Ι.Ε.Κ. ; 
         (απαντήστε στην κάθε επιλογή κλιµακώνοντας τις απαντήσεις σας από το 1-5, όπου 1 είναι το πάρα πολύ 
και 5 το καθόλου – πρέπει να απαντήσετε σε όλες τις επιλογές) 
                                                                                                                                                             1   2   3  4   5 
Ε46   α)γιατί βρισκόταν πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας µου                               
Ε47   β)γιατί σε αυτό υπήρχε η ειδικότητα που µε ενδιέφερε                                                       
Ε48   γ)γιατί σε αυτό έγινα δεκτός                                                                   
Ε49   δ)γιατί µου το σύστησαν άλλοι σπουδαστές ή απόφοιτοί του                                      
Ε50   ε)γιατί το είδα στις διαφηµίσεις                                                                                          
Ε51   στ)γιατί τα δίδακτρά του ήταν τα πιο προσιτά                                                                    
Ε52   ζ)γιατί έχει καλύτερο εργαστηριακό εξοπλισµό                                                               
Ε53   η)γιατί έχει καλύτερη φήµη από τα άλλα                                                          
Ε54   θ)γιατί υποσχόταν την άµεση εύρεση εργασίας µετά την ολοκλήρωση των σπουδών              
Ε55   ι)γιατί φρόντιζε να εξασφαλίσει θέσεις για πρακτική άσκηση στους σπουδαστές του              
Ε56  ια)γιατί προσέφερε δυνατότητες µετεκπαίδευσης στο εσωτερικό ή το εξωτερικό στους καλύτερους 
αποφοίτους του                                                                                                           
Ε57   ιβ)άλλο                                                                                                                       
Α14   (ποιο)________________________________________________________________________________ 
 
 
Ε58    9.- Κάνατε πρακτική άσκηση ;              ΝΑΙ    (1)                    ΟΧΙ    (0) 
 
        10.-Κάνατε την πρακτική σας άσκηση: 
Α15  α)σε ποια επιχείρηση(επωνυµία);__________________________________________________________ 
Α16  β)σε ποια πόλη;_______________________________________________________________________ 
Α17  γ)µε ποια ειδικότητα;___________________________________________________________________ 
Ε59  δ)για πόσο χρονικό διάστηµα(σε µήνες);______________________________ 
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         11.-Με ποιον τρόπο βρήκατε θέση για  πρακτική άσκηση στη συγκεκριµένη επιχείρηση ;      
Ε60   α)µε προσωπική µου πρωτοβουλία                                                 ΝΑΙ  (1)      ΟΧΙ  (0) 
ΑΑ1  Γιατί;_________________________________________________________________________________ 
Ε61   β)µε τη βοήθεια ατόµων του στενού οικογενειακού ή του συγγενικού µου περιβάλλοντος  
                                                                                                                                   ΝΑΙ  (1)      ΟΧΙ  (0) 
ΑΑ2  Γιατί;_________________________________________________________________________________ 
Ε62   γ)µε τη βοήθεια ατόµων του φιλικού µου περιβάλλοντος                              ΝΑΙ  (1)      ΟΧΙ  (0) 
ΑΑ3  Γιατί;_________________________________________________________________________________ 
Ε63   δ)µε πρωτοβουλία του Ι.Ε.Κ. όπου φοιτούσα                                                      ΝΑΙ  (1)      ΟΧΙ  (0) 
ΑΑ4  Γιατί;_________________________________________________________________________________ 
Ε64   ε)µε πρωτοβουλία  κάποιου εκπαιδευτή από το Ι.Ε.Κ. όπου φοιτούσα             ΝΑΙ  (1)      ΟΧΙ  (0) 
ΑΑ5  Γιατί;_________________________________________________________________________________ 
 
Ε65  12.-Λάβατε κάποια αµοιβή κατά το διάστηµα της πρακτικής σας άσκησης; 
        ΝΑΙ    (1)                                   Ε66   Ποιο ήταν το ύψος της;______________________________________ 
        ΟΧΙ    (0)                                  ΑΑ6   Γιατί;____________________________________________________ 
                                                                  ________________________________________________________ 
 
        13.-Θεωρείτε ότι : 
Ε67   α)η  πρακτική άσκηση πρέπει να διαρκεί έξι µήνες ;    
        ΝΑΙ      (1) 
        ΟΧΙ      (0)          Α18  Πόσο θα έπρεπε να διαρκεί κατά τη γνώµη σας(σε µήνες);________________ 
Ε68  β)θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική για όλους τους αποφοίτους; 
        ΝΑΙ      (1)                ΟΧΙ      (0) 
ΑΑ7  Γιατί;________________________________________________________________________________  
 
 
Ε69  14.-Έχετε συµµετάσχει ως σπουδαστής των Ι.Ε.Κ. σε κάποιο πρόγραµµα ανταλλαγής (κινητικότητας) σε 
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ; 
         ΝΑΙ      (1)               ΟΧΙ      (0) 
 
        15.-Αν ναι,   
Α19   α)σε ποια χώρα ;______________________________________________________________________ 
Ε70   β)για πόσο χρόνο;_____________________________________________________________________ 
Α20   γ)για ποιο αντικείµενο ;________________________________________________________________ 
ΑΑ8  δ)σε ποιο είδος επιχείρησης ή σε ποια επιχείρηση;___________________________________________ 
                     
        16.-Για ποιο λόγο συµµετείχατε στο συγκεκριµένο πρόγραµµα ; 
        (απαντήστε στην κάθε επιλογή κλιµακώνοντας τις απαντήσεις σας από το 1-5, όπου 1 είναι το πάρα πολύ 
και 5 το καθόλου – πρέπει να απαντήσετε σε όλες τις επιλογές) 
                                                                                                                                                             1   2  3   4   5 
Ε71   α)επειδή νόµιζα ότι θα είχα καλύτερες προοπτικές για εύρεση εργασίας επιστρέφοντας στην Ελλάδα  
                                                                                                                                                       
Ε72   β)για να ενηµερωθώ για τις νέες εξελίξεις στο αντικείµενο των σπουδών µου                 
Ε73   γ)για να βρεθώ στο εξωτερικό και να ζήσω αυτή την εµπειρία                                         
Ε74   δ)γιατί ενδιαφερόµουν να εργαστώ µετά την αποφοίτησή µου στο εξωτερικό                
Ε75   ε)άλλο                                                                                                                                   
Α21   (ποιο)_______________________________________________________________________________ 
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       17.-Αν δε συµµετείχατε σε ένα τέτοιο πρόγραµµα , γιατί συνέβη αυτό; 
       (απαντήστε στην κάθε επιλογή κλιµακώνοντας τις απαντήσεις σας από το 1-5, όπου 1 είναι το πάρα πολύ 
και 5 το καθόλου – πρέπει να απαντήσετε σε όλες τις επιλογές) 
                                                                                                                                                             1   2  3   4   5 
Ε76  α)για οικονοµικούς λόγους                                                                                                           
Ε77  β)δεν µε ενδιέφερε                                                                                                          
Ε78  γ)το Ι.Ε.Κ. όπου φοιτούσα δεν ανέλαβε καµιά πρωτοβουλία τέτοιου είδους                
Ε79  δ)οι σπουδαστές δεν είχαµε έγκαιρη ενηµέρωση από το Ι.Ε.Κ. όπου φοιτούσαµε              
Ε80  ε)δεν γνωρίζω ξένη γλώσσα                                                                                    
Ε81  στ)ένιωθα φόβο να βρεθώ σε άγνωστο περιβάλλον στο εξωτερικό                                  
Ε82  ζ)άλλο                                                                                                                               
Α22  (ποιο)_________________________________________________________________________________ 
 
Ε83 18.-Είχατε κάποια βοήθεια από το Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτήσατε, προκειµένου να βρείτε κάποια εργασία ;                
       ΝΑΙ    (1)                            ΟΧΙ    (0) 
 
      19.-Αν  ναι,  
Α23 α)τι είδους εργασία ;_____________________________________________________________________ 
Α24 β)σε ποια περιοχή ;______________________________________________________________________ 
Ε84 γ)την αποδεχθήκατε ;         ΝΑΙ    (1)                      ΟΧΙ    (0) 
 
Ε85 20.-Είχατε κάποια βοήθεια από τους εκπαιδευτές του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτήσατε, προκειµένου να βρείτε 
κάποια εργασία ;                                         
        ΝΑΙ    (1)                            ΟΧΙ    (0) 
 
       21.-Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι σας προσφέρθηκε αυτή η βοήθεια; 
Ε86 α)επειδή διακρίθηκα µέσα στο τµήµα µου για το ενδιαφέρον µου για την ειδικότητα ΝΑΙ  (1)  ΟΧΙ  (0)   
Ε87 β)επειδή συγκέντρωνα µια από τις υψηλότερες βαθµολογίες              ΝΑΙ  (1)  ΟΧΙ  (0) 
Ε88 γ)επειδή είχα µεγάλη οικονοµική ανάγκη                ΝΑΙ  (1)  ΟΧΙ  (0) 
Ε89 δ)επειδή έδειξα υπεύθυνο χαρακτήρα                 ΝΑΙ  (1)  ΟΧΙ  (0) 
Ε90 ε)άλλο                             ΝΑΙ  (1)  ΟΧΙ  (0) 
Α25 (ποιο;)________________________________________________________________________________ 
        
       22.-Μετά την αποφοίτησή σας από το Ι.Ε.Κ. συνεχίσατε τις σπουδές σας : 
       (µπορείτε να δώσετε περισσότερες από µία επιλογές)          
Ε91  α)σε Ι.Ε.Κ. για άλλη ειδικότητα ;                                            ΝΑΙ    (1)               ΟΧΙ    (0)     
Α26  (αντικείµενο)___________________________________________________________________________ 
Ε92  β)σε Ι.Ε.Κ. για µεγαλύτερη εξειδίκευση ;         ΝΑΙ    (1)               ΟΧΙ    (0) 
Α27  (αντικείµενο)__________________________________________________________________________            
Ε93  γ)σε Τ.Ε.Ι. ;                                                                        ΝΑΙ     (1)               ΟΧΙ    (0) 
Α28  (αντικείµενο)__________________________________________________________________________ 
Ε94  δ)σε Α.Ε.Ι. ;                                                                       ΝΑΙ     (1)               ΟΧΙ    (0) 
Α29  (αντικείµενο)__________________________________________________________________________ 
Ε95  ε)στο εξωτερικό για µεγαλύτερη εξειδίκευση ;            ΝΑΙ     (1)                   ΟΧΙ   (0) 
Α30  (ίδρυµα)______________________________________________________________________________ 
Α31  (αντικείµενο)__________________________________________________________________________ 
Ε96  στ)στο εξωτερικό για άλλη ειδικότητα ή για άλλου τύπου σπουδές ; 
                                                                                                        ΝΑΙ     (1)               ΟΧΙ    (0) 
Α32  (ίδρυµα)______________________________________________________________________________ 
Α33  (αντικείµενο)__________________________________________________________________________ 
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Ε97    ζ)άλλο ;                                                                               ΝΑΙ     (1)                ΟΧΙ    (0) 
Α34    (ίδρυµα)______________________________________________________________________________ 
Α35    (αντικείµενο)__________________________________________________________________________ 
 
Ε98    23.-Έχετε συµµετάσχει σε κάποιο πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης ; 
         ΝΑΙ     (1)                                                                 ΟΧΙ      (0) 
Ε99    Σε πόσα;________________        
 
         24.-Αν ναι,                                                1ο                          2ο                              3ο                          4ο   
ΑΑ9   α)ποιο ήταν αυτό(θεµατολογία);  
 
 
ΑΑ10 β)ποια η διάρκειά του;  
 
ΑΑ11 γ)ποιος φορέας το διοργάνωσε;  
 
ΑΑ12 δ)λάβατε  για τη συµµετοχή σας     ΝΑΙ    (1)            ΝΑΙ    (1)              ΝΑΙ    (1)          ΝΑΙ    (1) 
          κάποιας  µορφής επιδότηση;           ΟΧΙ    (0)          ΟΧΙ    (0)              ΟΧΙ    (0)          ΟΧΙ    (0) 
 
ΑΑ13 ε)αν ναι, ποιο ήταν το ύψος της ;  
 
ΑΑ14 25.-Για ποιο λόγο παρακολουθήσατε καθένα από τα παραπάνω σεµινάρια; 
         1ο:___________________________________________________________________________________ 
         2ο:___________________________________________________________________________________ 
         3ο:___________________________________________________________________________________ 
         4ο:___________________________________________________________________________________ 
 
Ε100  26.-Αν θα έπρεπε να αναλάβετε εσείς ο ίδιος /η ίδια το οικονοµικό κόστος για να παρακολουθήσετε ένα 
επιµορφωτικό σεµινάριο, θα το κάνατε ; 
        ΝΑΙ    (1)                  ΙΣΩΣ    (2)                  ΟΧΙ    (3) 
 
         27.-Αν η απάντησή σας είναι ναι ή ίσως,  κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα συνέβαινε αυτό ; 
        (απαντήστε σε κάθε επιλογή κλιµακώνοντας τις απαντήσεις σας από το 1-5, όπου το 1 είναι το πάρα πολύ 
και 5 το καθόλου-πρέπει να απαντήσετε σε  όλες τις επιλογές)  
                                                                                                                                                             1   2   3  4   5 
Ε101 α)αν είναι συναφές µε το αντικείµενο των σπουδών µου                                   
Ε102 β)αν είναι συναφές µε το αντικείµενο της τωρινής µου εργασίας                                  
Ε103 γ)αν παρέχει τη δυνατότητα καλύτερης µισθολογικής εξέλιξης στην εργασία µου               
Ε104 δ)αν παρέχει τη δυνατότητα καλύτερης επαγγελµατικής εξέλιξης στην τωρινή εργασία µου   
Ε105 ε)αν το πρόγραµµα µου παρέχει εκσυγχρονισµένες και εφαρµοσµένες γνώσεις      
Ε106 στ)αν η επιχείρηση στην οποία εργάζοµαι µου προσφέρει «εγγύηση» θέσης                  
Ε107 ζ)για λόγους προσωπικής ικανοποίησης / ενδιαφέροντος                                      
Ε108 η)αν µου παρέχει τη δυνατότητα να βρω άλλη εργασία µε καλύτερους όρους και συνθήκες  
Ε109 θ)άλλο                                                                                                                                   
Α36  (ποιο)_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Γ΄ ΜΕΡΟΣ 
 
Ε110  1.-Μείνατε ποτέ άνεργος /η ;               ΝΑΙ    (1)                  ΟΧΙ    (0) 
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         2.-Αν ναι, ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους βρεθήκατε σε κατάσταση ανεργίας ; 
         (απαντήστε σε κάθε επιλογή κλιµακώνοντας τις απαντήσεις σας από το 1-5, όπου το 1 είναι το πάρα πολύ 
και 5 το καθόλου - πρέπει να απαντήσετε σε  όλες τις επιλογές)  
                                                                                                                                                             1   2  3   4   5  
Ε111  α)δεν αναζήτησα συστηµατικά εργασία                                                                           
Ε112  β)δεν έβρισκα καµία εργασία                                                                                      
Ε113  γ)δεν έβρισκα εργασία σχετική  µε το αντικείµενο των σπουδών µου              
Ε114  δ)δεν έβρισκα εργασία που να µε ενδιαφέρει                                                             
Ε115  ε)δεν έβρισκα εργασία µε ικανοποιητικές απολαβές                                              
Ε115  στ)δεν έβρισκα εργασία µε ικανοποιητικές εργασιακές συνθήκες(ασφάλιση, συνθήκες εργασίας, ωράριο, 
περιβάλλον, κλπ)                                                                                                             
Ε116  ζ)δεν είχα τα απαραίτητα προσόντα                                                                       
Ε117  η)δεν είχα προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία                                                     
Ε118  θ)για θέσεις της δικής µου ειδικότητας προτιµούνταν πτυχιούχοι ανώτερης βαθµίδας                     
Ε119  ι)για θέσεις της δικής µου ειδικότητας προτιµούνταν ανειδίκευτοι που αµείβονταν λιγότερο και µάθαιναν 
την εργασία µέσα στην επιχείρηση                                                                                        
Ε120  ια)η επιχείρηση όπου εργαζόµουν  έκλεισε                                                                  
Ε121  ιβ)παραιτήθηκα από την εργασία                                                                                     
Ε122  ιγ)άλλο                                                                                                                      
Α37   (ποιο)________________________________________________________________________________   
 
         3.-Στα χρονικά διαστήµατα που µείνατε άνεργος /η πήρατε κάποιας µορφής οικονοµική ενίσχυση; 
 
       ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ                                    ΕΠΙ∆ΟΜΑ    
                ΑΝΕΡΓΙΑΣ         * 
Ε123     Από                                     Ε123.3 ΝΑΙ   (1)   Α38 (φορέας)___________________________________ 
Ε123.1  Έως                                                                      
Ε123.2  ∆ιάρκεια                                        ΟΧΙ   (0)   ΑΑ15 Γιατί;____________________________________ 
                                                                                       
Ε124     Από                                      Ε124.3 ΝΑΙ   (1)   Α39(φορέας)___________________________________ 
Ε124.1  Έως                                                                     
Ε124.2  ∆ιάρκεια                                         ΟΧΙ   (0)   ΑΑ16 Γιατί;____________________________________ 
                                                                                        
Ε125    Από                                       Ε125.3 ΝΑΙ   (1)   Α40 (φορέας)___________________________________ 
Ε125.1 Έως  
Ε125.2 ∆ιάρκεια                                          ΟΧΙ   (0)   ΑΑ17 Γιατί;____________________________________ 
                                                                                        
Ε126    Από                                      Ε126.3  ΝΑΙ   (1)  Α41 (φορέας)__________________________________ 
Ε126.1 Έως 
Ε126.2 ∆ιάρκεια                                          ΟΧΙ   (0)  ΑΑ18 Γιατί;____________________________________ 
                                                                                        
Ε127    Από                                       Ε127.3  ΝΑΙ  (1)  Α42(φορέας)___________________________________ 
Ε127.1 Έως                                                                       
Ε127.2 ∆ιάρκεια                                          ΟΧΙ   (0)  ΑΑ19 Γιατί;___________________________________ 
 
 
 
*  Να συµπληρωθούν ο µήνας και το έτος έναρξης και λήξης της ανεργίας, καθώς και το  χρονικό διάστηµα 
που διήρκεσε αυτή (σε µήνες). Για περισσότερα από ένα χρονικά διαστήµατα ανεργίας να συµπληρωθούν 
διαφορετικά τετράγωνα του πίνακα. 
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Ε128 4.-Αν στα διαστήµατα που µείνατε άνεργος /η δε λάβατε κάποιο επίδοµα , πώς αντιµετωπίσατε τις 
ανάγκες για την επιβίωσή σας ;   (σηµειώστε όσες επιλογές επιθυµείτε) 
         α)µε την υποστήριξη της οικογένειάς µου                         (1) 
         β)µε τις οικονοµίες µου από την εποχή που εργαζόµουν      (2) 
         γ)κάνοντας διάφορες ευκαιριακές δουλειές                         (3) 
         δ)άλλο                                                                                (4) 
Α43   (ποιο)________________________________________________________________________________ 
 
 
Ε129  5.-Στα διαστήµατα που µείνατε άνεργος /η ενταχθήκατε σε κάποιο επιδοτούµενο πρόγραµµα κατάρτισης 
ή επανακατάρτισης ανέργων ; 
         ΝΑΙ  (1)               ΑΑ20 (φορέας):_________________________________________________________  
                                        _____________________________________________________________________ 
                                               ΑΑ21 (πρόγραµµα):______________________________________________________ 
                                        _____________________________________________________________________ 
         ΟΧΙ  (0)               ΑΑ22 Γιατί; ____________________________________________________________ 
                                        _____________________________________________________________________ 
 
Ε130 6.-Στα διαστήµατα που µείνατε άνεργος /η προσληφθήκατε σε επιχείρηση που επιδοτείται για τη 
δηµιουργία θέσεων εργασίας ; 
         ΝΑΙ  (1)              ΑΑ23 (επιχείρηση):_______________________________________________________ 
                                       ______________________________________________________________________ 
                                      ΑΑ24 (πρόγραµµα):______________________________________________________ 
                                       ______________________________________________________________________ 
         ΟΧΙ  (0)              ΑΑ25  Γιατί ;____________________________________________________________ 
                                       ______________________________________________________________________ 
 
 
Ε131  7.-Αν προσληφθήκατε ,µετά τη λήξη της επιδότησης διατηρήσατε τη θέση εργασίας σας ; 
         ΝΑΙ   (1)             ΑΑ26 Πού το αποδίδετε αυτό ;______________________________________________ 
                                       ______________________________________________________________________  
         ΟΧΙ  (0)      ΑΑ27 Γιατί ;____________________________________________________________ 
                                       ______________________________________________________________________   

 
 
 
 
 
 
 

∆΄  ΜΕΡΟΣ
 
 
Ε132  1.-Αναζητήσατε εργασία µέσω του Ο.Α.Ε.∆. ή άλλης υπηρεσίας εύρεσης εργασίας ; 
         ΝΑΙ    (1)                        ΟΧΙ    (0) 
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         2.-Αν ναι , γιατί ; 
         (απαντήστε στην κάθε επιλογή κλιµακώνοντας τις απαντήσεις σας από το 1-5, όπου 1 είναι το πάρα πολύ 
και 5 το καθόλου – πρέπει να απαντήσετε σε όλες τις επιλογές) 
                                                                                                                                                             1   2   3   4   5 
Ε133  α)έχω εµπιστοσύνη στο σύστηµα                                                                                       
Ε134 β)για να πάρω κάρτα ανέργου και πιθανά  βοηθήµατα (επιδόµατα, συµµετοχή σε προγράµµατα 
κατάρτισης για ανέργους, κλπ.)                                                                                         
Ε135  γ)για να αυξήσω τις πιθανότητές µου  να βρω εργασία                                            
Ε136  δ)άλλο                                                                                                                    
Α44   (ποιο)________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Ε137  3.-Αντιµετωπίσατε δυσκολίες αναζητώντας εργασία ; 
         ΝΑΙ    (1)              ΟΧΙ    (0) 
 
 
 
         4.-Αν ναι, ποιες ήταν αυτές ; 
         (απαντήστε στην κάθε επιλογή κλιµακώνοντας τις απαντήσεις σας από το 1-5, όπου 1 είναι το πάρα πολύ 
και 5 το καθόλου– πρέπει να απαντήσετε σε όλες τις επιλογές)         
                                                                   
                                                                                                                                                             1  2   3   4   5 
Ε138  α)έλλειψη εµπιστοσύνης στον εαυτό µου                                                                           
Ε139  β)έλλειψη προσωπικών  κινήτρων για να αναζητήσω εργασία                                   
Ε140  γ)έλλειψη θέσεων απασχόλησης στη συγκεκριµένη ειδικότητα               
Ε141  δ)έλλειψη θέσεων απασχόλησης γενικά                                                               
Ε142  ε)έλλειψη πληροφόρησης από φορείς που βοηθούν τους ανέργους στην αναζήτηση εργασίας 
                                                                                                                                     
Ε143  στ)ύπαρξη ανακολουθίας ανάµεσα στις ικανότητές µου και τις διαθέσιµες θέσεις εργασίας    
Ε144  ζ)οι εργοδότες ζητούσαν προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία ,που δεν είχα   
Ε145  η)έλλειψη κινήτρων προς τους εργοδότες για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας                    
Ε146  θ)έλλειψη χρηµατοδότησης για επανακατάρτιση                                                                      
Ε147  ι)οι προσφερόµενες αµοιβές ήταν ιδιαίτερα χαµηλές σε σχέση µε τα προσόντα µου   
Ε148  ια)δεν προσφερόταν µόνιµη εργασία                                                                          
Ε149  ιβ)δεν έβρισκα καλές συνθήκες εργασίας(ωράριο, ασφάλιση, εργασιακό περιβάλλον, κλπ)  
Ε150  ιγ)οι προσφερόµενες θέσεις γνωστοποιούνται σε έναν στενό κύκλο «γνωστών» και υπάρχει δυσκολία 
στην πληροφόρηση                                                                                                          
Ε151  ιδ)άλλο                                                                                                                 
Α45   (ποιο)________________________________________________________________________________ 
  
 
 
 
Ε152  5.- α)Είχατε ή έχετε άλλη παράλληλη απασχόληση (εκτός από την κύρια απασχόλησή σας) ; 
         ΝΑΙ  (1)       ΑΑ28  Ποια είναι αυτή;_______________________________________________________ 
         ΟΧΙ  (0)       
ΑΑ29        β)Γιατί  (έχετε ή δεν έχετε παράλληλη απασχόληση);_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________  
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(Για ερώτηση 6 βλ. σχετικά αρχείο 18α) 
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          7.-Ποια µορφή απασχόλησης είχατε σε καθεµιά από τις παραπάνω εργασίες ; 
 
ΑΑ38           ΕΙ∆ΟΣ                                                                                                 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
           ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                                                         1η        2η       3η       4η       5η       6η       7η        8η 
α)αυτοαπασχόληση                                                                                                      
β)µισθωτή εργασία µε πλήρη απασχόληση                                                                           
γ)µισθωτή εργασία µε µερική απασχόληση                                                                           
δ)ωροµίσθια απασχόληση                                                                                                
ε)ηµεροµίσθια απασχόληση                                                                                          
στ)απασχόληση αµειβόµενη µε το κοµµάτι                                                                 
ζ)απασχόληση αµειβόµενη µε ποσοστά                                                                   
η)άλλο (ποιο)____________________________________                                               
 
 
         8.-Θα επιλέγατε τη µερική απασχόληση: 
Ε153  α)ως αποκλειστική απασχόληση  ;  
         Σίγουρα ναι                    Μάλλον ναι                   Ίσως                   Μάλλον όχι                  Σίγουρα όχι 
                (1)                                     (2)                        (3)                        (4)                             (5) 
  
 
Ε154  β)ως συµπληρωµατική απασχόληση ; 
         Σίγουρα ναι                    Μάλλον ναι                   Ίσως                   Μάλλον όχι                  Σίγουρα όχι 
                (1)                                     (2)                        (3)                         (4)                             (5) 
 
 
Ε155  9.-Ποια είναι η τωρινή σας κατάσταση απασχόλησης ; 
         Εργαζόµενος /η      (1) 
         Άνεργος /η                    (2)    Ε156  Για πόσο χρονικό διάστηµα (σε µήνες);______________ 
         Οικονοµικά ανενεργός /ή     (3) 
 
 
 
          Για εργαζόµενους  µόνο (ερωτήσεις  10-30)  
 
 
         10.-Εργάζεστε  (κύρια απασχόληση) : 
Ε157  α)σε ποιον τοµέα ;                            ∆ηµόσιος τοµέας    (1)                  Ιδιωτικός τοµέας    (2) 
Α46   β)σε ποιον κλάδο;______________________________________________________________________ 
Α47   γ)σε ποια επιχείρηση(επωνυµία);__________________________________________________________ 
Ε158  δ)από πότε ;(µήνας / έτος)________________________________________________________________ 
Ε159  ε)ώρες εργασίας καθηµερινά :__________________           
Ε160  στ)αριθµός ηµερών εργασίας εβδοµαδιαία:________________  
Α48   ζ)µε τι ασχολείται η επιχείρηση;___________________________________________________________ 
 
 
Ε161  11.-Μέγεθος της επιχείρησης στην οποία εργάζεστε τώρα : 
         Πολύ µικρή   ( 1-10    εργαζόµενοι)                (1) 
         Μικρή           (11-50   εργαζόµενοι)                    (2) 
         Μεσαία         (51-250 εργαζόµενοι)                      (3) 
           Μεγάλη        (πάνω από 250 εργαζόµενοι)        (4) 
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Ε162  12.-Τι είδους είναι η κύρια  απασχόληση που έχετε ; 
 

           ΕΙ∆ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
         α)αυτοαπασχόληση                                                               (1)      
         β)µισθωτή εργασία µε πλήρη απασχόληση                       (2) 
         γ)µισθωτή εργασία µε µερική απασχόληση                     (3) 
         δ)ωροµίσθια απασχόληση                                                  (4)        
         ε)ηµεροµίσθια απασχόληση                                           (5)       
         στ)απασχόληση αµειβόµενη µε το κοµµάτι                     (6)      
         ζ)απασχόληση αµειβόµενη µε ποσοστά                           (7)        
         η)άλλο                                                                                      (8)     
Α49    (ποιο)____________________________________________   
 
        13.-Στην επιχείρηση: 
Α50   α)ποια ακριβώς ειδικότητα έχετε ;_________________________________________________________ 
Α51   β)ποια θέση κατέχετε ;__________________________________________________________________ 
 
         14.-Ποια στοιχεία επέδρασαν στην πρόσληψή σας (κύρια απασχόληση); 
         (απαντήστε στην κάθε επιλογή κλιµακώνοντας τις απαντήσεις σας από το 1-5, όπου 1 είναι το πάρα πολύ 
και 5 το καθόλου – πρέπει να απαντήσετε σε όλες τις επιλογές)  
                                                                                                                                                              1  2   3   4  5 
Ε163  α)η προσωπική γνωριµία µε τον ιδιοκτήτη ή µε στέλεχός της                                   
Ε164  β)το επίπεδο σπουδών                                                                                                                
Ε165  γ)το επίπεδο εξειδίκευσης                                                                                         
Ε166  δ)το συγκεκριµένο Ι.Ε.Κ. από όπου αποφοίτησα                                                               
Ε167  ε)η προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία (σχετική µε το αντικείµενο της προσφερόµενης εργασίας)  
                                                                                                                                                             
Ε168  στ)είχα  κάνει την πρακτική µου άσκηση στην ίδια επιχείρηση                                                
Ε169  ζ)η προσωπικότητα                                                                                                            
Ε170  η)η διάθεση και η δυνατότητά µου να ανταποκριθώ σε ενδεχόµενες διαρθρωτικές ή τεχνολογικές αλλαγές  
                                                                                                                                                             
Ε171  θ)η παρέµβαση συγγενικού ή φιλικού µου προσώπου στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης  
Ε172  ι)οι συστάσεις για το πρόσωπό µου από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής µου                                     
Ε173  ια)άλλο                                                                                                                               
Α52    (ποιο)________________________________________________________________________________ 
 
 
Ε174  15.-Καθορίστε το ύψος της αµοιβής που λαµβάνετε στην τωρινή σας εργασία: 
         Μέχρι  300 €             (1) 
         301-500 €                 (2) 
         501-600 €                 (3) 
         601-750 €                 (4) 
         751-900 €                 (5) 
         Πάνω από 900 €       (6) 
 
 
 Ε175 16.-Ποια ασφάλιση έχετε ; 
         α)δεν έχω                                 (1)   
         β)ασφάλεια δηµοσίου                 (2)   Α53 Σε ποιο ταµείο;_____________________________________ 
         γ)ασφάλεια σε ιδιωτικό φορέα  (3)   Α54 Σε ποιον;__________________________________________ 
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Ε176 17.-Αν κάνετε εξαρτηµένη εργασία, ο εργοδότης σας επιδοτείται για την προσφορά της θέσης εργασίας 
που καταλαµβάνετε ; 
         Ναι           (1)    Α55  Από ποιον φορέα;_________________________________________________           
         Όχι               (2)                                     
         ∆ε γνωρίζω    (3) 
 
Ε177  18.-Αν είστε αυτοαπασχολούµενος /η, λαµβάνετε κάποιας µορφής επιδότηση ; 
          ΝΑΙ    (1)               ΟΧΙ    (0) 
 
         19.-Αν ναι,   
Α56   α)από ποιον φορέα ;_____________________________________________________________________ 
Α57   β)για ποια αιτιολογία ;___________________________________________________________________ 
 
Ε178  20.-Αν όχι, γιατί  ;  (δώστε µόνο µία απάντηση) 
         α)δεν έχω σχετική πληροφόρηση                                                                                (1) 
         β)δεν ενδιαφέρθηκα να λάβω επιδότηση                                                                         (2) 
         γ)δεν υπάρχει καµιάς µορφής επιδότηση για τη δική µου απασχόληση /επιχείρηση      (3) 
 
Ε179  21.-Η επιχείρηση όπου εργάζεστε χαρακτηρίζεται από αυξηµένη χρήση τεχνογνωσίας, αυτοµατισµών και 
Η/Υ ; 
         Απόλυτα                  Πολύ                      Αρκετά                          Λίγο                         Καθόλου 
              (1)                    (2)                         (3)                           (4)                            (5) 
 
Ε180  22.-Η κύρια εργασία σας έχει σχέση µε το αντικείµενο των σπουδών σας ; 
          Απόλυτα                 Πολύ                      Αρκετά                           Λίγο                        Καθόλου 
              (1)                    (2)                         (3)                           (4)                            (5) 
 
Ε181 23.-Αν η κύρια εργασία σας έχει σχέση µε την ειδίκευσή σας στο Ι.Ε.Κ., πόσο χρονικό διάστηµα 
απαιτήθηκε για να βρείτε απασχόληση σχετική µε το αντικείµενο των σπουδών σας (σε µήνες); 
__________________________________________ 
 
Ε182  24.-Καθορίστε το βαθµό ικανοποίησής σας από την εργασία σας. 
         Απόλυτα                     Πολύ                         Αρκετά                           Λίγο                           Καθόλου 
              (1)                        (2)                           (3)                            (4)                              (5) 
 
         25.-Ε183 α)Αν η κύρια εργασία σας έχει λίγη ή καθόλου σχέση µε την ειδικότητά σας, θα θέλατε να  
βρείτε κάποια άλλη πιο σχετική ;              ΝΑΙ    (1)          ΟΧΙ    (0) 
Ε184  β)Πιστεύετε ότι θα βρείτε ;            ΝΑΙ    (1)                ΟΧΙ    (0) 
        
Ε185  26.-Πόσο ρόλο για την αποδοτικότητά σας παίζει η ικανοποίησή σας από την εργασία σας ; 
         Πολύ µεγάλο                              Αρκετό                                 Λίγο                                 Καθόλου 
                (1)                                      (2)                                  (3)                                     (4) 
 
Ε186  27.-Σε ποιο βαθµό, κατά τη γνώµη σας, είναι κατοχυρωµένα τα επαγγελµατικά σας δικαιώµατα ; 
          Απόλυτα                     Πολύ                         Αρκετά                            Λίγο                           Καθόλου 
              (1)                        (2)                            (3)                             (4)                               (5) 
 
ΑΑ39 28.-Γιατί;___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
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         29.-Για ποιους λόγους θα επιλέγατε να παραµείνετε στην ίδια εργασία ; 
         (απαντήστε σε κάθε επιλογή κλιµακώνοντας τις απαντήσεις σας από το 1-5, όπου το 1 είναι το πάρα πολύ 
και 5 το καθόλου -πρέπει να απαντήσετε σε  όλες τις επιλογές)  
                                                                                                                                                              1   2   3  4   5 
Ε187  α)έχω περισσότερες ευκαιρίες για προαγωγή                                                                             
Ε188  β)είµαι ικανοποιηµένος /η από τις συνθήκες εργασίας                                                               
Ε189  γ)από συνήθεια                                                                                                                           
Ε190  δ)φοβούµαι ότι µε τα προσόντα µου δε θα µπορέσω να βρω καλύτερη-ή άλλη-εργασία     
Ε191  ε)η αµοιβή που λαµβάνω είναι ικανοποιητική                                                                           
Ε192  στ)υπάρχει µεγάλη έλλειψη θέσεων εργασίας για την ειδικότητά µου                                    
Ε193  ζ)αν αποχωρούσα  θα αντιµετώπιζα οικονοµικό πρόβληµα                                                 
Ε194  η)η εργασία µου έχει συνάφεια µε την ειδικότητά µου                                                        
Ε195  θ)άλλο                                                                                                                                         
Α58   (ποιο)________________________________________________________________________________ 
 
 
         30.-Αν σας προσφερόταν µια νέα θέση εργασίας ,ποιοι παράγοντες θα έπαιζαν ρόλο για να την 
προτιµήσετε από αυτήν που έχετε τώρα 
         (απαντήστε σε κάθε επιλογή κλιµακώνοντας τις απαντήσεις σας από το 1-5, όπου το 1 είναι το πάρα πολύ 
και 5 το καθόλου -πρέπει να απαντήσετε σε  όλες τις επιλογές)  
                                                                                                                                                             1   2   3  4   5 
Ε196  α)η προσφορά µεγαλύτερης αµοιβής                                                                                         
Ε197  β)οι καλύτερες συνθήκες εργασίας                                                                                     
Ε198  γ)η µεγαλύτερη συνάφεια µε τις σπουδές µου                                                                   
Ε199  δ)η µεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία                                                                    
Ε200  ε)η καλύτερη σχέση µε την εργοδοσία                                                                           
Ε201  στ)το υψηλότερο κοινωνικό γόητρο                                                                                          
Ε202  ζ)η ευκολία στην πρόσβαση στον τόπο εργασίας                                                                   
Ε203  η)οι περισσότερες ευκαιρίες επαγγελµατικής εξέλιξης                                                           
Ε204  θ)η πιθανή κατοχή θέσης ευθύνης                                                                                          
Ε205  ι)άλλο                                                                                                                                
Α59   (ποιο)_______________________________________________________________________________ 
 
 
Ε206  31.-Θα επιλέγατε µια εργασία µε ικανοποιητικούς όρους σε άλλη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας από 
αυτή της µόνιµης κατοικίας σας ; 
         Σίγουρα ναι                    Μάλλον ναι                    Ίσως                    Μάλλον όχι                    Σίγουρα όχι 
                (1)                               (2)                         (3)                         (4)                               (5) 
  
 
ΑΑ40 32.-Με ποιες προϋποθέσεις;______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Ε207  33.-Στην ενιαία Ευρώπη η κινητικότητα των εργαζοµένων είναι µια πραγµατικότητα. Εσείς θα επιλέγατε 
µια εργασία σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ; 
         Σίγουρα ναι                    Μάλλον ναι                    Ίσως                    Μάλλον όχι                    Σίγουρα όχι 
                (1)                              (2)                        (3)                         (4)                              (5) 
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         34.-Αν η απάντησή σας είναι «Σίγουρα ναι», «µάλλον ναι» ή «ίσως», κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα 
συνέβαινε αυτό ; 
         (απαντήστε σε κάθε επιλογή κλιµακώνοντας τις απαντήσεις σας από το 1-5, όπου το 1 είναι το πάρα πολύ 
και 5 το καθόλου -πρέπει να απαντήσετε σε  όλες τις επιλογές)  
                                                                                                                                                             1   2   3  4   5 
Ε208  α)για να ζήσω στο εξωτερικό                                                                                                     
Ε209  β)αν προσέφερε καλύτερες συνθήκες εργασίας                                                                         
Ε210  γ)αν προσέφερε υψηλότερες αποδοχές                                                                                      
Ε211  δ)αν προσέφερε καλύτερη επαγγελµατική εξέλιξη                                                                    
Ε212 ε)για να αποκτήσω ευρωπαϊκή επαγγελµατική εµπειρία και επιστρέφοντας στην Ελλάδα να έχω τη 
δυνατότητα να διεκδικήσω µια καλύτερη θέση                                                                                 
Ε213  στ)για να ξεφύγω από την ανεργία                                                                                             
Ε214 ζ)για να συγκεντρώσω εργαζόµενος /η ένα δικό µου κεφάλαιο και επιστρέφοντας  στην Ελλάδα  να 
ανοίξω  µια δική  µου δουλειά                                                                                               
Ε215  η)άλλο                                                                                                                                    
Α60   (ποιο)________________________________________________________________________________ 
 
         35.-Αν η απάντησή σας είναι «µάλλον όχι» ή «σίγουρα όχι», γιατί θα συνέβαινε αυτό ; 
         (απαντήστε σε κάθε επιλογή κλιµακώνοντας τις απαντήσεις σας από το 1-5, όπου το 1 είναι το πάρα πολύ 
και 5 το καθόλου -πρέπει να απαντήσετε σε  όλες τις επιλογές)  
                                                                                                                                                             1   2   3  4   5 
Ε216  α)για οικογενειακούς / προσωπικούς λόγους                                                                            
Ε217  β)µου αρέσει περισσότερο ο τρόπος ζωής στην Ελλάδα                                                        
Ε218  γ)δε γνωρίζω ξένες γλώσσες                                                                                                
Ε219  δ)είµαι ικανοποιηµένος /η από την τωρινή εργασία µου                                                           
Ε220  ε)άλλο                                                                                                                                         
Α61   (ποιο)________________________________________________________________________________ 
 
 

Ε΄ ΜΕΡΟΣ 
 
         1.-Καθώς βρίσκεστε αρκετό χρόνο µέσα στην αγορά εργασίας ως απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ., σε ποιο βαθµό 
θεωρείτε ότι έχετε καλύψει: 
Ε221  α)τις δικές σας προσδοκίες;     
         Απόλυτα                      Πολύ                           Αρκετά                             Λίγο                           Καθόλου 
              (1)                        (2)                              (3)                              (4)                               (5) 
 
Ε222  β)τις προσδοκίες των γονέων σας;    
         Απόλυτα                      Πολύ                          Αρκετά                             Λίγο                            Καθόλου 
              (1)                        (2)                              (3)                              (4)                               (5)              
 
 
         2.-Αν είχατε τη δυνατότητα να επιλέξετε και πάλι, θα επιλέγατε : 
Ε223  α)τη φοίτηση σε Ι.Ε.Κ. ; 
         Σίγουρα ναι                     Μάλλον ναι                    Ίσως                     Μάλλον όχι                     Σίγουρα όχι 
                (1)                                (2)                         (3)                          (4)                                (5) 
 
Ε224  β)την ίδια ειδικότητα; 
        Σίγουρα ναι                      Μάλλον ναι                    Ίσως                     Μάλλον όχι                     Σίγουρα όχι 
                (1)                                (2)                         (3)                          (4)                                (5) 
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ΑΑ4 3.-Αναφέρατε τα προσόντα –τυπικά και ουσιαστικά- που ζητούνται στην αγορά εργασίας για την 
ειδικότητά σας: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
         4.-Σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα επαγγελµατικές σας εµπειρίες και εφόσον έχετε εργασθεί τουλάχιστον 
τρεις µήνες σε θέση εργασίας σχετική µε την ειδικότητά σας , αναφέρατε την άποψή σας σχετικά µε τα 
προγράµµατα σπουδών στα Ι.Ε.Κ.: 
Ε225  α)σε ποιο βαθµό προσφέρουν τις θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες που ζητούνται 
στην αγορά εργασίας; 
        Απόλυτα                        Πολύ                            Αρκετά                               Λίγο                              Καθόλου 
            (1)                          (2)                              (3)                                (4)                               (5)           
 
 
ΑΑ42 β)Αναφέρατε τι πρέπει να αλλάξει κατά την άποψή σας, ώστε τα προγράµµατα σπουδών να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (αντικείµενο και περιεχόµενο µαθηµάτων, 
εργαστηριακά µαθήµατα, εξοπλισµός, εκπαιδευτές, σύνδεση µε την αγορά εργασίας, κλπ). 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Χώρος για περαιτέρω σχόλια, παρατηρήσεις, απόψεις, προτάσεις, κλπ. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
                                                                                                           Ευχαριστούµε θερµά για τη συνεργασία σας 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ:_______________________________________ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ:____________________________________________________________ 
ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ:_____________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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            6.-Αναφέρατε αναλυτικά σε ποιες επιχειρήσεις απασχοληθήκατε από την αποφοίτησή σας µέχρι τώρα, την ειδικότητα και τη θέση που είχατε, τον 
τόπο, το χρονικό διάστηµα που εργασθήκατε στην καθεµία και τον αριθµό των ωρών εργασίας σε καθηµερινή και σε εβδοµαδιαία βάση 
                                                                                                                                                                                                                        

 
    

ΩΡΕΣ     ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΑΑ30  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΑ31 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΘΕΣΗ 

ΑΑ32 
ΤΟΠΟΣ 

ΑΑ33 
ΧΡΟΝΙΚΟ   
∆ΙΑΣΤΗΜΑ 

(Από …έως …) 

ΑΑ34 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΑΑ35 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙ

Α 

ΑΑ36       
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΑΑ37 
ΑΙΤΙΑ 

∆ΙΑΚΟΠΗΣ       
ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

1η         

2η         

3η         

4η         

5η         

6η         

7η         

8η         

 
 
 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

Σύστηµα ISCED-1997787

 
Η κινητικότητα σπουδαστών και εργαζοµένων αποτελεί µια 

πραγµατικότητα στο σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. Μία από τις 

ανάγκες που προκύπτουν από αυτό το γεγονός είναι αυτή της αµοιβαίας 

αναγνώρισης εκπαιδευτικών τίτλων. Για το σκοπό αυτό από το 1997 έχει 

θεσµοθετηθεί από την UNESCO ένα διεθνές σύστηµα κατάταξης 

εκπαιδευτικών προσόντων, το σύστηµα ISCED-1997 (International Standard 

Classification of Education of 1997), στο οποίο περιγράφονται 7 επίπεδα 

εκπαίδευσης ( ISCED Levels )788.  

Το σύστηµα αυτό καθιερώθηκε στα πλαίσια των ερευνών και των 

µελετών του Ο.Ο.Σ.Α., προκειµένου να αποτελέσει το µέσο για την εκπόνηση 

στατιστικών για την εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο. Καλύπτει δύο µεταβλητές 

ταξινόµησης: τις εκπαιδευτικές βαθµίδες και τους τοµείς µε συµπληρωµατικές 

διαστάσεις γενικού / επαγγελµατικού / προ-επαγγελµατικού προσανατολισµού 

και µε προορισµό την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Σύµφωνα µε αυτό 

στην εκπαίδευση κάθε χώρας µπορούµε να αναγνωρίσουµε τα εξής επίπεδα 

εκπαίδευσης: 

• ISCED 0– Προσχολική εκπαίδευση. 

Αυτό είναι το αρχικό στάδιο διδασκαλίας µε έδρα το σχολείο και για παιδιά 

ηλικίας τουλάχιστον τριών ετών. 

• ISCED 1 - Πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

Η έναρξή της τοποθετείται µεταξύ των τεσσάρων και επτά ετών, είναι 

υποχρεωτική σε όλες τις χώρες και διαρκεί πέντε µε έξι χρόνια.  

• ISCED 2 – Κατώτερη βαθµίδα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

                                                 
787 Τα στοιχεία για το σύστηµα ISCED-1997 προέρχονται από την ιστοσελίδα του OECD -
www.oecd.org-, καθώς και από τις εκδόσεις OECD, Education at a Glance (EAG), OECD, 
Statistical Annex of the Employment Outlook, διάφορα έτη και Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2002α: 
xxxiii-xxxiv). 
788 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. International Standard 
Classification of Education - ISCED 1997. 
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Συνεχίζει τα βασικά προγράµµατα της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

εστιάζοντας περισσότερο στα σχολικά µαθήµατα. Με την ολοκλήρωσή της 

συνήθως έρχεται και το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

• ISCED 3 –Ανώτερη βαθµίδα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

Συνήθως η έναρξή της γίνεται στα 15 µε 16 έτη, δηλαδή µετά την 

ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και διαρκεί δύο έως πέντε έτη. 

∆ιακρίνεται σε επιµέρους κατηγορίες: 

i) ISCED 3A - Ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Προγράµµατα του 

επιπέδου 3 σχεδιασµένα για να προσφέρουν άµεση πρόσβαση στο ISCED 

5A. 

ii) ISCED 3B - Ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Προγράµµατα του 

επιπέδου 3 σχεδιασµένα για να προσφέρουν άµεση πρόσβαση στο ISCED 

5Β. 

iii) ISCED 3CL - Ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Το ‘‘µακροχρόνιο’’ 

(‘Long’) εξαρτάται από τη θεωρητική διάρκεια των προγραµµάτων αυτού του 

επιπέδου. 

iv) ISCED 3CS - Ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Το ‘‘βραχυχρόνιο’’ 

(‘Short’) εξαρτάται από τη θεωρητική διάρκεια των προγραµµάτων αυτού του 

επιπέδου. 

• ISCED 4 - Μετα- δευτεροβάθµια, µη τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Τα προγράµµατα αυτά στοχεύουν στην διεύρυνση των γνώσεων των 

αποφοίτων του επιπέδου ISCED 3. Τυπικά παραδείγµατα είναι τα 

προγράµµατα που σχεδιάστηκαν για να προετοιµαστούν οι φοιτητές για 

µελέτες σε επίπεδο 5 ή προγράµµατα που έχουν σχεδιαστεί για την 

προετοιµασία των σπουδαστών για την άµεση είσοδό τους στην αγορά 

εργασίας. 

• ISCED 5 - Τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Η εισαγωγή σε αυτά απαιτεί συνήθως την επιτυχή ολοκλήρωση του 

επιπέδου ISCED 3 ή 4 και διακρίνεται σε επιµέρους υποεπίπεδα: 

i) ISCED 5A - Πρώτο στάδιο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Τα 

προγράµµατα έχουν ακαδηµαϊκό προσανατολισµό και έχουν σε µεγάλο 

βαθµό θεωρητική βάση. Προσφέρουν το επίπεδο εκπαίδευσης που απαιτείται 
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για την είσοδο σε ένα επάγγελµα µε υψηλές επαγγελµατικές απαιτήσεις ή σε 

ένα προχωρηµένο ερευνητικό πρόγραµµα. 

ii) ISCED 5B - Πρώτο στάδιο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Τα 

προγράµµατα έχουν και πάλι ακαδηµαϊκό προσανατολισµό, κυρίως 

επαγγελµατικού χαρακτήρα, και διαρκούν συνήθως λιγότερο από εκείνα του 

τύπου 5Α. Το περιεχόµενο των προγραµµάτων τυπικά είναι σχεδιασµένο για 

να προετοιµάσει τους σπουδαστές για την είσοδο σε ένα συγκεκριµένο 

επάγγελµα.  

• ISCED 6 - ∆εύτερο στάδιο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

Οδηγεί σε ένα προχωρηµένο ερευνητικό προσόν / πιστοποιητικό 

(∆ιδακτορικό τίτλο ή ∆ιατριβή). Προετοιµάζει τους αποδέκτες για 

επιστηµονικές / διδακτικές θέσεις σε οργανισµούς που προσφέρουν 

προγράµµατα ISCED 5A, καθώς και για ερευνητικές θέσεις στη διοίκηση και 

τη βιοµηχανία.   

 Σε αυτές τις κατηγορίες αντιστοιχούν εκπαιδευτικοί τίτλοι 

συγκεκριµένου επιπέδου, οι οποίοι µπορούν µέσω του συστήµατος να 

αναγνωριστούν διεθνώς µέσω ορισµένων διαδικασιών και να 

χρησιµοποιηθούν για εκπαιδευτικούς (π.χ. συνέχιση των σπουδών) ή 

επαγγελµατικούς σκοπούς.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. 

Φορείς χρηµατοδότησης, κατανοµής, εφαρµογής και κατανάλωσης789

 
Τύπος 

Κατάρτισης 
Αρχές 

χρηµατοδότησης 
Αρχές κατανοµής Αρχές εφαρµογής Καταναλωτές 

 
 
 
 
 

Αρχική 
Επαγγελµατική 
Κατάρτιση 
(δηµόσια) 

 
 
 
 

 Ευρωπαϊκά 
Ταµεία (ΕΚΤ, 
ΕΤΠΑ) 

 Εθνικοί πόροι (Υπ. 
Εθνικής 
Οικονοµίας) 

 
 

 ΥΠΕΠΘ 
 Ο.Ε.Ε.Κ. 
 Υπουργείο 
Απασχόλησης 
και Κοινωνικής 
Προστασίας 
(Ο.Α.Ε.∆.) 

 Άλλα Υπουργεία 

 ΤΕΕ, ΕΠΛ, ΤΕΣ 
(µέχρι το 1998) 

 Τ.Ε.Ε. (µετά το 
1998) 

 Ινστιτούτα 
Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης 
(Ι.Ε.Κ.) 

 Σχολές 
µαθητείας 
(Ο.Α.Ε.∆.) 

 Επαγγελµατικές 
σχολές άλλων 
Υπουργείων 

 
 
 

Άτοµα που 
αποσκοπούν στην 

απόκτηση 
επαγγελµατικών 
προσόντων και 
δεξιοτήτων  

(ηλικία: 16-22 ετών 
κυρίως) 

Αρχική 
Επαγγελµατική 
κατάρτιση 
(ιδιωτική) 

 
 Ιδιώτες 

   

 
Συνεχιζόµενη 
Επαγγελµατική 
κατάρτιση 
(δηµόσια) 

 
 Ευρωπαϊκά 

Ταµεία (ΕΚΤ, 
ΕΤΠΑ) 

 Εθνικοί πόροι 
(Υπ. Εθνικής 
Οικονοµίας) 

 
 Υπουργείο 
Απασχόλησης 
και Κοινωνικής 
Προστασίας 

 Ο.Α.Ε.∆. 
 Άλλα Υπουργεία 

 Κέντρα 
Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης 
(ΚΕΚ) 

 Επιχειρήσεις 
 Κέντρα 
Ελευθέρων 
Σπουδών (ΚΕΣ) 

Εργαζόµενοι 

Συνεχιζόµενη 
Επαγγελµατική 
κατάρτιση 
(ιδιωτική) 

 
 Εργοδότες και 

εργαζόµενοι 
(ΛΑΕΚ) 

 Επιτροπή 
διαχείρισης του 
ΛΑΕΚ 

 Ο.Α.Ε.∆. 

 Κέντρα 
Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης 
(ΚΕΚ) 

 Επιχειρήσεις 
 Κέντρα 
Ελευθέρων 
Σπουδών (ΚΕΣ) 

Εργαζόµενοι 

Επαγγελµατική 
Κατάρτιση για 
τους Ανέργους 

(δηµόσια) 

 Ευρωπαϊκά 
Ταµεία (ΕΚΤ, 
ΕΤΠΑ) 

 Εθνικοί πόροι (Υπ. 
Εθνικής 
Οικονοµίας) 

 Υπουργείο 
Απασχόλησης 
και Κοινωνικής 
Προστασίας 

 Περιφερειακές 
αρχές 

 Κέντρα 
Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης 
(ΚΕΚ) 

 

Άνεργα άτοµα 

Επαγγελµατική 
Κατάρτιση για 
τους Ανέργους 

(ιδιωτική) 

  Επιτροπή 
διαχείρισης του 
ΛΑΕΚ 

 

 Κέντρα 
Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης 
(ΚΕΚ) 

 

 

 

                                                 
789 Ο πίνακας καταρτίστηκε από τη συγγραφέα της µελέτης µε βάση το ισχύον νοµοθετικό 
πλαίσιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
 

Νοµοθετικό και λειτουργικό πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραµµάτων µε 
δράσεις για την εκπαίδευση και την απασχόληση 

 
COMETT  

• EC, Council (1987), European Educational Policy Statements, 1971-

1987, γ΄ έκδοση, Λουξεµβούργο, σελ. 157-163.  

• EC, Council (1990), European Educational Policy Statements, 1987-

1989, Supplement Νο 1, γ΄ έκδοση, Λουξεµβούργο, σελ. 57-63. 

• EC, Council (1993), European Educational Policy Statements, 1990-

1992, Supplement Νο 2, γ΄ έκδοση, Λουξεµβούργο, σελ. 29-34. 

• Απόφαση 86/365/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, για την 

έγκριση του προγράµµατος συνεργασίας µεταξύ των πανεπιστηµίων και των 

επιχειρήσεων όσον αφορά την κατάρτιση στον τοµέα της τεχνολογίας 

(Comett), Επίσηµη Εφηµερίδα L 222 της 08.08.1986, Απόφαση 89/27/ΕΟΚ 

του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 1988 για την έγκριση της δεύτερης 

φάσης του κοινοτικού προγράµµατος συνεργασίας µεταξύ πανεπιστηµίων και 

επιχειρήσεων όσον αφορά την κατάρτιση στον τοµέα της τεχνολογίας (Comett 

ΙΙ) (1990-1994), Επίσηµη Εφηµερίδα L 13 της 17.01.1989.  

• Έκθεση δραστηριοτήτων Comett ΙΙ 1991 [SEC(92) 1299 τελικό]. 

• Έκθεση δραστηριοτήτων Comett ΙΙ 1992 [COM(93) 409 τελικό].  

• Έκθεση δραστηριοτήτων Comett ΙΙ 1993 COM(94) 368 τελικό.  

• Έκθεση δραστηριοτήτων Comett ΙΙ 1994 COM(95) 409 τελικό. 

• Τελική έκθεση αξιολόγησης του προγράµµατος COMETT [COM(96) 

410 τελικό]. 

 

PETRA  

• EC. Council (1987), European Educational Policy Statements, 1971-

1987, γ΄ έκδοση, Λουξεµβούργο, σελ. 7-9. 

• EC. Council (1993), European Educational Policy Statements, 1990-

1992, Supplement Νο 2, γ΄ έκδοση, Λουξεµβούργο, σελ. 79-86.  
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• Απόφαση 87/569/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 1ης ∆εκεµβρίου 1987 περί 

προγράµµατος δράσης για την επαγγελµατική κατάρτιση των νέων και για την 

προετοιµασία τους για την ενήλικη και επαγγελµατική ζωή, Επίσηµη 

Εφηµερίδα L 346 της 10.12.1987.  

• Απόφαση 91/387/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1992, που 

περιλαµβάνει το Πρόγραµµα ανταλλαγών νέων εργαζοµένων, Έκθεση της 

Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος PETRA (1988-

1991)[COM(93) 48 τελικό]. 

• Απόφαση 91/387/EOK του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1991, που 

τροποποιεί την απόφαση 87/569/EOK σχετικά µε ένα πρόγραµµα δράσης για 

την επαγγελµατική κατάρτιση των νέων και την προετοιµασία τους για τη ζωή 

του ενηλίκου και την επαγγελµατική ζωή, Επίσηµη Εφηµερίδα L 214 της 

02.08.1991.  

• Έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος 

PETRA σύµφωνα µε το άρθρο 8 της Απόφασης 91/387/ΕΟΚ (COM(93) 704 

τελικό). Τελική έκθεση της Επιτροπής της 22.07.1997 σχετικά µε την εκτέλεση 

του προγράµµατος PETRA [COM(97) 385 τελικό, δε δηµοσιεύθηκε στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα]. 

 

EUROTECNET  

• Έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την πρώτη φάση του προγράµµατος 

Eurotecnet (1985-1988) - SEC (89) 1658 τελικό.  

• Απόφαση 89/657/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 1989, για 

τη θέσπιση προγράµµατος δράσης µε σκοπό να προωθηθεί η καινοτοµία 

στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης που προκύπτει από τις 

τεχνολογικές µεταβολές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Eurotecnet), Επίσηµη 

Εφηµερίδα L 393 της 30.12.1989.  

• Απόφαση 89/657/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 1989 

(Eurotecnet), Επίσηµη Εφηµερίδα L 393 της 30.12.1989.  

• Απόφαση 92/170/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης Μαρτίου 1992, 

Επίσηµη Εφηµερίδα L 75 της 21.3.1992 - που τροποποιεί την απόφαση 

89/657/ΕΟΚ (Eurotecnet) και την απόφαση 90/267/ΕΟΚ (Force) - σχετικά µε 
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τη συγκρότηση ενιαίας συµβουλευτικής επιτροπής Eurotecnet και Force για 

την εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση.  

• Έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τη λειτουργία του προγράµµατος 

Eurotecnet (Ιανουάριος 1990 - Ιούνιος 1992). COM(93) 317 τελικό.  

• Έγγραφο FPC/93/12 τελικό, Τελική έκθεση της Επιτροπής, της 22ας 

Ιουλίου 1997, για την εφαρµογή του προγράµµατος EUROTECNET (1990-

1994) [COM(97) 386 τελικό - δεν έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα].  

 

FORCE 

• Απόφαση 90/267/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 1990, για τη 

θέσπιση του κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την ανάπτυξη της 

συνεχούς επαγγελµατικής κατάρτισης εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

(FORCE), Επίσηµη Εφηµερίδα L 156, 21.06.1990. 

• Απόφαση 92/170/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης Μαρτίου 1992 - 

Επίσηµη Εφηµερίδα L 75 της 21.03.1992 - που τροποποιεί την απόφαση 

89/657/EOK (Eurotecnet) και την απόφαση 90/267/ΕΟΚ (FORCE) - 

προκειµένου να δηµιουργηθεί µια συµβουλευτική επιτροπή για την 

εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση αρµόδια για τα προγράµµατα FORCE 

και Eurotecnet.  

• Τελική έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε το πρόγραµµα Force, 27 

Ιουλίου 1997,  [COM(97) 384 τελικό, που δεν δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα] – η έκθεση αυτή συµπληρώνει την ενδιάµεση έκθεση που 

συνέταξε η Επιτροπή (έγγραφο COM(94) 418 τελικό της 13ης Οκτωβρίου 

1994), στην οποία καθοριζόταν η ανάπτυξη του προγράµµατος FORCE από 

την 1η Ιανουαρίου 1991 έως την 31η ∆εκεµβρίου 1993.  

• Τελική έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε το πρόγραµµα Force, 27 

Ιουλίου 1997,  [COM(97) 384 τελικό, που δεν δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα].  

 

LEONARDO DA VINCI 

• Απόφαση 1999/382/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 για 

την καθιέρωση της δεύτερης φάσης του προγράµµατος κοινοτικής δράσης 
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στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης Leonardo da Vinci [Επίσηµη 

Εφηµερίδα L 146, 11.06.1999]. 

• Aπόφαση της Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 2000 σχετικά µε το 

πρόγραµµα εργασίας για το 2000 του προγράµµατος Leonardo da Vinci [δεν 

έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα]. 

• Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2000 για τη θέσπιση 

διατάξεων σχετικά µε τις ευθύνες των κρατών µελών και της Επιτροπής όσον 

αφορά τα εθνικά γραφεία στο πλαίσιο των γενικών προσανατολισµών για την 

εφαρµογή του δεύτερου σταδίου του προγράµµατος Leonardo da Vinci [δεν 

δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα]. 

• Απόφαση της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2000 σχετικά µε τα 

διοικητικά και οικονοµικά εγχειρίδια που εφαρµόζονται για τα σχέδια 

κινητικότητας, τα δοκιµαστικά σχέδια, τα γλωσσικά προσόντα, τα διακρατικά 

δίκτυα και τα εργαλεία αναφοράς του προγράµµατος Leonardo da Vinci [δεν 

έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα]. 

• Έκθεση της Επιτροπής - ενδιάµεση έκθεση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σχετικά µε την έναρξη της επιχειρησιακής υλοποίησης του 

δεύτερου σταδίου του προγράµµατος Leonardo Da Vinci (2000-2006) [ 

COM/2002/0315 τελικό, 14.06.2002 - δεν έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα ]. 

 

ERASMUS  

• EC, Council (1987), European Educational Policy Statements, 1971-

1987, 3rd edition, Luxembourg, p. 56-60, 89-91. 

 

TEMPUS 

• European Educational Policy Statements, 1990-1992, Supplement Νο 

2, γ΄ έκδοση, Λουξεµβούργο, σελ. 29-34. 

 
Κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL  

• Ανακοίνωση της Επιτροπής στα κράτη µέλη, της 14-04-2000, για τη 

θέσπιση των κατευθυντήριων γραµµών για την κοινοτική πρωτοβουλία 

EQUAL που αφορά τη διακρατική συνεργασία για την προαγωγή νέων 
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µεθόδων καταπολέµησης των διακρίσεων και ανισοτήτων πάσης φύσεως σε 

σχέση µε την αγορά εργασίας [C(2000)853 - Επίσηµη Εφηµερίδα C127, 05-

05-2000]. 

• Απόφαση C/2000/1221 της Επιτροπής της 12.05.2000 που καθορίζει 

την ενδεικτική κατανοµή ανά κράτος µέλος των πιστώσεων ανάληψης 

υποχρεώσεων στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL για την 

περίοδο 2000-2006. 

• Γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών [ Επίσηµη Εφηµερίδα C 156, 

06.06.2000 ]. 

• Απόφαση - C(2000) 1382 [δεν δηµοσιεύθηκε στην επίσηµη Εφηµερίδα]  

Στις 24 Μαΐου 2000, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση σχετικά µε τη 

χορήγηση χρηµατικής συνδροµής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στη 

χρηµατοδότηση ενός συνόλου ενεργειών, υπό µορφή συνολικής επιδότησης, 

που εφαρµόζεται σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στο πλαίσιο των 

διαρθρωτικών ταµείων κοινοτική βοήθεια (Ενέργειες του άρθρου 6 

παράγραφος 1 ε) του κανονισµού (ΕΚ) 1784/99 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Ιουλίου 1999). 

 

INTERREG  

• Ανακοίνωση της Επιτροπής στα κράτη µέλη της 28ης Απριλίου 2000 

σχετικά µε τη θέσπιση γενικών κατευθύνσεων για µια κοινοτική πρωτοβουλία 

που αφορά τη διευρωπαϊκή συνεργασία µε σκοπό την ενθάρρυνση της 

αρµονικής και ισόρροπης ανάπτυξης του ευρωπαϊκού εδάφους - Interreg III 

[Επίσηµη Εφηµερίδα C 143, 23.05.2000] - τροποποιήθηκε µε την Ανακοίνωση 

της Επιτροπής µε αντικείµενο την τροποποίηση των κατευθυντηρίων 

γραµµών για κοινοτική πρωτοβουλία σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη διευρωπαϊκή 

συνεργασία για την ενθάρρυνση της αρµονικής και ισόρροπης ανάπτυξης στο 

ευρωπαϊκό έδαφος - Interreg III Επίσηµη Εφηµερίδα C 239, 25/08/2001] - 

συµπληρώθηκε από την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα κράτη µέλη της 

7ης Μαΐου 2001 – "∆ιαπεριφερειακή συνεργασία" - Σκέλος C της κοινοτικής 

πρωτοβουλίας Interreg III - Ανακοίνωση της Επιτροπής [C(2001) 1188 τελικό 

- Επίσηµη εφηµερίδα, 15.5.2001]. 
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• Ανακοίνωση της Επιτροπής µε αντικείµενο την τροποποίηση των 

κατευθυντηρίων γραµµών για κοινοτική πρωτοβουλία σχετικά µε τη 

σχεδιαζόµενη διευρωπαϊκή συνεργασία για την ενθάρρυνση της αρµονικής και 

ισόρροπης ανάπτυξης στο ευρωπαϊκό έδαφος - Interreg III Επίσηµη 

Εφηµερίδα C 239, 25/08/2001], Παράρτηµα 1 της ανακοίνωσης. 

• Ανακοίνωση της Επιτροπής µε αντικείµενο την τροποποίηση των 

κατευθυντηρίων γραµµών για κοινοτική πρωτοβουλία σχετικά µε τη 

σχεδιαζόµενη διευρωπαϊκή συνεργασία για την ενθάρρυνση της αρµονικής και 

ισόρροπης ανάπτυξης στο ευρωπαϊκό έδαφος - Interreg III Επίσηµη 

Εφηµερίδα C 239, 25/08/2001], Παράρτηµα 2 της ανακοίνωσης. 

 

URBAN 

• Ανακοίνωση της Επιτροπής στα κράτη µέλη, της 28ης Απριλίου 2000, 

σχετικά µε τη θέσπιση γενικών κατευθύνσεων για την ανάληψη κοινοτικής 

πρωτοβουλίας που αφορά την οικονοµική και κοινωνική ανάπλαση πόλεων 

και προαστίων σε κρίση, έτσι ώστε να προωθηθεί η αειφόρος αστική 

ανάπτυξη - URBAN II [C(2000) 1100 - Επίσηµη Εφηµερίδα C 141, 

19.05.2000]. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΑΝΕΡΓΙΑ790

Εργατικό δυναµικό 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 
Εργατικό δυναµικό 4.617,2 4.581,6 4.652,2 4.728,4 4.823,2
  
Απασχολούµενοι 4.097,9 4103,2 4190,2 4286,6 4330,5
% του συνόλου εργατικού 
δυναµικού 

88,8 89,6 90,1 90,7 89,8

Κατά κλάδο  
Γεωργία, κτηνοτροφία, 
αλιεία 

712,9 661,3 648,3 655,5 545,6

Ορυχεία 18,6 19,7 21,0 12,6 14,7
Μεταποίηση  571,5 580,3 579,2 565,0 569,7
Ηλεκτρισµός, φωταέριο 40,1 37,0 35,9 42,4 39,1
Οικοδοµήσεις, δηµόσια 
έργα 

295,9 308,0 318,5 345,9 350,1

Εµπόριο, εστιατόρια, 
ξενοδοχεία 

974,9 980,4 1.016,8 1.035,4 1.028,1

Μεταφορές, αποθηκεύσεις, 
επικοινωνίες 

254,5 258,9 250,7 263,1 272,4

Τράπεζες, ασφάλειες και 
διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 

305,2 328,6 342,9 355,0 395,4

Λοιπές υπηρεσίες 924,4 928,9 976,8 1.011,7 1.115,6
∆ε δήλωσαν - - - - -
  
Άνεργοι 519,3 478,4 462,1 441,8 492,7
% του συνόλου εργατικού 
δυναµικού 

11,2 10,4 9,9 9,3 10,2

 
Πηγή: ΕΣΥΕ. 

                                                 
790 ΕΣΥΕ (2005), Η Ελλάδα µε αριθµούς.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

 
∆είκτες απασχόλησης στην Ελλάδα 1791

Εργατικό ∆υναµικό (γενικά) 

 

Σύνολο 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Πληθυσµός 
εργάσιµης 
ηλικίας (15-
64 ετών) 

 
6.732. 

562 

 
6.769. 

303 

 
6.774. 

634 

 
6.796. 

079 

 
6.791. 

517 

 
6.994. 

058 

 
7.038. 

582 

 
7.074. 

250 

 
7.097. 

847 

 
7.109. 

453 

 
7.118. 

487 

 
7.126. 

879 

Ετήσια 
µεταβολή 
στον 
πληθυσµό 
εργάσιµης 
ηλικίας 

  
 

0,5 

 
 

0,1 

 
 

0,3 

 
 

-0,1 

 
 

3,0 

 
 

0,6 

 
 

0,5 

 
 

0,3 

 
 

0,2 
 

 
 

0,1 

 
 

0,1 

Εργατικό 
δυναµικό 

4.112. 
443 

4.188. 
892 

4.244. 
493 

4.313. 
987 

4.292. 
739 

4.512. 
840 

4.583. 
662 

4.617. 
209 

4.581. 
610 

4.652. 
227 

4.728. 
395 

4.822. 
760 

Ετήσια 
µεταβολή στο 
εργατικό 
δυναµικό (%) 

  
 

1,9 

 
 

1,3 

 
 

1,6 

 
 

-0,5 

 
 

5,1 

 
 

1,6 

 
 

0,7 

 
 

-0,8 

 
 

1,5 

 
 

1,6 

 
 

2,0 

Ποσοστό 
συµµετοχής 
(% 
πληθυσµού 
εργάσιµης 
ηλικίας) 

 
 
 

61,1 

 
 
 

61,9 

 
 
 

62,7 

 
 
 

63,5 

 
 
 

63,2 

 
 
 

64,5 

 
 
 

65,1 

 
 
 

65,3 

 
 
 

64,5 

 
 
 

65,4 

 
 
 

66,4 

 
 
 

67,7 

Πηγή: ΕΣΥΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ 

                                                 
791 ΕΣΥΕ, ΕΕ∆ 1993-1997 ετήσιες και 1998-2004 β΄ τριµήνου (αναθεωρηµένα στοιχεία) και 
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ (2005: 32). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 
 

∆είκτες απασχόλησης στην Ελλάδα 2792

 
Απασχόληση – Κατανοµή κατά τύπο απασχόλησης 

 
 

 

Σύνολο 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Σύνολο 
απασχολουµ
ένων 

 
3.715. 

363 

 
3.786. 

157 

 
3.820. 

511 

 
3.868. 

284 

 
3.853. 

335 

 
4.023. 

676 

 
4.040.

371 

 
4.097. 

875 

 
4.103. 

211 

 
4.190. 

175 

 
4.286. 

561 

 
4.329. 

742 

Ετήσια 
µεταβολή 
στην 
απασχόληση 

  
 

1,9 

 
 

0,9 

 
 

1,3 

 
 

-0,4 

 
 

4,4 

 
 

0,4 

 
 

1,4 

 
 

0,1 

 
 

2,1 

 
 

2,3 

 
 

1,0 

Ποσοστό 
απασχόληση
ς (% 
πληθυσµού 
εργάσιµης 
ηλικίας) 

 
 
 

55,2 

 
 
 

55,9 

 
 
 

56,4 

 
 
 

56,9 

 
 
 

56,7 

 
 
 

57,5 

 
 
 

57,4 

 
 
 

57,9 

 
 
 

57,8 

 
 
 

58,9 

 
 
 

60,2 

 
 
 

60,8 

Μισθωτοί 1.980. 
727 

2.017. 
698 

2.060. 
082 

2.101. 
006 

2.111. 
468 

2.270. 
853 

2.337. 
395 

2.378. 
705 

2.466. 
329 

2.545. 
331 

2.615. 
962 

2.745. 
642 

Μισθωτοί –
ετήσια 
µεταβολή 

  
1,9 

 
2,1 

 
2,0 

 
0,5 

 
7,5 

 
2,9 

 
1,8 

 
3,7 

 
3,2 

 
2,8 

 
5,0 

Μισθωτοί (% 
συνόλου των 
απασχολουµ
ένων) 

 
 

55,3 

 
 

53,3 

 
 

53,9 

 
 

54,3 

 
 

54,8 

 
 

56,4 

 
 

57,9 

 
 

58,0 

 
 

60,1 

 
 

60,7 

 
 

61,0 

 
 

63,4 

Αυτοαπασχο
λούµενοι 

1.019. 
390 

1.038. 
044 

1.045. 
353 

1.036. 
487 

1.007. 
867 

1.007. 
164 

991. 
591 

998. 
362 

954. 
305 

996. 
494 

1.018. 
482 

962. 
345 

Αυτοαπασχο
λούµενοι –
ετήσια 
µεταβολή 

  
 

1,8 

 
 

0,7 

 
 

-0,8 

 
 

-2,8 

 
 

-0,1 

 
 

-1,5 

 
 

0,7 

 
 

-4,4 

 
 

4,4 

 
 

2,2 

 
 

-5,5 

Αυτοαπασχο
λούµενοι (% 
συνόλου των 
αυτοαπασχο
λουµένων) 

 
 

27,4 

 
 

27,4 

 
 

27,4 

 
 

26,8 

 
 

26,2 

 
 

25,0 

 
 

24,5 

 
 

24,4 

 
 

23,3 

 
 

23,8 

 
 

23,8 

 
 

22,2 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ 

                                                 
792 ΕΣΥΕ, ΕΕ∆ 1993-1997 ετήσιες και 1998-2004 β΄ τριµήνου (αναθεωρηµένα στοιχεία) και 
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ (2005: 32). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ - ∆είκτες απασχόλησης στην Ελλάδα 3793

Απασχόληση – Κατανοµή κατά τοµέα απασχόλησης 

Πηγή: ΕΣΥΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ 

Σύνολο 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Σύνολο 
απασχολουµ
ένων 

 
3.715. 

363 

 
3.786. 

157 

 
3.820. 

511 

 
3.868. 

284 

 
3.853. 

335 

 
4.023. 

676 

 
4.040.

371 

 
4.097. 

875 

 
4.103. 

211 

 
4.190. 

175 

 
4.286. 

561 

 
4.329. 

742 

Ετήσια 
µεταβολή 
στην 
απασχόληση 

  
 

1,9 

 
 

0,9 

 
 

1,3 

 
 

-0,4 

 
 

4,4 

 
 

0,4 

 
 

1,4 

 
 

0,1 

 
 

2,1 

 
 

2,3 

 
 

1,0 

Ποσοστό 
απασχόληση
ς (% 
πληθυσµού 
εργάσιµης 
ηλικίας) 

 
 
 

55,2 

 
 
 

55,9 

 
 
 

56,4 

 
 
 

56,9 

 
 
 

56,7 

 
 
 

57,5 

 
 
 

57,4 

 
 
 

57,9 

 
 
 

57,8 

 
 
 

58,9 

 
 
 

60,2 

 
 
 

60,8 

Απασχολούµ
ενοι στη 
Γεωργία 

778. 
428 

774. 
741 

766. 
998 

771. 
516 

750. 
565 

708. 
567 

691. 
629 

700. 
903 

649. 
216 

633. 
943 

642. 
570 

533. 
091 

Γεωργία-
ετήσια 
µεταβολή 
στην 
απασχόληση 
(%) 

  
 

-0,5 

 
 

-1,0 

 
 

0,6 

 
 

-2,7 

 
 

-5,6 

 
 

-2,4 

 
 

1,3 

 
 

-7,4 

 
 

-2,4 

 
 

1,4 

 
 

-17,0 

Απασχολούµ
ενοι στη 
γεωργία (%) 

 
21,0 

 
20,5 

 
20,1 

 
19,9 

 
19,5 

 
17,6 

 
17,1 

 
17,1 

 
15,8 

 
15,1 

 
15,0 

 
12,3 

Απασχολούµ
ενοι στη 
Βιοµηχανία 

 
579. 
499 

 
577. 
791 

 
577. 
688 

 
576. 
106 

 
558. 
658 

 
585. 
765 

 
576. 
957 

 
571. 
540 

 
580. 
270 

 
579. 
226 

 
565. 
040 

 
569. 
672 

Βιοµηχανία-
ετήσια 
µεταβολή 
στην 
απασχόληση 
(%) 

  
 
 

-0,3 

 
 
 

0,0 

 
 
 

-0,3 

 
 
 

-3,0 

 
 
 

4,9 

 
 
 

-1,5 

 
 
 

-0,9 

 
 
 

1,5 

 
 
 

-0,2 

 
 
 

-2,4 

 
 
 

0,8 

Απασχολούµ
ενοι στη 
Βιοµηχανία 
(%) 

 
 

15,6 

 
 

15,3 

 
 

15,1 

 
 

14,9 

 
 

14,5 

 
 

14,6 

 
 

14,3 

 
 

13,9 

 
 

14,1 

 
 

13,8 

 
 

13,2 

 
 

13,2 

Απασχολούµ
ενοι στις 
Υπηρεσίες 

 
2.026. 

439 

 
2.104.

713 

 
2.154. 

774 

 
2.199. 

944 

 
2.223. 

393 

 
2.368. 

606 

 
2.408. 

358 

 
2.458. 

900 

 
2.496. 

871 

 
2.587. 

224 

 
2.665. 

203 

 
2.811. 

193 

Υπηρεσίες-
ετήσια 
µεταβολή 
στην 
απασχόληση 
(%) 

  
 
 

3,9 

 
 
 

2,4 

 
 
 

2,1 

 
 
 

1,1 

 
 
 

6,5 

 
 
 

1,7 

 
 
 

2,1 

 
 
 

1,5 

 
 
 

3,6 

 
 
 

3,0 

 
 
 

5,5 

Απασχολούµ
ενοι στις 
Υπηρεσίες 
(%) 

 
 

54,5 

 
 

55,6 

 
 

56,4 

 
 

56,9 

 
 

57,7 

 
 

58,9 

 
 

59,6 

 
 

60,0 

 
 

60,9 

 
 

61,7 

 
 

62,2 

 
 

64,9 

                                                 
793 ΕΣΥΕ, ΕΕ∆ 1993-1997 ετήσιες και 1998-2004 β΄ τριµήνου (αναθεωρηµένα στοιχεία) και 
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ (2005: 32). 
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Ανεργία – Κατανοµή κατά οµάδα ενδιαφέροντος 

 

Σύνολο 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Σύνολο 
ανέργων 

397. 
080 

402. 
735 

423. 
982 

445. 
703 

439. 
404 

489. 
164 

543. 
291 

519. 
334 

478. 
399 

462. 
052 

441. 
834 

493.
018

Ετήσια 
µεταβολή 
συνόλου 
ανέργων (%) 

  
1,4 

 
5,3 

 
5,1 

 
-1,4 

 
11,3 

 
11,1 

 
-4,4 

 
-7,9 

 
-3,4 

 
-4,4 

 
11,6 

Ποσοστό 
ανεργίας (%) 

9,7 9,6 10,0 10,3 10,2 10,8 11,9 11,2 10,4 9,9 9,3 10,2 

Άνεργοι νέοι 
15-29 ετών 

235. 
383  

237. 
359   

247. 
470 

262. 
055 

252. 
232 

276. 
787 

297. 
935 

279. 
221 

251. 
194 

237. 
724 

222. 
615 

231.
619

Ετήσια 
µεταβολή 
ανέργων νέων 
15-29 ετών 

  
0,8 

 
4,3 

 
5,9 

 
-3,7 

 
9,7 

 
7,6 

 
-6,3 

 
-10,0 

 
-5,4 

 
-6,4 

 
4,0 

Ποσοστό 
ανεργίας νέων 
15-29 ετών 

 
21,7 

 
22,0 

 
22,9 

 
24,3 

 
24,2 

 
22,6 

 
24,3 

 
23,0 

 
21,5 

 
20,4 

 
19,5 

 
20,2 

Άνεργοι νέοι 
(νεοεισερχόµεν
οι) 

 
195. 
885 

 
190. 
426 

 
193. 
593 

 
228. 
235 

 
217. 
396 

 
241. 
109 

 
257. 
598 

 
240. 
425 

 
229. 
744 

 
190. 
742 

 
184. 
020 

212.
580

Ετήσια 
µεταβολή 
στους 
νεοεισερχόµεν
ους ανέργους 
(%) 

  
 

-2,8 

 
 

1,7 

 
 

17,9 

 
 

-4,7 

 
 

10,9 

 
 

6,8 

 
 

-6,7 

 
 

-4,4 

 
 

-17,0 

 
 

-3,5 

 
 

15,5 

Άνεργοι νέοι 
(% του 
συνόλου) 

 
49,3 

 
47,3 

 
45,7 

 
51,2 

 
49,5 

 
49,3 

 
47,4 

 
46,3 

 
48,0 

 
41,3 

 
41,6 

 
43,1 

Μακροχρόνια 
άνεργοι 

198. 
965 

209. 
908 

222. 
154 

259. 
704 

250. 
829 

276. 
704 

317. 
797 

302. 
971 

259. 
557 

253. 
838 

257. 
819 

278.
151

Ετήσια 
µεταβολή 
στους 
µακροχρόνια 
ανέργους (%) 

  
 

5,5 

 
 

5,8 

 
 

16,9 

 
 

-3,4 

 
 

10,3 

 
 

14,9 

 
 

-4,7 

 
 

-14,3 

 
 

-2,2 

 
 

1,6 

 
 

7,9 

Μακροχρόνια 
ανεργία (% του 
συνόλου) 

 
50,1 

 
52,1 

 
52,4 

 
58,3 

 
57,1 

 
56,6 

 
58,5 

 
58,3 

 
54,3 

 
54,9 

 
58,4 

 
56,4 

Άνεργοι που 
έχουν εργαστεί 
στο παρελθόν 

 
201. 
195 

 
212. 
309 

 
230. 
389 

 
217. 
468 

 
222. 
008 

 
248. 
055 

 
285. 
693 

 
278. 
909 

 
248. 
655 

 
271. 
310 

 
257. 
814 

 
280. 
438 

Ετήσια 
µεταβολή των 
ανέργων που 
έχουν εργαστεί 
(%) 

  
 

5,5 

 
 

8,5 

 
 

-5,6 

 
 

2,1 

 
 

11,7 

 
 

15,2 

 
 

-2,4 

 
 

-10,8 

 
 

9,1 

 
 

-5,0 

 
 

8,8 

Άνεργοι που 
έχουν εργαστεί 
στο παρελθόν 
(% του 
συνόλου) 

 
 

50,7 

 
 

52,7 

 
 

54,3 

 
 

48,8 

 
 

50,5 

 
 

50,7 

 
 

52,6 

 
 

53,7 

 
 

52,0 

 
 

58,7 

 
 

58,4 

 
 

56,9 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ 

 
                                                 
794 ΕΣΥΕ, ΕΕ∆ 1993-1997 ετήσιες και 1998-2004 β΄ τριµήνου (αναθεωρηµένα στοιχεία) και 
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ (2005: 32). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ 

Επάγγελµα της πρώτης απασχόλησης κατά φύλο (%)795

Επάγγελµα πρώτης απασχόλησης Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Ένοπλες ∆υνάµεις 3,1 0,2 1,8

Μέλη των βουλευτικών σωµάτων, ανώτερα 

διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του 

δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα 

5,4 3,3 4,4

Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, 

καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλµατα 

11,8 18,9 15,1

Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και συναφή 

επαγγέλµατα 

9,4 15,4 12,2

Υπάλληλοι γραφείου και συναφή επαγγέλµατα 9,5 25,3 17,0

Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και 

πωλητές σε καταστήµατα και υπαίθριες αγορές

18,5 25,1 21,6

Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι 

και αλιείς 

7,3 3,5 5,5

Ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 

επαγγέλµατα 

22,0 3,8 13,4

Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών 

εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και εξοπλισµού 

7,8 1,1 4,6

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 

µικροεπαγγελµατίες 

5,1 3,4 4,3

Σύνολο 100 100 100

          Πηγή: ΕΣΥΕ. 

 

                                                     

                                                 
795 ΕΣΥΕ (2000). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ 

 
Εργασιακή κατάσταση συνολικού πληθυσµού και καταρτισµένων796

 
 

 19-29 ετών 30-44 ετών 45-54 ετών Σύνολο 
(19-54 ετών) 

Μέγεθος 
δείγµατος 

Σύνολο Καταρτισµένοι797 Σύνολο Καταρτισµένοι Σύνολο Καταρτισµένοι Σύνολο Καταρτισµένοι

Άνδρες 4.630 721 8.17 1.125 5.384 668 18.331 2.514

Γυναίκες  4.939 772 8.857 696 5.515 285 19.311 1.753

Και τα δύο 

φύλα 

9.569 1.493 17.174 1.821 10.899 953 37.642 4.267

Ποσοστά 

συµµετοχής 

   

Άνδρες 95,2 95,4 97,1 98,0 90,6 91,2 94,7 95,4

Γυναίκες  76,4 90,8 65,4 74,7 48,7 56,5 63,4 78,8

Και τα δύο 

φύλα 

85,5 93,0 80,8 89,1 69,4 80,8 78,7 88,6

Ποσοστά 

ανεργίας 

   

Άνδρες 16,4 18,8 5,1 4,9 4,0 4,6 7,7 8,8

Γυναίκες  31,7 33,0 14,4 16,7 9,7 11,2 18,7 24,3

Και τα δύο 

φύλα 

23,4 25,9 9,0 8,7 6,0 6,0 12,2 14,5

Χρόνος 

αναζήτησης 

εργασίας 

(µόνο οι 

άνεργοι, 

ποσοστιαία 

κατανοµή) 

   

Άνδρες    

Λιγότερο 

από 6 

µήνες 

28,4 32,6 29,0 33,3 29,1 32,1 28,7 32,7

                                                 
796 Κανελλόπουλος, Κ., Παπακωνσταντίνου, Π. (2005: 190).                                                                                       
797 Ως καταρτισµένοι επιλέγονται οι απόφοιτοι µέσων και ανωτέρων τεχνικών και 
επαγγελµατικών σχολών και Ι.Ε.Κ., καθώς και όσοι έχουν κατάρτιση 6+ µηνών. 
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6-11 µήνες 19,5 19,4 16,3 18,5 13,8 14,3 17,7 18,5

12 µήνες 

και πάνω 

52,1 48,1 54,7 48,1 57,1 53,6 53,6 48,8

Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Μέγεθος 

δείγµατος 

722 129 411 54 196 28 1.329 211

Γυναίκες    

Λιγότερο 

από 6 

µήνες 

18,9 18,2 19,5 19,5 21,5 16,7 19,4 18,5

6-11 µήνες 18,0 22,9 14,4 12,6 11,9 16,7 16,0 19,9

12 µήνες 

και πάνω 

63,1 58,9 66,1 67,8 66,5 66,7 64,6 61,6

Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Μέγεθος 

δείγµατος 

1.194 231 835 87 260 18 2.289 336

Και τα δύο 

φύλα 

   

Λιγότερο 

από 6 

µήνες 

22,5 23,3 22,6 24,8 24,8 26,1 22,8 23,9

6-11 µήνες 18,6 21,7 15,0 14,9 12,7 15,2 16,6 19,4

12 µήνες 

και πάνω 

58,9 55,0 62,4 60,3 62,5 58,7 60,6 56,7

Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Μέγεθος 

δείγµατος 

1.916 360 1.246 141 456 46 3.618 547
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Α΄  ΜΕΡΟΣ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
1. Ατοµικό και εκπαιδευτικό προφίλ των αποφοίτων 
 
1.1. Ηλικία 

Το σύνολο των 326 ατόµων του δείγµατος ανήκει στο ηλικιακό φάσµα 21-43 ετών. Ο 

υπολογισµός της ηλικίας έγινε µε βάση το χρόνο διενέργειας της παρούσας έρευνας. 

Από αυτούς το 6,7% ανήκει στις ηλικίες άνω των 30 (31-43), το 58%, δηλαδή 

περισσότεροι από τους µισούς, στις ηλικίες 26-30 και το 35,3% στις ηλικίες µέχρι τα 25 (21-

25) (∆ιάγραµµα 8). Η συγκεκριµένη κατηγοριοποίηση επελέγη διότι σε όλες τις έρευνες που 

αναφέρονται σε ζητήµατα απασχόλησης και ανεργίας (και συνακόλουθα και της κατάρτισης) 

ερευνώνται οι διάφορες παράµετροι σε συνάρτηση και µε το ηλικιακό όριο των 25 ετών (π.χ. 

απασχόληση και ανεργία των νέων κάτω των 25).  

 

1.2. Φύλο 
Από το σύνολο των 326 ατόµων του δείγµατος το 44,5%  (145 άτοµα) είναι άνδρες 

και το 55,5%  (181 άτοµα) είναι γυναίκες (∆ιάγραµµα 7). Η κατανοµή των ατόµων του 

δείγµατος κατά φύλο έγινε µε βάση την ποσοστιαία εκπροσώπηση του κάθε φύλου στον 

συνολικό υπό εξέταση πληθυσµό. 

 

1.3. Οικογενειακή κατάσταση 
Η επιλογή του συγκεκριµένου πληθυσµού έγινε µε γνώµονα τη σκέψη ότι θα έπρεπε 

οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. να έχουν ήδη διανύσει µια ικανή περίοδο δοκιµασίας τους στην αγορά 

εργασίας, έτσι ώστε να έχουν µια σαφέστερη εικόνα της, αλλά και να έχει παρεµβληθεί αρκετό 

χρονικό διάστηµα  από την αποφοίτησή τους, ώστε να έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

έχουν εξασφαλίσει κάποια σταθερότερη θέση εργασίας –µετά από την αναπόφευκτη αστάθεια 

που εµφανίζει η πλειονότητα το πρώτο χρονικό διάστηµα που έχει εισέλθει στην αγορά 

εργασίας-. Αυτό θα τους επέτρεπε να δώσουν απαντήσεις πιο αξιόπιστες και εποµένως 

χρησιµότερες για την έρευνά µας. 

Ανάµεσα στις παραµέτρους που συνθέτουν την εικόνα του αποφοίτου Ι.Ε.Κ. και που 

επηρεάζουν σε κάποιο –µικρό ή µεγαλύτερο- βαθµό τις στάσεις, τις συµπεριφορές και τις 

επιλογές του είναι και η οικογενειακή κατάσταση του καθενός. 

Η εικόνα που παρουσιάζει λοιπόν το συγκεκριµένο δείγµα είναι η ακόλουθη: 

Το 80,7% (η συντριπτική πλειοψηφία) είναι άγαµοι,  το 19% είναι έγγαµοι και το 0,3% 

διαζευγµένοι (∆ιάγραµµα 9). 

Το ποσοστό των άγαµων ανδρών (91%) είναι κατά πολύ υψηλότερο από εκείνο των 

γυναικών (72,4%) και αντίστοιχα οι έγγαµες γυναίκες (27,1%) είναι τριπλάσιες από τους 

άνδρες (9%) (Παρ. Πίνακας 1). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την αύξηση της ηλικίας στην 
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οποία προχωρούν σε γάµο κυρίως οι άνδρες, αλλά και οι γυναίκες, στην εποχή µας. 

Ταυτόχρονα, αποτελεί µια ισχυρή ένδειξη για τις βασικές αιτίες που την προκαλούν και που, 

κατά τις δηλώσεις των ίδιων των αποφοίτων, είναι η δυσκολία επαγγελµατικής 

αποκατάστασης και η εργασιακή ανασφάλεια, οι οποίες τους εµποδίζουν να αναλάβουν 

οικογενειακές ευθύνες, στις οποίες ενδεχοµένως να µη µπορέσουν να αντεπεξέλθουν. 

Έχει ήδη προαναφερθεί το γεγονός ότι η έρευνα διενεργήθηκε µε προσωπική 

συνέντευξη. Αυτό µας έδωσε την ευκαιρία να αποτυπώσουµε στο ηµερολόγιο της έρευνας και 

διάφορα προσωπικά σχόλια. Ένα από αυτά  ήταν και το παράπονο που εξέφρασαν πολλοί 

άγαµοι απόφοιτοι, ότι η αδυναµία τους να δηµιουργήσουν οικογένεια και να αναλάβουν 

πρόσθετες υποχρεώσεις οφειλόταν στην επαγγελµατική τους αστάθεια και στην έλλειψη 

επαγγελµατικής σιγουριάς που αντιµετώπιζαν. Σε µια χώρα, όπως η Ελλάδα, η οποία 

αντιµετωπίζει -ανάµεσα στα άλλα- και µεγάλα προβλήµατα υπογεννητικότητας και εποµένως 

και µείωσης του πληθυσµού της, αντιλαµβανόµαστε πόσο σοβαρό ζήτηµα είναι η αδυναµία 

δηµιουργίας οικογένειας από τους νέους για λόγους κυρίως οικονοµικής φύσεως. Μια πρώτη 

παρατήρηση που µπορούµε να κάνουµε είναι ότι η δηµιουργία οικογένειας φαίνεται να γίνεται 

σε όλο και µεγαλύτερες ηλικίες και θεωρούµε βέβαιο ότι η επίλυση των επαγγελµατικών 

προβληµάτων και η αντιµετώπιση της αβεβαιότητας στον επαγγελµατικό στίβο αποτελεί 

άµεση προτεραιότητα των νέων και οδηγεί στην αναβολή οποιωνδήποτε άλλων σχεδιασµών 

σε προσωπικό επίπεδο.  

Η συσχέτιση των δύο µεταβλητών “οικογενειακή κατάσταση” και “τωρινή κατάσταση 

απασχόλησης” δείχνει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα (Χ2=17,740   p=0,001 µε 

συντελεστή συσχέτισης Cramer's V=0,165) (Πίνακας 60). Πιο συγκεκριµένα η κατηγορία 

“άγαµος” συσχετίζεται περισσότερο µε την κατηγορία “εργαζόµενος” (87,1% των άγαµων 

έναντι 71% των έγγαµων), ενώ η κατηγορία “έγγαµος” συσχετίζεται περισσότερο µε την 

κατηγορία “οικονοµικά ανενεργός” ( 16,1% των έγγαµων έναντι 3% των άγαµων). ∆εδοµένου 

του συντελεστή συσχέτισης που υπολογίστηκε (=0,232), η συσχέτιση είναι ασθενής, παρ’ όλ’ 

αυτά υποδεικνύει ότι οι εργασιακές συνθήκες αποτελούν εµπόδιο στην απασχόληση των 

έγγαµων (γυναικών κατά κύριο λόγο). Επίσης, επιβεβαιώνει κάτι που επαναλαµβάνεται 

έµµεσα 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. 

  Και στην περίπτωση συσχέτισης των δύο µεταβλητών χωρίς το συνυπολογισµό των 

διαζευγµένων (1 άτοµο) παρατηρούµε ότι υπάρχει µεταξύ τους στατιστικά σηµαντική 

εξάρτηση (Χ2=17,501   p<0,001 µε συντελεστή συσχέτισης Cramer's V=0,232),  που επίσης 

κρίνεται ως ασθενής, µε εντονότερη τη συσχέτιση “άγαµος” - “εργαζόµενος” και “έγγαµος” - 

“οικονοµικά ανενεργός”. 

Το γεγονός ότι οι άγαµοι υπεραντιπροσωπεύονται στο συγκεκριµένο δείγµα 

δικαιολογεί το ότι οι περισσότεροι εργαζόµενοι και οι περισσότεροι άνεργοι απόφοιτοι είναι 

άγαµοι (83,6% και 76,5% αντίστοιχα), αλλά η κατάσταση µεταβάλλεται στην κατηγορία των 
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οικονοµικά ανενεργών, όπου οι έγγαµοι εµφανίζουν υπεροχή (55,6%) έναντι των αγάµων 

(44,4%). Θεωρούµε µάλιστα ότι, καθώς οι γυναίκες στην κατηγορία αυτή είναι υπερδιπλάσιες 

από τους άνδρες (7,7% και 2,8% αντίστοιχα), το ποσοστό αυτό αποτελείται κυρίως από 

γυναίκες. Επίσης και τα ποσοστά ανεργίας είναι διαφορετικά, µε τους έγγαµους να 

αντιµετωπίζουν πρόβληµα σε µεγαλύτερο βαθµό (12,9%) από τους άγαµους (9,9%), ενώ από 

το σύνολο των ανέργων ένας στους τέσσερις είναι έγγαµος και τρεις στους τέσσερις άγαµοι. 

Από τους αποφοίτους που είναι έγγαµοι, το 47,5% δεν έχουν παιδιά, το 41% έχουν 

ένα παιδί και το 11,5% έχουν δύο παιδιά (∆ιάγραµµα 10). 

Κατά τη γνώµη µας παρουσιάζει ενδιαφέρον η κατανοµή των παιδιών κατά φύλο. Το 

66,7% των έγγαµων ανδρών δεν έχει κανένα παιδί έναντι του 42,9% των έγγαµων γυναικών, 

το 25% των έγγαµων ανδρών έχει ένα παιδί έναντι του 44,9% των  έγγαµων γυναικών και 

µόνο το 8,3% των έγγαµων ανδρών έχει δύο παιδιά έναντι του 12,2% των  έγγαµων 

γυναικών. 

Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο αριθµός των έγγαµων αποφοίτων είναι ήδη 

αρκετά µικρός, αντιλαµβανόµαστε ότι η καθυστέρηση δηµιουργίας οικογένειας έχει και 

πρόσθετες κοινωνικές παραµέτρους, συντελώντας στην επιδείνωση του ήδη ογκούµενου 

φαινοµένου της υπογεννητικότητας. 

 
1.4. Τόπος τωρινής κατοικίας 

Μια από τις βασικές υποθέσεις της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση της 

δυνατότητας των αποφοίτων να έχουν πρόσβαση ισότιµη µε τους άλλους συνοµηλίκους τους 

σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες, ώστε να µπορούν να συµµετάσχουν στην συλλογική προσπάθεια 

βελτίωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου και να διεκδικήσουν την επί ίσοις όροις ένταξή τους 

στην αγορά εργασίας. 

Η επιλογή της µόνιµης κατοικίας µετά το πέρας των σπουδών είναι συνήθως 

αποτέλεσµα της επίδρασης διαφόρων συναισθηµατικών παραγόντων, όπως είναι οι 

οικογενειακοί και προσωπικοί δεσµοί και το γνώριµο κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και άλλων 

πιο εξορθολογικοποιηµένων, όπως είναι το στοιχείο της επαγγελµατικής αποκατάστασης. 

Θεωρούµε ότι ο τόπος µόνιµης κατοικίας µπορεί να επηρεάσει τις δυνατότητες και τις 

τελικές εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές του ατόµου, αφού σε κάθε περιοχή οι 

προσφερόµενες ευκαιρίες για εκπαίδευση και κατάρτιση είναι διαφορετικές και η κατάσταση 

της αγοράς εργασίας σε θέµατα προσφοράς και ζήτησης  παρουσιάζει τοπικές ιδιαιτερότητες. 

Η διενέργεια της έρευνας σε αποφοίτους προερχόµενους από έξι νοµούς (Θεσ/νίκης, 

που αποτελεί το κέντρο της Κεντρικής Μακεδονίας, Πιερίας, Ηµαθίας, Πέλλας, Κιλκίς και 

Χαλκιδικής), οι οποίοι παρουσιάζουν οµοειδή χαρακτηριστικά, αλλά και προβλήµατα 

ανάπτυξης, µας οδήγησε σε µια µεγάλη ποικιλία τόπων µόνιµης κατοικίας. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, επιλέξαµε την κατηγοριοποίηση σε πρώτη φάση µε 

βάση το νοµό και στη συνέχεια µε βάση το γεγονός  της µόνιµης εγκατάστασης στην 

πρωτεύουσα  ή στην περιφέρεια του νοµού. Θεωρήσαµε εξαρχής ότι όσοι κατοικούν στην 

πρωτεύουσα του νοµού βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση, όταν πρόκειται για ζητήµατα 
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πληροφόρησης ή συµµετοχής σε εκπαιδευτικά προγράµµατα και εξεύρεσης θέσης εργασίας. 

Θέλαµε λοιπόν να έχουµε την ευκαιρία να παρακολουθήσουµε κατά πόσο αυτός ο 

παράγοντας επηρέασε τις δυνατότητες και τις επιλογές των ατόµων του δείγµατος. 

Ειδικά για την πόλη της Θεσ/νίκης, επιλέξαµε να εντάξουµε σε αυτή όλες τις περιοχές 

του ευρύτερου πολεοδοµικού συγκροτήµατος, γιατί η συγκεκριµένη πόλη λειτουργεί µε όρους 

σύγχρονης µεγαλούπολης, στην οποία η έννοια της απόστασης  του τόπου κατοικίας από το 

χώρο εργασίας (και εποµένως και των ευκαιριών που σχετίζονται µε αυτή)  έχει διαφορετικό 

περιεχόµενο σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιφέρειες. 

Το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος (67,5%) δήλωσε ως τόπο µόνιµης κατοικίας την 

πόλη της Θεσ/νίκης. Το ποσοστό αυτό γίνεται 73,1% για τους άνδρες αποφοίτους και 63% για 

τις γυναίκες (∆ιάγραµµα 11 και Παρ. Πίνακας 142).  

Όπως φαίνεται από τα ευρήµατα σε άλλη ερώτηση (Α΄ Μέρος, ερ. 7), 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. Σχεδόν διπλάσιοι από τις γυναίκες είναι οι άνδρες που µετακινήθηκαν -

προφανώς για επαγγελµατικούς λόγους- και είναι φανερό ότι η κινητικότητα προς ένα µεγάλο 

αστικό κέντρο, όπως η Θεσ/νίκη, προσέφερε τις περισσότερες επαγγελµατικές ευκαιρίες, ήταν 

ευκολότερη απόφαση και παρουσίαζε τα λιγότερα εµπόδια για αυτούς.  

Η κατανοµή των υπολοίπων αποφοίτων στις άλλες περιοχές παρουσιάζει µια σχετική 

οµοιοµορφία (Παρ. Πίνακας 145). Έτσι έχουµε: 

Πίνακας 145: Τόπος τωρινής κατοικίας αποφοίτων δείγµατος   

Τόπος τωρινής κατοικίας Ποσοστό επί του 
συνόλου 

Ποσοστό επί 
των ανδρών 

Ποσοστό επί 
των γυναικών 

Θεσ/νίκη 67,5% 73,1% 63%

Περιφέρεια Ν. Θεσ/νίκης 2,1% 1,4% 2,8%

Κατερίνης 4,6% 4,1% 5%

Περιφέρεια Ν. Πιερίας 4% 3,4% 4,4%

Βέροια 1,2% 2,2%

Περιφέρεια Ν. Ηµαθίας 3,1% 2,8% 3,3%

Έδεσσα 3,4% 3,4% 3,3%

Περιφέρεια Ν. Πέλλας 5,2% 4,8% 5,5%

Κιλκίς 2,5% 1,4% 3,3%

Περιφέρεια Ν. Κιλκίς 0,6% 1,1%

Πολύγυρο 1,8% 1,4% 2,2%

Περιφέρεια Ν. Χαλκιδικής. 1,8% 0,7% 2,8%

Άλλα µέρη της Ελλάδας ή του 

εξωτερικού (Μεγ. Βρετανία-

Η.Π.Α.)  

1,8% 1,4%  1,1% 
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1.5. Τόπος µέγιστου χρόνου διαµονής (καταγωγής)  

Από τους αποφοίτους του δείγµατος το 8,9% δήλωσε ότι τα περισσότερα χρόνια της 

ζωής του τα πέρασε σε χωριό (µέχρι 2.000 κατοίκους), το 10,7% σε κωµόπολη (2.000-10.000 

κατοίκους), το 13,8% σε πόλη (10.000-50.000 κατοίκους), το 4,6% σε µεγάλη πόλη (50.000-

100.000 κατοίκους), το 60,4% στη Θεσ/νίκη  και το 1,5% σε πόλη του εξωτερικού.  

Τα παραπάνω ποσοστά στην κατανοµή κατά φύλο παρουσιάζουν, όπως είναι 

φυσικό, κάποιες διακυµάνσεις. Ειδικότερα, παρατηρούµε ότι το ποσοστό των ανδρών είναι 

πολύ χαµηλότερο από εκείνο των γυναικών που πέρασαν τα περισσότερα χρόνια της ζωής 

τους σε χωριό (Α: 4,8% - Γ: 12,2%) και σε κωµόπολη (Α: 8,3% - Γ: 12,7%) υποδηλώνοντας 

την ισχυρότερη επιθυµία των γυναικών να ξεφύγουν από ένα µάλλον κλειστό περιβάλλον µε 

λίγες επαγγελµατικές ευκαιρίες και να αναζητήσουν ένα καλύτερο µέλλον βελτιώνοντας τα 

επαγγελµατικά τους προσόντα. Οι άνδρες από την άλλη  έχοντας ίσως εξασφαλίσει κάποιες 

δυνατότητες επαγγελµατικής αποκατάστασης παραµένουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους 

απασχολούµενοι σε αγροτικές ή τεχνικές εργασίες.   

Αντεστραµµένη εµφανίζεται η εικόνα στα άτοµα που προέρχονται από πόλη µε το 

17,2% των ανδρών και το 11% των γυναικών να δηλώνουν προέλευση από αυτή, ενώ πολύ 

µικρή διαφορά υπάρχει ανάµεσα στα άτοµα διαφορετικού φύλου που προέρχονται από 

µεγάλη πόλη (Α: 4,1% - Γ: 5%).  

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε, η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων 

προέρχεται από την πόλη της Θεσ/νίκης. Περισσότεροι άνδρες (64,1%) και λιγότερες γυναίκες 

(57,5%) του δείγµατος δήλωσαν ότι πέρασαν τα περισσότερα χρόνια της ζωής τους σε αυτήν. 

Το στοιχείο αυτό δεν είναι βέβαια άσχετο προς την επιλογή τους να συνεχίσουν τις σπουδές 

τους σε Ι.Ε.Κ., καθώς ζώντας στη Θεσ/νίκη είχαν ευκολότερη πρόσβαση σε περισσότερα 

Ι.Ε.Κ. και σε πολύ περισσότερες ειδικότητες  απ’ ό,τι οι αντίστοιχοι απόφοιτοι λυκείου της 

επαρχίας. Συχνά, µάλιστα, αυτοί οι τελευταίοι υποχρεώθηκαν, όπως θα δούµε σε άλλο σηµείο 

της έρευνας, να µετακινηθούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα εκτός του τόπου µόνιµης 

διαµονής τους µε µεγάλο οικονοµικό, κοινωνικό και προσωπικό κόστος, προκειµένου να 

εξασφαλίσουν τις ίδιες εκπαιδευτικές και στη συνέχεια επαγγελµατικές ευκαιρίες µε τους 

άλλους συνοµηλίκους τους. 

Μεγάλο χρόνο διαµονής σε πόλη του εξωτερικού (ως τέκνα µεταναστών) δήλωσαν το 

1,4% των ανδρών και το 1,7% των γυναικών. 

 

1.6. Σπουδές στο Λύκειο 

• Τύπος Λυκείου αποφοίτησης 
Οι τύποι Λυκείου που υπήρχαν στο δεύτερο επίπεδο της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης  κατά την εποχή φοίτησης σε αυτήν των συµµετεχόντων στην παρούσα έρευνα  

ήταν τρεις: το Γενικό, το Τεχνικό-Επαγγελµατικό και το Πολυκλαδικό Λύκειο.  

Σε κάποιες περιπτώσεις απόφοιτοι του ενός τύπου Λυκείου –συνήθως του Γενικού- 

φοιτούσαν στο Λύκειο για δεύτερη φορά και σε άλλο τύπο Λυκείου -το Τεχνικό-Επαγγελµατικό 
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συνηθέστερα-, προκειµένου µε το απολυτήριό του να αποκτήσουν κάποια συγκεκριµένη 

επαγγελµατική ειδικότητα ή να διεκδικήσουν µε προσφορότερους όρους την εισαγωγή τους 

στα Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. µέσω του Τεχνικού Λυκείου µε χαµηλότερες βάσεις εισαγωγής. 

Στο δείγµα της έρευνάς µας όλοι οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. ήταν απόφοιτοι κάποιου από 

τους τρεις τύπους Λυκείου, αφού το απολυτήριο Λυκείου είναι προαπαιτούµενο για τη 

φοίτηση στα Ι.Ε.Κ., που ανήκουν στη µεταδευτεροβάθµια  εκπαίδευση.  

Το 67,5% των αποφοίτων του δείγµατος αποφοίτησε από το Γενικό, το 23,6% από το 

Τεχνικό-Επαγγελµατικό και το 6,4% από το Πολυκλαδικό Λύκειο. Παράλληλα το 2,5% δήλωσε 

ότι φοίτησε πρώτα στο Γενικό και στη συνέχεια στο Τεχνικό-Επαγγελµατικό Λύκειο 

(∆ιάγραµµα 12), αναζητώντας προφανώς την εξασφάλιση περισσότερων προσόντων και 

επαγγελµατικών προοπτικών. Το υψηλό ποσοστό των αποφοίτων του Γενικού Λυκείου που 

ακολούθησαν σπουδές σε Ι.Ε.Κ. οφείλεται στο γεγονός ότι ο συγκεκριµένος τύπος Λυκείου 

προσφέρει γενική παιδεία και εποµένως οι απόφοιτοί του είναι αυτοί που έχουν µεγαλύτερη 

ανάγκη για απόκτηση επαγγελµατικής κατάρτισης. 

Η κατανοµή των ατόµων του δείγµατος στους διάφορους τύπους Λυκείων κατά φύλο 

µπορεί να µας δώσει µια εικόνα των επιλογών των δύο φύλων, οι οποίες σε µεγάλο βαθµό, 

ειδικά για την εποχή φοίτησης των υποκειµένων της έρευνας στο Λύκειο, επηρεάζονταν και 

από τα χαρακτηριστικά του φύλου, όπως και από τα κοινωνικά στερεότυπα, που σχετίζονταν 

µε τις επιλεγόµενες επαγγελµατικές κατευθύνσεις. Παρατηρείται, λοιπόν, µεγαλύτερο 

ποσοστό γυναικών (70,2%) παρά ανδρών (64,1%) προερχόµενων από Γενικό Λύκειο, ενώ 

αντίστροφα είναι µεγαλύτερο το ποσοστό των ανδρών αποφοίτων Τεχνικού-Επαγγελµατικού 

Λυκείου (26,9%) από το αντίστοιχο των γυναικών (21%). Το γεγονός αυτό οφείλεται στην 

στερεοτυπικά δοµηµένη αντίληψη 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- καταλληλότερες για το ανδρικό 

φύλο. 

Μάλλον µικρός είναι ο αριθµός των αποφοίτων ανδρών (4,8%) και γυναικών (7,7%) 

που αποφοίτησαν από Πολυκλαδικό Λύκειο, µε τις δεύτερες να υπερέχουν σηµαντικά (Παρ. 

Πίνακας 2). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό όσων δήλωσαν φοίτηση σε δύο Λύκεια, Γενικό 

και Τεχνικό-Επαγγελµατικό. Το ποσοστό τους είναι χαµηλό. Πιθανή εξήγηση είναι ότι οι 

περισσότεροι απόφοιτοι είτε εισήχθησαν στα Τ.Ε.Ι. µε τις ευνοϊκές ρυθµίσεις που ίσχυαν 

εκείνη την εποχή γι’ αυτούς (εισαγωγή σε τµήµατα συναφούς ειδικότητας χωρίς εξετάσεις µε 

µοναδικό κριτήριο το βαθµό απολυτηρίου) είτε αποκαταστάθηκαν επαγγελµατικά, οπότε δεν 

θεώρησαν απαραίτητη τη φοίτηση σε Ι.Ε.Κ. Μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση που 

µπορούµε να κάνουµε είναι ότι οι άνδρες της κατηγορίας αυτής είναι σχεδόν τέσσερις φορές 

περισσότεροι (4,1%) από τις γυναίκες (1,1%). Αυτό µπορεί να σηµαίνει είτε ότι γενικά οι 

γυναίκες που φοιτούσαν σε δύο τύπους Λυκείων ήταν πραγµατικά λιγότερες σε σχέση µε 
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τους άνδρες είτε ότι ήταν περισσότερες αυτές που εισήχθησαν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

επιτυγχάνοντας υψηλότερες επιδόσεις κατά τη φοίτησή τους. 

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, η συντριπτική πλειοψηφία είχε αποφοιτήσει από το 

Γενικό Λύκειο. Αυτό ήταν απόλυτα συµβατό µε την τάση της εποχής εκείνης να συνεχίζουν τις 

σπουδές τους οι περισσότεροι απόφοιτοι του γυµνασίου στο Γενικό Λύκειο, κυρίως λόγω της 

υποβάθµισης της τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και της γενικότερης 

αρνητικής στάσης των µαθητών και των γονέων τους απέναντί της. Πρέπει επίσης να 

σηµειωθεί ότι και οι δοµές της ελληνικής οικονοµίας και της αγοράς εργασίας δεν συντελούν 

στην ουσιαστική αναβάθµιση του ρόλου της  τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης στην 

ανάπτυξη και εποµένως δε βοηθούν προς τη µεταβολή της στάσης αυτής. Ακόµη και κάποια 

αύξηση του αριθµού των µαθητών στα Τ.Ε.Ε., που διαδέχθηκαν τα Τεχνικά-Επαγγελµατικά 

Λύκεια, η οποία παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, συνδέεται περισσότερο µε την αύξηση του 

βαθµού δυσκολίας της φοίτησης στα Ενιαία Λύκεια και λιγότερο µε τη διαµόρφωση 

συνείδησης για την αναγκαιότητα της  τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης στην 

οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και την ανταπόκριση στις νέες συνθήκες στην αγορά 

εργασίας. 

 

• Έτος αποφοίτησης από το Λύκειο 
Ήδη από τη δεκαετία του 1980, αλλά εντονότερα µετά το 1990 τα προβλήµατα στη 

διεθνή, αλλά και στην ελληνική αγορά εργασίας άρχισαν να παίρνουν µεγάλες διαστάσεις. Οι 

προβληµατισµοί και οι διεργασίες για το µέλλον της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης –που φαίνονταν σαν ικανές λύσεις για την αποφόρτιση της κατάστασης- 

οδήγησαν, ανάµεσα στα άλλα, και στην έναρξη λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. το 1992. Με τον τρόπο 

αυτό οι νέοι, που κυρίως θίγονταν από τις εξελίξεις, τουλάχιστον όσοι δεν εξασφάλισαν άλλες 

διεξόδους, συνέδεσαν τα οράµατά τους µε τις σπουδές στα Ινστιτούτα του νέου θεσµού.    

Το µεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου του δείγµατος (88,7%) αποφοίτησε από το 

Λύκειο (πρώτης φοίτησης) κατά το χρονικό διάστηµα 1990-1995. Αυτό σηµαίνει ότι συνέχισαν 

τις σπουδές τους στα Ι.Ε.Κ. σε χρονικό διάστηµα πολύ κοντινό στις λυκειακές τους σπουδές. 

Σε αυτή την οµάδα αποφοίτων ανήκει το 89% των ανδρών και το 88,4% των γυναικών. 

Έχουµε, επίσης, αποφοίτους παλαιότερων ετών (αποτελούν το 9,5% του συνόλου - 

9,7% των ανδρών και 9,4% των γυναικών ), οι οποίοι φοίτησαν στα Ι.Ε.Κ. για τους δικούς 

τους λόγους, τους οποίους εξετάζουµε παρακάτω, αλλά και αποφοίτους µεταγενέστερων 

ετών (αποτελούν το 1,8% του συνόλου – 1,4% των ανδρών και 2,2% των γυναικών). 

 

• Επίπεδο βαθµολογίας στο Λύκειο 
Το  20,9%  των αποφοίτων της έρευνας κατά τη φοίτησή του στο Λύκειο βρισκόταν 

στην βαθµολογική κλίµακα  17,1-20, το 48,2% στην κλίµακα 15,1-17, το 27% στην κλίµακα 

13,1-15 και το 4% στην κλίµακα βαθµολογίας κάτω του 13 (∆ιάγραµµα 13).  

Αυτό σηµαίνει ότι η µεγάλη πλειοψηφία των αποφοίτων ανήκε στις µέτριες 

βαθµολογίες, οι οποίες προφανώς της είχαν στερήσει το δικαίωµα εισόδου στην Τριτοβάθµια  
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εκπαίδευση. Την εποχή εκείνη, άλλωστε, οι βάσεις εισόδου στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση 

ήταν µάλλον υψηλές και ο αριθµός των εισαγοµένων σε αυτήν  µικρότερος από τον σηµερινό. 

Έτσι όσοι αποτύγχαναν να εισαχθούν σε αυτήν στρέφονταν σε άλλες µορφές διεκδίκησης 

επαγγελµατικής διεξόδου. 

Αν εξετάσουµε την κατανοµή των δύο φύλων στις βαθµολογικές κλίµακες (Πίνακας 

61) παρατηρούµε ότι το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται στην βαθµολογική κλίµακα 

17,1-20 είναι εντυπωσιακά µεγαλύτερο (29,8%), τριπλάσιο από εκείνο των ανδρών (9,7%), 

κάτι που πιθανότατα οφείλεται στη µεγαλύτερη επιµέλεια που επιδεικνύουν τα κορίτσια σε 

σχέση µε τα αγόρια.   

Στην κλίµακα 15,1-17 βρίσκεται το 48,3% των ανδρών και το 48,1% των γυναικών, 

δηλαδή ένας στους δύο άνδρες και µία στις δύο γυναίκες αποφοίτους. 

Στην κλίµακα 13,1-15 έχουµε το 35,2% των ανδρών και το 20,4% των γυναικών, ενώ 

στην κλίµακα βαθµολογίας κάτω του 13 συναντούµε το 6,9% των ανδρών και µόνο το 1,7% 

των γυναικών. 

Μια γενικότερη παρατήρηση που µπορούµε να κάνουµε είναι ότι χαµηλότερες 

επιδόσεις στο Λύκειο συναντούµε κυρίως στους άνδρες του δείγµατος, γεγονός το οποίο 

έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε τα στατιστικά στοιχεία της εκπαίδευσης, που δείχνουν ότι στις 

οµάδες υψηλότερων σχολικών επιδόσεων έχουµε περισσότερα κορίτσια απ’ ό,τι αγόρια.  

Παρατηρούµε ότι ανάµεσα στις δύο µεταβλητές “τύπος Λυκείου αποφοίτησης” και 

“επίπεδο βαθµολογίας στο Λύκειο” (∆ιάγραµµα 14 και Παρ. Πίνακας 3) δεν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=15,929   p=0,068), υπάρχει όµως µια συγκέντρωση των 

αποφοίτων που προέρχονται από το Πολυκλαδικό Λύκειο στις υψηλότερες βαθµολογίες 

(17,1-20) µε πιθανή εξήγηση το διαφορετικό πρόγραµµα σπουδών (άρα και του µαθητικού 

ενδιαφέροντος και της επίδοσης). 

Τόσο οι µισοί απόφοιτοι Γενικού Λυκείου (49,3%) όσο και οι µισοί απόφοιτοι Τεχνικού 

Λυκείου (51,9%) βρίσκονται στις µέτριες βαθµολογίες 15,1-17, στην υψηλότερη κλίµακα όµως 

βρίσκουµε περισσότερους αποφοίτους Τεχνικού (23,4%) από ό,τι Γενικού Λυκείου (17,4%), 

που οφείλεται στον 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· αντίθετα, συχνά αντιµετωπίζονταν µε λιγότερο 

αυστηρά κριτήρια λόγω του γενικότερου χαµηλού επιπέδου των µαθητών. Ένας στους τρεις 

αποφοίτους Γενικού (29,7%) και ένας στους πέντε Τεχνικού Λυκείου (19,5%) βρίσκονται στις 

βαθµολογίες 13,1-15, ενώ χαµηλότερα από το 13 συναντούµε το 3,7% και το 5,2% 

αντίστοιχα. 

 

1.7. Γνώση ξένων γλωσσών  
Η εικόνα που αποκοµίζουµε για τη γνώση ξένων γλωσσών από τα άτοµα του 

δείγµατος έχει σηµασία για διάφορους λόγους.  
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Πρώτον, γιατί η γνώση ξένης γλώσσας, συνοδευόµενη συνήθως από κάποιο 

πιστοποιητικό, αποτελεί προσόν που διαφοροποιεί το άτοµο στη διεκδίκηση επαγγελµατικών 

θέσεων στη σύγχρονη αγορά εργασίας.  

∆εύτερον, µετά από τις τελευταίες εξελίξεις που προέρχονται από τις κατευθύνσεις 

που χαράσσονται στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και οι οποίες ήδη αναφέρονται στη γνώση 

δύο τουλάχιστον ξένων (κοινοτικών) γλωσσών που οφείλουν να έχουν οι πολίτες της Ε.Ε. και 

στην υποχρέωση των κρατών να τους παράσχουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για το σκοπό 

αυτό, η γνώση ξένης γλώσσας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του σηµερινού Ευρωπαίου 

πολίτη και καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τη συµπεριφορά του ως πολίτη, αλλά και ως 

εργαζόµενου. Την πλέον ορατή προσαρµογή των σχετικών πολιτικών του ελληνικού κράτους 

στις παραπάνω κατευθυντήριες γραµµές αποτελούν η έναρξη της διδασκαλίας της αγγλικής 

από τις πρώτες πλέον τάξεις και η εισαγωγή της δεύτερης ξένης γλώσσας µε δυνατότητα 

επιλογής στις µεγαλύτερες τάξεις της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

 

• Γνώση Αγγλικής γλώσσας   
Από τα ευρήµατα της έρευνας προκύπτει ότι η µεγάλη πλειοψηφία  (92,9%) των 

αποφοίτων δηλώνει γνώση της αγγλικής γλώσσας  και µόνο το 7,1% απαντά αρνητικά 

(∆ιάγραµµα 15). Στους άνδρες αποφοίτους το ποσοστό αυτών που δηλώνουν γνώση 

αγγλικής γλώσσας είναι 93,1% και στις γυναίκες 92,8%. 

Από τους γνώστες αγγλικών  το 52,1% απάντησε ότι κατέχει κάποιο πτυχίο αγγλικής 

γλώσσας, ενώ το υπόλοιπο  47,9% έδωσε αρνητική απάντηση. 

Το ποσοστό των ανδρών µε κάποιο πτυχίο στην αγγλική γλώσσα είναι 40,7%, αρκετά 

χαµηλότερο από το 53,6% των γυναικών (Παρ. Πίνακας 4).  

Ανάµεσα στις δύο µεταβλητές “τόπος µέγιστου χρόνου διαµονής” και “ύπαρξη 

πτυχίου αγγλικών” υπάρχει στατιστικά σηµαντική εξάρτηση (Χ2=26,577   p<0,001 µε 

συντελεστή συσχέτισης Cramer's V=0,286), που κρίνεται ως ασθενής (Πίνακας 63). 

Μεγαλύτερη συσχέτιση εµφανίζεται ανάµεσα στο “χωριό” και την “απουσία πτυχίου αγγλικής 

γλώσσας” και την “πόλη (10.000-50.000 κάτοικοι)” και την “απουσία πτυχίου αγγλικής 

γλώσσας”, καθώς και ανάµεσα στη “Θεσ/νίκη”, όπου εµφανίζονται οι περισσότεροι κάτοχοι, 

και την “ύπαρξη πτυχίου αγγλικής γλώσσας”. 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι από τους αποφοίτους που πέρασαν τα περισσότερα χρόνια 

της ζωής τους σε µεγάλη πόλη (53,3%) και στη Θεσ/νίκη (54,6%) περισσότεροι από τους 

µισούς έχουν πάρει κάποιο πτυχίο αγγλικής γλώσσας, το οποίο πέρα από πιστοποίηση 

γνώσης αποτελεί και ένα σηµαντικό προσόν στην αγορά εργασίας. Αντίθετα, 

παρακολουθούµε τα ποσοστά να µειώνονται σε µικρότερες οικιστικές περιοχές: 24,4% σε 

πόλη µε 10.000-50.000 κατοίκους, 37,1% σε κωµόπολη µε 2.000-10.000 κατοίκους και 17,2% 

σε χωριό µε λιγότερους από 2.000 κατοίκους. Αυτό είναι ενδεικτικό των λιγότερων 

εκπαιδευτικών ευκαιριών 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 
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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 επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος να 

εξασφαλίσει αυτοτελώς 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. 

Από τους κατόχους πτυχίου στην Αγγλική γλώσσα το 82,6% κατέχει το First 

Certificate of Cambridge (το γνωστό Lower). Το υπόλοιπο ποσοστό κατανέµεται σε πτυχία 

άλλων βαθµίδων. Μόνο το 9% κατέχει τίτλο Proficiency (Cambridge ή  Michigan), το 1,4% 

Advanced και το 6,3% Elementary, ενώ το 0,7% πιστοποιεί τη γνώση της αγγλικής µε την 

κατοχή πτυχίου Βρετανικού Πανεπιστηµίου. 

Αν παρατηρήσουµε την εικόνα του πιστοποιηµένου επιπέδου γλωσσοµάθειας στα 

δύο φύλα (Πίνακας 62) βλέπουµε ότι τα ποσοστά δε διαφέρουν ιδιαίτερα. Η συντριπτική 

πλειοψηφία τόσο στους άνδρες (85,5%) όσο και στις γυναίκες (80,9%) κατέχει το First 

Certificate of Cambridge, ενώ παραπλήσια είναι τα ποσοστά στις άλλες βαθµίδες: το 1,8% 

των ανδρών και το 1,1% των γυναικών κατέχει το Advanced και το 5,5% των ανδρών και το 

6,7% το  Elementary.  

Εντυπωσιακή εξαίρεση αποτελεί το Proficiency (Cambridge ή  Michigan). Σε αυτό το 

ποσοστό των γυναικών (11,2%) είναι διπλάσιο από το αντίστοιχο των ανδρών (5,5%), κάτι 

που ίσως οφείλεται κυρίως στη δυνατότητα που ο συγκεκριµένος τίτλος παρέχει στους 

κατόχους του να εξασφαλίσουν άδεια διδασκαλίας σε ιδιωτικά φροντιστήρια ξένων γλωσσών. 

Αυτού του είδους η επαγγελµατική αποκατάσταση συνήθως ενδιαφέρει τις γυναίκες, είναι 

λοιπόν φυσικό στην κατηγορία αυτή να συναντούµε τόσο υψηλό ποσοστό γυναικών. 

Επιπρόσθετα, όπως φαίνεται στη συνέχεια της ανάλυσης των δεδοµένων της έρευνας, οι 

γυναίκες δείχνουν µια σαφή προτίµηση σε ειδικότητες που ανήκουν στον τοµέα των 

υπηρεσιών, σχετιζόµενες κυρίως µε τον κλάδο οικονοµίας και διοίκησης, και η πιστοποιηµένη 

γλωσσοµάθεια σε υψηλό επίπεδο αποτελεί ένα ιδιαίτερα ελκυστικό προσόν µε υψηλή ζήτηση 

στην αγορά εργασίας διαδραµατίζοντας σηµαντικό ρόλο στην επαγγελµατική τους 

αποκατάσταση. 

 

• Γνώση Γαλλικής γλώσσας 
Τη γαλλική γλώσσα δηλώνει ότι τη γνωρίζει ένα µικρό ποσοστό των αποφοίτων, το 

14,7% , ενώ αρνητικά απαντούν το 85,3% (∆ιάγραµµα 15). 

Οι άνδρες µάλιστα που γνωρίζουν τη γαλλική γλώσσα είναι εµφανώς λιγότεροι 

(10,3%) από τις γυναίκες (18,2%) (Παρ. Πίνακας 4). 

   Από τους γνώστες της γαλλικής γλώσσας µόνο το 8,3% (σε αντίθεση µε το υπόλοιπο 

91,7%) απάντησε καταφατικά στο ερώτηµα για την κατοχή πτυχίου. 
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Από τους άνδρες του δείγµατος που δήλωσαν γνώση της γαλλικής γλώσσας κανένας 

δεν δήλωσε ότι κατέχει κάποιον τίτλο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η γνώση την οποία 

δήλωσαν είναι αυτή που πιθανόν αποκόµισαν από τις σπουδές τους στη ∆ευτεροβάθµια 

εκπαίδευση και µάλλον αµφίβολης ποιότητας. 

Από τις γυναίκες πάλι µόνο το 12,1% από όσες απάντησαν καταφατικά στην 

ερώτηση για κτήση πτυχίου κατέχουν κάποιον τίτλο. 

Όλες οι γυναίκες που απάντησαν ότι κατέχουν πτυχίο στη γαλλική γλώσσα (το 8,3% 

δηλαδή του συνόλου αυτών που δήλωσαν τη γνώση της γαλλικής) κατείχαν πτυχίο επιπέδου 

Cértificat de la langue francaise.  

Οι περισσότεροι λοιπόν έχουν µη πιστοποιηµένη γνώση της γαλλικής και το πτυχίο 

που ελάχιστοι κατέχουν υποδεικνύει σχετικά χαµηλού επιπέδου γλωσσοµάθεια.  

     

• Γνώση Γερµανικής γλώσσας 
Τη γερµανική γλώσσα γνωρίζει το 11% των αποφοίτων, ενώ το 89% απαντά 

αρνητικά (∆ιάγραµµα 15).  

Το ποσοστό των γυναικών (13,3%) είναι και πάλι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των 

ανδρών (8,3%) (Παρ. Πίνακας 5). 

Μπορούµε να παρατηρήσουµε και πάλι ότι τη συγκεκριµένη γλώσσα τη γνωρίζει ένα 

µάλλον χαµηλό ποσοστό αποφοίτων, τουλάχιστον σε σχέση µε την αγγλική γλώσσα. 

Από τους γνωρίζοντες γερµανικά µόνο το 38,9% έχει κάποιο πτυχίο, ενώ το 61,1% 

δεν έχει. 

Τα περισσότερα άτοµα που πιστοποιούν τη γνώση της γερµανικής µε κάποιο πτυχίο 

είναι γυναίκες. Ειδικότερα, οι γυναίκες που γνωρίζουν γερµανικά κατέχουν κάποιο πτυχίο σε 

ποσοστό 50%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι µόλις 16,7%. 

Το ποσοστό των αποφοίτων που γνωρίζουν γερµανικά και κατέχουν κάποιο πτυχίο 

που να το πιστοποιεί κατανέµεται σε διαφορετικά επίπεδα. Το 64,3% κατέχει το Grundstuffe 

(Α: 50% - Γ: 66,7%), το 28,6% το Mittelstuffe (Α: 50% - Γ: 25%) και το 7,1% Abitur (Γ: 8,3%). 

 

• Γνώση Ιταλικής γλώσσας     
Το 10,4% των αποφοίτων γνωρίζει ιταλικά, ενώ το 89,6% όχι (∆ιάγραµµα 15). Το 

ποσοστό αυτό διαµορφώνεται στο 8,3% για τους άνδρες και 13,3% για τις γυναίκες. 

Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι τη συγκεκριµένη γλώσσα, όπως και τη γαλλική και 

τη γερµανική που εξετάσαµε προηγουµένως, τη γνωρίζει ένα µάλλον χαµηλό ποσοστό 

αποφοίτων, τουλάχιστον σε σχέση µε την αγγλική γλώσσα. 

Από τους γνώστες ιταλικών µόνο το 26,5% κατέχει πτυχίο, ενώ το 73,5% όχι (Παρ. 

Πίνακας 5).  

Στους άνδρες το ποσοστό πιστοποιηµένης γνώσης ιταλικών είναι µόνο 8,3%, ενώ 

στις γυναίκες περισσότερο από τετραπλάσιο, φτάνοντας στο 36,4%, επαληθεύοντας την τάση 

που διαπιστώσαµε και στις υπόλοιπες γλώσσες για απόκτηση τίτλων γλωσσοµάθειας 

περισσότερο από τις γυναίκες. 
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Το 11,1% (Γ: 12,5%) αυτών που δήλωσαν κατοχή πτυχίου στην ιταλική γλώσσα  

κατέχει πτυχίο επιπέδου Certificato, το 22,2% (Γ: 25%) επιπέδου Prediploma-Geli 2, και το 

66,7% επιπέδου Diploma-Geli 3 (Α: 100% - Γ: 62,5%). 

Στις γλώσσες γαλλικά, γερµανικά και ιταλικά τα άτοµα που δήλωσαν την κατοχή 

κάποιου τίτλου γλωσσοµάθειας ήταν γενικά πάρα πολύ λίγα. Ειδικά στα γαλλικά 

επικαλέστηκαν τις γνώσεις που απέκτησαν από τη διδασκαλία τους ως δεύτερης γλώσσας 

στο σχολείο, χωρίς όµως να προχωρήσουν σε πιστοποίηση. Οι συσχετίσεις µεταξύ των 

µεταβλητών “τόπος µέγιστου χρόνου διαµονής” και “ύπαρξη πτυχίου Γαλλικών” (Χ2=5,464   

p=0,362) (Παρ. Πίνακας 105), “τόπος µέγιστου χρόνου διαµονής” και “ύπαρξη πτυχίου 

Γερµανικών” (Χ2=7,652   p=0,176) (Παρ. Πίνακας 106) και “τόπος µέγιστου χρόνου διαµονής” 

και “ύπαρξη πτυχίου Ιταλικών” (Χ2=3,696   p=0,594) (Παρ. Πίνακας 107) δεν έδειξαν 

στατιστικά σηµαντική συσχέτιση.  

 

• Γνώση άλλης γλώσσας 
Εκτός από τις θεωρούµενες βασικές ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, 

ιταλικά), κρίθηκε απαραίτητο να ερωτηθούν οι απόφοιτοι για την ενδεχόµενη γνώση άλλων 

ξένων γλωσσών.  

Από αυτούς λοιπόν που απάντησαν, το 96,9% απάντησε αρνητικά και µόνο το 3,1% 

απάντησε ότι γνωρίζει κάποια άλλη γλώσσα εκτός από τις τέσσερις προαναφερθείσες. 

Όπως προαναφέρθηκε, το ποσοστό των αποφοίτων που γνωρίζει κάποια άλλη 

γλώσσα εκτός των τεσσάρων βασικών είναι εξαιρετικά χαµηλό. Από αυτούς το 50% (5 άτοµα) 

γνωρίζει ισπανικά, το 10% ρωσικά (1 άτοµο), το 10% σουηδικά (1 άτοµο), το 20% 

σερβοκροάτικα (2 άτοµα) και το 10% τουρκικά (1 άτοµο).  

Κρίθηκε απαραίτητο να παρατεθούν µέσα σε παρένθεση σε απόλυτους αριθµούς  τα 

άτοµα που δήλωσαν τις παραπάνω γλώσσες, ώστε να φανεί ο εξαιρετικά µικρός αριθµός 

τους σε σχέση µε το σύνολο τους δείγµατος. 

Η συσχέτιση της γνώσης άλλης γλώσσας µε την κατοχή τίτλου άλλης γλώσσας έδειξε 

ότι από τους -ελάχιστους- αποφοίτους που γνωρίζουν άλλη γλώσσα (εκτός των τεσσάρων 

βασικών) µόνο 1 άτοµο (10%) µπορεί να πιστοποιήσει τη γνώση αυτή. Πρόκειται για άτοµο 

που γνωρίζει σουηδικά και κατέχει το απολυτήριο σουηδικού λυκείου, καθώς γεννήθηκε και 

µεγάλωσε στη Σουηδία από µετανάστες γονείς. 

  

1.8. Εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων 
Η ερώτηση σχετικά µε το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα και της µητέρας 

συµπεριελήφθη στο ερωτηµατολόγιο, καθώς θεωρείται ότι παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

ολοκλήρωση του ατοµικού προφίλ του αποφοίτου της έρευνας. Ειδικότερα, είναι αποδεκτό το 

γεγονός ότι οι εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές των ατόµων επηρεάζονται ιδιαίτερα 

από το οικογενειακό περιβάλλον. Γι’ αυτό το λόγο θεωρήθηκε απαραίτητο να δηλωθούν στο 

ερωτηµατολόγιο το εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς και το επάγγελµα του πατέρα και της 
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µητέρας, ώστε να εξαχθούν συµπεράσµατα πάνω στο ποιοι απόφοιτοι και για ποιους λόγους 

επέλεξαν τα Ι.Ε.Κ., και ποια ήταν η πορεία τους µετά την αποφοίτησή τους. 

Το εκπαιδευτικό επίπεδο διαιρέθηκε σε επιµέρους κατηγορίες για τη διευκόλυνση της 

στατιστικής επεξεργασίας στη συνέχεια και η απάντηση των ερωτώµενων αντιστοιχεί στην 

ανώτερη εκπαιδευτική βαθµίδα που είχαν φοιτήσει οι γονείς τους. Ως βάση χρησιµοποιήθηκε 

το σύστηµα διαίρεσης της Ε.Σ.Υ.Ε. (στατιστικοί πίνακες, δελτίο απογραφής 2001) µε κάποιες 

διαφοροποιήσεις, για τη διευκόλυνσή µας. Η  παρακάτω διαίρεση των εκπαιδευτικών 

επιπέδων αντιστοιχεί σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα που λειτουργούσαν κατά την εποχή που οι 

γονείς των σηµερινών αποφοίτων Ι.Ε.Κ. θα µπορούσαν να φοιτήσουν σε κάποια από αυτές. 

Έτσι οι επιµέρους κατηγορίες που επελέγησαν ήταν: 

 Μέχρι Γ΄ δηµοτικού 

 ∆ηµοτικό 

 Μέχρι Γ΄ γυµνασίου 

 Μέση τεχνική σχολή (Ο.Α.Ε.∆., κλπ) 

 Εξατάξιο γυµνάσιο 

 Ανώτερη εκπαίδευση 

 Ανώτατη εκπαίδευση 

 

• Εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας (∆ιάγραµµα 16) η µεγάλη πλειοψηφία των 

πατέρων των αποφοίτων είναι απόφοιτοι δηµοτικού (42,5%) και τριών τάξεων του γυµνασίου 

(13,2%), ενώ αρκετά υψηλό είναι και το ποσοστό των αποφοίτων εξαταξίου γυµνασίου 

(17,8%). 

Ιδιαίτερα χαµηλό είναι το ποσοστό αυτών που είχαν φοιτήσει µέχρι την Γ΄ δηµοτικού 

(2,8%) και αυτό είναι απόλυτα  αναµενόµενο, καθώς στις ηλικίες που θα πρέπει να έχουν οι 

γονείς των συγκεκριµένων αποφοίτων τα αντίστοιχα ποσοστά είναι χαµηλά. Ανύπαρκτο είναι 

το ποσοστό των αναλφάβητων, αν και είχε προβλεφθεί στο ερωτηµατολόγιο. Οι 

κοινωνικοοικονοµικές µεταβολές των τελευταίων δεκαετιών και οι εκπαιδευτικές 

µεταρρυθµίσεις που οδήγησαν στην εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση µείωσαν δραστικά 

των αριθµό των ατόµων αυτής της κατηγορίας στις νεότερες ηλικίες. 

Σχετικά χαµηλά βρίσκονται και τα ποσοστά αυτών που έχουν φοιτήσει σε µέση 

τεχνική σχολή (7,7%), καθώς και στην ανώτερη (7,1%) και στην ανώτατη (8,9%) εκπαίδευση. 

Αυτό υποδηλώνει ότι οι συγκεκριµένες κατηγορίες πατέρων προσπάθησαν να 

προσανατολίσουν τα παιδιά τους σε άλλου τύπου σπουδές και εποµένως να τα οδηγήσουν 

σε διαφορετικές επαγγελµατικές επιλογές. 

Μικρές είναι οι διαφοροποιήσεις στα δύο φύλα. Απόφοιτοι δηµοτικού είναι οι πατέρες 

για το µεγαλύτερο µέρος των ατόµων του δείγµατος, δηλαδή για το 40,3% των ανδρών και το 

44,2% των γυναικών του δείγµατος  

Από τις τρεις τάξεις του γυµνασίου αποφοίτησαν οι πατέρες του 11,8% των ανδρών 

και του 14,4% των γυναικών. 
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Υψηλά είναι επίσης τα ποσοστά των πατέρων που είναι απόφοιτοι εξαταξίου 

γυµνασίου φτάνοντας στο 20,1% των ανδρών και στο 16% των γυναικών του δείγµατος.  

Τα ποσοστά των πατέρων αποφοίτων Γ΄ δηµοτικού βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα, 

στο 4,9% των ανδρών και στο 1,1% των γυναικών, για το λόγο που προαναφέρθηκε, ενώ 

εκείνα των αποφοίτων µέσης τεχνικής σχολής βρίσκονται στο 4,9% για τους άνδρες και στο 

9,9% για τις γυναίκες. 

Μικρά είναι και τα ποσοστά των πατέρων που είναι απόφοιτοι ανώτερης και 

ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς διαµορφώνονται στο 7,6% και 10,4% αντίστοιχα για τους 

άνδρες και στο 6,6% και 7,7% για τις γυναίκες αποφοίτους της έρευνας. Είναι προφανές ότι οι 

πατέρες αυτού του εκπαιδευτικού επιπέδου προσεγγίζοντας από διαφορετική οπτική τη 

λειτουργία της αγοράς εργασίας ώθησαν τα παιδιά τους σε σπουδές άλλου τύπου. 

 Κάναµε την υπόθεση ότι ανάµεσα στις µεταβλητές “εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα” και 

“ύπαρξη πτυχίου Αγγλικών” θα έπρεπε να υπάρχει συσχέτιση, καθώς είναι αναµενόµενο 

πατέρες από υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο να ωθούν τα παιδιά τους και να δηµιουργούν 

τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ολοκληρωµένη εκµάθηση της αγγλικής γλώσσας, που 

είναι η πλέον διαδεδοµένη και χρησιµοποιούµενη διεθνώς. Πράγµατι, η στατιστική 

επεξεργασία έδειξε ότι µεταξύ των µεταβλητών υπάρχει στατιστικά σηµαντική εξάρτηση 

(Χ2=19,298   p=0,004 µε συντελεστή συσχέτισης Cramer's V=0,244) (Πίνακας 64). Η 

µεγαλύτερη συσχέτιση µάλιστα εµφανίζεται ανάµεσα στους πατέρες απόφοιτους εξαταξίου 

γυµνασίου και στην ύπαρξη πτυχίου αγγλικών και ανάµεσα στους πατέρες αποφοίτους 

δηµοτικού και στη µη ύπαρξη πτυχίου αγγλικών. 

 Αναλυτικότερα, η αρχική µας υπόθεση επιβεβαιώθηκε, καθώς τα µεγαλύτερα 

ποσοστά αποφοίτων µε πτυχίο αγγλικής γλώσσας είχαν πατέρα µε ανώτερη εκπαίδευση 

(60,9%) και απόφοιτο εξαταξίου γυµνασίου (58,6%), ενώ ψηλά βρίσκονται και αυτοί µε 

πατέρα απόφοιτο ανώτατης εκπαίδευσης (48,3%). Παράλληλα, και το 44% των αποφοίτων µε 

πατέρα απόφοιτο µέσης τεχνικής σχολής και το 54,8%  αυτών µε πατέρα που φοίτησε µέχρι 

την Γ΄ γυµνασίου δήλωσαν πτυχίο αγγλικών. Τα ευρήµατα αυτά δικαιολογούνται για µεν τις 

υψηλότερες βαθµίδες εκπαίδευσης από την τάση των γονέων που ανήκουν σε αυτή να 

καθοδηγούν τα παιδιά τους στην εξασφάλιση εκπαίδευσης καλύτερης ποιότητας, για δε τις 

µεσαίες βαθµίδες από την τάση των γονέων να ωθήσουν τα παιδιά τους στην απόκτηση 

περισσότερων εκπαιδευτικών προσόντων, προκειµένου να βελτιώσουν τις ευκαιρίες τους στη 

ζωή, κάτι που ενδεχοµένως στερήθηκαν οι ίδιοι. Τέλος, λιγότεροι απόφοιτοι µε πατέρες µε 

χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο έχουν κάποιον τίτλο αγγλικής γλώσσας. 

Ανάµεσα στη µεταβλητή “εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα” και τις µεταβλητές “ύπαρξη 

πτυχίου Γαλλικών” (Χ2=3,108   p=0,795) (Παρ. Πίνακας 108), “ύπαρξη πτυχίου Γερµανικών” 

(Χ2=8,605   p=0,197) (Παρ. Πίνακας 109) και “ύπαρξη πτυχίου Ιταλικών” (Χ2=4,618   p=0,594) 

(Παρ. Πίνακας 110) δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση. Άλλωστε ελάχιστοι 

απόφοιτοι δήλωσαν την ύπαρξη πτυχίου σε αυτές τις γλώσσες, γι’ αυτό δε µπορούµε να 

οδηγηθούµε σε γενικευµένα συµπεράσµατα. 

∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών “κλάδος 
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ειδικότητας” και “εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα” (Χ2=94,040   p=0,104 µε συντελεστή 

συσχέτισης Cramer's V=0,220) (Παρ. Πίνακας 6). Υψηλότερη συσχέτιση εντοπίζεται στους 

κλάδους Μηχανολογίας και Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού µε το εκπαιδευτικό επίπεδο 

πατέρα µέχρι Γ΄ δηµοτικού, ενώ ο κλάδος Επικοινωνίας και ΜΜΕ συσχετίζεται µε την 

ανώτερη Εκπαίδευση. Πιο αναλυτικά, από την κατανοµή των αποφοίτων ανά κλάδο 

ειδικότητας ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα τους παρατηρείται ότι για 

κλάδους όπως Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού, 

Πληροφορικής, Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας, Γεωτεχνικό, Υγείας και Κοινωνικών 

Υπηρεσιών, Αισθητικής και Οικονοµίας και ∆ιοίκησης τα ποσοστά των αποφοίτων µε πατέρα 

χαµηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου είναι µεγαλύτερα, ενώ στους υπόλοιπους εµφανίζονται 

λίγο πιο ισορροπηµένα.  

Θεωρείται γενικότερα ότι η παρέµβαση του οικογενειακού περιβάλλοντος, έστω και 

λειτουργώντας αφανώς,  ασκεί κάποια επίδραση στην επιλογή του κλάδου όπου κάθε άτοµο 

δραστηριοποιείται επαγγελµατικά. Κατανέµοντας τους αποφοίτους του δείγµατος ανάλογα µε 

το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα τους σε κάθε κλάδο ειδικότητας παρατηρείται ότι άτοµα 

µε πατέρες που φοίτησαν µέχρι την Γ΄ δηµοτικού τοποθετούνται περισσότερο στους κλάδους 

Μηχανολογίας (33,3%) και Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού (33,3%), δηλαδή σε τεχνικές 

ειδικεύσεις. Όσοι έχουν πατέρες που αποφοίτησαν από το δηµοτικό 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 στους κλάδους Οικονοµίας και ∆ιοίκησης (41,3%), Εφαρµοσµένων Τεχνών, Αισθητικής, 

Πληροφορικής και Μεταφορών και Τουρισµού, δηλαδή σε τοµείς που οδηγούν σε 

επαγγέλµατα που ασκούνται σε γραφεία επιχειρήσεων και θεωρούνται αναβαθµισµένα λόγω 

του αντικειµένου και του χώρου εργασίας. 

 

• Εκπαιδευτικό επίπεδο µητέρας 
Η εικόνα των στοιχείων για το εκπαιδευτικό επίπεδο της µητέρας δεν είναι πολύ 

διαφορετική από εκείνη του πατέρα (∆ιάγραµµα 17).  

Η πλειοψηφία των µητέρων (47,5%) –σχεδόν οι µισές µητέρες των αποφοίτων του 

δείγµατος- είναι απόφοιτες δηµοτικού. Υψηλό όµως είναι και το ποσοστό όσων έχουν 

φοιτήσει µέχρι την Γ΄ γυµνασίου (14,1%) και ακόµα υψηλότερο  εκείνο των αποφοίτων 

εξαταξίου γυµνασίου (25,5%).   

Σε χαµηλά επίπεδα -προφανώς για τους ίδιους λόγους που θεωρήσαµε ότι ίσχυσαν 

και προηγουµένως στην περίπτωση των πατέρων- κινούνται τα ποσοστά  αυτών  που ήταν 

αναλφάβητες (1,2%) ή είχαν φοιτήσει µέχρι την Γ΄ δηµοτικού (3,4%), των αποφοίτων µέσης 

τεχνικής σχολής (0,9%) –στις παλαιότερες γενιές ήταν πολύ σπάνιο µια γυναίκα να φοιτήσει 

σε µέση τεχνική σχολή, αφού οι περισσότερες ειδικότητες οδηγούσαν σε ανδροκρατούµενα 

επαγγέλµατα-, καθώς και ανώτερης (3,7%) και ανώτατης εκπαίδευσης (3,7%).  
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Στα δύο φύλα τα στοιχεία δείχνουν το υψηλότερο ποσοστό µητέρων να είναι 

απόφοιτες δηµοτικού τόσο στους άνδρες (40,7%) όσο και στις γυναίκες αποφοίτους (53%), 

στις οποίες µάλιστα η υπεροχή είναι προφανής. 

Τα ποσοστά κυµαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα προκειµένου για µητέρες που 

αποφοίτησαν από τις τρεις πρώτες τάξεις του γυµνασίου στους άνδρες (13,1%) και στις 

γυναίκες (14,9%), καθώς και από µέση τεχνική σχολή (Α: 1,4% - Γ: 0,6%).  

Αντίθετα είναι εµφανής η διαφορά στις µητέρες αποφοίτους εξαταξίου γυµνασίου, 

καθώς το ποσοστό τους στους άνδρες είναι 30,3% και στις γυναίκες 21,5%. 

Τα ποσοστά των µητέρων αποφοίτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης είναι 

συγκριτικά µικρότερα από τα αντίστοιχα των πατέρων που είδαµε σε προηγούµενη ερώτηση. 

Ανέρχονται στο 3,4% και 6,2% για τους άνδρες και στο 3,9% και 1,7% για τις γυναίκες 

αντίστοιχα. Λαµβάνουν σχεδόν τις µισές τιµές από εκείνες των πατέρων καταδεικνύοντας ότι 

για τη συγκεκριµένη οµάδα που εξετάσαµε ο αριθµός των µητέρων µε ανώτερο και ανώτατο 

εκπαιδευτικό επίπεδο είναι πάρα πολύ µικρός.  

Κατά τη γνώµη µας η κατανοµή των µητέρων και των πατέρων ανά εκπαιδευτικό 

επίπεδο µπορεί να παράσχει ικανοποιητική εξήγηση για τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές 

επιλογές των παιδιών τους που εξετάζονται στην παρούσα έρευνα. 

 Ανάµεσα στις δύο µεταβλητές “εκπαιδευτικό επίπεδο µητέρας” και “ύπαρξη πτυχίου 

Αγγλικών” υπάρχει στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα (Χ2=23,543   p=0,001) (Πίνακας 65) και 

µπορούµε να προβούµε σε ενδιαφέρουσες επισηµάνσεις. Λόγω της µείωσης του αριθµού των 

µητέρων στα υψηλότερα εκπαιδευτικά επίπεδα, διαπιστώνουµε ότι µε καθαρά αριθµητικούς 

όρους οι περισσότεροι απόφοιτοι µε πτυχίο αγγλικής γλώσσας έχουν µητέρες απόφοιτες 

δηµοτικού (36,6%), εξαταξίου γυµνασίου (32,4%) ή που φοίτησαν µέχρι την Γ΄ γυµνασίου 

(17,2%). Αν αναλύσουµε όµως ποιοτικά τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών, µπορούµε γενικά 

να παρατηρήσουµε ότι όσο υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο έχουν οι µητέρες, τόσο 

αυξάνεται το ποσοστό των ατόµων µε πτυχίο αγγλικών στην κάθε οµάδα (π.χ. ανώτερη 

εκπαίδευση 83,3%, εξατάξιο γυµνάσιο 56,6%, µέση τεχνική σχολή 66,7%). Πράγµατι 

παρατηρείται σηµαντικότερη συσχέτιση ανάµεσα στην ανώτερη εκπαίδευση και την ύπαρξη 

πτυχίου αγγλικών και το εξατάξιο γυµνάσιο και την ύπαρξη πτυχίου, ενώ το δηµοτικό 

συσχετίζεται µε τη µη ύπαρξη πτυχίου. 

Μεταξύ των µεταβλητών “εκπαιδευτικό επίπεδο µητέρας” και “ύπαρξη πτυχίου 

Γαλλικών” (Χ2=2,237   p=0,946) (Παρ. Πίνακας 111), “εκπαιδευτικό επίπεδο µητέρας” και 

“ύπαρξη πτυχίου Γερµανικών” (Χ2=5,915   p= 0,550) (Παρ. Πίνακας 112) και “εκπαιδευτικό 

επίπεδο µητέρας” και “ύπαρξη πτυχίου Ιταλικών” (Χ2=7,845   p=0,346) (Παρ. Πίνακας 113) 

δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση. Άλλωστε οι αριθµοί των αποφοίτων µε πτυχίο 

σε αυτές τις γλώσσες είναι εξαιρετικά µικροί, όπως φαίνεται και από τους σχετικούς πίνακες, 

και δεν προσφέρονται για κανενός είδους γενικότερα συµπεράσµατα. 

∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα στις µεταβλητές “κλάδος 

ειδικότητας” και “εκπαιδευτικό επίπεδο µητέρας” (Χ2=85,793   p=0,635 µε συντελεστή 

συσχέτισης Cramer's V=0,194) (Παρ. Πίνακας 86), είναι δυνατόν όµως να προβούµε σε 
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κάποιες παρατηρήσεις από τους σχετικούς πίνακες. Σχεδόν οι µισές µητέρες των ατόµων του 

δείγµατος είναι απόφοιτες δηµοτικού, κάτι που επαληθεύεται και στην επιµέρους κατανοµή 

τους ανά κλάδο ειδικότητας ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο των µητέρων, ενώ επίσης 

υψηλά ποσοστά εµφανίζουν οι µητέρες απόφοιτες εξαταξίου γυµνασίου και στη συνέχεια 

ακολουθούν εκείνες που φοίτησαν µέχρι την Γ΄ γυµνασίου. Ακόµη, ο κλάδος των 

Εφαρµοσµένων Τεχνών εµφανίζει µεγαλύτερη συσχέτιση µε την ανώτερη εκπαίδευση και οι 

κλάδοι Μεταφορών και Τουρισµού και Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών µε τη φοίτηση µέχρι 

την Γ΄ γυµνασίου. 

 

1.9. Επάγγελµα γονέων 

• Επάγγελµα πατέρα 
Οι απαντήσεις των αποφοίτων για την επαγγελµατική δραστηριότητα των γονέων 

τους εκτείνονταν σε µεγάλη έκταση, καθώς εξαρχής η συγκεκριµένη ερώτηση είχε τεθεί ως 

ανοιχτή, προκειµένου να διευκολυνθούν οι ερωτώµενοι στη συµπλήρωση.  Συγκεκριµένα 

ήταν αναµενόµενο ότι τα συγκεκριµένα άτοµα θα αντιµετώπιζαν κάποιες δυσκολίες στη 

συµπλήρωση τέτοιων στοιχείων (ακόµη και µε την διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης 

που ακολουθήθηκε), αφού δεν είχαν καµία σχετική εµπειρία.  

Μετά τη συλλογή των δεδοµένων σχηµατίστηκαν δέκα µεγάλες κατηγορίες για το 

επάγγελµα του πατέρα: 

 Επιστήµονας ελεύθερος επαγγελµατίας 

 Μη επιστήµονας ελεύθερος επαγγελµατίας 

 ∆ηµόσιος υπάλληλος 

 Ιδιωτικός υπάλληλος 

 Εργάτης  

 Αγρότης 

 Συνταξιούχος δηµόσιου τοµέα 

 Συνταξιούχος ιδιωτικού τοµέα 

 Άνεργος 

 ∆εν απαντά 

Ο µεγαλύτερος αριθµός (∆ιάγραµµα 18) πατέρων ασκεί µη επιστηµονικό ελεύθερο 

επάγγελµα (33,1% επί του συνόλου – Α: 30,3% - Γ: 35,4%). 

Αµέσως µετά, αλλά µε αρκετή διαφορά, ακολουθούν οι επαγγελµατικές κατηγορίες 

των δηµοσίων υπαλλήλων (14,7% επί του συνόλου – Α: 14,5% - Γ: 14,9%), των ιδιωτικών 

υπαλλήλων (11,7% επί του συνόλου – Α: 13,1% - Γ: 10,5%), των αγροτών (11% επί του 

συνόλου – Α: 8,3% - Γ: 13,3%), των συνταξιούχων του ιδιωτικού τοµέα (11,3% επί του 

συνόλου – Α: 15,2% - Γ: 8,3%) και των εργατών (5,5% επί του συνόλου – Α: 5,5% - Γ: 5,5%).  

Εξαιρετικά χαµηλό είναι το ποσοστό των αποφοίτων µε πατέρες που ασκούν 

επιστηµονικό ελεύθερο επάγγελµα  (3,4% επί του συνόλου – Α: 1,4% - Γ: 5%). Αυτό, όµως, 

δεν µας εκπλήσσει, αφού τα εκπαιδευτικά δεδοµένα των πατέρων δεν υποδείκνυαν τίποτε 

διαφορετικό.  
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Βλέπουµε, λοιπόν, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώµενων (76% επί του 

συνόλου – Α: 73,8% - Γ: 78%) προέρχεται από οικογένειες µε πατέρα δραστηριοποιούµενο 

στον ιδιωτικό τοµέα είτε ως ελεύθερος επαγγελµατίας είτε ως εξαρτηµένος υπάλληλος και 

πολύ λιγότεροι από οικογένειες µε πατέρα δηµόσιο υπάλληλο (20,6% επί του συνόλου – Α: 

22,1% - Γ: 19,3%). 

Ανάµεσα στις δύο µεταβλητές “κλάδος ειδικότητας” και “επάγγελµα πατέρα” δεν 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=140,421   p=0,069 µε συντελεστή συσχέτισης 

Cramer's V=0,219) (Παρ. Πίνακας 7), αλλά µπορούµε να διακρίνουµε µεγαλύτερη συσχέτιση 

των επιστηµόνων ελεύθερων επαγγελµατιών µε τους κλάδους ∆οµικών Έργων και 

Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας, των δηµοσίων υπαλλήλων µε τον κλάδο Μεταφορών και 

Τουρισµού, των συνταξιούχων ιδιωτικού τοµέα µε τους κλάδους Ηλεκτρονικών και 

Αυτοµατισµού και Περιβάλλοντος και των άεργων µε τον Γεωτεχνικό κλάδο. 

∆ιαπιστώνουµε ότι τον κλάδο Οικονοµίας και ∆ιοίκησης τον επέλεξαν τα περισσότερα 

άτοµα ανεξάρτητα από το επάγγελµα του πατέρα τους. Τα παιδιά επιστηµόνων ελευθέρων 

επαγγελµατιών επέλεξαν επιπλέον τους κλάδους ∆οµικών Έργων και Αισθητικής (από 

18,2%), ενώ τα παιδιά µη επιστηµόνων ελευθέρων επαγγελµατιών τον κλάδο τον κλάδο 

Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού (9,3%), εκείνα των δηµοσίων υπαλλήλων τους κλάδους 

Πληροφορικής (16,7%) και Μεταφορών και Τουρισµού (12,5%) και των ιδιωτικών τον κλάδο 

Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού (13,2%). Οι απόφοιτοι µε πατέρες εργάτες και αγρότες 

επέλεξαν κυρίως την Πληροφορική (16,7% και 8,6% αντίστοιχα) και µε πατέρες 

συνταξιούχους του δηµοσίου τις Εφαρµοσµένες Τέχνες (15,8%) και τη Μηχανολογία (10,5%) 

και του ιδιωτικού τοµέα τους κλάδους Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού (18,9%) και 

Πληροφορικής (10,8%). 

Μπορούµε γενικά να παρατηρήσουµε ότι ανεξάρτητα από το επάγγελµα του πατέρα 

η µεγάλη πλειοψηφία των αποφοίτων κινήθηκε προς τις ειδικότητες που σχετίζονται µε την 

Οικονοµία και τη ∆ιοίκηση και την Πληροφορική, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα 

απασχόλησης σε διάφορες επιχειρήσεις µε αρκετά ευελιξία ως προς το αντικείµενο της 

προσφερόµενης εργασίας. 

 

• Επάγγελµα µητέρας 
Για την κατηγοριοποίηση του επαγγέλµατος της µητέρας, που δηλωνόταν επίσης µε 

ανοιχτή ερώτηση, σχηµατίστηκαν κατά την επεξεργασία έντεκα κατηγορίες: 

 Επιστήµονας ελεύθερος επαγγελµατίας 

 Μη επιστήµονας ελεύθερος επαγγελµατίας 

 ∆ηµόσιος υπάλληλος 

 Ιδιωτική υπάλληλος 

 Εργάτρια    

 Αγρότισσα 

 Συνταξιούχος δηµόσιου τοµέα 

 Συνταξιούχος ιδιωτικού τοµέα 
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 Άνεργη 

 Οικιακά 

 ∆εν απαντά 

Πολύ περισσότερες (∆ιάγραµµα 19) από τις µισές µητέρες (62,3% επί του συνόλου – 

Α: 62,1% - Γ: 62,4%) δηλώθηκαν στην κατηγορία «Οικιακά». Μητέρες που ασκούσαν µη 

επιστηµονικό ελεύθερο επάγγελµα ήταν το 9,5% επί του συνόλου (Α: 8,3% - Γ: 10,5%), ενώ 

ακολουθούν οι κατηγορίες των ιδιωτικών (7,7% επί του συνόλου – Α: 8,3% - Γ: 7,2%) και των 

δηµοσίων (7,1% επί του συνόλου – Α: 9,7% - Γ: 5%) υπαλλήλων.  

Πολύ χαµηλά είναι τα ποσοστά των συνταξιούχων του δηµόσιου (3,1% επί του 

συνόλου – Α: 0,7% - Γ: 5%) και του ιδιωτικού τοµέα (3,1% επί του συνόλου – Α: 2,8% - Γ: 

3,3%), των εργατριών (2,1% επί του συνόλου – Α: 1,4% - Γ: 2,8%) και των αγροτισσών (1,8% 

επί του συνόλου – Α: 1,4% - Γ: 2,2%).  

Αναµενόµενα πολύ χαµηλά (1,2% επί του συνόλου – Α: 1,4% - Γ: 1,1%) και για 

λόγους που προαναφέρθηκαν για τους πατέρες, βρίσκονται επίσης όσες ασκούν 

επιστηµονικό ελεύθερο επάγγελµα. 

Βέβαια, θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι συχνά σε τέτοιου είδους στατιστικά στοιχεία 

υπάρχει αδυναµία να εµφανιστούν οι περιπτώσεις γυναικών οι οποίες εργάζονται σε κάποια 

οικογενειακή επιχείρηση -συνήθως αµισθί-. Έτσι τελικά εντάσσονται στην κατηγορία των 

οικιακών, αφού η έννοια του βοηθού σε οικογενειακή επιχείρηση δεν έχει καθιερωθεί 

ξεκάθαρα στη συνείδηση των πολιτών και  συχνά δεν αναγνωρίζεται ως µορφή απασχόλησης 

ακόµη και από τους ίδιους τους απασχολούµενους σ’ αυτή, αλλά θεωρείται ως αυτονόητη 

µορφή προσφοράς στο οικογενειακό περιβάλλον.  

Ανάµεσα στις δύο µεταβλητές “κλάδος ειδικότητας” και “επάγγελµα µητέρας” δεν 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=122,256   p=0,673 µε συντελεστή συσχέτισης 

Cramer's V=0,194) (Παρ. Πίνακας 8), παρατηρείται όµως µεγαλύτερη συσχέτιση ανάµεσα στο 

ελεύθερο επιστηµονικό επάγγελµα της µητέρας και τον κλάδο της Ηλεκτρολογίας, στο µη 

ελεύθερο επιστηµονικό επάγγελµα και την Ενδυµατολογία και το Σχέδιο Μόδας, στο 

επάγγελµα της  ιδιωτικής υπαλλήλου και τον κλάδο Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού, στην 

αγρότισσα και τη Μηχανολογία και στη συνταξιούχο ιδιωτικού τοµέα και τις Εφαρµοσµένες 

Τέχνες και στην άνεργη µητέρα και την Αισθητική. 

Ειδικότερα, µπορούµε να προβούµε σε µια σειρά από παρατηρήσεις που σχετίζονται 

µε τη συγκέντρωση κάποιων επαγγελµατικών κατηγοριών µητέρων αποφοίτων σε 

συγκεκριµένους κλάδους ειδικοτήτων των αποφοίτων του δείγµατος, αν και γενικά δε φαίνεται 

το επάγγελµα της µητέρας να ασκεί ιδιαίτερη επίδραση στην επιλογή του ατόµου. Σε κάθε 

ειδικότητα το µεγαλύτερο ποσοστό των µητέρων ασχολούνταν µε τα οικιακά. Επιπλέον το 

ποσοστό των αποφοίτων του κλάδου Οικονοµίας και ∆ιοίκησης είναι υψηλότερο από όλους 

τους άλλους κλάδους ειδικοτήτων ανεξάρτητα από την επαγγελµατική δραστηριότητα της 

µητέρας τους. Οι απόφοιτοι των υπόλοιπων κλάδων µε µητέρες που ασκούν ελεύθερο 

επιστηµονικό επάγγελµα εµφανίζονται κυρίως στις ειδικότητες Ηλεκτρολογίας (25%) και 

Αισθητικής (25%), ενώ όσοι έχουν µητέρες µε µη επιστηµονικό ελεύθερο επάγγελµα στους 
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κλάδους Εφαρµοσµένων Τεχνών (12,9%) και ∆οµικών Έργων (9,7%). Παιδιά γυναικών 

δηµοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων προτίµησαν τον κλάδο της Πληροφορικής (17,4% και 

20% αντίστοιχα, από τα µεγαλύτερα αυτής της συσχέτισης), καθώς και της Μηχανολογίας, 

των Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού και των Μεταφορών και Τουρισµού. Οι µητέρες 

εργάτριες έχουν παιδιά που επέλεξαν κυρίως τους κλάδους των Εφαρµοσµένων Τεχνών 

(28,6%), της Πληροφορικής (14,3%) και της Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (14,3%) και οι 

αγρότισσες της Μηχανολογίας (33,3%, το µεγαλύτερο αυτής της συσχέτισης) και της 

Πληροφορικής (16,7%). Στις µητέρες συνταξιούχους του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα οι 

απόφοιτοι έχουν επιλέξει κυρίως τους κλάδους Εφαρµοσµένων Τεχνών (20% και 30% 

αντίστοιχα) και της Αισθητικής (20%, µόνο του δηµόσιου τοµέα) και στις άνεργες της 

Πληροφορικής (33,3%), των Εφαρµοσµένων Τεχνών (33,3%) και της Αισθητικής (33,3%). 

  

 

 

Β΄  ΜΕΡΟΣ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
2. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και σπουδές µετά το Λύκειο 
 

2.1. Σπουδές σε Ι.Ε.Κ. 

• Στοιχεία του Ι.Ε.Κ. φοίτησης 
Από την εποχή της ίδρυσης των Ι.Ε.Κ. προβλέφθηκε να υπάρχουν εκτός από 

δηµόσια (δηµόσιος χαρακτήρας της εκπαίδευσης)  και ιδιωτικά  Ινστιτούτα, κάτι που άλλωστε 

επιτρέπεται και από το Ελληνικό Σύνταγµα. Συγκεκριµένα, το Σύνταγµα απαγορεύει την 

ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ τα Ι.Ε.Κ. 

θεσµοθετήθηκαν ως µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα 

ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. που ιδρύθηκαν δεν ήταν τίποτε άλλο παρά µια µετεξέλιξη των παλαιότερων 

Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών, τα οποία µέχρι τότε κάλυπταν, συχνά µε αµφισβητήσιµη 

αποτελεσµατικότητα, τις ανάγκες σε κατάρτιση, µετεξέλιξη η οποία έγινε µε πολύ γρήγορους 

ρυθµούς, καθώς φαινόταν ότι ο συγκεκριµένος χώρος θα γνώριζε µεγάλη άνθηση.  

Η κατανοµή του συνόλου του δείγµατος έγινε και µε βάση τη φοίτηση σε δηµόσιο ή 

ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. Το 52,8% του δείγµατος φοίτησε σε δηµόσιο και το 47,2% σε ιδιωτικό 

Ινστιτούτο (∆ιάγραµµα 20). Αυτό µας επέτρεψε να εξετάσουµε σε ποιο βαθµό η επιλογή 

φοίτησης σε έναν από τους δύο τύπους Ι.Ε.Κ. ήταν ενσυνείδητη ή υποχρεωτική και 

αναπόφευκτη, καθώς και σε ποιο βαθµό επηρέασε τις επαγγελµατικές εξελίξεις στη ζωή του 

αποφοίτου. 

Αν προσεγγίσουµε τα ευρήµατα µε βάση το φύλο των αποφοίτων θα δούµε ότι τόσο 

στους άνδρες όσο και στις γυναίκες είναι λίγο µεγαλύτερο το ποσοστό (53,8% και 51,9% 

αντίστοιχα) αυτών που φοίτησαν σε δηµόσιο Ι.Ε.Κ., ενώ ελαφρά µικρότερο (46,2% και 48,1% 

αντίστοιχα) το ποσοστό όσων φοίτησαν σε ιδιωτικό. 

Ειδικά για τους αποφοίτους λυκείου των περιοχών εκτός Θεσ/νίκης συχνά η έλλειψη 

δηµόσιου Ι.Ε.Κ. ή η έλλειψη συγκεκριµένων ειδικοτήτων στο ήδη υπάρχον στην περιοχή τους 
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ινστιτούτο αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα εκπαιδευτικής κινητικότητας προς µεγαλύτερο 

αστικό κέντρο. Μάλιστα, οδηγούσε συνήθως σε φοίτηση σε ιδιωτικό φορέα, γεγονός που 

σήµαινε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση (δίδακτρα) για την οικογένεια, που ερχόταν να 

προστεθεί στα έξοδα διαβίωσης του σπουδαστή εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίδραση της βαθµολογίας του λυκείου στη φοίτηση σε 

δηµόσιο ή ιδιωτικό Ι.Ε.Κ., καθώς µεταξύ των µεταβλητών “επίπεδο βαθµολογίας στο Λύκειο” 

και “τύπος ΙΕΚ φοίτησης” υπάρχει στατιστικά σηµαντική εξάρτηση Χ2= 25,603  p<0,001 µε 

συντελεστή συσχέτισης Cramer's V=0,28, που κρίνεται ως ασθενής. Η συσχέτιση είναι 

ισχυρότερη για τις βαθµολογίες 17,1-20 και το δηµόσιο Ι.Ε.Κ., καθώς και τις βαθµολογίες 

κάτω του 13 και το ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. 

Αναλυτικότερα, οι τρεις στους τέσσερις αποφοίτους µε βαθµολογία 17,1-20 (73,5%) 

και ένας στους δύο µε βαθµολογία 15,1-17 (52,9%) φοίτησαν σε δηµόσιο Ι.Ε.Κ., κάτι που το 

επέτρεπε άλλωστε και το επίπεδο της βαθµολογίας τους, που παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

εισαγωγή στα Ινστιτούτα. Το ποσοστό µειώνεται στο 43,2% για τις βαθµολογίες 13,1-15 και 

γίνεται ελάχιστο (µόλις 7,7%) για όσους είχαν σχολική επίδοση κάτω του 13. Το 92,3% από 

αυτούς υποχρεώθηκε να φοιτήσει σε ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. υφιστάµενο την οικονοµική επιβάρυνση 

που αυτό σήµαινε για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Κατά την άποψή µας τίθεται στο 

σηµείο αυτό εν αµφιβόλω η δυνατότητα του συστήµατος δηµόσιας εκπαίδευσης να 

προσφέρει επαγγελµατικές ευκαιρίες µέσω της κατάρτισης σε ευρύτερο κύκλο ατόµων 

υπερνικώντας το εµπόδιο της σχολικής επίδοσης, η οποία, όπως έχει αποδειχθεί, δεν είναι η 

βεβαιότερη εγγύηση για την µελλοντική επαγγελµατική επιτυχία του ατόµου. 

Τα άτοµα του δείγµατος δήλωσαν φοίτηση σε δηµόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. τα οποία 

λειτουργούσαν τα πρώτα χρόνια µετά τη δηµιουργία του θεσµού στην Κεντρική Μακεδονία. 

Σήµερα, βέβαια, ο αριθµός τους έχει µεγαλώσει, ενώ έχει διευρυνθεί και ο αριθµός των 

προσφερόµενων ειδικοτήτων. 

Τα δηµόσια Ι.Ε.Κ., στα οποία δηλώθηκε φοίτηση, και το αντίστοιχο ποσοστό  

αποφοίτων τους (γενικό και κατά φύλο) είναι (Παρ. Πίνακας 146):  
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Πίνακας 146: Κατανοµή αποφοίτων κατά δηµόσιο Ι.Ε.Κ. 

 

 
∆ΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ (%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝ∆ΡΩΝ 
(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(%) 

Ευόσµου             12,9 13,1 12,7

Νεάπολης   6,1 11,0   2,2

Τριανδρίας   0,3   -   0,6

Θέρµης   6,7   5,5   7,7

Επανοµής             2,5   2,8   2,2

Βέροιας                3,7   2,8   4,4

Έδεσσας                7,7   7,6   7,7

Κατερίνης             7,1   7,6   6,6

Κιλκίς                    2,1   2,1   2,2

Πολυγύρου            3,4   1,4   5,0

ΣΥΝΟΛΟ 52,5 53,8 51,4

Τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στα οποία δηλώθηκε φοίτηση και το αντίστοιχο ποσοστό 

αποφοίτων τους είναι (Πίνακας 147):  

 

Πίνακας 147: Κατανοµή αποφοίτων κατά ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. 

 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(%) 
∆έλτα    9,5 16,6   3,9
∆ηµητρέλη            4,0   3,4   4,4
ΙΕΣΕ                    4,9   3,4   6,1
ΚΕΜΟΣ             1,8   0,7   2,8
Ξυνή                    3,1   2,1   3,9
Παστέρ            5,8   2,8   8,3
Πισσαλίδου        3,7   -   6,6
Πυθαγόρας    11,3 15,9   7,7
Ωµέγα-Τσακάλου   3,4   1,4   5,0
ΣΥΝΟΛΟ 47,5 46,3  48,7
 

• Κλάδος ειδικότητας 
Κάθε απόφοιτος δήλωσε την επιµέρους ειδικότητα την οποία ακολούθησε στα Ι.Ε.Κ. 

και στη συνέχεια οι ειδικότητες οµαδοποιήθηκαν κατά κλάδους, µια και ο αριθµός τους ήταν 

πολύ µεγάλος . Εξάλλου, αυτό που ενδιαφέρει τελικά είναι να εξετάσουµε τις τάσεις 
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προσφοράς και ζήτησης, που εµφανίζει κάθε κλάδος ειδικοτήτων, στο βαθµό που κάτι τέτοιο 

είναι δυνατό. 

Για πρακτικούς λόγους θα τηρήσουµε τη σειρά µε την  οποία οι κλάδοι 

παρουσιάζονται στον πίνακα των στατιστικών στοιχείων. 

Ο κλάδος της Μηχανολογίας, που παρακολούθησε το 5,8% του δείγµατος, 

περιλαµβάνει ειδικότητες όπως : 

 Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης, αερισµού και κλιµατισµού 

 »        αυτοκινήτων-οχηµάτων 

 »         εργαλειοµηχανών αριθµητικού ελέγχου CNC 

 

Ο κλάδος της Ηλεκτρολογίας, που ακολούθησε το 2,5% των αποφοίτων, 

περιλαµβάνει ειδικότητες όπως: 

 Τεχνικός ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων-οχηµάτων 

 »                 »            ηλεκτρικού µέρους ανυψωτικών µηχανηµάτων 

 

Τον κλάδο  Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού ακολούθησε το 9,2% των αποφοίτων, σε 

ειδικότητες όπως: 

 Τεχνικός Η/Υ και ηλεκτρονικών µηχανών γραφείου 

 »       ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών διατάξεων 

 »       ηλεκτρονικός οργάνων µέτρησης 

 »       συστηµάτων αυτόµατου ελέγχου (ΣΑΕ) 

 

Υψηλή εκπροσώπηση µε 10,4% του δείγµατος παρουσιάζει και ο κλάδος της 

Πληροφορικής, κάτι που σίγουρα ήταν αναµενόµενο. Σήµερα ο κλάδος έχει εµπλουτιστεί µε 

µια σειρά από νέες εξειδικεύσεις, αλλά την εποχή που φοίτησαν τα άτοµα του δείγµατος 

κυρίαρχη ειδικότητα ήταν ο: 

 Ειδικός εφαρµογών πληροφορικής-προγραµµατιστής Η/Υ 

 

Το 3,4% του δείγµατος συγκέντρωσε ο κλάδος των ∆οµικών Έργων, µε ειδικότητες 

όπως: 

 Σχεδιαστής µέσω συστηµάτων Η/Υ 

 Τεχνικός ελέγχου υλικών 

 

Στον κλάδο των Εφαρµοσµένων Τεχνών έχουµε το 7,7% του δείγµατος και σε 

ειδικότητες όπως: 

 Τεχνικός γραφίστας ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπου 

 »        διακόσµησης 

 »        λήψης φωτογραφίας 
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Ενδυµατολογία και σχέδιο µόδας παρακολούθησε το 1,5%, ενώ στον κλάδο 

Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. συναντούµε το 1,8% του δείγµατος και στις ειδικότητες: 

 ∆ηµοσιογράφος 

 Εικονολήπτης 

 

Στον Γεωτεχνικό κλάδο µε το 2,8% των αποφοίτων έχουµε τις ειδικότητες: 

 Τεχνικός θερµοκηπίων-ανθοκοµίας 

 »        αµπελουργίας-οινοτεχνίας 

 »        επεξεργασίας γάλακτος 

  

 Ειδικός δασικής προστασίας 

Με κάποια συνάφεια στο αντικείµενο έχουµε τον κλάδο Περιβάλλοντος µε ποσοστό 

0,3% και ειδικότητα: 

 Τεχνικός ελέγχου βιοµηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος 

 

Στον κλάδο των Μεταφορών και Τουρισµού έχουµε το 4,9% των αποφοίτων και σε 

αυτόν περιλαµβάνονται οι ειδικότητες: 

 Ειδικός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

 »       τουριστικού πρακτορείου 

 »         αεροπορικών εταιρειών 

 Επιµελητής πτήσεων 

 

Στον κλάδο Υγείας και Κοινωνικών υπηρεσιών έχουµε το 4,6% των ατόµων του 

δείγµατος και σε αυτόν ανήκουν ειδικότητες όπως: 

 Βοηθός ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων 

 Νοσηλευτική-Τραυµατιολογία 

 Νοσηλευτική χειρουργείου 

 Οδοντοτεχνίτης 

 Βοηθός οδοντιάτρου 

 Τεχνικός καλλυντικών και φαρµάκων 

 Βρεφονηπιοκόµος 

 Ειδικός προσχολικής αγωγής και δραστηριοτήτων δηµιουργικής έκφρασης 

 

Επιλέξαµε να παραθέσουµε ξεχωριστά  το 5,5% του κλάδου της αισθητικής (ειδικός 

εφαρµογών αισθητικής), προκειµένου να µην υπάρξει αλλοίωση της εικόνας  του κλάδου 

Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, που έχει πολύ διαφορετικό αντικείµενο. 

 

Στο συγκεκριµένο δείγµα ο κλάδος που υπερεκπροσωπείται είναι αυτός της 

Οικονοµίας και ∆ιοίκησης µε 39,6% των αποφοίτων. Στο συγκεκριµένο κλάδο 

περιλαµβάνονται ειδικότητες όπως: 
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 Ειδικός µηχανογραφηµένου λογιστηρίου 

 »       φοροτεχνικού γραφείου 

 »        τραπεζικών εργασιών 

 »        εµπορικών επιχειρήσεων 

 »        εµπορίας και προώθησης προϊόντων (marketing) 

 »        κοστολόγησης στη βιοµηχανία-βιοτεχνία 

 Γραµµατεία διεύθυνσης 

 Οικονοµικό και διοικητικό στέλεχος επιχειρήσεων 

 Οικονοµικό και διοικητικό στέλεχος Μ.Μ.Ε. 

 Χρηµατοοικονοµικό στέλεχος 

 

Για πρακτικούς λόγους παραθέτουµε έναν πίνακα (Παρ. Πίνακας 148), όπου 

καταγράφεται η κατανοµή των ατόµων του δείγµατος κατά κλάδο ειδικοτήτων σε γενική και 

κατά φύλο κατανοµή.  

 

Πίνακας 148: Κατανοµή δείγµατος κατά κλάδο ειδικοτήτων 
 

 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(%) 

Μηχανολογίας     5,8   12,4     0,6

Ηλεκτρολογίας     2,5     4,8     0,6

Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού     9,2   20,0     0,6

Πληροφορικής   10,4     9,0   11,6

∆οµικών Έργων     3,4     4,1     2,8

Εφαρµοσµένων τεχνών     7,7     7,6     7,7

Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας     1,5     0,7     2,2

Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.     1,8     2,1     1,7

Γεωτεχνικός     2,8     4,1     1,7

Περιβάλλοντος     0,3     -     0,6

Μεταφορών και Τουρισµού     4,9     4,1     5,5

Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών     4,6     2,8     6,1

Αισθητικής     5,5     -     9,9

Οικονοµίας και ∆ιοίκησης   39,6   28,3   48,6

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0

 

 

 642



Κλάδος ειδικότητας και φύλο. Μπορούµε να παρατηρήσουµε ξεκάθαρα ότι η 

συµµετοχή του φύλου στον κάθε κλάδο ειδικοτήτων αντικατοπτρίζει και τον τρόπο επιλογής 

της επαγγελµατικής δραστηριότητας, όπως αυτή εκδηλώνεται σε άνδρες και γυναίκες. 

Ειδικότερα, βλέπουµε πολύ χαµηλή εκπροσώπηση των γυναικών σε κλάδους που 

θεωρούνται παραδοσιακά ανδροκρατούµενοι, καθώς οδηγούν σε επαγγέλµατα τα οποία δεν 

επιλέγει το γυναικείο φύλο. Τέτοιοι κλάδοι, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα (Παρ. 

Πίνακας 145), είναι οι κλάδοι της Μηχανολογίας, της Ηλεκτρολογίας, των Ηλεκτρονικών και 

Αυτοµατισµού και ο Γεωτεχνικός. 

Αντίστροφη τάση εµφανίζεται στους άνδρες, οι οποίοι αποφεύγουν κλάδους που 

προτιµώνται περισσότερο από γυναίκες, όπως  Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας, Υγείας 

και Κοινωνικών Υπηρεσιών και Αισθητικής. 

Ιδιαίτερη βέβαια εντύπωση προκαλεί το γεγονός όχι µόνο της υπεραντιπροσώπευσης 

στο δείγµα µας του κλάδου Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, στην οποία ήδη αναφερθήκαµε, αλλά 

και της συµµετοχής των γυναικών σε αυτόν µε ποσοστό πολύ µεγαλύτερο από το αντίστοιχο 

των ανδρών. Αυτό εξηγείται από την προτίµηση του γυναικείου φύλου (που έχει τα λιγότερα 

τυπικά -κυρίως εκπαιδευτικά- προσόντα) σε απασχόληση γραφείου παρά σε χειρωνακτικά-  

τεχνικά. 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. 

Κλάδος ειδικότητας και τύπος Λυκείου αποφοίτησης. Ανάµεσα στις δύο 

µεταβλητές “κλάδος ειδικότητας” και “τύπος Λυκείου αποφοίτησης” υπάρχει στατιστικά 

σηµαντικό αποτέλεσµα (Χ2=112.745   p<0,001 µε συντελεστή συσχέτισης Cramer's V=0,340) 

(Παρ. Πίνακας 85). Από τους αποφοίτους Γενικού Λυκείου τη µεγαλύτερη συσχέτιση εµφανίζει 

ο κλάδος Μεταφορών και Τουρισµού, από εκείνους του Τεχνικού οι κλάδοι Ηλεκτρονικών και 

Αυτοµατισµού και ο Γεωτεχνικός, από εκείνους του Πολυκλαδικού ο κλάδος ∆οµικών Έργων 

και τέλος, από όσους αποφοίτησαν από Γενικό και Τεχνικό Λύκειο οι κλάδοι Ηλεκτρολογίας 

και Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας. 

Στο δείγµα του συγκεκριµένου πληθυσµού οι απόφοιτοι που προέρχονται από Γενικό 

Λύκειο είναι πολύ περισσότεροι από εκείνους που αποφοίτησαν από το Τεχνικό. Η κυριότερη 

αιτία είναι ότι οι απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου στερούµενοι παντελώς οποιασδήποτε 

επαγγελµατικής κατάρτισης αντιµετωπίζουν το ενδεχόµενο εισόδου τους στην αγορά 

εργασίας µε µεγαλύτερη ανησυχία και τα Ι.Ε.Κ. ήταν µια προσιτή λύση, που θα τους 

προσέφερε τις αναγκαίες επαγγελµατικές γνώσεις.  

Η κατανοµή των αποφοίτων διαφόρων κλάδων ειδικοτήτων ανάλογα µε τον τύπο 

Λυκείου επιβεβαιώνει την υπεραντιπροσώπευση του Γενικού Λυκείου σχεδόν σε όλες τις 

περιπτώσεις, ενώ το Πολυκλαδικό Λύκειο εµφανίζει πολύ υψηλά ποσοστά στους κλάδους των 

∆οµικών Έργων και Επικοινωνίας και ΜΜΕ, όπου όµως δε συµµετέχει καθόλου το Τεχνικό 

Λύκειο. Τέλος, όσοι αποφοίτησαν από Γενικό και Τεχνικό Λύκειο συγκεντρώθηκαν κυρίως 

στους κλάδους Ηλεκτρολογίας και Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας. 
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Εξετάζοντας τα ποσοστά των αποφοίτων κάθε τύπου Λυκείου κατά κλάδο ειδικότητας 

παρατηρείται ότι οι ειδικότητες όπου συγκεντρώνονται περισσότεροι απόφοιτοι Τεχνικού 

Λυκείου είναι Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού (15,6%), Μηχανολογίας (9,1%) Υγείας και 

Κοινωνικών Υπηρεσιών (7,8%), Γεωτεχνικός (6,5%), Αισθητικής (6,5%) και Ηλεκτρολογίας 

(2,6%)· αυτό εξηγείται, αν λάβουµε υπόψη ότι οι συγκεκριµένοι τοµείς προσφέρονται και στο 

πρόγραµµα σπουδών αυτού του τύπου Λυκείου και εποµένως είναι πιο εξοικειωµένοι µε τις 

εφαρµοσµένες / τεχνικές ειδικότητες. Στον κλάδο Πληροφορικής, που είναι ιδιαίτερης 

βαρύτητας στη σύγχρονη οικονοµία και εµφανίζει υψηλή ζήτηση για κατάρτιση, η κατάσταση 

εµφανίζεται ισορροπηµένα διανεµηµένη σε όλες τις περιπτώσεις (Γενικό 11%, Τεχνικό 10,4%, 

Πολυκλαδικό 4,8% Γενικό-Τεχνικό 12,5%). 

Κλάδος ειδικότητας και επίπεδο βαθµολογίας στο Λύκειο. Συσχετίζοντας τις δύο 

µεταβλητές “κλάδος ειδικότητας” και “επίπεδο βαθµολογίας στο Λύκειο” βρέθηκε ότι δεν 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=49,002   p=0,131 µε συντελεστή συσχέτισης 

Cramer's V= 0,224) (Παρ. Πίνακας 84). Εξετάζοντας την κατανοµή των αποφοίτων στους 

διάφορους κλάδους ειδικοτήτων µε γνώµονα το επίπεδο βαθµολογίας τους διαπιστώνουµε ότι 

οι κλάδοι που εµφανίζουν µεγαλύτερη συµµετοχή στις πολύ υψηλές βαθµολογίες 17,1-20 

είναι οι κλάδοι Οικονοµίας και ∆ιοίκησης (41,2%, που είναι και ο πλέον αντιπροσωπευόµενος 

στο συγκεκριµένο πληθυσµό), Πληροφορικής (19,1%, εµφανίζει µάλιστα υψηλότερη 

συσχέτιση) και Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (10,3%, εµφανίζει µάλιστα υψηλότερη 

συσχέτιση), ενώ στις βαθµολογίες 15,1-17 και πάλι ο Οικονοµίας και ∆ιοίκησης (40,8%), ο 

Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού (12,1%) και ο Πληροφορικής (9,6%). Στο επίπεδο 13,1-15 

υπερέχουν ο Οικονοµίας και ∆ιοίκησης (37,9%), ο Εφαρµοσµένων Τεχνών (13,8%, που 

γενικά κινείται σε χαµηλά επίπεδα, εµφανίζει όµως την υψηλότερη συσχέτιση) και ο 

Μηχανολογίας (10,3%, εµφανίζει µάλιστα την υψηλότερη συσχέτιση). Σε πιο χαµηλές 

βαθµολογίες υπάρχουν πάλι πολλοί απόφοιτοι του κλάδου Οικονοµίας και ∆ιοίκησης (30,8%), 

Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού (15,4%) και Εφαρµοσµένων Τεχνών (15,4%). 

Σε επίπεδο κλάδου, όπως αποτυπώνεται παραπάνω σε σχετικό πίνακα, αυτοί που 

εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά σε υψηλότερες κλίµακες βαθµολογίας είναι οι κλάδοι 

Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, Πληροφορικής και Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, 

Ηλεκτρολογίας και ∆οµικών Έργων, ενώ στις χαµηλότερες οι κλάδοι Οικονοµίας και ∆ιοίκησης 

(για λόγους υπερεκπροσώπησης) και Επικοινωνίας και ΜΜΕ. Σε όλους τους άλλους κλάδους 

οι απόφοιτοι κινούνται στις µεσαίες κατηγορίες βαθµολογίας.  

Το επίπεδο βαθµολογίας δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο για την πρόβλεψη της 

οικονοµικής επιτυχίας, θεωρούµε όµως ότι είναι µια ένδειξη που αναφέρεται στην εξασφάλιση 

του αναγκαίου γνωστικού υπόβαθρου, που µπορεί να υποστηρίξει την προσπάθεια του 

ατόµου για απόκτηση επαγγελµατικής κατάρτισης, αλλά και ευρύτερα να το καθοδηγήσει σε 

συµµετοχικές στη δια βίου µάθηση δράσεις του.  
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• Χρονική διάρκεια σπουδών σε Ι.Ε.Κ. 
Η εγγραφή σπουδαστών στα Ι.Ε.Κ. µπορεί να πραγµατοποιηθεί δύο φορές το χρόνο, 

είτε το Σεπτέµβριο (χειµερινό εξάµηνο) είτε το Φεβρουάριο µε την προϋπόθεση να 

προσφέρεται η συγκεκριµένη ειδικότητα σε εκείνο το εξάµηνο και να υπάρχει ικανός αριθµός 

σπουδαστών προκειµένου να λειτουργήσει το τµήµα. 

Καθώς οι απόφοιτοι του συγκεκριµένου δείγµατος συµµετείχαν στις εξετάσεις 

πιστοποίησης του Ο.Ε.Ε.Κ. του καλοκαιριού του 1997, ήταν αναµενόµενο ότι οι περισσότεροι 

από αυτούς θα είχαν εισαχθεί στα Ι.Ε.Κ. από τα πρώτα κιόλας χρόνια λειτουργίας του 

θεσµού. 

  Ειδικότερα, η µεγάλη πλειοψηφία των ατόµων του δείγµατος (88,8% επί του συνόλου 

- 91,1% για τους άνδρες και 88,2% για τις γυναίκες) εισήχθη στα Ινστιτούτα κατά το χρονικό 

διάστηµα 1993-1995 µε σαφή προτίµηση πραγµατοποίησης της εγγραφής στο χειµερινό 

εξάµηνο. Αυτό θα µπορούσε να συσχετιστεί µε το γεγονός ότι τότε ανακοινώνονται τα 

αποτελέσµατα των εισαγωγικών εξετάσεων για τα Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. και όσοι  υποψήφιοι φοιτητές 

αποτυγχάνουν (εκείνη την εποχή για πρώτη, δεύτερη ή και τρίτη φορά), λογικά και χωρίς 

καθυστέρηση στρέφονται στην αναζήτηση µιας εναλλακτικής λύσης για την εξασφάλιση 

επαγγελµατικής αποκατάστασης. 

    Μικρά είναι τα ποσοστά εκείνων οι οποίοι είχαν εισαχθεί στα Ι.Ε.Κ. κατά την πρώτη 

χρονιά λειτουργίας των Ινστιτούτων (4,4% περίπου), αλλά και εκείνων οι οποίοι εισήχθησαν 

µετά το 1995 (6,8%). Αυτό µπορεί εύκολα να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι µεν πρώτοι θα 

πρέπει να είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξέτασης του Ο.Ε.Ε.Κ. για την πιστοποίηση του 

τίτλου κατάρτισής τους στο χρονικό διάστηµα πριν το καλοκαίρι του 1997, στο οποίο 

τοποθετείται η εξέταση (για πιστοποίηση) του πληθυσµού της έρευνάς µας, οι δε δεύτεροι 

πρέπει να είναι από τους πρώτους των εξαµήνων τους που επιδίωξαν να εξασφαλίσουν την 

πιστοποίηση. 

Η συντριπτική πλειοψηφία  (94,4%) των ατόµων του δείγµατος αποφοίτησε από τα 

Ι.Ε.Κ. κατά το χρονικό διάστηµα Ιουνίου 1995-Ιουνίου 1997. Η µεγαλύτερη συγκέντρωση 

παρατηρείται τον Ιούνιο 1996 (45%) και ακολουθούν ο Ιούνιος 1995 (21,1%), ο Φεβρουάριος 

1997 (11,5%) και ο Ιούνιος 1997 (10,9%). Αναφερθήκαµε προηγουµένως στο φαινόµενο των 

µαζικότερων εγγραφών κατά το µήνα Σεπτέµβριο. Τα στοιχεία της αποφοίτησης έρχονται ως 

αναµενόµενο αποτέλεσµα, αφού οι σπουδές στα Ι.Ε.Κ. διαρκούν τέσσερα (σε κάποιες 

περιπτώσεις δύο) εξάµηνα. 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. για αποφοίτους λυκείου κανονικά διαρκεί τέσσερα εξάµηνα, το 

καθένα από τα οποία περιλαµβάνει 14 πλήρεις εβδοµάδες κατάρτισης. Στην περίπτωση, 

όµως που κάποιος σπουδαστής έχει αποφοιτήσει από Τεχνικό-Επαγγελµατικό ή Πολυκλαδικό 

λύκειο και µε ειδικότητα απόλυτα συναφή µε εκείνη που επέλεξε στο ινστιτούτο, τότε η 

φοίτησή του διαρκεί µόνο δύο εξάµηνα. 

Στο δείγµα του συγκεκριµένου πληθυσµού το 86,2% (το ποσοστό είναι 84,1% για 

τους άνδρες και 87,8% για τις γυναίκες) φοίτησε στα Ι.Ε.Κ. για τέσσερα εξάµηνα, ενώ το 

12,9% (το ποσοστό είναι 14,5% για τους άνδρες και 11,6% για τις γυναίκες) για δύο εξάµηνα. 
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Υπάρχει επίσης ένα 0,9% (το ποσοστό είναι 0,6% για τους άνδρες και 1,4% για τις γυναίκες) 

που δήλωσε φοίτηση πέντε εξαµήνων (Πίνακας 68). 

 

• Πιστοποίηση των σπουδών σε Ι.Ε.Κ. 
Η ολοκλήρωση των σπουδών στα Ι.Ε.Κ. σε δύο ή τέσσερα κατά περίπτωση εξάµηνα 

οδηγεί στη λήψη 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 µεταδευτεροβάθµιας 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.  

Από τους αποφοίτους του δείγµατος το 67,5% δήλωσε ότι είχε λάβει την 

πιστοποίηση, ενώ το 32,5% απάντησε αρνητικά (∆ιάγραµµα 21). Είναι περισσότερες οι 

γυναίκες (70,7%) που δήλωσαν ότι είχαν αποκτήσει την πιστοποίηση του πτυχίου των Ι.Ε.Κ. 

από τους άνδρες (63,4%) (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 την 

απόδειξή τους στο χώρο εργασίας. 

Να σηµειωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις η πιστοποίηση αποκτήθηκε µετά το 

καλοκαίρι του 1997. Τότε, µε την ευκαιρία της υποβολής δικαιολογητικών καταγράφηκαν τα 

στοιχεία τους και έτσι έγινε δυνατή η επαφή µαζί τους και η διενέργεια της παρούσας έρευνας. 

Βέβαια, δεν θα πρέπει να αποδώσουµε την έλλειψη πιστοποίησης σε συνολική 

αδιαφορία απέναντί της. Αντίθετα, σε κάποιες περιπτώσεις οι απόφοιτοι είχαν ενδιαφερθεί για 

την απόκτησή της, αλλά  απέτυχαν στη σχετική δοκιµασία. 

 Μεταξύ των µεταβλητών “κλάδος ειδικότητας” και “ύπαρξη πιστοποίησης” δεν 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=17,074   p=0,196 µε συντελεστή συσχέτισης 

Cramer's V=0,229) (Πίνακας 74), παρατηρείται όµως µεγαλύτερη συσχέτιση ανάµεσα στην 

Πληροφορική και τη µη ύπαρξη πιστοποίησης.  
∆ύο στους τρεις αποφοίτους έχουν πάρει την πιστοποίηση του επαγγελµατικού τίτλου 

των Ι.Ε.Κ. µετά από τις ειδικές εξετάσεις. Οι κλάδοι ειδικοτήτων που εµφανίζουν υψηλότερα 

ποσοστά στην απόκτηση της πιστοποίησης είναι της Αισθητικής (88,9%, λόγω της 

απασχόλησής τους σε διάφορα ινστιτούτα αισθητικής αµισθί ή µε πολύ χαµηλές αµοιβές), των 

Μεταφορών και Τουρισµού (87,5%) και της Μηχανολογίας (78,9%), ενώ ακολουθούν οι 

κλάδοι Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (73,3%), ∆οµικών Έργων (72,7%) και  

 646



Εφαρµοσµένων Τεχνών (72%). Οι κλάδοι της Οικονοµίας και ∆ιοίκησης (66,7%) και της 

Πληροφορικής (47,1%), αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, εµφανίζουν χαµηλότερο ποσοστό κυρίως 

λόγω του γεγονότος ότι οι απόφοιτοι που τους ακολούθησαν θεώρησαν ότι µπορούν να 

εξασφαλίσουν εργασία και χωρίς την πιστοποίηση. 

Ανάµεσα στις δύο µεταβλητές “επίπεδο βαθµολογίας στο Λύκειο” και “ύπαρξη 

πιστοποίησης” δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=3,559   p= 0,313) (Πίνακας 

75). Αν εξετάσουµε τα ποσοστά αυτών που πήραν την πιστοποίηση κατά επίπεδο 

βαθµολογίας παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των πολύ καλών µαθητών (70,6%) 

πήραν την πιστοποίηση και ακολουθούν µε ελάχιστη διαφορά οι µαθητές µε αµέσως 

κατώτερες βαθµολογίες (69,4%), ενώ ψηλά (64,8%) βρίσκονται και οι µαθητές του επιπέδου 

13,1-15. Η διαφορά µάλιστα ανάµεσα σε αυτούς που είχαν τις πιο υψηλές βαθµολογίες από 

εκείνους που βρίσκονται στις χαµηλότερες φτάνει στο 24,4%.   

Βλέπουµε λοιπόν ότι όσο ελαττώνεται το επίπεδο βαθµολογίας στο Λύκειο, τόσο 

µικραίνουν και τα ποσοστά αυτών που επέτυχαν να εξασφαλίσουν την πιστοποίηση. Η εικόνα 

αυτή ήταν αναµενόµενη, γιατί θεωρήσαµε εξαρχής ότι, καθώς οι εξετάσεις για την επιτυχή 

απόκτηση της κρατικής πιστοποίησης απαιτούν συστηµατοποίηση των γνώσεων και 

συγκροτηµένη µελέτη, οι απόφοιτοι που είχαν υψηλότερες επιδόσεις στο Λύκειο είχαν 

περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν αποτελεσµατικότερη οργάνωση της προσπάθειάς 

τους, έχοντας προηγούµενη σχετική εµπειρία από τη φοίτησή τους στο σχολείο. 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 βελτίωσης του κεφαλαίου του σε 

γνώσεις και δεξιότητες. 

Από τους αποφοίτους που έχουν πάρει την πιστοποίηση του επαγγελµατικού τους 

τίτλου οι µισοί (49,5%) ανήκουν στο βαθµολογικό επίπεδο 15,1-17, καθώς αυτή η οµάδα 

τροφοδότησε κυρίως τα Ι.Ε.Κ., ενώ ένας στους τέσσερις (25,9%) ανήκει στο επίπεδο 13,1-15 

και ένας στους πέντε (21,8%) στο επίπεδο 17,1-20. 

Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. στοιχειοθετούν δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις 

πιστοποίησης αµέσως µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησής τους σε αυτά. Υπάρχει 

όµως η προαιρετική δυνατότητά τους να πραγµατοποιήσουν εξάµηνη πρακτική άσκηση για 

την εφαρµογή των γνώσεων που απέκτησαν στα Ι.Ε.Κ. Η επίσηµη αναγνώριση αυτής της 

πρακτικής άσκησης αποτελεί ένα πρόσθετο προσόν για τους αποφοίτους στην ήδη δύσκολη 

αγορά εργασίας, αλλά θα πρέπει η άσκηση να έχει ολοκληρωθεί πριν  από τη συµµετοχή στις 

εξετάσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης. 

Το 69,3% των αποφοίτων που δήλωσαν ότι έχουν αποκτήσει την πιστοποίηση της 

κατάρτισής τους στα Ι.Ε.Κ. την απέκτησε στις εξετάσεις που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι το 

καλοκαίρι του 1997, µάλιστα το 61,9% εξετάστηκε µε επιτυχία στις εξετάσεις του καλοκαιριού 

του 1997. Το υπόλοιπο 30,7% την απέκτησε σε εξετάσεις που πραγµατοποιήθηκαν από το 

χειµώνα του 1997 µέχρι το καλοκαίρι του 2001. 
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Αυτό σηµαίνει ότι 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. 

Το 48,6% των αποφοίτων του δείγµατος συµµετείχε στις εξετάσεις για να αποκτήσει  

την πιστοποίηση µια µόνο φορά, το 36,8% δύο και το 10,8% τρεις φορές. Υπάρχει ένα πολύ 

µικρό ποσοστό της τάξης του 1,2%, που προσπάθησε τέσσερις ή πέντε φορές, ενώ ένα 2,5% 

δεν προσπάθησε καµία φορά. 

Στα δύο φύλα η εικόνα παρουσιάζει διαφορά µόνο στην περίπτωση της µιας 

προσπάθειας. Έτσι, το 44,8% των ανδρών και το 51,7% των γυναικών του δείγµατος 

συµµετείχε στις εξετάσεις για να αποκτήσει  την πιστοποίηση µια µόνο φορά, το 37,8% των 

ανδρών και το 36,1% των γυναικών δύο και το 13,3% των ανδρών και το 8,9% των γυναικών 

τρεις φορές. Υπάρχει ένα πολύ µικρό ποσοστό της τάξης του 1,1% των ανδρών και του 1,4% 

των γυναικών, που προσπάθησε τέσσερις ή πέντε φορές , ενώ ένα 2,8% των ανδρών και 

2,2% των γυναικών δεν προσπάθησε καµία φορά. Μπορούµε να σηµειώσουµε το υψηλότερο 

ποσοστό των γυναικών στην µία προσπάθεια, κάτι που µπορεί να οφείλεται σε µια σειρά από 

παράγοντες, όπως είναι η καλύτερη προετοιµασία εκ µέρους τους για τις εξετάσεις, η 

στράτευση των ανδρών, που τους αποµακρύνει από την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, κλπ. 

Είναι, λοιπόν, φανερό ότι ο µεγάλος όγκος των αποφοίτων εκτιµά την αξία της 

πιστοποίησης και θεώρησε χρήσιµο να συµµετάσχει στις εξετάσεις για την απόκτησή της, 

αφού αυτή θα έδινε ουσιαστικό και αποδείξιµο περιεχόµενο στην κατάρτισή τους.  

  

2.2. Αίτια επιλογής σπουδών σε Ι.Ε.Κ. (Παρ. Πίνακας 142) 
Η ερώτηση αυτή είναι µια από τις πολλές κλειστές που περιλαµβάνονται στο 

ερωτηµατολόγιο. Οι απαντήσεις δίνονται εκ των προτέρων και ζητείται από τον ερωτώµενο να 

επιλέξει. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι απαντήσεις δοκιµάστηκαν προκαταρκτικά κατά την 

πιλοτική εφαρµογή του ερωτηµατολογίου σε άλλους αποφοίτους. Η συγκεκριµένη επιλογή 

έγινε γιατί θέλαµε να καταστήσουµε τη διαδικασία της συµπλήρωσης πιο εύκολη για τους 

αποφοίτους, µια και ήταν βέβαιο πως δεν είχαν ιδιαίτερη εξοικείωση µε µια τέτοια διαδικασία. 

Οι ερωτήσεις αυτές, εκτός από την επιλογή απάντησης, απαιτούν από τον ερωτώµενο να 

κλιµακώσει την απάντησή του ανάλογα µε τη βαρύτητα που της αποδίδει από το 1-5, όπου 1 

είναι το πάρα πολύ και 5 το καθόλου. 

Θεωρούµε ότι οι τελικές επιλογές στις οποίες προβαίνει ένα άτοµο είναι αποτέλεσµα 

της επίδρασης µιας σειράς παραγόντων (και όχι µόνο ενός), που σχετίζονται µε την 

προσωπικότητα του καθενός, αλλά και µε το κοινωνικό του περιβάλλον. Η συγκεκριµένη 

κλιµάκωση επελέγη, γιατί θέλαµε να διαπιστώσουµε αν είχε σηµασία και πόση η 

συγκεκριµένη απάντηση στην τελική επιλογή του ατόµου, αλλά και να µπορέσουµε να τη 

συγκρίνουµε µε τις υπόλοιπες προσφερόµενες επιλογές τόσο σε επίπεδο ατοµικό, όσο και σε 

συλλογικό επίπεδο 
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• Απόκτηση επαρκούς επαγγελµατικής κατάρτισης 
Το 63,8% (Α: 60,7% - Γ: 66,3%) των αποφοίτων της έρευνας θεώρησαν «Πάρα 

πολύ» και «Πολύ» σηµαντική την φοίτηση σε Ι.Ε.Κ. για να αποκτήσουν επαρκή 

επαγγελµατική κατάρτιση και το 22,4% (Α: 24,8%% - Γ: 20,4%) «Αρκετά», ενώ το 13,8% (Α: 

14,5% - Γ: 13,3%)  «Λίγο» και «Καθόλου» σηµαντική για την επιλογή τους.  

Αυτό σηµαίνει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών που προέβησαν σε αυτή την 

επιλογή (και σε µεγαλύτερο βαθµό οι γυναίκες) είχε µεγάλη εµπιστοσύνη στον νέο ακόµη τότε 

θεσµό για την εξασφάλιση της ζητούµενης κατάρτισης και, όπως φαίνεται, προσδοκούσε την 

απόκτηση γνώσεων ικανών για µια επιτυχή πορεία στην αγορά εργασίας. 

Αν εξετάσουµε σε ποιο βαθµό η µεταβλητή αυτή επηρεάστηκε από τον τύπο Λυκείου 

από το οποίο αποφοίτησαν τα υποκείµενα της έρευνας παρατηρούµε ότι µεταξύ των δύο 

µεταβλητών “τύπος Λυκείου αποφοίτησης” και “απόκτηση επαρκούς επαγγελµατικής 

κατάρτισης” υπάρχει στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα (Χ2=24,84   p=0,016) (Πίνακας 70). 

Ειδικά ανάµεσα στο Τ.Ε.Λ. και τη διαβάθµιση “πάρα πολύ” και το Ε.Π.Λ. και τη διαβάθµιση 

“πολύ” υπάρχει µεγαλύτερος βαθµός συσχέτισης.  

Στο ερώτηµα αν η απόκτηση επαρκούς επαγγελµατικής κατάρτισης έπαιξε ρόλο στην 

επιλογή των σπουδών σε Ι.Ε.Κ. οι απόφοιτοι του Τεχνικού-Επαγγελµατικού Λυκείου έχουν το 

µεγαλύτερο ποσοστό (58,4%) για τον πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο της συγκεκριµένης 

µεταβλητής, κάτι που σηµαίνει ότι επέδειξαν µεγάλη εµπιστοσύνη στο νέο θεσµό. 

Ακολουθούν µε διαφορά (50%) όσοι αποφοίτησαν και σε Γενικό και σε Τεχνικό-

Επαγγελµατικό Λύκειο, οι οποίοι µε τις επάλληλες σπουδές επιδίωκαν ήδη την απόκτηση 

επαγγελµατικών γνώσεων, και µε ακόµη µεγαλύτερη διαφορά οι απόφοιτοι του Γενικού 

Λυκείου (40,9%). Αυτοί συγκεντρώνουν τις προτιµήσεις τους στις δύο επόµενες διαβαθµίσεις 

(“Πολύ” και “Αρκετά”), κάτι που συµβαίνει και µε όσους αποφοίτησαν από Πολυκλαδικό 

Λύκειο. 

Η εικόνα αυτή ερµηνεύεται για µεν τους αποφοίτους των Τ.Ε.Λ. από το γεγονός ότι 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 δε 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 της επαγγελµατικής κατάρτισης, είτε γιατί τα 

Ινστιτούτα διήνυαν την πρώτη περίοδο της δραστηριότητάς τους και δεν υπήρχαν ορατά 

αποτελέσµατα της δράσης τους. 

 

• Άσκηση επαγγέλµατος 
Το ποσοστό 69% (Α: 64,1% - Γ: 72,9%) που συγκέντρωσαν οι επιλογές «Πάρα 

πολύ» και «Πολύ» στη συγκεκριµένη απάντηση δείχνει ότι η απόκτηση εξειδικευµένου 
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επαγγέλµατος αποτελούσε πρωταρχικό ζητούµενο για τα άτοµα του δείγµατος. Φαίνεται 

µάλιστα καθαρά ότι σε µεγαλύτερο βαθµό οι γυναίκες του δείγµατος συνδέουν την άσκηση 

επαγγέλµατος µε την παρακολούθηση κατάρτισης για την απόκτηση συγκεκριµένων 

γνώσεων.  

Αντίθετα, ένα 14,7% (Α: 17,2% - Γ: 12,7%) το θεώρησε «Αρκετά» σηµαντικό, ενώ 

«Λίγη» ή «Καθόλου» σηµασία της έδωσε το 16,7% (Α: 18,6% - Γ: 14,3%). Αυτό σηµαίνει ότι 

τα συγκεκριµένα άτοµα δεν προσδοκούσαν κυρίως την εξασφάλιση επαγγελµατικής 

δραστηριότητας µέσα από την κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. 

 

• Αποτυχία εισαγωγής σε Α.Ε.Ι..-.Τ.Ε.Ι. 
Αναφερθήκαµε και προηγουµένως στο φαινόµενο της µαζικότερης προσέλευσης 

αποφοίτων λυκείου για εγγραφή στα Ι.Ε.Κ. κατά την περίοδο αµέσως µετά την έκδοση των 

αποτελεσµάτων των εισαγωγικών εξετάσεων για τα Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. και δώσαµε κατά τη γνώµη 

µας επαρκείς ερµηνείες του φαινοµένου. 

Από τα άτοµα του δείγµατος οι περισσότεροι (53,7%) δεν στράφηκαν προς τα Ι.Ε.Κ. 

λόγω αποτυχίας εισαγωγής τους στις ανώτατες και ανώτερες σχολές, αλλά προφανώς επειδή 

τα θεωρούσαν ως µια ικανοποιητική λύση συνέχισης των σπουδών τους µε σαφή 

προσανατολισµό προς την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ 

µεγαλύτερο για τους άνδρες (59,3%) από τις γυναίκες (49,1%), καθώς, όπως παρατηρήσαµε 

και προηγουµένως, οι τελευταίες τείνουν να αποδίδουν µεγαλύτερη σηµασία  στις σπουδές 

και στο ρόλο τους στην επαγγελµατική τους αποκατάσταση. 

Αυτοί που δήλωσαν ότι κυρίως αυτή η αποτυχία τους κατηύθυνε προς τα Ι.Ε.Κ. 

κυµαίνονται στο 36,2% (Α: 31% - Γ: 40,3%), ενώ µέτρια, αλλά όχι καθοριστική, σηµασία της 

απέδωσε το 10,1% (Α: 9,7% - Γ: 10,5%). 

Ανάµεσα στις δύο µεταβλητές “τύπος Λυκείου αποφοίτησης” και “αποτυχία εισαγωγής 

σε Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.” δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=13,632   p= 0,325), 

εµφανίζεται όµως µια εντονότερη συσχέτιση ανάµεσα στους αποφοίτους Τεχνικού-

Επαγγελµατικού Λυκείου και στην πλήρη απουσία ρόλου της αποτυχίας εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. 

– Τ.Ε.Ι. στην επιλογή σπουδών σε Ι.Ε.Κ. 

Παρατηρείται ότι είναι αρκετά υψηλό το ποσοστό των αποφοίτων και των τριών 

τύπων Λυκείου, που δήλωσαν ότι η αποτυχία τους να εισαχθούν σε κάποιο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 

διαδραµάτισε πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο στην επιλογή τους να φοιτήσουν σε Ι.Ε.Κ., στοιχείο 

ενδεικτικό της ευρέως διαδεδοµένης αντίληψης για την υπεροχή της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης. Για τους αποφοίτους Γ.Ε.Λ. και Τ.Ε.Λ. το ποσοστό είναι ένας στους τέσσερις 

(27,3% και 26% αντίστοιχα) και για το Ε.Π.Λ. ένας στους πέντε (19%). Σε ό,τι αφορά στις 

διαβαθµίσεις “Πολύ“ και “Αρκετά“ το ποσοστό των αποφοίτων Γενικού Λυκείου είναι πολύ 

µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των αποφοίτων Τ.Ε.Λ. Αυτό εξηγείται από τον εντονότερο 

προσανατολισµό του Γενικού Λυκείου προς τις σπουδές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το πολύ υψηλότερο ποσοστό όσων αποφοίτησαν από 

τους δύο τύπους Λυκείου (37,5%) στην ίδια διαβάθµιση (“Πάρα πολύ”) µε µηδενικά 
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αποτελέσµατα στις δύο χαµηλότερες, που έχουν και πάλι θετική χροιά. Αυτό εξηγείται εύκολα 

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). Θεωρώντας λοιπόν ότι η εµπειρία τους από τη γενική εκπαίδευση θα τους 

διευκόλυνε στην επίτευξη υψηλής βαθµολογίας, επαναλάµβαναν τη φοίτηση σε Τ.Ε.Λ. αυτή 

τη φορά, προκειµένου να διεκδικήσουν 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. Οι συγκεκριµένοι 

απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. απέτυχαν στην προσπάθειά τους να επιτύχουν την εισαγωγή τους σε 

κάποιο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και επέλεξαν τις σπουδές σε Ι.Ε.Κ. Να υπενθυµίσουµε ότι στα πρώτα 

χρόνια λειτουργίας του θεσµού ακουγόταν συχνά η φήµη ότι οι απόφοιτοί τους θα λάµβαναν 

το δικαίωµα εισόδου µετά από εξετάσεις σε τµήµα 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 σπουδών 

άλλου τύπου είναι ισχυρά παγιωµένη στα άτοµα του συγκεκριµένου πληθυσµού. 

 

• Στόχος η συνέχιση σε Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. 
Κατά την πρώτη περίοδο της λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. κυκλοφόρησε ευρέως η φήµη ότι 

υπήρχε το ενδεχόµενο οι απόφοιτοί τους να έχουν την δυνατότητα συνέχισης των σπουδών 

τους σε ανώτερο επίπεδο και σε σχολή µε συνάφεια στο αντικείµενο.  

Από τους αποφοίτους που ρωτήθηκαν σχετικά, το 80,7% απέρριψε την ιδέα, 

υπονοώντας έτσι ότι δεν οδηγήθηκαν στα Ι.Ε.Κ. ελπίζοντας να βρεθούν µέσω αυτών στα 

ανώτερα ιδρύµατα, ευκαιρία που ενδεχοµένως είχαν χάσει µε µια προηγούµενη αποτυχία 

τους στις εισαγωγικές εξετάσεις. Το ποσοστό είναι µεγαλύτερο για τους άνδρες (84,2%) από 

τις γυναίκες (77,9%), κάτι που δεν µας εκπλήσσει, αφού και σε προηγούµενα σηµεία της 

έρευνας φάνηκε ότι οι γυναίκες αποδίδουν µεγαλύτερη σηµασία στις σπουδές και τη 

διασύνδεσή τους µε την εργασία. 

Μόνο ένα ποσοστό 12,6% (Α: 12,4% - Γ: 12,7%)  παραδέχθηκε ότι είδε σε αυτό µια 

νέα ευκαιρία συνέχισης των σπουδών του σε ανώτερο επίπεδο, ενώ το 6,7% (Α: 15,9% - Γ: 

22,1%) δήλωσε µια µέτρια, αλλά όχι καθοριστική, επίδραση αυτής της πιθανότητας στην 

επιλογή του. 

Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι την εποχή που τα συγκεκριµένα άτοµα βρίσκονταν 

µπροστά στο δίληµµα της επιλογής σπουδών οι απόφοιτοι του Τεχνικού Λυκείου 

απολάµβαναν ειδικών όρων εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι. (συναφούς αντικειµένου). Το γεγονός αυτό 

προκάλεσε αρκετά παράπονα εκ µέρους των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ. για διάκριση σε βάρος 

τους (τα οποία επαναλήφθηκαν και από ορισµένα άτοµα του δείγµατος), τη στιγµή που η 

παρεχόµενη σε αυτούς επαγγελµατική κατάρτιση θεωρούνταν µεταδευτεροβάθµια και 

εποµένως ανώτερου επιπέδου από εκείνη του Τεχνικού Λυκείου. Στο ίδιο θέµα 

 651



επανερχόµαστε και σε άλλο σηµείο της µελέτης, µε αφορµή το ζήτηµα των επαγγελµατικών 

δικαιωµάτων των καταρτιζοµένων. 

 

• Αναβολή από το στρατό (µόνο άνδρες) 
Η δυνατότητα που παρέχεται στους άνδρες που πρόκειται να στρατευθούν να 

λαµβάνουν αναβολή στράτευσης, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν ή να ολοκληρώσουν 

τις σπουδές τους συχνά γίνεται αντικείµενο εκµετάλλευσης από µεµονωµένα άτοµα τα οποία 

πραγµατοποιούν εικονικές εγγραφές σε κάποια ιδρύµατα, για να αποφύγουν τη στράτευση.  

Απάντηση στη συγκεκριµένη επιλογή κλήθηκαν να δώσουν απάντηση µόνο οι άνδρες 

απόφοιτοι του δείγµατος (145 άτοµα, 44,5% του δείγµατος). 

Στην περίπτωση των Ι.Ε.Κ. το ποσοστό αυτό κινήθηκε σε χαµηλά επίπεδα (11,1% 

των ανδρών του δείγµατος). Ίσως να έπαιξε ανασταλτικό ρόλο το γεγονός της υποχρέωσης 

των σπουδαστών Ι.Ε.Κ. να παρακολουθούν τα µαθήµατα ανελλιπώς. Σε αντίθετη περίπτωση 

διαγράφονταν από το Ι.Ε.Κ. και η αναβολή στρατού διακοπτόταν.  

Αντίθετα, αυτοί που προέβησαν στην επιλογή, χωρίς να λάβουν υπόψη τους τα 

σχετικά µε την αναβολή στράτευσης, έφθασαν το 85,5%, ενώ εκείνοι που το έλαβαν υπόψη 

σε κάποιο µικρό µόνο βαθµό ήταν το 3,4% των ανδρών. 

 

• Απόκτηση ειδικότητας-Όχι ανειδίκευτος 
Στις συνθήκες που έχει δηµιουργήσει η νέα οικονοµία η θέση του ατόµου που είναι 

ανειδίκευτο ή οι γνώσεις του και η ειδίκευσή του έχουν ξεπεραστεί από τις εξελίξεις είναι 

επισφαλής και το µέλλον του αβέβαιο. Η σηµερινή εποχή περισσότερο, ίσως, από ποτέ στο 

παρελθόν επιτάσσει την απόκτηση κάποιας συγκεκριµένης ειδικότητας, για να µπορέσει 

κάποιος να διεκδικήσει µε αξιώσεις µια θέση στον επαγγελµατικό στίβο. Το ρόλο ακριβώς 

αυτό έρχεται να διαδραµατίσει η αρχική επαγγελµατική κατάρτιση, η οποία απευθύνεται σε 

άτοµα ανειδίκευτα και προσπαθεί να τα εξοπλίσει µε τις απαραίτητες ικανότητες και 

δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να εισέλθουν (και να παραµείνουν) ευκολότερα στην 

αγορά εργασίας. 

Τα Ι.Ε.Κ. ως φορείς αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης εντάχθηκαν στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα δηµιουργώντας ελπίδες σε χιλιάδες νέους ανθρώπους και τις 

οικογένειές τους. Το 65% (Α: 68,3% - Γ: 62,4%) των αποφοίτων του δείγµατος δήλωσαν ότι 

στράφηκαν στα Ι.Ε.Κ. δείχνοντας µεγάλη εµπιστοσύνη στη δυνατότητα που τους 

προσέφεραν, για να αποκτήσουν µια συγκεκριµένη επαγγελµατική ειδικότητα και να 

αποφύγουν τις περιπέτειες που θα τους επιφύλασσε η έλλειψη εξειδίκευσης. 

Το 12,6% (Α: 10,3% - Γ: 14,4%) δέχθηκε ότι η δυνατότητα αυτή έπαιξε κάποιο ρόλο, 

έστω κι αν αυτός δεν ήταν ο καθοριστικός. Το 22,4% (Α: 21,4% - Γ: 23,2%) πάλι δήλωσε ότι η 

σκέψη αυτή δεν επηρέασε καθόλου (ή επηρέασε µόνο λίγο) την απόφασή τους για εγγραφή 

στα Ι.Ε.Κ.  
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• Άλλος λόγος 
Παρ’ όλο που οι προηγούµενες επιλογές δοκιµάστηκαν για την πληρότητά τους στο 

πιλοτικό πρόγραµµα στο οποίο δοκιµάστηκε το ερωτηµατολόγιο της έρευνας, κρίθηκε σωστό 

να συµπεριληφθεί και η δυνατότητα επιλογής και κάποιου άλλου λόγου, που ενδεχοµένως 

επηρέασε τις επιλογές κάποιων αποφοίτων, αλλά δεν στάθηκε δυνατό να προβλεφθεί. 
Πολύ λίγα ήταν τα άτοµα που διατύπωσαν κάποιον επιπρόσθετο λόγο (και µάλιστα 

στην κλίµακα «πάρα πολύ»), µόλις το 7,7% (συνολικά 25 άτοµα). Είναι φανερό ότι πρόκειται 

για µεµονωµένες περιπτώσεις, οι δε απαντήσεις τους παρουσιάζουν µια µάλλον 

περιορισµένη ιδιαιτερότητα. Οι απαντήσεις που πήραµε αναφέρονταν σε επιρροή από το 

οικογενειακό / φιλικό  περιβάλλον, στην επιθυµία απόκτησης κάποιου τίτλου σπουδών, στην 

εµπιστοσύνη στο συγκεκριµένο θεσµό των Ι.Ε.Κ., στην ύπαρξη ελεύθερου χρόνου και σε 

προσπάθεια συνδυασµού µε προηγούµενες σπουδές , προφανώς για διεύρυνση του 

γνωστικού πεδίου. 

Αξίζει να προσέξουµε τις δύο πρώτες πρόσθετες επιλογές, που συγκέντρωσαν τις 

περισσότερες προτιµήσεις τόσο στους άνδρες (38,5% και 30,8% αντίστοιχα) όσο και στις 

γυναίκες (25% και στις δύο). Την επιρροή από το οικογενειακό περιβάλλον -κάτι καθόλου 

σπάνιο στη Ελλάδα µε τις συγκεκριµένες κοινωνικές συνθήκες και δοµές- θα τη 

συναντήσουµε άµεσα ή έµµεσα και σε άλλα σηµεία, όπου οι απόφοιτοι καλούνται να 

αιτιολογήσουν στάσεις και συµπεριφορές τους. Επίσης, η αναφορά στην επιθυµία απόκτησης 

κάποιου τίτλου δεν είναι κάτι νέο για τη χώρα µας, η οποία έχει εκδηλώσει µε πολλούς 

τρόπους την τάση των πολιτών της να εξασφαλίσουν κάποιο τίτλο σπουδών (π. χ. σπουδές 

στο εξωτερικό), θεωρώντας ότι έτσι κερδίζουν την κοινωνική καταξίωση και εξασφαλίζουν 

σίγουρη επαγγελµατική αποκατάσταση. 

 

2.3. Αίτια επιλογής της συγκεκριµένης ειδικότητας στο Ι.Ε.Κ. (Παρ. Πίνακας 143) 

• Προσωπικό ενδιαφέρον 
Ένας σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχηµένη επαγγελµατική επιλογή και την 

αποδοτικότητα του ατόµου στην εργασία του είναι η ύπαρξη προσωπικού ενδιαφέροντος για 

το αντικείµενο της εργασίας του. Ειδικά στην περίπτωση που µεσολαβεί κατάρτιση, έχει 

µεγάλη σηµασία για την επιτυχία του προγράµµατος η ύπαρξη ενδιαφέροντος εκ µέρους των 

ατόµων για το αντικείµενο των σπουδών τους. 

Η επιλογή ειδικότητας για τις σπουδές στα Ι.Ε.Κ. είναι αποτέλεσµα ατοµικών, αλλά 

και εξωγενών παραγόντων. Την ύπαρξη προσωπικού ενδιαφέροντος επικαλέστηκε ως «Πάρα 

πολύ» ή «Πολύ» σηµαντικό λόγο επιλογής της ειδικότητάς του το 66,9% (Α: 70,3% - Γ: 

64,1%), ενώ το 14,1% (Α: 13,1% - Γ: 14,9%) δήλωσε «Αρκετό» ενδιαφέρον. Παρατηρείται 

µάλιστα µια µεγαλύτερη συγκέντρωση των ανδρών στις θετικότερες απαντήσεις, πράγµα που 

δείχνει ότι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το αντικείµενο και το περιεχόµενο της εργασίας που θα 

επιλέξουν. 

Αντίθετα, «Λίγο» ή «Καθόλου» ενδιαφέρον παραδέχθηκε το 19% των αποφοίτων του 

δείγµατος (Α: 16,6% - Γ: 21%), ποσοστό αρκετά υψηλό, αν σκεφτεί κανείς ότι η απουσία 
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ενδιαφέροντος κοστίζει πολύτιµο χρόνο και χρήµα στους σπουδαστές και τις οικογένειές τους, 

αλλά και οδηγεί µε βεβαιότητα στην εγκατάλειψη της ειδικότητας και τον επαγγελµατικό  

αναπροσανατολισµό, µε δυσάρεστες συχνά συνέπειες. Οι λόγοι που ενδέχεται να κρύβονται 

πίσω από αυτή την παραδοχή είναι διάφοροι και προφανώς απεικονίζονται στις υπόλοιπες 

επιλογές της ερώτησης. 

Μεταξύ των δύο µεταβλητών “κλάδος ειδικότητας” και “προσωπικό ενδιαφέρον” 

υπάρχει στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα (Χ2=69,979   p=0,049   µε συντελεστή Cramer's 

V= 0,232), µε µεγαλύτερη συσχέτιση των Εφαρµοσµένων Τεχνών µε το πάρα πολύ 

ενδιαφέρον και της Οικονοµίας και ∆ιοίκησης και του Περιβάλλοντος µε την πλήρη απουσία 

ενδιαφέροντος.  

Παρατηρούµε ειδικότερα ότι ένας στους δύο αποφοίτους (51,1%) επηρεάστηκε πάρα 

πολύ από το ενδιαφέρον του για τη συγκεκριµένη ειδικότητα. Για πάνω από τους µισούς 

αποφοίτους µάλιστα των περισσότερων κλάδων το προσωπικό ενδιαφέρον αποτέλεσε πάρα 

πολύ σηµαντική παράµετρο για την επιλογή του, µε εξαίρεση τον Γεωτεχνικό, της Οικονοµίας 

και ∆ιοίκησης και των ∆οµικών Έργων, στους οποίους τα ποσοστά είναι χαµηλότερα. Στα 

υπόλοιπα επίπεδα προτίµησης για αυτή την αιτία τα ποσοστά βρίσκονται σε χαµηλότερα 

επίπεδα.  

Σε σχέση µάλιστα µε την κατανοµή των αποφοίτων των διαφόρων κλάδων ανάλογα 

µε το επίπεδο προτίµησής τους οι κλάδοι όπου το ενδιαφέρον αυτό είχε καθοριστική (“πάρα 

πολλή”) σηµασία είναι της Οικονοµίας και ∆ιοίκησης (30,1%), της Πληροφορικής (11,4%), των 

Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού και των Εφαρµοσµένων Τεχνών (10,8%). Πολλή σηµασία 

είχε κυρίως για αποφοίτους της Οικονοµίας και ∆ιοίκησης (47,1%) και της Πληροφορικής 

(17,6%), ενώ αρκετή για άτοµα των δύο προαναφερθέντων κλάδων (41,3% και 10,9% 

αντίστοιχα) και των Μεταφορών και Τουρισµού (10,9%). Πολύ υψηλά όµως είναι και τα 

ποσοστά για λίγο και καθόλου προσωπικό ενδιαφέρον για την ειδικότητα που επελέγη σε ό,τι 

αφορά στον κλάδο Οικονοµίας και ∆ιοίκησης. Εξήγηση για αυτή την εικόνα είναι κυρίως η 

έκρηξη που σηµειώθηκε στις δραστηριότητες του τοµέα των υπηρεσιών µε αντικείµενα 

σχετιζόµενα µε τις ειδικότητες αυτές κατά την περίοδο που τα υποκείµενα της έρευνας 

προέβαιναν στις επαγγελµατικές τους επιλογές εισερχόµενα στα Ι.Ε.Κ. 

 

• Υψηλή ζήτηση ειδικότητας 
Ο προβληµατισµός των νέων ανθρώπων και των οικογενειών τους για την 

επαγγελµατική επιλογή των πρώτων τις περισσότερες φορές λαµβάνει σοβαρά υπόψη του τα 

επίσηµα στοιχεία ή και τις ανεπίσηµες φηµολογίες σχετικά µε την προσφορά και, κυρίως, τη 

ζήτηση των διαφόρων ειδικοτήτων στην αγορά εργασίας. Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε κι 

εµείς µε τη σειρά µας αυτό που και άλλοι φορείς επαναλαµβάνουν σε κάθε ευκαιρία : την 

ανάγκη ύπαρξης στοιχείων σχετικά µε την προσφορά και τη ζήτηση των διαφόρων 

ειδικοτήτων στην αγορά εργασίας και την ανάλογη ρεαλιστική προσαρµογή όλων των 

συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα στοιχεία αυτά, ανάµεσα στα άλλα, θα 

 654



µπορούσαν να χρησιµεύσουν και σε ατοµικό επίπεδο, για τη βελτιστοποίηση των 

επαγγελµατικών επιλογών. 

Στην περίπτωση των ατόµων της έρευνάς µας οι περισσότεροι (70,2%) έλαβαν 

υπόψη τους σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό τη ζήτηση της συγκεκριµένης ειδικότητας, πριν 

την επιλέξουν και το 29,8% όχι. 

Αν εξετάσουµε το κάθε φύλο ξεχωριστά, θα δούµε ότι ένας στους δύο άνδρες (49,7%) 

και πάνω από µία στις δύο γυναίκες (55,2%) απέδωσαν «Πάρα πολύ» ή «Πολύ» µεγάλη 

σηµασία στην υψηλή ζήτηση της ειδικότητας πριν την επιλέξουν, ενώ ακόµη ένα αρκετά 

υψηλό ποσοστό (Α: 20% - Γ: 15,5%) «Αρκετή». 

Από την άλλη πλευρά το 30,3% των ανδρών και το 29,3% των γυναικών έδειξαν 

µόνο «Λίγο» ή και «Καθόλου» ενδιαφέρον για τον παράγοντα αυτό. Το γεγονός αυτό δείχνει 

την ύπαρξη ενός τµήµατος των νεότερων ηλικιών έντονα ενδιαφερόµενου και πρόθυµου να 

προσαρµοστεί στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, το οποίο µε την κατάλληλη υποδοµή θα 

µπορούσε να δεχθεί και να στηρίξει τεκµηριωµένες πολιτικές και επιλογές στο χώρο της 

κατάρτισης. Ταυτόχρονα, όµως, υποδηλώνεται και η ύπαρξη ενός αρκετά µεγάλου ποσοστού 

ατόµων και των δύο φύλων, που παραδέχθηκαν την αποσύνδεση της επιλογής της 

ειδικότητας από τη ζήτησή της στην αγορά εργασίας. 

Ανάµεσα στις µεταβλητές “κλάδος ειδικότητας” και “υψηλή ζήτηση ειδικότητας” 

υπάρχει στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα (Χ2=110,054   p<0,001    µε συντελεστή 

συσχέτισης Cramer's V=0,291), µε ισχυρότερη συσχέτιση των κλάδων Πληροφορικής και 

Οικονοµίας και ∆ιοίκησης µε τον πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο της υψηλής ζήτησης στην αγορά 

εργασίας, της Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας µε τον αρκετά σηµαντικό ρόλο και των 

Εφαρµοσµένων Τεχνών, του Γεωτεχνικού, της Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και του 

Περιβάλλοντος µε την πλήρη απουσία ρόλου της συγκεκριµένης µεταβλητής. 

 Κλάδοι όπου η υψηλή ζήτηση των ειδικοτήτων στην αγορά εργασίας (κατά την 

εκτίµηση των ατόµων) έπαιξε τον πιο σηµαντικό ρόλο στην επιλογή τους από τους 

σπουδαστές είναι της Πληροφορικής (64,7%), της Επικοινωνίας και ΜΜΕ (40%), της 

Οικονοµίας και ∆ιοίκησης (39,5%), των Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού (30%), των ∆οµικών 

Έργων (27,3%) και των Μεταφορών και Τουρισµού (25%). Σε κλάδους, όµως, όπως 

Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας, Μηχανολογίας, Εφαρµοσµένων Τεχνών,  Επικοινωνίας 

και ΜΜΕ, Γεωτεχνικό, Περιβάλλοντος και Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών δηλώθηκε 

µικρός ή καθόλου ρόλος της µεταβλητής “υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας” στην επιλογή, 

κυρίως λόγω της µεγαλύτερης επίδρασης του προσωπικού ενδιαφέροντος. 

  

• Υψηλές οικονοµικές απολαβές ειδικότητας 
Στην υλιστικών προσανατολισµών εποχή που διανύουµε συχνά οι σκέψεις και οι 

πράξεις των ατόµων συνειδητά ή ασυνείδητα κατευθύνονται από τον οικονοµικό παράγοντα. 

Με αυτή τη σκέψη συµπεριλάβαµε στις πιθανές απαντήσεις την επιλογή ειδικότητας, επειδή 

προσφέρει υψηλές οικονοµικές απολαβές. Πρέπει προκαταβολικά να αποσαφηνίσουµε ότι η 

προσωπική µας άποψη δεν είναι συνολικά αντίθετη στην εκτίµηση του οικονοµικού 
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παράγοντα. Άλλωστε κάτι τέτοιο θα ήταν εντελώς ουτοπικό. Εµµένουµε, όµως, σταθερά στην 

ανάγκη µιας επαγγελµατικής επιλογής  µε όρους που θα οδηγούν και στην αίσθηση 

προσωπικής ικανοποίησης, µαζί µε την επαγγελµατική καταξίωση. Εξάλλου, λόγοι κοινωνικοί 

και οικονοµικοί επιβάλλουν πλέον την αποδοχή της παραπάνω συλλογιστικής. 

Το ποσοστό αυτών που έλαβαν «Πάρα πολύ» ή «Πολύ» υπόψη τους αυτόν τον 

παράγοντα κυµάνθηκε στο 24,8%, ενώ το 49,7% κατηγορηµατικά απέρριψε τον καθοριστικό 

του ρόλο. Την απάντηση «Αρκετά» επέλεξε στην επιλογή αυτή το 25,5%.  

Τα δύο φύλα παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους. Οι άνδρες φαίνονται 

να αποδίδουν µεγαλύτερη σηµασία στις οικονοµικές απολαβές της ειδικότητας από τις 

γυναίκες, καθώς το ποσοστό που δίνουν στις διαβαθµίσεις «Πάρα πολύ» και «Πολύ» είναι 

32,4% έναντι µόλις 18,8% των γυναικών. Αυτό το στοιχείο φαίνεται να συµβαδίζει µε άλλες 

στάσεις των ανδρών, όπως αυτές φαίνονται σε άλλες απαντήσεις τους. Αντεστραµµένη 

εµφανίζεται η εικόνα στις αρνητικές διαβαθµίσεις «Λίγο» και «Καθόλου» µε τους άνδρες να 

τοποθετούνται σε αυτές σε ποσοστό 42,8% έναντι 55,2% των γυναικών. 

Τα στοιχεία µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι, τουλάχιστον την εποχή της 

πραγµατοποίησης της επιλογής, οι περισσότεροι νέοι δεν έκαναν την επιλογή τους 

αποκλειστικά προσανατολισµένοι στις οικονοµικές απολαβές που µπορούσε να τους 

προσφέρει µια επαγγελµατική ειδίκευση, κάτι που ενδεχοµένως θα τους οδηγούσε σε µια 

λανθασµένη λύση.  

 

• Υψηλή κοινωνική αποδοχή ειδικότητας 
Στην περίπτωση ορισµένων επαγγελµάτων το γόητρο που αυτά απολαµβάνουν στην 

κοινωνία ωθεί µεγάλο αριθµό ατόµων στην επιλογή τους. Στη σχετική απάντηση  που 

περιλήφθηκε στο αντίστοιχο ερώτηµα η αντίδραση των περισσοτέρων ήταν πανοµοιότυπη, 

καθώς προφορικά αµφισβήτησαν ακόµη και την ύπαρξη κάποιου ειδικού γοήτρου στα 

επαγγέλµατα, στα οποία οδηγεί η κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. Τόνιζαν µάλιστα (πάντα προφορικά) 

ότι η εξασφάλιση και µόνο εργασίας µε ικανοποιητικές αποδοχές θα µπορούσε να 

εξουδετερώσει και τις τελευταίες ενδεχόµενες αβεβαιότητες περί γοήτρου. 
Το 62% (Α: 60,5% - Γ: 63,4%) δήλωσε ότι  έλαβε «Λίγο» ή και «Καθόλου» υπόψη την 

κοινωνική αποδοχή της ειδικότητάς του προκειµένου να την επιλέξει. Από την άλλη πάλι το 

25% (Α: 27,8% - Γ: 22,8%)  την υπολόγισε «Αρκετά» και µόνο το 13% (Α: 11,8% - Γ: 13,9%) 

«Πάρα πολύ» ή «Πολύ». 

 

• ∆εκτός /ή µόνο στη συγκεκριµένη ειδικότητα 
Η εγγραφή σπουδαστών στα δηµόσια Ι.Ε.Κ. (τα ιδιωτικά λειτουργούν µε συνθήκες 

ελεύθερου ανταγωνισµού και όσοι µπορούν να αντεπεξέλθουν οικονοµικά στα δίδακτρα των 

σπουδών γίνονται αµέσως δεκτοί)  πραγµατοποιείται µε επιλογή και µετά την υποβολή 

αίτησης συνοδευόµενης από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Για την τελική επιλογή 

λαµβάνονται υπόψη ο βαθµός του απολυτηρίου λυκείου και µια σειρά από κοινωνικά 

κριτήρια, όπως η ηλικία, η ένταξη σε ειδικές οµάδες, η µακροχρόνια ανεργία, κλπ. Αυτό 
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πρακτικά σηµαίνει ότι η υποβολή και µόνο της αίτησης δεν συνεπάγεται και αποδοχή της. 

Αντίθετα, είναι ενδεχόµενο κάποιο άτοµο µη ικανοποιώντας ορισµένα κριτήρια να στερηθεί 

της ευκαιρίας να αποκτήσει την παρεχόµενη από το κράτος κατάρτιση, µε όλες τις συνέπειες 

που αυτό συνεπάγεται, ειδικά στην περίπτωση ατόµων µικρών οικονοµικών δυνατοτήτων. 

Στην περίπτωση των ατόµων του δείγµατος το ποσοστό αυτών που για κάποιον λόγο 

έγιναν δεκτοί µόνο στην ειδικότητα που τελικά παρακολούθησαν (εποµένως όχι σε εκείνη που 

είχαν αρχικά δηλώσει) βρίσκεται χαµηλά στο 13,2%, ενώ το 85,6% απάντησαν αρνητικά 

απορρίπτοντας το ενδεχόµενο αυτό. Το ποσοστό είναι λίγο µεγαλύτερο για τους άνδρες 

(15,2%) από τις γυναίκες (11,6%). Αν µάλιστα λάβουµε υπόψη µας ότι οι γυναίκες του 

δείγµατος είχαν υψηλότερη βαθµολογία στο απολυτήριο λυκείου σε σχέση µε τους άνδρες -

στοιχείο που επηρεάζει την επιλογή των σπουδαστών στις διάφορες ειδικότητες κατά την 

είσοδό τους στα Ι.Ε.Κ.- εύκολα µπορούµε να εξηγήσουµε αυτή τη διαφορά στα ποσοστά. 

 

• Συγγενής µε ίδια ειδικότητα 
Σε µια χώρα, όπως η Ελλάδα, µε τους στενούς οικογενειακούς δεσµούς και τις 

συγκεκριµένες κοινωνικές δοµές, η ύπαρξη ατόµου του στενού ή του ευρύτερου οικογενειακού 

περιβάλλοντος, που δραστηριοποιείται επαγγελµατικά σε έναν συγκεκριµένο τοµέα, µπορεί 

να δηµιουργήσει ελπίδες σίγουρης επαγγελµατικής αποκατάστασης για τους νέους της 

οικογένειας. Η ελληνική οικογένεια έχει, άλλωστε, κατά καιρούς αποδείξει µε διάφορους 

τρόπους την ηθική και υλική υποστήριξή της προς τα αδύναµα µέλη της, όπως θεωρούνται οι 

νέοι. Τέθηκε λοιπόν η συγκεκριµένη επιλογή, για να διαπιστωθεί κατά πόσο τα άτοµα του 

δείγµατος διάλεξαν την ειδικότητά τους επηρεαζόµενα από την πιθανότητα εξασφαλισµένης 

επαγγελµατικής αποκατάστασης σε κάποια επιχείρηση ιδιοκτησίας συγγενικού ή φιλικού 

προσώπου.    

Από την άλλη πλευρά, συχνά η επαγγελµατική δραστηριότητα των γονέων ή ατόµων 

του οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντος επηρεάζουν και τη διαµόρφωση των 

προτιµήσεων των νέων στην κρίσιµη φάση της επιλογής.  

Τελικά οι απαντήσεις απέδειξαν ότι το 88,1% των αποφοίτων δεν είχε επηρεαστεί 

από ένα τέτοιο γεγονός, ενώ το 10,1% των αποφοίτων, ποσοστό που για τους άνδρες είναι 

13,1% και για τις γυναίκες 7,7%, έδωσε καταφατική απάντηση αποδεχόµενο σχετική 

επίδραση.  
Από τη µια πλευρά αυτό θα µπορούσε εν µέρει να ερµηνευθεί από το γεγονός ότι οι 

περισσότεροι γονείς εµφανίζονται απασχολούµενοι σε εξαρτηµένα επαγγέλµατα και από 

όσους πάλι ασκούν ελεύθερο επάγγελµα, πολλοί ανήκουν σε κλάδους µη σχετιζόµενους µε 

τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.   

Από την άλλη πλευρά η στενή επαφή µε ένα επάγγελµα φέρνει στην επιφάνεια όχι 

µόνο τις θετικές, αλλά και τις αρνητικές πλευρές του και συχνά απωθεί από την άσκησή του. 

Τέλος, δε θα πρέπει να παραλείψουµε από το συλλογισµό µας το γεγονός των 

µεγάλων µεταβολών που έχουν σηµειωθεί στις διάφορες επαγγελµατικές δραστηριότητες τα 

τελευταία χρόνια, οι οποίες έστρεψαν τους ανθρώπους σε νέους προσανατολισµούς. 
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 Ανάµεσα στις δύο µεταβλητές “κλάδος ειδικότητας” και “στενός συγγενής µε την ίδια 

ειδικότητα” δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=59,651   p=0,217). Εµφανίζεται 

υψηλότερη συσχέτιση των ∆οµικών Έργων µε την πάρα πολλή, των Εφαρµοσµένων Τεχνών 

µε την αρκετή και των Μεταφορών και Τουρισµού και των Εφαρµοσµένων Τεχνών µε την λίγη 

σηµασία. 

 Μόνο για έναν στους τρεις αποφοίτους του κλάδου ∆οµικών Έργων (27,3%) και για 

έναν στους πέντε του κλάδου Μεταφορών και Τουρισµού (18,8%) η ύπαρξη συγγενούς µε την 

ίδια ειδικότητα έπαιξε πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο, ενώ για έναν στους πέντε (20%) της 

Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας και για έναν στους οκτώ (12,5%) της Ηλεκτρολογίας 

πολύ σηµαντικό ρόλο. Αντίθετα, για τη συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων δεν υπήρξε 

καθόλου επίδραση στην επιλογή τους από µια τέτοια παράµετρο. 

 

• Επιρροή διαφήµισης Ι.Ε.Κ. 
Τα Ι.Ε.Κ. -δηµόσια και ιδιωτικά- στην προσπάθειά τους να πείσουν τους 

ενδιαφερόµενους να επιλέξουν συγκεκριµένες ειδικότητες χρησιµοποιούν τη διαφήµιση 

προβάλλοντας ελκυστικές εικόνες και πειστικά µηνύµατα για την προσέλκυσή τους. Σε 

κάποιες περιπτώσεις η προσφερόµενη εντύπωση αποτελεί εξειδανικευµένη απόδοση της 

πραγµατικότητας, επιδιώκοντας την επίτευξη του στόχου της. Θέλαµε λοιπόν να 

διαπιστώσουµε σε ποιο βαθµό αυτό έπαιξε το ρόλο του στην περίπτωση του δικού µας 

δείγµατος, αν και εκ των προτέρων , γνωρίζοντας τις χαµηλές επιδόσεις του marketing των 

Ι.Ε.Κ. την εποχή που τα συγκεκριµένα άτοµα προέβησαν στην επιλογή της ειδικότητάς τους, 

θεωρούσαµε ότι ο ρόλος θα ήταν περιορισµένος. 

Πράγµατι, δεν πέσαµε έξω στις εκτιµήσεις µας. Για «Λίγη» ή «Καθόλου» επίδραση 

µίλησε το 82,8%, ενώ διαφόρων διαβαθµίσεων επιρροή παραδέχθηκε το 17,2%. Το ανδρικό 

φύλο µάλιστα µοιάζει να επηρεάστηκε λίγο περισσότερο (19,3%) από τη διαφήµιση του 

Ινστιτούτου από ότι οι γυναίκες (15,5%). 

Θα παρουσίαζε πάντως ενδιαφέρον η διερεύνηση αυτού του ενδεχοµένου σε 

τωρινούς σπουδαστές των Ι.Ε.Κ , καθώς στην εποχή µας  -εποχή στην οποία η εικόνα και το 

marketing παρουσιάζουν εξαιρετικά µεγάλη διεισδυτικότητα ιδίως στις νεότερες ηλικίες- η 

εικόνα της αγοράς εργασίας είναι εξαιρετικά θολή για τους περισσότερους και συχνά οι 

επιλογές των ανθρώπων είναι υποσυνείδητα / ασυνείδητα κατευθυνόµενες. 

 

• Καλή εικόνα για τον επαγγελµατικό χώρο της ειδικότητας    
Η επιθυµία όλων για απασχόληση σε ένα χώρο µε καλές συνθήκες εργασίας αποτελεί 

στόχο που, δυστυχώς, δεν είναι πάντα πραγµατοποιήσιµος για όλους. 

Στις απαντήσεις της σχετικής επιλογής στο ερωτηµατολόγιο της έρευνας οι 

απαντήσεις παρουσιάζουν µια διασπορά στην κλίµακα από το «Πάρα πολύ» ως το 

«Καθόλου», µε κάποια αισθητή υπεροχή της θετικής ανταπόκρισης σε συνολικό επίπεδο. Το 

48,2% των αποφοίτων απάντησε ότι επηρεάστηκε «Πάρα πολύ» ή «Πολύ» από την καλή 

εικόνα που είχε για τον επαγγελµατικό χώρο της ειδικότητας. Μάλιστα το γυναικείο φύλο 
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(50,3%) απάντησε ότι απέδωσε µεγαλύτερη σηµασία στην εικόνα που είχε σχηµατίσει για τον 

επαγγελµατικό χώρο της ειδικότητας, ενώ οι άνδρες λιγότερη (45,5%). Το 19,6% του συνόλου 

(Α: 21,4% - Γ: 18,2%) επηρεάστηκε επίσης σε «Αρκετό» βαθµό. 

Αντίθετα, το 32,2% των αποφοίτων αρνήθηκε οποιαδήποτε επίδραση αυτού του 

στοιχείου στην τελική του επιλογή. 

Ανάµεσα στις δύο µεταβλητές “κλάδος ειδικότητας” και “καλή εικόνα για τον 

επαγγελµατικό χώρο ειδικότητας” δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=58,724   

p=0,243), µε υψηλότερη συσχέτιση του κλάδου των Εφαρµοσµένων Τεχνών και τον 

Γεωτεχνικό µε την πλήρη απουσία σηµασίας της δεύτερης µεταβλητής. 

Παρατηρώντας τα ευρήµατα της συσχέτισης, όπως απεικονίζονται στο σχετικό 

πίνακα, βλέπουµε ότι οι απόφοιτοι των περισσότερων κλάδων απέδωσαν πάρα πολλή, 

πολλή ή αρκετή βαρύτητα στην καλή εικόνα που είχαν για την ειδικότητα που τελικά επέλεξαν 

να ακολουθήσουν. Εξαίρεση αποτελούν οι κλάδοι Γεωτεχνικός, Εφαρµοσµένων Τεχνών και 

Περιβάλλοντος, που κυρίως δήλωσαν λίγη ή καθόλου σηµασία της µεταβλητής αυτής. 

Η κατανοµή των αποφοίτων κάθε κλάδου ανά επίπεδο προτίµησης δείχνει ότι σε 

καθένα από αυτά λόγω της υπεραντιπροσώπευσής του στο δείγµα το ποσοστό του κλάδου 

Οικονοµίας και ∆ιοίκησης είναι το υψηλότερο από όλα τα άλλα, ενώ θετικά διακείµενοι ως 

προς την παράµετρο αυτή είναι και οι κλάδοι Πληροφορικής, Μεταφορών και Τουρισµού, 

Μηχανολογίας και Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού. 

 

• Επιρροή φορέων επαγγελµατικού προσανατολισµού 
Η δηµοσιοποίηση από τον Ο.Α.Ε.∆. ή ιδιωτικές  εταιρείες που σχετίζονται µε την 

αγορά εργασίας στοιχείων που αναφέρονται στη ζήτηση ειδικοτήτων µπορεί να επηρεάσει τα 

άτοµα στην επιλογή ειδικότητας. Βέβαια, η χώρα µας, όπως αποδεικνύεται και από την ελλιπή 

εκ µέρους της ενηµέρωση των σχετικών διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων, παρουσιάζει 

µεγάλη υστέρηση στην παροχή προς τους πολίτες της επαρκούς πληροφόρησης για τις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Η προηγούµενη διαπίστωση θα µπορούσε επαρκώς κατά τη γνώµη µας να εξηγήσει 

τη µεγάλη διαφορά ανάµεσα σε αυτούς που επηρεάστηκαν «Λίγο» ή «Καθόλου» από τέτοιους 

φορείς (70,9% επί του συνόλου, Α: 69,6% - Γ: 71,8%) και σε εκείνους που δήλωσαν από 

«Αρκετή» ως «Πάρα πολλή» επίδραση (29,1% επί του συνόλου, Α: 30,3% - Γ: 28,2%). 

 

• Επιρροή καθηγητών, φροντιστών, Σ.Ε.Π. 
Ο ρόλος του έµψυχου δυναµικού της εκπαίδευσης σίγουρα δεν περιορίζεται σε µια 

απλή µετάδοση γνώσεων προς τους µαθητές µε επιβράβευση την επίτευξη µιας υψηλής 

επίδοσης, αλλά επεκτείνεται και στην τροφοδότηση του µαθητικού πληθυσµού µε αρχές και 

κατευθυντήριες γραµµές χρήσιµες στην χάραξη της πορείας τους και στη µετέπειτα ζωή τους. 

Το θέµα του επαγγελµατικού προσανατολισµού απασχολεί ένα µεγάλο τµήµα της 

επικοινωνίας καθηγητών ή φροντιστών (για όσους τολµούν να το αγγίξουν) και µαθητών, 

συχνά όµως βασίζεται στην περιορισµένη και ανοργάνωτη γνώση που έχουν τα πρόσωπα 
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αυτά για ό,τι συµβαίνει στην αγορά εργασίας. Όσο για το µάθηµα του Σχολικού 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις για την 

αποτελεσµατικότητά του και την πληρότητα της εικόνας που παρέχει στους ενδιαφερόµενους 

µε τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζεται. 

Για τους παραπάνω λόγους δεν µας εξέπληξε το γεγονός ότι το 82,8% του συνόλου 

των αποφοίτων (οι αποκλίσεις σε άνδρες -84,1%- και γυναίκες -81,7%- είναι µικρές) απέρριψε 

οποιαδήποτε επιρροή από τους εκπαιδευτικούς ή το µάθηµα του Σ.Ε.Π. (θα πρέπει, µάλιστα, 

να αναφέρουµε ότι συχνά οι ερωτώµενοι ειρωνεύονταν µε γέλια τη συγκεκριµένη επιλογή, 

όπως και την αµέσως προηγούµενη από αυτή!), ενώ µόνο το 17,2% από αυτούς (Α: 15,9% - 

Γ: 18,2%) αποδέχθηκε κάποιου βαθµού επιρροή.  

 

• Άλλος λόγος 
 Από το δείγµα µας µόνο το 11,3% (Α: 9,7% - Γ: 12,2%) παραδέχθηκε την έντονη 

επίδραση άλλου λόγου για την επιλογή της ειδικότητάς του, ενώ το 88,7% απάντησε 

αρνητικά. 

Οι λόγοι που αναφέρθηκαν από τον περιορισµένο αριθµό ατόµων ήταν: κυρίως η 

επίδραση από το οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον και η εξασφάλιση πρόσθετων 

προσόντων, ενώ κάποιοι ανέφεραν ότι είχαν την ίδια ειδικότητα  από το τεχνικό λύκειο, ότι 

υπήρχε σχετική οικογενειακή επιχείρηση και ότι η συγκεκριµένη ειδικότητα ήταν η µοναδική 

προσφερόµενη από το Ι.Ε.Κ. εκείνη την εποχή. 

 

2.4. Αίτια επιλογής του συγκεκριµένου Ι.Ε.Κ. (Παρ. Πίνακας 144) 

• Πλησιέστερα σε τόπο κατοικίας 
 Συχνά για τα άτοµα που µόλις έχουν τελειώσει τις  λυκειακές  σπουδές τους  (όπως 

είναι οι περισσότεροι υποψήφιοι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ.) είναι αρκετά δύσκολο να 

αποµακρυνθούν από τον τόπο κατοικίας τους και την οικογενειακή εστία. Για τα άτοµα που 

κατοικούν εκτός αστικών κέντρων, η πρόσβαση στις σπουδές των Ι.Ε.Κ συνεπάγεται το 

λιγότερο, καθηµερινή µετακίνηση προς το κοντινότερο, και στη χειρότερη, µετεγκατάσταση 

στην πόλη που µπορεί να τους προσφέρει τέτοιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Εξάλλου, η 

προσφερόµενη σε αυτά κατάρτιση απευθύνεται τόσο σε νέα άτοµα που αναζητούν 

επαγγελµατική αποκατάσταση, όσο και σε άτοµα µεγαλύτερα, που βρίσκονται ήδη µέσα στην 

αγορά εργασίας και επιθυµούν να βελτιώσουν τα προσόντα και τη θέση τους. Για το λόγο 

αυτό επελέγη το απογευµατινό ωράριο για τη λειτουργία των Ι.Ε.Κ , ώστε οι εργαζόµενοι να 

µπορούν να παρακολουθούν τα µαθήµατα µετά τη λήξη του εργασιακού τους ωραρίου, οι δε 

υπόλοιποι να έχουν την ευκαιρία, εφόσον το επιθυµούν ή το έχουν ανάγκη, να µπορούν να 

αναζητήσουν µια θέση απασχόλησης, χωρίς να διακόψουν τις σπουδές τους. 

Στην επιλογή λοιπόν του Ι.Ε.Κ. ενδεχοµένως παίζει κάποιες φορές ρόλο και η 

απόστασή του από τον τόπο κατοικίας, εποµένως και ο χρόνος που απαιτείται, για να έχει 

κάποιος πρόσβαση σε αυτό. Για τα περισσότερα άτοµα, που απάντησαν στα ερωτηµατολόγια 

της έρευνας, τελικά η χωροθέτηση του Ι.Ε.Κ. και η ευκολία πρόσβασης αποδείχθηκαν µάλλον 
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σηµαντικοί λόγοι, για να το επιλέξουν. Στο δείγµα της έρευνας η συγκέντρωση των 

απαντήσεων παρουσιάζεται µάλιστα πολωµένη στις απαντήσεις «Πάρα πολύ» και 

«Καθόλου». Το 51,5% των αποφοίτων δήλωσε από «Πάρα πολλή» ως «Αρκετή» επιρροή της 

απόστασης του Ι.Ε.Κ. από τον τόπο κατοικίας του στην επιλογή του, ενώ το 48,5% δήλωσε 

«Λίγη» ή « Καθόλου». 

Ο παράγοντας αυτός έπαιξε µεγαλύτερο ρόλο για τις γυναίκες (54,1%) από ό,τι για 

τους άνδρες (48,3%), κάτι που, όπως έχουµε σχολιάσει ήδη και σε άλλα σηµεία της µελέτης, 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ισχυρότερη τάση τους να παραµένουν κοντά στο οικογενειακό 

τους περιβάλλον. Άλλωστε, η επιλογή φοίτησης για τους περισσότερους έγινε σε πολύ νεαρή 

ηλικία και είναι αναµενόµενο να επηρεάστηκε και από το στοιχείο αυτό. 

 

• Ύπαρξη συγκεκριµένης ειδικότητας στο Ι.Ε.Κ  
Κατά την εποχή στην οποία τα άτοµα του δείγµατος εισήχθησαν στο Ι.Ε.Κ. πολλά 

από τα Ινστιτούτα, κυρίως τα δηµόσια, µόλις έκαναν τα πρώτα τους βήµατα στην οργανωµένη 

παροχή κατάρτισης. Για τα ιδιωτικά είχε προηγηθεί η εµπειρία των Εργαστηρίων Ελευθέρων 

Σπουδών. Για το λόγο αυτό πολλές από τις ειδικότητες προσφέρονταν σε ορισµένα µόνο 

Ινστιτούτα και όχι σε άλλα, κυρίως εκτός της πόλης της Θεσ/νίκης, όπου ήδη ο αριθµός των 

Ι.Ε.Κ. ήταν αρκετός και υπήρχε δυνατότητα παροχής µιας µεγαλύτερης ποικιλίας ειδικεύσεων. 

Είναι λοιπόν φανερό ότι η προτίµηση των αποφοίτων σε µια συγκεκριµένη ειδικότητα 

θα συσχετιζόταν µε την ύπαρξή της ή όχι στα διάφορα Ι.Ε.Κ. Το 64,1% των αποφοίτων 

απάντησε ότι αυτό ήταν «Πάρα πολύ» και «Πολύ» και το 8,9% «Αρκετά» σηµαντικό στοιχείο. 

Το 27% δήλωσε ότι τα στοιχεία αυτά δεν επηρέασαν ουσιαστικά την επιλογή του Ι.Ε.Κ 

φοίτησης. 

Μεγαλύτερη επικέντρωση στην ειδικότητα προκειµένου να επιλέξουν το συγκεκριµένο 

Ι.Ε.Κ. εµφανίζονται να δίνουν οι άνδρες (75,9% µε συγκέντρωση του 56,6% των απαντήσεων 

στο «Πάρα πολύ») έναντι των γυναικών (70,7% µε συγκέντρωση του 47,5% των απαντήσεων 

στο «Καθόλου»). 

 

• ∆εκτός /ή µόνο στο συγκεκριµένο Ι.Ε.Κ. 
Αναφερθήκαµε σε προηγούµενο σηµείο στο σύστηµα επιλογής των σπουδαστών των 

(δηµοσίων) Ι.Ε.Κ. και τονίσαµε ότι επιτρέπει την (ή τουλάχιστον οδηγείται αναγκαστικά στην) 

άνιση µεταχείριση, καθώς αποκλείει από τη φοίτηση και την απόκτηση κατάρτισης κάποιους 

υποψηφίους. Βέβαια, το σύστηµα, προσπαθώντας ενδεχοµένως να καλύψει αυτή την 

αδυναµία του και να αυξήσει τι πιθανότητες των υποψηφίων να εξασφαλίσουν µια θέση στα 

Ι.Ε.Κ., τους επιτρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις σε περισσότερα  Ι.Ε.Κ. και περισσότερους 

κλάδους ειδικοτήτων. 

Στην περίπτωση των ατόµων του δικού µας δείγµατος το 70,9% απάντησε ότι δεν 

ήταν ο αποκλεισµός του από άλλα Ι.Ε.Κ., που τον οδήγησε στο συγκεκριµένο. Όµως, για το 

29,1%, δηλαδή σχεδόν για έναν στους τρεις απόφοιτους, το στοιχείο αυτό ήταν «Αρκετά» ως 

«Πάρα πολύ» σηµαντικό, για να οδηγηθούν στη φοίτησή τους σε αυτό. Βλέπουµε, µάλιστα, 
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ότι η διαφορά ανάµεσα στα δύο φύλα (Α: 34,5%, δηλ. πάνω από ένας στους τρεις - Γ: 24,9%, 

δηλ. µία στις τέσσερις) είναι µεγάλη, µε τους άνδρες να αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο 

πρόβληµα πρόσβασης στις ειδικότητες πρώτης επιλογής. Πιθανές εξηγήσεις στο γεγονός 

αυτό είναι η µεγαλύτερη συγκέντρωση των προτιµήσεων των ανδρών υποψηφίων σε 

ορισµένες ειδικότητες (κυρίως τεχνικές), καθώς και η επίτευξη από τους περισσότερους 

χαµηλότερων επιδόσεων σε σχέση µε τις γυναίκες, στοιχεία που δηµιουργούν οξύτερο 

ανταγωνισµό και εντείνουν τα φαινόµενα αποκλεισµού. 

 

• Συστάσεις σπουδαστών ή αποφοίτων 
Οι θετικές ή αρνητικές εντυπώσεις των σπουδαστών ή των αποφοίτων ενός Ι.Ε.Κ. 

είναι βέβαιο ότι κυκλοφορούν γρήγορα στους κύκλους των ενδιαφεροµένων. Θέσαµε λοιπόν 

τη συγκεκριµένη επιλογή, για να διαπιστώσουµε αν η προηγούµενη θετική εµπειρία κάποιων 

άλλων είχε επηρεάσει και την επιλογή των ατόµων της έρευνάς µας ως προς το Ι.Ε.Κ 

φοίτησης.  

Τελικά µόνο το 27% παραδέχθηκε επιρροή από άλλους σπουδαστές ή αποφοίτους 

(σε µικρό ή µεγαλύτερο βαθµό) και το 73% «Λίγη» ή «Καθόλου». Οι γυναίκες (29,8%), 

µάλιστα, επηρεάστηκαν περισσότερο από τις πιθανές συστάσεις γνωστών τους ατόµων από 

τους άνδρες (23,4%). 

 

• Επιρροή διαφήµισης Ι.Ε.Κ. 
Έχουµε αναφερθεί και προηγουµένως στη δύναµη της διαφήµισης στους 

καταναλωτές, δύναµη που ασκείται στο ανθρώπινο υποσυνείδητο και εκδηλώνεται την 

καθοριστική στιγµή της απόφασης. Θελήσαµε λοιπόν να διαπιστώσουµε το µέγεθος αυτής της 

δύναµης πάνω στα συγκεκριµένα άτοµα και τις οικογένειές τους την εποχή που επρόκειτο να 

επιλέξουν Ι.Ε.Κ. 

Η διαφήµιση του (συγκεκριµένου) Ι.Ε.Κ. ήταν «Πολύ» ή «Πάρα πολύ» πειστική µόνο 

για το 10,4% και «Αρκετά» για το 11,7%. Για τις γυναίκες η επίδραση ήταν συνολικά 

ισχυρότερη (24,3%) σε σχέση µε τους άνδρες (19,35). 

Αντίθετα, για το 77,9% των αποφοίτων (Α: 80,7% -Γ: 75,7%) η διαφήµιση δεν άσκησε 

καµία επίδραση. 

 

• Προσιτά δίδακτρα 
Η συγκεκριµένη επιλογή τέθηκε κυρίως για όσους είχαν φοιτήσει στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., 

οι οποίοι ήταν υποχρεωµένοι να καταβάλλουν ένα σεβαστό ποσό κάθε έτος για τις σπουδές 

τους. Τα δίδακτρα στα δηµόσια Ι.Ε.Κ., όπως είναι γνωστό, είναι χαµηλά και έχουν καθαρά 

συµβολικό χαρακτήρα. 

Τα στοιχεία έδειξαν ότι τρεις στους τέσσερις αποφοίτους (75,5%) αδιαφόρησαν για το 

ύψος των διδάκτρων, ενώ ένας στους τέσσερις (24,5%) έδειξε κάποιο βαθµό ενδιαφέροντος. 

Αν µάλιστα λάβουµε υπόψη ότι το βάρος των διδάκτρων –µε λίγες εξαιρέσεις- το αναλαµβάνει 

η οικογένεια των σπουδαστών, επιβεβαιώνεται για άλλη µια φορά η διαπίστωση ότι η 
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ελληνική οικογένεια πρόθυµα αναλαµβάνει τα οικονοµικά βάρη της εκπαίδευσης των παιδιών 

της, προκειµένου να τους εξασφαλίσει περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για το µέλλον. 

Αν παρατηρήσουµε τις απαντήσεις των δύο φύλων µπορούµε να δούµε ότι οι 

απαντήσεις τους διαφοροποιούνται ως προς τη σηµασία που αποδίδουν στο ύψος των 

διδάκτρων. Οι απαντήσεις των γυναικών επιδεικνύουν «Πάρα πολύ» µεγάλη σηµασία σε 

ποσοστό 13,3%, «πολλή» σε ποσοστό 6,6% και «Αρκετά» σε ποσοστό 8,3% (συνολικά 

28,2%). Στους άνδρες τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 7,6% , 4,8% και 7,6% (συνολικά 20%).  

 

• Εργαστηριακός εξοπλισµός 
Βασικό στοιχείο του περιεχοµένου της κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ είναι η δυνατότητα 

συνδυασµού της παροχής θεωρητικών γνώσεων µε την πρακτική εφαρµογή τους στα 

εργαστήρια (πληροφορικής, τεχνικά, κλπ) των Ινστιτούτων, ώστε οι σπουδαστές να 

αποκτήσουν κάποιου βαθµού εξοικείωση µε το αντικείµενο της µελλοντικής τους εργασίας. 

Αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν, πόσο σηµαντική είναι η ύπαρξη πλήρως εξοπλισµένων 

εργαστηρίων για την παροχή υψηλής ποιότητας κατάρτισης. Συνήθως, όµως, την πραγµατική 

ποιότητα την αντιλαµβάνεται κανείς κατά τη διάρκεια της φοίτησής του. 

Οι απόφοιτοι του δείγµατος σε ποσοστό 58% (Α: 53,1% - Γ: 61,9%) δήλωσαν ότι 

«Λίγο» ή και «Καθόλου» δεν επηρεάστηκαν από τον εργαστηριακό εξοπλισµό του 

συγκεκριµένου Ι.Ε.Κ., για να εγγραφούν σε αυτό. Κάποιοι µάλιστα σχολίασαν ότι δεν θα 

µπορούσαν εκ των προτέρων να έχουν σαφή άποψη για το θέµα αυτό. Η υπεροχή του 

ποσοστού των γυναικών ίσως εξηγείται και από το γεγονός ότι επιλέγουν λιγότερο τις αµιγώς 

τεχνικές ειδικότητες, στις οποίες ο ρόλος του εξοπλισµού των εργαστηρίων είναι καθοριστικός 

για την ποιότητα της παρεχόµενης κατάρτισης.  

Από την άλλη, το 42% του συνόλου δήλωσε ότι επηρεάστηκε από το στοιχείο αυτό, 

το οποίο θεώρησε σηµείο υπεροχής από τα άλλα αντίστοιχα ιδρύµατα. 

 

• Καλύτερη φήµη   
Πολλά από τα Ι.Ε.Κ. αποκτούν καλή φήµη στην αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών είτε 

λόγω της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, είτε λόγω καλών εκπαιδευτών, είτε λόγω 

πετυχηµένης οργάνωσης, που καλύπτει αποτελεσµατικά τις απαιτήσεις της αγοράς.  

Το 54,6% του δείγµατος δήλωσε ότι δεν ήταν η καλή φήµη αυτή που τους οδήγησε 

στο συγκεκριµένο Ι.Ε.Κ., ενώ το 28,2% επηρεάστηκε «Πάρα πολύ» ή «Πολύ» (πολύ 

περισσότερο οι γυναίκες -32%- από τους άνδρες -23,4%-) και το 17,2% «Αρκετά» (µε 

µετριοπάθεια τοποθετήθηκε το 22,8% των ανδρών και το 12,7% των γυναικών). 

 

• Υποσχέσεις για άµεση εύρεση εργασίας  
 Η µετάβαση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην αγορά εργασίας είναι µια 

διαδικασία που σε εποχές  δύσκολες για την απασχόληση, όπως η σηµερινή, προκαλεί 

συναισθήµατα αβεβαιότητας και αγωνίας, ιδίως στους νεοεισερχόµενους σε αυτήν. Κάθε 

προσφορά βοήθειας από οργανωµένους φορείς είναι επιθυµητή. Ορισµένα Ι.Ε.Κ., κυρίως 
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ιδιωτικά, αλλά τελευταία και κάποια δηµόσια, προσπαθούν µε την οργάνωση γραφείων 

σταδιοδροµίας να αναπτύξουν δεσµούς µε την αγορά εργασίας και στη συνέχεια να 

προωθήσουν σε θέσεις απασχόλησης όσο περισσότερους αποφοίτους τους µπορούν. Η 

προσπάθειά τους µάλιστα αυτή αποτελεί σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των 

αντιπάλων τους στο χώρο της κατάρτισης και βασικό συστατικό της προσέλκυσης 

σπουδαστών. 

Το 57,7% των αποφοίτων του δείγµατος δήλωσαν ότι δεν έγιναν αποδέκτες 

υποσχέσεων για επαγγελµατική αποκατάσταση. Αντίθετα, το 42,3% έλαβε διαβεβαιώσεις για 

εξασφάλιση θέσης απασχόλησης µετά το πέρας των σπουδών και αυτές έπαιξαν «Αρκετό» 

έως «Πάρα πολύ» ρόλο στην επιλογή του Ι.Ε.Κ. φοίτησης, ανεξάρτητα αν εκ των υστέρων 

πολλές από αυτές αποδείχθηκαν κενές περιεχοµένου. Η βαρύτητα που τα δύο φύλα 

απέδωσαν στις υποσχέσεις του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοίτησαν για εξασφάλιση απασχόλησης δεν 

παρουσιάζει µεγάλες διαφορές (Α: 42,1% - Γ: 42,5%).  

 

• Εξασφάλιση θέσης για πρακτική άσκηση 
Η εξεύρεση θέσης για πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης είναι αρκετά δύσκολη, 

ιδιαίτερα για νέους ανθρώπους που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή µε την αγορά 

εργασίας. Γι’ αυτό σε πολλές περιπτώσεις τα Ι.Ε.Κ. αναπτύσσουν σχέσεις µε τον 

επιχειρηµατικό κόσµο και φροντίζουν να εξασφαλίζουν για τους αποφοίτους τους θέσεις για 

πρακτική άσκηση.  

Από τους αποφοίτους της έρευνάς µας το 61,3% δεν έλαβε υποσχέσεις για 

εξασφάλιση θέσης για πρακτική άσκηση µετά το πέρας των σπουδών, ενώ το 38,7% δέχθηκε 

διαβεβαιώσεις και τις έλαβε σοβαρά υπόψη του, για να επιλέξει τη φοίτηση στο συγκεκριµένο 

Ι.Ε.Κ. Οι γυναίκες, αν και ήταν περισσότερες από τους άνδρες αυτές που πραγµατοποίησαν 

πρακτική άσκηση, έδειξαν µικρότερο ενδιαφέρον (35,9%) για την προοπτική εξασφάλισης 

θέσης για πρακτική άσκηση από το συγκεκριµένο Ι.Ε.Κ. από τους άνδρες (42,1%).  

 

• ∆υνατότητες µετεκπαίδευσης αρίστων αποφοίτων  
Η εξασφάλιση δεξιοτήτων σε επίπεδο ανώτερο από εκείνο των υπολοίπων 

αποφοίτων της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας, επιτυγχάνεται µε την προσφορά στο 

συγκεκριµένο άτοµο της ευκαιρίας να  διευρύνει τους γνωστικούς του ορίζοντες µε µια 

µετεκπαίδευση και περαιτέρω εξειδίκευση. Κάποια Ι.Ε.Κ. (ιδιωτικά βεβαίως, γιατί µόνο αυτά 

έχοντας υψηλά ίδια έσοδα µπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα) ανταµείβουν τους 

αριστούχους σπουδαστές τους προσφέροντάς τους υποτροφίες για τη συµπλήρωση της 

κατάρτισής τους σε αντίστοιχα ιδρύµατα του εσωτερικού και κυρίως του εξωτερικού. 

Στη σχετική επιλογή του ερωτήµατος που εξετάζουµε η συντριπτική πλειοψηφία των 

αποφοίτων -το 82,2%- απάντησε ότι δεν έλαβε τέτοιες υποσχέσεις και ότι δεν έλαβε κάτι 

σχετικό υπόψη του για την επιλογή του, ενώ το 17,8% παραδέχθηκε ότι γνώριζε αυτές τις 

διαβεβαιώσεις και τις συνυπολόγισε στην επιλογή του. Με µικρές αποκλίσεις εµφανίζονται 

στις καταφατικές διαβαθµίσεις τα δύο φύλα (Α: 16,6% - Γ: 18,8%). 
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• Άλλος λόγος 
Στην επιλογή «Άλλος λόγος» του ερωτήµατός µας αρνητική απάντηση έδωσε το 

97,2% του συνόλου των αποφοίτων και καταφατικά απάντησε µόνο ένα 2,8% (υπερδιπλάσιοι 

άνδρες -4,1%- από γυναίκες -1,7%-). Αυτά τα ελάχιστα άτοµα επικαλέστηκαν ως άλλο λόγο 

την επιρροή που δέχθηκαν από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον (παρακολουθούµε τον 

παράγοντα αυτό να εµφανίζεται µε αυξοµειούµενη ισχύ σε διάφορες περιπτώσεις λήψης 

αποφάσεων από τους νέους κυρίως ανθρώπους), προκειµένου να φοιτήσουν στο 

συγκεκριµένο Ι.Ε.Κ., καθώς και την προσφορά κάποιου οικονοµικού κινήτρου (π.χ. 

προσφορά  Η/Υ) µε την εγγραφή. 

 

2.5. Πρακτική άσκηση 
Έχουµε ήδη προαναφερθεί στο σύστηµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας µετά το 

πέρας των σπουδών στο Ι.Ε.Κ. και 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. Ο χαρακτήρας της είναι 

προαιρετικός και επαφίεται στην ατοµική βούληση των αποφοίτων αν θα πραγµατοποιήσουν 

πρακτική άσκηση ή αν θα προσπαθήσουν να εισέλθουν αµέσως στην αγορά εργασίας.  

Η πρακτική άσκηση έχει συγκεντρώσει αντικρουόµενες απόψεις. Πολλά θετικά έχει να 

αποκοµίσει κάποιος από την πρακτική δοκιµασία των γνώσεων και των δεξιοτήτων που 

απέκτησε. Γι’ αυτό, άλλωστε, και η πρακτική εφαρµογή των νέων γνώσεων αποτελεί το 

αναγκαίο συµπλήρωµα σε κάθε σύστηµα κατάρτισης. Πολλοί, µάλιστα, πιστεύουν ότι σε 

κάποιες περιπτώσεις η πρακτική άσκηση αποτελεί τον προθάλαµο για την εξασφάλιση 

µόνιµης απασχόλησης σε έναν εργοδότη ικανοποιηµένο από την απόδοση του ασκούµενου.  

∆υστυχώς, δε λείπουν και οι αδυναµίες του συστήµατος, τις οποίες οφείλουν οι 

αρµόδιοι να περιορίσουν λαµβάνοντας τα κατάλληλα µέτρα. Να ληφθεί υπόψη ότι στο 

διάστηµα της άσκησης οι απόφοιτοι δεν αµείβονται από τον εργοδότη, στοιχείο που, σε 

πολλές περιπτώσεις, τους αποτρέπει από την πραγµατοποίησή της. Πολλοί από τους 

αποφοίτους διαµαρτυρήθηκαν για τη µεταχείριση των εργοδοτών απέναντί τους και για το 

γεγονός ότι συχνά γίνονται αντικείµενα εκµετάλλευσης από αυτούς, προσφέροντας χωρίς 

αµοιβή κανονική εργασία και στερώντας άλλους συναδέλφους τους από µια αµειβόµενη θέση 

εργασίας. ∆ιατύπωσαν, µάλιστα, την άποψη ότι θα έπρεπε το σύστηµα της πρακτικής 

άσκησης να αναδιοργανωθεί κατά τα πρότυπα των Τ.Ε.Ι. 

 

• Πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης 
Υπό την επήρεια των παραπάνω προβληµατισµών θέσαµε στους αποφοίτους το 

ερώτηµα αν πραγµατοποίησαν πρακτική άσκηση. Το 63,8% απάντησε ότι δεν έκανε άσκηση 

και το 36,2% έδωσε καταφατική απάντηση (∆ιάγραµµα 22).  

Οι γυναίκες απόφοιτοι που έκαναν πρακτική άσκηση (39,2%)  είναι περισσότερες 

από τους άνδρες (32,4%), οι οποίοι από διάφορες απαντήσεις τους φαίνεται ότι 
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ενδιαφέρονταν µετά την αποφοίτησή τους κατά κύριο λόγο για την εξασφάλιση µόνιµης 

απασχόλησης (Πίνακας 71). 

Οι απαντήσεις αυτές είναι και ενδεικτικές της στάσης των αποφοίτων απέναντι στο 

συγκεκριµένο θεσµό. Ειδικότερα, οι περισσότεροι µοιάζουν να µην είναι πεπεισµένοι για την 

πραγµατική αξία της άσκησης, γι’ αυτό και στέκονται επικριτικά απέναντί της. Κατά τη γνώµη 

µας η κύρια ευθύνη ανήκει στους εµπλεκόµενους φορείς, οι οποίοι δεν πέτυχαν να πείσουν 

τους καταρτιζόµενους για τη σηµασία της άσκησης, αλλά και δεν διαµόρφωσαν ένα σύστηµα 

µε σαφείς όρους, που να λειτουργεί υποστηρικτικά στο συνολικό εγχείρηµα και όχι 

απαξιωτικά.   

Μεταξύ των δύο µεταβλητών “κλάδος ειδικότητας” και “πραγµατοποίηση πρακτικής 

άσκησης” υπάρχει στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα (Χ2=36,289   p=0,001 µε συντελεστή 

συσχέτισης Cramer's V=0,334) (Παρ. Πίνακας 10), µεγαλύτερη µάλιστα συσχέτιση εντοπίζεται 

ανάµεσα στους κλάδους Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και Αισθητικής και την 

πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης. 

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%). Οι υπόλοιποι κλάδοι κινήθηκαν σε 

χαµηλότερα έως πολύ χαµηλά επίπεδα συµµετοχής, κάτι που είναι ενδεικτικό της µικρής 

εκτίµησης που τρέφουν στο θεσµό για µια σειρά από λόγους που έχουν ήδη εκτεθεί και 

καθιστούν επιτακτική τη µεταβολή του, ώστε να καταστεί αποτελεσµατικότερος και πιο 

αποδεκτός τόσο από τους ίδιους τους αποφοίτους όσο και από τους εργοδότες στην αγορά 

εργασίας.  

Συσχετίζοντας τις δύο µεταβλητές “τύπος Ι.Ε.Κ. φοίτησης” και “πραγµατοποίηση 

πρακτικής άσκησης” βρέθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=0,130   

p=0,718  Cramer's V=0,020) (Παρ. Πίνακας 9). Τα ποσοστά της συµµετοχής των αποφοίτων 

του δείγµατος στην πρακτική άσκηση δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη απόκλιση µεταξύ τους µε 

έναν στους τρεις αποφοίτους –µισούς από δηµόσιο και µισούς από ιδιωτικό Ι.Ε.Κ.- να έχουν 

πραγµατοποιήσει πρακτική άσκηση. Είναι φανερό ότι, εκτός από τη χαµηλή εκτίµηση για την 

µεθόδευση της πρακτικής άσκησης από τα Ι.Ε.Κ., κανένας τύπος Ι.Ε.Κ. δεν ενδιαφέρθηκε 

ιδιαίτερα να δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για να διευκολύνει τους αποφοίτους του, 

ιδιαίτερα τα ιδιωτικά που διαφήµιζαν έντονα την υπόσχεσή τους αυτή, προκειµένου να 

προσελκύσουν σπουδαστές. 

 

• Επιχείρηση πραγµατοποίησης πρακτικής άσκησης 
Τα είδη των επιχειρήσεων στα οποία οι ενδιαφερόµενοι (ή µήπως τυχεροί) απόφοιτοι 

πραγµατοποίησαν την πρακτική τους άσκηση είναι διάφορα.  

Το µεγαλύτερο ποσοστό (25,6%) πραγµατοποίησε την άσκησή του σε ιδιωτική 

εµπορική επιχείρηση και ακολουθούν οι επαγγελµατίες ιδιώτες (24,8%), οι δηµόσιες 

υπηρεσίες (15,4%) και τα ινστιτούτα  αισθητικής-γυµναστήρια (10,3%, εύκολα 

αντιλαµβανόµαστε ότι πρόκειται µόνο για τις απόφοιτες αισθητικής).  
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Ακολουθούν µε µικρότερα ποσοστά τα Ι.Ε.Κ. φοίτησης (7,7%) που απασχολούσαν 

αποφοίτους τους για λειτουργικούς σκοπούς, η βιοµηχανία (6%), οι τράπεζες (4,3%), η 

βιοτεχνία (2,6%) τα τουριστικά γραφεία (1,7%) οι τηλεοπτικοί σταθµοί (0,9%) και οι ιδιωτικοί 

παιδικοί σταθµοί-νηπιαγωγεία (0,9%).  

Είναι φανερό ότι οι δυνατότητες απορρόφησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. για εξάσκηση της 

ειδικότητάς τους είναι µεγαλύτερες για τις διάφορες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα από ό,τι 

για τους φορείς του δηµόσιου τοµέα. Αυτό που φαίνεται να λείπει είναι η ύπαρξη ενός σωστά 

δοµηµένου συστήµατος αµφίδροµης επικοινωνίας και συνακόλουθης εξασφάλισης αµοιβαίας 

ωφέλειας ανάµεσα στο σύστηµα της κατάρτισης και την αγορά εργασίας. 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον να δούµε στον Πίνακα 149 (βλ. και Παρ. Πίνακας 11) τα 

συνολικά και τα κατά φύλο ποσοστά κατανοµής των αποφοίτων σε θέσεις πρακτικής 

άσκησης. 

Από τον πίνακα αυτό µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι ανάµεσα στα δύο φύλα 

υπάρχουν διαφορές τόσο στα ποσοστά αυτών που έκαναν πρακτική άσκηση όσο και στο 

είδος των επιχειρήσεων όπου την πραγµατοποίησαν. Είναι φανερό ότι οι άνδρες εµφανίζουν 

συγκριτικά µεγαλύτερα ποσοστά εκπροσώπησης στη βιοµηχανία, στις ιδιωτικές εµπορικές 

επιχειρήσεις και σε ιδιώτες επαγγελµατίες (κάτι που ταιριάζει µε το είδος των ειδικοτήτων τις 

οποίες επιλέγουν), ενώ οι γυναίκες στις δηµόσιες επιχειρήσεις, στους ιδιώτες επαγγελµατίες 

και στις ιδιωτικές εµπορικές επιχειρήσεις. 

Παραθέσαµε ξεχωριστά, παρ’ όλο που εµπίπτουν σε κάποια από τις προηγούµενες 

κατηγορίες, τις θέσεις σε τηλεοπτικό σταθµό, σε τουριστικό γραφείο, σε ινστιτούτο αισθητικής 

και σε ιδιωτικό παιδικό σταθµό ή νηπιαγωγείο, οι οποίες καλύφθηκαν αποκλειστικά από 

γυναίκες, πράγµα που δεν προκαλεί έκπληξη λόγω της ιδιαίτερης φύσης των περισσότερων 

από αυτές. 
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Πίνακας 149: Κατανοµή των αποφοίτων σε θέσεις πρακτικής άσκησης 
 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ (%)

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

 (%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(%) 

Ι.Ε.Κ. φοίτησης     7,7     8,5    7,1

∆ηµόσια Υπηρεσία   15,4     8,5  20,0

Τράπεζα     4,3     4,3    4,3

Ιδιώτης επαγγελµατίας   24,8   25,5  24,3

Ιδιωτική εµπορική επιχείρηση   25,6   40,4  15,7

Βιοτεχνία    2,6     2,1    2,9

Βιοµηχανία    6,0   10,6    2,9

Τηλεοπτικός σταθµός    0,9     -    1,4

Τουριστικό γραφείο    1,7     -    2,9

Ινστιτούτο αισθητικής  10,3     -  17,1

Ιδιωτικός παιδικός σταθµός - 

Νηπιαγωγείο 

   0,9     -    1,4

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0

 

 

• Τόπος πραγµατοποίησης πρακτικής άσκησης 
Υπενθυµίζουµε ότι ο αριθµός των ατόµων που έκαναν πρακτική άσκηση βρίσκεται 

σε σχέση 1:2 µε τον αριθµό εκείνων που δεν το έπραξαν. Τα ακόλουθα ποσοστά έχουν 

υπολογιστεί στον αριθµό των πρώτων. 
Η χωρική διασπορά των θέσεων πρακτικής άσκησης που προσφέρθηκαν στους 

αποφοίτους του δείγµατος είναι µάλλον συµβατή µε αυτό που αναµενόταν (Παρ. Πίνακας 12). 

Ο µεγάλος όγκος των αποφοίτων που πραγµατοποίησαν πρακτική άσκηση  το έπραξαν σε 

επιχείρηση που βρισκόταν στη Θεσ/νίκη (70,1%), ενώ κάποιες µεµονωµένες περιπτώσεις 

(5,1%) σε τόπο εκτός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της συµπρωτεύουσας, αλλά σε 

απόσταση τέτοια, που να καθιστά  τη µετακίνηση εύκολη. 

Η εικόνα στους άλλους νοµούς είναι µάλλον απογοητευτική. Τα ποσοστά αυτών που 

έκαναν άσκηση είναι χαµηλά, µε την τάση να συγκεντρώνονται κυρίως στην πρωτεύουσα του 

νοµού. Εξαίρεση αποτελεί ο νοµός Χαλκιδικής, στον οποίο οι προσφερθείσες θέσεις είναι 

αποκεντρωµένες και βρίσκονται σε µέρη, όπου λόγω του τουρισµού υπάρχει 

δραστηριοποίηση πολλών και διαφορετικών επιχειρήσεων. 

Από τους υπόλοιπους νοµούς εκείνος µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή στην πρακτική 

άσκηση είναι ο νοµός Πιερίας  (7,7%) και ακολουθούν ο νοµός Πέλλας (5,1%), οι νοµοί 

Ηµαθίας και Χαλκιδικής (4,3%) και τέλος ο νοµός Κιλκίς (3,4%).  
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• Ειδικότητα πραγµατοποίησης πρακτικής άσκησης 
Παρουσιάζει ενδιαφέρον να παρατηρήσουµε την κατανοµή ανά κλάδο ειδικοτήτων 

του ποσοστού των αποφοίτων που πραγµατοποίησαν πρακτική άσκηση. 

Οι περισσότεροι απόφοιτοι ανήκαν στον κλάδο ειδικοτήτων Οικονοµίας και ∆ιοίκησης 

(35,9%). Η αντιπροσώπευση µάλιστα των γυναικών (44,3%) είναι σχεδόν διπλάσια από την 

αντίστοιχη των ανδρών (23,4%). 

Κλάδοι ειδικοτήτων µε µεγάλη συµµετοχή ήταν επίσης:  

• Υγείας και Κοινωνικών υπηρεσιών (20,5% επί του συνόλου - στο ποσοστό αυτό 

συµπεριλαµβάνεται και η ειδικότητα της Αισθητικής µε ποσοστό 10,3%). Το ποσοστό 

των ανδρών είναι εξαιρετικά χαµηλό (4,3%) έναντι των γυναικών (31,4% µαζί µε την 

αισθητική).  

• Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού (9,4% του συνόλου, 23,4% των ανδρών, ενώ οι 

γυναίκες δεν έχουν συµµετοχή).  

• Μεταφορών και τουρισµού (7,7% του συνόλου, Α: 6,4% - Γ: 8,6%). 

• Πληροφορικής (6,8% του συνόλου, Α: 8,5% - Γ: 5,7%).  

• Εφαρµοσµένων τεχνών (5,1% του συνόλου, Α: 6,4% - Γ: 4,3%)   

• Γεωτεχνικός (5,1% του συνόλου, Α: 8,5% - Γ: 2,9%).  

Μικρά ποσοστά (και µικρούς απόλυτους αριθµούς συµµετεχόντων) έχουν οι κλάδοι 

Μηχανολογίας (3,4% του συνόλου, που όµως είναι µόνον άνδρες), Ηλεκτρολογίας (2,6% του 

συνόλου, που όµως είναι µόνον άνδρες), Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. (1,7% του συνόλου), 

∆οµικών έργων και Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας (από 0,9% του συνόλου). 

Αξίζει να σηµειωθεί, βέβαια, και η άποψη εκείνων που δεν έκαναν άσκηση, η οποία 

διατυπώθηκε προφορικά και καταγράφηκε στο ηµερολόγιο της έρευνας. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι από τα ίδια τα Ι.Ε.Κ. δεν υπήρχε οργανωµένη και επίµονη προσπάθεια να διαµορφωθεί 

συνείδηση της αξίας του θεσµού, µιας αξίας η οποία θα είχε πολλαπλασιαστικά οφέλη για 

τους αποφοίτους, όταν θα εντάσσονταν κανονικά  στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, η 

απουσία αµοιβής και η ισχυρή επιθυµία να εξασφαλίσουν αµέσως θέση απασχόλησης µε 

κανονικούς όρους, καθώς και η δυσκολία να εξασφαλίσουν από µόνοι τους σε έναν άγνωστο 

για τους περισσότερους χώρο µια θέση πρακτικής άσκησης, έπαιξαν ανασταλτικό ρόλο στην 

προσπάθεια πραγµατοποίησης πρακτικής άσκησης. Το δικό τους ανασταλτικό ρόλο έπαιξαν 

για τους άνδρες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις, οι οποίες θεωρήθηκαν από τους 

περισσότερους εµπόδιο για την εξασφάλιση µόνιµης εργασίας και η ενδεχόµενη 

πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης καθυστερώντας τη στράτευσή τους φαινόταν να τους 

αποµακρύνει χρονικά από το στόχο τους αυτό. 

 

• ∆ιάρκεια πρακτικής άσκησης 
Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης, όπως αυτή καθορίζεται από το νοµικό πλαίσιο 

που διέπει τη λειτουργία των Ι.Ε.Κ., είναι έξι µήνες και ο χαρακτήρας της είναι προαιρετικός. 

Στο σχετικό ερώτηµα που υποβλήθηκε στους αποφοίτους της έρευνας, οι οποίοι 

πραγµατοποίησαν πρακτική άσκηση (∆ιάγραµµα 23), το 55,6% από αυτούς απάντησε ότι 
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πραγµατοποίησαν εξάµηνη άσκηση, λαµβάνοντας και τη σχετική βεβαίωση από το Ι.Ε.Κ., 

προκειµένου να τη χρησιµοποιήσουν σε οποιονδήποτε µελλοντικό εργοδότη τους. Το 

ποσοστό των γυναικών (84,3%) που ολοκλήρωσε την εξάµηνη πρακτική άσκηση είναι πολύ 

µεγαλύτερο από των ανδρών (68,1%), αποσκοπώντας κυρίως στην εξασφάλιση της 

βεβαίωσης προϋπηρεσίας, αλλά και ελπίζοντας σε µόνιµη απασχόληση. 

Το 22,2% πραγµατοποίησε άσκηση µε διάρκεια µικρότερη των έξι µηνών, 

στερούµενο φυσικά και τη σχετική βεβαίωση άσκησης της ειδικότητάς του. Τα ποσοστά στα 

δύο φύλα είναι παραπλήσια (Α: 21,3% - Γ: 22,9%). Οι αιτιολογίες για το γεγονός της µη 

ολοκλήρωσης του εξαµήνου ήταν διάφορες. Για τους περισσότερους ο λόγος ήταν η 

ανεύρεση αµειβόµενης εργασίας µε µόνιµο χαρακτήρα. Υπήρξαν, όµως, και αρκετοί, οι οποίοι 

διαµαρτυρήθηκαν για εκµετάλλευση των εργοδοτών σε βάρος τους και για άσκοπη σπατάλη 

του χρόνου τους σε ένα περιβάλλον που, αντί να τους καθοδηγήσει στο αντικείµενο της 

ειδικότητάς τους, τους χρησιµοποιούσε σε ευκαιριακές, συνήθως άσχετες εργασίες, 

καταστρατηγώντας τις βασικές αρχές που διέπουν την πρακτική άσκηση.  

Εκτός από τους παραπάνω, ένα ακόµη ποσοστό της τάξης του 22,2% (διπλάσιοι 

άνδρες -31,9%- από τις γυναίκες -15,7%-) δήλωσε διάρκεια πρακτικής άσκησης µεγαλύτερη 

από έξι µήνες, ακόµη και πάνω από δώδεκα µήνες. Στην προκειµένη περίπτωση επρόκειτο 

για άτοµα, τα οποία παρέµειναν οικειοθελώς και χωρίς µισθό (ή µε χαµηλή αµοιβή) σε 

κάποιον εργασιακό χώρο είτε για να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους πάνω στο αντικείµενο 

είτε προσδοκώντας πρόσληψη. 

 

• Τρόπος εξασφάλισης θέσης για πρακτική άσκηση στη συγκεκριµένη 
επιχείρηση (Πίνακας 72) 

 Η ερώτηση απευθύνεται για να απαντηθεί από το 36,2% του δείγµατος, το οποίο 

δήλωσε πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης. Η απάντηση γίνεται µε την επιλογή εκ των 

προτέρων δοσµένων απαντήσεων, ενώ οι απόφοιτοι καλούνται να αιτιολογήσουν τη 

συγκεκριµένη επιλογή. 

 Προσωπική πρωτοβουλία 
 Το νόηµα της συγκεκριµένης επιλογής υπονοεί ότι ο ίδιος ο απόφοιτος 

δραστηριοποιήθηκε στην αγορά εργασίας, για να βρει επιχείρηση, όπου θα πραγµατοποιούσε 

πρακτική άσκηση. Το ζητούµενο είναι να διαπιστωθεί σε ποιο βαθµό τα νεαρά ως επί το 

πλείστον άτοµα είναι προετοιµασµένα να διεκδικήσουν δυναµικά µια θέση εργασίας στο ήδη 

δύσκολο εργασιακό περιβάλλον. Κατά τη γνώµη µας η ικανότητα προσωπικής δυναµικής 

κινητοποίησης στην αναζήτηση εργασίας αποτελεί µία από τις χρησιµότερες δεξιότητες που 

µπορεί να διαθέτει ένα «απασχολήσιµο» άτοµο. Καταδεικνύει άτοµο µε τόλµη, 

αυτοπεποίθηση, υπευθυνότητα και περισσότερη ή λιγότερη ευελιξία στις συνθήκες του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, χαρακτηριστικά ζητούµενα από τους εργοδότες. 

Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι το ποσοστό των αποφοίτων που απάντησαν 

καταφατικά στην επιλογή αυτή ήταν το 49,1% όσων έκαναν άσκηση, ποσοστό που ήταν και 

πολύ µεγαλύτερο από τις υπόλοιπες προσφερόµενες επιλογές. Οι ερωτώµενοι 
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αποσαφήνιζαν, όµως, ότι µε την απάντησή τους εννοούσαν κυρίως την εκδήλωση έντονου 

ενδιαφέροντος και απόφασης για την πραγµατοποίηση άσκησης, και όχι τόσο ότι την 

εξασφάλισαν µόνοι τους χωρίς βοήθεια από άλλα άτοµα. 

Αν τώρα συγκρίνουµε το ποσοστό αυτό µε το συνολικό δείγµα, θα δούµε ότι είναι 

πολύ χαµηλό (17,5%), γεγονός που υποδεικνύει µια αδυναµία των νέων να 

δραστηριοποιηθούν από µόνοι τους, για να εξασφαλίσουν απασχόληση. Στην εποχή που 

ζούµε, µε τη µεγάλη αβεβαιότητα στην απασχόληση και τη διαρκώς ογκούµενη τάση για την 

πραγµατοποίηση µεγάλου αριθµού µεταβολών εργασίας του ενεργού πληθυσµού στη 

διάρκεια της εργασιακής ζωής, αποκτά µια ιδιαίτερη αξία η καλλιέργεια της ικανότητας 

αναζήτησης απασχόλησης και η στήριξη του καθενός πάνω στις ατοµικές του δυνάµεις.   

Από την εξέταση των δύο φύλων µπορούµε να δούµε ότι περισσότερο οι άνδρες 

(51,1% των ανδρών που πραγµατοποίησαν πρακτική άσκηση – 16,6% του συνόλου των 

ανδρών) βασίστηκαν στην προσωπική τους πρωτοβουλία για να εξασφαλίσουν θέση 

πρακτικής άσκησης, ενώ λιγότερες ήταν οι γυναίκες που έπραξαν το ίδιο (47,8% των 

γυναικών που πραγµατοποίησαν πρακτική άσκηση – 26,4% του συνόλου των γυναικών). 

Θα ανέµενε κανείς ότι για τα άτοµα αυτά η εξασφάλιση εργασίας στον επαγγελµατικό 

στίβο θα ήταν ευκολότερη λόγω της προσωπικής τους δυναµικής. ∆ιαπιστώσαµε όµως ότι 

ανάµεσα στις µεταβλητές “προσωπική πρωτοβουλία στην εξασφάλιση θέσης πρακτικής 

άσκησης” και “τωρινή κατάσταση απασχόλησης” δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση 

(Χ2=3,002   p= 0,223) (Πίνακας 73), εποµένως η εργασιακή κατάσταση δε µπορεί να 

προβλεφθεί µε µόνο κριτήριο την προσωπική ενεργοποίηση και τη δυναµική των ατόµων.    

Μπορούµε όµως να προβούµε σε κάποιες παρατηρήσεις. 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 

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 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). 

Πέρα από την προσωπική ευθύνη του καθενός πάνω στο ζήτηµα αυτό, τα ίδια τα 

Ι.Ε.Κ. θα µπορούσαν να συµβάλουν µε τον τρόπο τους στην καλλιέργεια αυτής της 

ικανότητας εξοπλίζοντας τους σπουδαστές µε καλύτερη γνώση της πραγµατικότητας και του 

νοµικού πλαισίου της αγοράς εργασίας, καθώς και διδάσκοντάς τους απλές βασικές αρχές και 

τεχνικές αναζήτησης εργασίας (π.χ. σύνταξη βιογραφικού σηµειώµατος, τεχνικές προσωπικής 

συνέντευξης, κλπ). 
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 Σε συνάρτηση µε όσα προαναφέρθηκαν, οι θετικές απαντήσεις στο ανοικτό ερώτηµα 

που αναφέρεται στην ανάληψη προσωπικής πρωτοβουλίας για την εξεύρεση θέσης 

πρακτικής άσκησης επικεντρώνονται στο µεγαλύτερο ποσοστό τους (68%) στο γεγονός ότι οι 

απόφοιτοι θεωρούσαν απαραίτητη την άσκηση και γι’ αυτό δραστηριοποιήθηκαν προσωπικά, 

για να την επιδιώξουν. Στην άποψη αυτή συγκεντρώνεται και το συντριπτικά µεγαλύτερο 

ποσοστό των ανδρών (86,4%) και των γυναικών (53,6%). 

Ακολουθεί η επισήµανση ότι το Ι.Ε.Κ. φοίτησης δεν ανέλαβε καµιά σχετική 

πρωτοβουλία, µε αποτέλεσµα οι απόφοιτοι να αισθάνονται ότι έπρεπε µόνοι τους να 

αναλάβουν την ευθύνη της αναζήτησης θέσης (22% επί του συνόλου των αποφοίτων που 

έκαναν πρακτική άσκηση, Α: 9,1% - Γ: 32,1%). 

Τέλος, µερικά άτοµα (10% επί του συνόλου των αποφοίτων που έκαναν πρακτική 

άσκηση, Α: 4,5% - Γ: 14,3%) παραδέχθηκαν προσωπική γνωριµία µε τον εργοδότη, οπότε 

ήταν πιο εύκολο γι’ αυτούς να διατυπώσουν το αίτηµα πραγµατοποίησης άσκησης στην 

επιχείρησή του. 

 

 Βοήθεια οικογενειακού / συγγενικού περιβάλλοντος 
Έχουµε αναφερθεί ήδη αρκετά στην ιδιόµορφη στήριξη της ελληνικής (άµεσης ή 

ευρύτερης) οικογένειας στα νεαρότερα µέλη της, και πιθανόν δε θα το αποφύγουµε και σε 

άλλα σηµεία της διατριβής. Η συγκεκριµένη επιλογή έτυχε της καταφατικής απάντησης του 

12,1% όσων έκαναν άσκηση. Η παρέµβαση προσώπων του οικογενειακού περιβάλλοντος 

στα κατάλληλα πρόσωπα ήταν εκείνη που εξασφάλισε στους συγκεκριµένους αποφοίτους τη 

δυνατότητα πρακτικής άσκησης. Το ποσοστό των ανδρών που έκαναν πρακτική άσκηση 

χάρη στην παρέµβαση του οικογενειακού ή συγγενικού τους περιβάλλοντος είναι 27,7%, ενώ 

των γυναικών λίγο µικρότερο, 23,2%. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η φροντίδα των συγγενών 

για την εξασφάλιση εργασίας στα νέα παιδιά δεν γνωρίζει διακρίσεις λόγω φύλου. 

Πέρα από ένδειξη της ισχυρής σύνδεσης που διακρίνει τα µέλη της ελληνικής 

οικογένειας, το γεγονός αυτό από µόνο του καταδεικνύει και την τάση των εργοδοτών ή των 

υπευθύνων προσωπικού των ελληνικών επιχειρήσεων να προσφέρουν απασχόληση και 

ευκαιρίες σε άτοµα που τους συστήνονται από γνωστά τους πρόσωπα. Αυτό πάλι µε τη σειρά 

του θα µπορούσε να ερµηνευθεί από την επιθυµία των επιχειρήσεων  να εξασφαλίζουν 

εργαζόµενους αξιόπιστους και πειθαρχηµένους, οι οποίοι θα δηµιουργήσουν -λόγω του 

αισθήµατος υποχρέωσης που προκαλεί ο τρόπος πρόσληψής τους- όσο το δυνατό λιγότερα 

προβλήµατα. Ας µην ξεχνούµε άλλωστε ότι η πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης για 

πολλούς έχει δυνητικό χαρακτήρα  µελλοντικής εξασφάλισης απασχόλησης. 

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία όσοι απάντησαν καταφατικά σε αυτήν την ανοικτή 

ερώτηση δήλωσαν ότι ο εργοδότης που τους προσέφερε θέση για πρακτική άσκηση ήταν 

γνωστός συγγενικού τους προσώπου και η γνωριµία αυτή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 

απασχόλησή τους εκεί (91,3%). Το ποσοστό αυτό στους άνδρες είναι 90% και στις γυναίκες 

92,3%. Αναφερθήκαµε ήδη στις πιθανές αιτίες που προκαλούν ένα τέτοιο φαινόµενο. 
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Η ύπαρξη οικογενειακής επιχείρησης, στην οποία χωρίς καµία δυσκολία µπορούσαν 

να ασκηθούν κάποιοι απόφοιτοι συγκέντρωσε ένα ποσοστό 8,7% (το ποσοστό στους άνδρες 

είναι 10% και στις γυναίκες 7,7%) και µικρό απόλυτο αριθµό. Βέβαια, δε θα πρέπει να 

ξεχνούµε ότι η απασχόληση σε οικογενειακή επιχείρηση (που αναγνωρίζεται ως µορφή 

εργασίας) είτε χωρίς αµοιβή είτε µε αµοιβή οποιουδήποτε ύψους προφανώς στη συνείδηση 

των συγκεκριµένων αποφοίτων δε θα µπορούσε εύκολα να πάρει τη µορφή πρακτικής 

άσκησης. Γι’ αυτό και όσοι απασχολήθηκαν µετά την αποφοίτησή τους σε συναφή µε την 

ειδικότητά τους οικογενειακή επιχείρηση δε δήλωσαν πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης 

σε αυτή (εκτός αν είχε προηγηθεί άσκηση σε άλλη επιχείρηση). 

 

 Βοήθεια φιλικού περιβάλλοντος 
Μέσα στα ίδια ιδεολογικά πλαίσια µε την προηγούµενη επιλογή θεωρούµε ότι 

κινείται και η περίπτωση της εξεύρεσης θέσης πρακτικής άσκησης  µε την παρέµβαση 

προσώπων του φιλικού περιβάλλοντος των αποφοίτων. Το ποσοστό για τη συγκεκριµένη 

επιλογή ήταν βέβαια χαµηλότερο, κινήθηκε στο 12,1% όσων έκαναν άσκηση (4,3% επί του 

συνόλου). 

∆εν παρατηρούνται ιδιαίτερες διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα µε τους άνδρες και τις 

γυναίκες να συγκεντρώνουν παρόµοια ποσοστά (12,8% και 11,6% αντίστοιχα). 

Σε απόλυτους αριθµούς οι θετικές απαντήσεις σε αυτό το ανοικτό ερώτηµα είναι λίγες 

και όλες αναφέρονται στη γνωριµία µε τον εργοδότη κάποιου φιλικού τους προσώπου, το 

οποίο και τους σύστησε, ώστε να καταστεί δυνατό να πραγµατοποιήσουν την άσκησή τους. 

Το ποσοστό αυτών που κατέγραψαν την απάντησή τους αυτή είναι 42,9%, αλλά και το 

υπόλοιπο 57,1%, που δεν έδωσε απάντηση, θεωρούµε ότι θα αναφερόταν στο ίδιο γεγονός. 

 
 Πρωτοβουλία Ι.Ε.Κ. φοίτησης 

Οι δυσκολίες της µετάβασης των καταρτιζόµενων ατόµων, ειδικά στην περίπτωση 

που είναι νεαρής ηλικίας, στην αγορά εργασίας είναι γνωστό ότι είναι µεγάλες. Έχουν µάλιστα 

γίνει αντικείµενο µελέτης αρκετών ερευνών στην προσπάθεια αναζήτησης τρόπων 

διευκόλυνσής της. 

Ευρισκόµενα µέσα σε ένα τέτοιο κλίµα ορισµένα Ι.Ε.Κ. προσπάθησαν µε τη 

δηµιουργία γραφείων σταδιοδροµίας ή µε άτυπες ενέργειές τους να αναπτύξουν στενότερους 

δεσµούς µε επιχειρήσεις της περιοχής τους, ώστε να καταστεί δυνατό σε πρώτη φάση να 

εξασφαλίσουν θέσεις πρακτικής άσκησης για τους αποφοίτους τους και στη συνέχεια 

φέρνοντάς τους σε επαφή µε την αγορά εργασίας να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να βρουν 

θέση απασχόλησης. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουµε να κάνουµε µε ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., που για 

ευνόητους λόγους µπορούν να διαθέσουν το απαραίτητο έµψυχο δυναµικό για την επίτευξη 

του παραπάνω στόχου. Λιγότερο δραστήρια  εµφανίζονται τα δηµόσια Ι.Ε.Κ., τα οποία δεν 

φαίνονται έντονα προσανατολισµένα προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι λόγοι πιθανόν είναι 

πολλοί: η παραδοσιακή δυσκαµψία των δηµόσιων λειτουργών να αναπτύξουν και να 
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αξιοποιήσουν επαφές µε την αγορά εργασίας (θεωρούν ούτως ή άλλως το χώρο άγνωστο και 

έτσι κρατούν αποστάσεις), η έλλειψη ενδιαφέροντος προς την κατεύθυνση αυτή, αφού 

θεωρείται λειτουργικά επαρκής η απλή παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης προς τους 

σπουδαστές, η άγνοια τεχνικών, που θα διευκόλυναν και θα απλοποιούσαν την επικοινωνία 

µε τις επιχειρήσεις, είναι µερικοί από αυτούς. 

Το 24,1% των αποφοίτων που έκαναν πρακτική άσκηση (8,6% επί του συνόλου) 

εξασφάλισε θέση πρακτικής άσκησης χάρη σε πρωτοβουλία που ανέλαβε το Ι.Ε.Κ. όπου 

φοίτησαν, κάτι που, από ό,τι δήλωσαν, αποτελούσε πάγια τακτική του. Στους άνδρες που 

έκαναν πρακτική άσκηση το ποσοστό αυτό είναι 19,1%, ενώ στις γυναίκες αυξάνεται στο 

27,5%. 

 Το 57,1% όσων έκαναν πρακτική άσκηση χάρη στη σχετική πρωτοβουλία του Ι.Ε.Κ. 

στο οποίο φοίτησαν, δήλωσε ότι η εξασφάλιση θέσεων άσκησης για τους αποφοίτους ήταν 

πάγια πολιτική του και εφαρµοζόταν για όλους τους ενδιαφερόµενους σπουδαστές. Το 

ποσοστό των ανδρών που δήλωσαν αυτή την αιτιολογία είναι 83,3% και είναι µεγαλύτερο από 

το 78,6% των γυναικών. 

Από την άλλη πλευρά,  το 14,3% από τους απόφοίτους δήλωσε ότι η συγκεκριµένη 

πολιτική εφαρµοζόταν σε όσους διακρίνονταν για την επίτευξη υψηλής βαθµολογίας στη 

διάρκεια των σπουδών τους και αποτελούσε µια επιβράβευση εκ µέρους του Ι.Ε.Κ., που 

αποσκοπούσε στην ενίσχυση της προσπάθειάς τους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Με 

τον τρόπο αυτό εξασφάλισε θέση πρακτικής άσκησης το 16,7% των ανδρών και το 21,4% 

των γυναικών. 

 

 Πρωτοβουλία εκπαιδευτή του Ι.Ε.Κ. φοίτησης 
 Σε πολλές περιπτώσεις οι εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ. είναι καταξιωµένοι επαγγελµατίες 

στο χώρο της ειδικότητάς τους. Οι επαφές τους µε την αγορά εργασίας είναι ευκολότερες και 

γι’ αυτό συχνά εµφανίζονται να προτείνουν θέσεις πρακτικής άσκησης ή και απασχόλησης σε 

αποφοίτους, οι οποίοι διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στη διάρκεια των σπουδών τους ή 

µε τους οποίους απέκτησαν φιλικές σχέσεις, αποβλέποντας έτσι στην εξασφάλιση 

αποδοτικών και αξιόπιστων ασκουµένων ή εργαζοµένων. 

Με τη βοήθεια κάποιου εκπαιδευτή βρήκε θέση πρακτικής άσκησης το 19% όσων 

έκαναν άσκηση (6,7% επί του συνόλου). Το ποσοστό των ανδρών είναι υπερδιπλάσιο 

(27,7%) από των γυναικών (13%). 

Τα περισσότερα άτοµα που έκαναν πρακτική άσκηση µε την παρέµβαση ενός 

εκπαιδευτή δήλωσαν ότι ο εκπαιδευτής είχε προσωπική σχέση µε την επιχείρηση (εργοδότης, 

υπάλληλος) (33,3%). 

Φιλική σχέση µε τον εκπαιδευτή επικαλέστηκε το 27,8% και προσωπική 

διαφοροποίηση σε σχέση µε τους υπόλοιπους σπουδαστές στη βαθµολογία ή σε στοιχεία του 

χαρακτήρα τους, γεγονός που τους καθιστούσε περισσότερο αξιόπιστους ως εργαζόµενους, 

το 27,8%. 
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Σε συνηθισµένη πολιτική των εκπαιδευτών του Ι.Ε.Κ., κοινή για όλους τους 

σπουδαστές, όπου αυτό ήταν δυνατό, αναφέρθηκε το 11,1%. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι δεν 

έχει καταστεί δυνατό οι εκπαιδευτές, οι οποίοι, συνήθως, αποτελούν ενεργό τµήµα της 

αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων, να δρουν σε µεγάλη έκταση ως συνδετικός κρίκος 

ανάµεσα στις τελευταίες και τους φορείς κατάρτισης. Ένα τέτοιο ενδεχόµενο όχι µόνο θα 

µετέβαλλε αποφασιστικά και το περιεχόµενο της κατάρτισης, στο βαθµό που αυτό θα πρέπει 

να προσαρµοστεί στα ζητούµενα της αγοράς εργασίας, αλλά και θα έδινε µεγαλύτερη αξία στο 

θεσµό και την προσφορά του εκπαιδευτή, διευκολύνοντας την -ιδιαίτερα προβληµατική- 

πρόσβαση στην εργασία (transition to work), που απασχολεί σοβαρά τις σύγχρονες 

κοινωνίες. 

 

• Αµοιβή πρακτικής άσκησης 
Σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπεται η λήψη αµοιβής κατά την 

πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης από τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. Όσοι απόφοιτοι δηµοσίων 

Ι.Ε.Κ., όµως, πραγµατοποιήσουν άσκηση εξάµηνης διάρκειας, µετά την ολοκλήρωσή της 

δικαιούνται να πάρουν ως επιστροφή κάποιο µέρος από τα δίδακτρα που κατέβαλαν στη 

διάρκεια των σπουδών τους. Αυτό το ποσό κατά την εποχή που οι απόφοιτοι του δικού µας 

δείγµατος πραγµατοποίησαν ολοκληρωµένη εξάµηνη άσκηση ανερχόταν στις 180.000 

δραχµές (περίπου 530 €).  

Οι απόφοιτοι των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. δεν προβλέπεται να εισπράττουν κάποιου είδους 

αµοιβή, οι δε εργοδότες δεν υποχρεούνται σε παροχή αµοιβής, γιατί η δική τους προσφορά 

έγκειται στην ευκαιρία που έχουν οι απόφοιτοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να 

εφαρµόσουν στην πράξη τις γνώσεις που αποκόµισαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους. 

Σε µερικές περιπτώσεις ορισµένοι εργοδότες προσέφεραν και κάποια αµοιβή στους 

ασκούµενους, εκτιµώντας προφανώς την όποια προσφορά τους στον εργασιακό χώρο. 

Η συγκεκριµένη ερώτηση απευθύνεται στο τµήµα του δείγµατος που δήλωσε ότι 

πραγµατοποίησε πρακτική άσκηση. Από τα άτοµα αυτά λοιπόν τα περισσότερα, το 58,1%, 

απάντησαν καταφατικά, ενώ το 41,9% αρνητικά. Τα ποσοστά δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα 

στα δύο φύλα (Α: 59,6% - Γ: 57,1%).       

 

 Ύψος αµοιβής για  πρακτική άσκηση  
Εξαιτίας του γεγονότος ότι κάποιοι απόφοιτοι εισέπραξαν κάποια αµοιβή στη διάρκεια 

της άσκησής τους είτε από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης, είτε από τον εργοδότη, καθώς και ότι η 

διάρκεια της πρακτικής άσκησης τελικά ήταν διαφορετική για τον καθένα, θεωρήσαµε 

χρησιµότερο να αναγάγουµε τα δηλωθέντα (ως αµοιβή για την πρακτική άσκηση) ποσά σε 

µηνιαία βάση, ώστε να υπάρχει κοινό σηµείο σύγκρισης. Επειδή την εποχή που 

πραγµατοποιήθηκε η πρακτική άσκηση  δεν ίσχυε ακόµη το σύστηµα του ευρώ τα ποσά 

δηλώθηκαν σε δραχµές και για λόγους διευκόλυνσης παρατίθεται µέσα σε παρένθεση το 

αντίστοιχο ποσό σε ευρώ. 
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Το ύψος της µηνιαίας αµοιβής για τους αποφοίτους δηµοσίων Ι.Ε.Κ. που 

ολοκλήρωσαν εξάµηνη πρακτική άσκηση ήταν 30.000 δρχ (88 €). Το ποσό αυτό χορηγούνταν 

από το Ι.Ε.Κ. µετά την προσκόµιση από τους αποφοίτους των στοιχείων, που βεβαίωναν ότι 

ο απόφοιτος είχε ολοκληρώσει την άσκηση σύµφωνα µε τα νόµιµα. Από αυτούς που πήραν 

αµοιβή για την άσκηση που πραγµατοποίησαν, το 18,8% ανήκει σε αυτή την κατηγορία.  

Παρατηρούµε όµως και ένα µεγάλο µέρος αποφοίτων, οι οποίοι εισέπραξαν ποσά 

µικρότερα ή µεγαλύτερα από τις 30.000 µηνιαίως. Ειδικότερα, το 20,3% εισέπραξε ποσά που 

βρίσκονται στην κλίµακα από 3.500-17.000 δρχ. (περ. 10-50 €) και το 18,8% στην κλίµακα 

από 20.000-27.000 δρχ. (περ. 60-80 €). Οι αµοιβές αυτές, και ειδικά οι χαµηλότερες, απ’ ό,τι 

δηλώθηκε από τους αποφοίτους συχνά τους δόθηκαν εφάπαξ, συχνά µε τη µορφή δώρου 

από εργοδότες που έµειναν ευχαριστηµένοι από την απόδοσή τους. 

Σε υψηλότερα επίπεδα κινήθηκε µια άλλη οµάδα αποφοίτων. Το 25% δήλωσε 

αµοιβές ύψους 33.000-60.000 δρχ. (περ. 96-176 €) και το 17,2% αµοιβές ύψους πάνω από 

60.000-125.000 δρχ. (περ. 176-367 €). Τα ποσά αυτά, κυρίως όσο προχωρούµε προς τα 

υψηλότερα κλιµάκια, είναι αµοιβές µε τη µορφή µισθού προς ένα κανονικά απασχολούµενο 

και αµειβόµενο άτοµο. Από όσο µπορούµε να συµπεράνουµε, σε κάποιες περιπτώσεις οι 

εργοδότες  µετά από κάποιο σύντοµο διάστηµα δοκιµής έκριναν τους ασκούµενους 

κατάλληλους για προσφορά κανονικής εργασίας και τους προσέφεραν αµοιβή αντί να τους 

απασχολούν αµισθί, όπως είχαν το δικαίωµα. 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουµε µέσα από τα στοιχεία του Πίνακα 

150 την κλιµάκωση των αµοιβών που εισέπραξαν τα δύο φύλα κατά το διάστηµα της 

πρακτικής τους άσκησης. 

 

Πίνακας 150: Ύψος µηνιαίας αµοιβής αποφοίτων στη διάρκεια της πρακτικής 
άσκησης 

ΠΟΣΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝ∆ΡΩΝ 
(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (%) 

3.500-17.000 δρχ.  

(περ. 10-50 €) 

20,3 18,5 21,6

20.000-27.000 δρχ.   

(περ. 60-80 €) 

18,8 11,1 24,3

30.000 δρχ.  

(88 €). 

18,8 22,2 16,2

33.000-60.000 (περ. 

96-176 €) 

25 28,8 21,6

60.000-125.000 

(περ. 176-367 €) 

17,2 18,5 16,2
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Οι µηνιαίες αµοιβές των γυναικών είναι χαµηλότερες όσο προχωρούµε σε υψηλότερη 

κατηγορία αµοιβών, αλλά το γεγονός αυτό µπορεί να είναι καθαρά συγκυριακό. Καλύτερα 

συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν από τις συγκρίσεις των αµοιβών των δύο φύλων στις 

µόνιµες θέσεις απασχόλησης. 

 

 Αιτίες µη λήψης αµοιβής για πρακτική άσκηση 
Αυτή η ανοιχτή ερώτηση απευθυνόταν στους αποφοίτους που απάντησαν αρνητικά 

στο ερώτηµα για λήψη αµοιβής για την πρακτική άσκηση. Ταυτόχρονα, παρατίθενται 

παρενθετικά και τα ποσοστά των απαντήσεων ανδρών και γυναικών που δεν έλαβαν αµοιβή 

κατά το διάστηµα της πρακτικής τους άσκησης. 

Ένας στους πέντε (22,4%) δεν έδωσε καµία απάντηση στον προβλεπόµενο για την 

απάντηση χώρο στο ερωτηµατολόγιο, θεωρώντας εκ των προτέρων ότι δε δικαιούνταν 

οποιαδήποτε αµοιβή για την πρακτική άσκηση που πραγµατοποίησαν (Α: 26,3% - Γ: 20%). 

Από τους υπόλοιπους το 42,9% (Α: 52,6% - Γ: 36,7%) προέβαλε -γραπτά πλέον- ως 

αιτία τη µη πρόβλεψη αµοιβής για οποιαδήποτε µορφή πρακτικής άσκησης σε εργοδότη.  

Το 20,4% (Α: 10,5% - Γ: 26,7%) δήλωσε ότι ο εργοδότης δε χορήγησε καµία αµοιβή 

και αυτό υποδηλώνει ότι οι απόφοιτοι ανέµεναν κάποια αµοιβή ή είχε συµφωνηθεί και τελικά 

δε χορηγήθηκε. 

Το 4,1% (προερχόµενοι από δηµόσια Ι.Ε.Κ.) (Α: 5,3% - Γ: 3,3%) απάντησε ότι δεν 

είχε ολοκληρώσει το εξάµηνο της πρακτικής άσκησης ή ότι για κάποιο λόγο η άσκησή τους 

δεν είχε αναγνωριστεί επίσηµα και για το λόγο αυτό δε δικαιούνταν τη λήψη της 

προβλεπόµενης αµοιβής. 

Τέλος, ένα 10,2% (Α: 5,3% - Γ: 13,3%) επέλεξε να  απαντήσει ότι δε γνώριζε. 

 

 Εξάµηνη διάρκεια πρακτικής άσκησης 
Είναι γεγονός ότι οι απόψεις των αποφοίτων σχετικά µε την διάρκεια, αλλά και τον 

υποχρεωτικό χαρακτήρα της πρακτικής άσκησης διίστανται. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η 

εφαρµογή θεωρητικής διδασκαλίας και η παράλληλη πρακτική της εξάσκηση (dual system) 

αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια θεσµό, ο οποίος θεωρείται εξαιρετικά αποτελεσµατικός.  

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της άσκησης τέθηκε στους αποφοίτους το ερώτηµα κατά 

πόσο θα πρέπει να διαρκεί έξι µήνες. Καλούνται λοιπόν να εκφέρουν τη γνώµη τους αν 

θεωρούν το διάστηµα αυτό επαρκές, για να δοκιµάσουν στην πράξη την αποτελεσµατικότητα 

της κατάρτισης που έλαβαν. Ταυτόχρονα, καλούνται να συνυπολογίσουν και άλλους 

παράγοντες, που εµπλέκονται ενδεχοµένως στην διαµόρφωση συγκεκριµένης γνώµης για το 

θέµα, όπως η επιθυµία για γρήγορη επαγγελµατική αποκατάσταση, οι οικονοµικοί και 

οικογενειακοί λόγοι, η στράτευση (προκειµένου για άνδρες), η πιθανότητα άµεσης 

επαγγελµατικής αποκατάστασης, η εκτίµηση που απολαµβάνει η άσκηση στην αγορά 

εργασίας για την µελλοντική επαγγελµατική αποκατάσταση, κλπ. 

Το ερώτηµα στο οποίο αναφερόµαστε απευθύνθηκε στο σύνολο του δείγµατος, 

επειδή ζητά τη διατύπωση γνώµης, ανεξάρτητα από το αν κάποιος πραγµατοποίησε 
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πρακτική άσκηση ή όχι. Όσοι πραγµατοποίησαν άσκηση µπορούν να απαντήσουν 

συνεκτιµώντας και την προσωπική τους εµπειρία και το ρόλο που έπαιξε αυτή στην εξεύρεση 

εργασίας και την ανάληψη επαγγελµατικών ρόλων. Όσοι πάλι δεν έκαναν, έχουν 

οπωσδήποτε διαµορφώσει κάποια άποψη, λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι εισήλθαν 

στην αγορά εργασίας χωρίς προηγούµενη πρακτική εµπειρία. 

Στο ερώτηµα που θέσαµε για την διάρκεια της άσκησης, το 61,3% των αποφοίτων 

συναίνεσε στο προβλεπόµενο εξάµηνο, ενώ το 38,7% απάντησε αρνητικά. Η διαφορά 

ανδρών και γυναικών είναι αρκετά µεγάλη, καθώς το 52,4% από αυτούς δίνει καταφατική 

απάντηση, ενώ στις γυναίκες το ποσοστό είναι αυξηµένο φτάνοντας στο 68,6% (∆ιάγραµµα 

24). 

     
 Προτεινόµενη διάρκεια πρακτικής άσκησης (σε µήνες) 

 Αυτό το ανοικτό ερώτηµα απευθύνθηκε στους απόφοιτους που απάντησαν αρνητικά 

στην εξάµηνη διάρκεια της άσκησης.  

Από αυτούς η συντριπτική πλειοψηφία (73,7% - το 27,6% επί του συνόλου του 

δείγµατος) συµφώνησε ότι η άσκηση θα έπρεπε να διαρκεί για διάστηµα µεγαλύτερο των έξι 

και µέχρι δώδεκα µήνες. Την άποψη αυτή την διατυπώνουν περισσότερες γυναίκες (76,3%) 

σε σχέση µε τους άνδρες (71,6%).  

Το 16,4% (το 6,1% επί του συνόλου του δείγµατος) ζήτησε διάρκεια µικρότερη των έξι 

µηνών. Στην κατηγορία αυτή το ποσοστό των γυναικών (21,8%) είναι διπλάσιο από των 

ανδρών (11,9).  

Το 2,5% (πολύ µικρό, µόλις το 0,9% επί του συνόλου του δείγµατος) ζήτησε άσκηση 

διάρκειας µεγαλύτερης των δώδεκα και µέχρι δεκαοκτώ µήνες  (δηλ. ενάµισι έτος). Η άποψη 

µάλιστα αυτή, όπως  φαίνεται από την κατά φύλο ανάλυση, διατυπώθηκε µόνο από άνδρες 

(4,5%). 

Υπήρξε, τέλος, και ένα ποσοστό της τάξης του 7,4% (επίσης µικρό, το 2,8% επί του 

συνόλου του δείγµατος), που ζήτησε διάρκεια από εικοσιτέσσερις µήνες και πάνω. Στην 

άποψη αυτή συνέκλινε το 11,9% των ανδρών και µόνο το 1,8% των γυναικών, κάτι µάλλον 

παράδοξο, αφού σε άλλες ερωτήσεις µεγάλο µέρος των ανδρών του δείγµατος έδειξε να 

προσανατολίζεται σε γρήγορη επαγγελµατική αποκατάσταση. Μια µακρά περίοδος πρακτικής 

άσκησης είναι βέβαιο ότι θα καθυστερούσε την πραγµατοποίηση της επιθυµίας τους. 

Όπως µπορούµε εύκολα να διαπιστώσουµε, ένας µεγάλος αριθµός αποφοίτων 

συµφωνεί ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη για την επαγγελµατική πορεία του νέου, κυρίως, 

εργαζόµενου µια άσκηση διάρκειας µέχρι και ενός έτους, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος 

για να ενταχθεί ο απόφοιτος τόσο στο εργασιακό περιβάλλον όσο και στις απαιτήσεις της 

συγκεκριµένης ειδικότητας. 

Προσωπικά θεωρούµε µάλλον υπερβολικές τις τοποθετήσεις ελάχιστων -όπως 

αποδεικνύεται και από τα ποσοστά- αποφοίτων που υποστήριξαν µια άσκηση διάρκειας 

µεγαλύτερης από ένα έτος. Το ατοµικό ενδιαφέρον και η προσήλωση του αποφοίτου Ι.Ε.Κ. 

στην πρακτική εφαρµογή των θεωρητικών γνώσεών του είναι βέβαιο ότι θα καταστήσουν 
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αποδοτικό το διάστηµα της άσκησης, χωρίς να είναι απαραίτητο αυτή να έχει τόσο µεγάλη 

διάρκεια.  

 

 Υποχρεωτικός χαρακτήρας της πρακτικής άσκησης 
Το ισχύον πλαίσιο προσφέρει στους αποφοίτους τη δυνατότητα πραγµατοποίησης 

πρακτικής άσκησης σε προαιρετική βάση. Υπενθυµίζουµε ότι το σύστηµα πρακτικής άσκησης 

εφαρµόζεται και σε άλλες εκπαιδευτικές βαθµίδες και µοντέλα εκπαίδευσης. Τέτοια είναι, 

εκτός των Ι.Ε.Κ., τα Τ.Ε.Ι. και κάποια Α.Ε.Ι., καθώς και οι σχολές µαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. 

Στο σύνολο των αποφοίτων του δείγµατος θέσαµε το ερώτηµα αν θα έπρεπε η 

πρακτική άσκηση να είναι υποχρεωτική, όπως ισχύει σε κάποιους φορείς εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ή να διατηρήσει τον προαιρετικό χαρακτήρα της.  

Η συντριπτική πλειοψηφία, το 84%, απάντησε υπέρ της υποχρεωτικής άσκησης, 

αναγνωρίζοντας προφανώς τα οφέλη µιας τέτοιας πραγµατικότητας. Οι απόψεις των δύο 

φύλων παρουσιάζουν αρκετά µεγάλη απόκλιση, µε τις γυναίκες να υπερέχουν (88,2%) έναντι 

των ανδρών (78,7%). Το 16% του συνόλου των αποφοίτων απάντησε αρνητικά.  

Οι λόγοι για τους οποίους η κάθε οµάδα κατέληξε σε αυτή την επιλογή θα αναλυθούν 

στη συνέχεια σε σχετική ανοικτή ερώτηση. 

 
 Λόγοι για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της πρακτικής άσκησης (∆ιάγραµµα 25) 
Η ερώτηση αυτή επελέγη να είναι ανοικτή, για να δοθεί η ευκαιρία στους αποφοίτους 

να αιτιολογήσουν την άποψή τους για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα που θα πρέπει να έχει η 

πρακτική άσκηση. 

Οι περισσότεροι (66,7%) αναγνώρισαν ότι είναι απαραίτητη η πρακτική εφαρµογή 

των θεωρητικών γνώσεων που τους προσέφερε το Ι.Ε.Κ., γιατί αισθάνονται ότι µόνο µε τις 

γνώσεις του Ι.Ε.Κ. δεν θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ειδικότητάς τους. 

Εξάλλου, πολλοί αντιλήφθηκαν και στην πράξη ότι η έλλειψη πρακτικής επαφής µε το 

αντικείµενο πριν την επαγγελµατική τους δραστηριοποίηση δηµιουργεί προβλήµατα, που σε 

άλλη περίπτωση θα είχαν αποφευχθεί. Στους άνδρες, οι οποίοι καλούνται να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις τεχνικών κυρίως επαγγελµάτων, το ποσοστό είναι υψηλότερο (70,3%) από 

εκείνο των γυναικών (64,2%).  

Το 17,7% (Α: 18,8% - Γ: 16,9%) θεώρησε ότι αν προηγηθεί υποχρεωτική πρακτική 

άσκηση, η ένταξη στην αγορά εργασίας γίνεται οµαλότερα. Οι απόφοιτοι µπορούν πρώτα απ’ 

όλα να διαπιστώσουν αν η επιλογή ειδικότητας ήταν πράγµατι επιτυχηµένη και 

προσαρµοσµένη στην προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά τους. Έπειτα, ερχόµενοι σε 

επαφή µε το εργασιακό περιβάλλον είναι σε θέση να καταλήξουν αν το προτιµούν 

περισσότερο από ο,τιδήποτε άλλο θα µπορούσαν να κάνουν, να έρθουν σε επαφή µε τις 

ιδιοµορφίες του χώρου και της ειδικότητας και να εξοικειωθούν µε τους κανόνες και την 

πραγµατικότητα λειτουργίας της αγοράς εργασίας, για την οποία η αντίληψη των νέων κυρίως 

είναι µάλλον µη ρεαλιστική. 
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Τη διευκόλυνση στην εύρεση εργασίας επικαλέστηκε ως λόγο της επιλογής του το 

5,2% (Α: 3% - Γ: 6,8%), καθώς η είσοδος στην αγορά εργασίας διευκολύνεται πολύ, όταν 

ένας απόφοιτος µπορεί να αποδείξει και στην πράξη ότι κατέχει σε ικανοποιητικό βαθµό το 

αντικείµενό του. Οι απόφοιτοι αυτοί πιστεύουν ότι η επαφή µε την πραγµατική αγορά 

εργασίας και τους εργοδότες µέσω της πρακτικής άσκησης δίνει την ευκαιρία στους πιο 

ικανούς από αυτούς να εξασφαλίσουν στη συνέχεια µια θέση απασχόλησης είτε στον 

εργοδότη, που τους παρακολουθεί κατά τη διάρκειά της και µένει ευχαριστηµένος από την 

απόδοσή τους, είτε σε κάποιον άλλο, για τον οποίο η αποδοτικότητά τους κατά την άσκηση 

αποτελεί επαρκή σύσταση για την πρόσληψή τους. Εδώ θα πρέπει να επισηµάνουµε ένα 

γεγονός το οποίο τέθηκε από τους αποφοίτους και προφορικά στη διάρκεια της συνέντευξης, 

και στο οποίο θα επανέλθουµε και σε άλλο σηµείο της διατριβής: τη δυσκολία που 

αντιµετωπίζουν οι απόφοιτοι στην αναζήτηση εργασίας, καθώς πολλοί δεν γνωρίζουν 

επαρκώς τις σύγχρονες τεχνικές µε τις οποίες θα µπορούσαν να αναζητήσουν εργασία, ούτε 

τις διαδικασίες και τους φορείς, όπου ενδεχοµένως θα µπορούσαν να απευθυνθούν, για να 

µην αναφερθούµε (όχι ακόµη τουλάχιστον) και στις αδυναµίες της προσωπικότητας, που 

υπονοµεύουν τις προσπάθειες για την επιτυχή είσοδο στην αγορά εργασίας.    

Συνάφεια µε τον προηγούµενο λόγο και µάλιστα µε υψηλότερο ποσοστό, 10,4% (Α: 

7,9% - Γ: 12,2%), παρουσιάζει η δυνατότητα παρουσίασης στον κάθε δυνητικό µελλοντικό 

εργοδότη εργασιακής εµπειρίας επίσηµα βεβαιωµένης. Επιλέξαµε, όµως, να την 

παρουσιάσουµε ξεχωριστά, ώστε να φανεί η σηµασία που αποδίδουν οι απόφοιτοι, ίσως όχι 

ανεξάρτητα από το οικογενειακό και το κοινωνικό τους περιβάλλον, στον τυπικό ρόλο των 

διαφόρων διπλωµάτων και των βεβαιώσεων για την εξασφάλιση απασχόλησης,. Κατά τη 

γνώµη µας, αυτό θα πρέπει να συσχετιστεί µε την αντίληψη που έχει από αιώνες (;) 

διαµορφωθεί και επικρατεί ακόµη και σήµερα στην Ελλάδα σχετικά µε τη σηµασία των πάσης 

φύσεως πτυχίων και το ρόλο τους στην επαγγελµατική αποκατάσταση και την κοινωνική 

διαφοροποίηση των υποκειµένων. Γνωρίζουµε πόσο µεγάλη σηµασία  έχει για τους 

εργοδότες η ύπαρξη προηγούµενης εµπειρίας στον υποψήφιο για πρόσληψη εργαζόµενο, 

γιατί κάτι τέτοιο σηµαίνει άµεση ένταξή του στην παραγωγή χωρίς την ανάγκη ειδικής 

εκπαίδευσης, και εποµένως χωρίς επιβάρυνση του ήδη θεωρούµενου υψηλού εργασιακού 

κόστους. Η θεσµοθέτηση από το κράτος υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης µε παράλληλη 

χορήγηση επίσηµης βεβαίωσης µετά την περάτωσή της θα εφοδίαζε έτσι τους αποφοίτους µε 

ένα πρόσθετο προσόν, καθιστώντας την είσοδό τους στην αγορά εργασίας δυναµικότερη και 

την παραµονή τους σε αυτήν ευχερέστερη. 

 

 Λόγοι για τον µη υποχρεωτικό χαρακτήρα της πρακτικής άσκησης. (∆ιάγραµµα 

26) 
 Και η ερώτηση αυτή επελέγη να είναι ανοικτή, για να δοθεί η ευκαιρία στους 

υπόλοιπους αποφοίτους να αιτιολογήσουν την άποψή τους για τον µη υποχρεωτικό 

χαρακτήρα που θα πρέπει να έχει η πρακτική άσκηση. 
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Ο λόγος όπου επικεντρώθηκαν οι περισσότεροι απόφοιτοι, το 37,5%, είναι ότι θα 

πρέπει να παρέχεται στους αποφοίτους η ελευθερία να επιλέξουν οι ίδιοι αν θα 

πραγµατοποιήσουν πρακτική άσκηση ή όχι.  

Αµέσως µετά  το 25% επικαλείται την ύπαρξη µόνιµης απασχόλησης, η οποία 

ενδέχεται να προϋπάρχει της κατάρτισης (αφού αυτή απευθύνεται σε άτοµα διαφόρων 

ηλικιών, απασχολούµενα και µη), ή να έχει αποκτηθεί στη διάρκεια των σπουδών στο Ι.Ε.Κ. Η 

πιθανότητα υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης θα προκαλούσε πολλά προβλήµατα στους 

ήδη εργαζόµενους σπουδαστές, θέτοντας σε κίνδυνο την θέση εργασίας τους, και ίσως 

καθιστούσε τη δυνατότητα κατάρτισης απαγορευτική για συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες.  

Το 12,5% των αποφοίτων αναφέρθηκε στο γεγονός της εκµετάλλευσης που 

υφίστανται συχνά οι ασκούµενοι από εργοδότες, οι οποίοι, χωρίς την παροχή αµοιβής και 

καταστρατηγώντας τους όρους µε τους οποίους πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση, τους 

χρησιµοποιούν σε διάφορες εργασίες πολλές φορές χωρίς σχέση µε το αντικείµενο της 

ειδικότητας. Το γεγονός αυτό λειτουργεί ανασταλτικά προς τον προαιρετικό χαρακτήρα της 

άσκησης. 

Οι συνθήκες της πραγµατικής εργασίας είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες που 

ισχύουν στο εργασιακό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, υποστηρίζει το 

10% των αποφοίτων που δεν επιθυµούν να είναι η άσκηση υποχρεωτική. Κατά τη γνώµη 

τους λοιπόν η πραγµατική συµβολή της άσκησης στην απόκτηση εµπειρίας δεν είναι τόσο 

σηµαντική, όσο θεωρείται από τους υπέρµαχούς της. 

Ένα 10% επίσης υποστηρίζει την ίδια άποψη, επισηµαίνοντας την πιθανότητα να µην 

ακολουθήσει τελικά ο απόφοιτος την ειδικότητα που παρακολούθησε στο Ι.Ε.Κ. είτε από 

έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος, είτε από πραγµατική αδυναµία λόγω των συνθηκών της 

αγοράς εργασίας, είτε λόγω εξασφάλισης άλλης απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή δεν θα 

υπήρχε κανένας λόγος για τον απόφοιτο να πραγµατοποιήσει πρακτική άσκηση. 

 

2.6. Συµµετοχή σπουδαστών Ι.Ε.Κ. σε πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας  
Έχουµε αναφερθεί εκτενώς στη δυνατότητα που τα διάφορα προγράµµατα της Ε.Ε. 

προσφέρουν σε σπουδαστές και φοιτητές των ευρωπαϊκών κρατών για µετακίνηση εντός του 

ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου για λόγους εκπαιδευτικούς ή επαγγελµατικούς. Τα έξοδα αυτής 

της µετακίνησης καλύπτονται, στο µεγαλύτερο ποσοστό τους τουλάχιστον, από τους πόρους 

της Ε.Ε. που προορίζονται για τη χρηµατοδότηση τέτοιων δράσεων, έτσι ώστε µεγαλύτερος 

αριθµός σπουδαστών ανεξαρτήτως οικονοµικών δυνατοτήτων να έχει την ευκαιρία να γίνει 

συµµέτοχος. ∆έκτες αυτών των δυνατοτήτων έχουν γίνει εκπαιδευτικά ιδρύµατα και φορείς 

όλων των επιπέδων της εκπαίδευσης και τα Ι.Ε.Κ. δε θα µπορούσαν να αποτελέσουν 

εξαίρεση. Τα προγράµµατα, όπως έχουµε προαναφέρει, απευθύνονται σε σπουδαστές, σε 

εκπαιδευτές και διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ µεγάλο µέρος τους ασχολείται επίσης µε τις 

υποδοµές και το περιεχόµενο της παρεχόµενης κατάρτισης. 

Την εποχή κατά την οποία τα άτοµα του δείγµατος φοιτούσαν στα Ι.Ε.Κ. τα 

προγράµµατα εκπαιδευτικής κινητικότητας είχαν αρχίσει να κάνουν την εµφάνισή τους στις 
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δραστηριότητες των φορέων εκπαίδευσης. Με τις σχετικές ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου 

προσπαθούµε να διαγνώσουµε το µέγεθος τη συµµετοχής των ατόµων του δείγµατος σε αυτή 

τη δράση, καθώς και να ορίσουµε τις αιτίες για τις οποίες κάποιοι συµµετείχαν σε ένα τέτοιο 

πρόγραµµα και κάποιοι άλλοι όχι. Θεωρούµε εξ ορισµού ιδιαίτερα χρήσιµη τη συµµετοχή 

αυτή, όχι µόνο για λόγους αυστηρά σχετιζόµενους µε την εκπαιδευτική διαδικασία αυτή 

καθαυτή ή για λόγους ενίσχυσης στο µέλλον των ευκαιριών απασχόλησης των σπουδαστών. 

Κατά τη γνώµη µας είναι εξίσου σηµαντικό το γεγονός της επαφής των σπουδαστών µε τα 

ευρωπαϊκά πολιτιστικά περιβάλλοντα σε µια εποχή που η Ευρώπη, αναζητώντας την κοινή 

της ταυτότητα, επιζητεί τη διαµόρφωση µέσω της ευρωπαϊκής κουλτούρας του ενσυνείδητα 

Ευρωπαίου νέου πολίτη. 

Στην περίπτωση του συγκεκριµένου δείγµατος παρατηρούµε ότι πολύ µικρός αριθµός 

αποφοίτων, µόλις το 4,3%, συµµετείχε σε πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας, ενώ ο 

µεγάλος όγκος του 95,7% για διάφορους λόγους, που θα αναφερθούν στη συνέχεια, δε 

συµµετείχε (∆ιάγραµµα 27).  

Το ποσοστό της συµµετοχής είναι πράγµατι πάρα πολύ χαµηλό, όπως θα δούµε, 

όµως, η ευθύνη ανήκει κυρίως στα Ι.Ε.Κ., καθώς η εκδήλωση ενδιαφέροντος, η ανάληψη 

πρωτοβουλίας και η προετοιµασία όλων των λεπτοµερειών πρέπει να γίνουν από το 

ενδιαφερόµενο κάθε φορά Ινστιτούτο.  

Επίσης, στις καταφατικές απαντήσεις των δύο φύλων (Πίνακας 76) συναντούµε 

υπεραντιπροσώπευση των γυναικών µε ποσοστό πενταπλάσιο (6,6%) από εκείνο των 

ανδρών (1,4%), κάτι που οφείλεται κυρίως στη φύση των συγκεκριµένων ειδικοτήτων που 

συµµετείχαν στα προγράµµατα.  

Μεταξύ των δύο µεταβλητών “κλάδος ειδικότητας” και “συµµετοχή σε εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα κινητικότητας” υπάρχει στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα (Χ2=75,168 p<0,001 µε 

συντελεστή συσχέτισης Cramer's V=0), την υψηλότερη συσχέτιση µάλιστα µε τη συµµετοχή 

παρουσιάζουν οι κλάδοι Αισθητικής, Περιβάλλοντος και Πληροφορικής (Παρ. ∆ιάγραµµα 68 

και Παρ. Πίνακας 16).  
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∆ιάγραµµα 68: Συµµετοχή σε πρόγραµµα εκπαιδευτικής 
κινητικότητας ανά κλάδο ειδικοτήτων (% του συνόλου)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.

ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΜΟ∆ΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 
Μία (είναι όλες γυναίκες) στις τρεις απόφοιτες του κλάδου της Αισθητικής συµµετείχαν 

σε κάποιο επιµορφωτικό πρόγραµµα κινητικότητας σε χώρα της Ε.Ε. µε πρωτοβουλία του 

Ι.Ε.Κ. αποτελώντας το 42,9% των ατόµων που έπραξαν κάτι τέτοιο, ενώ ακολουθούν οι 

κλάδοι Πληροφορικής (28,6%) και Οικονοµίας και ∆ιοίκησης (14,3%). Γενικά όµως 

παρατηρείται µικρή συµµετοχή των αποφοίτων ανά κλάδο στα διάφορα επιµορφωτικά 

προγράµµατα κινητικότητας, γεγονός που θεωρούµε ότι παρεµποδίζει σε κάποιο βαθµό την 

κατανόηση των όρων της ευρωπαϊκής αγοράς και τη διευκόλυνση της ευέλικτης 

προσαρµογής των ατόµων στις νέες γνώσεις και δεξιότητες που ζητούνται σε αυτή. 

∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=1,705   p=0,192) ανάµεσα στις δύο 

µεταβλητές “τύπος ΙΕΚ φοίτησης” και “συµµετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα κινητικότητας” 

(Πίνακας 78). Παρατηρούµε βέβαια ότι το ποσοστό των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. που οργάνωσαν 

κάποιο πρόγραµµα εκπαιδευτικής ανταλλαγής µε χώρα της Ε.Ε. είναι διπλάσιο (5,8%) από 

των δηµοσίων (2,9%), αυτή όµως η παρατήρηση δεν µπορεί να µας οδηγήσει σε κάποιο 

αξιόπιστο συµπέρασµα, καθώς στο διάστηµα που έχει µεσολαβήσει έχουν γίνει σηµαντικά 

βήµατα βελτίωσης προς αυτήν την κατεύθυνση µε µεγάλο αριθµό Ι.Ε.Κ. και των δύο τύπων 

να προχωρούν σε τέτοιες δραστηριότητες συχνά µέσα από τα ειδικά προγράµµατα που 

χρηµατοδοτεί η Ε.Ε. µέσω του Ο.Ε.Ε.Κ.    
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• Χώρα πραγµατοποίησης προγράµµατος εκπαιδευτικής κινητικότητας 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας µας οδήγησαν σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής 

των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ., οι οποίοι έφθασαν εκεί στα πλαίσια κάποιου προγράµµατος 

εκπαιδευτικής κινητικότητας. 

Στον Πίνακα 151 των Παραρτηµάτων απεικονίζονται τα ποσοστά -γενικά και κατά 

φύλο- των αποφοίτων που συµµετείχαν στα προγράµµατα. 

 

Πίνακας 151: Συµµετοχή αποφοίτων σε προγράµµατα εκπαιδευτικής κινητικότητας 

ΧΩΡΑ Ε.Ε. 798 ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝ∆ΡΩΝ 
(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (%) 

Γαλλία    28,6    -   33,3

∆ανία      7,1   50     -

Ισπανία    14,3    -   16,7

Ιταλία      7,1    -     8,3

Πορτογαλία    42,9   50   41,7

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100

 

 

• Χρονική διάρκεια προγράµµατος εκπαιδευτικής κινητικότητας (σε εβδοµάδες) 
(Παρ. Πίνακας 15) 
Η χρονική διάρκεια των προγραµµάτων εκπαιδευτικής κινητικότητας στα οποία 

συµµετείχαν οι απόφοιτοι του δείγµατος ποικίλλει. Τα περισσότερα άτοµα (50%) συµµετείχαν 

σε προγράµµατα σχετικά µικρής διάρκειας µέχρι τέσσερις εβδοµάδες (ένα µήνα), ενώ το 

28,6% σε προγράµµατα που διήρκεσαν έξι έως οκτώ εβδοµάδες και µόνο το 21,4% σε 

προγράµµατα διάρκειας τριών έως πέντε µηνών. 

 

• Αντικείµενο προγράµµατος εκπαιδευτικής κινητικότητας (Πίνακας 77) 
Τα περισσότερα προγράµµατα εκπαιδευτικής κινητικότητας (έξι στον αριθµό, το 

42,9% του συνόλου) πραγµατοποιήθηκαν για εφαρµογές αισθητικής και προφανώς για 

γυναίκες, που ακολούθησαν την ειδικότητα της αισθητικής. 

Ακολουθεί µε τέσσερις συµµετοχές και ποσοστό 28,6% η ειδικότητα των εφαρµογών 

πληροφορικής. 

Με δύο συµµετοχές και 14,3% υπάρχει γενική αναφορά σε παρακολούθηση 

σεµιναρίου επαγγελµατικού χαρακτήρα και τέλος έχουµε από µία συµµετοχή και ποσοστό 

7,1% αντίστοιχα σε πρόγραµµα µε αντικείµενο την ενδυµατολογία και την εξάσκηση της 

αγγλικής γλώσσας.    

Εντύπωση προκαλεί η έλλειψη προγραµµάτων που αναφέρονται σε τεχνολογίες 

αιχµής για την αγορά εργασίας (εξαίρεση αποτελούν τα προγράµµατα στα οποία συµµετείχαν 
                                                 
798  Οι χώρες παρατίθενται µε αλφαβητική σειρά. 
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άτοµα απόφοιτοι των εφαρµογών πληροφορικής), ενώ θεωρείται βέβαιο ότι πολλά θα 

µπορούσαν να κερδίσουν οι απόφοιτοι από την επαφή τους µε αντίστοιχα ευρωπαϊκά 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα  ή επιχειρήσεις. 

 

• Είδος οργανισµού πραγµατοποίησης προγράµµατος εκπαιδευτικής 
κινητικότητας 
Τα ευρωπαϊκά προγράµµατα εκπαιδευτικής κινητικότητας παρέχουν τη δυνατότητα 

συνεργασίας είτε µε αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυµα είτε µε επιχείρηση της οποίας το 

αντικείµενο παρουσιάζει στενή συνάφεια µε το αντικείµενο της ειδικότητας των σπουδαστών. 

Με τον τρόπο αυτό οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν µια διαφορετική 

εκπαιδευτική οργάνωση, καθώς και την εταιρική κουλτούρα, τη δοµή και τη λειτουργία µιας 

ευρωπαϊκής επιχείρησης, αλλά και να έλθουν σε επαφή µε την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 

Την εµπειρία αυτή θα µπορούσαν να την αξιοποιήσουν επιστρέφοντας στην Ελλάδα 

µεταφέροντας ένα ανανεωτικό και καινοτόµο πνεύµα στη δραστηριότητά τους είτε ως 

υπάλληλοι, είτε ως µελλοντικοί επιχειρηµατίες στον κλάδο τους. Σε όλα αυτά θα µπορούσαµε 

να προσθέσουµε και τη δυνατότητα που έχουν οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψής τους να εξασκήσουν τις γνώσεις τους σε µια ξένη γλώσσα και να επικοινωνήσουν 

αυτόνοµα πλέον µε άτοµα που κινούνται στον ίδιο χώρο επαγγελµατικών ενδιαφερόντων και 

όχι µόνο. Άλλωστε η εµπειρία των εκπαιδευτικών προγραµµάτων έχει καταδείξει ότι για την 

Ε.Ε. η εκµάθηση και η καλλιέργεια των  ευρωπαϊκών γλωσσών αποτελεί κεντρικό ζητούµενο 

των πολιτικών της, αφού θεωρείται κλειδί για την επιδιωκόµενη ευρωπαϊκή ενοποίηση σε 

πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο.   

Το πρόγραµµα που παρακολούθησε το 57,1% των ατόµων πραγµατοποιήθηκε σε 

ιδιωτική σχολή αντίστοιχης ειδικότητας, ενώ για το 28,6% σε τεχνικό λύκειο ή σε αντίστοιχο µε 

το ελληνικό Ι.Ε.Κ. ίδρυµα. Είναι σαφές ότι η διαφοροποίηση ανάµεσα στα δύο αυτά ποσοστά 

έγινε για δύο λόγους: 

α) Οι σχολές που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, εκτός του ιδιωτικού τους 

χαρακτήρα, είναι αντίστοιχες µε τα  Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών της Ελλάδας. 

β) Στη δεύτερη περίπτωση βλέπουµε ότι τα ιδρύµατα υποδοχής -στην πλειοψηφία 

τους δηµόσια- ήταν όχι µόνο της ίδιας βαθµίδας µε τα ελληνικά Ι.Ε.Κ. (µετα-δευτεροβάθµια), 

αλλά και επιπέδου ανώτερης δευτεροβάθµιας (τεχνικά λύκεια), που όµως προσέφεραν 

αντίστοιχη κατάρτιση.  

Τέλος, από 7,1% έχουµε σε δύο περιπτώσεις πραγµατοποίησης τέτοιου 

προγράµµατος. Κατά τη διάρκεια των προγραµµάτων προσφέρθηκε δυνατότητα απόκτησης 

εργασιακής εµπειρίας σε µια ιδιωτική εταιρεία και στη γραµµατεία Παν/µίου. 

 

• Αίτια συµµετοχής στο πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας 
Στη συγκεκριµένη ερώτηση προσπαθούµε να διαγνώσουµε τους λόγους για τους 

οποίους οι σπουδαστές –ακόµη κατά το χρόνο πραγµατοποίησης του προγράµµατος- του 

δείγµατος επιδίωξαν να συµµετάσχουν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα κινητικότητας και να 
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διαπιστώσουµε κατά πόσον είχαν συνειδητοποιηµένη αντίληψη για τα οφέλη που ακόµη και 

µια σύντοµη εµπειρία του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος θα µπορούσε να τους προσφέρει.  

Επελέγη και σε αυτήν την ερώτηση η διαβάθµιση σε πεντάβαθµη κλίµακα 1-5 (το 1 

είναι το «Πάρα πολύ» και το 5 το «Καθόλου»), για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν µεγάλες 

διαφοροποιήσεις τόσο σε επίπεδο προεπιλεγµένης απάντησης όσο και µεταξύ των διαφόρων 

απαντήσεων. 

Να επισηµανθεί ότι στις συγκεκριµένες επιλογές (Ε71-Ε75) απαντούν µόνο όσοι 

συµµετείχαν σε κάποιο πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας, οι οποίοι ανέρχονται στο 

4,3% του συνόλου του δείγµατος. 

 

 Καλύτερες προοπτικές εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα (Παρ. Πίνακας 17) 
Ευρύτατα διαδεδοµένη στην ελληνική κοινωνία είναι η 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. Πάνω σε 

αυτή τη σκέψη οικοδοµήθηκε µια ολόκληρη βιοµηχανία προώθησης Ελλήνων φοιτητών στο 

εξωτερικό (µε τις γνωστές οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες, που όµως δεν είναι του 

παρόντος να σχολιάσουµε) και σε αυτήν βασίστηκαν οι προσδοκίες χιλιάδων ελληνικών 

οικογενειών για το µέλλον των παιδιών τους. Το κλίµα αυτό συντηρείται συχνά και από τους 

ίδιους τους εργοδότες, οι οποίοι δείχνουν να εκτιµούν και τελικά να προσλαµβάνουν 

εργαζόµενους αυτής της κατηγορίας, προσβλέποντας σε συγκεκριµένα οφέλη για την 

επιχείρησή τους (καινοτοµία, αύξηση της παραγωγικότητας, γρήγορη αποδοχή νέων όρων 

στο εργασιακό περιβάλλον και τις συνθήκες, κλπ.). Για να είµαστε όµως αντικειµενικοί 

οφείλουµε να παραδεχθούµε και τον καθοριστικό ρόλο των Μ.Μ.Ε. στη διαµόρφωση της 

αντίληψης ότι η προερχόµενη από το εξωτερικό εκπαιδευτική ή εργασιακή εµπειρία 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην επαγγελµατική αποκατάσταση των ενδιαφεροµένων. 

Η συγκεκριµένη προεπιλεγµένη απάντηση τέθηκε προκειµένου να διαπιστωθεί αν οι 

απόφοιτοι - έστω και λίγοι- που συµµετείχαν σε πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας είχαν 

σκεφθεί να επιδιώξουν µελλοντικά είτε να χρησιµοποιήσουν την εµπειρία τους αυτή ως 

στοιχείο του βιογραφικού τους προς τον µελλοντικό εργοδότη τους είτε να δώσουν κάποια 

συνέχεια στην εµπειρία τους αυτή επιζητώντας περαιτέρω συνέχιση των σπουδών τους ή 

αναζητώντας εργασία για σύντοµο ή µακρότερο χρονικό διάστηµα στο εξωτερικό. 

Οι απόψεις των σπουδαστών του δείγµατός µας παρουσιάζουν µια εικόνα αντίθετη 

µε τα προηγούµενα. Πάνω από τους µισούς, το 57,1%, δεν έλαβαν καθόλου υπόψη τους την 

πιθανότητα ότι θα ενίσχυαν τις προοπτικές τους για εξεύρεση εργασίας  µε τη συµµετοχή τους 

στο πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας στην Ε.Ε. Τα ποσοστά στις επιλογές «Πάρα 

πολύ», «Πολύ» και «Λίγο» είναι ίδια στο επίπεδο του 14,3%, ενώ λείπει εντελώς από τις 

απαντήσεις  η επιλογή «Αρκετά». 
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 Ενηµέρωση στις νέες εξελίξεις στο αντικείµενο σπουδών (Παρ. Πίνακας 18) 
 Στην σηµερινή κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας οι εξελίξεις -θεωρητικές και 

πρακτικές- σε κάθε τοµέα της παραγωγής αποτελούν αντικείµενο διαρκούς αναζήτησης για 

εργοδότες και εργαζόµενους. Η πραγµατοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι 

πρωταρχικά συνδεδεµένη µε την ενηµέρωση σε αυτές τις νέες εξελίξεις και µαζί της και η 

επιδίωξη πραγµατοποίησής του. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η άποψη των 

σπουδαστών του δείγµατός µας σχετικά µε αυτήν την προοπτική. 

Αν και η συντριπτική πλειοψηφία δε συνέδεσε την παρακολούθηση του 

προγράµµατος εκπαιδευτικής κινητικότητας µε τη µελλοντική αναζήτηση εργασίας (Ε71), στη 

συγκεκριµένη απάντηση βλέπουµε ότι το 57,1% (Α: 0 – Γ: 66,7%) απάντησε ότι στην επιλογή 

του έπαιξε «Πάρα πολύ» σηµαντικό ρόλο η δυνατότητα που θα είχαν να ενηµερωθούν πάνω 

στις νέες εξελίξεις στο αντικείµενό τους, όπως αυτές διδάσκονταν ή εφαρµόζονταν στο 

εξωτερικό, ενώ το 14,3% (Α: 0 – Γ: 16,7%) µίλησε για «Πολύ» και το 7,1% (Α: 0 – Γ: 8,3%) για 

«Αρκετά» σηµαντικό ρόλο. Αντίθετα, το  21,4% (Α: 1,4% – Γ: 8,3%) απάντησε ότι «Λίγη» ή 

«Καθόλου» επίδραση άσκησε στην απόφασή τους να συµµετάσχουν στο συγκεκριµένο 

πρόγραµµα η παραπάνω δυνατότητα. 

Όπως φαίνεται από τα προαναφερθέντα ποσοστά ενδιαφέρον για ενηµέρωση πάνω 

στις εξελίξεις στο αντικείµενο των σπουδών τους δήλωσαν µόνο οι γυναίκες. Πρέπει να 

λάβουµε όµως υπόψη ότι οι περισσότερες ειδικότητες των γυναικών αποφοίτων που 

συµµετείχαν στα προγράµµατα κινητικότητας είχαν να αποκοµίσουν συγκεκριµένη ωφέλεια µε 

πιθανή µελλοντική επαγγελµατική αξιοποίηση. 

 

 Εµπειρία ταξιδιού στο εξωτερικό (Παρ. Πίνακας 19) 
Όλοι γνωρίζουµε την ανήσυχη φύση που διακρίνει τους νέους καθώς και την διαρκή 

επιθυµία τους για την απόκτηση πλούσιων εµπειριών στη ζωή. Ένα ταξίδι στο εξωτερικό και η 

συνακόλουθη γνωριµία µε έναν άλλο τόπο, άλλους ανθρώπους, άλλον τρόπο ζωής αποτελεί 

ένα όνειρο για τους περισσότερους ανθρώπους. Με την συγκεκριµένη προεπιλεγµένη 

απάντηση επιδιώκουµε να δούµε και σε σύγκριση µε τις άλλες προσφερόµενες επιλογές το 

βαθµό στον οποίο αυτή η δυνατότητα αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο για τους σπουδαστές. 

Πράγµατι, η πρόβλεψή µας επαληθεύθηκε. Για το 78,6% (Α: 50 – Γ: 83,3%) η σκέψη 

αυτή έπαιξε «Πάρα πολύ» και για το 14,3% (Α: 50 – Γ: 8,3%) έπαιξε «Πολύ» σηµαντικό ρόλο 

στην επιλογή τους , ενώ το 7,1% (Α: 0 – Γ: 8,3%, µόνο γυναίκες δηλαδή) απάντησε ότι δεν 

επηρεάστηκε «Καθόλου». 

Το ποσοστό που συγκέντρωσε η συγκεκριµένη επιλογή ήταν το υψηλότερο από όλες 

τις άλλες, αν µάλιστα συνυπολογιστεί και το ποσοστό της διαβάθµισης «Πολύ», 

διαπιστώνουµε ότι η συγκεκριµένη αιτιολογία συγκέντρωσε τη συντριπτική πλειοψηφία. Αυτό 

θεωρούµε ότι δείχνει πολύ µικρό βαθµό συνειδητοποίησης εκ µέρους των σπουδαστών του 

οφέλους που προκύπτει από µια τέτοια εµπειρία.  

Θα πρέπει όµως να επισηµάνουµε και την ευθύνη εκ µέρους των ίδιων των Ι.Ε.Κ. και 

του έµψυχου δυναµικού τους για την απουσία επαρκούς ενηµέρωσης των σπουδαστών για 
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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. 

 

 Ενδιαφέρον για εργασία στο εξωτερικό (Παρ. Πίνακας 20) 
Η επίσκεψη και γνωριµία µε µια ξένη χώρα στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού 

προγράµµατος αναµένεται να οδηγήσει κάποια άτοµα στην απόφαση να αναζητήσουν 

εργασία µετά το πέρας των σπουδών τους στη χώρα αυτή προκειµένου να αποκοµίσουν 

χρήσιµη εµπειρία. ∆ε θα µπορούσαµε εξάλλου να αδιαφορήσουµε για την ολοένα 

διογκούµενη διεθνώς τάση για γεωγραφική κινητικότητα για επαγγελµατικούς λόγους, γεγονός 

το οποίο κατά τη γνώµη µας έχει την ιδιαίτερη συµβολή του στην οικονοµική ανάπτυξη. 

Με τη συγκεκριµένη απάντηση θέλαµε να διαπιστώσουµε καταρχήν αν το ενδεχόµενο 

εργασίας σε χώρα του εξωτερικού βρισκόταν µέσα στα ενδιαφέροντα και τους στόχους των 

σπουδαστών (στο ίδιο θέµα επανερχόµαστε και σε άλλο σηµείο του ερωτηµατολογίου), 

καθώς και αν είχαν συνειδητοποιήσει τη δυνατότητα εργασίας που ενδεχοµένως ανοιγόταν 

µπροστά τους και αν το θεωρούσαν ευκολότερο να µετακινηθούν κάποια στιγµή σε έναν νέο 

χώρο, µε τον οποίο όµως θα είχαν ήδη έλθει σε επαφή µε την ευκαιρία του προγράµµατος. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι σπουδαστές ελάχιστα ενδιαφέρονταν για εργασία στο 

εξωτερικό. Οι περισσότεροι απάντησαν «Λίγο» (14,3%) ή «Καθόλου» (71,4%) και µόνο το 

14,3% ενδιαφερόταν «Πάρα πολύ» ή «Αρκετά». Μάλιστα το 100% των ανδρών τοποθετήθηκε 

αρνητικά, ενώ στις γυναίκες ένα ποσοστό 16,7% εκδήλωσε ενδιαφέρον για επαγγελµατική 

δραστηριοποίηση στο εξωτερικό, αλλά το µεγαλύτερο ποσοστό «Καθόλου» (66,7%)  και 

«Λίγο» (16,7%). 

 

• Αίτια µη συµµετοχής σε πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας 
Στη συγκεκριµένη ερώτηση και την αντίστοιχη οµάδα προεπιλεγµένων απαντήσεων 

(Ε76-Ε82) καλούνται να απαντήσουν οι απόφοιτοι που στη διάρκεια των σπουδών τους δεν 

παρακολούθησαν κάποιο πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας και οι οποίοι ανέρχονται 

στο 95,7% του συνολικού δείγµατος. 

 

 Οικονοµικοί λόγοι (Παρ. Πίνακας 21) 
Για τα προγράµµατα εκπαιδευτικής κινητικότητας προβλέπονται από την Ε.Ε. ειδικές 

οικονοµικές ενισχύσεις, µε τις οποίες καλύπτονται τα έξοδα της προετοιµασίας και της 

πραγµατοποίησης του προγράµµατος. Αυτό σηµαίνει ότι καλύπτονται τα έξοδα µετακίνησης 

και διαµονής των συµµετεχόντων, στην πραγµατικότητα όµως απαιτούνται επιπλέον χρήµατα 

για την κάλυψη των προσωπικών εξόδων. Καθώς οι περισσότεροι σπουδαστές -τότε- 

προέρχονταν από µεσαίες και χαµηλές εισοδηµατικά οµάδες, κρίθηκε απαραίτητο να 

διαπιστωθεί ο βαθµός επίδρασης του οικονοµικού παράγοντα στη µη συµµετοχή τους. 
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Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας των απαντήσεων έδειξαν ότι τελικά αυτός ο 

λόγος δεν έπαιξε «Καθόλου» ρόλο (82,1%, Α: 78,7% - Γ: 85%) ή έπαιξε µόνο «Λίγο» (4,9%, 

Α: 6,4% - Γ: 3,6%).  

Για  ένα ποσοστό 7,5% (Α: 8,5% - Γ: 6,6%) ο ρόλος ήταν «Πάρα πολύ» σηµαντικός, 

ενώ για το 2,3% (Α: 2,8% - Γ: 1,8%) «Πολύ» και για το 3,2% (Α: 3,5% - Γ: 3%) «Αρκετά».  

Γενικά θα µπορούσαµε να παρατηρήσουµε ότι για τους περισσότερους αποφοίτους 

ανεξάρτητα από φύλο η έλλειψη οικονοµικών πόρων δεν ήταν λόγος µη συµµετοχής σε 

κάποιο πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας, µια και σύµφωνα µε τα σχόλια που 

διατύπωναν προφορικά, αν τους είχε δοθεί η ευκαιρία, θα φρόντιζαν να εξασφαλίσουν µε 

κάθε τρόπο τα απαιτούµενα χρήµατα για τη συµµετοχή τους, αφού θεωρούσαν την εµπειρία 

ενδιαφέρουσα. 

 

 Απουσία προσωπικού ενδιαφέροντος (Παρ. Πίνακας 22) 
Στη συγκεκριµένη απάντηση το 20,7% (Α: 28,2% - Γ: 14,4%) δήλωσε πλήρη έλλειψη 

ενδιαφέροντος για συµµετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραµµα, ενώ και για το 8,1% (Α: 11,3% - Γ: 

5,4%) ο λόγος αυτός διαδραµάτισε κάποιο ρόλο. Η απάντηση αυτή από ένα αρκετά µεγάλο 

τµήµα του δείγµατος -έναν στους τρεις αποφοίτους- συνιστά ένδειξη της περιορισµένης 

ενηµέρωσης για την αξία αυτών των  προγραµµάτων, γεγονός για το οποίο ευθύνονται 

κυρίως οι εµπλεκόµενοι φορείς, αλλά της δυσκολίας που έχουν πολλά από αυτά τα νεαρά 

άτοµα να εκµεταλλευτούν κάθε προσφερόµενη ευκαιρία, για να βελτιώσουν τις 

επαγγελµατικές τους δυνατότητες. 

Παρατηρώντας ειδικότερα τις απαντήσεις στα δύο φύλα µπορούµε εύκολα να 

διακρίνουµε ότι το ποσοστό των ανδρών οι οποίοι δήλωσαν απουσία ενδιαφέροντος για ένα 

τέτοιο πρόγραµµα είναι διπλάσιος από τον αντίστοιχο των γυναικών, γεγονός που δείχνει 

καταρχήν σαφή διαφοροποίηση των δύο φύλων στις εκτιµήσεις ως προς τη διεύρυνση των 

επαγγελµατικών ενδιαφερόντων τους.  

 

 Μη ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας από το Ι.Ε.Κ. (Παρ. Πίνακας 23) 
Η οργάνωση και εκτέλεση ενός προγράµµατος εκπαιδευτικής κινητικότητας 

επιτελείται αποκλειστικά από το κάθε ενδιαφερόµενο Ι.Ε.Κ. και καθώς η διαδικασία είναι 

µάλλον χρονοβόρα και πολύπλοκη, συχνά κάποια Ινστιτούτα απέφυγαν την ανάληψη µιας 

τέτοιας προσπάθειας, στερώντας τους σπουδαστές τους από µια χρήσιµη εµπειρία. 

Από το σύνολο των µη συµµετασχόντων σε πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας 

το 73,1% δήλωσε «Πάρα πολύ» και «Πολύ» µεγάλο ρόλο της έλλειψης δραστηριοποίησης 

του Ι.Ε.Κ. και το 5,5% µίλησε για «Αρκετή» σηµασία. Το γεγονός αυτό σηµαίνει πλήρη 

απουσία δραστηριοποίησης εκ µέρους του Ι.Ε.Κ. στις περισσότερες των περιπτώσεων και 

µάλλον περιορισµένο ενδιαφέρον σε κάποιες άλλες.  

Το ποσοστό στο «Πάρα πολύ» είναι υψηλότερο στις γυναίκες (73,1%) από ό,τι στους 

άνδρες (65,5%), ενώ πολύ χαµηλότερα είναι τα ποσοστά στις άλλες δύο διαβαθµίσεις 

(«Πολύ» / Α: 6,3% - Γ: 3% και «Αρκετά» / Α: 9,9% - Γ: 1,8%). Το στοιχείο αυτό είναι ακόµη µια 
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ένδειξη του µάλλον αυξηµένου ενδιαφέροντος των γυναικών του δείγµατος για συµµετοχή σε 

πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας, έστω και αν ορισµένες συγκυρίες δεν το επέτρεψαν.  

Από την άλλη πλευρά για ένα 20,4% (Α: 18,3% - Γ: 22,2%) ο παράγοντας αυτός 

έπαιξε «Λίγο» ή δεν έπαιξε «Καθόλου» ρόλο στη µη συµµετοχή τους, η οποία αποδεικνύεται 

αποκλειστικά δική τους επιλογή. 

Υπάρχει στατιστικά σηµαντική εξάρτηση µεταξύ των µεταβλητών “τύπος Ι.Ε.Κ. 

φοίτησης” και “µη ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας από το Ι.Ε.Κ.”,  που κρίνεται ως ασθενής 

(Χ2=17,434  p=0,002 µε συντελεστή συσχέτισης Cramer's V=0,238). Εντονότερη συσχέτιση 

παρατηρείται ανάµεσα στο δηµόσιο Ι.Ε.Κ. και τη µη ανάληψη πρωτοβουλίας από αυτό για την 

οργάνωση κάποιου προγράµµατος εκπαιδευτικής κινητικότητας στα πλαίσια των 

εφαρµοζόµενων σχετικών προγραµµάτων · 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. Επίσης, µεγαλύτερη συσχέτιση υπήρξε ανάµεσα στο ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. και 

στη διαβάθµιση “αρκετά”, γιατί η πρωτοβουλία της ανάληψης τέτοιων πρωτοβουλιών την 

εποχή φοίτησης των ατόµων του δείγµατος της έρευνας ήταν ακόµη σχετικά περιορισµένη. 

Παρατηρείται µια σηµαντική απόκλιση ανάµεσα στα ποσοστά των δηµόσιων και των 

ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. στη µη ανάληψη πρωτοβουλίας, µε τη συντριπτική πλειοψηφία των δηµόσιων 

να µη συµµετέχει σε τέτοιες δραστηριότητες µε µεγάλη µάλιστα διαφορά από τα ιδιωτικά. 

  

 Μη έγκαιρη ενηµέρωση από το Ι.Ε.Κ. (Παρ. Πίνακας 24) 
Αυτή η προεπιλεγµένη απάντηση αναφερόταν κυρίως στις περιπτώσεις σπουδαστών 

το Ι.Ε.Κ. οι οποίοι έδειξαν ενδιαφέρον για τη συµµετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραµµα, αλλά για 

διάφορους άγνωστους στους σπουδαστές λόγους η ενηµέρωση των σπουδαστών δεν ήταν 

έγκαιρη, µε αποτέλεσµα να χαθεί η προθεσµία υποβολής της αίτησης πραγµατοποίησης του 

προγράµµατος. 

Για δύο στους τρεις σπουδαστές (63,7% του συνόλου, Α: 65,5% - Γ: 62,3%) ο λόγος 

αυτός έπαιξε µεγαλύτερη (κυρίως) ή µικρότερη σηµασία, ενώ για το 36,2% (Α: 34,5% - Γ: 

38,7%) δεν ήταν αυτός ο λόγος για τη µη συµµετοχή τους. 

 

 Μη γνώση ξένης γλώσσας (Παρ. Πίνακας 25) 
Έχουµε ήδη αναφερθεί µε την ευκαιρία προηγούµενης ερώτησης στη γνώση  ξένης 

γλώσσας από τους συγκεκριµένους αποφοίτους του δείγµατος. Με βάση και εκείνη την εικόνα 

που αποκοµίσαµε δε µας εξέπληξε το γεγονός ότι η άγνοια ξένης γλώσσας δεν αποτέλεσε 

λόγο µη συµµετοχής σε κάποιο πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας για τη συντριπτική 

πλειοψηφία, το 84,4% των αποφοίτων που δεν συµµετείχαν. Η άποψη αυτή υποστηρίχθηκε 

από περισσότερες γυναίκες (88,6%) και λιγότερους άνδρες (79,6%). 

Η προφανώς χαµηλού επιπέδου γνώση ξένης γλώσσας  αποθάρρυνε µόνο το 15,5% 

από την επιδίωξη να συµµετάσχουν σε ένα τέτοιο πρόγραµµα. Το µεγαλύτερο ποσοστό σε 
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αυτή την τοποθέτηση το συγκέντρωσαν οι άνδρες µε ποσοστό 20,4%, διπλάσιο από των 

γυναικών (11,4%), οι οποίες προφανώς βασίζονταν περισσότερο στις δυνατότητες που τους 

προσέφερε η γνώση κάποιας ξένης γλώσσας. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµάνουµε το γεγονός ότι η οικονοµική ανάπτυξη 

σήµερα έχει σταµατήσει να είναι αυστηρά εθνική υπόθεση και έχει αποκτήσει διεθνείς 

διαστάσεις και παραµέτρους, δηµιουργώντας και νέες απαιτήσεις. Οι σηµερινοί εργαζόµενοι 

καλούνται να δραστηριοποιηθούν µέσα σε ένα πολυπολιτισµικό και πολυγλωσσικό 

περιβάλλον, όπως είναι αυτό της Ε.Ε., και συχνά έξω από αυτό. Η γνώση ξένων γλωσσών σε 

ένα ικανοποιητικό επίπεδο είναι όχι απλώς ένα πρόσθετο προσόν, αλλά ένα αναγκαίο 

στοιχείο, που επιτρέπει την ευχερή και χωρίς περιορισµούς επικοινωνία και συνεργασία 

µεταξύ ατόµων οικονοµικά ενεργών σε διαφορετικές χώρες. Γι’ αυτό ένας από τους 

αντικειµενικούς στόχους αυτών των προγραµµάτων είναι και η καλλιέργεια των ξένων 

γλωσσών για τους σπουδαστές που συµµετέχουν σε αυτά. 

 

 Φόβος να βρεθώ σε άγνωστο περιβάλλον στο εξωτερικό (Παρ. Πίνακας 26) 
Τα αρνητικά ποσοστά των απαντήσεων σε αυτή την επιλογή ήταν πολύ υψηλά. Για το 

91,3% (Α: 90,8% - Γ: 91,6%) των αποφοίτων δεν ήταν ο φόβος προς το άγνωστο περιβάλλον 

του εξωτερικού που τους έκανε να µη συµµετάσχουν σε κάποιο πρόγραµµα και µόνο για το 

8,7% (Α: 9,2% - Γ: 8,4%) υπήρξε κάποια επίδραση αυτού του παράγοντα. 

Οι παραπάνω απαντήσεις δείχνουν κατά τη γνώµη µας ότι οι περισσότεροι 

απόφοιτοι, κάτω από προϋποθέσεις, φαίνονται να µην αντιµετωπίζουν µε δέος το ενδεχόµενο 

η επαγγελµατική τους ενασχόληση να τους οδηγήσει σε ένα άγνωστο περιβάλλον -όπως 

συνήθως συµβαίνει άλλωστε- σε αντίθεση µε άλλους, οι οποίοι λόγω  έλλειψης ευελιξίας 

δυσκολεύονται τόσο στην αναζήτηση όσο και στην ένταξη σε διαφορετικά εργασιακά 

περιβάλλοντα. 

 
 Άλλα αίτια µη συµµετοχής σε πρόγραµµα εκπαιδευτικής κινητικότητας 
Για ένα ποσοστό 3,5% των µη συµµετασχόντων σε πρόγραµµα εκπαιδευτικής 

κινητικότητας υπήρξαν άλλοι λόγοι που τους επέβαλαν αυτή την επιλογή. Οι λόγοι αυτοί ήταν 

είτε οικογενειακοί είτε υπήρχε ήδη επαγγελµατική απασχόληση, η οποία δεν τους επέτρεπε τη 

συµµετοχή, ενώ σε κάποιες µεµονωµένες περιπτώσεις δηλώθηκε ότι ακόµη δεν είχαν 

θεσµοθετηθεί τα συγκεκριµένα προγράµµατα, µια και τα Ι.Ε.Κ. διένυαν την πρώτη περίοδο 

της λειτουργίας τους αντιµετωπίζοντας ακόµη αρκετά οργανωτικά προβλήµατα. 

 

2.7. Απόφοιτοι – Ι.Ε.Κ. και αγορά εργασίας.  

• Παροχή βοήθειας από το Ι.Ε.Κ. στην ανεύρεση εργασίας  
Μια από τις µεγαλύτερες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι νέοι κυρίως άνθρωποι 

κατά την είσοδό τους στην αγοράς εργασίας είναι η έλλειψη στρατηγικής κατά την διαδικασία 

αναζήτησης θέσης εργασίας. Συνήθως αγνοούν τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς στους 

οποίους θα µπορούσαν να απευθυνθούν, τις απαιτούµενες διαδικασίες, τη διαµόρφωση του 
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κατάλληλου επαγγελµατικού προφίλ και τον τρόπο προσέγγισης του πιθανού εργοδότη τους. 

Πολλά από τα Ι.Ε.Κ. -σε µεγαλύτερο βαθµό τα ιδιωτικά από ό,τι τα δηµόσια- αντιλαµβανόµενα 

αυτή τη δυσκολία δηµιούργησαν ειδικά τµήµατα, µε τα οποία προσπαθούν να φέρουν τους 

αποφοίτους τους σε επαφή µε την αγορά εργασίας και να τους διευκολύνουν στην εξεύρεση 

εργασίας µετά την αποφοίτησή τους. Συχνά µάλιστα η προσφορά µιας τέτοιας υπηρεσίας 

θεωρείται από τους υποψήφιους σπουδαστές και τις οικογένειές τους σηµαντικό 

πλεονέκτηµα, προκειµένου να επιλέξουν το συγκεκριµένο Ινστιτούτο. 

Στην προσπάθειά µας να διαγνώσουµε σε ποιο βαθµό τα Ι.Ε.Κ. από τα οποία 

αποφοίτησαν τα άτοµα του δείγµατος προσέφεραν τέτοια σχετική υπηρεσία διαπιστώσαµε ότι 

πολύ µικρός αριθµός αποφοίτων, µόνο το 17,8% (τα δύο φύλα δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες 

διαφορές, µε το ποσοστό των ανδρών που βοηθήθηκαν στην εξεύρεση εργασίας από το 

Ι.Ε.Κ. φοίτησης να είναι 18,6% και των γυναικών 17,1%), έγινε αποδέκτης κάποιας µορφής 

βοήθειας. Η συντριπτική πλειοψηφία  του 82,2% δήλωσε ότι το Ι.Ε.Κ. φοίτησης δεν της 

προσέφερε  κανενός είδους βοήθεια για την ανεύρεση εργασίας, αν και κάποια από αυτά 

περιλάµβαναν σχετικές αναφορές στη διαφηµιστική τους προβολή (∆ιάγραµµα 28).  

Ανάµεσα στις δύο µεταβλητές “κλάδος ειδικότητας” και “παροχή  βοήθειας από το ΙΕΚ 

για εύρεση εργασίας” δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=19,715   p=0,103 µε 

συντελεστή Cramer's V=0,246)(Παρ. Πίνακας 89) µε µεγαλύτερη συσχέτιση ανάµεσα στον 

κλάδο των Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού και την προσφορά εργασίας.  

Λιγότεροι από έναν στους πέντε απόφοιτους δέχθηκαν πρόταση για εξασφάλιση 

εργασίας από το Ι.Ε.Κ. όπου φοίτησαν. Οι κλάδοι ειδικοτήτων που δέχθηκαν σε µεγαλύτερο 

βαθµό τη βοήθεια του Ι.Ε.Κ. µε την προσφορά ευκαιρίας απασχόλησης ήταν οι κλάδοι 

Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας (40%), Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού (33,3%), 

Εφαρµοσµένων Τεχνών (24%), Πληροφορικής (23,5%) και Αισθητικής (22,2%). Οι 

περισσότερες θέσεις εργασίας που προσφέρθηκαν από το Ι.Ε.Κ. φοίτησης αφορούσαν τους 

κλάδους Οικονοµίας και ∆ιοίκησης (41,4%), Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού (17,2%), 

Πληροφορικής (13,8%) και Εφαρµοσµένων Τεχνών (10,3%).   

Μεταξύ των δύο µεταβλητών “τύπος ΙΕΚ φοίτησης” και “παροχή  βοήθειας από το 

Ι.Ε.Κ. για εύρεση εργασίας” (Πίνακας 79)  υπάρχει στατιστικά σηµαντική εξάρτηση (Χ2=15,567   

p<0,001 µε συντελεστή συσχέτισης Cramer's V=0,219), που κρίνεται ως ασθενής. Η 

συσχέτιση είναι µεγαλύτερη ανάµεσα στα ιδιωτικά και την πρωτοβουλία προσφοράς εργασίας 

σε κάποια επιχείρηση, ενώ για τα δηµόσια προκύπτει ακριβώς το αντίθετο. 

Ένας στους τέσσερις αποφοίτους ιδιωτικού (26,6%) και µόνο ένας στους δέκα 

αποφοίτους δηµόσιου Ι.Ε.Κ. (9,9%) δέχθηκαν πρόταση για την κάλυψη κάποιας θέσης 

εργασίας, ενώ από τις προσφερθείσες θέσεις απασχόλησης δύο στις τρεις (70,7%) 

προέρχονταν από ιδιωτικό και µία στις τρεις από δηµόσιο Ι.Ε.Κ. (29,3%). Είναι φανερό ότι η 

διασύνδεση των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. µε τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας είναι 

αποτελεσµατικότερη από την αντίστοιχη των δηµόσιων, τα οποία έδειξαν να κινούνται 

ευκαιριακά και σε απόλυτη εξάρτηση από τις ατοµικές πρωτοβουλίες του προσωπικού τους 

περισσότερο παρά µε βάση έναν γενικότερο σχεδιασµό του συστήµατος µε στόχο την 
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επαγγελµατική προώθηση των αποφοίτων τουλάχιστον κατά την αρχική είσοδό τους στην 

αγορά εργασίας.  

 

• Είδος προτεινόµενης από το Ι.Ε.Κ. εργασίας 
Ο σχετικά µικρός αριθµός όσων έλαβαν επαγγελµατική προσφορά από το Ι.Ε.Κ. 

φοίτησης µοιράζεται σε ένα µεγάλο εύρος επαγγελµατικών ειδικοτήτων. Ιδιαίτερα ξεχωρίζουν 

οι ειδικότητες  του λογιστή -και βοηθού- (20,7%) και του υπαλλήλου γραφείου/διοικητικού 

υπαλλήλου (15,5%), καθώς και του τεχνικού ηλεκτρονικού (15,5%), ενώ µε µικρότερα 

ποσοστά ακολουθούν ο ειδικός εφαρµογών πληροφορικής (8,6%) και της αισθητικής (6,9%). 

Πολύ χαµηλά ποσοστά συγκέντρωσαν διάφορες άλλες ειδικότητες, φαίνεται όµως ότι 

αποτελούν µεµονωµένες περιπτώσεις και όχι αποτέλεσµα οργανωµένης εκ µέρους των Ι.Ε.Κ. 

προσπάθειας για την εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης για τους αποφοίτους τους.  

Οι περισσότερες θέσεις που προτάθηκαν στους άνδρες (Παρ. Πίνακας 27) ανήκαν 

στην ειδικότητα του τεχνικού ηλεκτρονικού (33,3%), του λογιστή -και βοηθού- (18,5%), του 

ειδικού εφαρµογών πληροφορικής (11,1%) και του τεχνικού γραφίστα (11,1%), ενώ 

ακολουθούν µε µικρότερα ποσοστά άλλες ειδικότητες, όπως του τεχνικού ψύξης-θέρµανσης-

κλιµατισµού, του τεχνικού ανθοκοµίας, του υπαλλήλου γραφείου-διοικητικού υπαλλήλου, του 

εµποροϋπαλλήλου, του ασφαλιστή και του εκπαιδευτή Ι.Ε.Κ. 

Οι θέσεις που προτάθηκαν στις γυναίκες (Παρ. Πίνακας 28) ανήκαν στις ειδικότητες 

του υπαλλήλου γραφείου-διοικητικού υπαλλήλου (25,8%), του λογιστή -και βοηθού- (22,6%) 

και της αισθητικού (12,9%), ενώ ακολουθούν µε µικρότερα ποσοστά εκείνες του ειδικού 

εφαρµογών πληροφορικής (6,5%), του πωλητή (6,5%), του εµποροϋπαλλήλου (6,5%), του 

δηµοσιογράφου (3,2%), του ειδικού τουριστικού πρακτορείου (3,2%), του εκπαιδευτή Ι.Ε.Κ. 

(3,2%) και της µοντελίστ (3,2%). 

 

• Περιοχή προτεινόµενης από το Ι.Ε.Κ. εργασίας 
Η συντριπτική πλειοψηφία των προσφερόµενων θέσεων απασχόλησης, που 

έφθασαν στο 73,7% του συνόλου (Α: 76,9% - Γ: 71%), εντοπίζεται στη Θεσ/νίκη και την 

ευρύτερη περιοχή. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι αναµενόµενο, καθώς το µεγαλύτερο µέρος της 

οικονοµικής δραστηριότητας της Κεντρικής Μακεδονίας, εποµένως και οι περισσότερες 

επαγγελµατικές ευκαιρίες, είναι συγκεντρωµένες εκεί. Εξάλλου τα περισσότερα από τα Ι.Ε.Κ. 

στα οποία αναφερόµαστε στην παρούσα έρευνα είναι εγκαταστηµένα στη Θεσ/νίκη και είναι 

φυσικό οι επαφές τους για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας για τους αποφοίτους τους να 

γίνονται κυρίως µε επιχειρήσεις της περιοχής. 

Ποσοστό 7% των θέσεων (Α: 11,5% - Γ: 3,2%) προσφέρθηκαν στο Ν. Κιλκίς και 7% 

επίσης (Α: 3,8% - Γ: 9,7%) στο Ν. Πιερίας, ενώ µεµονωµένες θέσεις υπήρξαν στο Ν. Ηµαθίας 

(3,6% του συνόλου, Α: 7,6% - Γ: 0), στο Ν. Πέλλας (1,8% του συνόλου, Α: 0% - Γ: 3,2%) και 

στο Ν. Καβάλας (1,8%του συνόλου, (Α: 0 - Γ: 3,2%).  
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Υπήρξε, επίσης, και ένα ποσοστό 5,3% (Α: 0 - Γ: 9,7%) αποφοίτων που δήλωσαν ότι 

δέχθηκαν προσφορά εργασίας από το Ι.Ε.Κ., αλλά δεν απάντησαν στο συγκεκριµένο 

ερώτηµα. 

 

• Αποδοχή της προτεινόµενης από το Ι.Ε.Κ. εργασίας 
Σε αυτή την ερώτηση οι απόφοιτοι καλούνται να απαντήσουν καταφατικά ή αρνητικά  

για την αποδοχή της επαγγελµατικής πρότασης που τους έγινε από το Ι.Ε.Κ. Το 41,4% 

δήλωσε ότι την αποδέχθηκε, ενώ το 58,6% απάντησε αρνητικά (Πίνακας 80). 

Σύµφωνα µε τις προφορικές δηλώσεις των δεύτερων η άρνησή τους οφειλόταν είτε 

στο γεγονός ότι είχαν ήδη εξασφαλίσει εργασία είτε στο ότι οι προσφερόµενες συνθήκες 

εργασίας δεν ήταν οι επιθυµητές. 

Στους άνδρες το ποσοστό αποδοχής της προτεινόµενης θέσης είναι 44,4%, ενώ στις 

γυναίκες βρίσκεται χαµηλότερα στο 38,7%.  

 

• Παροχή βοήθειας από τους εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ. για εύρεση εργασίας 
Πολλοί από τους εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ. προέρχονται από τον επαγγελµατικό χώρο 

της ειδικότητας την οποία διδάσκουν. Το γεγονός ότι καθηµερινά συµµετέχουν ενεργά στον 

επαγγελµατικό στίβο τους επιτρέπει, εκτός από την πιστή µεταφορά του κλίµατος του 

επαγγελµατικού χώρου στους σπουδαστές, να έχουν επαφή µε τους επαγγελµατίες του 

χώρου και εποµένως αυξηµένες δυνατότητες ενηµέρωσης για την ζήτηση συγκεκριµένων 

ειδικοτήτων και προώθησης σπουδαστών σε θέσεις εργασίας. 

Με γνώµονα λοιπόν τη σκέψη αυτή συµπεριλάβαµε το ερώτηµα αυτό στο 

ερωτηµατολόγιο και την απευθύναµε στο σύνολο των αποφοίτων, διαχωρίζοντας 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. 

Μόνο το 21,5% από το σύνολο των αποφοίτων που ερωτήθηκαν, ποσοστό εξαιρετικά 

χαµηλό, απάντησε ότι δέχθηκε επαγγελµατική πρόταση από κάποιον εκπαιδευτή του Ι.Ε.Κ., 

ενώ το 78,5% απάντησε αρνητικά. Τα ποσοστά ανδρών (22,8%) και γυναικών (20,4%) 

βρίσκονται πολύ κοντά και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια διάκριση στην προσφορά 

εργασίας προς αυτούς εκ µέρους των εκπαιδευτών (Παρ. Πίνακας 29). 

 

• Αίτια παροχής βοήθειας από εκπαιδευτές του Ι.Ε.Κ. για εύρεση εργασίας  
Στο ερώτηµα αυτό καλούνται να τοποθετηθούν οι απόφοιτοι που στο προηγούµενο 

ερώτηµα απάντησαν καταφατικά (Παρ. Πίνακες 30-31). 

 

 ∆ιάκριση για το ενδιαφέρον για ειδικότητα 
 Τα τµήµατα των Ι.Ε.Κ. αποτελούνται από σπουδαστές µε διαφορετικό γνωστικό 

επίπεδο και βαθµό ενδιαφέροντος για την ειδικότητα που ακολουθούν. Είναι λοιπόν 

αναµενόµενο ότι στην περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτής επιθυµεί να προσφέρει 

επαγγελµατική θέση σε κάποιον σπουδαστή, θα επιλέξει αυτόν που δείχνει ιδιαίτερο 
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ενδιαφέρον για το αντικείµενο και παρέχει περισσότερα εχέγγυα ότι θα καταστεί παραγωγικός 

εργαζόµενος. 

Το 71,4% όσων δέχθηκαν επαγγελµατική πρόταση από εκπαιδευτή απάντησαν 

καταφατικά στην επιλογή αυτή και το 28,6% αρνητικά. Το αποτέλεσµα αυτό επαληθεύει την 

προηγούµενη υπόθεσή µας. 

Το ποσοστό είναι πιο υψηλό για τους άνδρες (78,8%) από τις γυναίκες (64,9%). 

 

 Επίτευξη υψηλής βαθµολογίας  
 Η παρούσα προεπιλεγµένη απάντηση επελέγη µε παραπλήσια αιτιολογία µε την 

προηγούµενη. Οι απαντήσεις των αποφοίτων εµφανίζονται µοιρασµένες. Το 51,4% απάντησε 

καταφατικά και το 48,6% αρνητικά. Αν συσχετίσουµε το αποτέλεσµα αυτό µε τα ευρήµατα της 

Ε86, µπορούµε να διακρίνουµε µια διαφορά στα ποσοστά των καταφατικών απαντήσεων της 

τάξης του 20%. Αυτή µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι περισσότεροι σπουδαστές που 

δέχθηκαν επαγγελµατική πρόταση από εκπαιδευτή διακρίθηκαν ως προς το ενδιαφέρον τους 

για το αντικείµενο των σπουδών τους, χωρίς απαραίτητα να έχουν όλοι συγκεντρώσει υψηλή 

βαθµολογία. 

Οι άνδρες επικαλέστηκαν την υψηλή βαθµολογία ως τον παράγοντα που τους 

ξεχώρισε στα µάτια του εκπαιδευτή σε µεγαλύτερο ποσοστό (54,5%) από τις γυναίκες 

(48,6%). 

 

 Μεγάλη οικονοµική ανάγκη   
Πολλοί λίγοι, µόλις 4,3% του συνόλου (Α: 3% - Γ: 5,4%), ήταν οι απόφοιτοι οι οποίοι 

έλαβαν επαγγελµατική πρόταση από εκπαιδευτή λόγω των οικονοµικών προβληµάτων που 

αντιµετώπιζαν και προφανώς του είχαν γνωστοποιήσει. Η µεγάλη πλειοψηφία, το 95,7%, 

απάντησε αρνητικά στην περίπτωση αυτή. 

 

 Υπεύθυνος χαρακτήρας 
 Το υψηλότερο ποσοστό (84,3%) καταφατικών απαντήσεων συγκεντρώθηκε στη 

συγκεκριµένη επιλογή σε σχέση µε τις υπόλοιπες απαντήσεις του ερωτήµατος. Αυτό 

επιβεβαιώνει την άποψη ότι η υπευθυνότητα και η συνέπεια αποτελούν δύο από τα ιδιαιτέρως 

ζητούµενα στοιχεία του χαρακτήρα για έναν εργαζόµενο, προκειµένου να θεωρηθεί 

αξιόπιστος και να επιτύχει την πρόσληψή του σε µια θέση εργασίας. Ίδια ήταν τα ποσοστά 

των ανδρών (84,8%) και των γυναικών (83,8%) στον παράγοντα αυτό. 

Οι αρνητικές απαντήσεις περιορίστηκαν στο 15,7%. 

 

 Άλλος λόγος για παροχή βοήθειας από τους εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ. στην εύρεση 
εργασίας 
Το 18,6% των αποφοίτων, σχεδόν ένας στους πέντε,  στους οποίους προσφέρθηκε 

εργασία από εκπαιδευτή επικαλέστηκαν εκτός από τις προεπιλεγµένες απαντήσεις και άλλον 

λόγο για το γεγονός αυτό.  
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Οι λόγοι που επικαλέστηκε το προαναφερθέν 18,6% των αποφοίτων στους οποίους 

κάποιος εκπαιδευτής έδωσε επαγγελµατική ευκαιρία ήταν διάφοροι: η προσωπική γνωριµία 

µε τον εκπαιδευτή (ο συγκεκριµένος λόγος σίγουρα δεν µας είναι άγνωστος, καθώς οι 

προσωπικές ή οικογενειακές γνωριµίες αναφέρονται συχνά ως καθοριστικοί παράγοντες για 

την εξεύρεση εργασίας / Α: 66,7% - Γ: 14,3%)  και η υποχρέωση του εκπαιδευτή να 

εξασφαλίσει κάποιες θέσεις εργασίας για ορισµένους αποφοίτους, όπως αυτή προβλεπόταν 

από τους όρους συνεργασίας του µε το ινστιτούτο (Α: 16,7% - Γ: 28,6%). Αναφέρθηκε, 

επίσης, το ενδεχόµενο επαγγελµατικής συνεργασίας του αποφοίτου µε τον εκπαιδευτή (Γ: 

14,3%), ενώ κάποιοι δεν µπορούσαν να  αιτιολογήσουν καθόλου αυτό το ενδιαφέρον του 

εκπαιδευτή προς το πρόσωπό τους (Α: 16,7% - Γ: 42,9%). 

 

2.8. . Άλλες σπουδές (∆ιάγραµµα 29 και Παρ. Πίνακας 32) 

• Σπουδές σε Ι.Ε.Κ. για άλλη ειδικότητα 
Έχει ήδη προαναφερθεί ότι τα άτοµα που οδηγήθηκαν στα Ι.Ε.Κ. το έπραξαν στην 

προσπάθειά τους να  αποκτήσουν επαγγελµατική κατάρτιση και να διεκδικήσουν έτσι µια 

θέση στην αγορά εργασίας αποφεύγοντας τις πρόσθετες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι 

ανειδίκευτοι στην εποχή της γνώσης και της εξειδίκευσης. Μέσα στα πλαίσια αυτά 

προσφέρεται η δυνατότητα στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. να παρακολουθήσουν µετά το πέρας 

των σπουδών τους µαθήµατα και για µια νέα ειδικότητα είτε για συµπλήρωση των γνώσεων 

που παρείχε η πρώτη, είτε σε µια εντελώς καινούρια ειδικότητα. 

Σε σπουδές για απόκτηση άλλης ειδικότητας προχώρησε ένας πάρα πολύ µικρός 

αριθµός αποφοίτων, µόλις 17 άτοµα, το 5,2% του συνόλου. Το υπόλοιπο 94,8% απάντησε 

αρνητικά, παραµένοντας στην πρώτη (και µοναδική τουλάχιστον µέχρι τον καιρό διενέργειας 

της έρευνας) ειδικότητά τους. 

Από τους άνδρες το ποσοστό αυτών που συνέχισαν τις σπουδές τους στο Ι.Ε.Κ. για 

άλλη ειδικότητα είναι 6,2% και για τις γυναίκες 4,4%. 

 Καθώς ο αριθµός αυτών που δήλωσαν ότι παρακολούθησαν και δεύτερη ειδικότητα 

στα Ι.Ε.Κ. είναι πάρα πολύ µικρός, παρουσιάζονται µεµονωµένες περιπτώσεις συµµετοχής µε 

διαφορετικά επίπεδα βαθµολογίας (Παρ. πίνακας 90) και σε διάφορες ειδικότητες. Με 

ποσοστό 23,5% (4 άτοµα) ξεχωρίζει η ειδικότητα του ειδικού φοροτεχνικού γραφείου και 

ακολουθούν µε 11,8% εκείνες του ειδικού µηχανογραφηµένου λογιστηρίου και του τεχνικού 

ραδιοτηλεοπτικών διατάξεων (από 2 άτοµα). Μεµονωµένες συµµετοχές (ποσοστό 5,9%, από 

1 άτοµο) έχουµε σε ένα µεγάλο εύρος ειδικοτήτων: Τεχνικός τηλεπληροφορικής, ειδικός 

εφαρµογών πληροφορικής, τεχνικός γραφίστας-ηλεκτρονική σχεδίαση εντύπου, 

δηµοσιογραφία, βοηθός ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, ειδικός εφαρµογών 

αισθητικής, ειδικός τραπεζικών εργασιών, ειδικός εµπορίας και προώθησης προϊόντων-

marketing, τεχνικός κοσµήµατος παραγωγής. 

Μπορούµε να παρατηρήσουµε µια ιδιαίτερη προτίµηση (συνολικό ποσοστό 47,1%) 

σε ειδικότητες του κλάδου οικονοµίας και διοίκησης, κάτι που άλλωστε παρατηρείται και στις 

σχετικές ειδικότητες των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. Αντίστοιχη προτίµηση (συνολικό ποσοστό 
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29,4%) παρατηρείται και σε ειδικότητες που σχετίζονται άµεσα µε τις νέες τεχνολογίες και τις 

εφαρµογές τους. 

Αν εξετάσουµε τα δύο φύλα ξεχωριστά µπορούµε να δούµε ότι οι άνδρες 

κατανέµονται ισόποσα στις ειδικότητες: τεχνικός ραδιοτηλεοπτικών διατάξεων, τεχνικός 

τηλεπληροφορικής, ειδικός εφαρµογών πληροφορικής, τεχνικός γραφίστας-ηλεκτρονική 

σχεδίαση εντύπου, ειδικός µηχανογραφηµένου λογιστηρίου, ειδικός φοροτεχνικού γραφείου 

και τεχνικός κοσµήµατος παραγωγής.  

Οι γυναίκες πάλι κατανέµονται στις ειδικότητες: δηµοσιογραφία, βοηθός ιατρικών και 

βιολογικών εργαστηρίων, ειδικός εφαρµογών αισθητικής, ειδικός φοροτεχνικού γραφείου, 

ειδικός τραπεζικών εργασιών, ειδικός εµπορίας και προώθησης προϊόντων-marketing. 

 

• Σπουδές σε Ι.Ε.Κ. για µεγαλύτερη εξειδίκευση 
Ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. προβλέπει τη δηµιουργία 

(εξάµηνων) προγραµµάτων για µεγαλύτερη εξειδίκευση για αποφοίτους διαφόρων 

ειδικοτήτων, καθώς το περιεχόµενο της γνώσης µεταβάλλεται και διευρύνεται συνεχώς. Με 

τον τρόπο αυτό οι απόφοιτοι έχουν την ευκαιρία να ανανεώσουν το γνωστικό τους υπόβαθρο 

και να βελτιωθούν ως εργαζόµενοι σε οποιαδήποτε φάση της εργασιακής τους ζωής. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί η έκπληξη που έδειχναν στο 

συγκεκριµένο ερώτηµα οι απόφοιτοι, καθώς όλοι φαίνονταν να αγνοούν τα συγκεκριµένα 

προγράµµατα, ακριβώς για το λόγο ότι στην πράξη δεν οργανώνονταν στα Ι.Ε.Κ. πιθανότατα 

λόγω έλλειψης υποψηφίων σπουδαστών. 

∆εν µας εξέπληξε λοιπόν το αποτέλεσµα σε αυτή την ερώτηση. Μόνο το 0,3%, 

δηλαδή ένα άτοµο (που είναι γυναίκα) µε βαθµολογία στο λύκειο που κυµαινόταν στα επίπεδα 

15,1-17, δήλωσε ότι παρακολούθησε πρόγραµµα εξειδίκευσης σε Ι.Ε.Κ. 

Το µοναδικό άτοµο που δήλωσε σπουδές εξειδίκευσης (και είναι γυναίκα)  

προερχόταν προφανώς από την ειδικότητα εφαρµογών αισθητικής και παρακολούθησε 

µαθήµατα  µανικιούρ-πεντικιούρ, ενώ στο σχολείο ανήκε στις µεσαίες βαθµολογίες 15.1-17 

(Παρ. Πίνακας 91).  

 

• Σπουδές σε Τ.Ε.Ι. 
Η συγκεκριµένη επιλογή τέθηκε προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν απόφοιτοι 

που επέλεξαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερη σχολή και σε αντικείµενο συναφές 

µε εκείνο που είχαν παρακολουθήσει στο Ι.Ε.Κ. Θα πρέπει να επαναλάβουµε στο σηµείο 

αυτό ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης υπήρξε προφορική µαρτυρία εκ µέρους πολλών 

αποφοίτων για τις ελπίδες που γέµισαν όταν εγγραφόµενοι στο Ι.Ε.Κ. έγιναν αποδέκτες µιας 

έντονης φηµολογίας ακόµη και από στελέχη των ινστιτούτων ότι πολύ σύντοµα θα τους 

δινόταν η δυνατότητα να εισαχθούν µέσω ειδικών εξετάσεων σε αντίστοιχα τµήµατα των 

Τ.Ε.Ι. για να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Κάτι τέτοιο βέβαια δε συνέβη ποτέ, γεγονός που 

τους απογοήτευσε.  
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Μόνο τρία άτοµα  (0,9% του συνόλου του δείγµατος) ακολούθησαν σπουδές σε 

κάποιο τµήµα των Τ.Ε.Ι. και φυσικά η εισαγωγή τους σε αυτά έγινε µε το ισχύον σύστηµα των  

Πανελλαδικών εξετάσεων. Πρόκειται για δύο άνδρες (1,4% των ανδρών) και µία γυναίκα 

(0,6% των γυναικών). Παρατηρείται ότι οι δύο από τους τρεις αποφοίτους από όσους 

φοίτησαν και σε Τ.Ε.Ι. είχαν βαθµολογία στο λύκειο που κυµαινόταν στα επίπεδα 17,1-20 και 

ένας στα επίπεδα 15,1-17 (Παρ. Πίνακας 92). 

Τα τµήµατα των Τ.Ε.Ι. στα οποία ακολούθησαν σπουδές οι απόφοιτοι (από ένα άτοµο 

αντίστοιχα) ήταν το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (γυναίκα), το Τµήµα Ηλεκτρονικής και το 

Τµήµα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (άνδρες).  

 

• Σπουδές σε Α.Ε.Ι. (εσωτερικού) 
Συνολικά πέντε απόφοιτοι (ποσοστό 1,5% του συνόλου) στο ερώτηµα αυτό 

απάντησαν καταφατικά. Η απάντησή τους αυτή αφορούσε σπουδές που είχαν ολοκληρωθεί 

είτε πριν τη φοίτησή τους στο Ι.Ε.Κ. είτε έγιναν µετά από αυτή. Σε κάθε περίπτωση πάντως η 

φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. θεωρήθηκε ως ενισχυτική της προσπάθειας να εξασφαλίσουν 

εξειδικευµένες γνώσεις για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας ή εδραίωσης της θέσης τους 

σε αυτή. Τα άτοµα αυτά αντιστοιχούν στο 0,7% των ανδρών και στο 2,2% των γυναικών.  

Ανάµεσα στις δύο µεταβλητές “επίπεδο βαθµολογίας στο Λύκειο” και “σπουδές σε  

Α.Ε.Ι.” υπάρχει στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα (Χ2=11,255   p=0,01  µε συντελεστή 

συσχέτισης Cramer's V=0,186) (Παρ. Πίνακας 93). Οι περισσότεροι απόφοιτοι (80%) αυτής 

της κατηγορίας στο Λύκειο είχαν βαθµολογίες στο επίπεδο 17,1-20 και ένας (20%) στο 

επίπεδο 13,1-15. Ήταν άλλωστε αναµενόµενο οι βαθµολογίες ατόµων του δείγµατος που 

φοίτησαν σε Α.Ε.Ι. να είναι υψηλές, αφού κάτι τέτοιο χαρακτήριζε τις ανώτατες σπουδές την 

εποχή της αποφοίτησής τους από το Λύκειο. 

Από ένα άτοµο παρακολούθησε και ολοκλήρωσε σπουδές στο Τµήµα Πληροφορικής, 

στο τµήµα Νοµικής, στο Τµήµα Φιλολογίας (γυναίκες), στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

(άνδρας) και, ενώ ένα άτοµο (γυναίκα) δεν απάντησε. 

 

• Σπουδές για εξειδίκευση στο εξωτερικό 
Ένα µόνο άτοµο µε βαθµολογία στο λύκειο στο επίπεδο 15,1-17, το οποίο στο Ι.Ε.Κ. 

είχε παρακολουθήσει την ειδικότητα των εφαρµογών πληροφορικής, δήλωσε συνέχιση των 

σπουδών του πάνω στο συγκεκριµένο αντικείµενο στο εξωτερικό (Παρ. Πίνακας 94). 

Το άτοµο (άνδρας) που απάντησε καταφατικά στο προηγούµενο ερώτηµα δήλωσε ότι 

παρακολούθησε σπουδές σε Πανεπιστήµιο των Η.Π.Α., όπου έγινε δεκτό, για σπουδές στο 

Management Information Systems (M.I.S.). Συµπλήρωσε παράλληλα ότι προς την 

κατεύθυνση αυτή τον ενεθάρρυνε ο αδελφός του, ο οποίος ήδη βρισκόταν εκεί για σπουδές, 

και, καθώς δεν έβλεπε καλύτερες προοπτικές από την ειδικότητα του Ι.Ε.Κ. στην Ελλάδα, 

πείστηκε να συνεχίσει. Είπε ότι η παρουσία συγγενικού του προσώπου τον βοήθησε αρκετά 

στα πρακτικά προβλήµατα του εγχειρήµατός του, ταυτόχρονα όµως παραδέχθηκε ότι 

αντιµετώπισε πολλές δυσκολίες λόγω του χαµηλού γνωστικού υπόβαθρου που είχε. 
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• Σπουδές στο εξωτερικό σε άλλο αντικείµενο 
Μετά το πέρας της φοίτησής τους στο Ι.Ε.Κ. τέσσερα άτοµα (ποσοστό 1,2% επί του 

συνόλου) πήγαν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν ένα αντικείµενο διαφορετικό από αυτό 

που είχαν παρακολουθήσει στην Ελλάδα. 

Από τα άτοµα αυτά το ένα είναι άνδρας (ποσοστό 0,7% των ανδρών) και τα τρία είναι 

γυναίκες (ποσοστό 1,7% των γυναικών). 

 Ανάµεσα στις δύο µεταβλητές “επίπεδο βαθµολογίας στο Λύκειο” και “σπουδές στο 

εξωτερικό σε άλλο αντικείµενο” δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=6,574   

p=0,087) (Παρ. Πίνακας 95), εµφανίζεται όµως κάποια συσχέτιση ανάµεσα στις σπουδές 

αυτού του τύπου και στη βαθµολογία κάτω του 13.  

 Παρατηρείται ότι οι µισοί απόφοιτοι από όσους σπούδασαν στο εξωτερικό σε άλλο 

αντικείµενο είχαν βαθµολογία στο λύκειο που κυµαινόταν στα επίπεδα 13,1-15, ενώ στο 

αµέσως υψηλότερο επίπεδο βαθµολογίας (15,1-17) εντάχθηκε το 25% και στο χαµηλότερο 

(κάτω του 13) το 25% από αυτούς. Όλοι οι απόφοιτοι που απάντησαν καταφατικά στην 

προηγούµενη ερώτηση δήλωσαν ότι πήγαν για σπουδές σε πανεπιστήµιο της Μεγάλης 

Βρετανίας. Για κάθε αντικείµενο δηλώθηκε µία συµµετοχή. 

 Οι σπουδές τους αφορούσαν την Αρχιτεκτονική (άνδρας), τη ∆ιδακτική των Νέων 

Ελληνικών, την Ψυχολογία και τη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων-Marketing (γυναίκες). 

 

• Άλλο είδος σπουδών 
Στη σηµερινή κοινωνία της γνώσης είναι φυσικό να προσφέρεται ένα µεγάλο εύρος 

εκπαιδευτικών ευκαιριών στα άτοµα τα οποία ενδιαφέρονται για την ανανέωση της -δυστυχώς 

γρήγορα απαξιούµενης- γνώσης. Πέρα λοιπόν από τα προαναφερθέντα επίπεδα 

εκπαίδευσης, υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών φορέων, οι  οποίοι αποσκοπούν 

στην κάλυψη των γνωστικών ανησυχιών των ατόµων ως ανεξάρτητων προσωπικοτήτων, 

αλλά και ως εργαζοµένων που λειτουργούν στα πλαίσια της υφιστάµενης αγοράς εργασίας. 
Από τα άτοµα του δείγµατός µας µόνο το 6,1% (20 άτοµα) δήλωσαν ότι ακολούθησαν 

σπουδές σε κάποιον άλλον τύπο εκπαιδευτικού φορέα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία του 

93,1% απάντησε αρνητικά. Από αυτά τα τρία είναι άνδρες (2,1% των ανδρών) και τα 

υπόλοιπα δεκαεπτά γυναίκες (9,4% των γυναικών).  

Ανάµεσα στις δύο µεταβλητές “επίπεδο βαθµολογίας στο Λύκειο” και “άλλο είδος 

σπουδών” δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=1,407   p=0,704) (παρ. Πίνακας 

96). Οι περισσότεροι (45%) που συνέχισαν σε σπουδές άλλου είδους ανήκαν στη 

βαθµολογική κατηγορία 15,1-17, ενώ στην κατηγορία 13,1-15 ανήκε το 35% και στην 

κατηγορία 17,1-20 το 20%.  

Τα άτοµα που απάντησαν θετικά στην προηγούµενη ερώτηση στη µεγάλη 

πλειοψηφία τους (60%-12 άτοµα) παρακολούθησαν µαθήµατα σε κάποιο Εργαστήριο 

Ελευθέρων Σπουδών.  Τα αντικείµενα στα οποία αναφέρονταν τα µαθήµατα αυτά ήταν τα 

Λογιστικά (30%-6 άτοµα), η Πληροφορική (15%-3 άτοµα), η Κοµµωτική (10%-2 άτοµα) και η 
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Αγιογραφία (5%-1 άτοµο).  

Ένα άτοµο (5%) παρακολούθησε µαθήµατα φωτογραφίας σε ∆ηµοτική Επιχείρηση 

Κατάρτισης, ένα άτοµο (5%) ειδικεύτηκε στη Νοσηλευτική σε Μέση Νοσηλευτική Σχολή και 

ένα άτοµο (5%) στην Πληροφορική σε Πολυκλαδικό Λύκειο. 

Σε σπουδές ανωτέρου επιπέδου αποσκοπούν πέντε άτοµα. Από αυτά ένα άτοµο 

φοίτησε σε παράρτηµα ξένου Πανεπιστηµίου στην Ελλάδα ακολουθώντας σπουδές  στη 

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και το Marketing και τα τέσσερα ακολούθησαν σπουδές στο Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήµιο στην Πληροφορική (ένα άτοµο-5%), στις Σπουδές στις Φυσικές 

Επιστήµες  (ένα άτοµο-5%) και στις Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό (δύο άτοµα-10%).  

Οι κλάδοι σπουδών στους οποίους στράφηκαν οι άνδρες ήταν η Πληροφορική 

(Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο και Πολυκλαδικό Λύκειο) και η Κοµµωτική (Εργαστήριο 

Ελευθέρων Σπουδών).  

Οι γυναίκες στράφηκαν στις Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό, στις Σπουδές στις 

Φυσικές Επιστήµες, στην Πληροφορική (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο), στη φωτογραφία 

(∆ηµοτική Επιχείρηση Κατάρτισης), στη Νοσηλευτική (Μέση Νοσηλευτική Σχολή), στα 

Λογιστικά, στην Πληροφορική, στην Κοµµωτική, στην Αγιογραφία (Εργαστήριο Ελευθέρων 

Σπουδών), στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και το Marketing (παράρτηµα ξένου Πανεπιστηµίου 

στην Ελλάδα). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές από τις συγκεκριµένες επιλογές δε σχετίζονται άµεσα 

µε τις εξειδικεύσεις που είχαν λάβει οι απόφοιτοι µε τις σπουδές τους στο Ι.Ε.Κ., 

αποκαλύπτουν, όµως, την επιθυµία τους για διεύρυνση των γνωστικών οριζόντων τους και 

την καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους. 

Ταυτόχρονα, θα µπορούσαµε να επισηµάνουµε τον µάλλον περιορισµένο αριθµό 

εκείνων οι οποίοι αναζητούν την ανανέωση της γνώσης και σε χώρους εκτός του αυστηρά 

καθορισµένου εργασιακού τους πεδίου. Το γεγονός αυτό επαληθεύει την ευρέως αποδεκτή 

άποψη ότι η αύξηση της γνώσης και των δυνατοτήτων πρόσβασης σε αυτή από τη µια και η 

πραγµατική επιδίωξή της από τους ενδιαφεροµένους από την άλλη είναι αντιστρόφως 

ανάλογες. Παρατηρούµε µάλιστα µια τάση αποκλειστικής σύνδεσης της επιδίωξης για 

απόκτηση γνώσης µε την εξέλιξη του ατόµου στον επαγγελµατικό του χώρο. Η 

πραγµατικότητα αυτή θα πρέπει ενδεχοµένως να προβληµατίσει στο βαθµό που ενδέχεται να 

επηρεάσει µεσο-µακροπρόθεσµα και την ποιότητα του εργατικού δυναµικού σε επίπεδο 

προσωπικότητας, µε ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ποιότητα της παρεχόµενης εργασίας. 

Σε σχέση και µε αυτόν τον προβληµατισµό παρουσιάζει ενδιαφέρον να δούµε τα 

αποτελέσµατα στην επόµενη οµάδα ερωτηµάτων Β΄ 23-27, που αναφέρονται στην 

παρακολούθηση (ή µη) επιµορφωτικών προγραµµάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης από τους 

αποφοίτους του δείγµατος. 
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2.9. Συµµετοχή σε πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης 
Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούµε να πραγµατοποιούνται τεράστια άλµατα σε 

κάθε τοµέα δραστηριοποίησης του ανθρώπου. Το γεγονός αυτό απαιτεί, αλλά και δηµιουργεί 

µε τη σειρά του έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών και γνώσεων, οι οποίες αναζητούν τους 

κατάλληλους αποδέκτες. Φορέα διακίνησης τους αποτελούν οι διάφορες µορφές 

εκπαιδευτικών φορέων που έχουν διαµορφωθεί και γιγαντωθεί µέσα σε αυτό το 

κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον. 

Κεντρική θέση σε κάθε σχεδιασµό και προγραµµατισµό των σύγχρονων 

εκπαιδευτικών επιλογών κατέχει η αναγκαιότητα γρήγορης µετάδοσης της νέας γνώσης, 

καθώς η παλαιά απαξιώνεται µε ταχύτατους ρυθµούς. Ενταγµένη στο πλαίσιο αυτό είναι και η 

έντονη παρουσία στην καθηµερινή µας ζωή όρων όπως  “συνεχιζόµενη εκπαίδευση / 

κατάρτιση”, “διαρκής εκπαίδευση / κατάρτιση”, “επανακατάρτιση”. 

Στα πλαίσια των ευρωπαϊκών στρατηγικών για την οικονοµική ανάπτυξη των κρατών-

µελών της Ε.Ε. η εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί κεντρικό άξονα. Η κατάρτιση -αρχική και 

συνεχιζόµενη- θεωρείται σηµαντική παράµετρος για την αντιµετώπιση µιας σειράς 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 να αυξάνεται η παραγωγικότητά τους). 

Οι απόφοιτοι του συγκεκριµένου δείγµατος κλήθηκαν να δηλώσουν αν είχαν µέχρι τη 

χρονική στιγµή της διενέργειας της έρευνας παρακολουθήσει κάποιο ή κάποια προγράµµατα 

συνεχιζόµενης κατάρτισης. Αναφερόµαστε δηλαδή σε προγράµµατα τα οποία αποσκοπούσαν 

στη µετάδοση γνώσεων σε σύντοµο χρονικό διάστηµα σε άτοµα, που είχαν ήδη εξασφαλίσει 

κατάρτιση σε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο. Τα προγράµµατα αυτά αποσκοπούν είτε στη 

συµπλήρωση της αρχικής εξειδίκευσης είτε στην απόκτηση µιας νέας περισσότερο 

ζητούµενης ειδικότητας (επανακατάρτιση / επανειδίκευση). Το αποτέλεσµα των απαντήσεων 

έδειξε ότι ένα αρκετά υψηλό ποσοστό, το 40,3% των αποφοίτων του δείγµατος, είχε 

παρακολουθήσει κάποιο επιµορφωτικό σεµινάριο αυτού του τύπου. Το 59,7% έδωσε 

αρνητική απάντηση (∆ιάγραµµα 30 και Πίνακας 81). 

Συγκρίνοντας τις δύο µεταβλητές “επίπεδο βαθµολογίας στο Λύκειο” και “συµµετοχή 

σε πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης” βρέθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

συσχέτιση (Χ2=3,085   p=0,379) (Πίνακας 82). Παρατηρείται όµως ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 

συµµετοχής σε πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης, µε σχεδόν τους µισούς αποφοίτους 

της βαθµολογικής οµάδας (47,1%) να έχουν συµµετάσχει τουλάχιστον σε ένα, εµφανίζεται 

στο ανώτερο επίπεδο βαθµολογίας (17,1-20) και ακολουθεί η αµέσως κατώτερη βαθµίδα 

(15,1-17) µε ποσοστό 41,4%, στοιχεία που είναι ενδεικτικά για την τάση των καλύτερων 

µαθητών να συνεχίζουν και µετά την τυπική εκπαίδευση την προσπάθειά τους να αποκτούν 

νέες γνώσεις ή να εκσυγχρονίζουν τις παλαιούµενες. Αυτό µοιάζει να επαληθεύεται καθώς 

στις κατώτερες βαθµολογίες συναντούµε µικρότερα ποσοστά συµµετοχής, 34,5% για τις 
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βαθµολογίες 13,1-15 και 30,8% για τις βαθµολογίες µέχρι 13. 

Σε ό,τι αφορά την κατανοµή κατά επίπεδο βαθµολογίας των αποφοίτων που 

συµµετείχαν σε κάποιο επιµορφωτικό σεµινάριο παρατηρούµε ότι οι περισσότεροι (49,6%) 

ανήκουν στις βαθµολογίες 15,1-17, όπου, όπως έχει προαναφερθεί, συγκεντρώνεται το 

µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος, ενώ ένας στους τέσσερις (24,4%) στο βαθµολογικό επίπεδο 

17,1-20, ένας στους πέντε (22,9%) στο 13,1-15 και πολύ λίγοι (3,1%) στο κάτω από 13. Η 

εικόνα δείχνει να επιβεβαιώνει από διαφορετική οπτική το προηγούµενο συµπέρασµα για 

επιδίωξη συµµετοχής σε επιµορφωτικά προγράµµατα ατόµων µε καλύτερες σχολικές 

επιδόσεις, που είναι καλύτερα εξοικειωµένα µε τη γνωστική διαδικασία.  

Η διαπίστωση αυτή συνηγορεί στο ότι τυχόν ουσιαστικές βελτιώσεις σε προηγούµενα 

επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδροµής των ατόµων, που επιδρούν στη βελτίωση του 

γνωστικού τους περιεχοµένου και της επίδοσής τους, θα έχει πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσµατα στη στάση και στη συµµετοχή τους σε διαδικασίες δια βίου µάθησης. 

 

• Αριθµός προγραµµάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης 
Κατά τη σύνταξη του ερωτηµατολογίου υπολογίσαµε ότι κάποιοι από τους 

αποφοίτους ενδεχοµένως είχαν παρακολουθήσει περισσότερα από ένα επιµορφωτικά 

σεµινάρια. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε από όσους είχαν δώσει αρνητική απάντηση να ορίσουν 

τον αριθµό των σεµιναρίων στα οποία είχαν συµµετάσχει (Παρ. Πίνακας 33). 

Πάνω από τους µισούς από τους αποφοίτους που απάντησαν καταφατικά στην 

ερώτηση για τα επιµορφωτικά σεµινάρια (53,1%-69 άτοµα) δήλωσαν ότι παρακολούθησαν 

µόνο ένα πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης. Το 23,1% (30 άτοµα) δήλωσε ότι 

παρακολούθησε δύο προγράµµατα και το 11,5% (15 άτοµα) τρία προγράµµατα. Πολύ 

λιγότεροι δήλωσαν µεγαλύτερο αριθµό συµµετοχών σε σεµινάρια συνεχιζόµενης κατάρτισης: 

το 6,9% (9 άτοµα) δήλωσε τέσσερις, το 3,1% (4 άτοµα) έξι  και το 1,5% (2 άτοµα) επτά 

συµµετοχές, ενώ ένα άτοµο (0,8%) δήλωσε δέκα συµµετοχές.  

Στα πλαίσια της διερεύνησης των συµµετοχών των αποφοίτων σε διάφορα 

προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης κρίθηκε απαραίτητο να δούµε ξεχωριστά για το κάθε 

πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης που δήλωσαν οι απόφοιτοι το αντικείµενο στο οποίο 

αναφερόταν, τη διάρκειά του και το φορέα που είχε αναλάβει τη διοργάνωσή του. Επίσης, 

γνωρίζοντας ότι σε πολλά από αυτά τα σεµινάρια κατάρτισης οι συµµετέχοντες δικαιούνταν 

κάποια αποζηµίωση, θελήσαµε να διαπιστώσουµε αν οι συγκεκριµένοι απόφοιτοι για τη 

συµµετοχή τους στα εν λόγω προγράµµατα είχαν εισπράξει κάποιας µορφής οικονοµική 

ενίσχυση (επιδότηση), και αν είχε συµβεί κάτι τέτοιο, ποιο ήταν το ύψος της. Κατά την 

επεξεργασία των στοιχείων µπορέσαµε ακόµη να επισηµάνουµε ποιοι από τους 

συµµετέχοντες στα συγκεκριµένα προγράµµατα βρίσκονταν κατά την παρακολούθησή τους 

σε κατάσταση ανεργίας ή όχι και να οδηγηθούµε σε διάφορα σχετικά συµπεράσµατα. 
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• 1ο πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης 

 Αντικείµενο (Παρ. Πίνακας 36) 
Την παρακολούθηση του 1ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης δήλωσαν 131 

άτοµα. Τα περισσότερα που δηλώθηκαν ως πρώτα –και για πολλούς ήταν και τα µοναδικά- 

αναφέρονταν στην Πληροφορική (28,7%), στην Οικονοµία και ∆ιοίκηση (20,2%) και στο 

Marketing (14%). Είναι ένα αποτέλεσµα που δεν προκαλεί έκπληξη, αφού τα συγκεκριµένα 

αντικείµενα ανήκουν σε αυτά που θεωρούνται τα τελευταία χρόνια από τα πλέον ζητούµενα 

στην αγορά εργασίας και είναι φυσικό να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των καταρτιζοµένων. 

Άλλες κατηγορίες προγραµµάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης που δηλώθηκαν ήταν 

αυτά που σχετίζονταν µε τον τεχνικό τοµέα  (7%). Αυτά συνήθως ως αντικείµενο είχαν την 

διεύρυνση των γνώσεων διαφόρων τεχνικών επαγγελµατικών  ειδικοτήτων), µε τον τοµέα  

γεωργίας-κτηνοτροφίας-περιβάλλοντος (6,2%), την αισθητική και κοµµωτική (6,2%), τον 

τουρισµό (4,7%) και την οικοτεχνία-χειροτεχνία-τέχνες (4,7%), ενώ το 8,5% δήλωσε διάφορα 

σεµινάρια, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να καταταγούν σε επιµέρους κατηγορίες. 
 

 ∆ιάρκεια  1ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης 
 Η διάρκεια των σεµιναρίων που δηλώθηκαν από τους απόφοιτους παρουσιάζει πολύ 

µεγάλη ευρύτητα. Αρχίζει µε προγράµµατα διάρκειας µόλις µέχρι δέκα ωρών και φτάνει µέχρι 

διάρκεια πάνω από 350 ώρες.  
 Πολύ µικρή διάρκεια, µέχρι δέκα ώρες, είχαν το 11,3% των δηλωθέντων πρώτων 

σεµιναρίων, ενώ τα προγράµµατα 11-20 ωρών αποτέλεσαν το δεύτερο µεγαλύτερο ποσοστό 

µε 14,5%. Ποσοστό επίσης 11,3% κατέλαβαν τα προγράµµατα µε διάρκεια 21-50 ώρες, 7,3% 

εκείνα των 51-70 ωρών και 15,3% (το µεγαλύτερο από όλα) εκείνα των 71-100 ωρών. 

Μικρότερα ποσοστά εντοπίζουµε στα προγράµµατα µε µεγαλύτερη χρονική διάρκεια, τα 

οποία, όπως αντιλαµβανόµαστε, απαιτούν την αφιέρωση περισσότερου χρόνου, καταβολή 

κόπου, αλλά και τον παραγκωνισµό κάποιων άλλων δραστηριοτήτων (οικογένεια, προσωπικά 

ενδιαφέροντα, κοινωνική ζωή, κλπ.), τα οποία σε πολλούς ανθρώπους λειτουργούν 

αποτρεπτικά. Έτσι  έχουµε ποσοστά 6,5% για τα προγράµµατα των 101-120 ωρών,  4,8% για 

εκείνα των 121-150 ωρών,  6,5% για εκείνα των 151-200 ωρών,  7,3% για εκείνα των 201-

250 ωρών,  8,3% για εκείνα των 251-300 ωρών,  3,2% για εκείνα των 301-350 ωρών και  4% 

για εκείνα που διήρκεσαν πάνω από 350 ώρες. 

 

 Φορέας διοργάνωσης 1ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης 
  Οι φορείς που οργάνωσαν τα διάφορα προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης 

ανήκουν τόσο στο δηµόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τοµέα και δεν είναι απαραίτητο να 

σχετίζονται άµεσα µε την εκπαιδευτική διαδικασία. Κάτι τέτοιο άλλωστε είναι απόλυτα 

συµβατό µε τη φιλοσοφία της κατάρτισης, η οποία οφείλει να µην είναι απόλυτα 

περιχαρακωµένη στα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, αλλά να είναι ανοιχτή στα µηνύµατα 

και τις εµπειρίες της εργασιακής διαδικασίας. 
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 Το πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης που παρακολούθησε το 23,8% των 

αποφοίτων που απαντούν σε αυτή την οµάδα ερωτήσεων είχε οργανωθεί από κάποια 

δηµόσια υπηρεσία  (είτε συνήθως της τοπικής αυτοδιοίκησης είτε της κεντρικής εξουσίας είτε 

του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα).  

 Αποκλειστικά από τον Ο.Α.Ε.∆. είχε οργανωθεί το πρόγραµµα που παρακολούθησε 

το 3,1% των αποφοίτων. Επιλέχθηκε να παρουσιαστεί ξεχωριστά από τις άλλες δηµόσιες 

υπηρεσίες η περίπτωση του Ο.Α.Ε.∆., γιατί ο συγκεκριµένος φορέας κατέχει ιδιαίτερη θέση 

στην οργάνωση προγραµµάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης κυρίως για άτοµα που 

βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας ή ανήκουν σε µειονεκτούσες οµάδες.  

 Το 35,4%, που αποτελεί και τη µεγαλύτερη οµάδα της κατάταξης στην οποία 

καταλήξαµε, παρακολούθησε κάποιο πρόγραµµα που οργανώθηκε από κάποιο ιδιωτικό 

Κ.Ε.Κ., επιδοτούµενο για το σκοπό αυτό από κάποιο ευρωπαϊκό χρηµατοδοτικό πρόγραµµα, 

ή  Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών. 

 Το 13,1% παρακολούθησε πρόγραµµα που εφαρµόστηκε από το Ι.Ε.Κ. που είχαν 

φοιτήσει, ενώ αρκετά προγράµµατα (9,2%) οργανώθηκαν  από επαγγελµατικούς συλλόγους. 

Μικρότερα ποσοστά δηλώθηκαν για σεµινάρια που οργανώθηκαν από την εταιρεία στην 

οποία απασχολούνταν  ο ερωτώµενος (4,6%), από τα ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - Εργατικό Κέντρο - 

Εργατική Εστία (6,2%) , την ΠΑΣΕΓΕΣ (0,8%) και το ∆ΕΘ-ΣΕΒΕ (0,8%).  

 Ένα ποσοστό 3,1% δεν θυµούνταν ή δε γνώριζαν µε βεβαιότητα τον οργανωτικό 

φορέα του προγράµµατος. 

 

 Είσπραξη επιδότησης για συµµετοχή σε  1ο πρόγραµµα συνεχιζόµενης 
κατάρτισης (Παρ. Πίνακας 35) 
Από όσους παρακολούθησαν το 1ο πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης το 46,9% 

δήλωσαν ότι έλαβαν κάποια επιδότηση για τη συµµετοχή τους αυτή, ενώ το 53,1% δεν έλαβε. 

Η επιδότηση που χορηγήθηκε στους συµµετέχοντες στα διάφορα προγράµµατα 

συνεχιζόµενης κατάρτισης καθοριζόταν από το εκάστοτε χρηµατοδοτικό  πρόγραµµα στο 

οποίο εντάσσονταν και υπολογίστηκε µε βάση κυρίως τον αριθµό των ωρών 

παρακολούθησης που προβλέπονταν για το καθένα. Σε πολλές περιπτώσεις κατά την 

οµολογία των ίδιων των αποφοίτων η ωριαία αποζηµίωση έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο για 

την επιδίωξή τους να ενταχθούν στο συγκεκριµένο σεµινάριο, το οποίο µάλιστα στην 

περίπτωση που αυτή ήταν υψηλή, ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό για µεγάλο αριθµό υποψηφίων. 
Πάνω από 300.000 δρχ. δήλωσε ότι εισέπραξε το 32,7% όσων έλαβαν επιδότηση, 

δηλαδή ένας στους τρεις, ποσοστό που είναι µάλλον υψηλό, αλλά προφανώς αναφέρεται σε 

προγράµµατα µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας. 

Σε περίπου παρόµοιο ύψος κυµαίνονται τα ποσοστά και των άλλων κατηγοριών 

αµοιβής: µέχρι 100.000 δρχ. δήλωσε το 14,5%, 101.000-150.000δρχ. το 16,4%,  151.000-

200.000 δρχ. το 16,4% επίσης και   251.000-300.000 δρχ. το 14,5% και µόνο η κατηγορία 

201.000-250.000 δρχ. συγκέντρωσε αισθητά µικρότερο ποσοστό της τάξης του 5,5%.   
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 Κατάσταση ανεργίας κατά την παρακολούθηση 1ου προγράµµατος 
συνεχιζόµενης κατάρτισης (Παρ. Πίνακας 34) 

 Το γεγονός της είσπραξης επιδότησης για την παρακολούθηση προγραµµάτων 

συνεχιζόµενης κατάρτισης κατέστησε τα προγράµµατα αυτά εξαιρετικά δηµοφιλή στις τάξεις 

των ανέργων, καθώς στην προσφερόµενη γνώση προσετίθετο και το οικονοµικό κίνητρο. Το 

γεγονός αυτό µερικές φορές  λειτούργησε σε βάρος των άλλων ενδιαφεροµένων, καθώς 

αποκλείστηκαν από τη συµµετοχή σε κάποια προγράµµατα  λόγω των πολλών υποψηφίων ή 

λόγω της επαναλαµβανόµενης συµµετοχής σε αυτά των ίδιων ατόµων. 

 Κατά την επεξεργασία των στοιχείων είχαµε τη δυνατότητα να διαπιστώσουµε ότι 

κάποιοι απόφοιτοι που συµµετείχαν στα διάφορα προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης 

βρίσκονταν κατά το χρόνο λειτουργίας του προγράµµατος σε κατάσταση ανεργίας, ενώ άλλοι 

ήταν εργαζόµενοι και είχαν αποφασίσει να ωφεληθούν από τις προσφερόµενες δυνατότητες 

(σε επίπεδο εξειδίκευσης ή οικονοµικών απολαβών). Κρίναµε λοιπόν χρήσιµο να εντοπίσουµε 

τη συµµετοχή καθεµιάς από τις δύο οµάδες στο ποσοστό των επιµορφωτικών προγραµµάτων 

που µας δηλώθηκαν, προκειµένου να διαπιστωθεί, όσο είναι αυτό δυνατό, κατά πόσον οι 

απόφοιτοι οδηγήθηκαν σε αυτές αποσκοπώντας στην απόκτηση ουσιαστικής και 

εξειδικευµένης γνώσης ή υποκινήθηκαν κυρίως από το οικονοµικό κίνητρο που τις συνόδευε. 

    Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι από τους αποφοίτους που παρακολούθησαν το 1ο 

πρόγραµµα το 38,5%, λιγότεροι από τους µισούς, βρίσκονταν σε κατάσταση ανεργίας κατά το 

χρόνο παρακολούθησης του προγράµµατος και το 61,5% όχι. 

 

 Λόγοι παρακολούθησης 1ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης 
Η παρακολούθηση των συγκεκριµένων προγραµµάτων είναι µια απόφαση στη λήψη 

της οποίας συµµετέχουν σε διαφορετικό ποσοστό µια σειρά από παράγοντες που διαφέρουν 

από άτοµο σε άτοµο. Η επιθυµία για ανανέωση των γνώσεων στην ήδη επαγγελµατικά 

ασκούµενη ειδικότητα ή για επίτευξη επαγγελµατικής µεταβολής και είσοδο σε έναν κλάδο 

υψηλότερης ζήτησης και ικανοποιητικότερων συνθηκών, η δυνατότητα επαγγελµατικής 

εξέλιξης και ταυτόχρονης κοινωνικής και οικονοµικής ανέλιξης, η δυνατότητα είσπραξης 

κάποιας επιδότησης, η οποία θα ενίσχυε τα πενιχρά οικονοµικά των ανέργων και θα 

συµπλήρωνε τα χαµηλά εισοδήµατα των ήδη εργαζοµένων, η εµπειρία που αποκτάται σε ένα 

περιβάλλον διαφορετικό από το οικογενειακό ή το εργασιακό, είναι µερικοί από τους 

παράγοντες που ώθησαν (και εξακολουθούν να ωθούν) τους πολίτες προς τα προγράµµατα 

συνεχιζόµενης κατάρτισης. 
 

• 2ο πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης 
 Αντικείµενο (Παρ. Πίνακας 37) 
Και στην περίπτωση του 2ου προγράµµατος η εικόνα της κατανοµής ανά ειδίκευση 

δεν διαφέρει ιδιαίτερα από εκείνη του 1ου προγράµµατος. Βέβαια ο αριθµός των ατόµων που 

απάντησαν ότι παρακολούθησαν 2ο πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης ήταν λίγο 

µικρότερος από το µισό εκείνων που δήλωσαν την παρακολούθηση του 1ου προγράµµατος, 
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61 άτοµα. Παρατηρούµε όµως ότι η προτίµηση είναι και πάλι στραµµένη στον κλάδο της 

Οικονοµίας και ∆ιοίκησης (25%), της Πληροφορικής (20%) και του Marketing (14,8%), που 

χαρακτηρίζονται υψηλής ζήτησης, ενώ πολύ κοντά ακολουθεί και ο κλάδος της Αισθητικής-

κοµµωτικής (13,3%). Ειδικά για τον τελευταίο, που εµφανίζεται ιδιαίτερα ενισχυµένος σε 

σχέση µε το 1ο πρόγραµµα, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι περιλαµβάνει κυρίως ολιγόωρες 

επιµορφωτικές συναντήσεις των επαγγελµατιών του κλάδου µε εκπροσώπους σχετικών 

εταιρειών για την ενηµέρωσή τους πάνω στις νέες εξελίξεις του κλάδου τους και όχι 

επανακατάρτιση στην ειδικότητά τους. 

Ο τεχνικός τοµέας (6,7%) και οι οικοτεχνία-χειροτεχνία-τέχνες (6,7%) συγκεντρώνουν 

παρόµοια ποσοστά µε το 1ο πρόγραµµα, ο τουρισµός 5%, ενώ χαµηλά βρίσκεται και πάλι ο 

κλάδος γεωργίας-κτηνοτροφίας-περιβάλλοντος (3,3%). 

Τέλος, αδυναµία κατάταξης παρουσιάζει ένα 5,5% των απαντήσεων, καθώς 

περιλαµβάνει προγράµµατα µε µεγάλη ανοµοιοµορφία. 

   

 ∆ιάρκεια  2ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης 
 Και στην περίπτωση του 2ου προγράµµατος τα περισσότερα σεµινάρια ήταν µικρής 

και µεσαίας διάρκειας. Τα σεµινάρια µε διάρκεια µέχρι 10 ώρες αποτελούν το 15,5%, ενώ 

εκείνα των 11-20 ωρών το 22,4%, των 21-50 ωρών το 15,5% και από 10,3% συγκεντρώνουν 

τα προγράµµατα των 51-70 και 71-100 ωρών. 
 Πολύ µικρότερη συµµετοχή έχουµε στα προγράµµατα µεγαλύτερης διάρκειας. 

Έχουµε 3,4% σε όσα διήρκεσαν 121-150 ώρες, από 6,9% σε εκείνα των 151-200 και των 

201-250 ωρών,  5,2% σε εκείνα των 251-300 ωρών και από 1,7% σε εκείνα µε διάρκεια 301-

350 και πάνω από 350 ώρες.  
 

 Φορέας διοργάνωσης 2ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης 
 Τα ιδιωτικά  Κ.Ε.Κ. και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών ήταν αυτά που 

διοργάνωσαν τα περισσότερα (27,9%) προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης που 

παρακολούθησαν οι απόφοιτοι του δείγµατος. Αυτό είναι αναµενόµενο καθώς οι περισσότεροι 

από αυτούς τους δύο φορείς κατείχαν ήδη την τεχνογνωσία οργάνωσης επαγγελµατικών 

σεµιναρίων και εκµεταλλεύτηκαν αποτελεσµατικά τις δυνατότητες χρηµατοδότησης που τους 

προσφέρθηκαν µέσα από τις χρηµατοδοτικές ενέργειες της Ε.Ε.   
 Ακολουθούν µε αρκετή διαφορά οι επαγγελµατικοί σύλλογοι (18%), οι δηµόσιες 

υπηρεσίες (επίσης 18%) και τα Ι.Ε.Κ. φοίτησης (16,4%). Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι σε 

πολύ χαµηλά επίπεδα κινείται και πάλι η παρακολούθηση κάποιου προγράµµατος 

ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, καθώς µόλις το 6,6% των αποφοίτων δήλωσε στο 2ο 

πρόγραµµα ότι συµµετείχε σε επιµορφωτικό σεµινάριο οργανωµένο από την εταιρεία όπου 

απασχολούνταν. 

 Ένα 4,9% των αποφοίτων που απάντησαν στη συγκεκριµένη οµάδα ερωτηµάτων 

δήλωσε ότι δεν θυµόταν ή δε γνώριζε τον φορέα διοργάνωσης του προγράµµατος. 
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 Είσπραξη επιδότησης για συµµετοχή σε 2ο πρόγραµµα συνεχιζόµενης 
κατάρτισης (Παρ. Πίνακας 35) 

 Το 29,5% των αποφοίτων που έδωσαν απαντήσεις για το 2ο πρόγραµµα 

συνεχιζόµενης κατάρτισης δήλωσαν ότι για τη συµµετοχή τους αυτή έλαβαν κάποια 

επιδότηση, ενώ το 70,5% δεν έλαβε κανενός είδους οικονοµική ενίσχυση. Σε πολλές µάλιστα 

περιπτώσεις κάποιοι είχαν αναλάβει προσωπικά το οικονοµικό κόστος της παρακολούθησης. 

 

 Ύψος εισπραχθείσας επιδότησης για συµµετοχή σε 2ο πρόγραµµα 
συνεχιζόµενης κατάρτισης 
Το ύψος της αµοιβής που έλαβαν οι απόφοιτοι για τη συµµετοχή τους στο 31,3% των 

(2ων δηλωθέντων) προγραµµάτων κατάρτισης ήταν µέχρι 100.000 δρχ., ενώ 101.000-150.000 

δρχ έλαβαν όσοι συµµετείχαν στο 12,5% αυτών. Η αµοιβή µε 151.000-200.000 δρχ. 

αντιστοιχεί επίσης στο 12,5%  και µε 201.000-250.000 δρχ. στο 18,8%. Υψηλό, της τάξης του 

25%, δηλαδή ένας στους τέσσερις,  είναι το ποσοστό των αποφοίτων που εισέπραξαν πάνω 

από 300.000 δρχ., γεγονός αξιοσηµείωτο, αν σκεφτεί κανείς ότι τα περισσότερα 

προγράµµατα αυτής της ερώτησης είχαν µικρή και µεσαία διάρκεια. Αυτό µας οδηγεί σε δύο 

πιθανά συµπεράσµατα: ή ότι η παρεχόµενη ενίσχυση ήταν κάτι παραπάνω από 

ικανοποιητική για προγράµµατα µικρότερης διάρκειας ή ότι οι απόφοιτοι µας έδωσαν 

λανθασµένη ή µε στοιχεία υπερβολής απάντηση.  
 

 Κατάσταση ανεργίας κατά την παρακολούθηση 2ου προγράµµατος 
συνεχιζόµενης κατάρτισης (Παρ. Πίνακας 34) 

 Στην επεξεργασία των απαντήσεων των αποφοίτων του δείγµατος που δήλωσαν ότι 

παρακολούθησαν 2ο πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης, το 21,3% από αυτούς  

απάντησαν ότι κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του προγράµµατος βρίσκονταν σε 

κατάσταση ανεργίας και το 78,7% ότι εργάζονταν (ή ενδεχοµένως ήταν οικονοµικά ανενεργοί). 

 

 Λόγοι παρακολούθησης 2ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης 
 Το προσωπικό ενδιαφέρον είναι ο λόγος που επικαλείται το 68,9% των αποφοίτων 

που συµµετείχαν σε 2ο πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης. Μικρότερο ποσοστό της τάξης 

του 9,8%  συγκέντρωσε η «οµολογία» (την οποία φυσικά δεν δικαιούµαστε να κατακρίνουµε 

στους δύσκολους καιρούς που βιώνουµε) ότι επιδίωξαν τη συµµετοχή προκειµένου να 

εισπράξουν την επιδότηση που προσφερόταν στους συµµετέχοντες στο σεµινάριο. Στην 

περίπτωση µάλιστα αυτή κάποια άτοµα ανεπίσηµα επικαλέστηκαν τη χρήση των κατάλληλων 

«γνωριµιών», προκειµένου να γίνουν δεκτά στο πρόγραµµα. Στην περίπτωση µάλιστα που η 

κατάσταση ανεργίας ήταν βασική προϋπόθεση για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα, υπήρξαν 

περιπτώσεις ατόµων τα οποία µε διάφορους τρόπους παρακολούθησαν το πρόγραµµα αν και 

εργάζονταν κανονικά. Για να γίνουµε πιο ακριβείς, υπήρξαν άτοµα τα οποία θεωρήθηκαν 

άνεργα είτε επειδή στην εργασία στην οποία απασχολούνταν δεν είχε γίνει επίσηµη 

πρόσληψη και ασφάλιση, οπότε διατηρούσαν την κάρτα ανεργίας τους και την τυπική 
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εγγραφή τους στα µητρώα ανέργων των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.∆., είτε έγιναν αποδεκτά λόγω 

πληµµελούς τήρησης των προϋποθέσεων, φαινόµενο συχνό στο δυσκίνητο ελληνικό 

γραφειοκρατικό σύστηµα.  
 Στο 6,6% βρίσκεται το ποσοστό αυτών που υποστήριξαν ότι µε τη συµµετοχή τους 

επιδίωξαν την πιστοποίηση και αναγνώριση συγκεκριµένων προσόντων, ώστε να διευρύνουν 

τις επαγγελµατικές τους δυνατότητες  µέσα στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Άλλωστε η 

τελευταία έχει αυξήσει τη ζήτηση για πιστοποιηµένους τίτλους σπουδών κάθε είδους, 

προκειµένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της εργασιακής απόδοσης και της παραγωγής.  
 Στο ίδιο ποσοστό βρίσκεται και η παραδοχή ότι η παρακολούθηση ήταν 

επιβεβληµένη είτε από το Ι.Ε.Κ. φοίτησης είτε από την εταιρεία στην οποία απασχολούνταν οι 

ερωτώµενοι και, εποµένως, δεν ήταν αποτέλεσµα ελεύθερης επιλογής. 
 Η ύπαρξη ελεύθερου χρόνου (4,9%) και η δυνατότητα επαγγελµατικής εξέλιξης 

(1,6%) είναι άλλοι δύο λόγοι που προβάλλονται ως απαντήσεις στο συγκεκριµένο ερώτηµα.  
 

• 3ο πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης 
 Αντικείµενο (Παρ. Πίνακας 38) 

 Την παρακολούθηση 3ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης δήλωσαν 31 

άτοµα, πολύ λιγότερα από τις δύο προηγούµενες κατηγορίες. Για  άλλη µια φορά τις δύο 

πρώτες θέσεις της ποσοστιαίας κατάταξης τις κατέλαβαν τα σεµινάρια που ανήκουν στον 

κλάδο της Οικονοµίας και ∆ιοίκησης (30%) και της Πληροφορικής (26,7%), µια και οι 

συγκεκριµένες ειδικεύσεις εµφανίζονται να έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη για ανανέωση της 

κατεχόµενης γνώσης.  

 Στην τρίτη θέση µε το εντυπωσιακό ποσοστό του 23,3% εµφανίζεται η ειδικότητα της 

αισθητικής και της κοµµωτικής για λόγους στους οποίους αναφερθήκαµε και προηγουµένως.  

 Το µικρό ποσοστό του 3,3% και µε µια  µοναδική συµµετοχή συγκεντρώνει η καθεµιά 

από τις ειδικεύσεις του Marketing, του τουρισµού, του τεχνικού τοµέα και των τεχνών-

οικοτεχνίας-χειροτεχνίας.  

 Χωρίς κατάταξη έχουµε το 6,7% των προγραµµάτων. 

 

 ∆ιάρκεια του 3ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης  
 Τα περισσότερα  -δηλωθέντα ως 3α- προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης 

(ποσοστό 36,7%) είχαν διάρκεια 11-20 ώρες και ακολουθούν µε 20% εκείνα των  71-100 

ωρών και µε 16,7% των 21-50 ωρών.  

 Από 6,7% συγκεντρώνουν τα προγράµµατα µε διάρκεια µέχρι 10 ώρες και 121-150 

ώρες, ενώ 3,3% εκείνα των 51-70 ωρών. 

 Μάλλον υψηλό είναι το ποσοστό των προγραµµάτων µε διάρκεια πάνω από 350 

ώρες, καθώς, αντίθετα µε ό,τι είδαµε στις περιπτώσεις του 1ου και του 2ου προγράµµατος, 

συγκέντρωσαν ποσοστό 10%. 
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 Φορέας διοργάνωσης του 3ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης  
 Οι επαγγελµατικοί σύλλογοι  µε 25,8% και τα ιδιωτικά Κ.Ε.Κ. και τα Εργαστήρια 

Ελευθέρων Σπουδών µε 22,6% προηγούνται από όλους τους υπόλοιπους φορείς που 

διοργάνωσαν τα προγράµµατα που δηλώθηκαν στην παρούσα ερώτηση. Κοντά βρίσκονται 

τα Ι.Ε.Κ. φοίτησης µε 19,4% και οι κάθε είδους δηµόσιες υπηρεσίες µε 16,1%. 

 Πολύ µικρά ποσοστά και µοναχικές συµµετοχές συγκέντρωσαν οι εταιρείες 

απασχόλησης των αποφοίτων (6,5%), ο Ο.Α.Ε.∆. (3,2%) και τα ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Εργατικό Κέντρο-

Εργατική Εστία (3,2%). 

 Το ποσοστό αυτών που δεν θυµούνταν ή δεν γνώριζαν διατηρήθηκε στα ίδια περίπου 

επίπεδα µε τα προηγούµενα προγράµµατα (3,2%). 

 
 Είσπραξη επιδότησης για συµµετοχή στο 3ο πρόγραµµα  συνεχιζόµενης 
κατάρτισης (Παρ. Πίνακας 35) 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των δηλωθέντων προγραµµάτων συνεχιζόµενης 

κατάρτισης (80,6%) πραγµατοποιήθηκαν χωρίς την καταβολή στους συµµετέχοντες κάποιας 

µορφής επιδότησης. Μόνο το 19,4% των συµµετοχών εισέπραξε οικονοµική αποζηµίωση για 

τη συµµετοχή αυτή. 

 

 Ύψος εισπραχθείσας επιδότησης για συµµετοχή σε  3ο πρόγραµµα 
συνεχιζόµενης κατάρτισης 

 Αναφερθήκαµε προηγουµένως στον µικρό αριθµό των προγραµµάτων που 

παρακολούθησαν οι απόφοιτοι ως τρίτα, που ήταν 31. Από αυτά, όπως είδαµε και πριν, µόνο 

τα 6 (19,4%) έλαβαν κάποια επιδότηση. Στο 50% των συµµετοχών της κατηγορίας 

προγραµµάτων που εξετάζουµε και οι οποίες εισέπραξαν κάποια επιδότηση η τελευταία 

κυµάνθηκε από 151.000-200.000 δρχ., στο 33,3% έφθασε µέχρι τις 100.000 δρχ. και στο 

16,7% κινήθηκε από 251.000-300.000 δρχ. 

 

 Κατάσταση ανεργίας κατά την παρακολούθηση 3ου προγράµµατος 
συνεχιζόµενης κατάρτιση (Παρ. Πίνακας 34) 

 Από τα 31 άτοµα που παρακολούθησαν 3ο πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης τα 

4 (ποσοστό 12,9%) ήταν άνεργα κατά τη διάρκεια παρακολούθησης του προγράµµατος, ενώ 

τα 27 (ποσοστό 87,1%) όχι. 

 

 Λόγοι παρακολούθησης 3ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης 
 Παρόµοια εικόνα µε εκείνη του 2ου προγράµµατος έχουµε και στο ερώτηµα για τους 

λόγους παρακολούθησης 3ου προγράµµατος. Το προσωπικό ενδιαφέρον για το αντικείµενο 

του προγράµµατος είναι ο λόγος που επικαλείται το 67,7% των αποφοίτων που συµµετείχαν 

σε 3ο πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης.     
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 Ενισχυµένο στο 12,9% βρίσκεται το ποσοστό αυτών που υποστήριξαν ότι µε τη 

συµµετοχή τους επιδίωξαν την πιστοποίηση και αναγνώριση συγκεκριµένων προσόντων, την 

κατοχή των οποίων όφειλαν να αποδείξουν µέσα στη σύγχρονη αγορά εργασίας.      

 Μικρότερο ποσοστό της τάξης του 9,7% συγκέντρωσε η παραδοχή ότι η συµµετοχή 

στο σεµινάριο επιδιώχθηκε, προκειµένου να εισπραχθεί η επιδότηση που προσφερόταν 

στους συµµετέχοντες σε αυτό. 

 Η παραδοχή ότι η παρακολούθηση ήταν επιβεβληµένη είτε από το Ι.Ε.Κ. φοίτησης 

είτε από την εταιρεία στην οποία απασχολούνταν οι ερωτώµενοι και εποµένως δεν ήταν 

αποτέλεσµα ελεύθερης επιλογής βρίσκεται στο 3,2%, ενώ στα ίδια επίπεδα (του 3,2%) 

βρίσκονται επίσης η ύπαρξη ελεύθερου χρόνου και η επιθυµία απόκτησης του πτυχίου. 

 

• 4ο πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης 

 Αντικείµενο (Παρ. Πίνακας 39) 
 Όσο προχωρούµε προς την παρακολούθηση περισσότερων προγραµµάτων 

συνεχιζόµενης κατάρτισης παρατηρούµε ότι µειώνεται η συµµετοχή των αποφοίτων, αλλά και 

µεταβάλλεται η ποσοστιαία κατανοµή ανά ειδικότητα. Έτσι, καθώς φθάνουµε στην εξέταση 

του παρόντος ερωτήµατος, βλέπουµε ότι 4ο πρόγραµµα παρακολούθησαν 17 άτοµα. Το 

31,3% των σεµιναρίων αναφέρεται στην Αισθητική-κοµµωτική, ενώ η Οικονοµία και ∆ιοίκηση 

και η Πληροφορική περιορίζονται στο 18,8% η καθεµιά. Ακολουθούν το Marketing (12,5%) και 

ο τεχνικός τοµέας, η οικοτεχνία-χειροτεχνία-τέχνες και τα σεµινάρια χωρίς κατάταξη µε 6,3% 

το καθένα. 

 

 ∆ιάρκεια του 4ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης  
 Το 41,2% των προγραµµάτων στα οποία αναφερόµαστε διήρκεσε 11-20 ώρες, το 

11,8% 21-50 ώρες και το 17,6% 51-70 ώρες. Αναφέρθηκαν και προγράµµατα µε διάρκεια 

περισσότερες από 70 ώρες και µέχρι και 350 ώρες, αλλά σε κάθε διαβάθµιση της 

επεξεργασίας έγινε αναφορά σε ένα µόνο σεµινάριο (ποσοστό 5,9% για την κάθε 

διαβάθµιση).799

  

 Φορέας διοργάνωσης του 4ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης  
Οι επαγγελµατικοί σύλλογοι και σε αυτήν την περίπτωση πραγµατοποίησαν τα 

περισσότερα  από τα (4α) προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης µε ποσοστό 35,3% (6 

σεµινάρια) και ακολουθούν µε 17,6% (3 σεµινάρια ο κάθε φορέας) οι δηµόσιες επιχειρήσεις, 

τα ιδιωτικά Κ.Ε.Κ..-Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών και τα Ι.Ε.Κ. φοίτησης. Από 5,9% (1 

σεµινάριο) έχουν η Χ.Α.Ν.Θ. και η εταιρεία απασχόλησης του ερωτώµενου. 
 

                                                 
799 Οι υπόλοιπες διαβαθµίσεις στις οποίες αναφερόµαστε είναι: 71-100, 101-120, 121-150, 
201-250, 301-350 ώρες. 
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 Είσπραξη επιδότησης για συµµετοχή στο 4ο πρόγραµµα  συνεχιζόµενης 
κατάρτισης (Παρ. Πίνακας 35) 
Το 94,1% των αποφοίτων που παρακολούθησαν 4ο πρόγραµµα συνεχιζόµενης 

κατάρτισης δεν εισέπραξαν για τη συµµετοχή τους αυτή κανενός είδους οικονοµική ενίσχυση 

και µόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό, το 5,9% (ένα άτοµο), έλαβε κάποια επιδότηση. 
 

 Ύψος εισπραχθείσας επιδότησης για συµµετοχή στο 4ο πρόγραµµα 
συνεχιζόµενης κατάρτισης 

 Το ύψος της επιδότησης που έλαβε το µοναδικό άτοµο που ενισχύθηκε για τη 

συµµετοχή του στο πρόγραµµα ήταν µέχρι 100.000 δρχ. 

 

 Κατάσταση ανεργίας κατά την παρακολούθηση 4ου προγράµµατος 
συνεχιζόµενης κατάρτισης (Παρ. Πίνακας 34) 

 Το µοναδικό άτοµο που επιδοτήθηκε (5,9%) ήταν και το µοναδικό που κατά την 

παρακολούθηση του προγράµµατος βρισκόταν σε κατάσταση ανεργίας. Τα υπόλοιπα άτοµα 

(94,1%) εργάζονταν ή ήταν οικονοµικά ανενεργά. 
 

 Λόγοι παρακολούθησης 4ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης 
 Καθώς προχωρούµε σε µεγαλύτερο αριθµό προγραµµάτων βλέπουµε να 

περιορίζεται ο αριθµός των αιτίων που προβάλλουν οι απόφοιτοι για την παρακολούθησή 

τους. Το προσωπικό ενδιαφέρον για το αντικείµενο του προγράµµατος είναι και πάλι ο 

κυρίαρχος λόγος που επικαλείται αυτή τη φορά το 88,2% των αποφοίτων που συµµετείχαν σε 

4ο πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης. Αυτό ήταν αναµενόµενο, αφού όπως έχουµε 

προαναφέρει, η συµµετοχή στα προγράµµατα αυτά προϋποθέτει παραχώρηση µεγάλου 

µέρους του προσωπικού χρόνου, κάτι που δεν γίνεται εύκολα αποδεκτό από όλους.    

 Μεµονωµένη περίπτωση και ποσοστό 5,9% αποτελεί ο απόφοιτος που υποστήριξε 

ότι µε τη συµµετοχή του επιδίωξε την πιστοποίηση και αναγνώριση συγκεκριµένων 

προσόντων, την κατοχή των οποίων επιθυµούσε να αποδείξει µέσα στη σύγχρονη αγορά 

εργασίας. Ένα ακόµη 5,9% αποτελεί εκείνος που επικαλέστηκε   παρακολούθηση 

επιβεβληµένη είτε από το Ι.Ε.Κ. φοίτησης είτε από την εταιρεία στην οποία απασχολούνταν. 

 
• 5ο πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης 

 Αντικείµενο (Παρ. Πίνακας 40) 
 Μόνον έξι (6) άτοµα ανέφεραν ότι παρακολούθησαν και 5ο πρόγραµµα συνεχιζόµενης 

κατάρτισης. Τα 4 από αυτά (66,7%) παρακολούθησαν σεµινάριο για Αισθητική-κοµµωτική και 

τα 2 (33,3%) στην Πληροφορική. Παρατηρούµε ότι ελάχιστα τελικά άτοµα είχαν την επιµονή 

και την υποµονή(;) να παρακολουθήσουν και 5ο επιµορφωτικό πρόγραµµα στη διάρκεια της 

εργασιακής τους ζωής, η οποία στην προκειµένη περίπτωση ήταν µάλλον σύντοµη, αφού 

στην πλειοψηφία τους τα άτοµα του δείγµατος ήταν νέα στην ηλικία. 
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 ∆ιάρκεια του 5ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης  
 Τα τέσσερα από τα έξι προγράµµατα αυτής της κατηγορίας (66,7%) διήρκεσαν από 

11-20 ώρες, ενώ από ένα (16,7%) έχουµε στη χρονική διάρκεια από 21-50 ώρες και από 51-

70 ώρες. Αναφερόµαστε λοιπόν σε προγράµµατα µάλλον σύντοµης διάρκειας, τα οποία 

µπορεί να παρακολουθήσει ο ενδιαφερόµενος χωρίς να αντιµετωπίσει ιδιαίτερα προσωπικά 

και εργασιακά προβλήµατα. 

 

 Φορέας διοργάνωσης του 5ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης  
 Το 66,7% των προγραµµάτων (4 προγράµµατα) οργανώθηκαν από επαγγελµατικό 

σύλλογο, ενώ το 33,3% (2 προγράµµατα) από το Ι.Ε.Κ. φοίτησης. 
 

 Είσπραξη επιδότησης για συµµετοχή στο 5ο πρόγραµµα  συνεχιζόµενης 
κατάρτισης (Παρ. Πίνακας 35) 

 Σε κανέναν απόφοιτο από αυτούς που παρακολούθησαν 5ο πρόγραµµα 

συνεχιζόµενης κατάρτισης δεν χορηγήθηκε κάποιας µορφής επιδότηση για τη συµµετοχή του. 
 

 Ύψος εισπραχθείσας επιδότησης για συµµετοχή στο 5ο πρόγραµµα 
συνεχιζόµενης κατάρτισης  

 ∆εν υπάρχει επιδότηση. 

 

 Κατάσταση ανεργίας κατά την παρακολούθηση 5ου προγράµµατος 
συνεχιζόµενης κατάρτισης (Παρ. Πίνακας 34) 

 Κανένα άτοµο από αυτά που παρακολούθησαν 5ο πρόγραµµα συνεχιζόµενης 

κατάρτισης δεν ήταν άνεργο κατά τη χρονική στιγµή παρακολούθησης του σεµιναρίου. 

 

 Λόγοι παρακολούθησης 5ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης 
 Είναι εύκολο να αντιληφθούµε γιατί ο µοναδικός λόγος που προβάλλουν τα 6 άτοµα 

που παρακολούθησαν 5ο πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης είναι η επίκληση του 

προσωπικού ενδιαφέροντος για το περιεχόµενο της κατάρτισης. Θεωρούµε ότι όλοι οι 

υπόλοιποι λόγοι, τους οποίους επικαλέστηκαν στα προηγούµενα προγράµµατα -εκτός του 

συγκεκριµένου- καθώς φθάνουµε πλέον στο 5ο τη τάξει, έχουν ικανοποιηθεί και αποµένει το 

προσωπικό ενδιαφέρον προς το αντικείµενο, που δεν πρέπει να σβήνει ποτέ. 

 

• 6ο πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης 

 Αντικείµενο (Παρ. Πίνακας 41) 
 Σε 6ο πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης δήλωσαν συµµετοχή έξι (6) άτοµα και η 

θεµατική κατανοµή των προγραµµάτων που αυτά παρακολούθησαν είναι η ίδια µε εκείνη του 

5ου προγράµµατος. Ειδικότερα, το 66,7% (4 προγράµµατα) αναφέρεται στη Αισθητική-

κοµµωτική και το 33,3% (2 προγράµµατα) στην Πληροφορική. 

 

 712



 ∆ιάρκεια του 6ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης  
 Παρόµοια µε εκείνη του 5ου προγράµµατος είναι η εικόνα και στη συγκεκριµένη 

µεταβλητή. Τα τέσσερα από τα έξι προγράµµατα αυτής της κατηγορίας (66,7%) διήρκεσαν 

από 11-20 ώρες, ενώ από ένα (16,7%) έχουµε στη χρονική διάρκεια από 21-50 ώρες και από 

71-100 ώρες. Αναφερόµαστε λοιπόν και πάλι σε προγράµµατα µάλλον σύντοµης διάρκειας, 

τα οποία µπορεί να παρακολουθήσει ο ενδιαφερόµενος χωρίς να αντιµετωπίσει ιδιαίτερα 

προσωπικά και εργασιακά προβλήµατα. 
 

 Φορέας διοργάνωσης του 6ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης  
 Το 66,7% των προγραµµάτων (4 προγράµµατα) οργανώθηκαν από επαγγελµατικό 

σύλλογο, ενώ 1 πρόγραµµα (16,7%) από το Ι.Ε.Κ. φοίτησης και 1 πρόγραµµα (16,7%) από 

την εταιρεία στην οποία απασχολούνταν ο ερωτώµενος. 
 

 Είσπραξη επιδότησης για συµµετοχή στο 6ο πρόγραµµα  συνεχιζόµενης 
κατάρτισης (Παρ. Πίνακας 35) 

 Σε κανέναν απόφοιτο από αυτούς που παρακολούθησαν 6ο πρόγραµµα 

συνεχιζόµενης κατάρτισης δεν χορηγήθηκε κάποιας µορφής επιδότηση για τη συµµετοχή του. 

 
 Ύψος εισπραχθείσας επιδότησης για συµµετοχή στο 6ο πρόγραµµα 
συνεχιζόµενης κατάρτισης 

∆εν υπάρχει επιδότηση. 

 

 Κατάσταση ανεργίας κατά την παρακολούθηση 6ου προγράµµατος συνεχιζόµενης 
κατάρτισης (Παρ. Πίνακας 34) 

 Κανένα άτοµο από αυτά που παρακολούθησαν 6ο πρόγραµµα συνεχιζόµενης 

κατάρτισης δεν ήταν άνεργο κατά τη χρονική στιγµή παρακολούθησης του σεµιναρίου. 

 
 Λόγοι παρακολούθησης 6ου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης 

 Και στην περίπτωση αυτή ο µοναδικός λόγος που προβάλλουν τα 6 άτοµα που 

παρακολούθησαν 6ο πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης είναι η επίκληση του 

προσωπικού ενδιαφέροντος για το περιεχόµενο της κατάρτισης. Είναι φανερό πλέον ότι όλοι 

οι υπόλοιποι λόγοι, τους οποίους επικαλέστηκαν στα προηγούµενα προγράµµατα, έχουν 

ικανοποιηθεί. Είναι βέβαιο ότι και ο οικονοµικός λόγος, που ίσως ίσχυε για τους πιο 

καχύποπτους, έχει εκλείψει, µια και για κανένα από τα συγκεκριµένα προγράµµατα  -όπως 

και στο 5ο πρόγραµµα- δεν προβλεπόταν επιδότηση. Απέµεινε λοιπόν το προσωπικό 

ενδιαφέρον προς το αντικείµενο, που σε µια περίοδο συνεχούς µεταλλαγής, όπως η 

σηµερινή, δεν πρέπει να παύει ποτέ να υπάρχει.  
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• Ανάληψη του οικονοµικού κόστους για τη συµµετοχή σε επιµορφωτικό σεµινάριο  
 Στις απαντήσεις που δόθηκαν σε προηγούµενο ερώτηµα  διαπιστώσαµε ότι ένας 

αριθµός από τα προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης που παρακολούθησαν οι απόφοιτοι 

του δείγµατος ήταν σεµινάρια τα οποία χρηµατοδοτήθηκαν από κονδύλια της Ε.Ε. 

χορηγούµενα για την προώθηση της κατάρτισης των Ευρωπαίων πολιτών (ανέργων και µη) 

στο σηµερινό περιβάλλον των οικονοµικών και τεχνολογικών µεταλλαγών. Οι εθνικοί και 

υπερεθνικοί φορείς, όµως, δεν έχουν πάντα τη δυνατότητα να ικανοποιούν µε τις πολιτικές 

τους δια βίου και για όλους την ανάγκη αυτή.  Ταυτόχρονα, δε θα πρέπει να παραβλέψουµε 

και την ευθύνη των επιχειρήσεων όπου απασχολούνται τα άτοµα για παροχή 

ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, αλλά αυτό είναι ένα ζήτηµα το οποίο θα εξετάσουµε σε άλλο 

σηµείο της διατριβής. Παράλληλα, θα πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι ένας από τους στόχους 

των προγραµµάτων των προηγούµενων χρόνων ήταν και η διαµόρφωση στους πολίτες ενός 

πνεύµατος θετικά διακείµενου προς την απόκτηση και αξιοποίηση γνώσης µε ατοµική 

δραστηριοποίηση, δηλαδή «να µάθουν οι πολίτες πώς να µαθαίνουν». 

 Είναι γεγονός ότι στη σηµερινή εποχή σταδιακά πολλαπλασιάστηκε ο αριθµός των 

φορέων που προσφέρουν συνεχιζόµενη κατάρτιση στους ενδιαφερόµενους σε µια ευρεία 

κλίµακα ειδικεύσεων. Παράλληλα οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων έχουν διαµορφώσει σε 

ένα τµήµα του πληθυσµού, κυρίως νεότερης ηλικίας, την ισχυρή πεποίθηση ότι αποτελεί 

αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής µας η ανάγκη ανανέωσης της γνώσης µέσα από την 

παρακολούθηση θεωρητικών και εφαρµοσµένων µαθηµάτων στον τοµέα ενδιαφέροντος. 

Έτσι, ο σηµερινός εργαζόµενος καλείται να ανταποκριθεί αναλαµβάνοντας σε πολλές 

περιπτώσεις προσωπικά την επιλογή της θεµατικής περιοχής, όπου θα επανακαταρτιστεί, 

αλλά και το κόστος του συγκεκριµένου προγράµµατος.  

 Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της συλλογιστικής ζητήσαµε από τους απόφοιτους του 

δείγµατος να τοποθετηθούν πάνω στην πιθανότητα να χρηµατοδοτήσουν οι ίδιοι την 

παρακολούθηση ενός προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης και στη συνέχεια -όσοι 

δώσουν καταφατική απάντηση- να µας απαντήσουν για ποιο λόγο θα το έπρατταν. Το 

αποτέλεσµα ήταν πολύ θετικό (∆ιάγραµµα 31). Σχεδόν οι µισοί  (47,9%) σίγουρα θα 

ανελάµβαναν το κόστος του σεµιναρίου, ενώ και το 39% απαντώντας «Ίσως» φάνηκε να έχει 

µεγάλη πιθανότητα να το πράξει, αν χρειαστεί. Μόνο το 13,2% έδωσε κατηγορηµατική 

άρνηση θεωρώντας ότι δεν θα είχε ιδιαίτερο κέρδος από µια τέτοια επιλογή. 

 Στις επιλογές των µεταβλητών Β΄ Μέρος, ερ. 27α-θ και Α36 καλούνται να 

απαντήσουν µόνο όσοι στην προηγούµενη ερώτηση έδωσαν τις απαντήσεις «ναι» ή «ίσως» 

(τα 283 άτοµα από το σύνολο). Οι συγκεκριµένες επιλογές αποτελούν τις πιθανές 

προϋποθέσεις οι οποίες θα επηρέαζαν τον απόφοιτο στην επιλογή του να παρακολουθήσει 

το σεµινάριο καταβάλλοντας ο ίδιος το οικονοµικό κόστος. 

Η συσχέτιση των µεταβλητών “κλάδος ειδικότητας” και “πρόθεση ανάληψης του 

κόστους για τη συµµετοχή σε επιµορφωτικό σεµινάριο” εξετάστηκε σε σχέση µε τον 

προβληµατισµό για τη στάση των αποφοίτων έναντι της συµµετοχής σε προγράµµατα δια 

βίου µάθησης, προκειµένου να διερευνηθεί ο ρόλος των επιµέρους κλάδων και ειδικοτήτων σε 
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αυτή. Ανάµεσα στις δύο µεταβλητές  δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=25,609   

p= 0,485) (Πίνακας 83). ∆ιαπιστώθηκε πάντως ότι οι απόφοιτοι όλων των κλάδων σε πολύ 

µεγάλα ποσοστά θα ανελάµβαναν µε σιγουριά ή µε µεγάλη πιθανότητα το οικονοµικό κόστος 

ενός προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης, 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. Τα ποσοστά 

των αρνητικών απαντήσεων είναι πολύ µικρότερα, µοναδική ίσως εξαίρεση αποτελούν οι 

κλάδοι της Ηλεκτρολογίας (37,5% -αυτός µάλιστα εµφανίζει και την εντονότερη συσχέτιση µε 

το “Όχι”) και των ∆οµικών Έργων (27,3%). 

 

• Προϋποθέσεις ανάληψης κόστους 
 Συνάφεια µε το αντικείµενο των σπουδών (Παρ. Πίνακας 42) 

 Στην επεξεργασία αυτών των επιλογών επιλέχθηκε και πάλι η πεντάβαθµη κλίµακα 

που εκτείνεται από 1 (πάρα πολύ) έως 5 (καθόλου), ώστε να µπορούν να εντοπιστούν, αν 

υπάρχουν, σηµαντικές διαφορές από τη µια βαθµίδα στην άλλη. 
 Στη συγκεκριµένη επιλογή ο µεγάλος όγκος των απαντήσεων (76,1%) 

συγκεντρώνεται στο «πάρα πολύ», ενώ στο «πολύ» έχουµε 8,6% και στο «αρκετά» 7,1%. 

Αυτό σηµαίνει ότι η συνάφεια του προγράµµατος µε τις σπουδές του υποκειµένου είναι ένας 

πολύ σηµαντικός παράγοντας, που δρα υπέρ της αυτοχρηµατοδότησης του σεµιναρίου από 

τον ενδιαφερόµενο. Μπορούµε να υποθέσουµε ότι το αποτέλεσµα αυτό είναι ενδεικτικό της 

επιθυµίας των ατόµων να ενηµερωθούν πάνω στις νέες εξελίξεις στο αντικείµενο που 

σπούδασαν και το οποίο τους είναι ταυτόχρονα οικείο και ενδιαφέρον, να µάθουν καινούριες 

εφαρµογές και να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο. Αν µάλιστα λάβουµε υπόψη µας το 

γεγονός ότι οι περισσότεροι διατηρούν (ή επιθυµούν να διατηρήσουν) επαφή µε το 

αντικείµενο των σπουδών τους µέσω της εργασίας τους, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι οι 

απόφοιτοι αντιλαµβάνονται τη σηµασία που έχει η απόκτηση σχετικής κατάρτισης για την 

πορεία τους στην αγορά εργασίας. 
 Πολύ µικρά ποσοστά συγκεντρώνουν οι επιλογές «λίγο» (2,1%) και «καθόλου» 

(6,1%), στοιχείο ενδεικτικό για το ότι λίγοι είναι αυτοί που δεν επιδιώκουν την ενηµέρωση σε 

θέµατα της ειδίκευσης που είχαν λάβει µε τις σπουδές τους. Αυτό οφείλεται σε µια σειρά από 

λόγους, όπως η απασχόληση σε αντικείµενο διαφορετικό από εκείνο των σπουδών, η έλλειψη 

ουσιαστικού ενδιαφέροντος για το συγκεκριµένο αντικείµενο, οι περιορισµένοι οικονοµικοί 

πόροι, κλπ. 
Ανάµεσα στις µεταβλητές “κλάδος ειδικότητας” και “συνάφεια εργασίας µε το 

αντικείµενο σπουδών” δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=40,264   p= 0,882) 

(Παρ. Πίνακας 114), εντονότερη συσχέτιση εµφανίζεται όµως µεταξύ των κλάδων 

Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού µε την πολλή και Αισθητικής µε τη λίγη συνάφεια του 

προγράµµατος µε τις σπουδές. 

Τα ποσοστά των αποφοίτων που θα επέλεγαν τη συµµετοχή σε ένα πρόγραµµα 

συνεχιζόµενης κατάρτισης, αν είχε συνάφεια µε τις σπουδές, σύµφωνα µε τον σχετικό πίνακα 
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εµφανίζονται υψηλά στους διάφορους κλάδους ειδικοτήτων, ιδιαίτερα για ειδικότητες όπως  

Πληροφορικής, Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρολογίας, και οι υπόλοιποι 

κλάδοι όµως ακολουθούν πολύ κοντά. Αυτό σηµαίνει ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι 

απόφοιτοι διατηρούν το ενδιαφέρον τους για το αντικείµενο για το οποίο καταρτίστηκαν στα 

Ι.Ε.Κ. Για τους κλάδους Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας, Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. και 

Γεωτεχνικό διατηρούµε επιφυλάξεις ως προς την ανταπόκριση του ποσοστού 100% στην 

πραγµατικότητα για µεγαλύτερο αριθµό ατόµων, αφού η συµµετοχή τους στον συγκεκριµένο 

πληθυσµό είναι πολύ περιορισµένη. 

 

 Συνάφεια µε το αντικείµενο τωρινής εργασίας (Παρ. Πίνακας 43) 
 Η εργασία στην οποία απασχολείται κάποιος είναι συχνά περισσότερο ή λιγότερο 

διαφορετική από το αντικείµενο που σπούδασε το άτοµο και σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχει 

καµία σχέση, οπότε κάνουµε λόγο για ετεροαπασχόληση. Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις είναι 

οικειοθελής επιλογή, σε άλλες όµως αποτελεί αναγκαστική λύση. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι 

ασύνηθες για τον εργαζόµενο να επιδιώκει τη βελτίωσή του ως προς τις απαιτήσεις της 

εργασίας του ανεξάρτητα αν αυτή σχετίζεται ή όχι µε τις σπουδές που πραγµατοποίησε.    
 Θέσαµε λοιπόν τη συγκεκριµένη επιλογή στους αποφοίτους και οι απαντήσεις τους 

έδειξαν ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους (83,2% συνολικά) θα επέλεγαν κα πάλι την 

παρακολούθηση επιµορφωτικού προγράµµατος µε δική τους επιβάρυνση, προκειµένου να 

βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους στο αντικείµενο της εργασίας τους κατά το χρόνο 

διενέργειας της έρευνας. Το ποσοστό αυτό κατανέµεται ως εξής: 65% για το «πάρα πολύ», 

11,8% για το «πολύ» και 6,4% για το «αρκετά», που θεωρούµε ότι κλίνει περισσότερο προς 

τη θετική επιλογή. Από την άλλη πλευρά έχουµε 3,2% για το «λίγο» και 13,6% για το 

«καθόλου».  
 Η παραπάνω κατανοµή δείχνει την κατανόηση εκ µέρους των εργαζοµένων της 

αναγκαιότητας διαρκούς γνωστικής ανατροφοδότησης, ώστε να είναι σε θέση να 

παρακολουθούν αποτελεσµατικά τις εξελίξεις στο εργασιακό τους αντικείµενο, ανεξάρτητα 

από τον κλάδο ειδικότητας στον οποίο ανήκουν. 
Ανάµεσα στις δύο µεταβλητές “κλάδος ειδικότητας” και “συνάφεια µε το αντικείµενο 

τωρινής εργασίας” δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=46,985   p= 0,671) (Παρ. 

Πίνακας 115), έχουµε όµως εντονότερη συσχέτιση του κλάδου Ηλεκτρονικών και 

Αυτοµατισµού µε τη διαβάθµιση “Πολύ” και του Γεωτεχνικού µε τη “Λίγη”. Τα ποσοστά αυτών 

που θα επέλεγαν να παρακολουθήσουν µε έξοδά τους ένα πρόγραµµα συνεχιζόµενης 

κατάρτισης, αν είχε συνάφεια µε την τωρινή τους εργασία, είναι υψηλά, στους περισσότερους 

κλάδους είναι όµως χαµηλότερα από τα αντίστοιχα για ένα πρόγραµµα µε συνάφεια µε τις 

σπουδές, όπως φαίνεται από τη σχετική συσχέτιση. Αυτό µπορούµε να το εξηγήσουµε κυρίως 

µε το επιχείρηµα ότι οι απόφοιτοι επιθυµούν την ανανέωση των γνώσεων που σχετίζονται µε 

το εργασιακό τους αντικείµενο, πολλοί θα προτιµούσαν όµως να µη τη χρηµατοδοτήσουν οι 

ίδιοι, αλλά οι εργοδότες τους. 
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 ∆υνατότητα µισθολογικής εξέλιξης στην εργασία (Παρ. Πίνακας 44) 
 Στην αγορά εργασίας η πιστοποιηµένη κατοχή συγκεκριµένων προσόντων αποτελεί 

συνήθως προϋπόθεση ή και εγγύηση κάποιες φορές για τη µισθολογική προαγωγή του 

εργαζόµενου, αφού ο εργοδότης θεωρεί ότι χάρη σε αυτά η αποδοτικότητα της 

προσφερόµενης εργασίας αυξάνεται µε ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται για την κάθε επιχείρηση. 

Εξάλλου είναι φυσικό για έναν εργαζόµενο να αποσκοπεί στη βελτίωση της οικονοµικής του 

θέσης µέσα στην εργασία του, καθώς αυτή επηρεάζει µε τη σειρά της µια σειρά από άλλους 

προσωπικούς και κοινωνικούς παράγοντες.  
 Στην επιλογή που παραθέσαµε για να διαπιστώσουµε κατά πόσον αυτό αποτελεί 

πεποίθηση στους απόφοιτους, προφανώς γιατί είναι η πραγµατικότητα του εργασιακού 

χώρου στον οποίο δραστηριοποιούνται, η εικόνα είναι παραπλήσια µε αυτή που 

συναντήσαµε και στις προηγούµενες επιλογές. Το 65% δηλώνει «πάρα πολύ», το 12,9% 

«πολύ» και το 9,6% «αρκετό» ενδιαφέρον για την παρακολούθηση σεµιναρίου µε δική του 

επιβάρυνση (συνολικά θετικά στην επιλογή αυτή τοποθετήθηκε το 87,5% των αποφοίτων που 

δικαιούνταν να απαντήσουν στις συγκεκριµένες επιλογές). Αρνητική στάση είχε το 12,5% 

(2,9% για το «λίγο» και 9,6% για το «καθόλου») ποσοστό πολύ χαµηλό σε σχέση µε τις άλλες 

διαβαθµίσεις.  
 

 ∆υνατότητα επαγγελµατικής εξέλιξης στην εργασία (Παρ. Πίνακας 45) 
 Η άσκηση ενός επαγγέλµατος και η κατοχή συγκεκριµένης θέσης σε αυτό συνδέονται 

άµεσα µε το γόητρο το οποίο απολαµβάνει ο εργαζόµενος στην κοινωνία, καθώς και µε τις 

αντίστοιχες οικονοµικές απολαβές, που επίσης επιδρούν καθοριστικά στις στάσεις και στις 

συµπεριφορές των ατόµων. 

 Και στη συγκεκριµένη επιλογή βλέπουµε ότι οι θετικές διαβαθµίσεις συγκεντρώνουν 

τη συντριπτική πλειοψηφία των προτιµήσεων. Το 68,9% επιλέγουν το «πάρα πολύ», το 7,9% 

το «πολύ» και 8,6% το «αρκετά» (συνολικό ποσοστό 85,4%). Αρνητικά τοποθετήθηκε το 

14,6% (2,5% για το «λίγο» και 12,1% για το «καθόλου»). 

Ανάµεσα στις µεταβλητές “κλάδος ειδικότητας” και “δυνατότητα επαγγελµατικής 

εξέλιξης στην εργασία” δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=39,103   p= 0,90) 

(Παρ. Πίνακας 116), µε εντονότερη συσχέτιση του κλάδου Επικοινωνιών και Μ.Μ.Ε. µε τη 

διαβάθµιση “Αρκετά”. Από τα ευρήµατα της συσχέτισης παρατηρούµε ότι  οι απόφοιτοι όλων 

των κλάδων στη συντριπτική τους πλειοψηφία θα δέχονταν να αναλάβουν το κόστος της 

παρακολούθησης ενός προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης, αν αυτό οδηγούσε σε 

καλύτερη εξέλιξη στην εργασία τους. Η επαγγελµατική εξέλιξη είναι ένα ζήτηµα στο οποίο 

επέµεναν ιδιαίτερα οι απόφοιτοι στις συναντήσεις µας, καθώς θεωρούσαν ότι ο 

επαγγελµατικός τους τίτλος δεν τους επέτρεπε να έχουν καλύτερη επαγγελµατική εξέλιξη από 

αυτή που είχαν, µε αποτέλεσµα να τον θεωρούν µάλλον απαξιωµένο στην αγορά εργασίας. 

 Θα πρέπει να συµπληρώσουµε στο σηµείο αυτό τη διατύπωση εκ µέρους των 

ερωτώµενων παραπόνων για τη µη αναγνώριση ως πρόσθετου προσόντος -τουλάχιστον όχι 

σε µεγάλη έκταση- τόσο του πτυχίου των Ι.Ε.Κ., όσο και των πιστοποιητικών 
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παρακολούθησης σεµιναρίων, για την εξέλιξή τους στην επαγγελµατική ιεραρχία. Αυτό 

συµβαίνει τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα προφανώς για λόγους αποφυγής 

από τους εργοδότες και των ενδεχόµενων µισθολογικών αναπροσαρµογών, που συνεπάγεται 

η ιεραρχική αναρρίχηση. 

 

 Παροχή εκσυγχρονισµένων και εφαρµοσµένων γνώσεων (Παρ. Πίνακας 46) 
 Η επιλογή αυτή αναφέρεται στη δυνατότητα των επιµορφωτικών προγραµµάτων να 

προσφέρουν στα άτοµα τις πλέον σύγχρονες γνώσεις πάνω στα αντικείµενα του 

ενδιαφέροντός τους ενηµερώνοντάς τους για τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις. Επίσης, ένα 

άλλο ζητούµενο από τα προγράµµατα αυτά είναι η απόκτηση πρόσθετων εφαρµοσµένων 

γνώσεων και πρακτικής εµπειρίας πάνω στο θεωρητικό υπόβαθρο που έχουν διαµορφώσει 

τα άτοµα µέσα από το επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα στις διάφορες βαθµίδες του. Στο 

σηµείο αυτό το ζητούµενο ήταν να εκτιµηθεί η επιθυµία για απόκτηση γνώσης ως ατοµική 

επιθυµία και όχι κάτι που να υπαγορεύεται από χρησιµοθηρικούς λόγους.  

 ∆ιαπιστώσαµε ότι η ανάγκη αυτή είναι εξαιρετικά ισχυρή. Υπάρχει βέβαια το 

ενδεχόµενο η εικόνα αυτή να οφείλεται στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν συχνά οι 

εργαζόµενοι συναντώντας µεγάλη διάσταση ανάµεσα στη θεωρία που διδάχθηκαν και στην 

πράξη που καλούνται να εφαρµόσουν στην επαγγελµατική πραγµατικότητα. Από την άλλη 

δεν µπορούµε να αµφισβητήσουµε την ουσιαστική διάθεση των περισσότερων αποφοίτων να 

µην επαναπαυθούν στην αρχική τους κατάρτιση, αλλά να επιδιώξουν µε ατοµική τους 

πρωτοβουλία την αναβάθµιση της γνώσης και συνακόλουθα της θέσης και των δυνατοτήτων 

τους. 

 Βλέπουµε λοιπόν το 74,6% στο «πάρα πολύ», το 16,1% στο «πολύ» και το 6,4% στο 

«αρκετά» να απαντούν θετικά (συνολικά το 97,1%) και µόνο το 2,9% συνολικά (1,8% για το 

«λίγο» και 1,1% για το «καθόλου») να απαντούν αρνητικά. 

 Η συγκεκριµένη εικόνα αποτελεί έναν διαφορετικό τρόπο έκφρασης αυτού που θα 

καταγραφεί και σε άλλα σηµεία της διατριβής, ενώ θα δηλωθεί και προφορικά στο ηµερολόγιο 

της έρευνας, ότι δηλαδή η γνώση που αποκόµισαν στα Ι.Ε.Κ. οι απόφοιτοι ήταν σε πολλά 

σηµεία ελλειµµατική, συχνά πεπαλαιωµένη σε έναν χώρο που µεταβάλλεται γοργά  και σε 

διάσταση µε τις ανάγκες του πραγµατικού χώρου της εργασίας.  

 

 «Εγγύηση» θέσης από την επιχείρηση απασχόλησης (Παρ. Πίνακας 47) 
 Η επαγγελµατική κινητικότητα αποτελεί ένα από τα στοιχεία της αγοράς εργασίας που 

προήλθαν από τις νέες συνθήκες που προκάλεσε η παγκοσµιοποίηση, από την απαξίωση 

πολλών επαγγελµάτων και την ανάδυση µεγάλου αριθµού νέων λόγω της τεχνολογικής 

εξέλιξης και των καινούριων προσανατολισµών, την υπερπροσφορά εργατικού δυναµικού, 

που επηρεάζει τη συµπεριφορά των επιχειρήσεων σε θέµατα προσλήψεων και αµοιβών, 

αλλά και την αναζήτηση εκ µέρους των εργαζοµένων καλύτερων συνθηκών αµοιβής και 

εργασίας. 

 718



 Στο πλαίσιο αυτό δεν είναι παράδοξη η αυξηµένη αβεβαιότητα των εργαζοµένων για 

το διάστηµα κατά το οποίο πρόκειται να έχουν εξασφαλισµένη απασχόληση και η αναζήτηση 

τρόπων µείωσης της αβεβαιότητας αυτής. Ο έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των εργαζοµένων 

οδηγεί και στην προσπάθεια εξασφάλισης υψηλών επιπέδων εξειδίκευσης, καθώς αυτό το 

στοιχείο θεωρείται ότι διαφοροποιεί τους εργαζόµενους µεταξύ τους και επηρεάζει τις 

δυνατότητες και τους όρους απασχόλησής τους. 

 Από τους αποφοίτους που απάντησαν στις συγκεκριµένες επιλογές το 41,4% 

επέλεξαν το «πάρα πολύ», το 13,9% «πολύ» και το 14,6% το «αρκετά», γεγονός που 

σηµαίνει ότι συνολικά το 69,9% θα επιβαρυνόταν µε το κόστος του προγράµµατος, αν η 

επιχείρηση όπου εργάζονταν τους προσέφερε εγγυήσεις ότι θα διατηρούσαν τη θέση τους 

χάρη στις νέες δεξιότητες που θα αποκτούσαν µε το επιµορφωτικό πρόγραµµα. Αντίθετα, 

αρνητικά απάντησε συνολικά το 30% (από το οποίο το 25,7% στη διαβάθµιση «καθόλου»), 

θεωρώντας µάλλον ουτοπία τη συγκεκριµένη επιλογή, αφού υποστήριξαν ότι η διατήρηση της 

θέσης εργασίας ενός ατόµου σε µια επιχείρηση εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες 

και όχι µόνο από τις ικανότητες που αυτός αποδεδειγµένα κατέχει. Είναι µάλιστα η µοναδική 

επιλογή όπου οι αρνητικές τοποθετήσεις έφθασαν σε τόσο υψηλό ποσοστό. Αυτό σηµαίνει ότι 

σε σχέση µε τις υπόλοιπες επιλογές η συγκεκριµένη είναι η λιγότερο πιθανή προϋπόθεση η 

οποία θα έπρεπε να ισχύει, προκειµένου να αναλάβει κάποιος το κόστος παρακολούθησης 

ενός προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης. 

 

 Προσωπική ικανοποίηση / ενδιαφέρον (Παρ. Πίνακας 48) 
 Η παρακολούθηση των προσφερόµενων προγραµµάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης 

συχνά δεν αποβλέπει αποκλειστικά στην επαγγελµατική ολοκλήρωση του ατόµου, αλλά 

αποσκοπεί και στην ικανοποίηση του προσωπικού ενδιαφέροντός του πάνω σε διάφορες 

θεµατικές περιοχές. Εξάλλου έχει γίνει ευρύτατα δεκτό ότι ένας άνθρωπος µε ποικιλία  

ενδιαφερόντων και ικανοποιηµένος από τις ενασχολήσεις του σε προσωπικό επίπεδο, είναι 

συνήθως και ένας επιτυχηµένος και παραγωγικός εργαζόµενος. 
 Πάνω σε αυτή τη συλλογιστική βασιστήκαµε για να υποβάλλουµε αυτήν την επιλογή 

στους απόφοιτους. Το αποτέλεσµα έδειξε «πάρα πολλή» θετική προτίµηση στο 59,6%, 

«πολλή» στο 20,7% και «αρκετή» στο 10%. Ουσιαστικά το 90,3% παραδέχθηκε ότι θα 

παρακολουθούσε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα µόνο και µόνο για την ευχαρίστηση που θα 

του προσέφερε το αντικείµενο, χωρίς να το εµπλέκει µε επαγγελµατικά ζητήµατα. Αρνητική 

τοποθέτηση είχαµε σε ποσοστό 3,6% για το «λίγο» και 6,1% για το «καθόλου».  
Μεταξύ των δύο µεταβλητών “κλάδος ειδικότητας” και “προσωπικό ενδιαφέρον και 

ικανοποίηση” δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=40,05   p=0,887) (Παρ. 

Πίνακας 117). Μπορούµε όµως να παρατηρήσουµε ότι 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 
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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). 

 

 ∆υνατότητα εύρεσης καλύτερης θέσης εργασίας (Παρ. Πίνακας 49) 
 Είναι περιττό να αναφερθούµε για άλλη µια φορά στο θέµα της επαγγελµατικής 

κινητικότητας, που έχει λάβει µεγάλες διαστάσεις στην εποχή µας. Στο ερώτηµα προς τους 

απόφοιτους αν θα παρακολουθούσαν επιµορφωτικό πρόγραµµα, το οποίο θα τους έδινε τη 

δυνατότητα να εξασφαλίσουν άλλη επαγγελµατική απασχόληση µε καλύτερους όρους και 

αµοιβή και πάλι οι περισσότεροι απάντησαν καταφατικά. Συγκεκριµένα «πάρα πολύ» 

σηµαντικό ρόλο θα έπαιζε µια τέτοια πιθανότητα για το 56,1%, «πολύ» για το 13,2% και 

«αρκετό» για το 11,4%. «Λίγο» και «καθόλου σηµαντική θεωρούσε τη δυνατότητα αυτή ως 

παράγοντα που θα επηρέαζε την επιλογή του το 3,9% και το 15,4% αντίστοιχα. 

 Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν ότι η συγκεκριµένη προϋπόθεση για τους περισσότερους 

θα ασκούσε επιρροή στην απόφασή τους να επιβαρυνθούν µε το κόστος του σεµιναρίου, 

αλλά και στη επιλογή της θεµατικής στην οποία αυτό θα αναφερόταν, προκειµένου να έχει 

θετική επίδραση στην επαγγελµατική τους εξέλιξη. 

 

 Άλλη προϋπόθεση για ανάληψη του οικονοµικού κόστους για τη συµµετοχή σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο  

 Κανείς από τους αποφοίτους δεν έδωσε κάποια άλλη προϋπόθεση για την ανάληψη 

εκ µέρους του οικονοµικού κόστους για τη συµµετοχή σε επιµορφωτικό πρόγραµµα 

συνεχιζόµενης κατάρτισης. 
 

 

 

Γ΄ ΜΕΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
3. Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ.  και το φαινόµενο της ανεργίας 
 
3.1. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ.  και Ανεργία 

• Παραµονή σε κατάσταση ανεργίας 
     Πριν οι απόφοιτοι απαντήσουν στη συγκεκριµένη ερώτηση, τους αποσαφηνίστηκε ο 

όρος, σύµφωνα µε ό,τι διεθνώς και εποµένως και στην Ελλάδα έχει επικρατήσει να 

ονοµάζεται “άνεργος”. 

     Από το σύνολο των αποφοίτων του δείγµατος το 53,1% δήλωσε ότι είχε την εµπειρία 

κάποιου διαστήµατος ανεργίας στη διάρκεια της πορείας του στην αγορά εργασίας, ενώ το 

46,9% απάντησε αρνητικά (∆ιάγραµµα 32). 

     Από τους άνδρες (υπενθυµίζουµε ότι αποτελούν το 44,5% του συνολικού δείγµατος)  

το 40,7% (που είναι το 18,1% του συνόλου των αποφοίτων του δείγµατος) δήλωσε ότι για 
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κάποιο διάστηµα έµεινε άνεργο και το 59,3% (που είναι το 26,4% του συνόλου) έδωσε 

αρνητική απάντηση. 

     Από τις γυναίκες (που αποτελούν το 55,5% του συγκεκριµένου δείγµατος) το 63%  

(που είναι το 35% του συνόλου ) απάντησαν καταφατικά στην ερώτηση, και το 37% (που είναι 

το 20,6% του συνόλου) αρνητικά (∆ιάγραµµα 33 και Παρ. Πίνακας 152) .  
 

Πίνακας 152: Εύρεση σε κατάσταση ανεργίας κατά φύλο 
 

 
       

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Φύλο  
Σύνολο 

  Άνδρας Γυναίκα   

 

 

Συχνότητα 

Εµπειρία 

ανεργίας 

Ναι 59 114 173 

    Όχι 86 67 153 

  Σύνολο 145 181 326 

 

Ποσοστό 

% 

στο φύλο 

Μείνατε ποτέ 

άνεργος 

Ναι 40,7% 63,0% 53,1% 

    Όχι 59,3% 37,0% 46,9% 

  Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Μείνατε ποτέ 

άνεργος 

Ναι 34,1% 65,9% 100,0% 

  Όχι 56,2% 43,8% 100,0% 

Ποσοστό 

% 

επί όσων 

δήλωσαν 

εµπειρία 

ανεργίας 

Σύνολο 44,5% 55,5% 100,0% 

Ποσοστό 

%  

επί του 

συνόλου 

Μείνατε ποτέ 

άνεργος 

Ναι 18,1% 35,0% 53,1% 

    Όχι 26,4% 20,6% 46,9% 

  Σύνολο 44,5% 55,5% 100,0% 

 

 

Συσχετίζοντας τα αποτελέσµατα κατά φύλο (Παρ. ∆ιάγραµµα 2 και Παρ. Πίνακας 118) 

µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι τα ποσοστά των γυναικών που βρέθηκαν σε κατάσταση 

ανεργίας είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα των ανδρών κατά 16,9% και εκείνα αυτών που 
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δεν έµειναν άνεργες χαµηλότερα από τα αντίστοιχα των ανδρών κατά 5,8%. Από τον 

συντελεστή Phi (phi=0,222 σε σσ p<0.005) συµπεραίνουµε ότι υπάρχει µια ασθενής σχέση 

µεταξύ φύλου και ανεργίας.   
 

∆ιάγραµµα 69: Εύρεση σε κατάσταση ανεργίας κατά φύλο 
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 ∆ιερευνώντας την επίδραση της συµµετοχής σε ένα πρόγραµµα εκπαιδευτικής 

κινητικότητας στη διάρκεια των σπουδών σε Ι.Ε.Κ. στην εύρεση των αποφοίτων σε 

κατάσταση ανεργίας παρατηρούµε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική εξάρτηση µεταξύ των 

µεταβλητών “συµµετοχή σε πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης” και “εύρεση σε κατάσταση 

ανεργίας” (Χ2=11,974   p=0,001 µε συντελεστή συσχέτισης Cramer's Phi =0,192), που 

κρίνεται ως ασθενής (Παρ. Πίνακας 102). Ισχυρότερη συσχέτιση παρουσιάζουν όσοι δεν 

συµµετείχαν σε τέτοιο πρόγραµµα µε τη µη εύρεση σε κατάσταση ανεργίας και όσοι 

συµµετείχαν µε την εύρεση σε τέτοια θέση. Ειδικότερα, από τα άτοµα που συµµετείχαν σε 

κάποιο πρόγραµµα συνεχιζόµενης κατάρτισης οι δύο στους τρεις (64,9%) δήλωσαν ότι 

βρέθηκαν σε κατάσταση ανεργίας, ενώ από όσους δε συµµετείχαν, το ποσοστό αυτό είναι 

σηµαντικά µικρότερο (45,4%).  

 Βέβαια, ο αριθµός των συµµετοχών σε τέτοιου είδους προγράµµατα είναι 

περιορισµένος στο δείγµα της έρευνάς µας, γι’  αυτό και δεν  µας επιτρέπει να εξαγάγουµε 

γενικότερα συµπεράσµατα. Είναι όµως ενδεικτικό του προβληµατισµού που υπάρχει γύρω 

από την αποτελεσµατικότητα των  προγραµµάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης και τις θετικές 

επιπτώσεις που αυτά είχαν, αν συνέβη κάτι τέτοιο, στην απασχόληση των συµµετεχόντων. 

Ταυτόχρονα, όµως, µπορούµε να προσεγγίσουµε το θέµα και από µια άλλη οπτική γωνία, 

καθώς είναι πιθανό η συµµετοχή των αποφοίτων σε µια τέτοια εµπειρία τους να τους καθιστά 
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περισσότερο προσεκτικούς στην επιλογή µιας θέσης εργασίας διακινδυνεύοντας συχνά να 

βρεθούν από επιλογή σε κατάσταση ανεργίας, αν οι προσφερόµενες συνθήκες εργασίας δεν 

είναι οι επιθυµητές. 

 

• Αίτια εύρεσης σε κατάσταση ανεργίας 

     Και στη συγκεκριµένη ερώτηση κλειστού τύπου ακολουθήθηκε διαβάθµιση από το 1-5 

(όπου 1 το πάρα πολύ και 5 το καθόλου), ώστε να διαφανεί και το µέγεθος της προτίµησης 

για κάθε µια από τις προεπιλεγµένες απαντήσεις στις οποίες καλούνται να τοποθετηθούν οι 

απόφοιτοι. 

     Η ερώτηση Γ΄ Μέρος, ερ. 1 του ερωτηµατολογίου απευθυνόταν στο σύνολο των 

αποφοίτων (326 άτοµα). Όσοι απάντησαν καταφατικά (53,1% - 173 άτοµα), συνέχισαν για να 

απαντήσουν και στις επόµενες ερωτήσεις του µέρους αυτού παρουσιάζοντας την προσωπική 

τους εµπειρία. Όσοι όµως απάντησαν αρνητικά (153 άτοµα – 46,9%) δεν απαντούν στις 

υπόλοιπες, αφού αυτές σαν σκοπό έχουν να διαφωτίσουν καταστάσεις σχετικές µε την 

ανεργία, την οποία τα συγκεκριµένα άτοµα δεν είχαν βιώσει. 

 

 Μη συστηµατική αναζήτηση εργασίας (Παρ. Πίνακας 119) 
     Πολλά από τα άτοµα µε τα οποία  ήρθαµε σε επαφή λόγω της έρευνας φάνηκαν να 

αναζητούν εργασία µε τρόπο αποφασιστικό και οργανωµένο, γεγονός που στις περισσότερες 

περιπτώσεις τους οδηγούσε στο επιθυµητό αποτέλεσµα, δηλαδή την εύρεση εργασίας. Από 

τη άλλη όµως υπήρχαν και άτοµα τα οποία δεν αναζήτησαν συστηµατικά εργασία είτε διότι 

δεν αισθάνονταν οικονοµική πίεση είτε διότι δεν γνώριζαν µε ποιον τρόπο θα έπρεπε να το 

πράξουν είτε διότι όντας µάλλον εξαρτηµένοι και µε αδύναµη προσωπικότητα ανέµεναν να 

τους φροντίσουν και να τους εξασφαλίσουν απασχόληση κάποια άλλα άτοµα του 

οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντος. Στο σηµείο αυτό να επαναλάβουµε ότι η διενέργεια 

της έρευνας µε προσωπική συνέντευξη µας βοήθησε στις περισσότερες περιπτώσεις όχι 

µόνο να εξασφαλίσουµε στοιχεία που δεν θα µπορούσαν µε άλλο τρόπο να αποτυπωθούν 

στο ερωτηµατολόγιο, αλλά και να σχηµατίσουµε µια εικόνα για την προσωπικότητα των 

ερωτώµενων, η οποία κατά τη γνώµη µας θα µπορούσε να εξηγήσει πολλές από τις εµπειρίες 

τους από την αγορά εργασίας. 

     Από τα στοιχεία που αποκοµίσαµε από τις απαντήσεις φάνηκε ότι για περισσότερους 

από τους µισούς  ο συγκεκριµένος παράγοντας έπαιξε «λίγο» ή «καθόλου» ρόλο (6,4% και 

54,3% αντίστοιχα). Αυτό σηµαίνει ότι οι περισσότεροι µένοντας άνεργοι αναζητούσαν µάλλον 

συστηµατικά εργασία. 

     Αντίθετα, στο 13,9% και στο 9,2% (συνολικά 23,1% των αποφοίτων που απάντησαν 

στις ερωτήσεις αυτού του µέρους) ανέρχονται αυτοί για τους οποίους ο παράγοντας αυτός 

διαδραµάτισε αντίστοιχα «πάρα πολύ» ή «πολύ» σηµαντικό ρόλο στην παραµονή σε 

κατάσταση ανεργίας. Στο 16,2% φθάνουν εκείνοι που δήλωσαν «αρκετά» σηµαντικό ρόλο, 

αλλά σίγουρα αυτός δεν ήταν ο σπουδαιότερος λόγος από τους υπόλοιπους. Όπως µάλιστα 

δήλωναν τα άτοµα αυτών των οµάδων, υπήρξαν διαστήµατα στα οποία , ενώ ήταν άνεργοι, 
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για διάφορους προσωπικούς λόγους οι προσπάθειές τους να βρουν εργασία ατόνησαν. Οι 

λόγοι που επικαλέστηκαν για τη στάση τους αυτή ήταν διάφοροι: οικονοµική υποστήριξη από 

το οικογενειακό περιβάλλον, αδιαφορία για την εξασφάλιση εργασίας, επιθυµία δηµιουργίας 

οικογένειας (κυρίως για γυναίκες), ακόµη και λήψη επιδόµατος ανεργίας, το οποίο, όπως 

φαίνεται, θεωρούνταν αρκετό για την κάλυψη των εξόδων τους και ανέµεναν τη λήξη του, 

προκειµένου να αναζητήσουν και πάλι εργασία. 

 

 Μη εύρεση οποιασδήποτε εργασίας (Παρ. Πίνακας 120) 
     Η κατανοµή των αποφοίτων στις διαβαθµίσεις αυτής της ερώτησης παρουσιάζεται 

σχετικά πολωµένη στα δύο άκρα της κλίµακας. Το 32,9% απάντησε ότι η µη εύρεση  

εργασίας έπαιξε «πάρα πολύ» σηµαντικό ρόλο για την παραµονή τους σε κατάσταση 

ανεργίας, ενώ για το 10,4% «πολύ» και για το 17,9% «αρκετό» ρόλο. Ουσιαστικά δηλαδή το 

61,3% όσων απαντούν στην ερώτηση θεωρούν ότι δεν µπορούσαν να βρουν οποιαδήποτε 

εργασία (παρ’ όλο που αναζητούσαν) και αποδίδουν τα διαστήµατα ανεργίας τους στην 

έλλειψη θέσεων εργασίας στην αγορά. 

    Από την άλλη το 24,9% θεωρεί ότι ο παράγοντας αυτός δεν ήταν «καθόλου» αυτός που 

τους οδήγησε στην ανεργία, και από κοντά ακολουθεί το 13,9% που υποστηρίζει ότι «λίγο» 

τους επηρέασε η µεταβλητή αυτή. 

 

 Μη εύρεση εργασίας σχετικής µε το αντικείµενο των σπουδών (Παρ. Πίνακας 121) 
Παραδοσιακά η επιθυµία των εργαζοµένων ή των υποψηφίων για είσοδο στην αγορά 

εργασίας είναι να εξασφαλίσουν απασχόληση της οποίας το αντικείµενο να σχετίζεται µε το 

αντικείµενο των σπουδών που έχουν πραγµατοποιήσει, δικαιώνοντας την επιλογή τους και 

ικανοποιώντας το ενδιαφέρον τους για το συγκεκριµένο τοµέα. Αυτό θεωρείται εξάλλου 

επιθυµητό και από τους εργοδότες, καθώς ένας εργαζόµενος καταρτισµένος στο αντικείµενο 

της εργασίας του δε χρειάζεται ειδική εκπαίδευση πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, 

εντάσσεται γρηγορότερα στο εργασιακό περιβάλλον και µπορεί να επανακαταρτιστεί σε νέες 

εφαρµογές στο αντικείµενό του σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα και µε το µικρότερο δυνατό 

κόστος. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν θέλαµε να διαπιστώσουµε σε ποιο βαθµό οι απόφοιτοι 

συνέδεσαν την αναζήτηση εργασίας µε το αντικείµενό της και τη συνάφειά του µε τις σπουδές 

τους.   

     ∆ιαπιστώσαµε ότι για τους περισσότερους αποφοίτους είχε ιδιαίτερη σηµασία να 

εξασφαλίσουν εργασία που να σχετίζεται µε τις σπουδές τους. Λίγο λιγότεροι από τους µισούς 

(45,1%) έδωσαν «πάρα πολύ» µεγάλη σηµασία στη συνάφεια αντικειµένου εργασίας-

σπουδών, το 13,3% «πολύ» και το 9,8% «αρκετή», αποδίδοντας τις περιόδους ανεργίας τους 

στη µη εύρεση σχετικής απασχόλησης. 

     Αντίθετα, το 9,8% δήλωσε ότι επηρεάστηκε «λίγο» και το 22% «καθόλου» από τη 

συγκεκριµένη παράµετρο στην αναζήτηση εργασίας επιδεικνύοντας κατά τη γνώµη µας 

µεγαλύτερη ευελιξία και διευρύνοντας το πεδίο αναζήτησης. 

 

 724



 Μη εύρεση ενδιαφέρουσας εργασίας (Παρ. Πίνακας 122) 

Λόγος παραπλήσιος µε τον προηγούµενο είναι η µη εύρεση ενδιαφέρουσας 

εργασίας. Αυτά τα δύο δεν ταυτίζονται όµως, καθώς η ύπαρξη µη ενδιαφέροντος αντικειµένου 

δε σηµαίνει απαραίτητα και την έλλειψη συνάφειας σπουδών και εργασιακού αντικειµένου. 

Αντίθετα, είναι συχνά δυνατό µια εργασία σχετική µε τις σπουδές του ατόµου να θεωρείται ως 

µη ενδιαφέρουσα  και αντίστροφα. 

     Το 61,8% έµεινε άνεργο για κάποιο ή κάποια διαστήµατα άνεργο, γιατί κατά την 

αναζήτησή του δεν συναντούσε θέσεις µε ενδιαφέρον αντικείµενο. Αναλυτικότερα, για το 

31,8% αυτό αποτέλεσε «πάρα πολύ» σηµαντικό ρόλο, για το 13,9% «πολύ» και για το 16,2% 

«αρκετό». 

     «Λίγη» (9,8%) ή «καθόλου» (28,3%) σηµασία έδωσε στον παράγοντα “ενδιαφέρον 

αντικείµενο” το υπόλοιπο 38,1%, αποδεσµεύοντας στην ουσία την αναζήτηση εργασίας από 

αυτήν την προϋπόθεση. 

 

 Μη εύρεση εργασίας µε ικανοποιητικές απολαβές (Παρ. Πίνακας 123) 

Ένα από τα βασικά ζητούµενα του σύγχρονου εργαζόµενου, αλλά και τα αιτήµατα 

των συλλογικών συνδικαλιστικών οργάνων τους, που τους εκφράζουν και τους 

εκπροσωπούν, είναι η διασφάλιση του δικαιώµατος των εργαζοµένων σε ικανοποιητική και 

αξιοπρεπή αµοιβή για την προσφορά εργασίας τους. Συχνά µάλιστα αυτό το αίτηµα αποτελεί 

και το κυριότερο σηµείο τριβής στη σχέση εργοδοτών-εργαζοµένων σε περιόδους 

διεκδικήσεων των τελευταίων. 

     Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι φήµες ,αλλά και οι καταγγελίες, για αµοιβές που 

δεν αντιστοιχούν µε κανένα τρόπο στην ποσότητα και την ποιότητα της παρεχόµενης 

εργασίας ή και για µη καταβολή αµοιβής. Κρίθηκε λοιπόν σκόπιµο να εξετάσουµε και αυτή την 

παράµετρο στους λόγους που οδήγησαν στην ανεργία τους ερωτώµενους και να 

σχηµατίσουµε µια γνώµη για το τι συναντά σε επίπεδο αµοιβών στην αγορά εργασίας ένας 

νέος (κυρίως) που αναζητά απασχόληση. 

     Βρήκαµε λοιπόν ότι ήταν πολλοί εκείνοι (το 64,2% συνολικά ) που παρέµειναν για 

κάποια διαστήµατα άνεργοι λόγω των χαµηλών αµοιβών που τους προσφέρονταν στις θέσεις 

εργασίας που έβρισκαν προτιµώντας να συνεχίσουν την αναζήτησή τους, παρά να 

αποδεχθούν αµοιβές απαξιωτικές. Αναλυτικά βλέπουµε το 34,7% να δίνει «πάρα πολλή» 

σηµασία, το 10,4% «πολλή» και το 19,1% «αρκετή». 

     «Καθόλου» και «λίγη» σηµασία είχε ο οικονοµικός παράγοντας για το 24,9% και το 

11% αντίστοιχα (35,9% στο σύνολο των απαντήσεων). Σε αυτό θα µπορούσαν να δοθούν 

δύο πιθανές ερµηνείες: είτε οι συγκεκριµένοι απόφοιτοι δεν βρέθηκαν αντιµέτωποι µε το 

φαινόµενο της υποτιµολόγησης / υποκοστολόγησης της εργασίας τους είτε η συγκεκριµένη 

παράµετρος δεν θεωρούνταν γι’ αυτούς πρωταρχική κατά την αναζήτηση εργασίας και 

εποµένως δεν τοποθετήθηκε ψηλά και στη δική µας κλίµακα. 
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 Μη εύρεση εργασίας µε ικανοποιητικές εργασιακές συνθήκες (Παρ. Πίνακας 124) 

     Με τον όρο εργασιακές συνθήκες συνήθως αναφερόµαστε σε στοιχεία του 

εργασιακού περιβάλλοντος, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν επίδραση στην 

ικανοποίηση του εργαζόµενου από την εργασία του και εποµένως και στην επαγγελµατική του 

απόδοση, καθώς και στη δυνατότητα της εργοδοσίας για αποτελεσµατική υποκίνηση του 

απασχολούµενου προσωπικού, της οποίας άλλωστε αποτελούν χαρακτηριστικά  συστατικά 

στοιχεία. Ως τέτοιες θεωρούµε συνήθως την αµοιβή (στην προκειµένη περίπτωση τη 

διαφοροποιήσαµε για ειδικούς λόγους), την ύπαρξη ασφάλισης (γνωστά σε όλους τα 

προβλήµατα που σχετίζονται µε την ύπαρξη ή µάλλον την µη ύπαρξή της, πρόκειται να τα 

αναλύσουµε σε άλλο σηµείο), το ωράριο εργασίας, τον εργασιακό χώρο, την απόστασή του 

τόπου εργασίας από την κατοικία του εργαζόµενου (που σχετίζεται µε τον  απαιτούµενο 

χρόνο, καθώς και µε το βαθµό ευκολίας ή δυσκολίας για την πρόσβαση σε αυτή, στοιχεία που 

µε τις σηµερινές συνθήκες κυκλοφορίας και τον περιορισµένο ελεύθερο χρόνο αποκτούν τη 

δική τους βαρύτητα), τη συµπεριφορά του εργοδότη, κλπ. 

     Στην προκειµένη περίπτωση το 41% απέδωσε «πάρα πολλή» αξία στην παράµετρο 

στην οποία αναφερόµαστε, το 9,2% «πολλή» και το 15,6% «αρκετή» (συνολικά το 65,9%). Σε 

αρκετές περιπτώσεις µάλιστα τα άτοµα αναφέρθηκαν ειδικά στις εργασιακές συνθήκες 

λέγοντας ότι κάποιες φορές απέρριψαν θέσεις εργασίας ή αποχώρησαν από εργασία στην 

οποία απασχολούνταν ακριβώς λόγω των  δυσχερών εργασιακών συνθηκών (όχι για θέµατα 

οικονοµικής φύσης) που τους προβληµάτιζαν σε µεγάλο βαθµό. 

     Το υπόλοιπο 34,1% απάντησε ότι «λίγο» (9,8%) ή «καθόλου» (24,3%) δεν 

επηρεάστηκαν από τις εργασιακές συνθήκες σε βαθµό που να µείνουν άνεργοι για το λόγο 

αυτό. Μερικοί, µάλιστα, σχολίαζαν τη συγκεκριµένη επιλογή και προφορικά κατά τη διάρκεια 

της συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου παραπονούµενοι έντονα για την έλλειψη θέσεων 

εργασίας γενικά, πράγµα που δεν τους έδινε την πολυτέλεια να προβούν σε επιλογή ανάλογα 

µε τις προσφερόµενες εργασιακές συνθήκες.  

 

 Έλλειψη απαραίτητων προσόντων (Παρ. Πίνακας 125) 
     Αν και όλα τα άτοµα στα οποία απευθυνθήκαµε είχαν παρακολουθήσει κάποια µορφή 

κατάρτισης µε τις σπουδές τους στα Ι.Ε.Κ. ή και κάποιοι µε άλλα σεµινάρια που 

παρακολούθησαν, θελήσαµε να διαπιστώσουµε αν η ίδια η αγορά  εργασίας  αναγνωρίζει 

στην πράξη τις ικανότητες που αποκτούν τα άτοµα µέσω της κατάρτισης. Ένας από τους 

τρόπους ήταν και να διαπιστώσουµε σε ποιο βαθµό έµειναν άνεργα τα άτοµα, επειδή 

θεωρήθηκε ότι δεν πληρούσαν τα αναγκαία προσόντα για να ανταποκριθούν στις 

επαγγελµατικές απαιτήσεις. 

     ∆ιαπιστώσαµε λοιπόν ότι για τους περισσότερους άσκησε «λίγη» (13,3%) ή και 

«καθόλου» (45,7%) επιρροή, ενώ και το 20,8% µίλησε για «αρκετή» µόνο επιρροή. Για «πάρα 

πολλή» και «πολλή» επίδραση µίλησε το 8,1% και το 12,1% αντίστοιχα. Αυτό θα 

µπορούσαµε να το ερµηνεύσουµε ως ένδειξη ότι οι περισσότεροι ερωτώµενοι είχαν τα 

απαιτούµενα προσόντα, για να διεκδικήσουν διάφορες επαγγελµατικές θέσεις και η έλλειψή 
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τους δεν αποτέλεσε φραγµό στην εξασφάλιση εργασίας. Ταυτόχρονα µπορούµε να 

προσθέσουµε ότι και οι ίδιοι οι απόφοιτοι εµφανίζουν στο µεγαλύτερο ποσοστό τους 

αυτοπεποίθηση, αφού θεωρούν ότι δεν τους λείπουν τα προσόντα για να εξασφαλίσουν 

κάποιας µορφής εργασία. Από µόνο του το γεγονός αυτό είναι ενθαρρυντικό, αφού σε 

αρκετές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οι αδυναµίες της προσωπικότητας συχνά επέτειναν τις 

δυσκολίες εξεύρεσης απασχόλησης. 

 

 Έλλειψη προηγούµενης επαγγελµατικής εµπειρίας (Παρ. Πίνακας 126) 

     Αναφερθήκαµε µε την ευκαιρία του σχολιασµού προηγούµενης µεταβλητής στη 

σηµασία που αποδίδεται από τους εργοδότες στην κατοχή του εργασιακού αντικειµένου από 

τους εργαζόµενούς τους για τους λόγους που παρατέθηκαν. Εξίσου µεγάλη σηµασία 

αποδίδεται συχνά και στην ύπαρξη προηγούµενης επαγγελµατικής εµπειρίας πάνω στο 

συγκεκριµένο αντικείµενο, η οποία δίνει την ευκαιρία πρακτικής εφαρµογής των θεωρητικών 

γνώσεων, και καθιστά το άτοµο  αποτελεσµατικότερο και εποµένως “απασχολήσιµο” σε 

µεγαλύτερο βαθµό. Αντίθετα, η έλλειψη τέτοιας εµπειρίας καθιστά τους εργοδότες 

περισσότερο διστακτικούς στην πρόσληψη άπειρων / λιγότερο έµπειρων ατόµων, αφού 

θεωρούν ότι δεν έχουν δοκιµαστεί στην πράξη στο αντικείµενο της εργασίας τους. Με αυτήν, 

άλλωστε, την πραγµατικότητα ευθυγραµµίζονται και οι προσπάθειες της Ε.Ε. να ενισχύσουν 

το επαγγελµατικό προφίλ των ατόµων, κυρίως των νέων, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα 

να αποκτήσουν βεβαιωµένη επαγγελµατική εµπειρία µέσω ειδικών επιδοτούµενων 

προγραµµάτων (π.χ. Stage) βελτιώνοντας τις δυνατότητες πρόσβασής τους στην αγορά 

εργασίας. 

     Αναφερόµενοι στο δείγµα των αποφοίτων µας θελήσαµε να διαπιστώσουµε αν η 

παράµετρος αυτή έπαιξε κάποιο ρόλο στην ανεργία τους. Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται 

µάλλον µοιρασµένα, µε µια µικρή υπεροχή στη άσκηση επίδρασης στην κατάσταση ανεργίας 

των αποφοίτων. Η έλλειψη προηγούµενης επαγγελµατικής εµπειρίας  επηρέασε το 35,8% 

«πάρα πολύ» και το 9,8% «πολύ» στην εξασφάλιση εργασίας, ενώ και για το 11% άσκησε 

«αρκετή» επιρροή. Από την άλλη βλέπουµε το 6,9% να επηρεάζεται «λίγο» και το 36,4% 

«καθόλου» από τον παράγοντα αυτό, ώστε να µην οδηγείται (ή να µην παραµένει) στην 

ανεργία εξαιτίας του. 

 

 Προτίµηση εργοδοτών για αποφοίτους Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. (Παρ. Πίνακας 127) 

     Ένα από τα ζητήµατα που φαίνεται να απασχολούν τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. για 

το επαγγελµατικό τους µέλλον είναι και εκείνο που αφορά τη θέση τους µέσα στην αγορά 

εργασίας σε σχέση µε τους αποφοίτους ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 

σε παρεµφερείς ειδικότητες, οι οποίοι κάποιες φορές προτιµώνται έναντι των αποφοίτων των 

Ι.Ε.Κ. θεωρούµενοι (όχι πάντα άδικα) καταλληλότεροι για τα καθήκοντα της  θέσης. Οι 

απόφοιτοι αντιλαµβάνονται ότι η επιλογή της πολιτείας να δηµιουργήσει τµήµατα µε την ίδια 

ειδικότητα σε διαφορετικές βαθµίδες έχει προκαλέσει σύγχυση στην αγορά εργασίας, καθώς 

στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν είναι σαφώς προσδιορισµένα τα επαγγελµατικά 
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δικαιώµατα και το ακριβές αντικείµενο της καθεµιάς, Το πρόβληµα αντιµετωπίζεται, λοιπόν, 

πρόχειρα και συνήθως σε βάρος της κατώτερης βαθµίδας, των Ι.Ε.Κ., µε αποτέλεσµα τον 

αποκλεισµό τους από µεγάλο αριθµό θέσεων εργασίας. 

     Στην περίπτωσή µας το 34,1% των ερωτώµενων παραδέχθηκαν ότι έµειναν άνεργοι 

εξαιτίας του «πάρα πολύ» µεγάλου βαθµού προτίµησης των εργοδοτών σε πτυχιούχους 

ανώτερων βαθµίδων, ενώ το 11,6% µίλησε για «πολύ» και το 13,9% για «αρκετά» σηµαντικό 

ρόλο του παράγοντα που εξετάζουµε.  

     Αντίθετα, στο 31,8% ανήλθε το ποσοστό όσων δε συνάντησαν «καθόλου» προτίµηση 

εκ µέρους των εργοδοτών σε αποφοίτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και στο 8,7% όσων συνάντησαν 

µόνο «λίγη».  

     Βλέπουµε ότι υπερισχύει το ποσοστό όσων συνάντησαν κάποιο συναγωνισµό από 

πτυχιούχους ανώτερων βαθµίδων εκπαίδευσης  (59,5%) έναντι όσων δεν συνάντησαν 

(40,5%), εποµένως µπορούµε να µιλήσουµε για επιβεβαίωση ενός υπαρκτού προβλήµατος 

που επιδεινώνει τη θέση των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. σε µια  αγορά εργασίας ήδη στρεβλωµένη και 

δύσκολα  προσβάσιµη. 

 

 Προτίµηση εργοδοτών για ανειδίκευτους (Παρ. Πίνακας 128) 

     Ένα από τα παράπονα που ακούγονται συχνά για τους εργοδότες είναι ότι προτιµούν 

να προσλάβουν έναν ανειδίκευτο εργαζόµενο αναλαµβάνοντας το κόστος (σε χρόνο και 

χρήµα) και το ρίσκο να τον εκπαιδεύσουν για τη συγκεκριµένη εργασία  και προσφέροντάς 

του αµοιβή ανειδίκευτου, που είναι χαµηλότερη, παρά να προσλάβουν έναν ειδικευµένο 

εργαζόµενο µε υψηλότερη αµοιβή. Ρωτήθηκαν λοιπόν οι απόφοιτοι σχετικά, για να 

διαπιστωθεί σε ποιο βαθµό βρέθηκαν αντιµέτωποι µε µια τέτοια πρακτική κατά τη µέχρι τότε 

πορεία τους στην αγορά εργασίας. Βέβαια θα πρέπει να σηµειωθεί ότι κάποιες τεχνικές 

κυρίως ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. δεν είναι δυνατό να αντικατασταθούν από ανειδίκευτους, για 

κάποιες άλλες, όµως, µπορεί να συµβεί (όπως είναι οι ειδικότητες γραφείου, που µπορούν να 

αντικατασταθούν από αποφοίτους λυκείου). 

     Τελικά αποκαλύφθηκε ότι περισσότεροι από τους µισούς (57,8%) δεν έµειναν άνεργοι 

λόγω της αντικατάστασής τους από ανειδίκευτους. Εκείνοι που θεωρούσαν ότι στερήθηκαν 

ευκαιρίες απασχόλησης λόγω του ανταγωνισµού µε τους ανειδίκευτους ανέρχονται συνολικά 

στο 42,1% (ειδικότερα : 22,5% «πάρα πολύ», 7,5% «πολύ» και 12,1% «αρκετά»).  

     Συµπεραίνουµε, λοιπόν, αυτό που υποθέσαµε από την αρχή, ότι δύσκολα θα 

µπορούσαν να κινδυνεύσουν οι θέσεις εργασίας των αποφοίτων από ανειδίκευτα άτοµα, 

αφού απαιτούν κάποιου βαθµού ιδιαίτερη εξειδίκευση και γνώσεις. 

 

 Κλείσιµο επιχείρησης απασχόλησης (Παρ. Πίνακας 129) 

    Το κλείσιµο επιχειρήσεων για διάφορους λόγους αποτελεί αρκετά συχνό φαινόµενο 

σε εποχές οικονοµικών κρίσεων και ύφεσης, όπως η σηµερινή. Στενά συνδεδεµένη µε τις 

επιχειρήσεις αυτές και η τύχη των ατόµων που απασχολούνται και καλούνται να 

αντιµετωπίσουν στη συνέχεια το µέλλον τους από µια νέα αφετηρία. 
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     Στην περίπτωση των αποφοίτων της παρούσας έρευνας το κλείσιµο της επιχείρησης 

όπου εργάζονταν έγινε αιτία ανεργίας για µικρό ποσοστό των ερωτώµενων. Για το 9,2% ήταν 

«πάρα πολύ», για το 1,7% «πολύ» και για το 1,2% «αρκετά» σηµαντικός λόγος (συνολικά το 

12,1%). Αντίθετα, για το µεγάλο όγκο των αποφοίτων (87,9%) ο παράγοντας αυτός έπαιξε 

«λίγο» και -κυρίως- «καθόλου» ρόλο. Αυτό σηµαίνει πως είτε τα συγκεκριµένα άτοµα δεν 

βίωσαν την εµπειρία του κλεισίµατος µιας επιχείρησης είτε, στην περίπτωση που τους 

συνέβη, δεν άσκησε επάνω τους ουσιαστική επιρροή σε σηµείο που να τους δηµιουργήσει 

προβλήµατα στην περαιτέρω πορεία τους στην αγορά εργασίας.   

 

 Παραίτηση από την εργασία (Παρ. Πίνακας 130) 

     Οι δυσµενείς όροι εργασίας και οι µη ικανοποιητικές αµοιβές αναγκάζουν µερικές 

φορές τα άτοµα σε παραίτηση από την εργασία και σε αναζήτηση νέας. Σε άλλο σηµείο της 

διατριβής θα προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε το ζήτηµα της επαγγελµατικής 

κινητικότητας µε περισσότερα και ειδικότερα στοιχεία, καθώς αυτή εξαρτάται από ποικίλα 

αίτια κοινωνικά  και οικονοµικά. Στη συγκεκριµένη µεταβλητή θελήσαµε να δούµε πόσα άτοµα 

είχαν την τόλµη να παραιτηθούν από την εργασία τους και να βρεθούν από δική τους επιλογή 

άνεργα τη στιγµή που άλλα δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν µία θέση εργασίας. Βέβαια, τα 

ευρήµατά µας δε σηµαίνουν απαραίτητα ότι τα υπόλοιπα άτοµα  υποχρεώθηκαν να 

συµβιβαστούν µε τις συνθήκες στις δικές τους θέσεις. Αντιθέτως, το πιθανότερο είναι ότι τα 

περισσότερα απέρριψαν ως αίτιο ανεργίας την παραίτηση απλώς γιατί δε χρειάστηκε να 

προχωρήσουν σε µια τέτοια ενέργεια. 

     Από τα άτοµα που µας έδωσαν απαντήσεις στις συγκεκριµένες µεταβλητές το 80,3% 

αρνείται την παραίτηση ως αίτιο ανεργίας. Το 19,7% πάλι αναφέρεται στη συγκεκριµένη αιτία 

µε έντονη τάση συγκέντρωσης των περισσότερων απαντήσεων προς το «πάρα πολύ». 

 

 Άλλος λόγος ανεργίας (Παρ. Πίνακας 131) 

     Εκτός από τους προαναφερθέντες λόγους για τους οποίους οι απόφοιτοι βρέθηκαν 

σε κατάσταση ανεργίας, ρωτήθηκαν για τυχόν άλλα αίτια, τα οποία  επέδρασαν στην 

εργασιακή τους κατάσταση. Οι περισσότεροι (93,1%) απάντησαν ότι δεν υπήρχαν πρόσθετοι 

λόγοι και µόνο το 7% επικαλέστηκε την ύπαρξη τέτοιων. 

     Οι λόγοι που επικαλέστηκαν τα άτοµα αυτά ήταν η απόλυση από την εργασία τους, η 

λήξη της σύµβασης µε την οποία είχαν προσληφθεί, ο εποχιακός χαρακτήρας της 

απασχόλησής τους και τέλος η έλλειψη κατάλληλων “γνωριµιών” για την εξασφάλιση της 

επιθυµητής απασχόλησης. Ο µικρός ούτως ή άλλως αριθµός των ατόµων αυτών µας 

επιτρέπει να µη σταθούµε στην ποσοστιαία τους κατανοµή. 
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 Kendall’ s W Test (Παρ. Πίνακας 132) 
 Με βάση τα ευρήµατα της έρευνας το Kendall’ s W Test είναι σηµαντικό και 

καταδεικνύει ότι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι απόφοιτοι βρέθηκαν σε κατάσταση 

ανεργίας είναι η µη εύρεση εργασίας σχετικής µε το αντικείµενο των σπουδών (5,01 για το 

σύνολο των απαντήσεων, 5,13 για τους άνδρες και 4,96 για τις γυναίκες), η µη εύρεση 

εργασίας µε ικανοποιητικές εργασιακές συνθήκες (5,32 για το σύνολο, 5,54 για τους άνδρες 

και 5,21 για τις γυναίκες), η µη εύρεση εργασίας µε ικανοποιητικές απολαβές (5,66 για το 

σύνολο, 5,50 για τους άνδρες και 5,74 για τις γυναίκες), η µη εύρεση οποιασδήποτε εργασίας 

(5,92 για το σύνολο, 6,48 για τους άνδρες και 5,63 για τις γυναίκες) και η προτίµηση των 

εργοδοτών για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ (5,98 για το σύνολο, 6,07 για τους άνδρες και 5,94 για τις 

γυναίκες), προφανώς από ειδικότητες που παρουσιάζουν κοινό χώρο δραστηριοποίησης µε 

τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. 

 Ανάµεσα στα δύο φύλα υπάρχει κάποια διαφοροποίηση ως προς την ιεράρχηση των 

σηµαντικότερων λόγων ανεργίας που προβάλλει το καθένα. Πιο συγκεκριµένα οι άνδρες 

προβάλλουν ως τέταρτο σπουδαιότερο λόγο την έλλειψη προηγούµενης επαγγελµατικής 

εµπειρίας (5,99) και ως πέµπτο τη µη εύρεση ενδιαφέρουσας εργασίας (6,02), ενώ ο 

δεύτερος και τρίτος λόγος είναι αντεστραµµένοι. Στις γυναίκες ως τρίτος λόγος εµφανίζεται η 

µη εύρεση οποιασδήποτε εργασίας, ως  τέταρτος η µη εύρεση ενδιαφέρουσας εργασίας 

(5,69) και ως πέµπτος η µη εύρεση εργασίας µε ικανοποιητικές απολαβές. 

 

• Αντιµετώπιση βιοποριστικών αναγκών σε περίοδο ανεργίας (Παρ. Πίνακας 133) 

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). Το ποσοστό µάλιστα (78,3%) των ανδρών είναι αρκετά µικρότερο 

από εκείνο των γυναικών (92,1%), οι οποίες από τις απαντήσεις τους και σε άλλα ερωτήµατα 

φαίνεται να τυγχάνουν (ή να επιδιώκουν;) σε µεγαλύτερο βαθµό της οικογενειακής στήριξης. 

Αντίστροφα, οι άνδρες δήλωσαν σε µεγαλύτερο ποσοστό ότι αντιµετώπισαν τις οικονοµικές 

τους ανάγκες µε τις προσωπικές τους οικονοµίες (28,1% επί του συνόλου, Α: 37% - Γ: 23,6%) 

και κάνοντας ευκαιριακές δουλειές (38,2% επί του συνόλου, Α: 51,5% Γ: 31,5%) (Παρ. 

Πίνακας 133).  

 

3.2. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και επιδοτούµενη επαγγελµατική κατάρτιση ανέργων 

• Συµµετοχή σε επιδοτούµενο πρόγραµµα κατάρτισης ή επανακατάρτισης 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. Με βάση αυτή την προϋπόθεση έγινε και η 

στατιστική επεξεργασία της. Τα ευρήµατα έδειξαν πολύ µικρή συµµετοχή των αποφοίτων σε 
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τέτοιο πρόγραµµα (22% επί του συνόλου όσων βρέθηκαν άνεργοι) και µάλιστα οι γυναίκες 

είναι πολύ περισσότερες (28,9%) από τους άνδρες (8,5%) (Παρ. Πίνακας 134). Η εξήγηση γι’ 

αυτό είναι ότι η συµµετοχή σε τέτοια προγράµµατα θεωρούνταν από τις γυναίκες 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. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι θετικές απαντήσεις για ένταξη σε επιδοτούµενο 

πρόγραµµα κατάρτισης λήφθηκαν και από άτοµα που δεν είχαν δηλώσει εύρεση σε 

κατάσταση ανεργίας, οι οποίες ανέβασαν τον αριθµό των συµµετοχών σε τέτοιο πρόγραµµα 

από 38 σε 47 άτοµα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορισµένοι απόφοιτοι παραδέχθηκαν ότι 

συµµετείχαν σε τέτοιο πρόγραµµα, παρ’ όλο που εργάζονταν και παρακάµπτοντας τη βασική 

προϋπόθεση 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 µε την έλλειψη 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.  

 

• Φορείς διοργάνωσης επιδοτούµενου προγράµµατος κατάρτισης ή 
επανακατάρτισης ανέργων 

Οι φορείς που διοργάνωσαν προγράµµατα κατάρτισης ή επανακατάρτισης ανέργων 

ήταν τόσο οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆. όσο και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, διάφοροι 

επαγγελµατικοί σύλλογοι, συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς και ιδιωτικά Κ.Ε.Κ., που 

λάµβαναν σχετική χρηµατοδότηση. 

 

• Θεµατολογία επιδοτούµενου προγράµµατος κατάρτισης ή επανακατάρτισης 
ανέργων 

Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι η θεµατολογία των προγραµµάτων που 

συµµετείχαν οι απόφοιτοι σε πολλές περιπτώσεις ήταν εντελώς διαφορετική από τον 

προσανατολισµό των σπουδών τους και εκ του αποτελέσµατος φαίνεται ότι δεν επέδρασε 

στην κατοπινή τους επαγγελµατική πορεία.  

 

• Αίτια µη συµµετοχής σε επιδοτούµενο πρόγραµµα κατάρτισης ή επανακατάρτισης 
ανέργων  

Είναι χαρακτηριστικό ότι η αιτιολογία που προέβαλαν πολλά από τα άτοµα που δε 

συµµετείχαν σε τέτοιο πρόγραµµα ήταν η έλλειψη ενδιαφέροντος από µέρους τους, καθώς 
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επιθυµούσαν την άµεση εξασφάλιση εργασίας. Πολλοί όµως δήλωσαν ότι, παρ’ όλες τις 

προσπάθειές τους, 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.   

 

 3.3. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και επιδοτούµενη απασχόληση 

• Πρόσληψη σε επιδοτούµενη επιχείρηση 
Το 22,7% αυτών που βρέθηκαν σε κατάσταση ανεργίας  δήλωσαν ότι προσλήφθηκαν 

σε επιχείρηση που επιδοτούνταν για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Το ποσοστό των 

γυναικών (24,8%) είναι µεγαλύτερο από εκείνο των 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. Πίνακας 135). 

Να σηµειωθεί επίσης ότι θετικές απαντήσεις για πρόσληψη αυτού του τύπου 

δηλώθηκαν από περισσότερα άτοµα (61 έναντι 39 που είχαν δηλώσει περίοδο ανεργίας). Ο 

επιπλέον αριθµός περιλαµβάνει άτοµα τα οποία ήδη εργάζονταν στη συγκεκριµένη 

επιχείρηση -συνήθως χωρίς νόµιµη πρόσληψη- και τα οποία εντάσσονταν στο εργατικό 

δυναµικό της επιχείρησης µετά από σχετικές ενέργειες για την είσπραξη επιδότησης στις 

υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆. 

 

• Είδος επιχείρησης επιδοτούµενης πρόσληψης  
Οι περισσότεροι απόφοιτοι (60,5% επί του συνόλου, Α: 72,5% - Γ: 55,6%) 

προσλήφθηκαν σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών σε θέση που σχετιζόταν  µε την 

ειδικότητά τους, µε τους άνδρες να υπερέχουν κατά πολύ σε σχέση µε τις γυναίκες. 

Ακολουθούν η δηµόσια υπηρεσία  µε σχέση µε την ειδικότητα (21,1% επί του συνόλου, Α: 

18,2% - Γ: 22,2%), η ιδιωτική επιχείρηση υπηρεσιών µε άλλη ειδικότητα (7,9% επί του 

συνόλου, όλες γυναίκες), η ιδιωτική επιχείρηση µεταποίησης µε σχέση µε την ειδικότητα 

(5,3% επί του συνόλου, Α: 9,1% - Γ: 7,4%) και η ιδιωτική επιχείρηση µεταποίησης µε άλλη 

ειδικότητα (5,3%, πρόκειται για µία γυναίκα µόνο) (Παρ. Πίνακας 136). 

 

• Πρόγραµµα επιδοτούµενης πρόσληψης σε επιχείρηση 
Τα περισσότερα άτοµα προσλήφθηκαν σε επιδοτούµενη επιχείρηση στα πλαίσια 

του προγράµµατος STAGE, (41% επί του συνόλου), µε τους άνδρες να υπολείπονται κατά 

πολύ από τις γυναίκες (18,2% έναντι 50%). Λιγότερα είναι τα άτοµα που προσλήφθηκαν µε  

µε το πρόγραµµα για Νέες Θέσεις Απασχόλησης (20,5% επί του συνόλου, µε τους άνδρες να 

υπερέχουν κατά πολύ από τις γυναίκες, 36,4% έναντι 14,3%), το οποίο ήταν µεγαλύτερης 

διάρκειας και είχε καλύτερους όρους πρόσληψης (περιλάµβανε ασφαλιστική κάλυψη στο 

Ι.Κ.Α. και ό,τι απορρέει από αυτή).  

Για τη διευκόλυνση δηµόσιων υπηρεσιών εργάστηκε ένας άνδρας (2,6% επί του 

συνόλου), ενώ αναφέρθηκε στον Ο.Α.Ε.∆. γενικά το 23,1% των προσληφθέντων (Α: 9,1% - Γ: 
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28,6%). Το 12,8% (Α: 27,3% - Γ: 7,1%) δε γνώριζε ακριβώς µε ποιο πρόγραµµα ή µέσω 

ποιας υπηρεσίας είχε γίνει η πρόσληψή του (Παρ. Πίνακας 137). 

 

• Αίτια µη πρόσληψης σε επιδοτούµενη επιχείρηση 
Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους δεν προσλήφθηκαν σε επιχείρηση επιδοτούµενη 

για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας ήταν η απουσία προσωπικού ενδιαφέροντος (26,3%), η 

ελλιπής ενηµέρωση (21,1%) και η έλλειψη ενδιαφερόµενης επιχείρησης (17,3%), ενώ το 

15,8% απάντησε ∆Ξ/∆Α, µη έχοντας να προβάλει κάποιο συγκεκριµένο λόγο. Με µικρότερα 

ποσοστά ακολουθούν άλλες αιτίες (µη εγγραφή σε µητρώα Ο.Α.Ε.∆., αναζήτηση µόνιµης 

εργασίας, προσωπικοί λόγοι, µη αποδοχή, έλλειψη σχετικού προγράµµατος, µη πρόσληψη 

επιδοτούµενων ανέργων από την επιχείρηση, έλλειψη πιστοποίησης) (Παρ. Πίνακας 138). 

 

• ∆ιατήρηση της θέσης εργασίας σε επιδοτούµενη επιχείρηση 
Από αυτούς που προσλήφθηκαν σε επιχείρηση επιδοτούµενη για τη δηµιουργία 

θέσεων εργασίας µόνον ένας στους τέσσερις (26,4%) διατήρησε τη θέση εργασίας του. Το 

ποσοστό αυτό 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. Πίνακας 139).  

 

• Αίτια διατήρησης της θέσης εργασίας σε επιδοτούµενη επιχείρηση 
Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων απέδωσε τη διατήρηση της θέσης της 

στην επιδοτούµενη επιχείρηση στην αποδοτικότητα και στην αποτελεσµατικότητά τους στο 

χώρο εργασίας (88,9% επί του συνόλου, Α: 75% - Γ: 100%) και ένας άνδρας (11,1%) στην 

προσωπικότητά του. Αυτό αποδεικνύει τη µεγάλη σηµασία που έχουν οι ατοµικές δεξιότητες 

και τα στοιχεία του χαρακτήρα στη διατήρηση µιας θέσης απασχόλησης, µε την προϋπόθεση 

να είναι θετικοί και οι άλλοι παράγοντες της εργασίας (Παρ. Πίνακας 140). 

 

• Αίτια µη διατήρησης της θέσης εργασίας σε επιδοτούµενη επιχείρηση 
Ο σηµαντικότερος λόγος που προβλήθηκε για τη µη διατήρηση της θέσης εργασίας 

είναι η παραίτηση πριν τη λήξη της σύµβασης είτε λόγω δυσαρέσκειας για τις συνθήκες 

εργασίας είτε λόγω εξασφάλισης άλλης εργασίας µε µονιµότερο χαρακτήρα (42,9%). 

Ακολουθούν το ότι η εργασία προσφερόταν σε δηµόσια υπηρεσία (21,4%), οπότε δεν υπήρχε 

ενδεχόµενο πρόσληψης, οι χαµηλές αποδοχές και η οικονοµική αδυναµία του εργοδότη (από 

14,3%) και οι προσωπικοί λόγοι (7,1%) (Παρ. Πίνακας 141).  

Στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρούµε ότι η επιλογή να µη συνεχίσουν την 

επαγγελµατική τους σχέση µε τη συγκεκριµένη επιχείρηση ανήκε στους αποφοίτους, οι οποίοι 

επιθυµούσαν τη διασφάλιση καλύτερων εργασιακών συνθηκών. 
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∆΄  ΜΕΡΟΣ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
4. Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας 
 

4.1. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και ένταξη στην αγορά εργασίας 

• Αναζήτηση εργασίας µέσω Ο.Α.Ε.∆. 
  Ο Ο.Α.Ε.∆. αποτελεί τον επίσηµο φορέα του ελληνικού κράτους που είναι 

επιφορτισµένος όχι µόνο µε την καταγραφή του αριθµού των ανέργων και την εφαρµογή της 

επιδοµατικής πολιτικής προς αυτούς, αλλά µπορεί να διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην 

εξεύρεση προσωπικού και τους ενδιαφερόµενους να εργαστούν για τις υπάρχουσες θέσεις 

εργασίας µέσω του δικτύου γνωστοποίησης θέσεων που διαθέτει. Οι απόφοιτοι ρωτήθηκαν 

αν κατέφυγαν στον Ο.Α.Ε.∆. για αναζήτηση εργασίας, θέλοντας µε τις απαντήσεις τους να 

διαπιστώσουµε πόσο ενήµεροι ήταν για το σύστηµα αυτό. 

Λίγο περισσότεροι από τους µισούς  (53,1%) απάντησαν καταφατικά, ενώ αρνητικά 

απάντησε το 46,9% των αποφοίτων του δείγµατος (∆ιάγραµµα 34). Από τις καταφατικές 

απαντήσεις το 33,5% ανήκει σε άνδρες και το 66,5% σε γυναίκες. Μπορούµε λοιπόν να 

διαπιστώσουµε ότι λιγότεροι άνδρες προσέφυγαν στον Ο.Α.Ε.∆. για αναζήτηση εργασίας, 

γεγονός που σηµαίνει ότι κατέφυγαν σε άλλες µεθόδους εξασφάλισης απασχόλησης. Θα 

πρέπει να προστεθεί στο σηµείο αυτό ότι προφορικά οι άνδρες φάνηκαν να ενδιαφέρονται 

λιγότερο σε σχέση µε τις γυναίκες για τα όσα σχετίζονται µε τον Οργανισµό (κάρτα ανεργίας, 

επιδόµατα, σεµινάρια κατάρτισης-επανακατάρτισης, προσφορά θέσεων εργασίας) 

δηλώνοντας εντονότερο ενδιαφέρον για την εξασφάλιση απασχόλησης και όχι για πρόσκαιρη 

αναβολή των προσπαθειών τους. Αυτό µπορούµε να το αποδώσουµε και στην κοινωνική 

δοµή της χώρας µας, η οποία παραδοσιακά θέλει τον άνδρα να εργάζεται προσφέροντας 

στην οικογένειά του και τη γυναίκα να εργάζεται αν αυτό είναι δυνατό, αλλά όχι απαραίτητα, 

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, βλέπουµε τη γυναίκα 

να απευθύνεται στον Ο.Α.Ε.∆. επιδιώκοντας τη διασφάλιση όσων της προσφέρει η κρατική 

κοινωνική πολιτική, νιώθοντας τις περισσότερες φορές εξασφαλισµένη ως προς τις ανάγκες 

επιβίωσης από το οικογενειακό της περιβάλλον και περιορίζοντας τις προσπάθειες 

αναζήτησης εργασίας. 

 

• Αίτια αναζήτησης εργασίας µέσω του Ο.Α.Ε.∆. 
Με τις προεπιλεγµένες απαντήσεις στην ερώτηση ∆΄2 προσπαθούµε να 

διαπιστώσουµε ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στον Ο.Α.Ε.∆. τους  αποφοίτους που 

απάντησαν καταφατικά στην προηγούµενη κλειστή ερώτηση. Ταυτόχρονα µε την επιλογή (2δ) 

και την ανοιχτή ερώτηση Α44 µπορούν να µας δηλώσουν οποιονδήποτε άλλο λόγο (ο οποίος 

τυχόν δεν προβλέφθηκε).  
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 Εµπιστοσύνη στο σύστηµα  
Το σύστηµα για το οποίο γίνεται λόγος στη συγκεκριµένη ερώτηση είναι φυσικά η 

εξασφάλιση εργασίας µέσω του Ο.Α.Ε.∆. µε τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται. Θα πρέπει 

βέβαια να οµολογήσουµε για άλλη µια φορά ότι η προσωπική επαφή µε τους ερωτώµενους 

µας έδωσε την ευκαιρία να εξασφαλίσουµε και τις προσωπικές τους µαρτυρίες πάνω σε 

θέµατα που θίγονταν µε το ερωτηµατολόγιο. Η συγκεκριµένη επιλογή συγκέντρωσε αρκετά 

χαµόγελα µε νόηµα και παράπονα για έλλειψη διαφάνειας εκ µέρους των υπαλλήλων του 

οργανισµού στην προσφορά των θέσεων εργασίας και συµµετοχής σε προγράµµατα 

κατάρτισης στους ενδιαφερόµενους. 

Έτσι δεν µας εκπλήσσει το γεγονός ότι το 66,9% δήλωσε ότι δεν εµπιστεύεται 

«καθόλου» το σύστηµα και το 10,5% παραδέχθηκε µόνο «λίγη» εµπιστοσύνη. Αντίθετα, 

«πάρα πολλή» εµπιστοσύνη δήλωσε το 3,5%, «πολλή» το 7% και «αρκετή» το 12,2%. 

Συνολικά λοιπόν αρνητική στάση έδειξε το 77,4% και θετική στάση το 22,7%. Το γεγονός αυτό 

αντικατοπτρίζει την απαξίωση που φαίνεται να έχει ο Ο.Α.Ε.∆. ως σύστηµα προώθησης της 

απασχόλησης στα άτοµα του συγκεκριµένου δείγµατος. Αν µάλιστα λάβουµε υπόψη µας και 

το ποσοστό εκείνων που για διάφορους λόγους δεν απευθύνθηκαν στον Οργανισµό (είναι 

βέβαιο ότι πολλοί από αυτούς το έπραξαν λόγω δυσπιστίας προς το θεσµό), τότε σίγουρα τα 

ποσοστά των δυσαρεστηµένων είναι πολύ υψηλότερα. 

Αν κάνουµε µια κατά φύλο προσέγγιση της µεταβλητής αυτής, µπορούµε να δούµε 

ότι τα επί µέρους ποσοστά είναι παρόµοια -µε µικρές διαφορές- µε εκείνα της συνολικής 

εικόνας του δείγµατος. Αρνητική στάση («καθόλου» και «λίγη» εµπιστοσύνη) κρατά το 79,3% 

των ανδρών και το 76,3% των γυναικών, ενώ θετική στάση («πάρα πολλή», «πολλή» και 

«αρκετή» εµπιστοσύνη) κράτησε το 20,7% των ανδρών και το 23,7% των γυναικών. Οι 

άνδρες υπερέχουν στην αρνητική στάση έναντι του θεσµού, ενώ οι γυναίκες δείχνουν ελαφρά 

µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στο σύστηµα. 

 

 Κάρτα ανέργου – Πιθανά βοηθήµατα  
Η έκδοση κάρτας ανέργου που αποκτά κάποιος µε την εγγραφή του στα µητρώα του 

Ο.Α.Ε.∆. είναι η προϋπόθεση για την είσπραξη επιδοµάτων ανεργίας (αν πληρούνται οι 

σχετικές προϋποθέσεις), καθώς και για τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων σε προγράµµατα 

κατάρτισης ή επανακατάρτισης ανέργων που οργανώνει ο ίδιος ο Ο.Α.Ε.∆. ή άλλοι 

πιστοποιηµένοι φορείς κατάρτισης. 

Τα αποτελέσµατα µας έδειξαν ότι αυτή η δυνατότητα οδήγησε τους περισσότερους 

αποφοίτους στα γραφεία του Ο.Α.Ε.∆. Το 61,3% θεώρησε αυτό ως τον «πάρα πολύ» 

σηµαντικό λόγο, ενώ το 15,6% απέδωσε «πολλή» και το 9,2% «αρκετή» σηµασία (συνολικά 

το 86,1%). Αρνητική τοποθέτηση παρουσίασε το 13,9% (αναλυτικά το 12,7% «καθόλου» και 

το 1,2% «λίγο»). 

Η φυλετική κατανοµή µας δείχνει παρόµοια κατανοµή προτιµήσεων δίνοντας 86,2% 

στη θετική τοποθέτηση των ανδρών και 86,1% στην αντίστοιχη των γυναικών.  Ειδικότερα, 

λιγότερο οι άνδρες (55,2%) και περισσότερο οι γυναίκες (64,3%) έδωσαν «πάρα πολύ» 
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σηµαντικό ρόλο στην εξασφάλιση κάρτας ανεργίας µε όλα τα προβλεπόµενα ωφελήµατα, 

«πολύ» έδωσαν το 24,1% των ανδρών και το 11,3% των γυναικών και «αρκετά» το 6,9% των 

ανδρών και το 10,4% των γυναικών. Από την άλλη πλευρά το 13,8% των ανδρών και το 

13,9% των γυναικών έχουν αρνητική στάση στο θέµα. 

 

 Αύξηση πιθανοτήτων για εύρεση εργασίας 
Στη συγκεκριµένη επιλογή οι απόφοιτοι απάντησαν ότι κατέφυγαν στον Ο.Α.Ε.∆. 

προκειµένου να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να  βρουν εργασία σε ποσοστό 68,8%. 

Αναλυτικότερα, στο «πάρα πολύ» απάντησε το 47,4%, στο «πολύ» το 11,6% και στο 

«αρκετά» το 9,8%. Το 31,2% απάντησε ότι ο συγκεκριµένος παράγοντας δεν έπαιξε ρόλο 

στην απόφασή τους να απευθυνθούν στον Ο.Α.Ε.∆. (πιο αναλυτικά έχουµε το 27,2% 

«καθόλου» και το 4% «λίγο»). 

Γνωρίζοντας ήδη την κατανοµή ανδρών-γυναικών σε αυτό το τµήµα του δείγµατος 

(33,5% και 66,5% αντίστοιχα) παρουσιάζει ενδιαφέρον να δούµε πώς τοποθετείται και σε 

αυτή την παράµετρο το κάθε φύλο. Το ποσοστό των ανδρών που τοποθετούνται θετικά  σε 

σύνολο υπερέχει από το αντίστοιχο των γυναικών (72,4% έναντι 67%).  

Αν, όµως, προσέξουµε την επιµέρους διαβάθµιση κάθε φύλου θα δούµε ότι 

περισσότερες γυναίκες (52,2%) τοποθετούνται στη διαβάθµιση «πάρα πολύ» έναντι 

ποσοστού 37,9% των ανδρών, γεγονός που δείχνει ότι οι γυναίκες πίστευαν σε µεγαλύτερο 

βαθµό ότι πραγµατικά ο Ο.Α.Ε.∆. θα µπορούσε να ενισχύσει την προσπάθειά τους για 

ανεύρεση εργασίας, ενώ οι άνδρες φαίνεται να στηρίχθηκαν περισσότερο στην προσωπική 

τους κινητοποίηση και λιγότερο στον Οργανισµό. Στις επόµενες διαβαθµίσεις φαίνεται ότι οι 

άνδρες τοποθετούνται µε µεγαλύτερη µετριοπάθεια (19% για το «πολύ» και 15,5% για το 

«αρκετά»), ενώ οι γυναίκες για τις ίδιες διαβαθµίσεις δίνουν µικρότερα ποσοστά (7,8% και 7% 

αντίστοιχα), αφού, όπως προαναφέρθηκε, έχουν ήδη συγκεντρώσει τις προτιµήσεις τους στο 

«πάρα πολύ». 

Παραπλήσια εµφανίζονται τα συνολικά ποσοστά στην αρνητική στάση (27,6% και 

33%). 

 

 Kendall’ s W Test  
Με βάση το Kendall’ s W Test µπορούµε να δούµε ότι τόσο σε επίπεδο συνόλου, όσο 

και σε επίπεδο φύλου η σηµαντικότερη τάση (1,67 επί του συνόλου, 1,66 για τους άνδρες, 

1,68 για τις γυναίκες) σηµειώνεται στην “έκδοση κάρτας ανέργου και την αποδοχή πιθανών 

βοηθηµάτων”.  

Στο αντίθετο άκρο (3,10 επί του συνόλου, 3,15 για τους άνδρες, 3,07 για τις γυναίκες) 

βρίσκεται ο παράγοντας “εµπιστοσύνη στο σύστηµα”  

 

 Άλλος λόγος για αναζήτηση εργασίας µέσω Ο.Α.Ε.∆. 
Όπως σε κάθε κλειστή ερώτηση αυτού του τύπου συµπεριλήφθηκε και µια ανοιχτή 

επιλογή, ώστε οι απόφοιτοι να παραθέσουν και κάποια άλλη επιλογή, αν το επιθυµούσαν. 
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Πολύ µικρό ήταν το ποσοστό αυτών που επικαλέστηκαν και άλλο λόγο, µόλις το 11%. Αν το 

επιµερίσουµε κατά φύλο έχουµε το 12,1% των ανδρών και το 10,4% των γυναικών να έχουν 

δηλώσει κάποιον άλλο λόγο. Οι λόγοι που επικαλέστηκαν ήταν µάλλον εξειδικευµένοι και κατά 

τη γνώµη µας θα µπορούσαν µε κάποια έννοια να ενταχθούν στην επιλογή (β). Επειδή όµως 

οι απόφοιτοι που τους δήλωσαν ήθελαν να διαφοροποιηθούν από τις άλλες επιλογές 

προβάλλοντας έναν ειδικό λόγο, αισθανόµαστε την υποχρέωση να τους αναφέρουµε 

ξεχωριστά, παρ’ λο το χαµηλό ποσοστό που συγκέντρωσαν. Οι περισσότεροι (52,6%) από 

αυτούς απευθύνθηκαν στον Ο.Α.Ε.∆. προκειµένου µε την εγγραφή τους να επιδιώξουν την 

ένταξή τους σε κάποιο πρόγραµµα απασχόλησης επιδοτούµενων εργαζοµένων (π.χ. Stage, 

Νέες Θέσεις Εργασίας – Ν.Θ.Ε.). Επίσης, το 36,8% ισχυρίστηκε ότι η εγγραφή ήταν 

προαπαιτούµενη για την πρόσληψή τους σε κάποια επιχείρηση (κάνουµε την ισχυρή, κατά τη 

γνώµη µας, υπόθεση ότι η επιχείρηση απέβλεπε στην εκµετάλλευση κινήτρων, που 

αποσκοπούσαν στην ενίσχυσή τους για την αύξηση της απασχόλησης). Τέλος, µικρό ήταν το 

ποσοστό (10,5%, µόλις 2 άτοµα) αυτών που απέβλεπαν στην ένταξη στο πρόγραµµα 

επιδότησης νέων επιχειρηµατιών. Το αποτέλεσµα αυτό υποδηλώνει µάλλον περιορισµένη 

δραστηριοποίηση στον τοµέα του επιχειρείν, στοιχείο που θεωρείται καίριο για τη µεγέθυνση 

της οικονοµίας. 

Αν θελήσουµε να δούµε και σε επίπεδο φύλου τις προτιµήσεις αυτές τα 

αποτελέσµατα θα είναι τα εξής:  

Οι άνδρες επικαλέστηκαν στην πλειοψηφία τους (71,4%) την ένταξή τους σε 

πρόγραµµα πρόσληψης επιδοτούµενων ανέργων και το υπόλοιπο 28,6% την υποχρεωτική 

έκδοση κάρτας ανέργου, προκειµένου να προσληφθεί σε επιχείρηση. Οι γυναίκες από την 

άλλη πλευρά µοιράζουν τις προτιµήσεις τους αντίστοιχα (µε ποσοστό από 41,7%) στους δύο 

αυτούς λόγους, ενώ επιπρόσθετα εµφανίζουν και ένα ποσοστό 16,7% στην επιθυµία τους να 

ενταχθούν στο πρόγραµµα επιδότησης νέων επιχειρηµατιών, προκειµένου να δηµιουργήσουν 

δική τους επιχείρηση. 

 

• Αντιµετώπιση δυσκολιών στην αναζήτηση εργασίας 
Στην ερώτηση αυτή από το σύνολο των αποφοίτων που κλήθηκαν να την 

απαντήσουν το 55,9% απάντησε καταφατικά και το 44,1% αρνητικά. Αυτό υποδηλώνει ότι 

στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν κάποια θέση εργασίας τα περισσότερα άτοµα 

συνάντησαν κάποιες δυσκολίες (∆ιάγραµµα 35). Αν µάλιστα παρατηρήσουµε τα 

αποτελέσµατα µε διαφοροποίηση φύλου θα δούµε ότι οι περισσότερες καταφατικές 

απαντήσεις ανήκουν σε γυναίκες (61,7% επί των καταφατικών απαντήσεων, 34% επί του 

συνόλου) παρά σε άνδρες (38,3% επί των καταφατικών απαντήσεων, 21,2% επί του 

συνόλου), δίνοντας ήδη µια πρώτη εντύπωση ότι ο γυναικείος πληθυσµός αντιµετωπίζει 

µεγαλύτερα προβλήµατα κατά την ένταξή του στην αγορά εργασίας, κάτι που προκύπτει και 

από τα στοιχεία άλλων σχετικών ερευνών.  

Ανάµεσα στις δύο µεταβλητές “τόπος τωρινής κατοικίας” και “αντιµετώπιση δυσκολίας 

αναζητώντας εργασία” δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=15,22   p=0,294) 
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(Παρ. Πίνακας 52). Η µεγαλύτερη συσχέτιση ανάµεσα στο Κιλκίς και την απουσία 

αντιµετώπισης δυσκολιών εξηγείται από προσωπικούς λόγους των αποφοίτων και όχι από τη 

γενικότερη κατάσταση στην απασχόληση στην περιοχή.  Μπορούµε όµως γενικά να 

παρατηρήσουµε ότι ανεξάρτητα από τον τόπο µόνιµης κατοικίας τους οι περισσότεροι 

αντιµετώπισαν προβλήµατα στην αναζήτηση εργασίας, κάτι απόλυτα συµβατό µε το 

φαινόµενο της υψηλής ανεργίας των νέων και της δύσκολης ένταξής τους στην αγορά 

εργασίας, που εκδηλώνεται πανευρωπαϊκά εδώ και αρκετά χρόνια. Σε ό,τι λοιπόν αφορά στην 

περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι δυσκολίες εξασφάλισης απασχόλησης από τους 

αποφοίτους Ι.Ε.Κ. και άτοµα νεαρής ηλικίας είναι ιδιαίτερα οξυµένες.  

Επίσης, ανάµεσα στις δύο µεταβλητές “κλάδος ειδικότητας” και “αντιµετώπιση 

δυσκολίας στην αναζήτηση εργασίας” δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση 

(Χ2=13,882   p= 0,382) (Παρ. Πίνακας 53). Οι ειδικότητες που αντιµετώπισαν σε µεγαλύτερο 

ποσοστό δυσκολίες στην αναζήτηση εργασίας είναι αυτές που ανήκουν στους κλάδους Υγείας 

και Κοινωνικών Υπηρεσιών (86,7%), Ηλεκτρολογίας (75%), Γεωτεχνικό (66,7%), 

Πληροφορικής και ∆οµικών Έργων (από 63,6%), ενώ ακολουθούν µε µικρότερα ποσοστά οι 

περισσότεροι από τους υπόλοιπους κλάδους, στους οποίους οι µισοί απόφοιτοι 

παραδέχθηκαν την αντιµετώπιση δυσκολιών, κάτι που καταδεικνύει µια γενικότερη στενότητα 

στην αγορά εργασίας για εξειδικευµένες επαγγελµατικές θέσεις .  

Στις επόµενες επιλογές ∆΄4 α-ιδ καλούνται να απαντήσουν µόνο όσοι στην ∆΄3 έχουν 

απαντήσει καταφατικά. 

 

 Έλλειψη εµπιστοσύνης στον εαυτό µου (Παρ. Πίνακας 51) 
Υποστηρίζεται συχνά ότι η αυτοπεποίθηση ενός ανθρώπου διαδραµατίζει καταλυτικό 

ρόλο στην πορεία των διεκδικήσεων και της καταξίωσής του στο κοινωνικό και επαγγελµατικό 

περιβάλλον. Υπό το πρίσµα αυτού του συλλογισµού θελήσαµε να διερευνήσουµε σε ποιο 

βαθµό οι απόφοιτοι του δείγµατος επηρεάστηκαν από αυτόν τον παράγοντα. Άλλωστε στη 

διάρκεια των συναντήσεων αντιληφθήκαµε ότι η προσωπικότητα κάποιων ατόµων κάθε άλλο 

παρά τα διευκόλυνε στην πορεία τους στους εργασιακούς χώρους. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η πολύ µεγάλη πλειοψηφία δεν αντιµετώπισε τέτοια 

προβλήµατα. Το 73,9% απάντησε ότι δεν υπήρξε «καθόλου» τέτοιος προβληµατισµός και το 

7,8% ότι υπήρξε µόνο «λίγο». Για «αρκετή» επίδραση µίλησε το 10,6%, ενώ «πολύ» και 

«πάρα πολύ» επηρεάστηκαν το 3,3% και το 4,4% αντίστοιχα. Έτσι, µπορούµε να δεχθούµε 

ότι τα περισσότερα άτοµα κινήθηκαν µε εµπιστοσύνη στον εαυτό τους και τις ικανότητές τους 

µέσα στην αγορά εργασίας. 

 

 Έλλειψη προσωπικών κινήτρων για αναζήτηση εργασίας (Παρ. Πίνακας 51) 
Με την επιλογή αυτή αναφερόµαστε σε άτοµα τα οποία προφανώς λόγω της µη 

αντιµετώπισης οικονοµικών πιέσεων και της παρουσίας ενός προστατευτικού περιβάλλοντος 

δεν αισθάνθηκαν πιεστική την ανάγκη να αναζητήσουν εργασία για την προσωπική τους 

ικανοποίηση. Είναι πολύ χαµηλά τα ποσοστά που συγκέντρωσαν οι διαβαθµίσεις «πάρα 
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πολύ» (3,4%), «πολύ» (2,8%) και «αρκετά» (12,8%), ενώ αντίθετα πολύ υψηλά είναι τα 

ποσοστά όσων αρνήθηκαν ότι στερούνταν προσωπικών κινήτρων για αναζήτηση εργασίας 

(81%). 

 

 Έλλειψη θέσεων απασχόλησης στη συγκεκριµένη ειδικότητα (Παρ. Πίνακας 51) 
Είναι αναµενόµενο ότι οι απόφοιτοι στη µεγάλη τους πλειοψηφία αναζητώντας 

εργασία θα επιθυµούσαν να εξασφαλίσουν κάποια που να είναι σχετική µε το αντικείµενο στο 

οποίο εξειδικεύτηκαν. Ταυτόχρονα παρουσιάζει ενδιαφέρον µε κάποια πρόσθετη επεξεργασία 

των δεδοµένων να εντοπίσουµε κάποιες ειδικότητες που δυσκολεύουν περισσότερο από το 

κανονικό τα άτοµα που τις επέλεξαν, ειδικά µάλιστα αν λάβουµε υπόψη µας ότι κύρια 

επιδίωξη των σχετικών εκπαιδευτικών στρατηγικών και επιµέρους πολιτικών είναι η 

υποστήριξη ειδικοτήτων που να είναι απορροφήσιµες / αξιοποιήσιµες από την αγορά 

εργασίας. 

Οι πληροφορίες που συλλέξαµε έδειξαν ότι πράγµατι οι περισσότεροι απόφοιτοι 

(72,2%) συνάντησαν δυσκολία απορρόφησης της ειδικότητάς τους στην αγορά εργασίας. 

Αναλυτικότερα το 41,7% συνάντησε «πάρα πολύ» µεγάλη, το 12,8% «πολύ» και το 17,8% 

«αρκετά» µεγάλη έλλειψη θέσεων της ειδικότητάς του. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 

απαιτείται πολύ µεγάλη προσοχή και ρεαλισµός στις στρατηγικές επιλογές που σχετίζονται µε 

την προβολή κάποιων ειδικοτήτων που ζητούνται από την αγορά εργασίας, ώστε να 

αποφευχθεί στο εξής η κατασπατάληση των ανθρώπινων πόρων (µε τη λανθασµένη 

εξειδίκευσή τους), αλλά και των οικονοµικών πόρων που απαιτούνται για την εφαρµογή των 

προγραµµάτων κατάρτισης. Για «λίγη» (11,1%) ή «καθόλου» (16,7%) έλλειψη µίλησε το 

υπόλοιπο 27,8%.  

Ανάµεσα στις δύο µεταβλητές “κλάδος ειδικότητας”  και “έλλειψη θέσεων εργασίας 

στην ειδικότητα” δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=50,035   p=0,393), 

µεγαλύτερη συσχέτιση, όµως, υπάρχει ανάµεσα στους κλάδους Υγείας και Κοινωνικών 

Υπηρεσιών και την πάρα πολλή µεγάλη έλλειψη, Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού και την 

µικρή  και Οικονοµίας και ∆ιοίκησης και την καθόλου έλλειψη θέσεων απασχόλησης. Γενικά 

µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι οι περισσότεροι απόφοιτοι σε κάθε ειδικότητα αναφέρονται 

σε πάρα πολύ µεγάλη έλλειψη, σε κάποιες µάλιστα ειδικότητες (π.χ. Ενδυµατολογίας και 

Σχεδίου Μόδας, Υγείας  και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Αισθητικής) ξεπερνούν κατά πολύ τους 

µισούς. 

 

 Έλλειψη θέσεων απασχόλησης γενικά (∆ιάγραµµα 39 και Παρ. Πίνακας 51) 
∆εν χρειάζεται να αναφερθούµε ειδικά σε ένα θέµα τόσο πολυσυζητηµένο και 

σχολιασµένο (αλλά ακόµη άλυτο), όπως είναι η ανεργία που προκαλείται από την έλλειψη 

θέσεων απασχόλησης στην αγορά εργασίας. 

Στη σχετική επιλογή που προβλήθηκε προς τους ερωτώµενους οι περισσότεροι 

(75,4%) επιβεβαίωσαν αυτό που ακούγεται από διάφορες πηγές, επίσηµες και µη. Το 

ποσοστό αυτό κατανέµεται σε 39,7% για το «πάρα πολύ», 19% για το «πολύ» και 16,8% για 
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το «αρκετά», δείχνοντας ότι η έλλειψη θέσεων ήταν πολύ ισχυρός παράγοντας για τα άτοµα 

αυτά που σε νεαρή τα περισσότερα ηλικία κατέβαλλαν προσπάθειες εισόδου στο σύνολο των 

ήδη εργαζοµένων. 

Λιγότεροι (συνολικό ποσοστό 24,6%) είναι αυτοί οι οποίοι δήλωσαν ότι οι δυσκολίες 

που αντιµετώπισαν είχαν «λίγη» (6,7%) ή «καθόλου» (17,9%) σχέση µε την γενικότερη 

έλλειψη θέσεων στην αγορά.  

Ανάµεσα στις δύο µεταβλητές “κλάδος ειδικότητας” και “έλλειψη θέσεων εργασίας 

γενικά” δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=37,118   p=0,872). Η παρατήρηση 

των ευρηµάτων του πίνακα της συσχέτισης δείχνει ότι σε πολύ µεγάλη έλλειψη θέσεων 

εργασίας γενικά αναφέρθηκαν οι περισσότεροι κλάδοι, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη 

εµπειρία από την αγορά εργασίας, στην οποία εµφανίζεται τα τελευταία χρόνια µια γενικότερη 

δυσπραγία στη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Τα υψηλότερα ποσοστά στη 

διαβάθµιση “πάρα πολύ” εµφανίζονται σε κλάδους τεχνικών ειδικοτήτων (Ηλεκτρολογίας 

66,7%, Μηχανολογίας 55,6%), ενώ στους υπόλοιπους κλάδους αντίστοιχα τοποθετούνται οι 

µισοί (Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας, Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Γεωτεχνικός, Μεταφορών 

και Τουρισµού) ή πάνω από έναν στους τρεις αποφοίτους (Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού, 

Πληροφορικής, ∆οµικών Έργων, Εφαρµοσµένων Τεχνών, Οικονοµίας και ∆ιοίκησης), που 

εµφανίζουν όµως πιο υψηλά ποσοστά στην διαβάθµιση “πολύ”.  

Είναι φανερό ότι η γενικότερη έλλειψη θέσεων εργασίας αποτέλεσε σηµαντικό 

παράγοντα 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. 

 

 Έλλειψη πληροφόρησης από αρµόδιους φορείς (∆ιάγραµµα 37 και Παρ. Πίνακας 51) 
Ο Ο.Α.Ε.∆. αποτελεί τον κυριότερο φορέα πληροφόρησης των νεοεισερχοµένων στην 

αγορά εργασίας και των ανέργων για την εξασφάλιση θέσης απασχόλησης. Τα τελευταία 

χρόνια έχουν προστεθεί (παρ’ όλο το ασαφές ακόµη νοµικό πλαίσιο) και οι ιδιωτικές εταιρείες 

εύρεσης εργασίας και ενοικίασης εργαζοµένων, οι οποίες ήδη σε άλλες χώρες λειτουργούν 

εδώ και πολλά χρόνια. Τέλος, οφείλουµε να αναφερθούµε και σε διάφορα γραφεία 

προώθησης της απασχόλησης που υπάρχουν σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύµατα (ανάµεσά 

τους και σε πολλά Ι.Ι.Ε.Κ.), σε ∆ήµους, κλπ. Θελήσαµε να διαπιστώσουµε αν οι απόφοιτοι του 

δείγµατος στην προσπάθειά τους να βρουν εργασία µέσω ενός από αυτούς τους φορείς 

συνάντησαν θετική ανταπόκριση ή όχι. Εξάλλου, σε προηγούµενη ερώτηση έγινε αναφορά 

στα (προφορικά) παράπονα για την αδιαφορία που συνάντησαν στον Ο.Α.Ε.∆. όσοι τον 

επισκέφθηκαν. 
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Έλλειψη πληροφόρησης από τους αρµόδιους φορείς συνάντησε το 78,8% των 

αποφοίτων που δυσκολεύτηκαν να εξασφαλίσουν εργασία. Το υπόλοιπο 21,3% απάντησε 

αρνητικά, κυρίως, γιατί δεν απευθύνθηκε σε κάποιον φορέα και λιγότερο γιατί έτυχε βοήθειας. 

 

 Ανακολουθία ικανοτήτων – διαθέσιµων θέσεων εργασίας (Παρ. Πίνακας 51) 
Συχνό πρόβληµα και παράπονο των εργοδοτών αποτελεί η ανακολουθία ανάµεσα 

στις ικανότητες και δεξιότητες των εργαζοµένων και στις απαιτήσεις των θέσεων που αυτοί 

καλούνται να στελεχώσουν. Παρατηρείται δηλαδή συχνά το φαινόµενο τα ουσιαστικά 

προσόντα να είναι ανεπαρκή για τα καθήκοντα που συνεπάγεται µια θέση εργασίας. 

Στην περίπτωση των ατόµων του δείγµατος εµφανίζεται µια διασπορά των 

απαντήσεων σε όλες τις διαβαθµίσεις. Το φαινόµενο αυτό το αντιµετώπισαν και το 

παραδέχθηκαν λίγο περισσότεροι από τους µισούς ερωτώµενους (συνολικά: 59,8% και 

αναλυτικά: 15,6% για το «πάρα πολύ», 16,2% για το «πολύ» και µάλλον ψηλότερα µε 27,9% 

για το «αρκετά»). ∆εν το αποδέχθηκαν ως αιτία των δυσκολιών τους να βρουν κάποια 

εργασία το 40,2% των ερωτώµενων, έχοντας την άποψη ότι η κατάρτιση τους είχε εξοπλίσει 

µε τις αναγκαίες δεξιότητες. Στην προκειµένη περίπτωση αυτοί που επέλεξαν τη διαβάθµιση 

«καθόλου» (27,9%) είναι υπερδιπλάσιοι από εκείνους που δήλωσαν το «λίγο» (12,3%). 

 

 Έλλειψη προηγούµενης επαγγελµατικής εµπειρίας (∆ιάγραµµα 38 και Παρ. Πίνακας 

51) 

Μια από τις ερωτήσεις που τίθενται από τους εργοδότες προς τους υποψήφιους για 

πρόσληψη αναφέρεται στο αν οι τελευταίοι έχουν προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία. 

Είναι βέβαιο ότι η ύπαρξή της κάνει περισσότερο πιθανή την ικανοποιητική αποδοτικότητα 

του υπαλλήλου. Ταυτόχρονα, όµως, η έλλειψή της αποτελεί σηµαντικό µειονέκτηµα των 

υποψηφίων που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας. 

Στην περίπτωση των ατόµων της παρούσας έρευνας στους περισσότερους 

απόφοιτους (72,8%) ζητήθηκε προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία και το γεγονός ότι δεν 

την είχαν τους απέκλεισε ή τους δυσκόλεψε στη διεκδίκηση εργασίας. Μάλιστα βλέπουµε ότι 

οι περισσότερες από αυτές τις απαντήσεις (44,4%) συγκεντρώνονται στην διαβάθµιση «πάρα 

πολύ», καταδεικνύοντας το µέγεθος του προβλήµατος, ενώ πολύ µικρότερα ποσοστά έχουµε 

στο «πολύ» (14,4%) και στ «αρκετά» (13,9%). 

Πολύ λιγότεροι (27,2%) ήταν αυτοί που η δυσκολία τους στην ανεύρεση εργασίας δε 

συνδέθηκε «καθόλου» (23,3%) ή µόνο «λίγο» (3,9%) µε το ότι δεν είχαν προηγούµενη 

επαγγελµατική εµπειρία. 

Οι δύο µεταβλητές “κλάδος ειδικότητας” και “έλλειψη προηγούµενης επαγγελµατικής 

εµπειρίας” δεν έχουν στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=41,025   p= 0,752) µεταξύ τους, 

εµφανίζεται, όµως, απουσία επίδρασης της δεύτερης για τους αποφοίτους των ∆οµικών 

Έργων. Η µεταβλητή “έλλειψη προηγούµενης επαγγελµατικής εµπειρίας” αποτέλεσε αιτία 

δυσκολίας στην εύρεση εργασίας για τις περισσότερες ειδικότητες, αφού οι απόφοιτοί τους 

επέλεξαν τις δύο υψηλότερες διαβαθµίσεις αναφερόµενοι σε αυτήν. Είναι γεγονός ότι για έναν 
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εργαζόµενο µε επαγγελµατική εµπειρία είναι ευκολότερο να ενταχθεί στο επαγγελµατικό 

περιβάλλον και να εργαστεί παραγωγικά, σε σχέση µε κάποιον που τη στερείται, γι’ 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. 

 

 Έλλειψη κινήτρων προς τους εργοδότες για δηµιουργία θέσεων εργασίας (Παρ. 

Πίνακας 51) 

Η παρατεταµένη οικονοµική ύφεση και τα διαρθρωτικά προβλήµατα της αγοράς 

εργασίας (π.χ. απουσία ευελιξίας) καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη και σε κάποιες περιπτώσεις 

ασύµφορη τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το κράτος, ακολουθώντας 

και τις σχετικές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµµές, προσπαθεί να τονώσει την αγορά 

εργασίας λαµβάνοντας κάποια µέτρα και προσφέροντας στους εργοδότες κίνητρα που 

αποσκοπούν στην τόνωση της απασχόλησης. 

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που δόθηκαν στη επιλογή αυτή οι απόφοιτοι στο 

µεγαλύτερο ποσοστό τους (73,9%) αντιλήφθηκαν απουσία τέτοιων κινήτρων, που θα 

διευκόλυναν και τη δική τους θέση στην αγορά εργασίας. Αντίθετη άποψη εξέφρασε το 26,1% 

των ερωτώµενων. 

 

 Έλλειψη χρηµατοδότησης για επανακατάρτιση (Παρ. Πίνακας 51) 

Η συνειδητοποίηση εκ µέρους των εργαζοµένων ότι η ειδικότητά τους δεν έχει πλέον 

ζήτηση στην αγορά εργασίας ή ότι µέρος των δεξιοτήτων τους έχει απαξιωθεί λόγω των 

συντελούµενων µεταβολών οφείλει να τους οδηγήσει σε επανακατάρτιση, ώστε να 

αντισταθµιστούν οι προηγούµενοι αρνητικοί παράγοντες που δυσχεραίνουν την είσοδό τους 

στην αγορά εργασίας ή καθιστούν επίφοβη τη θέση εργασίας τους (αν ήδη έχουν). Πολλά από 

τα προγράµµατα αυτά είναι επιδοτούµενα, ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια των ατόµων να 

ανταποκριθούν στις εξελίξεις, µια και για τους περισσότερους το σχετικό οικονοµικό κόστος 

είναι δυσβάσταχτο. Γνωρίζουµε από τις απαντήσεις σε άλλο ερώτηµα ότι κάποιοι από τους 

απόφοιτους του δείγµατος είχαν παρακολουθήσει προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης 

που έτυχαν οικονοµικής ενίσχυσης.  

Από τις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι 

συνάντησαν δυσκολίες εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν µπορούσαν να παρακολουθήσουν 

κάποιο σεµινάριο επανακατάρτισης, γιατί δεν υπήρχε η σχετική χρηµατοδότηση και οι ίδιοι 

αδυνατούσαν να αναλάβουν το οικονοµικό κόστος. Το συνολικό ποσοστό αυτών ανέρχεται 

στο 58,7% (30,7% για το «πάρα πολύ», 10,1% για το «πολύ» και 17,9% για το «αρκετά») 

γεγονός που επαληθεύει την έντονη επιθυµία των ατόµων αυτών να επανακαταρτιστούν.  

Το 41,3% πάλι δε συνέδεσε τις δυσκολίες του να βρει εργασία µε την έλλειψη 

σχετικών ενισχύσεων. 
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 Αµοιβές πολύ χαµηλές σε σχέση µε προσόντα (Παρ. Πίνακας 51) 

Έντονα προβλήµατα συνάντησαν οι ερωτώµενοι και µε τις προσφερόµενες αµοιβές. 

Σε πολλές µάλιστα περιπτώσεις τους προσφερόταν ο µισθός ανειδίκευτου εργαζόµενου για 

προφορά εργασίας εξειδικευµένη και σύµφωνη µε τα προσόντα τους. Στην κατάσταση αυτή, η 

οποία φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη, δείχνουν να συντελούν η υπερπροσφορά 

εργατικού δυναµικού, οι πληµµελείς έλεγχοι από τα αρµόδια όργανα, καθώς και η απουσία 

σαφούς οργανογράµµατος στις ελληνικές επιχειρήσεις, το οποίο θα υποχρέωνε και τους 

εργοδότες, αλλά και τους εργαζόµενους στην αποδοχή των όρων (καθηκόντων και 

δικαιωµάτων) που αρµόζουν σε κάθε θέση, εποµένως και των αµοιβών. 

Στην περίπτωση του δικού µας δείγµατος και σε επίπεδο συνόλου τα περισσότερα 

άτοµα διατύπωσαν παράπονα για τις χαµηλές αµοιβές (58,9%). Αν επιµερίσουµε το ποσοστό 

αυτό, θα δούµε ότι οι περισσότερες απαντήσεις βρίσκονται στη διαβάθµιση «αρκετά» (27,2%) 

και ακολουθούν το «πάρα πολύ» µε 20% και το «πολύ» µε 11,7%. Κατά τη γνώµη µας η 

προσφορά χαµηλής αµοιβής για σχεδόν ένα στα τρία άτοµα δηµιούργησε κάποιες δυσκολίες, 

αλλά αυτές δεν ήταν κυρίαρχες. Εξάλλου, ένα 28,3% δηλώνει ότι δεν αντιµετώπισε τέτοιο 

φαινόµενο και ένα 12,8% αντιµετώπισε µόνο «λίγο». 

 

 Μη προσφορά µόνιµης εργασίας (Παρ. Πίνακας 51) 

Η µονιµότητα στη θέση εργασίας και το αίσθηµα ασφάλειας που απορρέει από αυτή 

αποτελεί βασικό ζητούµενο για τους εργαζόµενους και συχνά αποτελεί σηµείο τριβής µεταξύ 

εργαζοµένων και εργοδοτών, αλλά και µεταξύ των ίδιων των εργαζοµένων ιδιωτικού και 

δηµόσιου τοµέα. Σε άλλες χώρες του εξωτερικού η επαγγελµατική κινητικότητα και µάλιστα, 

σε κάποιες περιπτώσεις, αρκετές φορές στη διάρκεια της εργασιακής ζωής του ατόµου 

αποτελεί µια πραγµατικότητα µε την οποία έχουν πλέον εξοικειωθεί οι περισσότεροι 

εργαζόµενοι. Στην Ελλάδα, όµως, η διατήρηση σε πολλούς τοµείς των παραδοσιακών δοµών 

δεν επέτρεψε στους εργαζόµενους, ακόµη και στους νεότερους σε ηλικία, να διαµορφώσουν 

και να αποδεχθούν πλήρως µια παρόµοια αντίληψη.  

Ήταν λοιπόν αναµενόµενο ότι και τα άτοµα στα οποία απευθυνθήκαµε θα θεωρούσαν 

πλέον επιθυµητή τη µόνιµη εργασία και τέτοια θα αναζητούσαν. Τα αποτελέσµατα δεν µας 

διέψευσαν, αφού συνολικά το 69,4% παραδέχθηκε ότι δυσκολεύτηκε στην ανεύρεση εργασίας 

και µάλιστα οι περισσότεροι (45%) σε «πάρα πολύ» µεγάλο βαθµό, γιατί οι προσφερόµενες 

εργασίες δεν είχαν µόνιµο χαρακτήρα. «Πολύ» και «αρκετά» δυσκολεύτηκαν το 13,9% και το 

10,6 αντίστοιχα. 

«Καθόλου» και «λίγο» δυσκολεύτηκε το 20,6% και το 10% αντίστοιχα (συνολικά το 

30,6%). 

 

 Κακές συνθήκες εργασίας (ωράριο, ασφάλιση, εργασιακό περιβάλλον, κλπ.) (Παρ. 

Πίνακας 51) 

Με τον όρο εργασιακές συνθήκες αναφερόµαστε σε µια σειρά από στοιχεία τα οποία 

αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του εργασιακού περιβάλλοντος, το εφαρµοζόµενο 
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ωράριο, την ύπαρξη ασφάλισης και την αµοιβή. Ειδικά την τελευταία επιλέξαµε να την 

διαχωρίσουµε (στην επιλογή Ε147), γιατί φαίνεται να ασκεί ιδιαίτερα σηµαντική -σε σύγκριση 

µε τα υπόλοιπα στοιχεία- επιρροή στην επαγγελµατική επιλογή του ατόµου. 

Βλέπουµε ότι και πάλι το µεγαλύτερο ποσοστό (70%) αντιµετώπισε δυσκολίες 

σχετικές µε το εργασιακό περιβάλλον. Μάλιστα το µισό από αυτό (35%) ανήκει σε αυτούς που 

απέδωσαν «πάρα πολύ» µεγάλο βαθµό δυσκολίας. Για «πολύ» µίλησε το 15,6% και για 

«αρκετά» το 19,4%. Το 22,2% πάλι αναφέρθηκε στην διαβάθµιση «καθόλου» και το 7,8% στο 

«λίγο» (συνολικά 30%). 

 

 Γνωστοποίηση θέσεων µέσω «γνωστών» – δυσκολία στην πληροφόρηση 
(∆ιάγραµµα 36 και Παρ. Πίνακας 51) 

Κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι δεν έχει ακούσει (και ίσως και συνεισφέρει 

προσωπικά σε κάτι τέτοιο) ότι πολλά άτοµα εξασφαλίζουν εργασία κυρίως χάρη στην 

πληροφόρηση και το ενδιαφέρον του συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντος. Συχνά µάλιστα οι 

κενές θέσεις γνωστοποιούνται µόνο σε ένα στενό κύκλο προσώπων, των οποίων η 

παρέµβαση συνήθως ικανοποιεί τις ανάγκες, αφήνοντας εκτός συναγωνισµού όσους δεν 

ανήκουν στο συγκεκριµένο περιβάλλον. 

Και στη δική µας έρευνα φάνηκε ξεκάθαρα και µε µεγάλη διαφορά η επίδραση αυτού 

του παράγοντα στις δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι περισσότεροι απόφοιτοι αναζητώντας 

εργασία. Το συνολικό ποσοστό των θετικών τοποθετήσεων ανέρχεται στο 90,6%, µε 

ισχυρότερη συγκέντρωση στο «πάρα πολύ» (64,4%). Με µεγάλη διαφορά ακολουθούν το 

«πολύ» (17,8%) και το «αρκετά» (8,3%). Η συγκέντρωση µάλιστα των υψηλότερων 

ποσοστών στη διαβάθµιση «πάρα πολύ» καταδεικνύει και το βαθµό αγανάκτησης(;) των 

ερωτώµενων από το φαινόµενο αυτό. Αν µάλιστα συνδυαστεί και µε το γεγονός ότι το 44,1% 

του συνόλου των αποφοίτων απάντησε ότι δεν αντιµετώπισε δυσκολίες αναζητώντας 

εργασία, µπορούµε να υποθέσουµε ότι ένα µέρος από αυτούς (το οποίο δε µπορούµε βέβαια 

να ορίσουµε µε ακρίβεια) εξασφάλισε εργασία µε αυτόν τον τρόπο και χωρίς δυσκολία, γι’ 

αυτό και έδωσε αρνητική απάντηση. 

Εξαιρετικά χαµηλά ποσοστά έχουµε στις αρνητικές τοποθετήσεις (9,4%) και 

ειδικότερα στο «καθόλου» (6,1%) και το «λίγο» (3,3%). 

 

 Άλλη δυσκολία στην αναζήτηση εργασίας 
Μόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό της τάξης του 4,4% (8 άτοµα) επικαλέστηκε 

επιπρόσθετες δυσκολίες στην αναζήτηση εργασίας. Αυτές που αναφέρθηκαν µπορούν 

επιγραµµατικά να κωδικοποιηθούν ως προτίµηση των εργοδοτών σε άλλες οµάδες 

εργαζοµένων, όπως τις γυναίκες (αυτό από άνδρες που θεωρούσαν ότι παραγκωνίζονταν 

από γυναίκες συνυποψήφιες), τους απόφοιτους ανώτερης εκπαιδευτικής βαθµίδας (κυρίως 

των Τ.Ε.Ι., που έχουν ειδικότητες συναφείς µε εκείνες των Ι.Ε.Κ.) και εργαζόµενους που 

µπορούσαν να προσληφθούν ως επιδοτούµενοι µέσω κάποιου σχετικού προγράµµατος. 
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 Kendall’ s W Test   
Η κατάταξη των επιλογών που αναλύθηκαν προηγουµένως µε βάση το Kendall’ s W 

Test  δείχνει την πιο σηµαντική τάση -και µάλιστα µε διαφορά- στη µεταβλητή «γνωστοποίηση 

των θέσεων µέσω “γνωστών”-δυσκολία στην πληροφόρηση» (4,35), ενώ ακολουθούν η 

«έλλειψη πληροφόρησης από αρµόδιους φορείς» (5,61), η «έλλειψη προηγούµενης 

επαγγελµατικής εµπειρίας» (5,93) και η «έλλειψη θέσεων εργασίας γενικά» (6,20). 

Το ίδιο τεστ εφαρµοζόµενο κατά φύλο µας δίνει τη σηµαντικότερη τάση στις ίδιες δύο 

πρώτες µεταβλητές µε µικρές διαφοροποιήσεις.  

Ειδικότερα, στους άνδρες η πρώτη µεταβλητή έχει λιγότερο σηµαντική τάση (4,84) σε 

σχέση µε τις γυναίκες (4,04), στις οποίες είναι περισσότερο σηµαντική.  

Θα µπορούσαµε ενδεχοµένως να σχολιάσουµε ότι, επειδή η ακόµη παραδοσιακή σε 

πολλά στοιχεία της ελληνική κοινωνία θεωρεί ότι για τη γυναίκα υπάρχουν και διάφορες άλλες 

διέξοδοι πέρα από την επαγγελµατική καταξίωση, φροντίζει περισσότερο για την 

επαγγελµατική αποκατάσταση των ανδρών-µελών της. Γι’ αυτό και βλέπουµε η συγκεκριµένη 

µεταβλητή να έχει πιο σηµαντική τάση στις γυναίκες και λιγότερο στους άνδρες, οι οποίοι 

µάλιστα υπολείπονται αρκετά και σε σχέση µε την τάση σε επίπεδο συνόλου. 

Στην δεύτερη µεταβλητή επίσης φαίνεται να συµφωνούν και οι άνδρες (5,51) και οι 

γυναίκες (5,67), χωρίς ιδιαίτερη απόκλιση από την τιµή του τεστ για το σύνολο. 

∆ιαφοροποίηση παρατηρούµε στην τρίτη σηµαντικότερη µεταβλητή, καθώς για το 

κάθε φύλο αυτή είναι διαφορετική. Στην περίπτωση των ανδρών έχουµε την «έλλειψη 

προηγούµενης επαγγελµατικής εµπειρίας» (5,56) και ταυτίζεται µε την αντίστοιχη στη 

θεώρηση επί του συνόλου. Ακολουθεί η τέταρτη σηµαντικότερη τάση, η «έλλειψη θέσεων 

εργασίας στην ειδικότητα» (5,88). 

Στις γυναίκες υπάρχει επίσης διαφοροποίηση, αλλά µε την προβολή άλλων 

µεταβλητών. Συγκεκριµένα, η τρίτη σηµαντικότερη τάση εµφανίζεται στις «κακές συνθήκες 

εργασίας» (6,06) και η τέταρτη στη «µη προσφορά µόνιµης εργασίας» (6,14), ενώ πολύ κοντά 

ακολουθεί η «έλλειψη προηγούµενης επαγγελµατικής εµπειρίας (6,17), που φαίνεται να 

ταλαιπωρεί µεγάλο ποσοστό του νεαρού εργατικού δυναµικού, ανεξαρτήτως φύλου. Θα 

µπορούσαµε γενικά να παρατηρήσουµε ότι οι γυναίκες δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση στη 

δεύτερη και τρίτη µεταβλητή επιδεικνύουν ενδιαφέρον για επίτευξη αισθήµατος ασφάλειας και 

σιγουριάς, καθώς και επιθυµία να εγκλιµατιστούν µε άνεση στο εργασιακό περιβάλλον, 

στοιχεία που αντιστοιχούν περισσότερο στο θυµικό (συναισθηµατικό) παρά στο λογικό 

κοµµάτι του ανθρώπου. 

 

4.2. Παράλληλη απασχόληση (παρόν-παρελθόν) 

• Ύπαρξη παράλληλης απασχόλησης 
Σε πολλές περιπτώσεις και για διάφορες αιτιολογίες οι εργαζόµενοι πέρα από την 

κανονική τους απασχόληση έχουν και µια δεύτερη παράλληλη απασχόληση. Στη σχετική 

ερώτηση που τέθηκε στους αποφοίτους του δείγµατός µας βρέθηκε ότι λιγότεροι από ένας 

στους τρεις (27,6%) κατά τον καιρό διενέργειας της έρευνας ή σε προηγούµενη χρονική 
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στιγµή είχαν παράλληλη απασχόληση και η µεγάλη πλειοψηφία (72,4%) απάντησε αρνητικά 

(∆ιάγραµµα 40 και Παρ. Πίνακας 54). 

Αν εξετάσουµε την κατά φύλο κατανοµή  αυτών που έχουν / είχαν παράλληλη 

απασχόληση παρατηρούµε υπεροχή του ανδρικού φύλου µε ποσοστό 55,5% (34,5% επί του 

συνόλου των ανδρών και 15,3% επί του συνολικού δείγµατος) έναντι του 44,4% των 

γυναικών (22,1% επί του συνόλου των γυναικών και 12,3% επί του συνόλου του δείγµατος). 

Σηµαντικά λιγότερες είναι οι γυναίκες οι οποίες αναζήτησαν και απασχολήθηκαν σε δεύτερη 

παράλληλη εργασία. Στη συνέχεια θα δούµε για ποιους λόγους άνδρες και γυναίκες επέλεξαν 

την παράλληλη απασχόληση ή όχι.  

Συγκρίνοντας τις δύο µεταβλητές “κλάδος ειδικότητας” και “ύπαρξη παράλληλης 

απασχόλησης (παρόν ή παρελθόν)” δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=21,772   

p=0,059). Παρατηρούµε ότι παράλληλη απασχόληση σε µεγαλύτερο ποσοστό από τον κάθε 

κλάδο δήλωσαν οι κλάδοι Επικοινωνίας και ΜΜΕ (83,3%),  Μηχανολογίας (36,8%), 

Γεωτεχνικός (33,3%), Εφαρµοσµένων Τεχνών (32%), Πληροφορικής (29,4%), ∆οµικών 

Έργων (27,3%), Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού (26,7%) και Οικονοµίας και ∆ιοίκησης 

(24%). Σε πολλές περιπτώσεις οι απόφοιτοι τεχνικών κυρίως ειδικοτήτων ασκούσαν την 

ειδικότητά τους αναλαµβάνοντας ιδιωτικά κάποιες σχετικές εργασίες, ενώ σε ορισµένες 

περιπτώσεις εργάζονταν ευκαιριακά για τη συµπλήρωση του εισοδήµατός τους. 

 

• Είδος παράλληλης απασχόλησης 
Πολύ µεγάλη είναι η ποικιλία των ειδικοτήτων στις οποίες απασχολήθηκαν 

παράλληλα µε την κύρια εργασία τους οι παραπάνω απόφοιτοι. Το 28,7% από αυτούς 

δήλωσαν ότι απασχολήθηκαν µε την ειδικότητα στην οποία εξειδικεύτηκαν στα Ι.Ε.Κ. 

ασκώντας την ανεξάρτητα ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Τέτοιες ειδικότητες αναφέρθηκαν του 

τεχνικού ψύξης-θέρµανσης-κλιµατισµού, Η/Υ και γραφίστα, του ειδικού εφαρµογών 

πληροφορικής, ξενοδοχειακών υπηρεσιών, εικονοληψίας, αισθητικής και διακόσµησης, 

καθώς και εκείνες της οικονοµίας και διοίκησης. 

Ταυτόχρονα αναφέρθηκαν και µια σειρά από άλλες απασχολήσεις όπως του 

γεωργού, του εµπόρου, του πωλητή, του εµποροϋπαλλήλου, του δηµοσιογράφου, του 

ασφαλιστή, ενώ αξίζει να σηµειώσουµε την ιδιαίτερη “προτίµηση” (κυρίως των ανδρών) στην 

απασχόληση ως σερβιτόρων, θέση την οποία σύµφωνα µε τα λεγόµενά τους µπορούν να 

εξασφαλίσουν σχετικά εύκολα -λόγω του µεγάλου αριθµού των καταστηµάτων εστίασης και 

ψυχαγωγίας-, να την κρατήσουν για όσο διάστηµα επιθυµούν και να τους αποδώσει αρκετά 

ικανοποιητικό πρόσθετο εισόδηµα. 

 

• Αιτίες ύπαρξης παράλληλης απασχόλησης (Παρ. Πίνακας 55α) 
Οι αιτίες της επιλογής παράλληλης απασχόλησης είναι κυρίως οικονοµικοί. Πράγµατι 

οι περισσότεροι απόφοιτοι (57,8%) απασχολήθηκαν σε παράλληλη εργασία προκειµένου να 

ενισχύσουν τα οικονοµικά τους, καθώς οι οικονοµικές τους ανάγκες δε µπορούσαν να 

καλυφθούν από το εισόδηµά τους από την κύρια απασχόλησή τους. Οι άνδρες (64%) δίνουν 
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µεγαλύτερη σηµασία στην ενίσχυση του εισοδήµατός τους σε σχέση µε τις γυναίκες (47,5%) 

και αυτό πρέπει να οφείλεται στην αντίληψη µε την οποία ανατρέφονται τα δύο φύλα στην 

Ελλάδα, η οποία θέλει τους άνδρες να αναλαµβάνουν µεγαλύτερη υποχρέωση για 

εξασφάλιση υψηλότερου εισοδήµατος για την κάλυψη προσωπικών και οικογενειακών 

αναγκών. Με πολύ µεγάλη διαφορά ακολουθεί η προτίµηση στη συγκεκριµένη απασχόληση 

(15,6% για το σύνολο, 14% για τους άνδρες και 17,5% για τις γυναίκες) και στην περίπτωση 

αυτή συνήθως πρόκειται για εργασία σχετική µε την εξειδίκευση των ατόµων. Επίσης, και τα 

δύο φύλα αναφέρονται στην προσφορά βοήθειας στο οικογενειακό περιβάλλον (συνήθως 

αναφέρονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις ή σε γεωργική απασχόληση) σε ποσοστό 10% 

(αυτό στους άνδρες είναι 8% και στις γυναίκες 12,5%), ενώ γίνεται κάποια αναφορά (5,6%) 

και στην επιθυµία των αποφοίτων να διατηρήσουν κοινωνικές και επαγγελµατικές επαφές, 

που θα µπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιµες σε µια µελλοντική επαγγελµατική τους 

δραστηριοποίηση. 

Οι κλάδοι ειδικοτήτων που είχαν παράλληλη απασχόληση απεικονίζονται στον 

Πίνακα 103 των παραρτηµάτων. 

 

• Αιτίες µη ύπαρξης παράλληλης απασχόλησης (Παρ. Πίνακας 55β) 
Σε αυτή την ανοιχτή ερώτηση κλήθηκε να απαντήσει το 72,4% των αποφοίτων του 

δείγµατος, για να αιτιολογήσει την επιλογή του. 

Το ποσοστό των γυναικών που δεν απασχολήθηκαν παράλληλα µε την κύρια 

εργασία τους είναι αρκετά µεγαλύτερο (59,8%) από τον αντίστοιχο των ανδρών (40,3%). 

Βέβαια, και τα δύο φύλα προβάλλουν τους προσωπικούς λόγους ως την πιο σηµαντική αιτία 

της επιλογής τους (51,3%) και ακολουθεί η απουσία προσωπικού ενδιαφέροντος (27,1%), 

προφανώς επειδή δεν υπάρχουν πιεστικές οικονοµικές ανάγκες. Υπάρχει επίσης αναφορά 

στην έλλειψη κύριας απασχόλησης (6,8%, στο µεγαλύτερο µέρος τους γυναίκες) και στη µη 

εύρεση κατάλληλης απασχόλησης (6,4%) -αυτό σηµαίνει ότι υπήρχε θετική στάση απέναντι 

στη συγκεκριµένη δυνατότητα-, ενώ το 8,5% απέφυγε να δώσει κάποια απάντηση. 

 
4.3. Απασχόληση αποφοίτων Ι.Ε.Κ. στο παρελθόν 

• 1η απασχόληση στο παρελθόν 
 Είδος επιχείρησης  

 Η ερώτηση αυτή αρχικά αποσκοπούσε στην καταγραφή συγκεκριµένων 

επιχειρήσεων όπου απασχολήθηκαν στο παρελθόν οι απόφοιτοι, προκειµένου να 

δηµιουργηθεί µια βάση πληροφόρησης για µια µεταγενέστερη έρευνα σε επίπεδο εργοδοτών 

µε αντικείµενο τις αντιλήψεις και τις εκτιµήσεις τους για την αποδοτικότητα ατόµων µε 

κατάρτιση από τα Ι.Ε.Κ. στον εργασιακό χώρο. Στην πράξη συναντήσαµε όµως απροθυµία εκ 

µέρους των περισσότερων αποφοίτων να καταγράψουν στο ερωτηµατολόγιο τέτοια στοιχεία 

και γι΄ αυτό το λόγο αποφασίσαµε να µην επιµείνουµε στην αρχική µας σκέψη. Το 

αποτέλεσµα ήταν να οµαδοποιήσουµε τις επιχειρήσεις όπου απασχολήθηκαν οι απόφοιτοι 
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µετά την κατάρτισή τους και να έχουµε έτσι µια εικόνα για τους επαγγελµατικούς χώρους 

όπου εργάστηκαν.  

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα οι επαγγελµατικοί χώροι όπου εξασφάλισαν εργασία κατά 

το παρελθόν, πριν αρχίσουν την εργασία που είχαν κατά το χρόνο διενέργειας της έρευνας, 

παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία και εκτείνονταν στον δευτερογενή και στον τριτογενή τοµέα 

απασχόλησης. Στη µεγάλη τους πλειοψηφία οι θέσεις ανήκουν στον τριτογενή τοµέα 

παραγωγής. Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις ανήκε στον δευτερογενή τοµέα (περίπου 25%), 

ενώ οι υπόλοιπες σε διάφορες δραστηριότητες του τριτογενούς. 

Στον Πίνακα 153 απεικονίζονται αναλυτικότερα οι κατηγορίες των επιχειρήσεων όπου 

απασχολήθηκαν οι απόφοιτοι στις προηγούµενες θέσεις εργασίας τους.  

 

Πίνακας153: Είδος επιχείρησης (1η απασχόληση στο παρελθόν) 

 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(%) 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση 11 5,0 2,2 7,0
Τηλεπικοινωνίες 4 1,8 2,2 1,6
Υπηρεσίες πληροφορικής 2 0,9 1,1 0,8
Μεταφορές 10 4,6 5,6 3,9
Κατασκευές 8 3,7 4,4 3,1
∆ιαφήµιση 3 1,4 2,2 0,8
Ιδιωτική εκπαίδευση-
Σεµινάρια 

6 2,7 2,2 3,1

Εστιατόρια-Χώροι 
ψυχαγωγίας 

21 9,6 16,7 4,7

Ραδιόφωνο-Τηλεόραση 7 3,2 4,4 2,3
Ιατρικές υπηρεσίες 7 3,2 2,2 3,9
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 6 2,7 2,2 3,1
Τουριστικά γραφεία 2 0,9 - 1,6
Τράπεζες 2 0,9 - 1,6
Ασφάλειες-Εταιρείες 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

1 0,5 1,1 -

Χρηµατοοικονοµικές 
υπηρεσίες 

17 7,8 6,7 8,5

Εµπόριο τροφίµων και ειδών 
ένδυσης 

21 9,6 6,7 11,6

Εµπόριο-επισκευές 
ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού 
και επαγγελµατικού 
εξοπλισµού 

16 7,3 12,2 3,9

Εµπόριο δοµικών υλικών και 
ειδών οικιακού εξοπλισµού 

7 3,2 1,1 4,7

Εµπόριο-επισκευές οχηµάτων 6 2,7 2,2 3,1

Εµπόριο καυσίµων 1 0,5 1,1 -
Εµπόριο φαρµάκων, 
καλλυντικών και 
απορρυπαντικών 

4 1,8 1,1 2,3
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Εµπόριο αγροτικών 
προϊόντων 

2 0,9 1,1 0,8

Εµπόριο βιβλίων – 
περιοδικών – εφηµερίδων 

1 0,5 1,1 -

Άλλες δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών 

17 7,8 3,3 10,9

Μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων 

1 0,5 1,1 -

Μεταποιητική επιχείρηση 
τροφίµων και ειδών ένδυσης 

8 3,7 4,4 3,1

Εκδόσεις - εκτυπώσεις -
εφηµερίδες - περιοδικά -
γραφικές τέχνες 

9 4,1 5,6 3,1

Παραγωγή µεταλλικών και 
µεταλλουργικών προϊόντων 

6 2,7 1,1 3,9

Παραγωγή φαρµάκων -
καλλυντικών - 
απορρυπαντικών 

1 0,5 1,1 0,8

Παραγωγή ηλεκτρολογικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

1 0,5 - 0,8

∆ιάφορα άλλα βιοµηχανικά 
προϊόντα 

11 5,0 4,4 5,4

Σύνολο 219 100,0 100,0 100,0
 

Ο αριθµός των ατόµων που δήλωσαν το είδος της επιχείρησης στην οποία 

εργάστηκαν στο ερώτηµα αυτό είναι 219 (µία άρνηση) αντί των 220 (91 άνδρες και 129 

γυναίκες) που απαντούν στα επόµενα ερωτήµατα. 

 

 Ειδικότητα στην 1η απασχόληση κατά το παρελθόν 
 Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, οι περισσότεροι από τους αποφοίτους επαγγελµατικής 

κατάρτισης στοχεύουν στην εξασφάλιση επαγγελµατικής δραστηριότητας σχετικής µε την 

κατάρτιση που έλαβαν. Από το σύνολο των αποφοίτων του δείγµατος 220 άτοµα (67,5% του 

συνόλου), από τους οποίους 91 άνδρες (41,4%) και 129 γυναίκες (58,6%), δήλωσαν ότι 

απασχολήθηκαν σε κάποια δραστηριότητα πριν από την εργασία που δήλωσαν ως τωρινή, 

ενώ τα υπόλοιπα είτε δεν είχαν εργαστεί σε άλλη πριν από αυτή, είτε δεν είχαν εργαστεί 

καθόλου.   

Οι απόφοιτοι του δείγµατος της έρευνάς µας εργάστηκαν σε µια σειρά από 

ειδικότητες, που στην πλειοψηφία τους απαιτούν κάποια ειδική γνώση του αντικειµένου. 

Όµως κατά τη διάρκεια της συνάντησής µας µε τους αποφοίτους για τη συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου σε πολλές περιπτώσεις τα υποκείµενα της έρευνας διατύπωσαν τον 

προβληµατισµό τους για τον ανταγωνισµό που υφίσταντο από ανειδίκευτα κυρίως άτοµα για 

την κάλυψη θέσεων που δεν απαιτούσαν ειδικές γνώσεις ή και αυτές που απαιτούνταν 

σύµφωνα µε τους εργοδότες µπορούσαν να ικανοποιηθούν εµπειρικά και από άτοµα µε απλό 

απολυτήριο λυκείου. Όπως µάλιστα αποτυπώνεται στα ευρήµατα της έρευνας, πολλές από 

τις εργασίες στις οποίες απασχολήθηκαν αρκετοί απόφοιτοι δεν απαιτούν ιδιαίτερες 

επαγγελµατικές γνώσεις και εποµένως µπορούν να καλυφθούν ευκολότερα από άτοµα χωρίς 
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να απαιτούνται συγκεκριµένα προσόντα. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη της τάσης 

ορισµένων ατόµων να απασχολούνται σε τέτοιες εργασίες είτε ευκαιριακά είτε επειδή 

αδυνατούν να εξασφαλίσουν κάτι καλύτερο. Έτσι είχαµε την ακόλουθη εικόνα (Παρ. Πίνακας 

154):  

 

Πίνακας 154: Ειδικότητα (1η απασχόληση στο παρελθόν) 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(%) 
Τεχνικός ψύξης - θέρµανσης - 
κλιµατισµού 

4 1,8 4,4 -

Τεχνικός οχηµάτων - µηχ/των 1 0,5 1,1 -
Τεχνικός ηλεκτρολόγος 2 0,9 2,2 -

Τεχνικός ηλεκτρονικός (και 
Η/Υ) 

9 4,1 9,9 -

Ειδικός εφαρµογών 
πληροφορικής-σχεδιαστής 
µέσω Η/Υ 

6 2,7 3,3 2,3

Τεχνικός γραφίστας 4 1,8 3,3 0,8

Φωτογράφος 1 0,5 - 0,8

Μοντελίστ 2 0,9 - 1,6

Εικονολήπτης 5 2,3 3,3 1,6

∆ηµοσιογράφος - 
ραδιοφωνικός παραγωγός 

1 0,5 - 0,8

Ειδικός ξενοδοχειακών 
υπηρεσιών 

5 2,3 1,1 3,1

Ειδικός τουριστικού 
Πρακτορείου 

2 0,9 - 1,6

Βοηθός ιατρικών εργαστηρίων 4 1,8 - 3,1
Οδοντοτεχνίτης 2 0,9 2,2 -

Λογιστής /-τρια (και βοηθός) 25 11,4 5,5 15,5

Υπάλληλος  γραφείου 
(διοικητικός) 

54 24,5 13,2 32,6

Πωλητής /-τρια 6 2,7 - 4,7

Εµποροϋπάλληλος 29 13,2 12,1 14,0

Αισθητικός 8 3,6 - 6,2

Σερβιτόρος /-α 18 8,2 14,3 3,9

Εργάτης /-τρια 14 6,4 12,1 2,3

Οδηγός οχηµάτων-Χειριστής 
µηχ/των 

4 1,8 4,4 -

Έµπορος-Καταστηµατάρχης 4 1,8 3,3 0,8
Τεχνίτης (άλλες ειδικότητες) 4 1,8 3,3 0,8

Πυροσβέστης-Λιµενικός 1 0,5 1,1 -
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Φύλαξη παιδιών 2 0,9 - 1,6

∆ιακοσµητής 3 1,4 - 2,3

Σύνολο 220 100,0 100,0 100,0

 

 

 Όπως µπορούµε να δούµε οι περισσότερες ειδικότητες αναφέρονται στον τριτογενή 

τοµέα παραγωγής, τον τοµέα των υπηρεσιών, µε επικρατέστερες τις ειδικότητες του 

υπαλλήλου γραφείου (24,5%), του εµποροϋπαλλήλου (13,2%), του βοηθού λογιστή (11,4%), 

του /της σερβιτόρου /ας (8,2%) και του /της εργάτη /τριας (6,4%). 

 Εξετάζοντας την απασχόληση των αποφοίτων κατά φύλο µπορούµε να δούµε ότι οι 

άνδρες απασχολήθηκαν σε µεγάλο ποσοστό ως σερβιτόροι (14,3%,), υπάλληλοι γραφείου 

(13,2%), εµποροϋπάλληλοι (12,1%) και εργάτες (12,1%), εργασίες στην πλειοψηφία τους 

χωρίς απαιτήσεις ειδικευµένων γνώσεων και µάλλον ευκαιριακού χαρακτήρα, όπως φαίνεται 

και από τη σχετικά µικρή διάρκεια της 1ης απασχόλησης για µεγάλο ποσοστό των ανδρών, 

ενώ ακολουθεί η ειδικότητα του τεχνικού ηλεκτρονικού και ηλεκτρονικού Η/Υ µε ποσοστό 

9,9%. 

 Μία στις τρεις γυναίκες απασχολήθηκε ως υπάλληλος γραφείου (32,6%), ενώ 

ποσοστό 15,5% εργάστηκε ως βοηθός λογιστή, το 14% ως εµποροϋπάλληλος και το 6,2% ως 

αισθητικός. Παρατηρούµε επίσης ότι απουσιάζει απασχόληση σε τεχνικές ειδικότητες που 

θεωρούνται “ανδρικές”, κάτι που έχει ήδη διαφανεί και στη συµµετοχή των αποφοίτων κατά 

φύλο στις ειδικότητες στις οποίες επέλεξαν να εξειδικευτούν στα Ι.Ε.Κ. 

 

 Θέση στην 1η απασχόληση στο παρελθόν 
 Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων, όπως ήταν αναµενόµενο, απασχολήθηκε 

στην 1η εργασία στη θέση του υπαλλήλου (94,1%), ενώ λίγοι ήταν αυτοί που απασχολήθηκαν 

σε δική τους επιχείρηση (3,2%) και ακόµη λιγότεροι όσοι δήλωσαν απασχόληση σε θέση 

προϊσταµένου (2,7%). 

 Και στην περίπτωση των ανδρών (94,5%) και στην περίπτωση των γυναικών (93,8%) 

οι απόφοιτοι απασχολήθηκαν στην θέση του υπαλλήλου, ενώ πολύ λίγα άτοµα δήλωσαν ότι 

είχαν δική τους επιχείρηση (Α: 3,3% - Γ: 3,1%) ή ότι κατείχαν τη θέση του προϊσταµένου (Α: 

2,2% - Γ: 3,1%). 

 

 Τόπος 1ης απασχόλησης στο παρελθόν 
 Το 70% των αποφοίτων (Α: 73,6% - Γ: 67,4%) που δήλωσαν προηγούµενη 

απασχόληση εργάστηκαν στην περιοχή της Θεσ/νίκης, η οποία άλλωστε αποτελεί το 

µεγαλύτερο οικονοµικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής, όπου διενεργήθηκε η έρευνα, και 

είναι φυσικό να προσφέρει τις περισσότερες επαγγελµατικές ευκαιρίες (Παρ. Πίνακας 155).  
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Πίνακας 155: Τόπος της 1ης απασχόλησης στο παρελθόν 
  

  

 
ΤΟΠΟΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΕΠΙ  ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Θεσ/νίκη 154 70,0 73,6 67,4

Περιφέρεια  

Ν. Θεσ/νίκης 

1 ,5 - 0,8

Κατερίνη 14 6,4 7,7 5,4

Περιφέρεια  

Ν. Πιερίας 

7 3,2 3,3 3,1

Βέροια 2 ,9 - 1,6

Περιφέρεια  

Ν. Ηµαθίας 

6 2,7 2,2 3,1

Έδεσσα 6 2,7 3,3 2,3

Περιφέρεια  

Ν. Πέλλας 

12 5,5 4,4 6,2

Κιλκίς 3 1,4 2,2 0,8

Περιφέρεια Ν. Κιλκίς 2 ,9 - 1,6

Πολύγυρος 4 1,8 - 3,1

Περιφέρεια  

Ν. Χαλκιδικής 

7 3,2 3,3 3,1

Εξωτερικό 2 ,9 - 1,6

Σύνολο 220 100,0 100,0 100,0

Από τις υπόλοιπες περιοχές εκείνες στις οποίες προσφέρθηκαν περισσότερες 

ευκαιρίες είναι ο Ν. Πιερίας (6,4% στην Κατερίνη και 3,2% στον υπόλοιπο νοµό) και ο Ν. 

Πέλλας (2,7% στην Έδεσσα και 5,5% στον υπόλοιπο νοµό· στην τελευταία περίπτωση 

αναφερόµαστε σε θέσεις εργασίας κυρίως στα Γιαννιτσά, που αποτελούν σηµαντικό 

οικονοµικό πόλο του νοµού). Ακολουθεί ο Ν. Χαλκιδικής (1,8% στον Πολύγυρο και 3,2% στον 

υπόλοιπο νοµό). Ιδιαίτερα προβλήµατα φαίνεται να αντιµετώπισαν οι απόφοιτοι στους νοµούς 

Ηµαθίας (0,9% στη Βέροια και 2,7% στον υπόλοιπο νοµό) και Κιλκίς (1,4% στο Κιλκίς και 

0,9% στην περιφέρεια). Η κατανοµή των θέσεων εργασίας µε βάση τον τόπο δεν παρουσιάζει 

ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις στους άνδρες και στις γυναίκες αποφοίτους, όπως φαίνεται και 

από τον πίνακα των ευρηµάτων.  

 

 Χρονική διάρκεια 1ης απασχόλησης στο παρελθόν 
Λίγο περισσότεροι από ένας στους τρεις αποφοίτους (35,5%) στην 1η απασχόλησή 

τους εργάστηκαν για χρονικό διάστηµα 2-6 µηνών, ενώ για διάστηµα 7-12 µηνών 
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απασχολήθηκε το 22,7% και για ένα ή δύο χρόνια το 18,1%. Το ποσοστό των ανδρών που 

παρέµειναν για διάστηµα 2-6 µηνών στην 1η θέση εργασίας ήταν λίγο µικρότερο (31,9%) από 

το αντίστοιχο των γυναικών (38%), ενώ για 7-12 µήνες απασχολήθηκε το 19,8% των ανδρών 

έναντι του 24,8% των γυναικών. Μια πιθανή εξήγηση για αυτό, µε βάση και ορισµένα στοιχεία 

από τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις που είχαµε µε τους αποφοίτους, θα µπορούσε σε κάποιο βαθµό 

να είναι η ισχυρή πρόθεση των ανδρών να εξασφαλίσουν µια θέση εργασίας σταθερότερη και 

µε ικανοποιητικότερες συνθήκες εργασίας όσο γίνεται πιο σύντοµα, διεκδικώντας την 

ανεξαρτητοποίησή τους από την οικονοµική εξάρτηση από την οικογένειά τους. Οι γυναίκες 

από την άλλη πλευρά παραµένουν για µακρότερο χρονικό διάστηµα οικονοµικά εξαρτηµένες 

από το οικογενειακό τους περιβάλλον, κάτι που ακόµη και σήµερα θεωρείται απόλυτα 

συµβατό µε τις διαµορφωµένες κοινωνικές αντιλήψεις, και έτσι, βιώνοντας µια σχετική 

οικονοµική ασφάλεια, παραµένουν ευκολότερα σε µια θέση απασχόλησης όχι απόλυτα 

ικανοποιητική γι’ αυτές. Μια άλλη αιτία θα µπορούσε να είναι η προηγούµενη διαπίστωσή µας 

για (1η) απασχόληση µεγαλύτερου ποσοστού των ανδρών σε µη ειδικευµένες εργασίες από 

ό,τι οι γυναίκες, κάτι που είναι βέβαιο ότι τους οδήγησε στη συνέχεια σε επαγγελµατική 

κινητικότητα. Αντίθετα, τα ποσοστά των δύο φύλων παρουσιάζουν µεγάλη διαφορά υπέρ των 

ανδρών για εργασία διάρκειας ενός ή δύο ετών (Α: 23,1% - Γ: 14,8%), γεγονός οφειλόµενο 

στην τάση των ανδρών για εργασιακή σταθερότητα, όταν αισθάνονται ικανοποίηση από τις 

συνθήκες. 

Μόλις το 3,2% των αποφοίτων (Α: 4,4% - Γ: 2,3%) παρέµεινε στην 1η εργασία για 

περισσότερο από δύο χρόνια και µέχρι 30 µήνες, ενώ το 4,5% (Α: 4,4% - Γ: 4,7%) για 

διάστηµα µεγαλύτερο φτάνοντας µέχρι τα τρία χρόνια. Τέλος, ποσοστό 9,5% (Α: 11% - Γ: 

8,5%) εργάστηκε για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών ετών στην ίδια θέση εργασίας. Πολύ 

µικρή παραµονή στην εργασία του ενός ή δύο µηνών δήλωσε το 6,4% των αποφοίτων (Α: 

5,5% - Γ: 7%).  

Παρατηρούµε λοιπόν ότι οι περισσότεροι απόφοιτοι εργάστηκαν για σχετικά µικρό 

διάστηµα στην 1η θέση εργασίας που εξασφάλισαν και δεν παραιτήθηκαν από την αναζήτηση 

κάποιας καλύτερης.  

 

 Ώρες εργασίας καθηµερινά (1η απασχόληση στο παρελθόν) 
 Για τους περισσότερους εργαζόµενους αποφοίτους (57,7%) το ωράριο εργασίας 

κυµαινόταν στις 7-8 ώρες την ηµέρα (Α: 63,7% - Γ: 53,5%), δεν ήταν όµως λίγοι εκείνοι που 

δήλωσαν περισσότερες ώρες. Από 9 έως 10 ώρες ηµερησίως εργαζόταν το 15% των 

αποφοίτων (Α: 15,4% - Γ: 14,7%) και 11-12 ώρες το 8,2% (Α: 5,5% - Γ: 10,1%), ενώ για 

περισσότερες ώρες µίλησε το 1,8% (Α: 3,3% - Γ: 0,8%) και ελεύθερο ωράριο ακολουθούσε το 

2,3% (Α: 3,3% - Γ: 1,6%). 

 Επίσης, βλέπουµε σχετικά µικρό το ποσοστό αυτών που δήλωσαν απασχόληση 

µικρότερης διάρκειας, κάτι που αναµενόταν, αφού τα ποσοστά µερικής απασχόλησης στη 

χώρα µας, αντίθετα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι χαµηλά. Έτσι 1-4 ώρες εργαζόταν το 

5,5% (Α: 2,2% - Γ: 7,8%)  και 5-6 ώρες το 9,5% των αποφοίτων (Α: 6,6% - Γ: 11,6%), 

 753



εποµένως το 15% από αυτούς (Α: 9,8% - Γ: 19,4%)  σύµφωνα µε τις επίσηµες ρυθµίσεις του 

ωραρίου των εργαζοµένων απασχολούνταν µε µερική απασχόληση. Παρατηρούµε ότι οι 

γυναίκες συµµετέχουν στη µερική απασχόληση µε διπλάσιο ποσοστό από τους άνδρες, 

καθώς συχνά επιλέγουν συνειδητά αυτόν τον τύπο απασχόλησης, προκειµένου να 

ανταποκρίνονται και σε τυχόν πρόσθετες υποχρεώσεις τους (π.χ. οικογενειακές). Επιπλέον, ο 

συγκεκριµένος τύπος απασχόλησης συνεπάγεται και µικρότερες αποδοχές, κάτι µε το οποίο 

οι γυναίκες, για λόγους που προαναφέρθηκαν, φάνηκαν να συµβιβάζονται, σε αντίθεση µε 

τους άνδρες, που υπογράµµιζαν την παράµετρο αυτή ως ιδιαίτερης σηµασίας για την µη 

επιλογή ή τη µη παραµονή σε θέση µερικής απασχόλησης.  

 Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι πολλοί απόφοιτοι (που δήλωσαν 

εξαρτηµένη εργασία), στην προσπάθειά τους να καθορίσουν το ωράριο εργασίας τους 

επισήµαναν το γεγονός ότι συχνά ήταν υποχρεωµένοι να παραµείνουν στην εργασία τους και 

µετά τη λήξη του κανονικού τους ωραρίου χωρίς πρόσθετη αµοιβή, γιατί φοβούνταν µήπως 

χάσουν τη θέση τους ή ότι σε κάποιες περιπτώσεις αποδέχθηκαν να εργαστούν στην πράξη 

µε πλήρες ωράριο, ενώ η πρόσληψή τους εµφανιζόταν ως µερικής απασχόλησης, µε 

συνακόλουθες επιπτώσεις σε διάφορες παραµέτρους της απασχόλησής τους (π.χ. ασφάλιση, 

αποδοχές, κλπ). 

 

 Ώρες εργασίας εβδοµαδιαία (1η απασχόληση στο παρελθόν) 
 Με βάση τα δεδοµένα του προηγούµενου ερωτήµατος και το γεγονός ότι η 

απασχόληση για άλλα άτοµα ήταν πενθήµερη και για άλλα εξαήµερη, αλλά υπήρχαν και 

άτοµα που εργάζονταν ορισµένες ηµέρες την εβδοµάδα, η εβδοµαδιαία αναλογία των ωρών 

απασχόλησης ήταν η ακόλουθη: το 33,2% των αποφοίτων (Α: 28,6% - Γ: 36,4%) δήλωσαν ότι 

εργάζονταν 36-40 ώρες την εβδοµάδα, το 5,5% (Α: 9,9% - Γ: 2,3%) 41-45 ώρες, ενώ σχεδόν 

ένας στους δύο (40,9%, Α: 46,2% -  Γ: 37,2%) δήλωσε απασχόληση για περισσότερες από 46 

ώρες (20% για 46-50 ώρες, 10,9% για 51-60 ώρες και 10% για πάνω από 60 ώρες).  

 Μικρότερα ήταν τα ποσοστά όσων αναφέρθηκαν σε λιγότερες από 35 ώρες την 

εβδοµάδα. Ειδικότερα, ποσοστό 5,9% (Α: 4,4% - Γ: 7%) δήλωσε 31-35 ώρες, το 4,1% (Α: 

2,2% - Γ: 5,4%) 26-30 ώρες, το 4,5% (Α: 2,2% - Γ: 6,2%) 21-25 ώρες, το 4,1% (Α: 4,4% - Γ: 

3,9%) 11-20 ώρες και ένα µόνο άτοµο (0,5% - Γ: 0,8%) λιγότερες από 10 ώρες. Για τους 

λόγους που αναφέρθηκαν στο προηγούµενο ερώτηµα η µερικά απασχόληση εµφανίζει 

µεγαλύτερα ποσοστά στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες. 

 

 Ασφάλιση (1η απασχόληση στο παρελθόν) 
 Η επιλογή από ένα άτοµο µιας συγκεκριµένης θέσης εργασίας, η παραµονή του σε 

αυτή και η ικανοποίησή του από αυτή, εποµένως και η αποδοτικότητά του, εξαρτώνται από 

µια σειρά από στοιχεία, που παρατίθενται σε άλλο σηµείο του ερωτηµατολογίου. Ένα από 

αυτά είναι και η προσφορά ασφάλισης, η οποία αποτελεί ιδιαίτερη κατάκτηση των 

εργαζοµένων και σηµαντική παράµετρο για τις εργασιακές συνθήκες µιας θέσης 

απασχόλησης. Η ύπαρξή της προσφέρει στον εργαζόµενο όχι µόνο τη διασφάλιση βασικών 
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κοινωνικών δικαιωµάτων του (φροντίδα υγείας, σύνταξη, στέγαση, δυνατότητα κατάρτισης, 

επιδοτήσεις, κλπ.), αλλά και ένα µεγαλύτερο αίσθηµα σιγουριάς, που διαµορφώνει τη 

συµπεριφορά και την αποδοτικότητά του στο χώρο εργασίας. Αντίθετα, η έλλειψή της στερεί 

τον εργαζόµενο από τυχόν ωφελήµατα και του δηµιουργεί αισθήµατα µη ικανοποίησης και 

αβεβαιότητας, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εργασιακή του συµπεριφορά.   

Με το ερώτηµα αυτό θελήσαµε να διερευνήσουµε σε ποιο βαθµό οι απόφοιτοι 

απασχολούµενοι στις διάφορες εργασίες που καταγράφουν στο ερωτηµατολόγιο έτυχαν 

ασφαλιστικής κάλυψης και στη συνέχεια (στο επόµενο ερώτηµα) να εντοπίσουµε αν το 

ζήτηµα αυτό άσκησε επίδραση στην παραµονή τους ή όχι σε µια θέση εργασίας. 

 Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας το 57,7% των αποφοίτων (που δήλωσαν 

προηγούµενη εργασία) ήταν ασφαλισµένοι σε κάποιον φορέα στη διάρκεια της πρώτης τους 

απασχόλησης. Λίγο περισσότεροι από τους µισούς αποφοίτους (54,5%) µάλιστα ήταν 

ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ. Το ποσοστό των ανδρών ασφαλισµένων στο ΙΚΑ ήταν µεγαλύτερο 

(59,3%) από το αντίστοιχο των γυναικών (51,2%), κάτι που αντανακλάται και στη γενικότερη 

εικόνα που εµφανίζει η µεταβλητή “ασφάλιση”, όταν εξετάζεται σε συνάρτηση µε το φύλο. 

Μεµονωµένα άτοµα δήλωσαν ασφάλιση στο ΤΕΒΕ (1,8%, Α: 3,3% - Γ: 0,8%), στο Ταµείο 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ - 0,5%, Γ: 0,8%) και στο ΤΑΠ-ΟΤΕ (0,9%, Α: 1,1% - Γ: 0,8%). 

 Αυτό που έχει όµως ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι και το ποσοστό των ανασφάλιστων 

εργαζόµενων αποφοίτων ήταν εξίσου υψηλό φτάνοντας στο 42,3%. Η εικόνα αυτή είναι 

ενδεικτική ενός γενικότερου κλίµατος, που περιγράφηκε και από τους ίδιους τους 

ερωτώµενους στη διάρκεια της συνάντησής µας. Σύµφωνα µε τα όσα λέχθηκαν -κάτι που 

τίθεται κατά καιρούς στις έρευνες που σχετίζονται µε το εργατικό δυναµικό ή τις 

συµπεριφορές της αγοράς εργασίας- ασκούνται µεγάλες πιέσεις από τους εργοδότες για 

πρόσληψη ανασφάλιστων εργαζοµένων και τη διόγκωση της λεγόµενης µαύρης εργασίας. 

Εξετάζοντας µάλιστα την έλλειψη ασφάλισης κατά φύλο διαπιστώνουµε ότι οι γυναίκες 

πλήττονται περισσότερο, καθώς το ποσοστό αυτών που δεν ασφαλίστηκαν στην πρώτη τους 

απασχόληση ανέρχεται στο 46,5% έναντι 36,3% των ανδρών.  

 

 Αίτια διακοπής 1ης απασχόλησης στο παρελθόν 
 Η επικρατέστερη αιτία διακοπής της 1ης απασχόλησης που προέβαλε ο ένας στους 

δύο αποφοίτους (51,4%, Α: 52,7% - Γ: 50,4%) ήταν η παραίτηση, γεγονός που υποδεικνύει 

δυσαρέσκεια του εργαζόµενου για τις συνθήκες εργασίας υπό τις οποίες απασχολούνταν, ενώ 

πολύ πιθανή εξήγηση είναι και η εξεύρεση άλλης απασχόλησης πιο ικανοποιητικής για αυτόν. 

Το 10% (Α: 5,5% - Γ: 13,2%) δήλωσε ότι απολύθηκε, παρατηρούµε µάλιστα ότι το ποσοστό 

των γυναικών που απολύθηκαν ήταν υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο των ανδρών, γεγονός 

που υποδεικνύει µεγαλύτερη αστάθεια στη γυναικεία απασχόληση. 

Το 10,5% (Α: 5,5% - Γ: 14%) ανέφερε ότι έληξε η σύµβαση µε την οποία εργαζόταν 

στη συγκεκριµένη θέση εργασίας. Το πολύ µικρότερο ποσοστό των ανδρών αποτελεί µια 

ένδειξη για την περιορισµένη προτίµηση των ανδρών σε θέσεις εργασίας µε σύµβαση λόγω 
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του πεπερασµένου χρόνου διάρκειάς τους και της επιθυµίας τους για σταθερότερη 

απασχόληση. 

 Για το 9,1% (Α: 11% - Γ: 7,8%) η 1η απασχόληση ήταν εποχιακή και για το 6,4% (Α: 

6,6% - Γ: 6,2%) αιτία διακοπής ήταν το κλείσιµο της επιχείρησης. Για το 4,1% αιτία ήταν η 

εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων -φυσικά αναφερόµαστε µόνο σε άνδρες- (9,9% 

επί των ανδρών), ποσοστό αρκετά υψηλό. Στον καθορισµό άλλωστε της οµάδας στόχου της 

έρευνάς µας λήφθηκε υπόψη το γεγονός της στράτευσης των ανδρών αποφοίτων. Συχνά 

µάλιστα κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου και τη συζήτηση που ακολουθούσε οι 

άνδρες έθεταν το πρόβληµα που τους δηµιουργούσε η συγκεκριµένη υποχρέωση, καθώς είτε 

τους στέρησε τη δυνατότητα να διεκδικήσουν µια θέση εργασίας µονιµότερου χαρακτήρα είτε 

απώλεσαν κατεχόµενη θέση εργασίας είτε µετά την απόλυσή τους διαπίστωσαν την κάλυψη 

πολλών θέσεων από τις γυναίκες συναδέλφους τους στο διάστηµα που είχε µεσολαβήσει. 

Η δηµιουργία ατοµικής επιχείρησης (2,3%, Α: 2,2% - Γ: 2,3%) ήταν αιτία διακοπής της 

1ης απασχόλησης για ελάχιστα άτοµα και των δύο φύλων, κάτι που αντικατοπτρίζει τη µικρή 

δραστηριοποίηση των ατόµων του δείγµατος στον επιχειρηµατικό τοµέα. Άλλοι λόγοι που 

αναφέρθηκαν από µεµονωµένα άτοµα ήταν η απουσία επαγγελµατικής εξέλιξης (1,8%, Α: 

2,2% - Γ: 1,6%), οι σπουδές (1,4%, Α: 1,1% - Γ: 1,6%), η πρόσληψη άλλου ατόµου 

συγγενικού του ιδιοκτήτη (0,9%, µόνο Γ: 1,6%), η πρόσληψη άλλου ατόµου για πρακτική 

άσκηση (0,5%, µόνο Γ: 0,8%) -πράγµα που συνεπάγεται προσφορά εργασίας χωρίς αµοιβή- 

και η πρόσληψη στο δηµόσιο τοµέα (0,5%, µόνο Α: 1,1%). Τέλος, ποσοστό 1,4%, Α: 2,2% - 

Γ: 0,8%) δεν επιθυµούσε να απαντήσει. 

 

 Είδος απασχόλησης (1η απασχόληση στο παρελθόν) 
 Να σηµειωθεί εκ των προτέρων ότι η ερώτηση αυτή αναφέρεται στον τύπο 

απασχόλησης µε τον οποίο είχε προσληφθεί στην επιχείρηση ο κάθε απόφοιτος και όχι 

απαραίτητα στον αριθµό ωρών εργασίας που προσέφερε στην πραγµατικότητα, κάτι που σε 

αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να µη συµφωνεί τυπικά. 

 Περισσότερα από τα µισά άτοµα (57,7%) δήλωσαν ότι η 1η απασχόλησή τους ήταν 

µισθωτή εργασία µε πλήρη απασχόληση, χωρίς σηµαντικές διακυµάνσεις ανάµεσα στα δύο 

φύλα (Α: 54,9% - Γ: 59,7%). Το 12,3% (Α: 15,4% - Γ: 10,1%) των αποφοίτων που απάντησαν 

στο ερώτηµα εργάζονταν µε ηµεροµίσθια, το 11,4% (Α: 13,2% - Γ: 10,1%) µε ωροµίσθια και 

το 8,6% (Α: 4,4% - Γ: 11,6%) µε µερική απασχόληση. Παρατηρείται µεγαλύτερος αριθµός 

ανδρών στην ηµεροµίσθια και την ωροµίσθια απασχόληση, αλλά η εικόνα αντιστρέφεται στη 

µερική απασχόληση, στην οποία ο αριθµός των γυναικών είναι σχεδόν τριπλάσιος από τον 

αντίστοιχο των ανδρών για λόγους στους οποίους έχουµε ήδη αναφερθεί.  

Μόνο το 3,6% (Α: 3,3% - Γ: 3,9%) είχε αυτοαπασχόληση, ποσοστό πολύ χαµηλό, 

ειδικά αν αναγάγουµε το ποσοστό στο σύνολο των ατόµων του δείγµατος (φτάνει µόλις στο 

2,5%) και αν αναλογιστούµε ότι η δηµιουργία επιχειρήσεων θεωρείται το βάθρο πάνω στο 

οποίο καλούνται να στηρίξουν την ανάπτυξή τους οι σύγχρονες οικονοµίες. Η επιχειρηµατική 

δραστηριοποίηση εµφανίζεται γενικά εξαιρετικά περιορισµένη στην οµάδα που στοχεύει η 
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έρευνά µας, όπως αποκαλύπτεται και από τις απαντήσεις που δόθηκαν σε άλλα 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 

έλλειψης πόρων, αλλά και λόγω της επικρατούσας αστάθειας του οικονοµικού περιβάλλοντος. 

Εκτός από τις παραπάνω µορφές απασχόλησης αναφέρθηκαν και κάποιες πιο 

εξειδικευµένες, όπως απασχόληση αµειβόµενη µε το κοµµάτι -τύπου φασόν- (1,4%, Α: 2,2% - 

Γ: 0,8%), µε ποσοστά (0,9%, µόνο Γ: 1,6%), µε µισθό και bonus (0,9%, Α: 1,1% - Γ: 0,8%), µε 

αµοιβή ανά εβδοµάδα (0,5%, µόνο Γ: 0,8%), µε ηµεροµίσθιο και υπερωρίες (0,5%, µόνο Α: 

1,1%), ενώ κάποια άτοµα έκαναν λόγο για άµισθη εθελοντική απασχόληση (2,3%, Α: 4,4% - 

Γ: 0,8%). 

 

• 2η απασχόληση το παρελθόν 
 Είδος επιχείρησης  

 Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στις οποίες εργάστηκαν τα 128 άτοµα 

που έδωσαν απάντηση σε αυτό το ερώτηµα ανήκαν στον τριτογενή τοµέα και µόνο το 18,7% 

από αυτές , δηλαδή σχεδόν µία στις πέντε, ανήκε στο δευτερογενή (Παρ. Πίνακας 156). 

 

Πίνακας 156: Είδος επιχείρησης (2η απασχόληση στο παρελθόν) 
 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(%) 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση 9 7,0 6,3 7,5
Τηλεπικοινωνίες 2 1,6 2,1 1,3
Υπηρεσίες πληροφορικής 2 1,6 4,2 -
Μεταφορές 2 1,6 - 2,5
Κατασκευές 6 4,7 8,3 2,5
∆ιαφήµιση 3 2,3 - 3,8
Ιδιωτική εκπαίδευση-
Σεµινάρια 

2 1,6 2,1 1,3

Εστιατόρια-Χώροι 
ψυχαγωγίας 

10 7,8 18,8 1,3

Ραδιόφωνο-Τηλεόραση 4 3,1 4,2 2,5
Ιατρικές υπηρεσίες 2 1,6 2,1 1,3
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 4 3,1 4,2 2,5
Τουριστικά γραφεία 3 2,3 - 3,8
Τράπεζες 2 1,6 2,1 1,3
Ασφάλειες-Εταιρείες 
επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου 

2 1,6 2,1 1,3

Χρηµατοοικονοµικές 
υπηρεσίες 

9 7,0 2,1 10,0

Εµπόριο τροφίµων και 
ειδών ένδυσης 

13 10,2 6,3 12,5
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Εµπόριο-επισκευές 
ηλεκτρολογικού, 
ηλεκτρονικού και 
επαγγελµατικού εξοπλισµού 

5 3,9 8,3 1,3

Εµπόριο δοµικών υλικών 
και ειδών οικιακού 
εξοπλισµού 

9 7,0 4,2 8,8

Εµπόριο-επισκευές 
οχηµάτων 

3 2,3 4,2 1,3

Εµπόριο φαρµάκων, 
καλλυντικών και 
απορρυπαντικών 

1 0,8 - 1,3

Εµπόριο αγροτικών 
προϊόντων 

1 0,8 - 1,3

Εµπόριο βιβλίων -
περιοδικών - εφηµερίδων 

2 1,6 - 2,5

Άλλες δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών 

16 12,5 2,1 18,8

Μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων 

2 1,6 2,1 1,3

Μεταποιητική επιχείρηση 
τροφίµων και ειδών 
ένδυσης 

3 2,3 2,1 2,5

Εκδόσεις - εκτυπώσεις -
εφηµερίδες - περιοδικά -
γραφικές τέχνες 

5 3,9 8,3 1,3

Παραγωγή µεταλλικών και 
µεταλλουργικών προϊόντων 

3 2,3 2,1 2,5

∆ιάφορα άλλα βιοµηχανικά 
προϊόντα 

3 2,3 2,1 2,5

Σύνολο 128 100,0 100,0 100,0
 

 

 Ειδικότητα στη 2η απασχόληση στο παρελθόν  
  Λιγότερα από τα µισά άτοµα (128), που αποτελούν το 39,3% του συνόλου, δήλωσαν 

δεύτερη απασχόληση στο παρελθόν. Από αυτά τα 48 ήταν άνδρες (37,5%) και τα 80 γυναίκες 

(62,5%). Η εικόνα της ειδικότητας µε την οποία απασχολήθηκαν απεικονίζεται στον Πίνακα 

157 των παραρτηµάτων. 

Παρατηρούµε ότι η εικόνα κατανοµής στις διάφορες ειδικότητες δεν παρουσιάζει 

διαφοροποίηση σε σχέση µε την 1η απασχόληση. Επικρατέστερες ήταν οι ειδικότητες του 

υπαλλήλου γραφείου (24,2%), του εµποροϋπαλλήλου (15,6%), του βοηθού λογιστή (10,9%), 

του /της εργάτη /τριας (8,6%) και του /της σερβιτόρου /ας (6,3%). 

Εξετάζοντας την απασχόληση των αποφοίτων κατά φύλο µπορούµε να δούµε ότι οι 

άνδρες απασχολήθηκαν σε µεγάλο ποσοστό ως εργάτες (16,7%), υπάλληλοι γραφείου 

(14,6%), εµποροϋπάλληλοι (12,5%) και σερβιτόροι (12,5%), εργασίες στην πλειοψηφία τους 

χωρίς απαιτήσεις ειδικευµένων γνώσεων και µάλλον ευκαιριακού χαρακτήρα, όπως φαίνεται 

και από τη σχετικά µικρή διάρκεια που είχε και η 2η απασχόληση για µεγάλο ποσοστό των 

ανδρών, ενώ ακολουθεί η ειδικότητα του τεχνικού ηλεκτρονικού και ηλεκτρονικού Η/Υ µε 

ποσοστό 8,3%. 
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Πίνακας 157: Ειδικότητα (2η απασχόληση στο παρελθόν) 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(%) 
Τεχνικός ηλεκτρολόγος 1 0,8 2,1 -
Τεχνικός ηλεκτρονικός (και 
Η/Υ) 

4 3,1 8,3 -

Ειδικός εφαρµογών 
πληροφορικής-σχεδιαστής 
µέσω Η/Υ 

4 3,1 4,2 2,5

Τεχνικός γραφίστας 1 0,8 2,1 -
Μοντελίστ 1 0,8 2,1 1,3

Εικονολήπτης 3 2,3 4,2 2,5

Ειδικός ξενοδοχειακών 
υπηρεσιών 

3 2,3 - 1,3

Ειδικός τουριστικού 
Πρακτορείου 

3 2,3 - 3,8

Βοηθός ιατρικών εργαστηρίων 1 0,8 - 1,3
Οδοντοτεχνίτης 1 0,8 2,1 -

Λογιστής /-τρια (και βοηθός) 14 10,9 2,1 16,3

Υπάλληλος  γραφείου 
(διοικητικός) 

31 24,2 14,6 30,0

Ταµίας 2 1,6 - 2,5

Πωλητής /-τρια 3 2,3 2,1 2,5

Εµποροϋπάλληλος 20 15,6 12,5 17,5

Ασφαλιστής-
Χρηµατοοικονοµικός 
σύµβουλος 

1 0,8 2,1 -

Αισθητικός 6 4,7 - 7,5

Σερβιτόρος /-α 8 6,3 12,5 2,5

Εργάτης /-τρια 11 8,6 16,7 3,8

Οδηγός οχηµάτων-Χειριστής 
µηχ/των 

1 0,8 2,1 -

Έµπορος-Καταστηµατάρχης 1 0,8 2,1 -
Τεχνίτης (άλλες ειδικότητες) 3 2,3 4,2 1,3

Πυροσβέστης-Λιµενικός 1 0,8 2,1 -

Καλλιτέχνης-Χειροτέχνης 1 0,8 2,1 -

Φύλαξη παιδιών 2 1,6 - 2,5

∆ιακοσµητής 1 0,8 - 1,3

Σύνολο 128 100,0 100,0 100,0

 

 Και στη δεύτερη απασχόληση µία στις τρεις γυναίκες απασχολήθηκε ως υπάλληλος 

γραφείου (30%), ενώ ποσοστό 17,5% εργάστηκε ως εµποροϋπάλληλος, το 16,3% ως βοηθός 
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λογιστή και το 7,5% ως αισθητικός. Παρατηρούµε ότι απουσιάζει και πάλι απασχόληση σε 

τεχνικές ειδικότητες, που θεωρούνται “ανδρικές”, κάτι που, όπως προαναφέρθηκε, 

αποτυπώθηκε και στην κατανοµή των αποφοίτων κατά φύλο στις ειδικότητες στις οποίες 

εξειδικεύτηκαν στα Ι.Ε.Κ. 

 

 Θέση στη 2η απασχόληση στο παρελθόν 
Ακόµη µεγαλύτερο είναι το ποσοστό εκείνων που στη 2η εργασία απασχολήθηκαν 

στη θέση του υπαλλήλου (96,1%), ενώ ήταν λίγοι όσοι δήλωσαν απασχόληση σε θέση 

προϊσταµένου (3,1%) και µόνο ένα άτοµο (0,8%) απασχολήθηκε σε δική του επιχείρηση. 

Και οι άνδρες (95,8%) και οι γυναίκες (96,3%) απόφοιτοι απασχολήθηκαν στην θέση 

του υπαλλήλου, ενώ πολύ λίγα άτοµα δήλωσαν ότι είχαν δική τους επιχείρηση (µόνο Α: 2,1%) 

ή ότι κατείχαν τη θέση του προϊσταµένου (Α: 2,1% - Γ: 3,8%). 

 

 Τόπος 2ης απασχόλησης στο παρελθόν 
Και στη 2η απασχόληση το 71,1% των αποφοίτων εργάστηκε στην περιοχή της 

Θεσ/νίκης, η οποία είναι φυσικό να συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέρος της δραστηριότητας 

όλης της περιοχής (Παρ. Πίνακας 158). 

 

Πίνακας 158: Τόπος (2η απασχόληση στο παρελθόν) 

 

ΤΟΠΟΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ  ΤΩΝ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(%) 

Θεσ/νίκη 91 71,1 75,0 68,8

Κατερίνη 10 7,8 6,3 8,8

Περιφέρεια Ν. Πιερίας 6 4,7 6,3 3,8

Περιφέρεια Ν. Ηµαθίας 3 2,3 4,2 1,3

Έδεσσα 2 1,6 2,1 1,3

Περιφέρεια Ν. Πέλλας 7 5,5 2,1 7,5

Κιλκίς 2 1,6 2,1 1,3

Πολύγυρος 2 1,6 - 2,5

Περιφέρεια Ν. 

Χαλκιδικής 

4 3,1 2,1 3,8

Αθήνα 1 ,8 - 1,3

Σύνολο 128 100,0 100,0 100,0

 

Από τις υπόλοιπες περιοχές εκείνες στις οποίες προσφέρθηκαν περισσότερες 

ευκαιρίες είναι ο Ν. Πιερίας (7,8% στην Κατερίνη και 4,7% στον υπόλοιπο νοµό) και ο Ν. 
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Πέλλας (1,6% στην Έδεσσα και 5,5% στον υπόλοιπο νοµό). Ακολουθεί ο Ν. Χαλκιδικής (1,6% 

στον Πολύγυρο και 3,1% στον υπόλοιπο νοµό). Ιδιαίτερα προβλήµατα φαίνεται να 

αντιµετώπισαν και πάλι οι απόφοιτοι στους νοµούς Ηµαθίας (2,3% στην περιφέρεια του 

νοµού) και Κιλκίς (1,6% στο Κιλκίς). Υπήρξε επίσης ένα άτοµο (0,8%) που απασχολήθηκε σε 

θέση εργασίας στην Αθήνα. 

Η κατανοµή των θέσεων εργασίας µε βάση τον τόπο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες 

διαφοροποιήσεις στους άνδρες και στις γυναίκες αποφοίτους, όπως φαίνεται και από τον 

πίνακα των ευρηµάτων.  

 
 Χρονική διάρκεια 2ης απασχόλησης στο παρελθόν 

Οι περισσότεροι απόφοιτοι (41,7%) στη 2η απασχόλησή τους εργάστηκαν για χρονικό 

διάστηµα 2-6 µηνών µε τους άνδρες (47,9%) να διαφέρουν σηµαντικά από τις γυναίκες 

(38%). Για διάστηµα 7-12 µηνών απασχολήθηκε το 25,2% (Α: 29,2% - Γ: 22,8%) και για ένα ή 

δύο χρόνια το 17,3% (Α: 6,3% Γ: 24,1%). Μόλις το 3,9% (Α: 4,2% - Γ: 3,8%) των αποφοίτων 

παρέµειναν στην εργασία τους για περισσότερο από δύο χρόνια και µέχρι 30 µήνες, ενώ το 

3,1% (Α: 4,2% - Γ: 2,5%) για διάστηµα µεγαλύτερο φτάνοντας µέχρι τα τρία χρόνια. Τέλος, 

ποσοστό 1,6% (µόνο Γ: 2,5%) εργάστηκε για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών ετών στην ίδια 

θέση εργασίας. Πολύ µικρή παραµονή στην εργασία του ενός ή δύο µηνών δήλωσε το 7,1% 

των αποφοίτων (Α: 8,3% - Γ: 6,3%).  

Παρατηρούµε λοιπόν ότι οι περισσότεροι απόφοιτοι εργάστηκαν για σχετικά µικρό 

διάστηµα στη 2η θέση εργασίας που εξασφάλισαν. Το γεγονός µάλιστα ότι σχεδόν τα µισά 

άτοµα που είχαν δήλωσαν 1η απασχόληση, δε δήλωσαν δεύτερη επιδέχεται διάφορες 

ερµηνείες. Πιο συγκεκριµένα αυτά είτε έµειναν ικανοποιηµένα από τις εργασιακές συνθήκες 

και δεν προχώρησαν σε πολλές µεταβολές στην απασχόλησή τους, είτε επηρεασµένα από το 

γενικότερο κλίµα εργασιακής ανασφάλειας απέφυγαν να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο. 

Φαίνεται ακόµη ότι το ποσοστό των ανδρών που απασχολήθηκαν για µικρότερο χρονικό 

διάστηµα -µέχρι ένα έτος- στη 2η θέση εργασίας τους είναι πολύ µεγαλύτερο από εκείνο των 

γυναικών υποδεικνύοντας ευκολότερη µεταβολή της εργασιακής τους κατάστασης και 

αναζήτηση νέας θέσης. 

 

 Ώρες εργασίας καθηµερινά (2η απασχόληση στο παρελθόν) 
Περισσότεροι από τους µισούς εργαζόµενους αποφοίτους (56,8%) εργάζονταν για 7-

8 ώρες την ηµέρα και οι γυναίκες απασχολήθηκαν µε πλήρη απασχόληση σε πολύ 

µεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες (Α: 48,9% - Γ: 61,6%), στοιχείο που ίσως επηρέασε 

και την ευµεταβλητότητα της επαγγελµατικής κατάστασης των τελευταίων (π.χ. βραχύτερα 

διαστήµατα 2ης απασχόλησης). 

Αρκετοί δήλωσαν περισσότερες ώρες εργασίας. Από 9 έως 10 ώρες ηµερησίως 

εργαζόταν το 15,2% (Α: 19,1% - Γ: 12,8%) των αποφοίτων και 11-12 ώρες το 8,8% (Α: 12,8% 

- Γ: 6,4%), ενώ για περισσότερες ώρες µίλησε το 2,4% (Α: 4,3% - Γ: 1,3%). Όσο αυξάνεται ο 

αριθµός των ωρών απασχόλησης τόσο µειώνεται το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών, οι 
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οποίες επιθυµούν να έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν περισσότερο χρόνο και για άλλες 

υποχρεώσεις τους (π.χ. οικογενειακές).  

 Επίσης, το ποσοστό αυτών που δήλωσαν απασχόληση µικρότερης διάρκειας είναι 

και πάλι σχετικά µικρό. Έτσι 1-4 ώρες εργαζόταν το 4% (Α: 6,4% - Γ: 2,6%) και 5-6 ώρες το 

7,2% (Α: 4,3% - Γ: 9%) των αποφοίτων, εποµένως το 11,2% από αυτούς (Α: 10,7% - Γ: 

11,6%) σύµφωνα µε τις επίσηµες ρυθµίσεις του ωραρίου των εργαζοµένων απασχολούνταν 

µε µερική απασχόληση.  

Ποσοστό 5,6% (Α: 4,3% - Γ: 6,4%) των ατόµων δήλωσε απασχόληση µε ελεύθερο 

ωράριο, για το οποίο δε θέλησαν να καθορίσουν αριθµητικά όρια, βεβαίωναν όµως ότι οι 

ώρες απασχόλησής τους ήταν πολλές.  

 

 Ώρες εργασίας εβδοµαδιαία (2η απασχόληση στο παρελθόν) 
Η εβδοµαδιαία αναλογία των ωρών απασχόλησης ήταν η ακόλουθη: το 32,8% (Α: 

29,2% - Γ: 35%) των αποφοίτων δήλωσε ότι εργαζόταν 36-40 ώρες την εβδοµάδα, το 5,5% 

(Α: 6,3% - Γ: 5%) 41-45 ώρες, ενώ σχεδόν ένας στους δύο (39,9%, Α: 41,7% - Γ: 38,9%) 

δήλωσε απασχόληση για περισσότερες από 46 ώρες (18,8% για 46-50 ώρες, 10,2% για 51-

60 ώρες και 10,9% για πάνω από 60 ώρες).  

 Μικρότερα ήταν τα ποσοστά όσων αναφέρθηκαν σε λιγότερες από 35 ώρες την 

εβδοµάδα. Ειδικότερα, ποσοστό 5,5% (Α: 4,2% - Γ: 6,3%) δήλωσε 31-35 ώρες, το 4,7% (Α: 

6,3% - Γ: 3,8%) 26-30 ώρες, το 4,7% (Α: 6,3% - Γ: 3,8%) 21-25 ώρες, το 1,6% (Α: 2,1% - Γ: 

1,3%) 11-20 ώρες και το 1,6% (µόνο Γ: 2,5%) λιγότερες από 10 ώρες. Υπήρξε, επίσης, ένα 

ποσοστό 3,9% (Α: 4,2% - Γ: 3,8%) ατόµων που δε δήλωσαν συγκεκριµένο αριθµό ωρών 

εβδοµαδιαίας απασχόλησης, µε το αιτιολογικό ότι το ελεύθερο ωράριο που εφάρµοζαν δε 

µπορούσε να καθοριστεί. 

 

 Ασφάλιση (2η απασχόληση στο παρελθόν) 
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας το 53,1% (Α: 54,2% - Γ: 52,5%) των 

αποφοίτων (που δήλωσαν προηγούµενη εργασία) στη διάρκεια της δεύτερής τους 

απασχόλησης ήταν ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ, ενώ µεµονωµένα άτοµα δήλωσαν ασφάλιση στο 

ΤΕΒΕ (1,6%, Α: 2,1% - Γ: 1,3%), στο ΤΑΞΥ (0,8%, µόνο Γ: 1,3%) και στο Ταµείο Υγείας 

Τραπεζών (0,8%, µόνο Α: 2,1%). 

 Αυτό που έχει όµως ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι και το ποσοστό των ανασφάλιστων 

εργαζόµενων αποφοίτων ήταν και σε αυτή την περίπτωση υψηλό φτάνοντας στο 43,8%, 

καταδεικνύοντας ότι η µη ασφάλιση των εργαζοµένων είναι ένα φαινόµενο ιδιαίτερα 

διαδεδοµένο και έντονο. Οι γυναίκες (45%) µάλιστα εµφανίζουν µεγαλύτερο ποσοστό από 

τους άνδρες (41,7%) αποτελώντας, όπως φαίνεται, ευκολότερο στόχο εκµετάλλευσης 

 

 Αιτία διακοπής 2ης απασχόλησης στο παρελθόν 
Η επικρατέστερη αιτία διακοπής της 2ης απασχόλησης που προέβαλε ο ένας στους 

δύο αποφοίτους (50,8%) ήταν η παραίτηση, γεγονός που κατά κύριο λόγο παραπέµπει σε 
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εργασιακές συνθήκες δυσµενείς για τους εργαζοµένους σε µεγάλο ποσοστό, ειδικά στις 

πρώτες εργασίες στις οποίες απασχολούνται, καθώς η έλλειψη εµπειρίας και η ανασφάλεια 

που αισθάνονται κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας τους οδηγεί συχνά σε 

λανθασµένες επαγγελµατικές επιλογές. Το 14,1% δήλωσε ότι έληξε η σύµβαση µε την οποία 

εργαζόταν στη συγκεκριµένη θέση εργασίας, ενώ το 13,3% ότι απολύθηκε.  

Πολύ περισσότερες ήταν οι γυναίκες που παραιτήθηκαν (53,8%) από ό,τι οι άνδρες 

(45,8%), καθώς και εκείνες των οποίων έληξε η σύµβαση εργασίας (Α: 8,3% - Γ: 17,5%). 

Αντίθετα, ήταν περισσότεροι οι άνδρες που απολύθηκαν (Α: 16,7% - Γ: 11,3%). 

Επίσης, για το 12,5% (Α: 12,5% - Γ: 12,5%) η 2η απασχόληση ήταν εποχιακή και για 

το 3,9% (Α: 8,3% - Γ: 1,3%) αιτία διακοπής ήταν το κλείσιµο της επιχείρησης. 

 Άλλοι λόγοι που αναφέρθηκαν από µεµονωµένα άτοµα ήταν η απουσία 

επαγγελµατικής εξέλιξης (1,6%, µόνο Α: 4,2%), οι σπουδές (1,6%, µόνο Γ: 2,5%), η 

εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (0,8%, φυσικά µόνο Α: 2,1%), η πρόσληψη 

άλλου ατόµου συγγενικού του ιδιοκτήτη (0,8%, µόνο Α: 2,1%) και η πρόσληψη στο δηµόσιο 

τοµέα (0,8%, µόνο Γ: 1,3%).  

 

 Είδος απασχόλησης (2η απασχόληση στο παρελθόν) 
Το µεγαλύτερο ποσοστό  των αποφοίτων (60,2%) δήλωσε ότι η 2η απασχόλησή τους 

ήταν µισθωτή εργασία µε πλήρη απασχόληση, οι γυναίκες µάλιστα σε µεγαλύτερο βαθµό (Α: 

50% - Γ: 66,3%). Το 18,8% (Α: 20,8% - Γ: 17,5%) των αποφοίτων που απάντησαν στο 

ερώτηµα εργάζονταν µε ηµεροµίσθια, το 8,6% (Α: 12,5% - Γ: 6,3%) µε ωροµίσθια και το 8,6% 

(Α: 8,3% - Γ: 8,8%) µε µερική απασχόληση. 

Αυτοαπασχόληση δήλωσε µόνο ένα άτοµο (0,8%, Α: 2,1%), ποσοστό που στο 

σύνολο των ατόµων του δείγµατος φτάνει µόλις στο 0,3%, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι η 

συγκεκριµένη µορφή επαγγελµατικής δραστηριοποίησης δεν εντάχθηκε στους στόχους των 

αποφοίτων. 

Εκτός από τις παραπάνω µορφές απασχόλησης αναφέρθηκαν και κάποιες πιο 

εξειδικευµένες, όπως απασχόληση αµειβόµενη µε ποσοστά (1,6%, µόνο Α: 4,2%), µε το 

κοµµάτι (τύπου φασόν – 0,8%, µόνο Γ: 1,3) και µε µισθό και bonus (0,8%, µόνο Α: 2,1%). 

 

• 3η απασχόληση στο παρελθόν 

 Είδος επιχείρησης στην 3η απασχόληση 
Μόνο το 20,7% των επιχειρήσεων της 3ης απασχόλησης, που ανέφεραν οι 69 

απόφοιτοι, ανήκε στο δευτερογενή και οι υπόλοιπες στον τριτογενή τοµέα παραγωγής (Παρ. 

Πίνακας 159).  

Ο αριθµός των ατόµων που δήλωσαν το είδος της επιχείρησης στην οποία 

εργάστηκαν στο ερώτηµα αυτό είναι 68 (µία άρνηση) αντί των 69 (28 άνδρες και 41 γυναίκες) 

που απαντούν στα επόµενα ερωτήµατα. 
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Πίνακας 159: Είδος επιχείρησης (3η απασχόληση στο παρελθόν) 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(%) 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση 10 14,7 7,4 19,5
Μεταφορές 3 4,4 7,4 2,4
∆ιαφήµιση 2 2,9 3,7 2,4
Εστιατόρια-Χώροι 
ψυχαγωγίας 

9 13,2 29,6 2,4

Ραδιόφωνο-Τηλεόραση 1 1,5 - 2,4
Ιατρικές υπηρεσίες 1 1,5 - 2,4
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 2 2,9 3,7 2,4
Τουριστικά γραφεία 1 1,5 - 2,4
Τράπεζες 1 1,5 - 2,4
Χρηµατοοικονοµικές 
υπηρεσίες 

3 4,4 - 7,3

Εµπόριο τροφίµων και ειδών 
ένδυσης 

6 8,8 7,4 9,8

Εµπόριο-επισκευές 
ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού 
και επαγγελµατικού 
εξοπλισµού 

3 4,4 11,1 -

Εµπόριο δοµικών υλικών και 
ειδών οικιακού εξοπλισµού 

3 4,4 3,7 4,9

Εµπόριο-επισκευές οχηµάτων 3 4,4 7,4 2,4

Άλλες δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών 

9 13,2 3,7 19,5

Μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων 

1 1,5 3,7 -

Μεταποιητική επιχείρηση 
τροφίµων και ειδών ένδυσης 

4 5,9 - 9,8

Παραγωγή ηλεκτρολογικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

1 1,5 - 2,4

∆ιάφορα άλλα βιοµηχανικά 
προϊόντα 

4 5,9 7,4 4,9

Παραγωγή χειροτεχνηµάτων-
έργα τέχνης 

1 1,5 3,7 -

Σύνολο 68 100,0 100,0 100,0
 

 

 Ειδικότητα στην 3η απασχόληση στο παρελθόν  
Τρίτη απασχόληση στο παρελθόν δήλωσαν εξήντα εννέα άτοµα, δηλαδή ποσοστό 

21,2% του συνολικού αριθµού των ατόµων του δείγµατος. Από αυτά τα 28 ήταν άνδρες 

(40,6%) και τα 41 γυναίκες (59,4%). Η εικόνα της ειδικότητας µε την οποία απασχολήθηκαν 

απεικονίζεται στον Πίνακα 160 των παραρτηµάτων. 
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Πίνακας 160: Ειδικότητα (3η απασχόληση στο παρελθόν) 
 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(%) 
Τεχνικός ηλεκτρολόγος 1 1,4 3,6 -
Τεχνικός ηλεκτρονικός (και Η/Υ) 3 4,3 10,7 -

Τεχνικός γραφίστας 3 4,3 3,6 4,9
Φωτογράφος 1 1,4 - 2,4
Μοντελίστ 1 1,4 - 2,4
Εικονολήπτης 1 1,4 - 2,4
Ειδικός ξενοδοχειακών 
υπηρεσιών 

2 2,9 3,6 2,4

Ειδικός τουριστικού 
Πρακτορείου 

1 1,4 - 2,4

Βοηθός ιατρικών εργαστηρίων 2 2,9 - 4,9

Λογιστής /-τρια (και βοηθός) 7 10,1 - 17,1

Υπάλληλος  γραφείου 
(διοικητικός) 

14 20,3 7,1 29,3

Ταµίας 1 1,4 - 2,4
Πωλητής /-τρια 1 1,4 3,6 -
Εµποροϋπάλληλος 4 5,8 7,1 4,9
Αισθητικός 2 2,9 - 4,9
Σερβιτόρος /-α 8 11,6 25,0 2,4
Εργάτης /-τρια 4 5,8 10,7 2,4
Οδηγός οχηµάτων-Χειριστής 
µηχ/των 

3 4,3 10,7 -

Έµπορος-Καταστηµατάρχης 1 1,4 3,6 -

Τεχνίτης (άλλες ειδικότητες) 3 4,3 7,1 2,4

Πυροσβέστης-Λιµενικός 2 2,9 3,6 2,4
Φύλαξη παιδιών 3 4,3 - 7,3
∆ιακοσµητής 1 1,4 - 2,4
Σύνολο 69 100,0 100,0 100,0

 

 

Για ακόµη µια φορά επικρατέστερες ήταν οι ειδικότητες του υπαλλήλου γραφείου 

(20,3%), του /της σερβιτόρου /ας (11,6%), του βοηθού λογιστή (10,1%), του 

εµποροϋπαλλήλου (5,8%) και του /της εργάτη /τριας (5,8%). 

Εξετάζοντας την απασχόληση των αποφοίτων κατά φύλο µπορούµε να δούµε ότι οι 

άνδρες απασχολήθηκαν σε µεγάλο ποσοστό ως σερβιτόροι (25%), τεχνικοί ηλεκτρονικοί και 

ηλεκτρονικοί Η/Υ (10,7%), εργάτες (10,7%) και οδηγοί οχηµάτων και χειριστές µηχανηµάτων 

(10,7%). 

 Στις γυναίκες µία στις τρεις απασχολήθηκε ως υπάλληλος γραφείου (29,3%), ενώ 

ποσοστό 17,1% εργάστηκε ως βοηθός λογιστή και το 7,3% στη φύλαξη παιδιών. Ποσοστό 
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4,9% έχουµε σε καθεµιά από τις ειδικότητες της αισθητικού, του γραφίστα και του 

εµποροϋπαλλήλου. 

 

 Θέση στην 3η απασχόληση στο παρελθόν  
Το ποσοστό εκείνων που στην 3η εργασία απασχολήθηκαν στη θέση του υπαλλήλου 

είναι συντριπτικά το µεγαλύτερο (97,1%, Α: 92,9% - Γ: 100%), ενώ από ένα άτοµο -άνδρας 

απόφοιτος- (0,8%, µόνο Α: 3,6%) δήλωσε απασχόληση σε θέση προϊσταµένου και σε δική 

του επιχείρηση.  

 

 Τόπος 3ης απασχόλησης στο παρελθόν 
Στην 3η απασχόληση το 71% (Α: 75% - Γ: 68,3%) των αποφοίτων εργάστηκε στην 

περιοχή της Θεσ/νίκης. Από τις υπόλοιπες περιοχές εκείνες στις οποίες είχαµε υψηλότερα 

ποσοστά συµµετοχής σε απασχόληση είναι ο Ν. Πιερίας (1,4% στην Κατερίνη και 8,7% στον 

υπόλοιπο νοµό) και ο Ν. Χαλκιδικής (1,4% στον Πολύγυρο και 7,2% στον υπόλοιπο νοµό). 

Ακολουθούν µε µεµονωµένα άτοµα ο Ν. Πέλλας (1,4% στην Έδεσσα και 2,9% στον υπόλοιπο 

νοµό), ο Ν. Κιλκίς (2,9% στο Κιλκίς) και ο Ν. Ηµαθίας (1,4% στην περιφέρεια του νοµού). 

Υπήρξε επίσης ένα άτοµο (1,4%), που απασχολήθηκε σε θέση εργασίας στην Αθήνα (Παρ. 

Πίνακας 161). 

Η κατανοµή των θέσεων εργασίας µε βάση τον τόπο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες 

διαφοροποιήσεις στους άνδρες και στις γυναίκες αποφοίτους, όπως φαίνεται και από τον 

πίνακα των ευρηµάτων. Εξάλλου, τα αριθµητικά µεγέθη είναι µάλλον περιορισµένα και δεν 

επιτρέπουν την εξαγωγή γενικότερων συµπερασµάτων. 

 

Πίνακας 161: Τόπος (3η απασχόληση στο παρελθόν) 

 
ΤΟΠΟΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ  ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ  ΤΩΝ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ  ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(%) 
Θεσ/νίκη 49 71,0 75,0 68,3
Κατερίνη 1 1,4 - 2,4
Περιφέρεια Ν. Πιερίας 6 8,7 10,7 7,3
Περιφέρεια Ν. Ηµαθίας 1 1,4 3,6 -
Έδεσσα 1 1,4 3,6 -
Περιφέρεια Ν. Πέλλας 2 2,9 - 4,9
Κιλκίς 2 2,9 - 4,9
Πολύγυρος 1 1,4 - 2,4
Περιφέρεια Ν. 
Χαλκιδικής 

5 7,2 3,6 9,8

Αθήνα 1 1,4 3,6 -
Σύνολο 69 100,0 100,0 100,0 
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 Χρονική διάρκεια 3ης απασχόλησης στο παρελθόν 
Οι περισσότεροι απόφοιτοι (38,2%, Α: 35,7% - Γ: 40%) στην 3η απασχόλησή τους 

εργάστηκαν για χρονικό διάστηµα 2-6 µηνών, ενώ πολύ κοντά βρίσκεται το ποσοστό όσων 

απασχολήθηκαν για διάστηµα 7-12 µηνών (32,4%, Α: 39,3% - Γ: 27,5%). Για ένα ή δύο 

χρόνια εργάστηκε το 13,3% (Α: 17,8% - Γ: 10%).  

Μόλις το 2,9% (Α: 3,6% - Γ: 2,5%) των αποφοίτων παρέµειναν στην εργασία τους για 

περισσότερο από δύο χρόνια και µέχρι 30 µήνες, ενώ επίσης το 2,9% (µόνο Γ: 5%) για 

διάστηµα µεγαλύτερο φτάνοντας µέχρι τα τρία χρόνια. Πολύ µικρή παραµονή στην εργασία 

ενός ή δύο µηνών δήλωσε το 10,3% (Α: 3,6% - Γ: 15%) των αποφοίτων. 

 

 Ώρες εργασίας καθηµερινά (3η απασχόληση στο παρελθόν) 
Περισσότεροι από τους µισούς εργαζόµενους αποφοίτους (56,7%) εργάζονταν για 7-

8 ώρες την ηµέρα, αλλά τα ποσοστά των ανδρών (39,3%) και των γυναικών (69,2%) 

παρουσιάζουν πολύ µεγάλη διαφορά υπέρ των δεύτερων. Αυτό δικαιολογείται από το 

γεγονός ότι µεγαλώνουν τα ποσοστά των ανδρών που δήλωσαν περισσότερες ώρες 

εργασίας, όπως φαίνεται αµέσως στη συνέχεια µε την πλήρη αντιστροφή της συσχέτισης 

αυτής. Από 9 έως 10 ώρες ηµερησίως εργαζόταν το 20,9% (Α: 32,1% - Γ: 12,8%) των 

αποφοίτων και 11-12 ώρες το 9% (Α: 14,3% - Γ: 5,1%), ενώ για περισσότερες ώρες µίλησε το 

1,5% (µόνο Α: 3,6%). 

 Επίσης, το ποσοστό αυτών που δήλωσαν απασχόληση µικρότερης διάρκειας είναι 

και πάλι σχετικά µικρό. Έτσι 1-4 ώρες εργαζόταν το 1,5% (µόνο Α: 3,6%) και 5-6 ώρες το 

7,5% (Α: 7,1% - Γ: 7,7%) των αποφοίτων, εποµένως το 9% (Α: 10,7% - Γ: 7,7%) από αυτούς 

σύµφωνα µε τις επίσηµες ρυθµίσεις του ωραρίου των εργαζοµένων απασχολούνταν µε 

µερική απασχόληση.  

Ποσοστό 3% (µόνο Γ: 5,1%) των ατόµων δήλωσε απασχόληση µε ελεύθερο ωράριο. 

 

 Ώρες εργασίας εβδοµαδιαία (3η απασχόληση στο παρελθόν) 
Ο αριθµός των ωρών εργασίας των αποφοίτων ανά εβδοµάδα στην 3η απασχόληση 

δεν παρουσίασε ιδιαίτερη διαφοροποίηση από τις προηγούµενες δύο. Το 27,9% (Α: 21,4% - 

Γ: 32,5%) των αποφοίτων δήλωσαν ότι εργάζονταν 36-40 ώρες την εβδοµάδα, το 4,4% (Α: 

7,1% - Γ: 2,5%) 41-45 ώρες, ενώ σχεδόν ένας στους δύο (44,1%, Α: 53,6% - Γ: 37,5%) 

δήλωσε απασχόληση για περισσότερες από 46 ώρες (23,5% για 46-50 ώρες, 7,4% για 51-60 

ώρες και 13,2% για πάνω από 60 ώρες).  

 Μικρότερα ήταν τα ποσοστά όσων αναφέρθηκαν σε λιγότερες από 35 ώρες την 

εβδοµάδα. Ειδικότερα, ποσοστό 11,8% (Α: 7,1% - Γ: 15%) δήλωσε 31-35 ώρες, το 4,4% (Α: 

3,6% - Γ: 5%) 26-30 ώρες, το 1,5% (ένα άτοµο, Γ: 2,5%) 21-25 ώρες, το 2,9% (Α: 7,1% - Γ: 

2,5%) 11-20 ώρες και το 1,5% (ένα άτοµο, Γ: 2,5%) λιγότερες από 10 ώρες, ενώ ένα µόνο 

άτοµο (1,5%, Γ: 2,5%) δήλωσε ελεύθερο ωράριο. 
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 Ασφάλιση (3η απασχόληση στο παρελθόν) 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας το 56,1% των αποφοίτων (που δήλωσαν 3η 

προηγούµενη εργασία) στη διάρκεια της τρίτης απασχόλησης ήταν ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ, 

ενώ από ένα άτοµο (1,4%) δήλωσε ασφάλιση στο ΤΑΕ (µόνο Α: 3,6%) και το ΤΑΞΥ (µόνο Γ: 

2,4%).  

Πολύ υψηλό παραµένει το ποσοστό των ανασφάλιστων εργαζόµενων αποφοίτων 

φτάνοντας στο 40,6%, επιβεβαιώνοντας τα σχετικά συµπεράσµατα που είχαν διατυπωθεί και 

για τις προηγούµενες απασχολήσεις.  

Στις γυναίκες παρατηρείται µεγαλύτερο ποσοστό ασφάλισης στο ΙΚΑ (65,9%) από ό,τι 

στους άνδρες (42,9%), οι οποίοι έχουν αυξηµένο ποσοστό ανασφάλιστων (53,6%) έναντι 

31,7% των γυναικών. 

 

 Αιτία διακοπής 3ης απασχόλησης στο παρελθόν 
Η σηµαντικότερη αιτία διακοπής της 3ης απασχόλησης που προέβαλαν ο ένας στους 

δύο αποφοίτους (50,7%, Α: 50% - Γ: 51,2%) ήταν η παραίτηση. Το 15,9% (Α: 14,3% - Γ: 

17,1%) δήλωσε ότι η απασχόληση ήταν εποχιακή, το 11,6% (Α: 7,1% - Γ: 14,6%) ότι έληξε η 

σύµβαση µε την οποία εργαζόταν στη συγκεκριµένη θέση εργασίας, ενώ το 10,1% (Α: 14,3% 

- Γ: 7,3%) ότι απολύθηκε. Επίσης, για το 7,2% (Α: 7,1% - Γ: 7,3%) αιτία διακοπής ήταν το 

κλείσιµο της επιχείρησης. 

 Άλλοι λόγοι που αναφέρθηκαν από µεµονωµένα άτοµα ήταν η δηµιουργία ατοµικής 

επιχείρησης (2,9%, Α: 3,6% - Γ: 2,4%) και η απουσία επαγγελµατικής εξέλιξης (1,4%, µόνο Α: 

3,6%). 

 

 Είδος απασχόλησης (3η απασχόληση στο παρελθόν) 
Περισσότερα από τα µισά άτοµα (56,5%) δήλωσαν ότι η 3η απασχόλησή τους ήταν 

µισθωτή εργασία µε πλήρη απασχόληση. Οι περισσότερες γυναίκες εργάζονταν µε πλήρη 

απασχόληση (61%) έναντι 50% των ανδρών.  

Το 17,4% (Α: 17,9% - Γ: 17,1%)  των αποφοίτων που απάντησαν στο ερώτηµα 

εργάζονταν µε ηµεροµίσθια, το 13% (Α: 17,9% - Γ: 9,8%) µε ωροµίσθια και το 7,2% (µόνο Γ: 

12,2%) µε µερική απασχόληση. 

Μόνο ένα άτοµο (1,4%, Α: 3,6%) είχε αυτοαπασχόληση, ενώ επίσης αναφέρθηκαν 

περιπτώσεις απασχόλησης πιο εξειδικευµένες, όπως απασχόληση αµειβόµενη µε το κοµµάτι 

(τύπου φασόν – 1,4%, µόνο Α: 3,6%), µε µισθό και bonus (1,4%, µόνο Α: 3,6%) και  µε 

ηµεροµίσθιο και υπερωρίες (1,4%, µόνο Α: 3,6%). 
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• 4η απασχόληση στο παρελθόν 
 Είδος επιχείρησης  

Τριάντα ένα άτοµα δήλωσαν 4η απασχόληση στο παρελθόν. Το 25,8% των 

επιχειρήσεων όπου εργάστηκαν ανήκε στο δευτερογενή και οι υπόλοιπες στον τριτογενή 

τοµέα παραγωγής (Παρ. Πίνακας 162). 

 

Πίνακας 162: Είδος επιχείρησης (4η απασχόληση στο παρελθόν) 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
%ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(%) 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση 2 6,5 20,0 -
Τηλεπικοινωνίες 1 3,2 - 4,8
Υπηρεσίες 
πληροφορικής 

1 3,2 - 4,8

∆ιαφήµιση 1 3,2 - 4,8
Εστιατόρια-Χώροι 
ψυχαγωγίας 

4 12,9 10,0 14,3

Ραδιόφωνο-Τηλεόραση 2 6,5 - 9,5
Ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις 

2 6,5 10,0 4,8

Εµπόριο τροφίµων και 
ειδών ένδυσης 

2 6,5 - 9,5

Εµπόριο-επισκευές 
ηλεκτρολογικού, 
ηλεκτρονικού και 
επαγγελµατικού 
εξοπλισµού 

1 3,2 - 4,8

Εµπόριο δοµικών 
υλικών και ειδών 
οικιακού εξοπλισµού 

2 6,5 10,0 4,8

Εµπόριο-επισκευές 
οχηµάτων 

1 3,2 - 4,8

Εµπόριο βιβλίων -
περιοδικών - 
εφηµερίδων 

1 3,2 10,0 -

Άλλες δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών 

3 9,7 20,0 4,8

Μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων 

1 3,2 - 4,8

Μεταποιητική 
επιχείρηση τροφίµων 
και ειδών ένδυσης 

3 9,7 10,0 9,5

Παραγωγή καυσίµων 1 3,2 - 4,8
∆ιάφορα άλλα 
βιοµηχανικά προϊόντα 

2 6,5 - 9,5

Παραγωγή 
χειροτεχνηµάτων - έργα 
τέχνης 

1 3,2 10,0 -

Σύνολο 31 100,0 100,0 100,0
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 Ειδικότητα στην 4η απασχόληση στο παρελθόν  
Τριάντα ένα άτοµα (9,5% του συνόλου) δήλωσαν τέταρτη απασχόληση στο 

παρελθόν. Από αυτά τα 10 ήταν άνδρες (32,3%) και τα 21 γυναίκες (67,7%). Η εικόνα της 

ειδικότητας µε την οποία απασχολήθηκαν απεικονίζεται παρακάτω στον Πίνακα 163. 

 

Πίνακας 163: Ειδικότητα (4η απασχόληση στο παρελθόν) 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(%) 

Τεχνικός 

ηλεκτρονικός (και 

Η/Υ) 

1 3,2 10,0 -

Μοντελίστ 2 6,5 - 9,5

Εικονολήπτης 1 3,2 - 4,8

Ειδικός 

ξενοδοχειακών 

υπηρεσιών 

2 6,5 10,0 4,8

Λογιστής /-τρια (και 

βοηθός) 

3 9,7 - 14,3

Υπάλληλος  

γραφείου 

(διοικητικός) 

9 29,0 20,0 3,3

Πωλητής /-τρια 1 3,2 - 4,8

Εµποροϋπάλληλος 5 16,1 30,0 9,5

Σερβιτόρος /-α 3 9,7 10,0 9,5

Τεχνίτης (άλλες 

ειδικότητες) 

1 3,2 10,0 -

Πυροσβέστης-

Λιµενικός 

1 3,2 10,0 -

Φύλαξη παιδιών 1 3,2 - 4,8

∆ιακοσµητής 1 3,2 - 4,8

Σύνολο 31 100,0 100,0 100,0

 

 

Οι ειδικότητες που συγκέντρωσαν τους περισσότερους αποφοίτους ήταν του 

υπαλλήλου γραφείου (20%), του εµποροϋπαλλήλου (16,1%), του βοηθού λογιστή (9,7%) και 

του /της σερβιτόρου /ας (9,7%), του µοντελίστ (6,5%) και του ειδικού ξενοδοχειακών 

υπηρεσιών (6,5%).  
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Παρατηρείται συγκέντρωση των περισσότερων ανδρών στις ειδικότητες του 

εµποροϋπαλλήλου (30%) και του υπαλλήλου γραφείου (10%), ενώ των περισσότερων 

γυναικών στις ειδικότητες του υπαλλήλου γραφείου (33,3%) και του βοηθού λογιστή (14,3%). 

 

 Θέση στην 4η απασχόληση στο παρελθόν 
Όλοι όσοι δήλωσαν 4η εργασία απασχολήθηκαν στη θέση του υπαλλήλου (100%). 

 

 Τόπος 4ης απασχόλησης στο παρελθόν 
Στην 4η απασχόληση το 71% (Α: 70% - Γ: 81%) των αποφοίτων εργάστηκε στην 

περιοχή της Θεσ/νίκης. Από τις υπόλοιπες περιοχές εκείνες στις οποίες είχαµε υψηλότερα 

ποσοστά συµµετοχής σε απασχόληση είναι ο Ν. Χαλκιδικής (9,7% στην περιφέρεια του 

νοµού, πρόκειται για περιοχή µε έντονη δραστηριότητα σε τουριστικές επιχειρήσεις) και ο Ν. 

Πιερίας (6,5% στην περιφέρεια του νοµού). Ακολουθούν µε µεµονωµένα άτοµα ο Ν. Πέλλας 

(3,2% στον υπόλοιπο νοµό) και ο Ν. Κιλκίς (3,2% στο Κιλκίς). 

 

Πίνακας164: Τόπος (4η απασχόληση στο παρελθόν) 

 
ΤΟΠΟΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ  ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ  ΤΩΝ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ  ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(%) 
Θεσ/νίκη 24 77,4 70,0 81,0
Περιφέρεια Ν. 
Πιερίας 

2 6,5 20,0 -

Περιφέρεια Ν. 
Πέλλας 

1 3,2 - 4,8

Κιλκίς 1 3,2 - 4,8
Περιφέρεια Ν. 
Χαλκιδικής 

3 9,7 10,0 9,5

Σύνολο 31 100,0 100,0 100,0
 

 

 Χρονική διάρκεια 4ης απασχόλησης στο παρελθόν 
Στην 4η απασχόληση παρατηρείται µια αυξητική αριθµητική διαφοροποίηση στα 

ποσοστά συµµετοχής των αποφοίτων στην απασχόληση µικρής διάρκειας, καθώς παραµονή 

στην εργασία για 1-2 µήνες δήλωσε το 16,1% των αποφοίτων (Α: 10% - Γ: 19%), για χρονικό 

διάστηµα 2-6 µηνών το 32,3% (Α: 50% - Γ: 23,8%) και για 7-12 µήνες επίσης το 32,3% (Α: 

30% - Γ: 33,3%). 

Για ένα ή δύο χρόνια εργάστηκε το 9,7% (Α: 10% - Γ: 9,6%), και το 3,2% (µόνο Γ: 

4,8%) των αποφοίτων παρέµειναν στην εργασία τους για περισσότερο από δυόµισι και µέχρι 

τρία χρόνια. Απασχόληση διάρκειας πάνω από τα τρία χρόνια δήλωσε το 6,5% των 

αποφοίτων (µόνο Γ: 9,5%).  

Όπως προαναφέρθηκε, η αύξηση των ποσοστών για την απασχόληση µικρότερης 

χρονικής διάρκειας στην περίπτωση της 4ης εργασίας είναι καθαρά αριθµητική. Στην πράξη 

πρόκειται για µεµονωµένα άτοµα που έδωσαν στοιχεία σε αυτό το ερώτηµα, των οποίων ο 
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αριθµός είναι αναλογικά πολύ µικρός και γι΄ αυτό δε µπορούµε να προβούµε σε γενικότερα 

συµπεράσµατα.  

 

 Ώρες εργασίας καθηµερινά (4η απασχόληση στο παρελθόν) 
Το µεγαλύτερο ποσοστό  των αποφοίτων µε τέταρτη δηλωµένη απασχόληση (56,7%, 

Α: 60% - Γ: 55%),) εργαζόταν για 7-8 ώρες την ηµέρα, για 9-10 ώρες ηµερησίως εργαζόταν το 

23,3% των αποφοίτων (Α: 20% - Γ: 25%),  και για 11-12 ώρες το 10% (µόνο Γ: 15%). 

 Λιγότερες ώρες δήλωσε ότι εργαζόταν το 10% των ατόµων · για 1-4 ώρες το 3,3% 

(µόνο Γ: 5%) και για 5-6 ώρες το 6,7% των αποφοίτων (µόνο Α: 20%). 

 

 Ώρες εργασίας εβδοµαδιαία (4η απασχόληση στο παρελθόν) 
Το 40% των αποφοίτων (ίδιο ποσοστό και για τα δύο φύλα) δήλωσαν ότι εργάζονταν 

36-40 ώρες την εβδοµάδα, το 6,7% (µόνο Α: 20%) 41-45 ώρες, ενώ το 40% (Α: 20% - Γ: 

50%) δήλωσε απασχόληση για περισσότερες από 46 ώρες (20% για 46-50 ώρες, 13,3% για 

51-60 ώρες και 6,7% για πάνω από 60 ώρες).  

 Μικρότερα ήταν τα ποσοστά όσων αναφέρθηκαν σε λιγότερες από 35 ώρες την 

εβδοµάδα. Ειδικότερα, ποσοστό 3,3% (ένα άτοµο, Γ: 5%) δήλωσε 31-35 ώρες, το 6,7% (µόνο 

Α: 20%) 21-25 ώρες και το 3,3% (ένα άτοµο, Γ: 5%) λιγότερες από 10 ώρες. 

 

 Ασφάλιση (4η απασχόληση στο παρελθόν) 
Τα ευρήµατα της έρευνας έδειξαν ότι το 46,7% των αποφοίτων (που δήλωσαν 4η 

προηγούµενη εργασία) στη διάρκεια της τέταρτης απασχόλησης ήταν ασφαλισµένο στο ΙΚΑ 

(Α: 30% - Γ: 55%), ενώ δύο άτοµα, ένας άνδρας και µια γυναίκα δήλωσαν ασφάλιση στο 

ΤΑΞΥ (6,7%, Α: 10% - Γ: 5%). 

 Το ποσοστό των ανασφάλιστων εργαζόµενων αποφοίτων παρέµεινε και σε αυτή την 

περίπτωση υψηλό φτάνοντας στο 46,7% (Α: 60% - Γ: 40%). 

 
 Αιτία διακοπής 4ης απασχόλησης στο παρελθόν 

Το 40% των αποφοίτων (Α: 20% - Γ: 50%) που απάντησαν σε αυτό το ερώτηµα 

δήλωσε ως αιτία διακοπής της εργασίας του την παραίτηση, το 20% (Α: 20% - Γ: 20%) 

αναφέρθηκε σε εποχιακή απασχόληση, το 16,7% (Α: 20% - Γ: 15%) σε απόλυση και το 13,3% 

(Α: 10% - Γ: 15%) σε λήξη της σύµβασης. 

 Άλλοι λόγοι που αναφέρθηκαν από µεµονωµένα άτοµα ήταν δηµιουργία ατοµικής 

επιχείρησης (3,3%, µόνο Α: 10%), η απουσία επαγγελµατικής εξέλιξης (3,3%, µόνο Α: 10%) 

και το κλείσιµο της επιχείρησης (3,3%, µόνο Α: 10%).  

 

 Είδος απασχόλησης (4η απασχόληση στο παρελθόν) 
Το 63,3% των αποφοίτων (Α: 50% - Γ: 70%) δήλωσε ότι η 4η απασχόλησή του ήταν 

µισθωτή εργασία µε πλήρη απασχόληση, ενώ το 13,3% (Α: 20% - Γ: 10%) των αποφοίτων 

που απάντησαν στο ερώτηµα εργαζόταν µε ωροµίσθια απασχόληση, το 10% (Α: 10% - Γ: 
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10%) µε ηµεροµίσθια, το 6,7% (Α: 10% - Γ: 5%) µε µερική απασχόληση και το 6,7% (Α: 10% - 

Γ: 5%) αναφέρθηκε σε µισθό και bonus. 

 

• 5η απασχόληση στο παρελθόν 
 Είδος επιχείρησης στην 5η απασχόληση στο παρελθόν 

Οι έξι στις επτά επιχειρήσεις της 5ης απασχόλησης των αποφοίτων ανήκαν στον 

τριτογενή τοµέα και µόνο µία (περίπου το 14%) στο δευτερογενή (Παρ. Πίνακας 165). 

 

Πίνακας 165: Είδος επιχείρησης (5η απασχόληση στο παρελθόν) 
 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(%) 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση 2 14,3 33,3 -
Υπηρεσίες πληροφορικής 1 7,1 - 12,5
Κατασκευές 1 7,1 16,7 -
Ιδιωτική εκπαίδευση-
Σεµινάρια 

1 7,1 - 12,5

Εστιατόρια-Χώροι 
ψυχαγωγίας 

1 7,1 16,7 -

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 2 14,3 16,7 12,5

Εµπόριο τροφίµων και ειδών 
ένδυσης 

1 7,1 - 12,5

Εµπόριο δοµικών υλικών και 
ειδών οικιακού εξοπλισµού 

1 7,1 - 12,5

Εµπόριο φαρµάκων, 
καλλυντικών και 
απορρυπαντικών 

1 7,1 - 12,5

Εµπόριο αγροτικών 
προϊόντων 

1 7,1 16,7 -

Άλλες δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών 

1 7,1 - 12,5

Εκδόσεις - εκτυπώσεις -
εφηµερίδες - περιοδικά -
γραφικές τέχνες 

1 7,1 - 12,5

Σύνολο 14 100,0 100,0 100,0
 

 

 Ειδικότητα στην 5η απασχόληση στο παρελθόν  
Συνολικά δεκατέσσερα άτοµα δήλωσαν πέµπτη απασχόληση στο παρελθόν 

αποτελώντας το 4,3% του συνόλου των ατόµων του δείγµατος. Από αυτά τα 6 ήταν άνδρες 

(42,9%) και τα 8 γυναίκες (57,1%). Η εικόνα της ειδικότητας µε την οποία απασχολήθηκαν 

απεικονίζεται παρακάτω στον Πίνακα 166. 
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Πίνακας 166: Ειδικότητα (5η απασχόληση στο παρελθόν) 
 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(%) 
Φωτογράφος 1 7,1 - 12,5
Μοντελίστ 1 7,1 - 12,5
Ειδικός 
ξενοδοχειακών 
υπηρεσιών 

2 14,3 16,7 12,5

Λογιστής /-τρια 
(και βοηθός) 

2 14,3 - 25

Υπάλληλος  
γραφείου 
(διοικητικός) 

2 14,3 33,3 -

Εµποροϋπάλληλ
ος 

1 7,1 16,7 -

Αισθητικός 1 7,1 12,5
Σερβιτόρος /-α 1 7,1 16,7 -
Εργάτης /-τρια 1 7,1 16,7 -
Επιστηµονικό 
επάγγελµα 

1 7,1 - 12,5

∆ιακοσµητής 1 7,1 - 12,5
Σύνολο 14 100,0 100,0 100,0

 

 

Ξεχωρίζουν και πάλι οι ειδικότητες του υπαλλήλου γραφείου (14,3%), του βοηθού 

λογιστή (14,3%) και του ειδικού ξενοδοχειακών υπηρεσιών (14,3%). Ο µικρός αριθµός των 

αποφοίτων και στα δύο φύλα στη συγκεκριµένη απασχόληση δεν επιτρέπει την εξαγωγή 

συµπερασµάτων. 

 

 Θέση στην 5η απασχόληση στο παρελθόν 
Όλοι οι απόφοιτοι, άνδρες και γυναίκες, που δήλωσαν 5η εργασία απασχολήθηκαν 

στη θέση του υπαλλήλου (100%). 

 

 Τόπος 5ης απασχόλησης στο παρελθόν 
Στην 5η απασχόληση όλοι σχεδόν οι απόφοιτοι (85,7%) εργάστηκαν στην περιοχή της 

Θεσ/νίκης. Ακολουθούν µε µεµονωµένα άτοµα (άνδρες) ο Ν. Χαλκιδικής (7,1% στην 

περιφέρεια του νοµού) και ο Ν. Πιερίας (7,1% στην Κατερίνη) (Παρ. Πίνακας 167). 
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Πίνακας 167: Τόπος (5η απασχόληση στο παρελθόν) 
 

 
ΤΟΠΟΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ  ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ  ΤΩΝ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ  ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(%) 
Θεσ/νίκη 12 85,7 66,6 100,0
Κατερίνη 1 7,1 16,7 -
Περιφέρεια  
Ν. Χαλκιδικής 

1 7,1 16,7 -

Σύνολο 14 100,0 100,0 100,0 
 

 

 Χρονική διάρκεια 5ης απασχόλησης στο παρελθόν 
Τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται και πάλι στις οµάδες που δήλωσαν 

απασχόληση για χρονικό διάστηµα 2-6 µηνών (42,9%) και 7-12 µηνών (28,6%). Ακόµη 

παραµονή στην εργασία για 1-2 µήνες δήλωσε το 21,4% των αποφοίτων, ενώ για 25-30 

µήνες εργάστηκε το 7,1%. 

Ένας στους δύο άνδρες (50%) και περισσότερες από µία στις τρεις γυναίκες (37,5%) 

εργάστηκαν για 2-6 µήνες, ενώ για 7-12 µήνες το 16,7% των ανδρών και το 25% των 

γυναικών. Απασχόληση για διάστηµα 25-30 µηνών δήλωσε το 12,5% των γυναικών. 

Ο πολύ µικρός αριθµός των απαντήσεων δε µας επιτρέπει κανενός είδους γενικότερο 

συµπέρασµα.  

 

 Ώρες εργασίας καθηµερινά (5η απασχόληση στο παρελθόν) 
Το µεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων που δήλωσαν πέµπτη απασχόληση (61,5%, 

Α: 83,3% - Γ: 42,9%) εργαζόταν για 7-8 ώρες την ηµέρα και για 9-10 ώρες ηµερησίως 

εργαζόταν το 15,4% από αυτούς (µόνο Γ: 28,6%). Μεµονωµένες απαντήσεις (από ένα άτοµο 

- 7,7%) είχαµε για εργασία για 1-4 (µόνο Γ: 14,3%), για 5-6 (µόνο Γ: 14,3%) και για πάνω από 

12 ώρες (µόνο Α: 16,7%). 

 

 Ώρες εργασίας εβδοµαδιαία (5η απασχόληση στο παρελθόν) 
Οι µισοί απόφοιτοι µε πέµπτη απασχόληση (53,8%) δήλωσαν ότι εργάζονταν 36-40 

ώρες την εβδοµάδα (Α: 66,7% - Γ: 42,9%), το 15,4% 51-60 ώρες (Α: 16,7% - Γ: 14,3%), ενώ 

µεµονωµένα άτοµα (από 7,7%) δήλωσαν απασχόληση για λιγότερες από 10 ώρες (µόνο Γ: 

14,3%), για 21-25 ώρες (µόνο Γ: 14,3%), για 46-50 ώρες (µόνο Γ: 14,3%) και για 

περισσότερες από 60 ώρες (µόνο Α: 16,7%). 

 
 Ασφάλιση (5η απασχόληση στο παρελθόν) 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας το 35,7% (Α: 33,3% - Γ: 37,5%) των 

αποφοίτων (που δήλωσαν προηγούµενη εργασία) στη διάρκεια της πέµπτης τους 

απασχόλησης ήταν ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ, ενώ ένα άτοµο δήλωσε ασφάλιση ΤΑΞΥ (7,1%, 

µόνο Α: 16,7%). 
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 Και σε αυτή την περίπτωση το ποσοστό των ανασφάλιστων ήταν πολύ υψηλό 

φτάνοντας στο 57,1%. Ένας στους δύο άνδρες (50%) και δύο στις τρεις γυναίκες (62,5%) 

δήλωσαν ανασφάλιστοι. 

 

 Αιτία διακοπής 5ης απασχόλησης στο παρελθόν 
Η επικρατέστερη αιτία διακοπής της 5ης απασχόλησης που προέβαλαν δύο στους 

τρεις αποφοίτους (64,3%) ήταν η παραίτηση και το 14,3% δήλωσε ότι έληξε η σύµβαση µε 

την οποία εργαζόταν στη συγκεκριµένη θέση εργασίας. Άλλοι λόγοι που αναφέρθηκαν από 

µεµονωµένα άτοµα ήταν η απόλυση (7,1%), η εποχιακή απασχόληση (7,1%) και το κλείσιµο 

της επιχείρησης (7,1%). 

  Στα δύο φύλα εµφανίζονται κάποιες διαφοροποιήσεις, αφού στους µεν άνδρες 

υπάρχει µια σχετικά οµοιόµορφη κατανοµή των αιτιών διακοπής της απασχόλησης, µε το 

33,3% (2 άτοµα) να δηλώνει παραίτηση, το 33,3% (2 άτοµα) να επικαλείται λήξη της 

σύµβασης, το 16,7% (1 άτοµο) απόλυση και το 16,7% (1 άτοµο) κλείσιµο της επιχείρησης. 

Στις γυναίκες όλες οι απόφοιτες (87,5% - 7 άτοµα) πλην µιας (που αναφέρθηκε σε εποχιακή 

απασχόληση) δήλωσαν παραίτηση.  

 

 Είδος απασχόλησης (5η απασχόληση στο παρελθόν) 
 Τα µισά άτοµα (50%, ίδιο ποσοστό για άνδρες και γυναίκες) δήλωσαν ότι στην 5η 

απασχόλησή τους εργάζονταν µε µισθωτή εργασία µε πλήρη απασχόληση, ενώ το 21,4% των 

αποφοίτων (µεµονωµένα άτοµα) που απάντησαν στο ερώτηµα εργάζονταν µε ωροµίσθια (Α: 

16,7% - Γ: 25%), το 14,3% µε ηµεροµίσθια (µόνο Α: 33,3%), το 7,1% µε µερική απασχόληση 

(µόνο Γ: 12,5%) και το 7,1% λάµβανε αµοιβή µε το κοµµάτι (τύπου φασόν, µόνο Γ: 12,5%).  

 

• 6η απασχόληση στο παρελθόν 
 Είδος επιχείρησης στην 6η απασχόληση στο παρελθόν 

 Όλες οι επιχειρήσεις που καταγράφηκαν στην 6η απασχόληση των αποφοίτων 

ανήκαν στον τριτογενή τοµέα (Παρ. Πίνακας 168). 

 

Πίνακας 168: Είδος επιχείρησης (6η απασχόληση στο παρελθόν) 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
%ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(%) 
Υπηρεσίες πληροφορικής 1 16,7 - 33,3
Ιατρικές υπηρεσίες 1 16,7 - 33,3
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 1 16,7 33,3 -
Χρηµατοοικονοµικές 
υπηρεσίες 

1 16,7 - 33,3

Εµπόριο-επισκευές 
οχηµάτων 

1 16,7 33,3 -

Άλλες δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών 

1 16,7 33,3 -

Σύνολο 6 100,0 100,0 100,0

 776



 

 

 Ειδικότητα στην 6η απασχόληση στο παρελθόν  
Έξι άτοµα (µόλις 1,8% του συνόλου) δήλωσαν έκτη απασχόληση στο παρελθόν και ο 

αριθµός είναι φυσικά πολύ µικρός για την εξαγωγή συµπερασµάτων. Από αυτά τα 3 ήταν 

άνδρες και τα 3 γυναίκες. Η εικόνα της ειδικότητας µε την οποία απασχολήθηκαν 

απεικονίζεται παρακάτω στον Πίνακα 169. 

 

Πίνακας 169: Ειδικότητα (6η απασχόληση στο παρελθόν) 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(%) 
Ειδικός 
ξενοδοχειακών 
υπηρεσιών 

1 16,7 33,3 -

Λογιστής /-τρια 
(και βοηθός) 

1 16,7 - 33,3

Υπάλληλος  
γραφείου 
(διοικητικός) 

1 16,7 - 33,3

Εµποροϋπάλληλ
ος 

2 33,3 66,7 -

Φύλαξη παιδιών 1 16,7 - 33,3
Σύνολο 6 100,0 100,0 100,0

 

 

 Θέση στην 6η απασχόληση στο παρελθόν 
 Στην 6η απασχόληση όλα τα άτοµα, άνδρες και γυναίκες, απασχολήθηκαν σε θέση 

υπαλλήλου. 

 

 Τόπος 6ης απασχόλησης στο παρελθόν 
Στην 6η απασχόληση το 66,7% των αποφοίτων εργάστηκε στην περιοχή της 

Θεσ/νίκης. Από ένα άτοµο εργάστηκε στο Ν. Χαλκιδικής (16,7% στην περιφέρεια του νοµού) 

και στο εξωτερικό (16,7%). Η εικόνα για το σύνολο των αποφοίτων και κατά φύλο 

παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 170: Τόπος (6η απασχόληση στο παρελθόν) 

 
ΤΟΠΟΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ  ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ  ΤΩΝ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ  ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(%) 
Θεσ/νίκη 4 66,7 66,7 66,7
Περιφέρεια Ν. Χαλκιδικής 1 16,7 33,3 -
Εξωτερικό 1 16,7 - 33,3
Σύνολο 6 100,0 100,0 100,0 
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 Χρονική διάρκεια 6ης απασχόλησης στο παρελθόν 
∆ύο στους τρεις αποφοίτους (66,7%, ίδιο ποσοστό για άνδρες και γυναίκες) που 

αναφέρθηκαν σε έκτη απασχόληση εργάστηκαν για 2-6 µήνες, ενώ οι υπόλοιποι (33,3%, ίδιο 

ποσοστό για άνδρες και γυναίκες) για 7-12 µήνες. Ο µικρός αριθµός των απαντήσεων δεν 

µας επιτρέπει κανενός είδους γενικότερο συµπέρασµα.  

 

 Ώρες εργασίας καθηµερινά (6η απασχόληση στο παρελθόν) 
Το 83,3% των αποφοίτων (Α: 100% - Γ: 66,7%) που εργάστηκαν σε έξι διαφορετικές 

εργασίες, πριν από αυτήν που εµφάνισαν ως τωρινή, εργάζονταν στην 6η για 7-8 ώρες 

καθηµερινά. Ένα άτοµο (16,7%, µόνο Γ: 33,3%) απασχολούνταν για περισσότερες από 12 

ώρες. Είναι φανερό ότι δε µπορούµε να διατυπώσουµε κάποιο γενικότερο συµπέρασµα.  

 

 Ώρες εργασίας εβδοµαδιαία (6η απασχόληση στο παρελθόν) 
Όπως διαφάνηκε και από τις απαντήσεις στην προηγούµενη ερώτηση, το 66,7% των 

αποφοίτων (ίδιο ποσοστό για άνδρες και γυναίκες) που την απάντησαν εργαζόταν για 36-40 

ώρες εβδοµαδιαία και από ένα άτοµο (16,7%, ίδιο ποσοστό για άνδρες και γυναίκες) για 31-

35 (µία γυναίκα) και για 51-60 (ένας άνδρας) ώρες. Και πάλι δε µπορούµε να διατυπώσουµε 

κάποιο γενικότερο συµπέρασµα.   

 

 Ασφάλιση (6η απασχόληση στο παρελθόν) 
Ο µικρός αριθµός των αποφοίτων δεν επιτρέπει συµπεράσµατα, αν και τα ευρήµατα 

δεν διαφέρουν από εκείνα των προηγούµενων εργασιών. Το 50% των αποφοίτων (έξι άτοµα 

δήλωσαν έκτη προηγούµενη εργασία) στη διάρκεια της έκτης απασχόλησης ήταν 

ασφαλισµένο στο ΙΚΑ (Α: 33,3% - Γ: 66,7%), ενώ ένα άτοµο δήλωσε ασφάλιση στο ΤΑΞΥ 

(16,7%, µόνο Α: 33,3%). ∆ύο απόφοιτοι, ένας άνδρας και µία γυναίκα (33,3%) ήταν 

ανασφάλιστοι. 

 

 Αιτία διακοπής 6ης απασχόλησης στο παρελθόν 
Ο ένας στους τρεις αποφοίτους (33,3%, ίδιο ποσοστό για άνδρες και γυναίκες) 

παραιτήθηκε από την έκτη απασχόληση, ενώ το ίδιο ποσοστό (33,3%, µόνο Γ: 66,7%) 

δήλωσε ότι έληξε η σύµβαση µε την οποία εργαζόταν στη συγκεκριµένη θέση εργασίας. Το 

16,7% (µόνο Α: 33,3%) ανέφερε ότι απολύθηκε και επίσης το 16,7% (µόνο Α: 33,3%) ότι η 

απασχόληση ήταν εποχιακή. 

  

 Είδος απασχόλησης (6η απασχόληση στο παρελθόν) 
∆ύο στα τρία άτοµα (66,7%, Α: 100% -Γ: 33,3%) δήλωσαν ότι η 6η απασχόλησή τους 

ήταν µισθωτή εργασία µε πλήρη απασχόληση, ενώ το 16,7% (µόνο Γ: 33,3%) των αποφοίτων 

που απάντησαν στο ερώτηµα εργάζονταν µε ηµεροµίσθια απασχόληση και το 16,7% (µόνο Γ: 

33,3%) αµειβόταν µε το κοµµάτι (απασχόληση τύπου φασόν). 
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• 7η απασχόληση στο παρελθόν 
 Είδος επιχείρησης στην 7η απασχόληση στο παρελθόν 

Και οι δύο επιχειρήσεις της 7ης απασχόλησης των αποφοίτων ανήκαν στον τριτογενή 

τοµέα (Παρ. Πίνακας 171). 

 

Πίνακας 171: Είδος επιχείρησης (7η απασχόληση στο παρελθόν) 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(%) 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση 1 50,0 - 100,0
Εµπόριο 
τροφίµων και 
ειδών ένδυσης 

1 50,0 100,0 -

Σύνολο 2 100,0 100,0 100,0
 

 

 Ειδικότητα στην 7η απασχόληση στο παρελθόν  
Μόνο δύο άτοµα (µόλις το 0,6% του συνόλου), ένας άνδρας και µία γυναίκα, 

δήλωσαν έβδοµη απασχόληση στο παρελθόν, οπότε δε µπορούµε να οδηγηθούµε σε 

κανενός είδους συµπέρασµα. Η εικόνα της ειδικότητας µε την οποία απασχολήθηκαν 

απεικονίζεται παρακάτω στον Πίνακα 172. 

 
Πίνακας 172: Ειδικότητα (7η απασχόληση στο παρελθόν) 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(%) 
Υπάλληλος  
γραφείου 
(διοικητικός) 

1 50,0 - 100,0

Εµποροϋπάλληλος 1 50,0 100,0 -
Σύνολο 2 100,0 100,0 100,0

 

 

 Θέση στην 7η απασχόληση στο παρελθόν 
Στην 7η απασχόληση όλα τα άτοµα, ένας άνδρας και µία γυναίκα, απασχολήθηκαν σε 

θέση υπαλλήλου. 

 

 Τόπος 7ης απασχόλησης στο παρελθόν 
Στην 7η απασχόληση και οι δύο απόφοιτοι εργάστηκαν στην περιοχή της Θεσ/νίκης 

(Παρ. Πίνακας 173).  
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Πίνακας 173: Τόπος (7η απασχόληση στο παρελθόν) 

 
ΤΟΠΟΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ  ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ  ΤΩΝ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
%ΕΠΙ  ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

(%) 
Θεσ/νίκη 2 100,0 100,0 100,0

 

 

 Χρονική διάρκεια 7ης απασχόλησης στο παρελθόν 
Από τους δύο αποφοίτους που δήλωσαν έβδοµη απασχόληση ο ένας εργάστηκε για 

2-6 µήνες (µόνο Α: 100%) και ο άλλος για 7-12 µήνες (µόνο Γ: 100%). Ο µικρός αριθµός των 

απαντήσεων δεν µας επιτρέπει κανένα συµπέρασµα.  

 

 Ώρες εργασίας καθηµερινά (7η απασχόληση στο παρελθόν) 
Από τους δύο αποφοίτους που δήλωσαν έβδοµη απασχόληση ο ένας εργαζόταν για 

1-4 ώρες (µόνο Γ: 100%) και ο άλλος για 7-8 ώρες (µόνο Α: 100%). Ο µικρός αριθµός των 

απαντήσεων δεν µας επιτρέπει κανένα συµπέρασµα.  

 

 Ώρες εργασίας εβδοµαδιαία (7η απασχόληση στο παρελθόν) 
Από τους δύο αποφοίτους που δήλωσαν έβδοµη απασχόληση ο ένας (µία γυναίκα) 

εργαζόταν για 11-20 ώρες και ο άλλος (ένας άνδρας) για 36-40 ώρες την εβδοµάδα. Ο µικρός 

αριθµός των απαντήσεων δεν µας επιτρέπει κανένα συµπέρασµα.  

 

 Ασφάλιση (7η απασχόληση στο παρελθόν) 
Στην 7η απασχόληση και οι δύο απόφοιτοι ήταν ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ. 

 

 Αιτία διακοπής 7ης απασχόλησης στο παρελθόν 
Και οι δύο απόφοιτοι διέκοψαν την εργασία τους γιατί έληξε η σύµβασή τους. 

 

 Είδος απασχόλησης (7η απασχόληση στο παρελθόν) 
Ο ένας από τους δύο αποφοίτους (γυναίκα) προσέφερε µισθωτή εργασία µε µερική 

απασχόληση και ο δεύτερος (άνδρας) εργαζόταν ως ωροµίσθιος. 

 

• 8η απασχόληση (δε δηλώθηκε). 
 

4.4. Μερική απασχόληση 

• Επιλογή µερικής απασχόλησης ως αποκλειστικής απασχόλησης 
Η µερική απασχόληση αποτελεί µια µορφή εργασίας αρκετά διαδεδοµένη σε άλλες 

χώρες στην Ευρώπη, αλλά και έξω από αυτή. Κάποιες φορές αποτελεί αποκλειστική 

απασχόληση του ατόµου και κάποιες άλλες λειτουργεί παράλληλα και συµπληρωµατικά προς 

την κύρια εργασία.  
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Τα περισσότερα άτοµα του δείγµατος (57,8%) δήλωσαν κατηγορηµατικά ότι δε θα 

επέλεγαν τη µερική απασχόληση ως αποκλειστική, ενώ «µάλλον όχι» δήλωσε το 18,2%. Στην 

επιλογή «ίσως» τοποθετήθηκε το 15,7%. Στο «σίγουρα ναι» και στο «µάλλον ναι» πάλι 

έχουµε πολύ χαµηλά ποσοστά της τάξης του 2,8% και του 5,5% αντίστοιχα (∆ιάγραµµα 41). 

Η πρώτη επαφή µε τα αποτελέσµατα µας δηµιουργεί την αίσθηση ότι τα άτοµα αυτά 

είναι αρνητικά τοποθετηµένα απέναντι στη µερική απασχόληση, κυρίως (σύµφωνα µε τα 

λεγόµενά τους) γιατί την έχουν συνδέσει µε µειωµένες αποδοχές, τις οποίες θεωρούν 

ανεπαρκείς. Αν µάλιστα εξετάσουµε τις απαντήσεις κατά φύλο µπορούµε να δούµε ότι  στους 

άνδρες το συνολικό ποσοστό αρνητικής τοποθέτησης («σίγουρα ναι», «µάλλον ναι») είναι 

87,5%, πολύ µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των γυναικών (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, αφού έτσι έχουν 

περισσότερο χρόνο και µπορούν να αντεπεξέλθουν και σε άλλες υποχρεώσεις µε τις οποίες 

είναι επιφορτισµένες (οικογένεια, σπίτι).  

Πολύ χαµηλά ποσοστά µας δίνουν οι άνδρες (12,5%) έναντι των γυναικών (33,1%) 

στις θετικές τοποθετήσεις. Λόγω της ίδιας αιτιολογίας οι προτιµήσεις  σε αυτές είναι φυσικό να 

αντιστρέφονται. 

 

• Επιλογή µερικής απασχόλησης ως συµπληρωµατικής απασχόλησης 
Οι απαντήσεις των αποφοίτων στην ερώτηση αυτή επικεντρώνονται στις θετικές 

προτιµήσεις («σίγουρα ναι», «µάλλον ναι», «ίσως») Πράγµατι το 82,5% θα επέλεγε την 

µερική απασχόληση ως συµπληρωµατική και µόνο το 17,5% τοποθετήθηκε αρνητικά 

(∆ιάγραµµα 42). 

Παρόµοια είναι και η εικόνα στα δύο φύλα. Υπάρχει µια ελαφρά υπεροχή στους 

άνδρες, οι οποίοι τοποθετούνται θετικά σε µεγαλύτερο ποσοστό (84,7%) από τις γυναίκες 

(80,7%). Αυτό είναι κάτι που επαληθεύει την εικόνα του άνδρα που εργαζόµενος περισσότερο 

εξασφαλίζει υψηλότερο εισόδηµα για τον ίδιο και την οικογένειά του.   

 

4.5. Τωρινή εργασία  

• Τωρινή κατάσταση απασχόλησης 
Είναι γνωστό ότι τα δεδοµένα εργαζοµένων και ανέργων διαφοροποιούνται σε µικρά 

χρονικά διαστήµατα. Πιστεύουµε όµως ότι η εργασιακή κατάσταση ενός ατόµου σε µια 

δεδοµένη στιγµή επηρεάζει την ποιότητα και τη (σχετική πάντα) αντικειµενικότητά του. Με την 

ερώτηση αυτή διαπιστώσαµε ότι το 84% του δείγµατος κατά το χρόνο διενέργειας της έρευνας 

απασχολούνταν κανονικά, ενώ το 10,4% δήλωσε άνεργο και το 5,5% οικονοµικά ανενεργό 

(∆ιάγραµµα 43). 

Αναλύοντας τα δεδοµένα κατά φύλο βλέπουµε µια διαφοροποίηση από φύλο σε φύλο 

(∆ιαγράµµατα 44-45). Ειδικότερα, το ποσοστό των ανδρών εργαζοµένων είναι κατά πολύ 

υψηλότερο (92,4%) από το αντίστοιχο των γυναικών (77,3%) επαληθεύοντας αυτό που όλες 
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οι έρευνες αποδεικνύουν, τη χαµηλότερη εκπροσώπηση των γυναικών στο ενεργό εργατικό 

δυναµικό και φυσικά τα αντίστοιχα πολύ υψηλότερα ποσοστά γυναικείας ανεργίας (14,9% για 

τις γυναίκες του δείγµατος έναντι 4,8% για τους άνδρες). 

Ανάλογη διαφορά παρατηρούµε και στην οµάδα των οικονοµικά ανενεργών ατόµων, 

όπου 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. 

 

• Χρονική διάρκεια ανεργίας 
Η χρονική διάρκεια της ανεργίας των ατόµων του δείγµατος παρουσιάζει ποικιλία 

(Πίνακας 84). Το 32,4% είναι άτοµα που είναι άνεργα για περισσότερο από δύο χρόνια. 

Ειδικά για αυτήν την οµάδα θεωρούµε ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία πρόκειται για 

άτοµα που απέφυγαν να δηλώσουν οικονοµικά ανενεργά είτε επειδή αποδίδουν στον όρο µια 

αρνητική χροιά είτε επειδή δεν κατανόησαν καλά τη σηµασία του. 

Σε ό,τι αφορά στις άλλες κατηγορίες το 29,4% δήλωσε διάρκεια ανεργίας που έφθανε 

µέχρι τους έξι µήνες (1-6 µήνες), το 14,7% πάνω από έξι και µέχρι δώδεκα µήνες (6-12 µήνες) 

και το 23,5% πάνω από δώδεκα και µέχρι δύο έτη (12-24 µήνες). Βλέπουµε λοιπόν ότι έχουµε 

άτοµα µε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα ανεργίας και άλλα που εντάσσονται στην κατηγορία 

των µακροχρόνια ανέργων, αυτοί οι τελευταίοι µάλιστα θεωρούνται και η πλέον επικίνδυνη 

κατηγορία, γιατί όντας απογοητευµένοι σταδιακά παραιτούνται των προσπαθειών τους για 

εξασφάλιση εργασίας και διολισθαίνουν αργά προς την κατάσταση του οικονοµικά ανενεργού. 

Ήδη προαναφέραµε ότι από τα άτοµα που δήλωσαν άνεργα τα περισσότερα είναι 

γυναίκες µε το συντριπτικό ποσοστό 79,4% έναντι του 20,6% των ανδρών. Αυτή η πολύ 

µεγάλη διαφορά µας προβληµατίζει κυρίως σε ό,τι αφορά στη µεθοδολογία αναζήτησης 

εργασίας στο τωρινό εργασιακό περιβάλλον, καθώς και στην αποφασιστικότητα µε την οποία 

άνδρες και γυναίκες διεκδικούν στον ίδιο συνήθως στίβο (µε την εξαίρεση ίσως κάποιων 

ειδικοτήτων) µια θέση εργασίας, µια και 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 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). Μακροχρόνια ανέργους έχουµε λιγότερους άνδρες, το 

28,6% των ανδρών (5,9% επί του συνόλου), έναντι του 33,3% των γυναικών (26,5% επί του 

συνόλου). 

 

• Τοµέας τωρινής απασχόλησης 
Η επαφή µε τους αποφοίτους του δείγµατος µας θύµισε το παλιό δίληµµα «δηµόσιος 

ή ιδιωτικός τοµέας;», που για δεκαετίες απασχολεί το νου όλων των νεοεισερχόµενων στην 
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αγορά εργασίας, αλλά και των οικογενειών τους. Είναι πολλές φορές εκφρασµένη η επιθυµία 

των περισσοτέρων να εξασφαλίσουν µόνιµη απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα , µε στοιχείο 

αιχµής τη σιγουριά και τη σταθερότητα που αυτό προσφέρει. Πόσοι όµως τελικά το 

επιτυγχάνουν; 

Στην περίπτωση του δείγµατος της έρευνάς µας βρήκαµε ότι το ποσοστό αυτών που 

απασχολούνταν στον ιδιωτικό τοµέα ήταν συντριπτικά ανώτερο (91,6%) από εκείνο όσων 

απασχολούνταν στο δηµόσιο τοµέα (8,4%) (∆ιάγραµµα 46).  

Από τους άνδρες το 90,3% απασχολούνταν στον ιδιωτικό τοµέα και το 9,7% στον 

δηµόσιο τοµέα, ενώ από τις γυναίκες το ποσοστό της απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα 

αυξάνεται (92,9%) και µειώνεται αντίστοιχα εκείνο του δηµόσιου τοµέα (7,1%).   

Από τη σύγκριση των δύο µεταβλητών “κλάδος ειδικότητας” και “τοµέας τωρινής 

απασχόλησης” διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα (Χ2=21,531   p= 

0,043, µε συντελεστή συσχέτισης Cramer's V=0,280) (Παρ. Πίνακας 97), ιδιαίτερα µάλιστα 

συσχετίζεται ο κλάδος των ΜΜΕ µε την απασχόληση στον δηµόσιο τοµέα (κρατικοί 

ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί). 

Οι  περισσότεροι εργαζόµενοι απόφοιτοι του δείγµατος όλων των κλάδων 

απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα. Απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα δήλωσαν απόφοιτοι 

των κλάδων Επικοινωνίας και ΜΜΕ (33,3%), Ηλεκτρολογίας (25%), ∆οµικών Έργων (20%), 

Μηχανολογίας (18,8%), Πληροφορικής (18,5%), ενώ πολύ µικρό ποσοστό εµφάνισαν και οι 

κλάδοι Οικονοµίας και ∆ιοίκησης (6,4%), Εφαρµοσµένων Τεχνών (5%) και Ηλεκτρονικών και 

Αυτοµατισµού (3,6%). Παρ’ όλα αυτά η συγκεκριµένη συσχέτιση δε µπορεί να δείξει σε ποιο 

βαθµό η απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα πραγµατοποιείται σε θέση που σχετίζεται µε το 

αντικείµενο των σπουδών στα Ι.Ε.Κ. 

 

• Κλάδος τωρινής απασχόλησης 
Από το σύνολο των απασχολουµένων του δείγµατος το 82,5% εργάζεται στον 

τριτογενή τοµέα, που αποτελεί και τον κύριο τοµέα δραστηριοποίησης στην ελληνική 

οικονοµία (∆ιάγραµµα 47). Από αυτούς το 47,3% είναι άνδρες και το 52,7% γυναίκες.  

Πολύ λιγότεροι, το 16,4%, εργάζονται στο δευτερογενή τοµέα, που ως γνωστόν 

βρίσκεται σε κρίση εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα, (τα ποσοστά παρουσιάζονται 

µοιρασµένα σε 55,6% για τους άνδρες και 44,4% για τις γυναίκες). 

Μόλις το 1,1% απασχολείται στον πρωτογενή τοµέα, κυρίως άνδρες (66,6%) και 

συνήθως σε οικογενειακές καλλιέργειες, ενδεικτικό της εγκατάλειψης του τελευταίου κλάδου 

από τα νέα άτοµα, που αναζητούν µια καλύτερη ποιότητα ζωής σε άλλες επαγγελµατικές 

κατηγορίες. 

Ανάµεσα στις δύο µεταβλητές “κλάδος ειδικότητας” και “κλάδος τωρινής 

απασχόλησης” υπάρχει στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα (Χ2= 41,742  p= 0,014 µε 

συντελεστή συσχέτισης Cramer's V=0,276), ιδιαίτερη µάλιστα συσχέτιση εµφανίζεται ανάµεσα 

στον κλάδο των ∆οµικών έργων και τον πρωτογενή και της Ενδυµατολογίας και Σχεδίου 

Μόδας και το δευτερογενή τοµέα. 
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Ο τριτογενής τοµέας έχει απορροφήσει το µεγαλύτερο µέρος των εργαζόµενων 

αποφοίτων που συµµετείχαν στην έρευνα, ενώ ο δευτερογενής εµφανίζει µικρή απορρόφηση 

των τεχνικών κλάδων Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας (100%), Οικονοµίας και ∆ιοίκησης 

(20%), ∆οµικών Έργων (20%), Μηχανολογίας (18,8%), Εφαρµοσµένων Τεχνών (15%), 

Πληροφορικής (14,8%),  Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού (14,3%),  Ηλεκτρολογίας (12,5%), 

Γεωτεχνικό (12,5%) και Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (9,1%). 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. 

 

• Αριθµός ωρών καθηµερινής εργασίας (Παρ. Πίνακας 57) 
Λιγότερες από οκτώ (8) ώρες την ηµέρα -γεγονός που τους εντάσσει στην ουσία στην 

κατηγορία της µερικής απασχόλησης- µας δήλωσε ότι εργάζεται το 16% των εργαζοµένων. Σε 

οκτάωρη καθηµερινή εργασία (που θεωρείται το νόµιµο ωράριο) απασχολείται το 57,2% των 

εργαζοµένων, ενώ πάνω από οκτώ ώρες απασχολείται το 26,8% του συνόλου. 

Αν προσέξουµε αναλυτικότερα τα στοιχεία, θα δούµε ότι το 52,7% των ανδρών και το 

61,6% των γυναικών έχουν απασχόληση οκτώ ωρών. Είναι όµως αξιοσηµείωτη η υπεροχή 

του ποσοστού των ανδρών που εργάζονται πάνω από οκτώ ώρες (38,1%, ποσοστό 

υπερδιπλάσιο από το 15,9% των γυναικών), φθάνοντας κάποιες φορές και µέχρι δώδεκα ή 

δεκαπέντε ώρες. 

Παρόµοια µεγάλη διαφορά ποσοστών, αλλά αντεστραµµένη, συναντούµε στην 

καθηµερινή εργασία µε διάρκεια λιγότερη από οκτώ ώρες. Στους άνδρες τα ποσοστό αυτό 

είναι 9,2%, ενώ στις γυναίκες είναι κατά πολύ αυξηµένο και φτάνει στο 22,5%.  

Η κυριότερη ερµηνεία που θα µπορούσαµε να δώσουµε γι’ αυτό είναι οι αυξηµένες 

επαγγελµατικές φιλοδοξίες που καλλιεργούνται από πολύ νωρίς στο ανδρικό φύλο, ωθώντας 

το στην αφιέρωση περισσότερου χρόνου -και µαζί και κόπου-, προκειµένου να επιτύχει την 

επαγγελµατική καταξίωση και την κοινωνική αναγνώριση.  

Από την άλλη πλευρά, το γυναικείο φύλο επιφορτίζεται και µε πρόσθετα εκτός της 

επαγγελµατικής απασχόλησης στοιχεία (φροντίδα για την προσωπική ζωή, δηµιουργία 

οικογένειας, ανατροφή παιδιών), συχνά µε την άτυπη υπογράµµιση ότι η σηµασία τους είναι 

µεγαλύτερη από εκείνη της επαγγελµατικής ανόδου, έτσι ώστε να παρατηρείται αύξηση µεν 

της γυναικείας συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό, περιορισµός δε στο νόµιµο οκτάωρο 

ωράριο ή και σε εκείνο της µερικής απασχόλησης για τις περισσότερες. Προφορικά οι 

γυναίκες απόφοιτοι που εργάζονται µας εξέθεσαν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν λόγω του 

ωραρίου τους στις άλλες πτυχές της προσωπικής τους ζωής και τους δισταγµούς τους να 

διευρύνουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, φοβούµενες ότι ο περιορισµός του 

ελεύθερου χρόνου τους θα επηρεάσει αρνητικά τις άλλες τους υποχρεώσεις. ∆εν είναι βέβαια 

η κατάλληλη στιγµή να γίνει αναλυτική αναφορά στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 

εργαζόµενες γυναίκες. Πρέπει όµως να αναγνωρίσουµε ότι κάνουν µεγάλη προσπάθεια για 
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να καταφέρουν να συνδυάσουν εργασία και οικογένεια µε επιτυχία και να υπογραµµίσουµε 

την αδυναµία, που συχνά φτάνει στα όρια της προκλητικής αδιαφορίας, της κρατικής 

κοινωνικής πολιτικής να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε µια κοινωνική οµάδα που παλεύει 

να δώσει διέξοδο στην παραγωγική της ικανότητα. Είναι σίγουρο ότι ο γυναικείος πληθυσµός 

θα µπορούσε -ενεργοποιούµενος σε µεγαλύτερο ποσοστό- να προσφέρει πολύ περισσότερα 

στην οικονοµική ανάπτυξη και σε αγαστή συνεργασία µε το ανδρικό φύλο. 

 

• Αριθµός ηµερών εργασίας εβδοµαδιαία (Παρ. Πίνακας 58) 
Η πενθήµερη εβδοµαδιαία εργασία αποτελεί την πλέον διαδεδοµένη µορφή 

απασχόλησης, καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 61% του συνόλου των εργαζοµένων. 

Παρατηρώντας τα δύο φύλα ξεχωριστά βλέπουµε ότι σε πενθήµερη εργασία εργάζονται 

λιγότεροι άνδρες (51,9%) απ’ ό,τι γυναίκες (69,6%).  

Αυτή η διαφορά αντιστρέφεται στην εργασία έξι ηµερών, την οποία δήλωσε το 34,2% 

του συνόλου. Το ποσοστό για τους άνδρες (40,5%) είναι σαφώς υψηλότερο από τις γυναίκες 

(28,3%). Υπενθυµίζουµε όσα προαναφέρθηκαν σχετικά µε την πλήρη αποδοχή των κανόνων 

λειτουργίας της σηµερινής οικονοµικής συγκυρίας και της σύγχρονης αγοράς εργασίας και µε 

την αφιέρωση εκ µέρους των ανδρών περισσότερου χρόνου στην επαγγελµατική τους ζωή,. 

Πολύ µικρό ήταν το ποσοστό όσων δήλωσαν εργασία επτά ηµερών, µόλις 4,1% του 

συνόλου. Το ποσοστό αυτό είναι µεγαλύτερο για τους άνδρες (6,9%) και πολύ µικρότερο για 

τις γυναίκες (1,4%), για τους λόγους που έχουµε προαναφέρει. 

Πολύ µικρό ποσοστό (0,7%) έχουµε στην εργασία τριών ηµερών που µας δηλώθηκε. 

Είναι φανερό ότι αναφερόµαστε σε περιπτώσεις µερικής απασχόλησης µε βάση τον αριθµό 

των ηµερών / εβδοµάδα (και όχι των ωρών / ηµέρα), οι οποίες ήταν ελάχιστες, µόνο δύο στο 

σύνολο των εργαζοµένων αποφοίτων. 

 

• Μέγεθος της επιχείρησης 
Στον καθορισµό των τεσσάρων κατηγοριών που χρησιµοποιήθηκαν ακολουθήσαµε 

το χωρισµό που γίνεται αποδεκτός από την Ε.Ε. για µεγέθη επιχειρήσεων εντός της Ε.Ε. 

(∆ιάγραµµα 48) 

Οι µισοί εργαζόµενοι (52,9%) απασχολούνται σε πολύ µικρές επιχειρήσεις (1-10 

εργαζόµενοι). Η εικόνα παρουσιάζει κάποια διαφορά κατά φύλο. Το 47,8% των ανδρών και το 

57,9% των γυναικών εργάζονται σε τέτοιες επιχειρήσεις. 

Σε µικρή επιχείρηση (11-50 εργαζόµενοι) απασχολείται το 17,2% του συνόλου. Ίδιο 

ποσοστό έχουµε για άνδρες (17,2%) και γυναίκες (17,1%). 

Σε µεσαία επιχείρηση (51-250 εργαζόµενοι) απασχολείται το 10,9% του συνόλου, µε 

ποσοστό 13,4% για τους άνδρες και 8,6% για τις γυναίκες. 

Τέλος, σε µεγάλη επιχείρηση (πάνω από 250 εργαζόµενοι) απασχολείται το 19% του 

συνόλου. Και πάλι υπάρχει διαφορά ποσοστών ανάµεσα στους άνδρες (21,6%) και τις 

γυναίκες (16,4%).   
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Παρατηρούµε ότι µεγαλύτερη συγκέντρωση των εργαζοµένων του δείγµατος 

εµφανίζεται στις ΜΜΕ, για τις οποίες τόσο ενδιαφέρον υπάρχει εκ µέρους της Ε.Ε., η οποία 

τις θεωρεί “ατµοµηχανές” της οικονοµίας, και µάλιστα οι περισσότεροι απασχολούνται στις 

µικρές και πολύ µικρές. Ειδικά µάλιστα στις τελευταίες η γυναικεία συµµετοχή (75%) είναι 

υψηλότερη από εκείνη των ανδρών (64,9%). 

 

• Είδος τωρινής κύριας απασχόλησης 
Το τωρινό ερώτηµα αποσκοπούσε στη διερεύνηση της εργασιακής κατάστασης των 

αποφοίτων. Στη σύγχρονη οικονοµική πραγµατικότητα έχουν συντελεστεί πολλές µεταβολές 

στην οργάνωση της εργασίας και κρίναµε ενδιαφέρον να διαπιστωθεί σε ποιο βαθµό αυτές 

έχουν επηρεάσει την ελληνική αγορά εργασίας (∆ιάγραµµα 49). 

Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας των δεδοµένων έδειξαν πολύ µεγάλη υπεροχή 

της µισθωτής εργασίας µε πλήρη απασχόληση µε ποσοστό της τάξης του 60,6%. Σε επίπεδο 

φύλου αυτή η µορφή απασχόλησης συγκεντρώνει χαµηλότερο ποσοστό στους άνδρες (56%) 

από τις γυναίκες (65%), οι οποίες άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, αναζητούν εντονότερα 

την επαγγελµατική σιγουριά και το αίσθηµα ασφάλειας. 

Ακριβώς το ίδιο αντικατοπτρίζεται και στην περίπτωση της αυτοαπασχόλησης. Η 

προσπάθεια της Ε.Ε. (και συνακόλουθα των εθνικών κρατών) για ενίσχυση της 

αυτοαπασχόλησης µε τη δηµιουργία κινήτρων, που θα ενθαρρύνουν κυρίως τους νεότερους 

σε ηλικία Ευρωπαίους πολίτες στη δηµιουργία δικών τους επιχειρήσεων, είναι ιδιαίτερα 

έντονη τα τελευταία χρόνια, αφού θεωρείται ότι µε αυτόν τον τρόπο υπάρχει δυνατότητα 

τόνωσης της οικονοµίας και αποτελεσµατικής αντιµετώπισης σε κάποιο βαθµό της ανεργίας, 

ενώ ταυτόχρονα δίνεται η ευκαιρία αξιοποίησης ενός τµήµατος του ανθρώπινου δυναµικού 

που κάτω από άλλες συνθήκες θα παρέµενε ανεκµετάλλευτο. Στην περίπτωση του 

συγκεκριµένου δείγµατος το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης βρίσκεται στο 14,2% του 

συνόλου. Στους άνδρες το ποσοστό αυτό αυξάνεται κατά πολύ φτάνοντας στο 20,9%, ενώ 

στις γυναίκες µειώνεται στο µισό, µένοντας στο 7,9%. Το αποτέλεσµα αυτό είναι ενδεικτικό 

της έντονης διαφοράς που υπάρχει στη νοοτροπία και την οικονοµική συµπεριφορά των δύο 

φύλων. Οι άνδρες σε µεγαλύτερο ποσοστό αποφασίζουν τη δηµιουργία µιας δικής τους 

επιχείρησης, µε ό,τι συνεπάγεται αυτό σε προσωπικό κόπο και χρήµα. Αντίθετα, οι γυναίκες 

πολύ δύσκολα αποφασίζουν να δηµιουργήσουν δική τους επιχείρηση φοβούµενες τα ρίσκα 

που καλούνται να πάρουν, και συχνά, όταν το πράττουν, συλλειτουργούν µε κάποιον άνδρα 

(πατέρα, αδελφό ή σύζυγο) για λόγους ασφάλειας.  

Ηµεροµίσθια απασχόληση δήλωσε το 12,8% του συνόλου των εργαζόµενων 

αποφοίτων. ∆ε συναντούµε µεγάλη διαφορά ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες, όπου τα 

ποσοστά διαµορφώνονται σε 11,9% και 13,6% αντίστοιχα. 

Στις πιθανές απαντήσεις συµπεριλήφθηκαν και άλλες µορφές απασχόλησης που µας 

είναι γνωστές, έστω και αν έχουν περιορισµένο χαρακτήρα. Η µισθωτή εργασία µε µερική 

απασχόληση, που τόση διάδοση γνωρίζει σε άλλες χώρες της Ε.Ε., ειδικά στο γυναικείο 

πληθυσµό, στην περίπτωση του συγκεκριµένου δείγµατος κινείται σε πολύ χαµηλό ποσοστό, 
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µόλις 3,3%. Στις γυναίκες το ποσοστό είναι αυξηµένο στο 5,7%, ενώ στους άνδρες είναι 

ελάχιστο, καθώς µειώνεται στο 0,7%. Είδαµε, εξάλλου, στην ανάλυση προηγούµενης 

ερώτησης την αρνητική στάση των τελευταίων έναντι της µερικής απασχόλησης, ιδίως ως 

κύριας απασχόλησης. 

Ακόµη χαµηλότερα είναι τα ποσοστά για λιγότερο διαδεδοµένες µορφές 

απασχόλησης, όπως είναι η ωροµίσθια απασχόληση (2,2% επί του συνόλου / 1,5% για τους 

άνδρες / 2,9% για τις γυναίκες), η απασχόληση που αµείβεται µε το κοµµάτι-φασόν (1,8% επί 

του συνόλου / 1,5% για τους άνδρες / 2,1% για τις γυναίκες) και η απασχόληση που αµείβεται 

µε ποσοστά (1,5% επί του συνόλου / 3% για τους άνδρες, ενώ στις γυναίκες δεν αναφέρθηκε 

καµία περίπτωση). 

Οι δύο µεταβλητές “επάγγελµα πατέρα” και “είδος τωρινής κύριας απασχόλησης”  δε 

συνδέονται µε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2= 65,284  p= 0,397) (Παρ. Πίνακας 101), 

εµφανίζεται, όµως, υψηλότερου βαθµού συσχέτιση ανάµεσα στον µη επιστήµονα ελεύθερο 

επαγγελµατία, αλλά και τον άεργο πατέρα και την αυτοαπασχόληση, τον δηµόσιο υπάλληλο 

πατέρα και την ωροµίσθια και τον εργάτη πατέρα και την ηµεροµίσθια απασχόληση. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα της συσχέτισης, ένας στους τρεις αποφοίτους (31,3%) µε 

πατέρα συνταξιούχο του δηµόσιου τοµέα είναι αυτοαπασχολούµενος, ενώ επίσης υψηλά 

ποσοστά αυτοαπασχόλησης παρουσιάζουν κυρίως απόφοιτοι µε πατέρα µη επιστήµονα 

(21,9%) και επιστήµονα (12,5%) ελεύθερο επαγγελµατία και έπονται όσοι έχουν πατέρα 

αγρότη (11,5%) και δηµόσιο υπάλληλο (10%).  

Εντυπωσιακά υψηλά είναι τα ποσοστά των ατόµων µε µισθωτή εργασία µε πλήρη 

απασχόληση που έχουν πατέρες από κάθε επαγγελµατική κατηγορία. Πράγµατι σε αυτή την 

οµάδα εργαζοµένων ανήκουν οι περισσότεροι απόφοιτοι από κάθε επαγγελµατική κατηγορία 

των πατέρων, γεγονός που αναδεικνύει άλλωστε αυτόν τον τύπο απασχόλησης ως τον 

δηµοφιλέστερο και πλέον επιδιωκόµενο από τα άτοµα του δείγµατος. 

Κανένας απόφοιτος µε πατέρα µε επιστηµονικό ελεύθερο επάγγελµα δεν εργάζεται µε 

µερική ή ωροµίσθια απασχόληση, ενώ ένας στους τέσσερις έχει ηµεροµίσθια. Παρόµοια είναι 

η εικόνα και για όσους έχουν πατέρα µε µη επιστηµονικό ελεύθερο επάγγελµα, µε πολύ 

χαµηλά ποσοστά στις δύο πρώτες και έναν στους δέκα στην τρίτη µορφή απασχόλησης. 

Απόφοιτοι µε πατέρα δηµόσιο ή ιδιωτικό υπάλληλο, καθώς και συνταξιούχο του 

δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, παρουσιάζουν επίσης µικρά ποσοστά στη µερική απασχόληση 

και µόνο ορισµένοι (7,5%) µε πατέρα δηµόσιο υπάλληλο απασχολούνται µε ωροµίσθια 

απασχόληση. 

Με ηµεροµίσθια απασχόληση εργάζεται ένας στους τρεις αποφοίτους µε πατέρα 

εργάτη (31,3%), ενώ τα ποσοστά µειώνονται για τις άλλες κατηγορίες.  

Είναι εµφανές ότι οι πλέον διαδεδοµένες µορφές απασχόλησης είναι η µισθωτή 

εργασία µε πλήρη απασχόληση και η ηµεροµίσθια, ενώ η αυτοαπασχόληση φαίνεται να 

κερδίζει έδαφος στα άτοµα µε πατέρες µε παρόµοια µορφή απασχόλησης. 

Προσεγγίζοντας συγκριτικά τις δύο µεταβλητές “κλάδος ειδικότητας” και “είδος 

τωρινής κύριας απασχόλησης” διαπιστώνουµε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα 
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(Χ2= 209,23  p<0,001) (Παρ. Πίνακας 104). Υψηλότερη συσχέτιση εµφανίζεται ανάµεσα στους 

κλάδους Γεωτεχνικό µε την αυτοαπασχόληση, Οικονοµίας και ∆ιοίκησης µε τη µισθωτή 

εργασία µε πλήρη απασχόληση, Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών µε τη µερική 

απασχόληση, Μεταφορών και Τουρισµού µε την ωροµίσθια και Ηλεκτρολογίας µε την 

ηµεροµίσθια απασχόληση, αλλά και µε την αµειβόµενη µε ποσοστά. Τέλος, ο κλάδος 

Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας συσχετίζεται περισσότερο µε την απασχόληση που 

αµείβεται µε το κοµµάτι. 

Σχεδόν σε όλους τους κλάδους πάνω 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 (παρουσιάζονται µε 

φθίνουσα σειρά) Γεωτεχνικού (50%), Αισθητικής (33,3%), Μηχανολογίας (31,3%), 

Εφαρµοσµένων Τεχνών και Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας (από 25%). Οι υπόλοιποι 

κλάδοι παρουσιάζουν µικρότερα ποσοστά αυτοαπασχόλησης: Επικοινωνίας και ΜΜΕ 

(16,7%), Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού (10,7%), Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (9,1%), 

Οικονοµίας και ∆ιοίκησης (8,2%) και Πληροφορικής (7,4%). Παρατηρούµε ότι έχουµε 

υψηλότερα ποσοστά αυτοαπασχόλησης σε κλάδους περισσότερο σχετιζόµενους µε τον 

τεχνικό τοµέα · εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος 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. Οφείλουµε να σηµειώσουµε βέβαια ότι η συγκεκριµένη συσχέτιση δε 

µπορεί να αποδώσει σε ποιο βαθµό η αυτοαπασχόληση ασκείται σε επαγγελµατική 

δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των σπουδών σε Ι.Ε.Κ. 

Εκτός από τις προαναφερθείσες µορφές εργασίας υπήρξε και ένα ποσοστό 3,6% 

(4,5% για τους άνδρες και 2,9% για τις γυναίκες) που αναφέρθηκε σε άλλες µορφές. Αυτές 

είναι όµως µεµονωµένες περιπτώσεις και αναφέρονται σε παροχή µισθού και ποσοστών ή 

bonus και σε σύµβαση αορίστου χρόνου. 

 

• Ειδικότητα στην τωρινή απασχόληση  
Η ειδικότητα στην οποία απασχολούνται στην τωρινή τους εργασία οι απόφοιτοι του 

δείγµατος απεικονίζεται στον Πίνακα 59 των Παραρτηµάτων.  

 

• Κατεχόµενη θέση στην τωρινή απασχόληση 
Οι κατηγορίες στις οποίες κατανεµήθηκαν οι απαντήσεις κατά την κωδικοποίησή τους 

είναι οι ίδιες που χρησιµοποιούνται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για την κατανοµή 

του ενεργού εργατικού δυναµικού ανάλογα µε τη θέση που κατέχουν στη θέση εργασίας τους 

(∆ιάγραµµα 50). 
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Το µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζοµένων αποφοίτων (73,7%) ανήκει στην 

κατηγορία των µισθωτών υπαλλήλων (κυρίως µισθωτών και λιγότερο ηµεροµίσθιων, όπως 

είδαµε σε προηγούµενη ερώτηση). Το ποσοστό είναι σηµαντικά υψηλότερο για τις γυναίκες 

φτάνοντας στο 82,9%, ενώ το αντίστοιχο των ανδρών µένει στο 64,2%. 

Η σηµαντική για την οικονοµία αυτοαπασχόληση για το σύνολο βρίσκεται στο 8,4%, 

αλλά σε επίπεδο φύλου βλέπουµε τις γυναίκες (6,4%) να υστερούν κατά πολύ των ανδρών 

(10,4%). Αυτό το στοιχείο είναι ενδεικτικό της απροθυµίας τους να επιδιώξουν µη εξαρτηµένη 

απασχόληση. 

Παρόµοια εικόνα παρατηρούµε και στην περίπτωση της κατοχής της θέσης του/της 

εργοδότη/εργοδότριας. Το ποσοστό σε επίπεδο συνόλου βρίσκεται στο 4,7%. Αν όµως δούµε 

τα στοιχεία κατά φύλο, η διαφορά µεταξύ τους είναι ακόµη µεγαλύτερη από την περίπτωση 

της αυτοαπασχόλησης. Οι άνδρες εργοδότες είναι υπερτριπλάσιοι (7,5%) από τις γυναίκες 

(2,1%), οι οποίες δε διεκδικούν, όπως φαίνεται, σε µεγάλο ποσοστό την υπεύθυνη θέση του 

εργοδότη, προτιµώντας υποδεέστερες θέσεις στην επαγγελµατική ιεραρχία, οι οποίες 

συνεπάγονται την ανάληψη λιγότερων ευθυνών, αλλά και την τοποθέτηση σε χαµηλότερη 

οικονοµική θέση, ενώ απολαµβάνουν µικρότερο κοινωνικό γόητρο. 

Στην κατηγορία του µέσου/ανώτερου στελέχους ανήκει το 9,9% του συνόλου (12,7% 

για τους άνδρες και 7,1% για τις γυναίκες). Παρατηρείται και πάλι αρκετή διαφορά ανάµεσα 

στα δύο φύλα, συντηρείται λοιπόν µια πραγµατικότητα που θέλει µικρότερη ανάληψη 

ευθυνών για τις γυναίκες είτε αυτό αποτελεί σε κάποιο βαθµό δική τους επιλογή είτε είναι 

αποτέλεσµα των υφιστάµενων κοινωνικών και οικονοµικών δοµών. 

Ως βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση εµφανίζεται το 3,3% των αποφοίτων του 

δείγµατος µε την έννοια ότι απασχολούνται σε µια οικογενειακή επιχείρηση χωρίς σαφές 

εργασιακό (οικονοµικό, ασφαλιστικό) καθεστώς και οι περισσότεροι το πράττουν αναµένοντας 

την εργασιακή τους ανεξαρτητοποίηση σε ευνοϊκότερες συνθήκες. Το 5,2% των ανδρών και 

το 1,4% των γυναικών του δείγµατος ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.  

 

• Στοιχεία που επέδρασαν στην πρόσληψη  
 Προσωπική γνωριµία µε τον ιδιοκτήτη ή στέλεχος της επιχείρησης (Παρ. Πίνακας 

63) 
Προκαλεί πολλές συζητήσεις ο ρόλος των γνωριµιών στην ευκολότερη πρόσβαση 

στην αγορά εργασίας, κυρίως για τα νεότερα άτοµα που εισέρχονται σε αυτή χωρίς ιδιαίτερη 

εργασιακή εµπειρία. ∆ιάφορες έρευνες έχουν ασχοληθεί µε το ζήτηµα αυτό, θα πρέπει όµως 

να οµολογήσουµε ότι δύσκολα µπορούµε να σχηµατίσουµε ακριβή εικόνα, γιατί το θέµα (αν 

και αποτελεί κοινό µυστικό) γενικά θεωρείται “ταµπού” στην ελληνική κοινωνία, µε 

αποτέλεσµα οι ενδιαφερόµενοι συνήθως να τηρούν εχεµύθεια, να προβαίνουν δύσκολα σε 

παραδοχές και να µην αναφέρονται σε αυτό.  

Στη δική µας περίπτωση διαγνώσαµε µια µεγαλύτερη ευκολία στους αποφοίτους να 

µιλήσουν για το θέµα αυτό, γιατί η προσωπική µας επαφή πέρα από όλα τα άλλα 

αποσκοπούσε (πράγµα που το επέτυχε κιόλας) και στη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης, 
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ώστε να εξασφαλιστεί και η ειλικρίνεια των απαντήσεων στο βαθµό που ήταν δυνατό, ακόµη 

και σε ζητήµατα ευαίσθητα. Εξάλλου, αποκαλύφθηκε ότι αυτά τα -νεαρά στην πλειονότητά 

τους- άτοµα έχουν διαµορφώσει µια ρεαλιστική αντίληψη των συνθηκών της αγοράς εργασίας 

και µοιάζουν αποφασισµένα να διεκδικήσουν µε τους ίδιους όρους τη συµµετοχή τους σε 

αυτή. 

Έτσι ένας στους τέσσερις (25,5%) µας δήλωσε ότι η προσωπική γνωριµία µε τον 

ιδιοκτήτη ή στέλεχος της επιχείρησης όπου απασχολείται επέδρασε «πάρα πολύ» στην 

πρόσληψή τους. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί το 3,6% µε «πολύ» σηµαντική επίδραση, ενώ 

και το 4,7% παραδέχθηκε «αρκετή» επίδραση του παράγοντα.  

Αντίθετα απάντησε το 62,8% αναφερόµενο σε πλήρη απουσία επίδρασης της 

προσωπικής γνωριµίας, ενώ και το 3,3% δήλωσε µόνο «λίγη». 

Παρόµοια εικόνα παρατηρούµε και στην κατά φύλο εξέταση των δεδοµένων, µε µια 

ελαφρά υπεροχή των γυναικών στις θετικές τοποθετήσεις (35% συνολικά επί του συνόλου 

των γυναικών, έναντι 32,8% των ανδρών), καθώς φαίνεται να εξασφάλισαν εργασία 

βασιζόµενες στις προσωπικές γνωριµίες και, εποµένως, κινούµενες σε πιο οικείο εργοδοτικό 

περιβάλλον.   

 

 Επίπεδο σπουδών (Παρ. Πίνακας 63) 
Με τις απαντήσεις σε αυτή την επιλογή θελήσαµε να δούµε ποια επίδραση άσκησε 

στους εργοδότες η γνώση ότι τα άτοµα αυτά είχαν αποφοιτήσει από διάφορες ειδικότητες  των 

Ι.Ε.Κ. 

Απ’ ό,τι δείχνουν τα στοιχεία για τους µισούς αποφοίτους το επίπεδο σπουδών έπαιξε 

ρόλο (η επιµέρους κατανοµή είναι 16,1% για το «πάρα πολύ», 14,2% για το «πολύ» και 

19,7% για το «αρκετά»). Για τους υπόλοιπους µισούς (50%) επέδρασε µόνο «λίγο» ή 

«καθόλου». Βλέπουµε, λοιπόν, τα αποτελέσµατα σε αυτή τη µεταβλητή να εµφανίζονται 

µοιρασµένα, κάτι που µας επιτρέπει να διατυπώσουµε σε πρώτη φάση την -ισχυρή κατά τη 

γνώµη µας- υπόθεση ότι το επίπεδο σπουδών των διαφόρων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. 

παρουσιάζει αρκετή ζήτηση και γίνεται σε µεγάλο βαθµό αποδεκτό από την αγορά εργασίας, 

καθιστώντας τους αποφοίτους ικανούς να ανταποκριθούν στις εργασιακές απαιτήσεις. 

Αν περάσουµε σε επίπεδο φύλου, βλέπουµε µια διαφοροποίηση σε αυτή την 

ποσοστιαία εικόνα. Στους άνδρες βλέπουµε το θετικό ποσοστό χαµηλότερο στο 38,8%, 

στοιχείο που µας οδηγεί στη σκέψη ότι ενδεχοµένως οι άνδρες απόφοιτοι κάλυψαν και θέσεις 

όχι απαραίτητα σχετικές µε τις σπουδές τους στα Ι.Ε.Κ., δείχνοντας έτσι ευελιξία στην 

αναζήτηση εργασίας. Στις γυναίκες πάλι το ποσοστό είναι αυξηµένο στο 60,7%, 

υποδηλώνοντας και την τάση τους να αναζητούν εργασία σχετική µε τις σπουδές τους, ώστε 

να τις αξιοποιήσουν αποτελεσµατικά. 

 

 Επίπεδο εξειδίκευσης (Παρ. Πίνακας 63) 

Πέρα από τις συµβατικές σπουδές στο Ι.Ε.Κ. υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για 

κάποιον που ενδιαφέρεται σχετικά, να διευρύνει το γνωστικό του πεδίο µέσα από την 
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παρακολούθηση προγραµµάτων εξειδίκευσης σε Ι.Ε.Κ. ή συνεχιζόµενης κατάρτισης. 

Πρόσθετο κίνητρο για µια τέτοια επιλογή του εργαζόµενου είναι η αποδοχή της πρόσθετης 

εξειδίκευσης από την αγορά εργασίας ως πρόσθετου προσόντος και η ενίσχυση της 

διαπραγµατευτικής του ικανότητας κατά τη διεκδίκηση µιας θέσης απασχόλησης. Σε ποιο 

βαθµό όµως γίνεται στην πράξη αποδεκτή και εκτιµάται αναλόγως η πρόσθετη εξειδίκευση; 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα των απαντήσεων από «πάρα πολύ» µέχρι «αρκετά» αυτός 

ο παράγοντας διαδραµάτισε ρόλο για το 44,9% των αποφοίτων (λιγότερο για τους άνδρες -

41%- και περισσότερο για τις γυναίκες -48,6%-).  

«Καθόλου» -κυρίως- και «λίγο» επηρεάστηκε η πρόσληψη του 55,1% των 

εργαζοµένων αποφοίτων. Μεγαλύτερο ποσοστό έχουµε για τους άνδρες (58,9%) και 

µικρότερο για τις γυναίκες (51,4%). 

 

 Φήµη Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης (Παρ. Πίνακας 63) 
Ποια φήµη έχουν τα διάφορα Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας της περιφέρειάς τους; Και 

πόσο αυτή µπορεί να προϊδεάσει έναν εργοδότη ή υπεύθυνο προσωπικού για τις ικανότητες 

ενός αποφοίτου, ώστε να διευκολύνει την πρόσληψή του;  

«Καθόλου», όπως απάντησε το 87,2% των αποφοίτων, άνδρες και γυναίκες και 

«λίγο» για το 9,1%. Βλέπουµε το βαθµό επίδρασης και τις διαβαθµίσεις των άλλων 

παραγόντων που επηρέασαν την πρόσληψή τους, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η γνώση του 

ονόµατος του Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης (και η όποια φήµη το συνοδεύει) δεν επηρεάζουν 

ουσιαστικά την πρόσληψη ή µη ενός ατόµου. 

Στο 9,1% του συνόλου ανέρχονται αυτοί που θεώρησαν ότι υπήρξε κάποια επίδραση 

αυτής της µεταβλητής στην πρόσληψή τους. 

 

 Προηγούµενη σχετική επαγγελµατική εµπειρία (Παρ. Πίνακας 63) 
Παρ’ όλο που σε προηγούµενο ερώτηµα (Ε117 και Ε144), που αναφερόταν στις 

δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι απόφοιτοι στην εξεύρεση εργασίας, η απουσία 

επαγγελµατικής εµπειρίας είχε θεωρηθεί από τους αποφοίτους ως σηµαντική αιτία για τη µη 

ανεύρεση εργασίας και είχε διαδραµατίσει ρόλο και στην παραµονή τους σε κατάσταση 

ανεργίας, εντύπωση προκαλεί το αποτέλεσµα των δεδοµένων σε αυτή τη µεταβλητή. 

Το 66,8% του συνόλου, µε παρόµοια τοποθέτηση για τους άνδρες και τις γυναίκες, 

(και µάλιστα το 63,9% στη διαβάθµιση «καθόλου») θεωρεί ότι δεν έπαιξε ρόλο η 

προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία του στην πρόσληψή του στην τωρινή του εργασία.  

Επίδραση αναγνωρίζει το υπόλοιπο 33,2%. Στο µεγαλύτερο τµήµα του µάλιστα 

(21,2%) θεωρεί την επιρροή «πάρα πολύ» σηµαντική, ενώ ακολουθούν µε διαφορά το 

«πολύ» (6,6%) και το «αρκετά» (5,5%). 
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 Πρακτική άσκηση στην ίδια επιχείρηση (Παρ. Πίνακας 63) 

Έχουµε αναφερθεί ήδη στην εφαρµογή και στην αξία του θεσµού της πρακτικής 

άσκησης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. σε επιχειρήσεις µετά το πέρας των σπουδών τους. Πολλές 

φορές µάλιστα θεωρείται από τους αποφοίτους ότι η αποδοτικότητά τους στο χώρο της 

επιχείρησης µπορεί να ενισχύσει την πιθανότητα πρόσληψής τους σε αυτή, κάτι που 

βλέπουµε να συµβαίνει αρκετές φορές στους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι. 

Το τελικό αποτέλεσµα έδειξε ότι για το 6,2% του συνόλου των αποφοίτων αυτό το 

γεγονός άσκησε «πάρα πολλή» επίδραση στην πρόσληψή τους στην επιχείρηση, ενώ 

«πολύ» και «αρκετά» επηρεάστηκε το 0,4% και το 0,7%.  

Για το µεγάλο τµήµα του 92,7% του συνόλου δεν υπήρξε «καθόλου» επιρροή και για 

το 0,7% µόνο «λίγη». 

Το ποσοστό των αρνητικών τοποθετήσεων αυξάνεται κατά πολύ στους άνδρες 

(98,5%), ενώ στις γυναίκες είναι χαµηλότερο (88,6%), αυξάνοντας ιδιαίτερα την «πάρα πολύ» 

µεγάλη επιρροή της πρακτικής άσκησης στην πρόσληψή τους. Αυτό είναι µια πρώτη ένδειξη 

της µικρότερης επαγγελµατικής κινητικότητας που είναι αναµενόµενη στις γυναίκες, επειδή 

επιδιώκουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα, σε αντίθεση µε τους άνδρες που εκδηλώνουν 

µεγαλύτερη κινητικότητα, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν τις καλύτερες δυνατές 

εργασιακές συνθήκες.  

Στο σηµείο αυτό επικαλούµαστε τις προφορικές µαρτυρίες των ίδιων των αποφοίτων 

για εργοδότες που προσφέρουν θέσεις -άµισθης φυσικά- πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους 

των Ι.Ε.Κ. εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό δωρεάν προσωπικό για έξι µήνες, αλλά στη 

διάρκειά της είτε τους χρησιµοποιούν ως βοηθητικό προσωπικό ποικίλων καθηκόντων, συχνά 

άσχετων µε το αντικείµενό τους, είτε αδιαφορούν για τον σκοπό του προγράµµατος της 

πρακτικής άσκησης µη προσφέροντάς τους ευκαιρίες εφαρµογής των γνώσεών τους. Αυτές 

άλλωστε οι φήµες αποθάρρυναν πολλούς αποφοίτους από το να κάνουν πρακτική άσκηση. 

 

 Προσωπικότητα (Παρ. Πίνακας 63) 
Η προσωπικότητα φαίνεται ότι έπαιξε τελικά το σπουδαιότερο λόγο για την 

πρόσληψη των αποφοίτων του δείγµατος, κάτι που θα διαφανεί στη συνέχεια µε το Kendall’ s 

W Test. 

Για το 60,3% των αποφοίτων αυτός ο παράγοντας αποκαλύπτεται πως είναι το 

σηµαντικότερο ζητούµενο για τους εργοδότες, καθώς στην πράξη διαφοροποιεί µεταξύ τους 

άτοµα που έχουν τα ίδια ή παρόµοια τυπικά προσόντα, αλλά είναι βέβαιο ότι η απόδοσή τους 

στο χώρο εργασίας παρουσιάζει διαφορές οφειλόµενες στις ιδιαιτερότητες αντίληψης και 

χαρακτήρα. 

Οι περισσότερες απαντήσεις θετικής κατεύθυνσης (60,3%) συγκεντρώνονται στη 

διαβάθµιση «πάρα πολύ» (26,8%) και ακολουθούν το «πολύ» (18,4%) και το «αρκετά» 

(15,1%).  

Είναι ενδιαφέρον να δούµε πώς διαµορφώνονται οι ίδιες προτιµήσεις στα δύο φύλα. 

Οι γυναίκες (συνολικά 64,3%) αποδίδουν «πάρα πολύ» σηµαντικό ρόλο (32,1%) στην 
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προσωπικότητα ως παράγοντα πρόσληψής τους, ενώ υψηλά ποσοστά δίνουν και στις 

επόµενες δύο διαβαθµίσεις (19,3% και 12,9% αντίστοιχα). Οι άνδρες πάλι (συνολικά 56,1%) 

δίνουν ποσοστό 21,2% στην «πάρα πολλή» και από 17,4% στην «πολλή» και την «αρκετή» 

επίδραση της µεταβλητής. 

«Καθόλου» (37,1%) και «λίγο» (2,6%) θεωρεί το 39,7% του συνόλου ότι επέδρασε η 

προσωπικότητα στην πρόσληψή τους. Το ποσοστό αυτό διαµορφώνεται σε υψηλότερα 

επίπεδα για το ανδρικό φύλο (43,9%) απ’ ό,τι για το γυναικείο (35,7%). 

Πιθανή εξήγηση γι’ αυτό θα µπορούσε να είναι η µεγαλύτερη εµπιστοσύνη που 

αποδίδουν οι άνδρες σε στοιχεία, όπως είναι στην περίπτωση αυτή τα συγκεκριµένα 

επαγγελµατικά προσόντα, παρά κάτι άυλο, όπως τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. 

Αυτό θα το εξεταστεί άλλωστε και στο ερώτηµα ΑΑ41, που αναφέρεται στο ζήτηµα τυπικών 

και ουσιαστικών προσόντων (professional and social skills). 

 

 ∆ιάθεση ανταπόκρισης σε εκσυγχρονιστικές µεταβολές (Παρ. Πίνακας 63) 
Παράγοντες σε στενή συνάφεια µε την προσωπικότητα είναι η διάθεση και η 

δυνατότητα των αποφοίτων να ανταποκριθούν σε ενδεχόµενες διαρθρωτικές ή τεχνολογικές 

µεταβολές. Είναι γεγονός ότι ένα από τα κόστη που λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό 

εκσυγχρονιστικών στρατηγικών σε µια επιχείρηση, όποιο και αν είναι το µέγεθός της, είναι 

αυτό της επανεκπαίδευσης των εργαζοµένων στις νέες δοµές και εφαρµογές. Συχνά µάλιστα 

(ειδικά στις µικρού µεγέθους επιχειρήσεις) αυτό είναι τόσο υψηλό, που καταντά απαγορευτικό 

και αναστέλλει ή καθυστερεί τις µεταβολές. Γίνεται πλέον κατανοητό ότι η απασχόληση 

εργατικού δυναµικού που να έχει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο, αλλά και την απαιτούµενη 

ευελιξία στη συµπεριφορά του, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στις νέες εξελίξεις, είναι αυτή 

που θα εξασφαλίσει τη βάση πάνω στην οποία µπορεί να οικοδοµηθεί οποιοσδήποτε 

σχεδιασµός για την διαρθρωτική και εκσυγχρονιστική µεταβολή της επιχείρησης επί τα 

βελτίω. 

Απ’ όσο µπορούµε να συµπεράνουµε, οι ίδιοι οι απόφοιτοι έχουν συνειδητοποιήσει τη 

σηµασία αυτού του παράγοντα για την πρόσληψη στις επιχειρήσεις. Για το 48,5% από αυτούς 

έπαιξε από «αρκετό» έως «πάρα πολύ» ρόλο και για το 51,4% από «λίγο» έως (κυρίως) 

«καθόλου». Παραπλήσια αποτελέσµατα µε µικρές διαφοροποιήσεις στις επιµέρους 

διαβαθµίσεις έχουµε και στα δύο φύλα.  

Όπως θα δούµε στη συνέχεια, η συγκεκριµένη µεταβλητή µε βάση το  Kendall’ s W 

Test βρίσκεται πολύ ψηλά στην κατάταξη για τη σηµαντικότερη τάση, τόσο στο σύνολο των 

αποφοίτων, όσο και σε επίπεδο φύλων. 

 

 Παρέµβαση συγγενικού ή φιλικού προσώπου (Παρ. Πίνακας 63) 
∆ε χρειάζεται να πούµε πολλά για να παρουσιάσουµε την παρέµβαση συγγενών (του 

στενού ή του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος) και φίλων για την επαγγελµατική 

αποκατάσταση ενός ατόµου, όταν αυτό πρωτοεισέρχεται στην αγορά εργασίας ή όταν 

βρίσκεται σε κατάσταση ανεργίας. Έχουµε άλλωστε αναφερθεί και σε άλλο σηµείο της 
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ανάλυσής µας στη φροντίδα που επιδεικνύει το περιβάλλον των νέων εκµεταλλευόµενο τις 

γνωριµίες του, προκειµένου να τους εξασφαλίσει  µια θέση εργασίας.  

Στην περίπτωση της τωρινής απασχόλησης στο 22,6% (σε έναν στους πέντε) του 

συνόλου η παρέµβαση συγγενικού ή φιλικού προσώπου υπήρξε καθοριστική για την 

πρόσληψή τους, ενώ στο 5,5% επέδρασε «πολύ» και στο 5,8% «αρκετά». Παραπλήσια 

εµφανίζονται τα ποσοστά στα δύο φύλα µε µια υπεροχή του ποσοστού των ανδρών (35,8%) 

έναντι των γυναικών (32,1%). Να υποθέσουµε ότι µαρτυρά εντονότερη προσπάθεια 

συγγενών και γνωστών για την εξασφάλιση εργασίας στους άνδρες παρά στις γυναίκες ή η 

διαφοροποίηση προέκυψε απλώς τυχαία; Πιστεύουµε ότι απαιτείται περισσότερη ειδική 

διερεύνηση, πριν υποστηρίξουµε κάτι πιο συγκεκριµένο. 

 

 Συστάσεις από Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης (Παρ. Πίνακας 63) 

Συχνά τα Ι.Ε.Κ στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν σπουδαστές, αλλά και 

κατανοώντας τη δυσκολία των αποφοίτων να εξασφαλίσουν απασχόληση, ειδικά για πρώτη 

φορά, αναπτύσσουν ένα δίκτυο επικοινωνίας µε τις επιχειρήσεις της περιοχής τους και 

οργανώνουν ένα σύστηµα εξεύρεσης εργασίας για τους αποφοίτους τους, αποστέλλοντάς 

τους σε αυτές που ζητούν προσωπικό, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις τους εφοδιάζουν 

µε θετικές συστάσεις. Στην περίπτωση των αποφοίτων του δείγµατος της έρευνάς µας 

θελήσαµε να διαπιστώσουµε αν συνέβη κάτι τέτοιο και σε ποιο βαθµό. Για να είµαστε 

απόλυτα αντικειµενικοί έναντι των αποφοίτων και του θεσµού των Ι.Ε.Κ. λάβαµε υπόψη µας 

ότι κατά την περίοδο φοίτησης των συγκεκριµένων ατόµων τα Ινστιτούτα διήνυαν την πρώτη 

δοκιµαστική περίοδο της λειτουργίας τους και είναι φυσικό η οργάνωσή τους να παρουσίαζε 

ορισµένες αδυναµίες.  

Κάποιοι απόφοιτοι παραδέχθηκαν ότι απευθύνθηκαν στα Ι.Ε.Κ. µερικά χρόνια µετά 

την αποφοίτησή τους (οπότε η δυσκολία της πρώτης περιόδου είχε ξεπεραστεί) ζητώντας 

βοήθεια για να βρουν εργασία, αλλά, όπως οµολόγησαν, δε συνάντησαν ιδιαίτερη 

ανταπόκριση. 

Αυτή η εικόνα αντανακλάται και στα αποτελέσµατα αυτής της επιλογής. Το 93,4% των 

αποφοίτων δηλώνει ξεκάθαρα ότι δε συνάντησε καµία απολύτως βοήθεια από το Ι.Ε.Κ., ενώ 

το 1,8% µιλά για «λίγη» παρέµβαση µε τη µορφή των συστάσεων. 

Μόλις στο 4,7% φθάνει το συνολικό ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι ενισχύθηκαν 

από τις συστάσεις του Ι.Ε.Κ. για το πρόσωπό τους προς την επιχείρηση όπου απασχολούνται 

(αναλυτικά έχουµε 2,6% για το «πάρα πολύ», 1,8% για το «πολύ» και 0,4% για το «αρκετά»).  

Από τις συστάσεις του Ι.Ε.Κ. θεωρεί ότι ωφελήθηκε το 6,7% των ανδρών και το 2,9% 

των γυναικών. Πιθανόν οι άνδρες να εµφανίστηκαν περισσότερο διεκδικητικοί έναντι του 

Ι.Ε.Κ., επιτυγχάνοντας βοήθεια υπό τη µορφή συστάσεων σε µεγαλύτερο ποσοστό. 
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 Άλλο στοιχείο επίδρασης στην πρόσληψη                    
Άλλος λόγος που άσκησε επιρροή στην πρόσληψη στην τωρινή εργασία δηλώθηκε 

από το 24,8% των αποφοίτων. Τέτοιοι λόγοι ήταν: 

 (τα συνολικά ποσοστά αναφέρονται επί του συνόλου των εργαζόµενων αποφοίτων, 

ό,τι είναι διαφορετικό δηλώνεται) 

Η ύπαρξη οικογενειακής επιχείρησης (9,5%), στην οποία ήταν φυσικό να προσληφθεί 

ο απόφοιτος. Βλέπουµε, µάλιστα, το ποσοστό των ανδρών στην περίπτωση αυτή (12,7%) να 

είναι διπλάσιο από των γυναικών (6,4%). Πιθανή συσχέτιση µε τη συνέχιση των 

οικογενειακών επιχειρήσεων κυρίως από τους άρρενες της οικογένειας. 

Η δηµιουργία ατοµικής επιχείρησης (9,1%). Στην κατά φύλο ανάλυση φαίνεται η 

ισχυρότερη σε σχέση µε τις γυναίκες τάση των ανδρών να δηµιουργούν δική τους επιχείρηση 

(11,2% έναντι 7,1%). 

Η πρόσληψη µέσω Ο.Α.Ε.∆. µε επιδοτούµενο πρόγραµµα (3,6%). 

Ο διαγωνισµός επιλογής στο δηµόσιο τοµέα (1,8%). 

Η οικογενειακή κατάσταση (9,5%), που δεν θα δηµιουργούσε δυσχέρειες στη 

λειτουργία της επιχείρησης, π.χ. άγαµη εργαζόµενη. Η επιλογή αυτή δόθηκε από γυναίκες 

µόνο. 

 
 Kendall’ s W Test 

Από την εφαρµογή του τεστ σε συνολικό επίπεδο βρέθηκε σηµαντικότερη τάση στον 

παράγοντα της προσωπικότητας (4,44), ενώ ακολουθούν η ανταπόκριση σε εκσυγχρονιστικές 

µεταβολές (4,95), το επίπεδο σπουδών (5,10) και το επίπεδο εξειδίκευσης (5,33). 

Για τους άνδρες βλέπουµε ότι στις δύο σηµαντικότερες τάσεις βρίσκονται οι ίδιοι 

παράγοντες, η προσωπικότητα (4,67) και η ανταπόκριση σε εκσυγχρονιστικές µεταβολές 

(4,92). Τρίτη σηµαντικότερη τάση είναι το επίπεδο εξειδίκευσης (5,45) και ακολουθεί η 

παρέµβαση συγγενικού ή φιλικού προσώπου (5,59). 

Στις γυναίκες πάλι στην πρώτη θέση βρίσκεται η προσωπικότητα (4,23), στη δεύτερη 

το επίπεδο σπουδών (4,57) και ακολουθούν η ανταπόκριση σε εκσυγχρονιστικές µεταβολές 

(4,99) και το επίπεδο εξειδίκευσης (5,22). 

Εξετάζοντας τις τιµές του τεστ παρατηρούµε ότι οι τιµές στις γυναίκες είναι 

χαµηλότερες, εποµένως σε αυτές οι τάσεις είναι σηµαντικότερες σε σχέση µε τους άνδρες. 

 

• Ύψος αµοιβής σε τωρινή εργασία (∆ιάγραµµα 551) 
Στην κατηγορία µηνιαίας αµοιβής µέχρι 300 € βρίσκεται το 6,3% των εργαζοµένων 

του δείγµατος. Για τους άνδρες το ποσοστό αυτό είναι λίγο χαµηλότερο (5,3%) και στις 

γυναίκες υψηλότερο (7,2%). 

Στην επόµενη κατηγορία 301-500 € έχουµε το 19,9% του συνόλου, για τα δύο φύλα 

όµως οι αµοιβές παρουσιάζουν πολύ µεγάλη διαφορά µεταξύ τους, καθώς το ποσοστό των 

γυναικών (28,1%) είναι σχεδόν τριπλάσιο από εκείνο των ανδρών (10,5%). 
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Οι περισσότεροι από τους εργαζόµενους αποφοίτους του δείγµατος (44,1%) έχουν 

αµοιβή που κυµαίνεται από 501-600 €. Σε επίπεδο φύλου στην ίδια κατηγορία µηνιαίου 

εισοδήµατος έχουµε το 36,1% των ανδρών και το 51,8% των γυναικών. Βλέπουµε ότι η 

διαφορά µεταξύ τους είναι και πάλι µεγάλη και υπέρ των γυναικών. 

Σε υψηλότερη κατηγορία εισοδήµατος 601-750 € βρίσκεται το 14,7% των αποφοίτων. 

Το 24,1% των ανδρών και το 5,8% των γυναικών ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. 

Παρατηρούµε ότι έχει αντιστραφεί εντελώς η διαφορά των ποσοστών ανάµεσα στα δύο φύλα, 

καθώς υπερτερεί κατά πολύ (πενταπλάσιο) το ποσοστό των ανδρών έναντι των γυναικών. 

Στην κατηγορία 751-900 € έχουµε µικρότερο συνολικό ποσοστό (7,7%). Παρόµοια 

πολύ µεγάλη διαφορά βλέπουµε ανάµεσα στα δύο φύλα και σε αυτό το επίπεδο εισοδήµατος, 

µε το 12% των ανδρών και το 3,6% των γυναικών να συµµετέχουν σε αυτό. Το ποσοστό των 

ανδρών είναι τετραπλάσιο από εκείνο των γυναικών. 

Τέλος, το 7,4% των αποφοίτων εισπράττουν αµοιβή πάνω από 900 €. Στους άνδρες 

το ποσοστό βρίσκεται πάλι στο 12%, ενώ στις γυναίκες µειώνεται ακόµη περισσότερο στο 

2,9%. 

Αν θελήσουµε να έχουµε µια συνολικότερη εικόνα των αποτελεσµάτων, θα δούµε 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 (601-750 €) 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. 

Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι όσο ανερχόµαστε σε υψηλότερες εισοδηµατικές 

κατηγορίες, τόσο µειώνεται το ποσοστό των γυναικών που συµµετέχουν σε αυτές. Αυτό 

δείχνει κατά τη γνώµη µας τρία κυρίως στοιχεία. Πρώτον, ότι το εισόδηµα των εργαζοµένων 

γυναικών κυµαίνεται γενικά σε χαµηλότερα επίπεδα από των ανδρών µε παρόµοια προσόντα 

και εκπαιδευτικό επίπεδο. ∆εύτερον, ότι 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, βλέπουµε τις γυναίκες 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 ακολουθούν 

(σύζυγος, µητέρα, νοικοκυρά, κλπ). 

Μια τελευταία παρατήρηση που µπορούµε να διατυπώσουµε από την εικόνα της 

κατανοµής των εισοδηµάτων των αποφοίτων είναι ότι οι αµοιβές για τους περισσότερους 

κινούνται σε χαµηλά επίπεδα. ∆ικαίως αναφερόµενοι στην οικονοµική τους κατάσταση κατά 

την κατ’ ιδίαν συνάντησή µας παραπονέθηκαν για τις µικρές αµοιβές που δίνονται από τους 

εργοδότες, οι οποίες λόγω του χαµηλού τους ύψους δηµιουργούν και άλλες παρενέργειες 

στην προσωπική τους ζωή (π.χ. δυσκολία στη δηµιουργία και συντήρηση οικογένειας, 
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αίσθηµα αβεβαιότητας, αδυναµία ανάληψης ατοµικών επαγγελµατικών πρωτοβουλιών), 

παρενέργειες που δεν αφήνουν φυσικά αλώβητο και τον υπόλοιπο κοινωνικό ιστό και την 

οικονοµική ζωή της χώρας. 

 

• Ασφαλιστική κάλυψη (Παρ. Πίνακας 60) 
Επειδή τα τελευταία χρόνια η συζήτηση γύρω από το θέµα της ασφάλισης των 

εργαζοµένων αποτελεί ένα από τα καίρια ζητήµατα που ενδιαφέρουν τους εργαζόµενους, 

τους εργοδότες και τα άτοµα που καλούνται να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν την εκάστοτε 

πολιτική του κράτους, θελήσαµε να εξετάσουµε και εµείς από την πλευρά µας την κατάσταση 

στην οµάδα εργαζοµένων στην οποία απευθυνθήκαµε.  

∆ιαπιστώσαµε ότι το ποσοστό όσων δεν είχαν καµία ασφάλιση ήταν 12,8% και 

εκείνων που είχαν κάποιας µορφής ασφάλιση 87,2%. Θα πρέπει να αποσαφηνίσουµε ότι στο 

σύνολο αυτών που δήλωσαν την ύπαρξη κάποιας µορφής ασφάλισης περιλαµβάνονται και 

εκείνοι -λίγοι βέβαια- που έχουν ασφάλιση µόνο σε κάποια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία και 

όχι σε ένα από τα γνωστά µας ταµεία.  

Στη συνέχεια θα δούµε ποια ήταν η κατανοµή των ασφαλισµένων στα διάφορα 

ασφαλιστικά ταµεία. 

 

 Ασφάλεια δηµοσίου (Παρ. Πίνακας 61) 

Με αυτό το γενικό όρο αναφερόµαστε σε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία τα οποία υπό την 

επίβλεψη του κράτους ασφαλίζουν τους εργαζόµενους ανάλογα µε τον κλάδο της 

δραστηριότητάς τους. 

Στην προκειµένη περίπτωση θετικά ως προς την ασφάλιση σε κάποιο ταµείο µας 

απάντησαν το 85,8% (δικαιολογήσαµε προηγουµένως την πιθανή αιτιολόγηση της απόκλισης 

του 1,4% από το ποσοστό των ασφαλισµένων του προηγούµενου ερωτήµατος). 

Ο µεγάλος όγκος των εργαζόµενων αποφοίτων (µε εξαρτηµένη εργασία) είναι 

ασφαλισµένος στο Ι.Κ.Α. (80,5%). Πολύ µικρότερο είναι το ποσοστό αυτών που είναι 

ενταγµένοι στο Τ.Ε.Β.Ε. (9,3%) και το Τ.Α.Ε. (1,7%). Επίσης, µας αναφέρθηκε ένα 2,5% 

ασφαλισµένων στο Ο.Π.Α.∆. (δηµόσιοι υπάλληλοι) και ένα 1,3% στο Τ.Α.Ξ.Υ. (Ταµείο 

Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων). 

Πολύ µικρά και µεµονωµένα ποσοστά µας αναφέρθηκαν σε µια σειρά από άλλα 

ταµεία, που τα περισσότερα -εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων- έχουν το χαρακτηριστικό να µη 

σχετίζονται µε την επαγγελµατική δραστηριότητα των αποφοίτων. Πρόκειται για τις 

περιπτώσεις ατόµων από τα οποία τα περισσότερα εξακολουθούν να είναι ασφαλισµένα ως 

προστατευόµενα µέλη στις οικογένειές τους (από τους συζύγους ή τους γονείς. Στην τελευταία 

περίπτωση είναι περίεργο, αφού έχουν προ πολλού ξεπεράσει τα προβλεπόµενα ηλικιακά 

όρια, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν αφορά τη δική µας έρευνα) και φθάνουν το 5,9%.  

Φυσικά το να είναι κάποιος ασφαλισµένος σε κάποιο από τα προηγούµενα ταµεία 

που εποπτεύονται από το κράτος δεν αποκλείει τη δυνατότητά του να έχει και ιδιωτική 

ασφάλιση. 

 797



 

 Ασφάλιση σε ιδιωτικό φορέα (Παρ. Πίνακας 62) 
Στο ερώτηµα αυτό το 6,9% των εργαζόµενων αποφοίτων δήλωσε ότι είναι 

ασφαλισµένο σε κάποιο ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα. Η ασφάλιση αυτή µπορούσε να 

προέρχεται είτε από την ατοµική πρωτοβουλία του ίδιου του ερωτώµενου είτε να αποτελεί 

προσφορά του εργοδότη προς τους εργαζόµενους µιας επιχείρησης ως bonus για την 

απόδοσή τους ή επιπλέον στοιχείο των πέρα από την αµοιβή προσφορών της εταιρείας προς 

αυτούς (εφαρµογή πολιτικών υποκίνησης). 

Αναφέρθηκε προηγουµένως η διαφοροποίηση που υπάρχει µέσα στην µικρή ούτως ή 

άλλως οµάδα αυτών που έχουν ασφάλιση σε ιδιωτικό φορέα. 

Τα ευρήµατα έδειξαν ότι από αυτά τα άτοµα το 78,9% είχε προβεί σε ασφάλιση µε 

ατοµική του πρωτοβουλία θεωρώντας ανεπαρκή την ασφάλιση σε δηµόσιο φορέα (αν είχε) 

και επιθυµώντας να εξασφαλιστεί καλύτερα σε θέµατα υγείας και συνταξιοδότησης. Η 

ασφάλιση αποτελούσε προσφορά εκ µέρους του εργοδότη προς το σύνολο των υπαλλήλων 

της επιχείρησης για το υπόλοιπο 21,1%. 

Η παραπάνω κατανοµή έχει κατά τη γνώµη µας µεγαλύτερη αξία αν εξεταστεί σε 

σχέση µε το σύνολο των ερωτώµενων. Έτσι, το ποσοστό αυτών που µε πρωτοβουλία τους 

επέλεξαν την ιδιωτική ασφάλιση είναι το 5,5% και όσοι ήταν αποδέκτες εργοδοτικής εισφοράς 

είναι το 1,5% του συνόλου. Βλέπουµε λοιπόν ότι η ιδιωτική ασφάλιση, ενώ σε άλλες χώρες 

είναι πολύ διαδεδοµένη, στην Ελλάδα και στη συγκεκριµένη κατηγορία εργαζοµένων είναι 

πολύ περιορισµένη, γεγονός που αντανακλά τη δύσπιστη στάση των ατόµων απέναντι στις 

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Ταυτόχρονα, όµως, δε θα πρέπει να αποσυνδεθεί από τη 

µάλλον δυσµενή οικονοµική θέση των περισσοτέρων ατόµων, η οποία δεν τους επιτρέπει 

άλλες «πολυτέλειες», πέρα από την κάλυψη των βασικών τους αναγκών. Να σηµειωθεί, 

τέλος, η 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 διαφόρων άλλων πολιτικών µε στόχο την αποτελεσµατική 

υποκίνηση του ανθρώπινου δυναµικού είναι ακόµη περιορισµένη στις περισσότερες 

(µικρότερου µεγέθους ως επί το πλείστον) ελληνικές επιχειρήσεις. 

Μπορούµε επίσης να επισηµάνουµε ότι την πρωτοβουλία για ατοµική ιδιωτική 

ασφάλιση την έλαβαν περισσότεροι άνδρες (83,3%) από ό,τι γυναίκες (71,4%). Σε απόλυτους 

αριθµούς όµως αυτοί που τελικά επέλεξαν την ιδιωτική ασφάλιση παραµένουν εξαιρετικά 

λίγοι. 
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4.6. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και επιδοµατικές πολιτικές ενίσχυσης απασχόλησης 

• Επιδότηση εργοδότη για την τωρινή εργασία (∆ιάγραµµα 52 και Παρ. Πίνακας 68) 
Στα πλαίσια των χρηµατοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου πολλοί 

πόροι καταλήγουν στην Ελλάδα προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση 

πολιτικών ενίσχυσης της εθνικής οικονοµίας, αλλά και τόνωσης της απασχόλησης. Από τα 

διάφορα µέτρα επιλέξαµε να κάνουµε ιδιαίτερη µνεία στα προγράµµατα επιδότησης 

εργαζοµένων που προσλαµβάνονται από διάφορες επιχειρήσεις (Stage, ΝΘΕ).  

Στην ερώτηση αυτή ζητήσαµε από τους εργαζόµενους ερωτώµενους να µας 

δηλώσουν αν είχαν προσληφθεί µε επιδοτούµενο πρόγραµµα ή όχι (προϋπόθεση φυσικά να 

κάνουν εξαρτηµένη εργασία). Από τις απαντήσεις τους συνάγεται ότι το 17,1% είχε ενταχθεί 

σε κάποιο επιδοτούµενο πρόγραµµα απασχόλησης, ενώ το 70,6% δεν είχε ενταχθεί. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι υπήρξε και ένα ποσοστό 11,8% που δε γνώριζε αν η πρόσληψή του 

είχε γίνει µε την είσπραξη επιδότησης από τον εργοδότη ή όχι. Αυτό µάλιστα σε συνδυασµό 

και µε άλλα στοιχεία σκέψης και συµπεριφοράς πολλών αποφοίτων είναι ενδεικτικό της 

ανωριµότητας µε την οποία κάποια άτοµα αντιµετώπιζαν 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 συγκεντρώνεται 

στις γυναίκες µε 19,7% και οι άνδρες ακολουθούν µε 14,2%. Αντίθετα, οι άνδρες εµφανίζονται 

µε µεγαλύτερο έλλειµµα πληροφόρησης σχετικά µε το είδος της πρόσληψής τους (17,9%) σε 

σχέση µε τις γυναίκες (6,6%). 

 

 Φορέας επιδότησης εργοδότη (Παρ. Πίνακας 69) 
Στο 97,4% των επιδοτούµενων εργαζοµένων ο Ο.Α.Ε.∆. αναγνωριζόταν ως ο φορέας 

παροχής της επιδότησης (100% για τους άνδρες και 95,8% για τις γυναίκες), ενώ αναφέρθηκε 

ειδικά και ένα 2,6% που είχαν προσληφθεί µε ειδικό πρόγραµµα του Υπουργείου Εργασίας 

για την επαγγελµατική αποκατάσταση παλιννοστούντων. 

 

• Επιδότηση αυτοαπασχολούµενου (Παρ. Πίνακας 70)  
Το ποσοστό των αυτοαπασχολούµενων στο συγκεκριµένο δείγµα, όπως ήδη έχουµε 

προαναφέρει, είναι χαµηλό (14,2% επί των εργαζοµένων αποφοίτων, 12% επί του συνόλου) 

µε υπεροχή µάλιστα των ανδρών έναντι των γυναικών.  

Τα τελευταία χρόνια η αύξηση της αυτοαπασχόλησης αποτελεί κεντρικό στόχο των 

ευρωπαϊκών πολιτικών, καθώς θεωρείται ένας από τους πλέον υγιείς τρόπους για την 

ανάπτυξη της οικονοµίας και την τόνωση της απασχόλησης. Μέσα από την αυτοαπασχόληση 

καθίσταται δυνατή η εξασφάλιση εργασίας για τον ίδιο τον αυτοαπασχολούµενο, ενώ είναι 

πιθανή και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, αν η επιχείρηση δεν είναι αυστηρά ατοµική. 

Στα πλαίσια αυτού του προσανατολισµού κρίθηκε απαραίτητο να θεσπιστούν κίνητρα προς 

τους πολίτες προκειµένου να αναπτύξουν επιχειρηµατική δραστηριότητα ή να διευρύνουν ή 

να εκσυγχρονίσουν την ήδη υπάρχουσα. Πέρα από τα θεσµικά υπάρχουν και τα οικονοµικά 
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κίνητρα µε τη µορφή επιδοτήσεων προς τους ενδιαφερόµενους, µε την προϋπόθεση να 

πληρούνται κάποια κριτήρια. 

Στην οµάδα αυτοαπασχολούµενων του δείγµατός µας το 34,2% έλαβε κάποιας 

µορφής επιδότηση σε αντίθεση µε το υπόλοιπο 65,8%.  

Σε επίπεδο φύλου βλέπουµε να επιδοτείται το 25,9% των ανδρών, ενώ οι γυναίκες 

φθάνουν στο διπλάσιο ποσοστό (54,5%). Το γεγονός κρίνεται ιδιαίτερα εντυπωσιακό, αν 

µάλιστα λάβουµε υπόψη µας ότι οι αυταπασχολούµενοι άνδρες είναι πολύ περισσότεροι από 

τις γυναίκες. 

 

 Φορέας επιδότησης αυτοαπασχολούµενου (Παρ. Πίνακας 71) 
Όλοι οι αυτοαπασχολούµενοι, άνδρες και γυναίκες αναφέρουν ως φορέα παροχής 

της επιδότησης της οποίας ήταν αποδέκτες τον Ο.Α.Ε.∆., ο οποίος άλλωστε διαχειρίζεται τα 

προγράµµατα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας. 

 

 Αίτια επιδότησης αυτοαπασχολούµενου (Παρ. Πίνακας 72) 
Όλοι οι αυτοαπασχολούµενοι, αδιακρίτως φύλου, επιδοτήθηκαν ως νέοι 

επιχειρηµατίες µε το πρόγραµµα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας που συµπεριλαµβάνεται 

στο ΕΠΑΝ – Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Ανταγωνιστικότητα.  

Κανένας δεν αναφέρθηκε στην είσπραξη επιδότησης για την απασχόληση στην 

επιχείρησή του ανέργων ή νέων για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας (προγράµµατα ΝΘΕ 

και Stage). 

 

 Αίτια µη επιδότησης αυτοαπασχολούµενου (Παρ. Πίνακας 73) 
Ενδιαφέρον δεν παρουσιάζει µόνο το ζήτηµα των επιδοτηµένων 

αυταπασχολούµενων, αλλά και η περίπτωση εκείνων που για διάφορους λόγους δεν 

εισέπραξαν καµία επιδότηση, καθώς αυτό µπορεί να µας δίνει πρόσθετη πληροφόρηση για τη 

διάχυση των προσφερόµενων από την Ε.Ε. ενισχύσεων και εποµένως για την ύπαρξη 

ισότητας στην πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών. 

Το 30,4% όσων δεν έλαβαν καµία επιδότηση παραδέχθηκε έλλειψη πληροφόρησης 

σχετικά µε αυτά τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα. Το 30,4% δήλωσε ότι γνώριζε για τις 

προσφερόµενες δυνατότητες, αλλά δεν ενδιαφερόταν να λάβει κάποια τέτοια ενίσχυση. Τέλος 

το 39,1% επικαλέστηκε το ότι για τη συγκεκριµένη απασχόληση δεν προβλεπόταν καµία 

επιδότηση. 

Σε επίπεδο φύλου και ειδικά στους άνδρες βλέπουµε µια ισόποση κατανοµή 

ποσοστών ανάµεσα στις τρεις προαναφερθείσες αιτίες (από 33,3% στην καθεµιά). Στις 

γυναίκες πάλι το 60% επικαλέστηκε ως αιτία µη ενίσχυσης της απασχόλησής τους την 

απουσία επιδότησης για την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, ενώ από 20% έχουµε στις 

άλλες δύο περιπτώσεις. 
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4.7. Γενικά στοιχεία για την τωρινή απασχόληση 

• Βαθµός χρήσης τεχνογνωσίας, αυτοµατισµών και Η/Υ στην επιχείρηση 
απασχόλησης (∆ιάγραµµα 53)  

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στις σύγχρονες επιχειρήσεις κατέστησε απαραίτητη 

την ανάλογη προσαρµογή του εργατικού δυναµικού τους, ώστε να είναι πραγµατοποιήσιµη η 

αναµενόµενη αύξηση των οικονοµικών µεγεθών τους, εποµένως, και η αύξηση της 

παραγωγικότητας του έµψυχου/ανθρώπινου κεφαλαίου τους. Οι περισσότερες ειδικότητες 

των Ι.Ε.Κ. χαρακτηρίζονται από τη γνώση των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρµογών στα 

διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα. Τίθεται, όµως, πλέον το ερώτηµα αν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις (κάθε µεγέθους και κλάδου) έχουν εκσυγχρονιστεί και προσαρµοστεί στις νέες 

συνθήκες, ώστε να είναι σε θέση να απορροφήσουν και να αξιοποιήσουν το προσφερόµενο 

ειδικευµένο εργατικό δυναµικό. 

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 µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό. Ειδικότερα, το 29,3% µίλησε για 

«Απόλυτο» βαθµό χρήσης τεχνογνωσίας, αυτοµατισµών και Η/Υ, το 18,7% για «Πολύ» και το 

24,9% για «Αρκετά».  

Όπως φαίνεται στην ανώτερη διαβάθµιση ανήκουν συγκριτικά οι περισσότερες 

επιχειρήσεις, όπου απασχολούνται τα άτοµα του δείγµατος, ενώ και τα ποσοστά των άλλων 

δύο είναι αρκετά ψηλά. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι περισσότεροι απόφοιτοι είχαν 

εξασφαλίσει απασχόληση σε επιχειρήσεις που, εντασσόµενες στη σηµερινή οικονοµική 

πραγµατικότητα, έχουν προσπαθήσει να αναβαθµιστούν τεχνολογικά, βελτιώνοντας τις 

προοπτικές τους. 

Να σηµειωθεί βέβαια ότι η κατάταξη των επιχειρήσεων στην πεντάβαθµη κλίµακα 

ήταν βασισµένη στην προσωπική εκτίµηση των αποφοίτων, ήταν όµως ενδεικτική για την 

ύπαρξη ή µη τεχνοκρατικού προσανατολισµού. 

Τα ποσοστά σε σχέση µε τα δύο φύλα διαµορφώνονται σε ανάλογα επίπεδα, 70,7% 

στους άνδρες και 75% στις γυναίκες. Στους άνδρες παρατηρείται µια συγκέντρωση στη 

διαβάθµιση «Απόλυτα» (35,3%) µε 12,8% και 22,6% στις επόµενες δύο διαβαθµίσεις, ενώ 

στις γυναίκες υπάρχει µια οµαλότερη ισόποση κατανοµή (23,6% , 24,3% και 27,1% 

αντίστοιχα).  

Χαµηλότερα διαµορφώνονται τα ποσοστά για τη «Λίγη» (13,6% επί του συνόλου, 

15% για τους άνδρες και 12,1% για τις γυναίκες) και «Καθόλου» (13,6% επί του συνόλου, 

14,3% για τους άνδρες και 12,9% για τις γυναίκες) χρήση τεχνογνωσίας, αυτοµατισµών και 

Η/Υ. 

 

• Βαθµός σχετικότητας εργασίας µε σπουδές (∆ιάγραµµα 54) 
Σηµαντικό στοιχείο στην ανάλυση των χαρακτηριστικών της απασχόλησης ατόµων, 

όπως τα συγκεκριµένα του δείγµατος, αποτελεί ο καθορισµός του βαθµού σχετικότητάς της µε 
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την ειδικότητα που έχει λάβει ο απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. και εποµένως του ενδεχόµενου 

ενδιαφέροντος που αυτή µπορεί να έχει γι’ αυτόν, συµπαρασύροντας και την παραγωγικότητά 

του.  

Λίγο περισσότεροι από τους µισούς απόφοιτους (55,8%) δήλωσαν ότι η εργασία τους 

ήταν «Απόλυτα» (29,9%), «Πολύ» (11,3%) και «Αρκετά» (14,6%) σχετική µε την ειδίκευσή 

τους.  

Οι άνδρες στο µεγαλύτερο ποσοστό τους απασχολούνται σε εργασία σχετική µε την 

ειδίκευσή τους (49,3%) µε συγκέντρωση πλέον του µισού από αυτό το ποσοστό (29,1%) στη 

διαβάθµιση «Απόλυτα», ενώ πολύ χαµηλότερα ποσοστά, από 9% και 11,2%, έχουµε στις δύο 

επόµενες αντίστοιχα. 

Λίγο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό για τις γυναίκες (62,1%). Και σε αυτές το 

υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνεται στο «Απόλυτα» (30,7%). Στις άλλες δύο διαβαθµίσεις τα 

ποσοστά  έχουν πολύ µεγάλη διαφορά, καθώς στο «Πολύ» έχουµε 13,6% και στο «Αρκετά» 

17,9%. 

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 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.  

Για «Λίγη» (11,7%) και «Καθόλου» (32,5%) σχέση µίλησε το υπόλοιπο 44,2%. Το 

ποσοστό αυτό µπορεί εν µέρει να οφείλεται στη µη εύρεση σχετικότερης εργασίας και εν µέρει 

στην επιλογή του ίδιου του ατόµου να µην απασχοληθεί απαραίτητα σε σχετική εργασία. 

Στους άνδρες αυτό το ποσοστό διαµορφώνεται στο 50,7% και στις γυναίκες στο 37,9%.  

∆ιερευνώντας τη σχέση µεταξύ των δύο µεταβλητών “κλάδος ειδικότητας” και 

“βαθµός σχετικότητας τωρινής εργασίας µε σπουδές” διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά 

σηµαντικό αποτέλεσµα (Χ2= 85,942  p= 0,001 µε συντελεστή συσχέτισης Cramer's V=0,280) 

(Πίνακας 85). Ιδιαίτερη συσχέτιση έχουµε ανάµεσα στην Αισθητική και στην απόλυτη ταύτιση 

της εργασίας µε τις σπουδές, στον κλάδο ∆οµικών Έργων µε την αρκετή συνάφεια, στον 

κλάδο Οικονοµίας και ∆ιοίκησης µε τη λίγη και στον Γεωτεχνικό µε την καθόλου σχετικότητα 

της τωρινής εργασίας µε τις σπουδές.  

Οι απόφοιτοι των κλάδων της Μηχανολογίας (56,3%), των Ηλεκτρονικών και 

Αυτοµατισµού (60,7%), της Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας (75%), της Επικοινωνίας και 

ΜΜΕ (66,7%), της Αισθητικής (83,3%)  και της Οικονοµίας και ∆ιοίκησης (62,7%) εµφανίζουν 

υψηλά ποσοστά απόλυτης, πολλής και αρκετής ταύτισης της εργασίας τους µε το αντικείµενο 

σπουδών υπερβαίνοντας τους µισούς για τον καθένα (οι αριθµοί στην παρένθεση 

αναφέρονται στο συνολικό ποσοστό των τριών διαβαθµίσεων). Υψηλά ποσοστά απόλυτης 

συσχέτισης της τωρινής εργασίας τους µε τις σπουδές τους εµφανίζουν (µε φθίνουσα σειρά) 

οι απόφοιτοι των κλάδων της Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας (75%), της Αισθητικής 

(66,7%), της Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. (50%), της Μηχανολογίας (37,5%), των Ηλεκτρονικών 

και Αυτοµατισµού (35,7%) και των Μεταφορών και Τουρισµού 35,7%).   

 802



Στους ίδιους όµως κλάδους, αλλά και στους υπόλοιπους υψηλά είναι και τα ποσοστά 

των αποφοίτων που αναφέρθηκαν σε ετεροαπασχόληση. Πιο συγκεκριµένα, σε πλήρη 

απουσία σχετικότητας της εργασίας τους µε τις σπουδές τους αναφέρθηκαν (µε φθίνουσα 

σειρά και µε µεγαλύτερα ποσοστά από τους προηγούµενους -σε κάποιες περιπτώσεις ίδιους- 

κλάδους) απόφοιτοι των κλάδων Γεωτεχνικού (100%), Ηλεκτρολογίας (75%), Υγείας και 

Κοινωνικών Υπηρεσιών (63,6%), Μεταφορών και Τουρισµού (57,1%), ∆οµικών Έργων (50%) 

και Μηχανολογίας (43,8%).  

Τα αποτελέσµατα αυτά είναι ενδεικτικά των δυσκολιών απασχόλησης και της 

έλλειψης επαρκούς αριθµού θέσεων εργασίας που αντιµετωπίζουν οι απόφοιτοι αυτών των 

κλάδων των Ι.Ε.Κ. σε µια αγορά εργασίας µε σοβαρά ήδη προβλήµατα. ∆ε θα πρέπει να 

παραβλέψουµε το γεγονός ότι η ετεροαπασχόληση κάποιων από τους αποφοίτους αποτελεί 

συνειδητή επιλογή, ο κύριος όγκος τους όµως θα επέλεγε να εργαστεί σε αντικείµενο σχετικό 

µε τις σπουδές του αξιοποιώντας τις αποκτηθείσες γνώσεις και το προσωπικό ενδιαφέρον. 

Στις περιπτώσεις, όµως, 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. 

Τίθεται λοιπόν 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 

µεταδευτεροβάθµια επίπεδο. 

 

• Χρονικό διάστηµα για την εύρεση εργασίας σχετικής µε το αντικείµενο σπουδών 
(Παρ. Πίνακας 74) 

Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποφοίτηση µέχρι την εύρεση εργασίας 

σχετικής µε το αντικείµενο σπουδών ποικίλλει από άτοµο σε άτοµο. Βέβαια στο διάστηµα 

αυτό όσοι δεν το επέτυχαν, απασχολούνταν σε εργασίες µε διαφορετικό αντικείµενο, δε 

διαθέτουµε όµως στοιχεία που να µας δείχνουν σε ποιο βαθµό κάτι τέτοιο είχε µειώσει την 

ικανοποίησή τους. 

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). Το ποσοστό αυτό για τους 

άνδρες αυξάνεται στο 68,8% και για τις γυναίκες µειώνεται στο 60,5%. Η διαφοροποίηση αυτή 

στα δύο φύλα µπορεί να αποδοθεί στις διαφορετικές προτεραιότητες που άνδρες και γυναίκες 

θέτουν στη ζωή τους. Οι άνδρες, παρ’ όλη την καθυστέρηση της 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 προϋποθέσεις 

να είναι αντίστοιχα ευνοϊκές). Οι γυναίκες από την άλλη, όντας συνήθως πιο 
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“προστατευµένες” από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, συχνά καθυστερούν την 

επαγγελµατική τους δραστηριοποίηση στρεφόµενες προς άλλες διεξόδους. 

Το 10% (9,3% στους άνδρες και 10,4% στις γυναίκες) χρειάστηκε περισσότερους από 

έξι και µέχρι δώδεκα µήνες (ένα έτος) και το 13,3% (12,5% στους άνδρες και 14 % στις 

γυναίκες) από ένα µέχρι δύο έτη.  

Για το υπόλοιπο 12,7% (9,4% στους άνδρες και 15,1% στις γυναίκες) το χρονικό 

διάστηµα της αναζήτησης εργασίας πάνω στο αντικείµενο των σπουδών τους ήταν πολύ 

περισσότερο. Ξεπέρασε τα δύο έτη και για κάποιους έφθασε σχεδόν τα τέσσερα. Αυτό, αν 

λάβουµε υπόψη την απαξίωση της γνώσης µε το πέρασµα του χρόνου και την τεχνολογική 

µεταβολή, δηµιουργεί βάσιµες αµφιβολίες κατά πόσον ο απασχολούµενος µετά από τη 

µεσολάβηση τόσο µεγάλου διαστήµατος θα έχει προσφέροντας εργασία σχετική µε το 

αντικείµενό του την ίδια απόδοση µε κάποιον άλλο, που απασχολήθηκε σε µικρό χρονικό 

διάστηµα µετά την αποφοίτηση. 

 

• Βαθµός ικανοποίησης από την εργασία (∆ιάγραµµα 655) 
Όταν αναφερόµαστε στην ικανοποίηση από την εργασία στην ουσία µιλούµε για το 

µέσο όρο που προκύπτει από το συγκερασµό µιας σειράς παραγόντων, που συσχετίζονται µε 

ό,τι περιλαµβάνεται στην έννοια “θέση εργασίας”. Τέτοιοι παράγοντες είναι η αµοιβή, η 

ασφάλιση, οι σχέσεις µέσα στο εργασιακό περιβάλλον (µε την εργοδοσία και τους 

συναδέλφους), οι προοπτικές εξέλιξης, η χωροθέτηση του συγκεκριµένου εργασιακού 

περιβάλλοντος, οι επιπλέον παροχές (πριµ παραγωγικότητας, προσφορά ιδιωτικής 

ασφάλισης, κ.α.), κλπ. 

Ο βαθµός ικανοποίησης από την εργασία καθορίζει στις περισσότερες περιπτώσεις 

και την εργασιακή συµπεριφορά των υποκειµένων. Ειδικότερα, ο υψηλός βαθµός 

ικανοποίησης οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του 

εργαζόµενου, ενώ ταυτόχρονα τον οδηγεί σε µεγαλύτερη ευαισθητοποίησή του 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 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. Ταυτόχρονα, 

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 εφαρµόσουν, για να λειτουργούν πιο αποτελεσµατικά στο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. 

Τα άτοµα του δείγµατος δεν εµφάνισαν ακρότητες στις τοποθετήσεις, καθώς σχεδόν 

τα µισά από αυτά (43,2%) µίλησαν για «Αρκετή» ικανοποίηση από την εργασία τους. «Πολύ» 

ικανοποιηµένο δήλωσε το 26,7% και «Απόλυτα» το 15,8%.  

Αρνητικά µε «Μικρή» ικανοποίηση τοποθετήθηκε το 10,3% και µε «Καθόλου» 

ικανοποίηση µόλις το 4%.  
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Παρατηρούµε ότι σε γενικές γραµµές η ικανοποίηση από την εργασία κυµαίνεται σε 

θετικά επίπεδα για τους περισσότερους απόφοιτους (85,7%). Αυτό βέβαια θα πρέπει να 

συνδυαστεί και µε το γεγονός ότι οι περισσότεροι 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 συνέντευξης µε τους 

αποφοίτους ήταν φανερή η ανακούφιση των εργαζόµενων 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. 

Οι τοποθετήσεις έχουν, όπως ήταν αναµενόµενο, περίπου την ίδια µορφή και στα 

δύο φύλα. Για το 83,6% των ανδρών και το 87,8% των γυναικών η εργασία τους προσφέρει 

µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό ικανοποίησης, γεγονός που µαζί µε άλλους σχετικούς 

παράγοντες τους οδηγεί στην παραµονή τους σε αυτή. 

Ανάµεσα στις δύο µεταβλητές “κλάδος ειδικότητας” και “βαθµός ικανοποίησης από 

την τωρινή εργασία” δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=44,903   p=0,601), 

υπάρχει όµως µια εντονότερη συσχέτιση του κλάδου Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού µε τη 

λίγη και εκείνου της Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών µε την καθόλου ικανοποίηση από την 

τωρινή τους εργασία.   

Η µεγάλη 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 αισθάνονται άνετα να τοποθετηθούν 

αρνητικά έναντι της εργασίας που τους έχει προσφερθεί σε εποχές µε δυσκολίες στην 

απασχόληση.  

Γενικά πάντως µπορούµε να εντοπίσουµε ορισµένους κλάδους, όπως είναι οι κλάδοι 

Ηλεκτρολογίας, Εφαρµοσµένων Τεχνών, Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας και Αισθητικής, 

µε έναν στους τέσσερις (25%) αποφοίτους να εµφανίζει απόλυτη ικανοποίηση από την 

εργασία του, ενώ οι κλάδοι Μηχανολογίας(43,8%), Μεταφορών και Τουρισµού (35,7%), 

Οικονοµίας και ∆ιοίκησης (33%), ∆οµικών Έργων (30%) και Πληροφορικής (29,6%) 

εµφανίζουν επίσης πολλή ικανοποίηση. Οφείλουµε όµως να επισηµάνουµε µια πρόσθετη 

δυσκολία στην εξαγωγή κάποιου βεβαιότερου συµπεράσµατος, που οφείλεται στην 

ετεροαπασχόληση πολλών από αυτούς, οπότε οποιαδήποτε συσχέτιση µε τον κλάδο 

ειδικότητας καθίσταται πρακτικά αδύνατη.  

 

• Επιθυµία για εύρεση σχετικότερης µε σπουδές εργασίας (Πίνακας 86) 
Στην ερώτηση αυτή όφειλε να απαντήσει το 44,2% των εργαζόµενων αποφοίτων που 

στην ερώτηση Ε180 είχαν επιλέξει το «Λίγο» και το «Καθόλου», για να διευκρινίσουν αν θα 

επιθυµούσαν να βρουν άλλη εργασία σχετικότερη µε το αντικείµενο των σπουδών τους. 
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Από αυτούς το 50,8% απάντησε αρνητικά, ενώ το 49,2% καταφατικά. Οι αρνητικές 

απαντήσεις σύµφωνα µε την εντύπωση που µας δηµιουργήθηκε από τις συζητήσεις µας µε 

τους αποφοίτους οφείλονταν 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, που τους έκανε να µην επιθυµούν τέτοια µεταβολή. 

Στους άνδρες βλέπουµε τις αρνητικές απαντήσεις να έχουν υψηλότερο ποσοστό (55,2%) από 

τις γυναίκες (45,3%), πράγµα που υποδεικνύει την τάση τους για µεγαλύτερη επαγγελµατική 

σταθερότητα.  

Οι θετικές απαντήσεις είναι αντεστραµµένες στα δύο φύλα (44,8% στους άνδρες και 

54,7% στις γυναίκες), υποδηλώνοντας µεγαλύτερη τάση για επαγγελµατική αλλαγή στις 

δεύτερες. Αυτό δε θα πρέπει να αποδοθεί µόνο στα ιδιαίτερα ατοµικά χαρακτηριστικά. Κατά 

τη γνώµη µας αποτελεί και ένα φυλετικό χαρακτηριστικό, καθώς οι γυναίκες νεαρής ηλικίας 

ευρισκόµενες περισσότερο -χρονικά και ηθικά/συναισθηµατικά- υπό την οικογενειακή 

προστασία (η οποία περιλαµβάνει και την οικονοµική υποστήριξη), αισθάνονται ότι έχουν τη 

δυνατότητα να αναζητήσουν διαφορετική εργασία σχετικότερη µε τις σπουδές τους όποτε το 

θελήσουν.  

Αντίθετα, οι άνδρες, λόγω των στερεοτύπων µε τα οποία έχουν µεγαλώσει και της 

ανατροφής που έχουν λάβει, αισθάνονται ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουν µια ικανοποιητική 

εργασία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ανεξάρτητα από το βαθµό σχετικότητάς της µε τις 

σπουδές τους, ώστε να ανεξαρτητοποιηθούν ταχύτερα από το οικογενειακό τους περιβάλλον, 

όπως επιβάλλουν οι υπάρχουσες κοινωνικές δοµές για το φύλο τους, και να αποδειχθούν 

αντάξιοι των προσδοκιών του περιβάλλοντός τους. 

∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=11,986   p=0,447) ανάµεσα στις 

δύο µεταβλητές “κλάδος ειδικότητας” και “επιθυµία για εύρεση σχετικότερης µε σπουδές 

εργασίας” (Παρ. πίνακας 98). Η επιθυµία για εύρεση σχετικότερης µε τις σπουδές εργασίας 

εµφανίζεται εντονότερη για τους κλάδους Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικών και Αυτοµατισµού, 

∆οµικών Έργων, Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας, Επικοινωνίας και ΜΜΕ και Αισθητικής. 

Πρέπει όµως να υπογραµµιστεί ότι σε αυτό το ερώτηµα απάντησαν µόνο απόφοιτοι που είχαν 

δηλώσει ότι η εργασία τους έχει µικρή ή καθόλου σχέση µε τις σπουδές τους. Γι’ αυτό το λόγο 

δε µπορούµε να εξαγάγουµε γενικότερα συµπεράσµατα κατά πόσο η στάση αυτή οφείλεται 

στην πραγµατική επιθυµία να απασχοληθούν µε το αντικείµενο των σπουδών τους ή αποτελεί 

µια έµµεση έκφραση δυσαρέσκειας για τις συνθήκες εργασίας στην τωρινή τους θέση. 

 

• Βεβαιότητα για εύρεση σχετικότερης µε σπουδές εργασίας (Πίνακας 87) 
Στην ερώτηση αυτή καλούνται να απαντήσουν τα ίδια άτοµα που απάντησαν και στην 

προηγούµενη. Μέσα από τις απαντήσεις τους προσπαθούµε να σχηµατίσουµε µια άποψη 

σχετικά µε το αν οι απόφοιτοι αυτοί προσεγγίζουν την πορεία τους µέσα στην αγορά εργασίας 

µε αισιοδοξία ή όχι, κάτι που σίγουρα επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τις επαγγελµατικές τους 

επιλογές και τη στάση τους στον εργασιακό χώρο. Επίσης, µας βοηθά να διαµορφώσουµε µια 

σαφή εικόνα σχετικά µε τη ζήτηση για καταρτισµένους εργαζόµενους στην ελληνική αγορά 
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εργασίας, αφού οι απαντήσεις αυτές σίγουρα επηρεάζονται και από τις εµπειρίες που τα 

άτοµα είχαν αποκοµίσει από αυτήν. 

∆ιαπιστώθηκε ότι το 68,8% πιστεύει ότι δεν θα έβρισκε, αν αναζητούσε, εργασία 

σχετικότερη µε τις σπουδές του και µόνο το 31,3% πιστεύει ότι θα µπορούσε να βρει. Αυτά τα 

ευρήµατα καταδεικνύουν µεγάλη και ευρέως συνειδητοποιηµένη από τους ενδιαφερόµενους 

στενότητα στη ζήτηση εργασίας (υψηλή ανελαστικότητα στη ζήτηση εργασίας). Περισσότερο 

απαισιόδοξοι ως προς την εύρεση εργασίας σχετικότερης µε το αντικείµενο σπουδών 

εµφανίζονται οι άνδρες (74,2%) σε σχέση µε τις γυναίκες (62%).  

Ενδεχόµενη εξήγηση γι’ αυτό είναι ο προστατευτισµός του οικογενειακού 

περιβάλλοντος προς τις γυναίκες, που τις οδηγεί σε πιο αισιόδοξη (εκ του ασφαλούς;) 

προσέγγιση της πορείας τους µέσα στην αγορά εργασίας, ώστε να θεωρούν ευκολότερο αυτό 

που οι άνδρες βιώνουν ως δυσκολότερο. Πρέπει µάλιστα να σηµειωθεί ότι πολλοί άνδρες του 

δείγµατος ανήκουν σε οµάδες ειδικοτήτων που δεν επιλέγονται από γυναίκες, αλλά 

παρουσιάζουν προβλήµατα χαµηλής ζήτησης, γεγονός που επηρεάζει την απαισιόδοξη 

ανδρική στάση. 

 

• Επίδραση της ικανοποίησης από την εργασία στην αποδοτικότητα 
Οι απαντήσεις σε αυτό το ερώτηµα µπορούν να χαρακτηριστούν αναµενόµενες, 

καθώς τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρµοσµένο επίπεδο έχει αποδειχθεί ότι η 

ικανοποίηση από την εργασία συντελεί σηµαντικά στην αύξηση της αποδοτικότητας των 

εργαζοµένων. Ας µην ξεχνούµε άλλωστε ότι η ιδιότητα του ατόµου ως “κοινωνικού όντος” 

αιτιολογεί απόλυτα τη στάση αυτή. Πράγµατι οι απόφοιτοι σε πολύ µεγάλο ποσοστό (73,4%) 

παραδέχθηκαν ότι έχουν συνδέσει τις δύο αυτές έννοιες σε «Πολύ µεγάλο» βαθµό, ενώ και 

ένα 21,2% τις έχει συνδέσει «Αρκετά». Μόνο ένα 5,5% δήλωσε «Λίγη» ή «Καθόλου» αυτή την 

αλληλεπίδραση.   

Η στάση εµφανίζεται διαφορετική στα δύο φύλα, αν παρατηρήσουµε τις επιµέρους 

διαβαθµίσεις. Οι γυναίκες δείχνουν να επηρεάζονται από την ικανοποίηση από την εργασία 

τους σε µεγαλύτερο βαθµό (81,4% για το «Πολύ µεγάλη» και 14,3% για το «Αρκετή») απ’ ό,τι 

οι άνδρες (64,9% για το «Πολύ µεγάλη» και 28,4% για το «Αρκετή»). Πιθανή εξήγηση είναι το 

ότι στην προσέγγιση πολλών θεµάτων το γυναικείο φύλο αποδίδει µεγαλύτερη βαρύτητα σε 

συναισθηµατικούς παράγοντες από το ανδρικό, που τα προσεγγίζει περισσότερο µε ψυχρή 

λογική. 

 

4.8. Κατοχύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων 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, η οποία αποτελεί τον ουσιαστικό 

αποδέκτη των ρυθµίσεων. Ειδικά για τα Ι.Ε.Κ. η έναρξη της δηµιουργίας ενός πλαισίου που 

να αφορά τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων καθυστέρησε ιδιαίτερα, 

δηµιουργώντας όχι µόνο σύγχυση στα ενδιαφερόµενα µέρη, αλλά συχνά και κοινωνικές 
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αδικίες σε βάρος κάποιων οµάδων. Σήµερα έχει ήδη ξεκινήσει και προχωρά η διαδικασία 

κατάρτισης ενός συγκεκριµένου πλαισίου που θα 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. 

Η άποψη των περισσότερων ατόµων του δείγµατος είναι ότι τα επαγγελµατικά τους 

δικαιώµατα είναι «Λίγο» (25,7%) ή «Καθόλου» (33,1%) κατοχυρωµένα. Το υπόλοιπο 41,2% 

κατανέµεται στις θετικές διαβαθµίσεις µε φθίνουσα όσο πηγαίνουµε προς το «Απόλυτα» 

πορεία. Έτσι έχουµε 21,9% στο «Αρκετά», 14,1% στο «Πολύ» και 5,2% στο «Απόλυτα» 

(∆ιάγραµµα 56).  

 

• Αίτια κατοχύρωσης επαγγελµατικών δικαιωµάτων αποφοίτων Ι.Ε.Κ. (Παρ. Πίνακας 

75) 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων συγκεντρώνει η 

επιλογή ∆Ξ/∆Α µε ποσοστό 44%. Αυτό σηµαίνει ότι οι περισσότεροι απόφοιτοι από όσους 

πιστεύουν ότι τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα είναι κατοχυρωµένα δε µπορούν να 

αιτιολογήσουν επαρκώς την επιλογή τους αυτή, γιατί, από ό,τι φάνηκε, δεν έχουν ακριβή ιδέα 

για το ποια ακριβώς είναι αυτά τα επαγγελµατικά δικαιώµατα. 

Η επόµενη επιλογή που καταγράφηκε σε ποσοστό 27,5% ήταν η εµπιστοσύνη στο 

συγκεκριµένο εργοδότη. Αυτό σηµαίνει ότι τα άτοµα που δήλωσαν κάτι τέτοιο έχουν συνδέσει 

την τήρηση αυτών που γενικά θεωρούνται κεκτηµένα δικαιώµατα των εργαζοµένων µε τον 

εκάστοτε εργοδότη τους και την καλή του προαίρεση, ενώ ταυτόχρονα στερούνται σαφούς 

γνώσης των εργασιακών τους δικαιωµάτων. 

Τρίτη επιλογή ήταν η αναγνώριση του πτυχίου των Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας, κάτι 

που δηλώθηκε από το 12,8%, αποτελεί όµως έµµεση αναφορά στους εργοδότες. 

Εντύπωση προκαλεί η αναφορά σε ύπαρξη επαγγελµατικού σωµατείου σε ποσοστό 

µόλις 1,8%. Αυτό κατά τη γνώµη µας είναι ενδεικτικό της απαξίωσης που τυγχάνουν τα 

επαγγελµατικά σωµατεία ανάµεσα στους εργαζοµένους, καθώς δε θεωρούνται ικανά να 

συµβάλουν στην κατοχύρωση και την προάσπιση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων του κάθε 

κλάδου, αποστερούµενα έτσι και της εµπιστοσύνης των εργαζοµένων. 

 

• Αίτια µη κατοχύρωσης επαγγελµατικών δικαιωµάτων αποφοίτων Ι.Ε.Κ. (Παρ. 

Πίνακας 76) 
Το ποσοστό όσων απάντησαν ∆Ξ/∆Α στα αίτια για τη µη κατοχύρωση των 

επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. είναι, όπως και στην προηγούµενη 

περίπτωση, εξαιρετικά υψηλό (30,4%). Για άλλη µια φορά θα πρέπει να οδηγηθούµε στο 

συµπέρασµα  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. 
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Μεγάλο ποσοστό (26,1%) συγκέντρωσε επίσης η µη αναγνώριση του πτυχίου µέσα 

στην αγορά εργασίας. Πολύ µικρότερα ποσοστά συγκέντρωσαν άλλες αιτίες. Οι 

σηµαντικότερες από αυτές είναι η µη ένταξη των Ι.Ε.Κ. σε συγκεκριµένη εκπαιδευτική βαθµίδα 

(9,3%), η έλλειψη σχετικού κρατικού ελέγχου (8,1%), η γενικότερη έλλειψη θέσεων εργασίας 

(6,8%), η έλλειψη ενηµέρωσης των αποφοίτων (6,2%) και η συχνή προτίµηση των εργοδοτών 

σε ανειδίκευτα άτοµα (6,2%), σε βαθµό που να παραγκωνίζονται οι απόφοιτοι των 

Ινστιτούτων.  

 

4.9. Παραµονή στην εργασία 

• Αίτια παραµονής στην ίδια εργασία 
Αυτή η κλειστή ερώτηση απευθύνθηκε σε όλους τους αποφοίτους που εργάζονταν 

κατά το χρόνο διενέργειας της έρευνας. Αποσκοπεί στη διαπίστωση των παραγόντων που 

συντελούν στην παραµονή ενός εργαζόµενου στην κατεχόµενη θέση εργασίας και εποµένως 

στην από µέρους του επιλογή µιας µονιµότερης εργασιακής σχέσης, στο βαθµό βέβαια που 

κάτι τέτοιο εξαρτάται από τον ίδιο-. 

Και πάλι σε όλες τις επιµέρους επιλογές υπάρχει διαβάθµιση σε πεντάβαθµη κλίµακα 

από το «Πάρα πολύ» έως το «Καθόλου».   

 

 Περισσότερες ευκαιρίες για προαγωγή (Παρ. Πίνακας 64) 
Η εξέλιξη µέσα στον εργασιακό χώρο σε θέση µεγαλύτερης ευθύνης αποτελεί 

φιλοδοξία των περισσότερων εργαζοµένων. Υποθέσαµε ότι το ενδεχόµενο να προαχθεί 

κάποιος µέσα σε µια επιχείρηση τον οδηγεί σε παραµονή στην ίδια εργασία. Τα άτοµα του 

δείγµατος της έρευνάς µας απάντησαν ότι το ενδεχόµενο προαγωγής θα αποτελούσε µόνο 

«Λίγο» (9,9%) ή «Καθόλου» (51,5%) παράγοντα που θα τους έκανε να παραµείνουν στην 

ίδια εργασία. Το υψηλό ποσοστό που συγκεντρώνουν οι αρνητικές επιλογές µπορεί να 

εξηγηθεί σε µεγάλο βαθµό από το γεγονός ότι οι περισσότεροι απόφοιτοι έχοντας 

συνειδητοποιήσει το ρόλο τους µέσα στην αγορά εργασίας, που τους τοποθετεί συνήθως σε 

θέσεις µεσαίων και κατώτερων στελεχών, δεν αναµένουν ιδιαίτερη εξέλιξη σε υψηλότερα 

κλιµάκια. 

Θετικότερη στάση εµφανίζουν οι υπόλοιποι απόφοιτοι. «Πάρα πολύ» σηµαντικό 

θεωρεί τον παράγοντα αυτό το 15,1%, «Πολύ» το 9,6% και «Αρκετά» το 14%. Η κατανοµή 

αυτών των ποσοστών δείχνει ότι ο συγκεκριµένος παράγοντας δεν είναι από τους πλέον 

σηµαντικούς, πράγµα που θα φανεί και στη συνέχεια µε τα αποτελέσµατα του Kendall’s W 

Test. 

Πάντως σε επίπεδο φύλων βλέπουµε ότι περισσότεροι είναι οι άνδρες οι οποίοι 

αποδίδουν σηµασία στις ευκαιρίες προαγωγής, καθώς φθάνουν στο 41,4%, ενώ οι γυναίκες 

στο 36%. Μπορούµε και πάλι να το αποδώσουµε στις υπάρχουσες κοινωνικές δοµές, που 

τείνουν να καλλιεργούν στους άνδρες εντονότερη επιθυµία για επαγγελµατική ανέλιξη.  
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 Ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας (Παρ. Πίνακας 64) 
Ο συγκεκριµένος παράγοντας συγκέντρωσε τις περισσότερες προτιµήσεις στις 

θετικότερες διαβαθµίσεις. Συγκεκριµένα, το 36% των αποφοίτων δήλωσε ότι διαδραµατίζουν 

«Πάρα πολύ» µεγάλο ρόλο γι’ αυτούς οι εργασιακές συνθήκες, ώστε να παραµείνουν στην 

ίδια εργασία, ενώ για το 21,3% «Πολύ» και για το 20,6% «Αρκετό» (συνολικά 77,9%). Έχει 

άλλωστε προηγηθεί αναφορά στη σηµασία των εργασιακών συνθηκών για την ικανοποίηση 

του εργαζόµενου, εποµένως, και για την παραγωγικότητά του.  

Η εικόνα δε µεταβάλλεται αν εξετάσουµε ξεχωριστά κάθε φύλο (άνδρες 78,2% και 

γυναίκες 77,7%). Είναι άλλωστε εύκολα κατανοητό ότι το αίτηµα για τη διασφάλιση καλών 

εργασιακών συνθηκών δεν εξαρτάται από το φύλο. 

Μικρότερα ποσοστά αποφοίτων απάντησαν ότι αποδίδουν «Λίγη» (9,6%) ή και 

«Καθόλου» (12,5%) σηµασία στις συνθήκες αυτές (άνδρες 21,8% και γυναίκες 22,3% 

συνολικά).  

 

 Συνήθεια (Παρ. Πίνακας 64) 
Στον κοινωνικό χώρο στον οποίο ζούµε άλλα άτοµα αρέσκονται στο να ζουν σε ένα 

διαρκώς µεταβαλλόµενο και γι’ αυτούς προκλητικό περιβάλλον, που συνεχώς ανανεώνει το 

ενδιαφέρον τους, και άλλα σε ένα περιβάλλον µε αργές ή ανύπαρκτες µεταβολές και γι’ αυτό 

προβλέψιµο, στο οποίο αισθάνονται πιο ασφαλείς. 

Με τον όρο “συνήθεια” αναφερόµαστε στο αίσθηµα που βιώνει κάποιο άτοµο, όταν 

γνωρίζει και µπορεί να προβλέψει κάθε λειτουργική ιδιοµορφία του χώρου εργασίας και των 

προσώπων µε τα οποία συνεργάζεται καθηµερινά, ώστε να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει 

οποιοδήποτε ενδεχόµενο πρόβληµα. 

Από τις απαντήσεις των αποφοίτων βρέθηκε ότι για τη µεγάλη πλειοψηφία (50,7% για 

το «Καθόλου» και 15,4% για το «Λίγο») η συνήθεια δε θα ήταν αυτή που θα τους κρατούσε σε 

µια θέση εργασίας. Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό ότι για τις γυναίκες η συνήθεια παρουσιάζει 

µικρότερη σηµασία  (69,8%) σε σχέση µε τους άνδρες (62,4%). 

Αντίθετα απάντησε το 33,8% µε µικρότερα ποσοστά προς τις θετικότερες 

τοποθετήσεις. Ειδικότερα, για το 15,8% έχει «Αρκετή» σηµασία, για το 8,5% «Πολλή» και για 

το 9,6% «Πάρα πολλή».  

Οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι από τις συγκεκριµένες νεαρές στην πλειοψηφία τους 

ηλικίες ακριβώς αυτού του τύπου η στάση ήταν αναµενόµενη, µια και οι συγκεκριµένες 

ηλικιακές οµάδες διακρίνονται για το ανήσυχο και το ασυµβίβαστο του χαρακτήρα τους, 

στοιχεία τα οποία συνήθως τους οδηγούν µακροπρόθεσµα σε ικανοποιητικότερα 

αποτελέσµατα. 

 

 Φόβος µη εύρεσης άλλης εργασίας λόγω χαµηλών προσόντων (Παρ. Πίνακας 64) 
Ο συγκεκριµένος λόγος συχνά λειτουργεί συµπληρωµατικά µε τον προηγούµενο 

εντείνοντας τις πιθανές ανασφάλειες των υποκειµένων συχνά σε βαθµό που επηρεάζει 

δυσµενώς την πορεία τους (αναζήτηση και εύρεση εργασίας, συµπεριφορά στο εργασιακό 
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περιβάλλον) στην αγορά εργασίας. Τυπικά το σύνολο των αποφοίτων είναι εφοδιασµένο µε 

τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες από τις σπουδές στο Ι.Ε.Κ. Πόσοι όµως από αυτούς 

έχουν πραγµατικά συνείδηση των δυνατοτήτων τους ή αισθάνονται ότι τα προσόντα τους 

είναι ανεπαρκή και δύσκολα θα τους εξασφαλίσουν µια θέση εργασίας;  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων δείχνει να 

µη διακατέχεται από τέτοιες σκέψεις. Συνολικά το 79% επιλέγει τις διαβαθµίσεις «Λίγο» (11%) 

και «Καθόλου» (68%). Οι γυναίκες και πάλι εκδηλώνουν λιγότερα συναισθήµατα ανασφάλειας 

ως προς τα προσόντα τους, αφού επιλέγουν τις συγκεκριµένες διαβαθµίσεις σε ποσοστό 

81,3%, υψηλότερο σε σύγκριση µε το 76,7% των ανδρών. 

Χαµηλά βρίσκεται το ποσοστό εκείνων που διατύπωσαν / παραδέχθηκαν τέτοιους 

φόβους. Μόνο το 21% διατυπώνει τέτοια άποψη: «Αρκετά» το 12,5%, «Πολύ» το 5,1% και 

«Πάρα πολύ» το 3,3%. Αντίστοιχα στους άνδρες έχουµε συνολικά 23,3% έναντι 18,7% των 

γυναικών. 

 

 Ικανοποιητική αµοιβή (Παρ. Πίνακας 64) 
Η παρεχόµενη αµοιβή αναδεικνύεται σε κεντρικό στοιχείο ανάµεσα στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά µιας θέσης εργασίας. Σε ένα περιβάλλον ήδη εξαιρετικά δυσµενές για την 

απασχόληση οι προσφερόµενες αµοιβές παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές και είναι δύσκολο 

να εξασφαλιστεί µια θέση εργασίας ικανοποιητικά αµειβόµενη. Εξάλλου, η αµοιβή καθορίζει 

σε µεγάλο βαθµό και το επίπεδο της ποιότητας ζωής που µπορεί να διασφαλίσει ο 

εργαζόµενος για τον εαυτό του και την οικογένειά του. Έτσι τέθηκε το συγκεκριµένο ερώτηµα 

στους αποφοίτους του δείγµατος, για να εξαχθούν σχετικά συµπεράσµατα. 

Οι απαντήσεις εµφανίστηκαν µοιρασµένες χωρίς ιδιαίτερες τάσεις συγκέντρωσης 

προς τα άκρα. Το 25% των αποφοίτων επικαλέστηκε την ικανοποιητική αµοιβή ως «Πάρα 

πολύ», το 16,9% ως «Πολύ» και το 32% ως «Αρκετά» σηµαντική αιτία για την παραµονή του 

στην εργασία.  

Αντίθετα, για το 10,3% των αποφοίτων η σηµασία ήταν «Λίγη» και για το 15,8% 

«Καθόλου».  

Τα δύο φύλα φαίνονται να δίνουν την ίδια σηµασία στον παράγοντα αυτό, αφού στις 

θετικότερες απαντήσεις έχουµε 75,2% για τους άνδρες και 72,7% για τις γυναίκες και στις 

αρνητικές 24,8% και 27,4% αντίστοιχα.  

  

 Έλλειψη θέσεων εργασίας στην ειδικότητα (Παρ. Πίνακας 64) 
Οι απόψεις των αποφοίτων διίστανται στην επιλογή αυτή. Είναι σίγουρο -φαίνεται και 

από προηγούµενες απαντήσεις- ότι κάποιες ειδικότητες εµφανίζουν υψηλότερη ζήτηση στην 

αγορά σε σχέση µε άλλες. Φυσικό λοιπόν είναι όσοι απόφοιτοι αισθάνονται ότι η ειδικότητά 

τους ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, να νιώθουν ότι ο συγκεκριµένος παράγοντας επιδρά 

σηµαντικά στις αποφάσεις τους. 

Το 49,3% συνολικά των αποφοίτων θεωρεί ότι η έλλειψη θέσεων εργασίας για την 

ειδικότητά τους συµβάλλει στο να µη θέλουν να µετακινηθούν από την εργασία τους µε 
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διαφορετικές διαβαθµίσεις: «Πάρα πολύ» για το 20,2%, «Πολύ» για το 9,6% και «Αρκετά» για 

το 19,5%. 

Οι φόβοι για έλλειψη θέσεων εκφράζονται και από τα δύο φύλα. Οι άνδρες σε 

ποσοστό 48,1% και οι γυναίκες 50,4% θεωρούν ότι ο παράγοντας αυτός θα τους επηρέαζε, 

ώστε να παραµείνουν στην ίδια εργασία. 

«Λίγο» (11,4%) και «Καθόλου» (39,3%) δεν επηρεάζεται το 50,7% συνολικά από την 

έλλειψη θέσεων. Αυτό µπορεί να λάβει δύο ερµηνείες: είτε πράγµατι οι ειδικότητες των 

ατόµων αυτών δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα χαµηλής ζήτησης, είτε η χαµηλή ζήτηση για 

την ειδικότητά τους δε θα τα υποχρέωνε να παραµείνουν σε µια θέση, αν άλλοι παράγοντες 

δεν ήταν ευνοϊκοί. 

 

 Οικονοµικό πρόβληµα (Παρ. Πίνακας 64) 
Η επιλογή αυτή αναφέρεται σε όσους αντιµετωπίζουν έντονο οικονοµικό πρόβληµα 

και γι’ αυτό δεν έχουν µεγάλη ευχέρεια επιλογής και συχνών µεταβολών στην εργασία. 

Να ληφθεί υπόψη ότι οι απόφοιτοι δικαιολογηµένα επιθυµούν την οικονοµική τους 

ανεξαρτητοποίηση, γι’ αυτό και θεωρούν ότι µένοντας χωρίς εργασία επιδεικνύουν τη θέση 

τους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι για τους περισσότερους απόφοιτους (67,6%) αυτός ο 

παράγοντας παίζει σηµαντικό ρόλο. Συγκεκριµένα, για το 29,8% θα υπήρχε «Πάρα πολύ», 

για το 18% «Πολύ» και για το 19,9% «Αρκετά» µεγάλο οικονοµικό πρόβληµα. 

Τα δύο φύλα προβαίνουν στην ίδια εκτίµηση. Το 63,9% των ανδρών και το 71,2% 

των γυναικών θεωρούν ότι ενδεχόµενη αποχώρησή τους από την εργασία τους θα 

προκαλούσε οικονοµικό πρόβληµα. 

«Λίγο» και «Καθόλου» οικονοµικό πρόβληµα δε θα αντιµετώπιζε το 9,6% και το 

22,8% των αποφοίτων αντίστοιχα. 

 

 Συνάφεια εργασίας µε ειδικότητα σπουδών (Παρ. Πίνακας 64) 
Είναι απόλυτα αναµενόµενο οι απόφοιτοι ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους να 

επιδιώκουν την απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας σχετικές µε την ειδικότητα που έχουν 

ακολουθήσει. Αυτό δικαιώνει απόλυτα την επιλογή τους, αλλά και το χρόνο και τον κόπο που 

έχουν δαπανήσει στη διάρκεια των σπουδών τους,. 

Όπως έχει διαπιστωθεί σε άλλο ερώτηµα, πολλοί είναι οι απόφοιτοι που 

απασχολούνται σε εργασίες σχετικές περισσότερο ή λιγότερο µε την ειδίκευσή τους. Στην 

παρούσα επιλογή βλέπουµε το 52,6% των αποφοίτων να θεωρεί δύσκολο να εγκαταλείψει 

µια εργασία σχετική µε την ειδικότητα που έχει λάβει. Μάλιστα η σηµασία αυτής της 

συνάφειας είναι «Πάρα πολύ» µεγάλη για το 29%, «Πολύ» για το 12,9% και «Αρκετά» για το 

10,7%. 

Οι γυναίκες φαίνονται να δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στην απασχόληση σε εργασία 

ειδικότητας (57,6%) από ό,τι οι άνδρες (47,4%), ώστε να παραµένουν στην τωρινή εργασία. 

Από την άλλη πλευρά «Λίγη» είναι η σηµασία αυτή για το 5,5% και «Καθόλου» για το 

41,9%. Αυτό σηµαίνει ότι τα άτοµα αυτά, αν µπορούσαν να εξασφαλίσουν ελκυστικότερη 
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εργασία ανεξάρτητα από την συνάφεια µε την ειδικότητά τους, θα το έπρατταν χωρίς 

ιδιαίτερους ενδοιασµούς. 

 

 Άλλοι λόγοι παραµονής στην τωρινή εργασία (Παρ. Πίνακας 64) 
Τόσο σε επίπεδο του συνόλου των αποφοίτων όσο και σε επίπεδο φύλου πολύ λίγοι 

απόφοιτοι επικαλέστηκαν και άλλους λόγους, οι οποίοι θα επηρέαζαν την απόφασή τους να 

παραµείνουν ή όχι στην τωρινή τους εργασία, µόλις το 6,3% (7,5% για τους άνδρες και 5% 

για τις γυναίκες). 

Οι λόγοι που παρατέθηκαν είναι η ύπαρξη ατοµικής ή οικογενειακής επιχείρησης, 

από την οποία βέβαια δεν επιθυµούν να αποχωρήσουν, το ενδιαφέρον αντικείµενο της 

εργασίας τους, η ικανοποίηση από την εργοδοσία και οι προοπτικές µονιµοποίησης µετά από 

µακρά περίοδο απασχόλησης. 

 

 Kendall’ s W Test 

Σύµφωνα µε το Kendall’ s W Test από τους παράγοντες οι οποίοι θα επηρέαζαν τους 

αποφοίτους, ώστε να µην αποχωρήσουν από την κατεχόµενη θέση εργασίας, την πιο 

σηµαντική τάση παρουσιάζουν οι ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας (3,31). Ακολουθούν η 

ύπαρξη οικονοµικού προβλήµατος σε περίπτωση αποχώρησης (3,78), η παροχή 

ικανοποιητικής αµοιβής (3,86) και τέλος η συνάφεια της εργασίας µε την ειδικότητα των 

σπουδών (4,57). 

 

• Αίτια µεταβολής εργασίας  
 Προσφορά µεγαλύτερης αµοιβής (Παρ. Πίνακας 65)  

Έγινε προηγουµένως αναφορά στο ρόλο της αµοιβής στην προτίµηση των 

εργαζοµένων στις διάφορες θέσεις εργασίας. 

Στο παρόν ερώτηµα βλέπουµε ότι η ανταπόκριση των αποφοίτων στην υψηλότερη 

αµοιβή είναι άµεση, καθώς για το 68,5% αυτή παίζει «Πάρα πολύ» σηµαντικό ρόλο, ενώ 

ακολουθούν το «Πολύ» (15,4%) και το «Αρκετά» (6,6%). 

Τα δύο φύλα παρουσιάζουν ελαφρές διαφοροποιήσεις µε τις γυναίκες να δείχνουν 

εντονότερα επηρεασµένες από τα ζητήµατα αµοιβής (γυναίκες: 71,9% στο «Πάρα πολύ», 

12,9% στο «Πολύ» και 7,9% στο «Αρκετά» και άνδρες: 64,9% στο «Πάρα πολύ», 17,7%% 

στο «Πολύ» και 5,2%% στο «Αρκετά»). 

Σε πολύ χαµηλό επίπεδο (9,5%) κινείται το ποσοστό αυτών που δήλωσαν ότι δεν θα 

άλλαζαν εργασία προκειµένου να εξασφαλίσουν υψηλότερη αµοιβή. 

 

 Καλύτερες συνθήκες εργασίας (Παρ. Πίνακας 65) 
Ο συγκεκριµένος όρος αναφέρεται σε ζητήµατα στα οποία οι εργαζόµενοι αποδίδουν 

πάντοτε µεγάλη σηµασία, όπως είναι το εργασιακό περιβάλλον, το ωράριο, ασφάλιση, οι 

πρόσθετες αµοιβές απόδοσης, κλπ. 
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Οι απόφοιτοι µε τις απαντήσεις τους απέδειξαν ότι πράγµατι δίνουν «Πάρα πολύ» 

µεγάλη σηµασία (63%) στον παράγοντα αυτό προκειµένου να επιλέξουν µια νέα θέση 

εργασίας από εκείνη που κατείχαν κατά το χρόνο διενέργειας της έρευνας µε µικρές 

αποκλίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα, µε τις γυναίκες να συγκεντρώνουν ελαφρώς υψηλότερα 

ποσοστά (66,2%) σε σχέση µε τους άνδρες (59,7%). «Πολύ» σηµαντικό στοιχείο για την 

επιλογή του θεωρεί τις καλύτερες συνθήκες εργασίας το 13,9% των αποφοίτων, µε  τους 

άνδρες (14,2%) και τις γυναίκες (13,7%) στα ίδια επίπεδα, ενώ «Αρκετά» το 6,6% των 

αποφοίτων µε τα ποσοστά των γυναικών (3,6%) σε εµφανώς χαµηλότερα επίπεδα από τους 

άνδρες (9,7%), που εµφανίζονται λιγότερο βέβαιοι για την τελική τους επιλογή σε µια τέτοια 

περίπτωση.   

Πιθανή εξήγηση για τη συγκέντρωση των µεγαλύτερων ποσοστών στις υψηλότερες 

διαβαθµίσεις είναι η συνειδητοποίηση εκ µέρους των γυναικών ότι κατά τη διάρκεια της ζωής 

τους είναι υποχρεωµένες να συνδυάσουν πολλαπλούς ρόλους -κάτι που δεν εµφανίζεται τόσο 

έντονα στο ανδρικό φύλο- και ότι η εξασφάλιση ικανοποιητικών εργασιακών συνθηκών 

µπορεί να επιδράσει θετικά στην επιτυχή τους ανταπόκριση.  

Είναι λιγότεροι οι απόφοιτοι που αποδίδουν «Λίγη» (2,6%) ή «Καθόλου» (13,9%) 

σηµασία στις καλύτερες εργασιακές συνθήκες µιας νέας θέσης εργασίας µε τα ποσοστά 

ανδρών (3,7% - 12,7% αντίστοιχα) και γυναικών (1,4% - 15,1% αντίστοιχα) να βρίσκονται στα 

ίδια επίπεδα χωρίς ιδιαίτερες διαφορές µεταξύ τους. 

 

 Μεγαλύτερη συνάφεια µε τις σπουδές (Παρ. Πίνακας 65) 
∆ύο στους τρεις απόφοιτους (66,3%) δήλωσαν ότι η εξασφάλιση απασχόλησης µε 

µεγαλύτερη συνάφεια µε τις σπουδές τους από την τωρινή θα ασκούσε «Πάρα πολλή» 

(37,4%), «Πολλή» (13,6%) ή «Αρκετή» (15,4%) βαρύτητα  για µια τέτοια επιλογή. Είναι 

µάλιστα χαρακτηριστικό ότι το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών (71,2%) είναι µεγαλύτερο 

από των ανδρών (61,2%). Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στη συγκέντρωση εκ µέρους 

τους περισσότερων απαντήσεων στη διαβάθµιση «Πάρα πολύ» (Α: 32,1% - Γ: 42,4%), ενώ η 

εικόνα δεν παρουσιάζει µεγάλες αποκλίσεις στις άλλες δύο θετικές διαβαθµίσεις («Πολύ» Α: 

14,9% - Γ: 12,2% / «Αρκετά» Α: 14,2% - Γ: 16,5%). 

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες, σε αντίθεση µε τους άνδρες, 

επιδιώκουν µε µεγαλύτερη επιµονή την άσκηση επαγγέλµατος µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 

συνάφεια µε τις σπουδές τους, κάτι που µπορεί να συµβεί και µε χρονική καθυστέρηση. Στη 

στάση τους αυτή συνήθως βρίσκουν αρωγό την οικογενειακή στήριξη και τα παγιωµένα 

κοινωνικά πρότυπα για το ρόλο των γυναικών, ενώ οι άνδρες επιδιώκουν τη γρηγορότερη 

επαγγελµατική τους αποκατάσταση αποβλέποντας και στην ταχύτερη οικονοµική και ατοµική 

τους ανεξαρτητοποίηση. 

Αντίθετα, για µια άλλη οµάδα αποφοίτων, της οποίας το ποσοστό φτάνει στο 33,7%,  

ο παράγοντας αυτός φαίνεται να ασκεί «Λίγο» ή «Καθόλου» ρόλο, ποσοστό που αυξάνεται 

για τους άνδρες στο 38,9%, ενώ για τις γυναίκες µειώνεται στο 28,8%. Πρέπει να τονίσουµε 

ότι τα ποσοστά που συγκεντρώνονται µόνο στη διαβάθµιση «Καθόλου» είναι συγκριτικά πολύ 
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υψηλά (27,1% επί του συνόλου – 29,9% για τους άνδρες και 24,5% για τις γυναίκες) 

υποδηλώνοντας είτε την έντονη ανάγκη των ατόµων αυτών για τη διασφάλιση απασχόλησης 

είτε το µικρό πρακτικά ενδιαφέρον τους για το αντικείµενο των σπουδών τους, αφού 

αποδεσµεύουν την επιλογή τους από το θέµα της συνάφειας της εργασίας µε αυτές. 

Σε ό,τι αφορά στη διαφορά που υπάρχει στις τοποθετήσεις των δύο φύλων θεωρούµε 

ότι οι παραπάνω εξηγήσεις είναι επαρκείς.  

 

 Μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία (Παρ. Πίνακας 65) 
Η ικανοποίηση από την εργασία ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια θεωρείται ένας από 

τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που επιδρούν καθοριστικά στην αποδοτικότητα και τη 

δηµιουργική ικανότητα των εργαζοµένων και έχει καταστεί αντικείµενο εξειδικευµένων 

µελετών προκειµένου να διερευνηθούν και να αξιοποιηθούν όλες οι παράµετροί του στα 

πλαίσια της ανάπτυξης των επιχειρήσεων.  

Για τη µεγάλη πλειοψηφία των ατόµων του δείγµατος (83,9% επί του συνόλου, 83,6% 

για τους άνδρες και 84,2% για τις γυναίκες) η µεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία έχει 

σηµασία για την προτίµηση µιας νέας θέσης απασχόλησης. Ο ένας στους δύο (56,8%) 

πιστεύει ότι η σηµασία αυτή είναι «Πάρα πολύ» µεγάλη για τη λήψη µιας τέτοιας απόφασης, 

για τις γυναίκες µάλιστα  το ποσοστό αυξάνεται στο 60,4% σε σχέση µε το 53% των ανδρών, 

ενισχύοντας τις προηγούµενες υποθέσεις µας για µεγαλύτερη διάθεση επιλογής των θέσεων 

εργασίας εκ µέρους τους. Στους άνδρες πάλι διαβλέπουµε µια έντονη επιθυµία για 

ικανοποίηση και αυτού του όρου σε µια επαγγελµατική θέση, αλλά µετριάζουν το βαθµό της 

σηµασίας που αποδίδουν σε αυτόν δίνοντας 17,2% των απαντήσεών τους στο «Πολύ» (Γ: 

16,5%) και 13,4% στο «Αρκετά» (Γ: 7,2%). 

Σηµαντικά µικρότερα είναι τα ποσοστά των επιλογών των αποφοίτων «Λίγο» και 

«Καθόλου» (16,2% επί του συνόλου, 16,4% για τους άνδρες και 15,8% για τις γυναίκες) µε 

ισχυρή συγκέντρωση των περισσότερων απαντήσεων στην τελευταία διαβάθµιση, κάτι που 

υποδηλώνει απόλυτα σαφή άποψη εκ µέρους αυτών που την επέλεξαν ή και ενδεχόµενη 

έκφραση µεγάλης ανάγκης για εργασία, κάτι που τους αποδεσµεύει από το συγκεκριµένο 

παράγοντα.    

 

 Καλύτερη σχέση µε την εργοδοσία (Παρ. Πίνακας 65) 
Οµαλά κατανεµηµένες εµφανίζονται οι απαντήσεις για το ρόλο της συγκεκριµένης 

µεταβλητής στις επιλογές των αποφοίτων. 

Για το 32,6% των ατόµων του δείγµατος η καλύτερη σχέση µε την εργοδοσία έχει 

«Πάρα πολύ» µεγάλη σηµασία, αξίζει όµως να προσέξουµε την διαφορά που υπάρχει στις 

τοποθετήσεις των δύο φύλων στη διαβάθµιση αυτή. Οι άνδρες την επιλέγουν σε ποσοστό 

27,6%, ενώ οι γυναίκες σε µεγαλύτερο ποσοστό που φθάνει στο 37,4%, κάτι που µπορεί να 

εξηγηθεί κυρίως από την περισσότερο συναισθηµατική προσέγγιση των γυναικών σε διάφορα 

θέµατα που τις αφορούν, συµπεριλαµβανοµένων και των επαγγελµατικών σχέσεων. 
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«Πολύ» (11,7%) και «Αρκετά» (17,9%) σηµαντικό ρόλο αποδίδουν στη σχέση µε την 

εργοδοσία κάποιοι άλλοι απόφοιτοι, µε αντίστοιχες διαφοροποιήσεις σε επίπεδο φύλου, αφού 

στους άνδρες τα ποσοστά είναι 13,4% και 23,1% αντίστοιχα, ενώ στις γυναίκες 

διαµορφώνονται χαµηλότερα, σε 10,1% και 12,9% αντίστοιχα.  

Πολύ υψηλά ποσοστά δόθηκαν στη διαβάθµιση «Καθόλου»  (32,2% επί του συνόλου, 

29,9% για τους άνδρες και 34,5% για τις γυναίκες) και πολύ µικρότερα στο «Λίγο» (5,5% επί 

του συνόλου, 6% για τους άνδρες και 5% για τις γυναίκες). 

 

 Υψηλότερο κοινωνικό γόητρο (Παρ. Πίνακας 65) 
Το γόητρο που προσδίδει µια επαγγελµατική θέση στον κάτοχό της και η 

απορρέουσα από αυτό κοινωνική αναγνώριση συχνά δηλώνεται ως στοιχείο που επιδρά στις 

επιλογές των ατόµων σε διάφορες φάσεις της επαγγελµατικής τους διαδροµής.  

Από τα άτοµα του δείγµατός µας οι µισοί (53,5%) τοποθετήθηκαν θετικά ως προς το 

συγκεκριµένο παράγοντα. Ειδικότερα, το 23,8% απέδωσε «Πάρα πολλή», το 12,5% «Πολλή» 

και το 17,2% «Αρκετή» σηµασία σε αυτόν.  

Οι άνδρες σε ποσοστό 49,3% τοποθετήθηκαν θετικά ( 20,9% στο «Πάρα πολύ», 

11,2% στο «Πολύ» και 17,2% στο «Αρκετά»). Οι γυναίκες (57,6%) φαίνεται να αποδίδουν 

ακόµη µεγαλύτερη σηµασία στο κοινωνικό γόητρο, αφού είναι υψηλότερα τα ποσοστά των 

απαντήσεών τους, που κατανέµονται στο «Πάρα πολύ» (26,6%), στο «Πολύ» (13,7%) και στο 

«Αρκετά» (17,3%).    

Αντίθετη άποψη είχε το 46,5% του δείγµατος (50,8% για τους άνδρες και 42,5% για 

τις γυναίκες) µε ιδιαίτερη συγκέντρωση στο «Καθόλου» (32,2% επί του συνόλου, 36,6% για 

τους άνδρες και 28,1% για τις γυναίκες).  

Η συγκεκριµένη κατανοµή των θετικών και των αρνητικών απαντήσεων 

αντικατοπτρίζει τη γενικότερη µεταβολή που έχει σηµειωθεί στις στάσεις και τις αξίες των 

κοινωνικών υποκειµένων τα τελευταία χρόνια. Είναι φανερό ότι σταδιακά έχει ατονήσει η 

σηµασία της κοινωνικής προβολής µέσω της επαγγελµατικής δραστηριότητας 

παραχωρώντας το χώρο της σε διαφοροποιηµένους παράγοντες. 

 

 Ευκολότερη πρόσβαση στον τόπο εργασίας (Παρ. Πίνακας 65) 
Ο παράγοντας στον οποίο αναφέρεται η επιλογή αυτή σχετίζεται κατά κύριο λόγο µε 

την επιβάρυνση που υφίσταται ο εργαζόµενος -οικονοµική και χρονική- για τη µετάβασή του 

στην εργασία του και την επιστροφή του από αυτή. Παρατηρούµε ότι για το 29,3% των 

αποφοίτων είναι «Πάρα πολύ» σηµαντικό στοιχείο.  

Η εικόνα διαφοροποιείται όµως σε επίπεδο φύλου, καθώς οι γυναίκες τοποθετούνται 

σε αυτή την επιλογή σε ποσοστό 38,8%, ενώ οι άνδρες µόνο 19,4%. Θα πρέπει να 

συσχετίσουµε αυτές τις απαντήσεις κατ’ αρχήν µε τις υποχρεώσεις στις οποίες καλούνται να 

αντεπεξέλθουν οι γυναίκες σε επαγγελµατικό και οικογενειακό επίπεδο. Έπειτα, θα πρέπει να 

λάβουµε υπόψη το γεγονός ότι συνήθως η µετακίνηση από και προς την εργασία είναι 

δυσκολότερη για αυτές, αφού, σε αντίθεση µε τους άνδρες, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους 
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µπορούν να µετακινηθούν µε δικό τους µεταφορικό µέσο, πάρα πολλές στερούνται αυτής της 

δυνατότητας. 

Στις επόµενες δύο διαβαθµίσεις έχουµε 14,7% στο «Πολύ» (15,7% για τους άνδρες 

και 13,7% για τις γυναίκες) και 17,2% στο «Αρκετά» (23,1% για τους άνδρες και 11,5% για τις 

γυναίκες). Όπως και προηγουµένως, οι άνδρες εµφανίζονται περισσότερο µετριοπαθείς στις 

τοποθετήσεις τους, επιλέγοντας τις µεσαίες διαβαθµίσεις. 

Το 30% των αποφοίτων θεωρεί ότι αυτός ο όρος δεν τους επηρεάζει «Καθόλου» στην 

επιλογή µιας νέας θέσης εργασίας (Α: 35,1% - Γ: 25,2%), ενώ µόνο το 8,8% τοποθετήθηκε 

στο «Λίγο» (Α: 6,7% - Γ: 10,8%). 

 

 Περισσότερες ευκαιρίες επαγγελµατικής εξέλιξης (Παρ. Πίνακας 65) 
Έχει προηγηθεί αναφορά στο αίτηµα των αποφοίτων µε τους οποίους 

συναντηθήκαµε στα πλαίσια της έρευνας για τη δυνατότητά τους να εξελίσσονται ιεραρχικά 

τόσο µε βάση τα προσόντα τους όσο και µε βάση τον επαγγελµατικό τους τίτλο. Τέθηκε 

λοιπόν το ερώτηµα σε ποιο βαθµό η παροχή περισσότερων επαγγελµατικών ευκαιριών θα 

ήταν ένα επιχείρηµα για να προτιµήσουν µια άλλη θέση εργασίας. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν «Πάρα πολύ» σηµαντικό ρόλο για το 59% των αποφοίτων, 

ποσοστό που µεταβάλλεται στα δύο φύλα, καθώς είναι 51,5% για τους άνδρες και πολύ 

υψηλότερο (66,2%) για τις γυναίκες.  

Μικρότερα είναι τα ποσοστά για το «Πολύ» (12,1% επί του συνόλου, 15,7% για τους 

άνδρες και 8,6% για τις γυναίκες) και το «Αρκετά»  (12,8% επί του συνόλου, 15,7% για τους 

άνδρες και 10,1% για τις γυναίκες). 

Βλέπουµε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ατόµων του δείγµατος δίνει προσοχή 

στον παράγοντα αυτό, ευελπιστώντας προφανώς σε βελτίωση και των υπόλοιπων 

επαγγελµατικών δεδοµένων. 

Στο 16,1% βρίσκονται οι αρνητικές απαντήσεις των αποφοίτων, οι οποίες για άλλη µια 

φορά συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο στο «Καθόλου» (13,9% επί του συνόλου, 14,9% για 

τους άνδρες και 12,9% για τις γυναίκες). Βέβαια οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι τα 

συγκεκριµένα άτοµα δε δείχνουν αδιαφορία απέναντι στο στοιχείο της επαγγελµατικής 

εξέλιξης µε τις απαντήσεις, απλώς δε θεωρούν αυτή την προϋπόθεση επαρκές αίτιο 

µεταβολής της εργασίας. 

 

 Πιθανή κατοχή θέσης ευθύνης (Παρ. Πίνακας 65) 
Η µεταβλητή αυτή αναφέρεται στη δυνατότητα του αποφοίτου αλλάζοντας εργασία να 

αναλάβει κάποια θέση ευθύνης στο νέο εργασιακό περιβάλλον. Κατά µία έννοια αποτελεί 

προέκταση της προηγούµενης επιλογής εξειδικεύοντας τη σηµασία της επαγγελµατικής 

εξέλιξης. 

Για τους περισσότερους αποφοίτους ο παράγοντας αυτός έχει «Πάρα πολύ» (29,7%), 

«Πολύ» (20,9%) και «Αρκετά» (20,5%) µεγάλη σηµασία. Από τα δύο φύλα οι γυναίκες 

εµφανίζουν µεγαλύτερο ποσοστό στο «Πάρα πολύ» (36,7%) σε σχέση µε το 22,4% των 
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ανδρών και µικρότερα στο «Πολύ» (19,4%) και στο «Αρκετά» (15,1%) έναντι των ανδρών 

(22,4% και 26,1% αντίστοιχα). Εντυπωσιάζει πραγµατικά η στάση των γυναικών, οι οποίες 

παρουσιάζοντας µια  τόσο µεγάλη διαφορά ποσοστών στην ανώτερη θετική διαβάθµιση από 

τους άνδρες διεκδικούν την ανάληψη µεγαλύτερων ευθυνών ως εργαζόµενες. 

Μικρό είναι το ποσοστό των απαντήσεων στη διαβάθµιση «Λίγο» (7%) σε αντίθεση 

µε το «Καθόλου», στο οποίο έχουµε ποσοστό 22%. Μικρές είναι οι διακυµάνσεις που 

παρατηρούνται στα δύο φύλα (Α: 5,2% και 23,9%, Γ: 8,6% και 20,1% αντίστοιχα). 

 

 Άλλοι λόγοι επιλογής εργασίας διαφορετικής από την τωρινή  
Είναι εξαιρετικά χαµηλό το ποσοστό αυτών που επικαλέστηκαν έναν πρόσθετο λόγο 

για την επιλογή µιας εργασίας διαφορετικής από την τωρινή, µόλις 1,5% των αποφοίτων, οι 

οποίοι αναφέρθηκαν στην ύπαρξη ασφάλισης και στη µονιµότητα της προσφερόµενης 

εργασίας, στοιχεία που κανονικά συµπεριλαµβάνονται στο περιεχόµενο της µεταβλητής Ε197, 

οπότε δε χρήζουν περαιτέρω σχολιασµού. 

 

 Kendall’ s W Test 
Το Kendall’ s W Test έδειξε ότι οι παράγοντες που θα επηρέαζαν τους αποφοίτους 

του δείγµατος, ώστε να επιλέξουν µια εργασία διαφορετική από εκείνη που ασκούσαν κατά το 

χρόνο διενέργειας της έρευνας, και οι οποίοι παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη τάση είναι η 

προσφορά µεγαλύτερης αµοιβής (3,64), οι καλύτερες συνθήκες εργασίας (3,99), η 

µεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία (4,19) και οι περισσότερες ευκαιρίες 

επαγγελµατικής εξέλιξης (4,27). 

Η τάση δε µεταβάλλεται στα δύο φύλα. Το µόνο που µεταβάλλεται είναι οι τιµές του 

τεστ που διαµορφώνονται διαφορετικά για τους άνδρες (3,58 / 3,87 / 4,20 / 4,26 αντίστοιχα) 

και τις γυναίκες (3,70 / 4,11 / 4,19 / 4,28 αντίστοιχα). 

 

4.10. Γεωγραφική κινητικότητα 

• Επιλογή εργασίας σε άλλη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας από αυτή της 
µόνιµης κατοικίας (∆ιάγραµµα 57) 

Οι συντελούµενες µεταβολές στην οικονοµία ασκούν µεγάλη επίδραση 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 άλλωστε αυτό εκδηλωνόταν σε κάθε περίοδο 

οικονοµικών ανακατατάξεων της ανθρώπινης ιστορίας µε κατεύθυνση του εργατικού 

δυναµικού από τις οικονοµικά ασθενέστερες περιοχές προς τους ισχυρότερους πόλους.  
Ο χώρος µόνιµης κατοικίας των ατόµων συνδέεται πρωταρχικά µε τις ατοµικές 

εµπειρίες και τις µνήµες τους, καθώς και µε τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτόν, και 

δευτερευόντως µε την προσπάθειά τους να οικοδοµήσουν ένα προσωπικό µέλλον 
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βασιζόµενα στην επαγγελµατική δραστηριοποίηση σε διάφορα πεδία. Το γεγονός αυτό από 

µόνο του καθιστά την οποιαδήποτε µετακίνηση προς άλλες περιοχές σχετικά δύσκολη. 

Γνωρίζοντας ότι η ελληνική οικονοµία λόγω των διεθνών συνθηκών υποχρεώθηκε σε µια 

σειρά από ανακατατάξεις, στις οποίες συµπεριλαµβανόταν και η αναδιάταξη της οικονοµικής 

χωροθέτησης, θέσαµε στους αποφοίτους το ερώτηµα αν θα µετακινούνταν από το χώρο της 

µόνιµης κατοικίας τους, προκειµένου να εξασφαλίσουν µια θέση απασχόλησης µε 

ικανοποιητικούς όρους.  

Παρ’ όλο που υπήρξε µια σχετική διασπορά των απαντήσεων στα πέντε επίπεδα της 

αξιολογικής κλίµακας, παρατηρήσαµε ότι µικρότερα ποσοστά είχαµε προς τις καταφατικές 

απαντήσεις και µεγαλύτερα προς τις αρνητικές. Ειδικότερα, «Σίγουρα ναι» απάντησε το 

15,1% των αποφοίτων και «Μάλλον ναι» το 16%, ενώ «Μάλλον όχι» απάντησε το 21,8% και 

«Σίγουρα όχι» το 22,2%. Στην απάντηση «Αρκετά» είχαµε το υψηλότερο ποσοστό 24,9%, 

πολλά από τα άτοµα που την επέλεξαν, όµως, φάνηκαν να το έπραξαν όχι τόσο γιατί το 

έβλεπαν ως µια θετική προοπτική, όσο κυρίως γιατί το θεώρησαν ως ενδεχόµενο σε 

περίπτωση που τα επαγγελµατικά τους αδιέξοδα τους υποχρέωναν σε µετακίνηση.  

Βλέπουµε λοιπόν ότι, ενώ ποσοτικά ήταν λιγότεροι οι απόφοιτοι που θα 

αποτολµούσαν µια µετακίνηση από τον τόπο µόνιµης κατοικίας τους για λόγους 

επαγγελµατικούς, η στάση τους κατά την ώρα της συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου -και 

φυσικά και η επιλογή «Αρκετά», που φάνηκε σαν µια καλή µέση λύση- και η ποιοτική της 

προσέγγιση µας έδειξε µια έντονη αµηχανία πάνω στο θέµα, γεγονός που υποδηλώνει ότι 

κατά βάθος οι περισσότεροι θα προτιµούσαν να µη µετακινηθούν για τέτοιους λόγους και ότι 

θεωρούσαν αυτή τη λύση έσχατη.  

Η διαπίστωση αυτή υπογραµµίζει 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. 

 

• Προϋποθέσεις για την επιλογή µιας εργασίας σε άλλη γεωγραφική περιοχή της 
Ελλάδας από αυτή της µόνιµης κατοικίας  

Επιλέξαµε η συγκεκριµένη ερώτηση να είναι ανοικτή προκειµένου να µην 

προκαταλάβουµε τις απαντήσεις των αποφοίτων σε ένα θέµα στο οποίο αποδίδουµε ιδιαίτερη 

σηµασία, καθώς στην πραγµατικότητα οι απαντήσεις τους µας περιγράφουν τα στοιχεία που 

έχουν τη µεγαλύτερη βαρύτητα στις επαγγελµατικές επιλογές των νέων ανθρώπων σήµερα. 

Αυτό σηµαίνει ότι προηγήθηκε η δήλωση εκ µέρους των αποφοίτων των παραγόντων που θα 

τους οδηγούσαν σε επαγγελµατική κινητικότητα εντός της Ελλάδας και ακολούθησε η εκ 

µέρους µας κωδικοποίηση των απαντήσεων. Έτσι, αυτό που στα αποτελέσµατα της 

επεξεργασίας εµφανίζεται ως αρνητική απάντηση στην πραγµατικότητα αντικατοπτρίζει τη µη 

αναφορά εκ µέρους των αποφοίτων αυτού του παράγοντα.  
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 Μονιµότητα (Παρ. Πίνακας 77) 
Έχουµε σχολιάσει τη σηµασία που αποδίδουν οι απόφοιτοι στην επίτευξη µόνιµης 

εργασιακής σχέσης, καθώς αντιλαµβάνονται ότι η εργασία έχει γίνει πρόσκαιρη και αβέβαιη 

περισσότερο από κάθε άλλη εποχή. 

Οι απαντήσεις τους στο ερώτηµα στο οποίο αναφερόµαστε µας εξέπληξαν. Μόνο το 

9,9% ανέφερε ότι θα µετακινούνταν από τον τόπο κατοικίας τους για λόγους µονιµότητας, ενώ 

το υπόλοιπο 90,1% δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτόν τον παράγοντα.  

 

 Εργασία στο δηµόσιο τοµέα (Παρ. Πίνακας 77) 
Ο δηµόσιος τοµέας, παρ’ όλα τα πυρά που δέχεται κατά καιρούς από διάφορες 

πλευρές, έχει αναφερθεί συχνά ως ελκυστικός τοµέας απασχόλησης, χάρη στο αίσθηµα 

ασφάλειας που προσφέρει εδώ και δεκαετίες στους Έλληνες η απασχόληση σε δηµόσια 

υπηρεσία. Γι’ αυτό άλλωστε και αναπτύχθηκε ένα ιδιαίτερα ισχυρό πελατειακό σύστηµα σε 

όλη την επικράτεια, το οποίο τροφοδοτούσε για χρόνια τη ζήτηση υπηρεσιών εκ µέρους του 

κράτους. 

Στο ερώτηµά µας οι απόφοιτοι που θα δέχονταν µετακίνηση, αν επρόκειτο για 

εργασία στο δηµόσιο τοµέα, περιορίζονται στο 5,1% του συνόλου, γεγονός που δείχνει τόσο 

τη στροφή των ενδιαφεροµένων προς τον ιδιωτικό τοµέα όσο και τη συνειδητοποίηση από 

µέρους τους ότι ο δηµόσιος τοµέας δεν προσφέρει πλέον πολλές πιθανότητες απορρόφησης 

εργαζοµένων.  

Αυτά τα δύο στοιχεία αναµένουµε να µεταβάλουν στα επόµενα χρόνια τη 

συµπεριφορά του νεότερου σε ηλικία τµήµατος του εργατικού δυναµικού, ώστε να στραφεί σε 

άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες εκτός των ορίων του δηµόσιου τοµέα.  

 
 Προσφορά µεγαλύτερης αµοιβής (Παρ. Πίνακας 77) 

Τα ποσοστά των αποφοίτων που επέλεξαν την εσωτερική επαγγελµατική 

κινητικότητα µε κίνητρο την προσφορά από τη νέα θέση εργασίας µεγαλύτερης αµοιβής από 

αυτήν που ήδη παίρνουν όσοι εργάζονται είναι εντυπωσιακά υψηλά φτάνοντας στο 54,2%. 

Έχουν ήδη συνειδητοποιήσει, όπως χαρακτηριστικά µας ανέφεραν, τη διαφοροποίηση των 

αµοιβών ανάµεσα στις διάφορες περιοχές της χώρας σε βάρος πάντα της περιφέρειας και 

οµολογούν την επικέντρωσή τους στο οικονοµικό θέµα χωρίς δισταγµό. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι πολλοί από τους αποφοίτους σχολίασαν σχετικά 

ότι στα θέµατα µεγαλύτερης αµοιβής οφείλουν να είναι προσεκτικοί, αφού η µετακίνηση προς 

µια άλλη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας συνεπάγεται την ένταξη σε ένα περιβάλλον µε 

υψηλότερο συνήθως κόστος διαβίωσης και εποµένως τον κίνδυνο, αν ο ενδιαφερόµενος δε 

φανεί προσεκτικός, να αντιµετωπίσει πρόβληµα επιβίωσης, έστω και αν εισπράττει 

µεγαλύτερη αµοιβή.  

Αυτή καθαυτή η συγκεκριµένη παραδοχή όµως οδηγεί και σε ένα άλλο συµπέρασµα 

σχετικά µε τις µεταβολές που συντελούνται στην ελληνική κοινωνία µε το πέρασµα του 

χρόνου και τη µεταβολή των συνθηκών. Παρατηρούµε ότι τα νέα αυτά στην πλειοψηφία τους 
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άτοµα συνυπολογίζουν στην εξέταση των επιλογών τους τη βοήθεια του οικογενειακού 

περιβάλλοντος (στέγαση, πιθανή οικονοµική υποστήριξη) και παρουσιάζονται µάλλον 

απρόθυµα να τη στερηθούν αποµακρυνόµενα από τον τόπο µόνιµης κατοικίας τους. Έχει 

άλλωστε διαφανεί από αρκετές έρευνες ότι έχει επιµηκυνθεί ο χρόνος συγκατοίκησης των 

νέων (ανδρών και γυναικών) µε τις οικογένειές τους για λόγους που συνδέονται κυρίως µε τη 

δυσκολία που παρουσιάζει η οικονοµική τους ανεξαρτητοποίηση σήµερα· επίσης, έχει αυξηθεί 

η ηλικία τέλεσης γάµου, η οποία σηµατοδοτεί και την έναρξη νέας ανεξάρτητης πορείας (αλλά 

και ανάληψης ευθυνών κυρίως οικονοµικής φύσης). Αυτό διατηρεί τη σηµασία της ελληνικής 

οικογένειας ως κοινωνικού πυρήνα σε υψηλά επίπεδα, κάτι που στα προηγούµενα χρόνια 

φαινόταν ότι θα ατονούσε. 

 
 Καλύτερες εργασιακές συνθήκες (Παρ. Πίνακας 77) 

Στον όρο “εργασιακές συνθήκες” περιλαµβάνονται όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία 

καθιστούν µια θέση εργασίας  προτιµότερη από άλλες αντίστοιχες. Τέτοια στοιχεία είναι το 

ωράριο, το αντικείµενο εργασίας, το εργασιακό περιβάλλον, η απόσταση από τον τόπο 

κατοικίας, η σχέση µε την εργοδοσία και τους συναδέλφους, τα bonus παραγωγικότητας και 

φυσικά η αµοιβή, την οποία όµως εµείς διαχωρίσαµε για συγκεκριµένους λόγους. 

Εξαιτίας αυτών των παραγόντων το 28,5% των αποφοίτων, ποσοστό σχετικά υψηλό, 

δήλωσε ότι θα άλλαζε τόπο διαµονής, γεγονός που δικαιώνει τη σηµασία που αποδίδεται από 

τα µοντέλα υποκίνησης των εργαζοµένων και αύξησης της παραγωγικότητας στις εργασιακές 

συνθήκες. 

 

 Υψηλότερο κοινωνικό γόητρο (Παρ. Πίνακας 77) 
Το status των διαφόρων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων και θέσεων στο παρελθόν 

και µέχρι πρόσφατα απετέλεσε παράγοντα που επηρέαζε σηµαντικά τις επαγγελµατικές 

επιλογές των ατόµων. Στο δείγµα µας το υψηλότερο κοινωνικό γόητρο αποτελεί ελκυστικό 

παράγοντα σε σηµείο που να ωθεί τα άτοµα σε µετακίνηση µόνο για το 5,1% των αποφοίτων. 

 

 Προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης (Παρ. Πίνακας 77) 
Το 15,8% των αποφοίτων του δείγµατος υποστήριξε ότι θα µετακινούνταν για 

επαγγελµατικούς λόγους εκτός του τόπου µόνιµης διαµονής του, αν επρόκειτο µε αυτόν τον 

τρόπο να έχει καλύτερες προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης.  

Στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι οι περισσότεροι απόφοιτοι µε διάφορες ευκαιρίες 

µας δήλωσαν το παράπονό τους για τη µη αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους στην αγορά 

εργασίας και τις ελάχιστες έως ανύπαρκτες ευκαιρίες που τους προσφέρονται για εξέλιξη 

στους εργασιακούς χώρους, κάτι που τους στερεί την ικανοποίηση της διεύρυνσης του 

αντικειµένου και των ευθυνών τους και την εξαρτηµένη από αυτή είσπραξη µεγαλύτερων 

απολαβών. 
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 Αντικείµενο συναφές µε σπουδές (Παρ. Πίνακας 77) 

Και σε αυτήν την προϋπόθεση ήταν σχετικά µικρό το ποσοστό των αποφοίτων που 

έφθασε στο 13%. Με τον τρόπο αυτό αποκαλύπτεται ότι για τους αποφοίτους µέσα στους 

ισχυρούς κλυδωνισµούς της σηµερινής αγορά εργασίας η εξασφάλιση µιας θέσης εργασίας 

σε αντικείµενο σχετικό µε εκείνο των σπουδών τους παίζει ρόλο, αλλά όχι σε τέτοιο βαθµό, 

ώστε να συµβάλλει αποφασιστικά στην εκδήλωση επαγγελµατικής κινητικότητας. 

 

• Επιλογή θέσης εργασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ιάγραµµα 58) 
Η διευρωπαϊκή γεωγραφική 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 εισήχθη ως αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονοµίας, 

την καλλιέργεια και την 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. 

Παραµένει όµως ζητούµενο σε ποιο βαθµό η ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα ένα 

ζωντανό και παραγωγικό κοµµάτι της, όπως τα άτοµα του συγκεκριµένου δείγµατος, είναι 

πραγµατικά έτοιµη να προβεί σε τέτοια κινητικότητα και µάλιστα απαλλαγµένη από µνήµες 

του παρελθόντος, όπως αυτές που αναφέρονται στις χιλιάδες των ανειδίκευτων Ελλήνων 

εργατών, που αναζήτησαν µια καλύτερη τύχη στην ανασυγκροτούµενη µεταπολεµική 

Ευρώπη. 

Με αρκετή ικανοποίηση, οφείλουµε να οµολογήσουµε, διαπιστώσαµε ότι, παρ’ όλο 

που το µεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων (53,5%) απάντησε αρνητικά («Μάλλον όχι» και 

«Σίγουρα όχι») στην κινητικότητα στην Ε.Ε., το ποσοστό αυτών που εκδήλωσαν θετική στάση 

δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο, αφού φθάνει στο 46,5%. Βέβαια έχουµε χαµηλότερα 

ποσοστά στις διαβαθµίσεις «Σίγουρα ναι» (8,6%) και «Μάλλον ναι» (11,7%) και υψηλότερα 

στο «Ίσως» (26,2%), κάτι που υποδηλώνει ένα σχετικό αίσθηµα αβεβαιότητας απέναντι στο 

ζήτηµα, από την άλλη πλευρά όµως φαίνεται ότι η συνειδητοποίηση της ενότητας του 

ευρωπαϊκού χώρου παρουσιάζει µια προϊούσα εξέλιξη στην ελληνική κοινωνία και µάλιστα 

στις ηλικιακές οµάδες που πρόκειται να υλοποιήσουν τους µελλοντικούς στόχους της 

Ένωσης. 

Αν προσεγγίσουµε τα αποτελέσµατα από την οπτική του φύλου, θα δούµε ότι στους 

άνδρες παρουσιάζεται η ίδια εικόνα µε τη γενική. Βλέπουµε δηλαδή ότι αυτοί που θα 

προχωρούσαν σε γεωγραφική κινητικότητα επαγγελµατικής αιτιολογίας σε χώρα της Ε.Ε. 

είναι ελάχιστα περισσότεροι από τους µισούς (51,4%) µε σαφή συγκέντρωση στη διαβάθµιση 
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«Ίσως» (27,1%) και πολύ χαµηλότερα στο «Σίγουρα ναι» (10,4%) και «Μάλλον ναι» (13,9%). 

Αντίθετα, το 48,6% απάντησε αρνητικά µε µεγαλύτερη συγκέντρωση προτιµήσεων στο 

«Σίγουρα όχι» (30,6%), γεγονός που δείχνει ότι η αρνητική επιλογή είναι βέβαιη για τα 

περισσότερα άτοµα. 

Στις γυναίκες υπάρχει µια διακριτή διαφοροποίηση σε σχέση µε τη γενική εικόνα, 

αλλά και τους άνδρες. Το ποσοστό αυτών που θα επέλεγαν γεωγραφική κινητικότητα για 

λόγους επαγγελµατικούς στην Ε.Ε. είναι πολύ χαµηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών 

(42,5%) µε συγκέντρωση κυρίως στο  «Ίσως» (25,4%) και µικρότερα ποσοστά στο «Σίγουρα 

ναι» (7,2%) και «Μάλλον ναι» (9,9%) κάτι που υποδηλώνει αβεβαιότητα κατά πόσο θα 

προχωρούσαν πράγµατι σε µια τέτοια µετακίνηση. Μεγάλη βεβαιότητα αντίθετα επιδεικνύει το 

57,5% των γυναικών ότι δεν θα επέλεγε µια επαγγελµατική µετακίνηση εκτός Ελλάδας (23,2% 

στο «Μάλλον όχι» και 34,3% στο «Σίγουρα όχι»).  

Η διαφορά αυτή µεταξύ ανδρών και γυναικών θα πρέπει να αποδοθεί στο ότι οι δοµές 

της ελληνικής κοινωνίας κρατούν πιο κοντά στην οικογένεια -µε ό,τι αυτό σηµαίνει- τις 

γυναίκες και δύσκολα αυτές µπορούν να φανταστούν τον εαυτό τους µακριά από την 

προστασία του οικογενειακού περιβάλλοντος και τον γνώριµο κοινωνικό περίγυρο µέσα στον 

οποίο δραστηριοποιούνται. Οι άνδρες πάλι αναζητώντας την επαγγελµατική και οικονοµική 

ανάδειξη και την κοινωνική καταξίωση είναι πιο έτοιµοι για ρηξικέλευθες κινήσεις, που 

µπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων τους, ασχέτως αν ενδέχεται να τους 

αποµακρύνουν από το οικογενειακό περιβάλλον (αναφερόµαστε πάντα σε όρους 

γεωγραφικούς). 

 

• Προϋποθέσεις για την γεωγραφική κινητικότητα σε χώρα της Ε.Ε. 
Στις µεταβλητές ∆΄34α-ζ παρουσιάσαµε στους αποφοίτους που είχαν επιλέξει τις  

διαβαθµίσεις «Σίγουρα ναι» (7,2%) και «Μάλλον ναι» και «Ίσως» στην ερώτηση Ε207 (το 

ποσοστό των οποίων ανέρχεται στο 46,5% του συνόλου του δείγµατος) µια σειρά από έτοιµες 

επιλογές για τους πιθανούς λόγους που θα τους έκαναν να επιλέξουν γεωγραφική 
κινητικότητα στην Ε.Ε., όπως αυτές αναδείχθηκαν από τη δοκιµαστική φάση που προηγήθηκε 

της κύριας έρευνας. Με τις µεταβλητές ∆΄34 η και Α60 προσφέραµε τη δυνατότητα σε όσους 

το επιθυµούσαν να µας παρουσιάσουν λόγους που δεν είχαν προβλεφθεί. 

 

 Εµπειρία ζωής στο εξωτερικό (Παρ. Πίνακας 66)  
Για άτοµα (κυρίως νεαρής ηλικίας) προερχόµενα από τις περιοχές από τις οποίες 

κατάγονται οι απόφοιτοι του δείγµατός µας -ακόµη και για όσους προέρχονται από ένα 

µεγάλο αστικό κέντρο, όπως η Θεσ/νίκη- η ιδέα της µόνιµης διαβίωσης σε µια χώρα του 

εξωτερικού, διαµορφωµένη υπό την επίδραση µιας µεγάλης ποικιλίας εξωγενών ως επί το 

πλείστον παραγόντων, φαντάζει συνήθως αρκετά ελκυστική· υποθέσαµε λοιπόν ότι θα 

ασκούσε επίδραση στην επιλογή τους να εργαστούν εκεί 

Το 44,4% των αποφοίτων δε θα επέλεγαν να εργαστούν στην Ε.Ε.  γι’ αυτό το λόγο, 

από το ποσοστό αυτό µάλιστα το 35,1% τοποθετείται στο «Καθόλου». Το αντίστοιχο ποσοστό 
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για τους άνδρες είναι 44,6% (33,8% στο «Καθόλου») και στις γυναίκες 44,2% (36,4% στο 

«Καθόλου»). Βλέπουµε ότι τα ποσοστά των σαφών αρνητικών απαντήσεων είναι ιδιαίτερα 

υψηλά, αφού περιλαµβάνουν τουλάχιστον έναν στους τρεις απόφοιτους. 

Θετικά τοποθετήθηκε το 55,6% των αποφοίτων (55,4% για τους άνδρες και 55,8% για 

τις γυναίκες) µε τις µισές απαντήσεις (23,8% στο σύνολο, 28,4% στους άνδρες και 19,5% στις 

γυναίκες) να βρίσκονται στη διαβάθµιση «Αρκετά». Το γεγονός αυτό επαληθεύει την αρχική 

µας υπόθεση ότι η ζωή σε µια χώρα της Ε.Ε. ασκεί ιδιαίτερη γοητεία στα άτοµα του δείγµατος, 

τα οποία κατακλύζονται από σχετικές εικόνες και ερεθίσµατα, που επιδρούν στη διαµόρφωση 

των στάσεών τους.  

 

 Προσφορά καλύτερων συνθηκών εργασίας (Παρ. Πίνακας 66) 
Η πιθανότητα να παρέχονται καλύτερες συνθήκες εργασίας σε επιχειρήσεις του 

εξωτερικού δείχνει να ασκεί ιδιαίτερη επίδραση στους απόφοιτους, προκειµένου να 

αποφασίσουν να µετακινηθούν σε χώρα της Ε.Ε. Σε ποσοστό 92,7% απαντούν ότι θα 

επέλεγαν γεωγραφική κινητικότητα γι’ αυτό το λόγο, οι απαντήσεις µάλιστα συγκεντρώνονται 

στη µεγάλη τους πλειοψηφία στο «Πάρα πολύ» (60,9%)  και στο «Πολύ» (23,2%) και µόνο 

8,6% στο «Αρκετά». 

Μόλις 7,3% των απαντήσεων βρίσκονται στο «Λίγο» και στο «Καθόλου». 

Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι, κι αν ακόµη η κινητικότητα στην Ε.Ε. για λόγους 

επαγγελµατικούς δεν έχει πραγµατοποιηθεί στη συγκεκριµένη οµάδα, το υπόβαθρο µοιάζει 

ήδη έτοιµο, για να εκδηλωθεί στο µέλλον υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Ειδικότερα,  η στάση 

των αποφοίτων απέναντι στην πιθανότητα αυτή είναι ισχυρή, γεγονός που φανερώνει ότι ο 

ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος θεωρείται οικείος και γίνεται αντιληπτός ως ζωτικός χώρος 

δραστηριοποίησης για την πολύ µεγάλη µερίδα των νέων αυτής της κατηγορίας. Το αισιόδοξο 

στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι τα αποτελέσµατα αυτά καταδεικνύουν πως, σε αντίθεση µε τις 

προηγούµενες γενιές, οι συγκεκριµένες ηλικιακές οµάδες αποδέχονται πλήρως την 

πραγµατικότητα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και δείχνουν να είναι ικανοί να λειτουργήσουν µε 

ευρωπαϊκούς όρους και ως συνειδητοί Ευρωπαίοι πολίτες. 

Εντύπωση προκαλούν οι απαντήσεις των δύο φύλων στα ίδιο θέµα. Οι άνδρες δε 

βρίσκονται πολύ χαµηλότερα από το ποσοστό του συνόλου (90,5%), ενώ οι γυναίκες 

βρίσκονται λίγο υψηλότερα (94,8%), αλλά η κατανοµή των απαντήσεων στις διαβαθµίσεις 

είναι τελείως διαφορετική. Στους άνδρες έχουµε 51,4% στο «Πάρα πολύ», 31,1% στο «Πολύ» 

και 8,1% στο «Αρκετά», ενώ οι γυναίκες στις αντίστοιχες διαβαθµίσεις συγκεντρώνουν 70,1%, 

15,6% και 9,1%. Είναι εντυπωσιακή η διαφορά ανάµεσα στα δύο φύλα στις δύο θετικότερες 

τοποθετήσεις, µε τις γυναίκες να δείχνουν µια µεγαλύτερη ευκολία στη µετακίνησή τους εκτός 

Ελλάδας για την εξασφάλιση καλύτερων εργασιακών συνθηκών. Αυτό µάλιστα µας 

εντυπωσιάζει ακόµη περισσότερο, αν ληφθεί υπόψη ο ισχυρός σύνδεσµος που εµφανίζεται 

ανάµεσα στις γυναίκες αυτής της ηλικιακής οµάδας και στο οικογενειακό τους περιβάλλον, 

πράγµα που επηρέασε άλλες επιλογές τους, όπως αυτές καταγράφηκαν σε προηγούµενα 

ερωτήµατα.  
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 Προσφορά υψηλότερων αποδοχών (Παρ. Πίνακας 66) 
Με διάφορες αφορµές οι εργαζόµενοι στην Ελλάδα φαίνονται να έχουν 

συνειδητοποιήσει τη µεγάλη διαφορά αµοιβών που υπάρχει ανάµεσα στις χώρες της Ε.Ε., µε 

τους Έλληνες εργαζόµενους να βρίσκονται στη µειονεκτικότερη θέση. Υποθέσαµε λοιπόν ότι 

µια καλύτερη αµοιβή ενδεχοµένως θα συνέβαλε στην απόφαση επαγγελµατικής µετακίνησης 

µέσα στα όρια της µεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας. 

Σε ποσοστό 95,4% οι απόφοιτοι απάντησαν ότι οι υψηλότερες αποδοχές θα 

αποτελούσαν επαρκή λόγο για µια επαγγελµατική τους µετακίνηση στην Ε.Ε. Η κατανοµή του 

ποσοστού αυτού στις θετικές διαβαθµίσεις αποκαλύπτει ότι η µεταβλητή αυτή πράγµατι 

συγκεντρώνει ξεκάθαρα την πλειοψηφία των απαντήσεων, αφού έχουµε 74,2% στο «Πάρα 

πολύ», 17,2% στο «Πολύ» και µόνο 4% στο «Αρκετά». Ταυτόχρονα, αυτή η σαφής 

τοποθέτηση είναι ενδεικτική του κλίµατος που επικρατεί στην ελληνική αγορά εργασίας, µε τις 

χαµηλές αµοιβές να οδηγούν τους εργαζόµενους σε µια πιθανή µετακίνηση για 

επαγγελµατικούς λόγους και µάλιστα για µια αιτία (ας θυµηθούµε παρενθετικά την ελληνική 

µετανάστευση πριν µερικές δεκαετίες προς την Ευρώπη και τις Η.Π.Α.),  η οποία θα έπρεπε 

µε την οικονοµική ανάπτυξη να έχει εκλείψει από την ορολογία της ελληνικής αγοράς 

εργασίας. 

Αντίθετα, µόλις το 4,6% των αποφοίτων αρνείται τη σηµασία της υψηλότερης αµοιβής 

στο υπό εξέταση θέµα. 

Σε επίπεδο φύλου η εικόνα παραµένει ίδια µε τις θετικές απαντήσεις των ανδρών και 

των γυναικών να φτάνουν σε πολύ υψηλά ποσοστά (95,9% και 94,8% αντίστοιχα). Οι 

τοποθετήσεις στο «Πάρα πολύ» µάλιστα φτάνουν στο 74,3% για τους άνδρες και στο 74% για 

τις γυναίκες, αποδεικνύοντας ότι και τα δύο φύλα έχουν σοβαρές ενστάσεις για το ύψος των 

αµοιβών που προσφέρονται στη ελληνική αγορά εργασίας. Η δήλωση αναζήτησης, και 

µάλιστα σε τόσο υψηλά ποσοστά, καλύτερα αµειβόµενης εργασίας ακόµη και σε άλλη χώρα 

της Ε.Ε. δείχνει το µέγεθος του προβλήµατος που βιώνουν τα άτοµα αυτά. Μικρές διαφορές 

παρουσιάζουν τα δύο φύλα και στις άλλες διαβαθµίσεις: για άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα 

17,6% και 16,9% στο «Πολύ» και 4,1% και 3,9% για το «Αρκετά». 

Πολύ χαµηλά είναι τα ποσοστά για τις αρνητικές απαντήσεις («Λίγο» και «Καθόλου»): 

4,1% στους άνδρες και 5,2% στις γυναίκες. 

 

 Προσφορά καλύτερης επαγγελµατικής εξέλιξης (Παρ. Πίνακας 66) 
Υψηλά ποσοστά αντίστοιχα µε την προηγούµενη µεταβλητή συγκέντρωσαν οι θετικές 

τοποθετήσεις για την πιθανότητα εξασφάλισης καλύτερης επαγγελµατικής εξέλιξης σε µια 

θέση εργασίας σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ειδικότερα, το 94,7% των αποφοίτων δήλωσε ότι 

θα αποδεχόταν µια τέτοια επαγγελµατική µετακίνηση. Πιο αναλυτικά µάλιστα το ποσοστό 

αυτό κατανέµεται σε 72,8% στο «Πάρα πολύ», 13,9% στο «Πολύ» και µόνο 7,9% στο 

«Αρκετά», γεγονός που δείχνει και πάλι ότι η αποφασιστικότητα των αποφοίτων στο ζήτηµα 

είναι ιδιαίτερα έντονη.  
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Συµπληρωµατικά αναδεικνύονται τα αδύναµα σηµεία της ελληνικής αγοράς εργασίας 

για τη συγκεκριµένη οµάδα, που στην περίπτωση αυτή είναι η αδυναµία των περισσοτέρων 

να ανελιχθούν επαγγελµατικά και η καθήλωσή τους σε χαµηλές ιεραρχικά, και εποµένως και 

οικονοµικά, θέσεις. 

Την ίδια αντίληψη εµφανίζονται να έχουν και τα δύο φύλα ξεχωριστά, µε το 93,2% 

των ανδρών και το 96,1% των γυναικών να απαντούν στις θετικές διαβαθµίσεις. Η µικρή 

διαφορά ανάµεσα στα δύο φύλα µε τη µικρή υπεροχή των γυναικών πιθανολογούµε ότι 

οφείλεται στη µεγαλύτερη δυσκολία των γυναικών να εξελιχθούν σε θέσεις ανώτερες 

ιεραρχικά στην ελληνική αγορά εργασίας, οπότε προσβλέπουν σε κάτι ευνοϊκότερο σε µια 

διαφορετική αγορά εργασίας. Η διαφορά αυτή φαίνεται εντονότερα στις επιµέρους 

διαβαθµίσεις, καθώς οι γυναίκες συγκεντρώνουν σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό στη 

διαβάθµιση «Πάρα πολύ» (79,2%) σε σχέση µε τους άνδρες (66,2%) και µικρότερα από 

αυτούς στις υπόλοιπες («Πολύ»: 10,4% έναντι 17,6% και «Αρκετά»: 6,5% έναντι 9,5%). Αυτή 

η διαφορετικού τύπου διασπορά των απαντήσεων είναι κάτι που κατά τη γνώµη µας αποτελεί 

ένδειξη ότι οι άνδρες µπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερες ευκαιρίες επαγγελµατικής 

ανέλιξης στη χώρα µας σε σχέση µε τις γυναίκες και εποµένως δεν αισθάνονται 

υποχρεωµένοι να προτιµήσουν σε «Πάρα πολύ» µεγάλο βαθµό µια επαγγελµατική 

κινητικότητα στην Ε.Ε. για την επίτευξη αυτού του στόχου. Αντίθετα, οι γυναίκες προσδοκούν 

ότι µια άλλη αγορά εργασίας διαφορετική από την ελληνική και ενδεχοµένως (κατά τις 

προσδοκίες τους) απαλλαγµένη από ορισµένες αγκυλώσεις της ελληνικής (π.χ. άδηλο 

υπόβαθρο φυλετικής διαφοροποίησης) θα αντιµετώπιζε µε άλλο τρόπο (να τολµήσουµε να 

πούµε πιο ισότιµα;) τις γυναίκες ως εργαζόµενες και την επαγγελµατική τους εξέλιξη στον 

εργασιακό χώρο. 

Αρνητικά τοποθετείται µόλις το 5,3% του δείγµατος (6,8% για τους άνδρες και 3,9% 

για τις γυναίκες), κάτι που είναι και ενδεικτικό του µεγέθους των προβληµάτων της αγοράς 

εργασίας που µόλις προαναφέραµε, αλλά και της διαφορετικής υφής των ίδιων προβληµάτων 

για άτοµα διαφορετικού φύλου. 

 

 Απόκτηση ευρωπαϊκής πείρας και επιστροφή στην ελληνική αγορά (Παρ. Πίνακας 

66) 
Η ζήτηση στην ελληνική αγορά εργασίας στελεχών µε εµπειρία συχνά εκφράζεται ως 

ζήτηση στελεχών µε εµπειρία από εταιρείες του εξωτερικού, οι οποίες θεωρούνται ότι 

εκφράζουν συγκριτικά πιο σύγχρονη άποψη για την οργάνωση της εργασίας και διαθέτουν 

ένα πιο καινοτόµο περιβάλλον. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις ένα άτοµο µε αντίστοιχη 

εµπειρία θεωρείται ιδιαίτερα ζητούµενο από τις ελληνικές επιχειρήσεις και εποµένως 

αναµένεται να αντιµετωπίζει λιγότερα προβλήµατα ένταξης στην ελληνική αγορά εργασίας. 

Τέθηκε, λοιπόν, το ερώτηµα σε ποιο βαθµό οι απόφοιτοι πιστεύουν ότι θα γίνονταν 

ανταγωνιστικότεροι µε ενδεχόµενη ευρωπαϊκή επαγγελµατική εµπειρία. 

Από τις απαντήσεις φάνηκε ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία (80,8%) των 

αποφοίτων ο παράγοντας αυτός θεωρείται ότι θα συνέβαλλε στην ενίσχυση της 
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διαπραγµατευτικής τους ικανότητας ως εργαζοµένων στην ελληνική αγορά εργασίας. Σχεδόν 

οι µισοί του συνόλου µάλιστα (49%) θεωρούν ότι κάτι τέτοιο θα έπαιζε «Πάρα πολύ» 

σηµαντικό ρόλο στη διεκδίκηση µιας καλύτερης θέσης εργασίας, ενώ από 19,9% και 11,9% 

έχουµε στο «Πολύ» και στο «Αρκετά» αντίστοιχα. 

Κάποιες διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται στα ποσοστά των δύο φύλων για τις 

διαφορετικές διαβαθµίσεις του ερωτήµατος. Το ποσοστό των γυναικών που αποδίδει «Πάρα 

πολύ» µεγάλη σηµασία στον παράγοντα αυτό είναι αρκετά υψηλότερο (55,8%) από το 

αντίστοιχο των ανδρών (41,9%), ενώ η εικόνα δείχνει να αντιστρέφεται στις άλλες δύο θετικές 

διαβαθµίσεις («Πολύ»: 21,6% για τους άνδρες και 18,2% για τις γυναίκες, «Αρκετά»: 13,5% 

για τους άνδρες και 10,4% για τις γυναίκες). Ικανοποιητική εξήγηση για αυτές τις διαφορές 

µεταξύ των δύο φύλων µπορεί να είναι το αίσθηµα σιγουριάς κατά τη διεκδίκηση µιας 

επαγγελµατικής θέσης. Αυτή η αίσθηση µοιάζει να είναι µεγαλύτερη στους άνδρες, οι οποίοι 

µε τις απαντήσεις τους δείχνουν να µη θεωρούν τόσο απαραίτητο η επαγγελµατική τους 

αποκατάσταση να περάσει µέσα από την ευρωπαϊκή εργασιακή εµπειρία, αφού µπορεί να 

εξασφαλιστεί και χωρίς αυτή. Αντίθετα, οι γυναίκες µοιάζουν περισσότερο βέβαιες ότι η 

ευρωπαϊκή επαγγελµατική εµπειρία θα τους επιβάλει αποφασιστικότερα και µε καλύτερες 

προϋποθέσεις στην ελληνική αγορά εργασίας. 

Αρνητικά προσεγγίζει το θέµα το 19,2% του συνόλου (23% για τους άνδρες και 15,6% 

για τις γυναίκες) αποδίδοντας  «Καθόλου» ή «Λίγη» σηµασία στον παράγοντα αυτό. Και στην 

περίπτωση αυτή είναι ενδεικτική η διαφορά των δύο φύλων για τις εκτιµήσεις τους πάνω στην 

αξία της επαγγελµατικής εµπειρίας του εξωτερικού στην εξασφάλιση ή στη βελτίωση της 

επαγγελµατικής θέσης στον ελληνικό χώρο, µε τις γυναίκες να επιδεικνύουν -όχι χωρίς λόγο- 

µεγαλύτερη αβεβαιότητα σε σύγκριση µε τους άνδρες. 

 

 Αποφυγή ανεργίας (Παρ. Πίνακας 66) 
Η αποφυγή της ανεργίας και η αναζήτηση µιας καλύτερης τύχης σε χώρες του 

εξωτερικού αποτέλεσε για πολλά χρόνια ισχυρό αίτιο  απώλειας εργατικού δυναµικού από 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας σε εποχές δύσκολες για τη δοκιµαζόµενη ελληνική οικονοµία. 

Η µετανάστευση, εκτός από πολλές άλλες δυσάρεστες επιπτώσεις, παρέµεινε συνυφασµένη 

στο µυαλό των Ελλήνων µε την αποκοπή από το γνώριµο κοινωνικό περιβάλλον και την 

πιθανή ενσωµάτωση στη χώρα υποδοχής. Θελήσαµε λοιπόν να διαπιστώσουµε σε ποιο 

βαθµό η αντιµετώπιση αυτή είχε ενταχθεί στο υποσυνείδητο και το σύστηµα αξιών αυτών των 

ατόµων, τα οποία λόγω της νεαρής -τα περισσότερα- ηλικίας τους είχαν ανατραφεί σε µια 

κοινωνία, η οποία ήδη βάδιζε προς τη διαµόρφωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. 

Σε ποιο βαθµό λοιπόν αυτή η πραγµατικότητα είχε γίνει συνείδηση κα είχε αναδιαµορφώσει 

τις στάσεις και τις αξίες που τα άτοµα αυτά είχαν κληρονοµήσει από τις προηγούµενες γενιές; 

Αν µη τι άλλο, η συγκεκριµένη επιλογή παραπέµπει φραστικά τουλάχιστον στη µετανάστευση 

ως τρόπο επιβίωσης σε ένα δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον και παρουσιάζει ενδιαφέρον να 

διαπιστωθεί σε ποιο βαθµό λειτουργεί αυτός ο συνειρµός στο µυαλό µιας εντελώς 

διαφορετικής γενιάς.  
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Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι για το 44% των αποφοίτων ο παράγοντας αυτός θα 

επηρέαζε µια ενδεχόµενη µετακίνησή τους σε χώρα της Ε.Ε. Το ποσοστό αυτό κατανέµεται 

σε 22,7% στο «Πάρα πολύ», 8,7% στο «Πολύ» και 12,7% στο «Αρκετά». 

Εντυπωσιακή είναι η διαφορά στις απόψεις των δύο φύλων για το µέγεθος της 

επίδρασης που αναγνωρίζουν στο συγκεκριµένο παράγοντα (36,5% για τους άνδρες και 

51,3% για τις γυναίκες). Η τοποθέτηση µάλιστα των γυναικών στη διαβάθµιση «Πάρα πολύ» 

(28,9%) πλησιάζει σχεδόν στο διπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών (16,2%), όχι 

όµως σηµαντική διαφορά στο «Πολύ» (8,1% για τους άνδρες έναντι 9,2% για τις γυναίκες) και 

στο «Αρκετά» (12,2% για τους άνδρες έναντι 13,2% για τις γυναίκες). Τα στοιχεία αυτά 

δείχνουν ότι οι γυναίκες εκδηλώνουν έναν ιδιαίτερα έντονο φόβο απέναντι στην ανεργία και 

αναζητούν τρόπους προκειµένου να ελαττώσουν τον κίνδυνο να βρεθούν παραγκωνισµένες 

σε µια θέση ανέργου. Άλλωστε, στοιχεία από διάφορες πηγές έχουν επιβεβαιώσει το γεγονός 

ότι στη Ευρώπη η ανεργία πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες. Είναι αντιληπτό λοιπόν το µέγεθος 

του προβλήµατος, όταν οι γυναίκες αυτές ανήκουν ταυτόχρονα και στην ηλικιακή οµάδα των 

νέων, που είναι η άλλη µεγάλη ισχυρά πληττόµενη από την ανεργία κοινωνική οµάδα µέσα 

στην Ε.Ε. 

Αρνητική τοποθέτηση έχει το 56% των αποφοίτων µε τους περισσότερους (45,3%) να 

αρνούνται αποφασιστικά την οποιαδήποτε επίδραση αυτού του παράγοντα σε σχετική 

απόφασή τους. Τα αρνητικά ποσοστά, κατ’ αντιστοιχία µε τις θετικές τοποθετήσεις που 

προηγήθηκαν και για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, εµφανίζονται υψηλότερα για τους 

άνδρες (63,5%), οι οποίοι δείχνουν περισσότερη σιγουριά για τη θέση και τις ευκαιρίες τους 

στην ελληνική αγορά εργασίας,  και χαµηλότερα για τις γυναίκες (48,7%), που έχουν βιώσει τα 

µεγάλα προβλήµατα που περιγράφηκαν προηγουµένως.   

 

 Συγκέντρωση κεφαλαίου για έναρξη αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα (Παρ. Πίνακας 

66) 
Ανάµεσα στις άλλες επιλογές, που πιθανώς αιτιολογούν τη θετική στάση των 

αποφοίτων απέναντι στη διευρωπαϊκή γεωγραφική κινητικότητα, συµπεριλήφθηκε και η 

δυνατότητα απασχόλησης για κάποιο χρονικό διάστηµα στην Ε.Ε., προκειµένου να 

συγκεντρώσει ο απόφοιτος ένα ικανοποιητικό κεφάλαιο που θα του επιτρέψει να επιστρέψει 

στην Ελλάδα και να δηµιουργήσει µια δική του επιχείρηση (στόχος δηλαδή είναι η 

αυτοαπασχόληση, η τόνωση της οποίας αποτελεί κεντρικό ζητούµενο για τις ευρωπαϊκές 

πολιτικές και θεωρείται κύρια προϋπόθεση για την ενίσχυση της οικονοµίας και της 

απασχόλησης και την επίτευξη υψηλών ρυθµών ανάπτυξης). 

Περισσότεροι από τους µισούς απόφοιτους (53,6%) δήλωσαν ότι η συγκεκριµένη 

επιλογή δεν θα τους επηρέαζε «Καθόλου» ή µόνο «Λίγο» σε µια τέτοια απόφαση. 

Ταυτόχρονα, αρκετοί δήλωσαν προφορικά ότι µια τέτοια ιδέα ήταν απωθητική, γιατί τους 

θύµιζε την παλιά νοοτροπία για τη µετανάστευση που ακολούθησαν οι προηγούµενες από 

αυτούς γενιές. Επίσης, κάποιοι υποστήριξαν ότι, αν επρόκειτο να ενδιαφερθούν για την 

έναρξη αυτοαπασχόλησης, θα δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα βρίσκοντας τρόπους να 

 828



εξασφαλίσουν τα αναγκαία κεφάλαια στην πατρίδα τους. Να σηµειώσουµε ακόµη τον σαφή 

χαρακτήρα αυτής της τοποθέτησης µε το ποσοστό του 39,1% να συγκεντρώνεται στη 

διαβάθµιση «Καθόλου». 

Οι άνδρες σε ποσοστό 51,4% τοποθετούνται στις διαβαθµίσεις «Καθόλου» και 

«Λίγο», ενώ οι γυναίκες υπερέχουν µε ποσοστό 55,8%, δείχνοντας µε τον τρόπο αυτό την 

απροθυµία τους να οδηγηθούν σε αυτοαπασχόληση. 

Το 46,4% των αποφοίτων πάλι θεωρεί ότι αυτή η δυνατότητα  θα  έπαιζε κάποιο ρόλο 

σε µια τέτοια απόφαση, ρόλο που θα κυµαινόταν από το «Πάρα πολύ» (17,2%) και το 

«Πολύ» (9,9%) µέχρι το «Αρκετά» (19,2%). Τα ίδια άτοµα παράλληλα βρήκαν την ευκαιρία να 

εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τη δυσκολία που αντιµετωπίζουν ως νέοι να 

εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηµατοδότηση για τη δηµιουργία ατοµικής ή άλλης επιχείρησης 

και αξιοποίησης της επιθυµίας τους για εργασία.  

Οι πληροφορίες που αντλούµε από τα δεδοµένα του κάθε φύλου µας δείχνουν ότι 

υπάρχει µια ελαφρά υπεροχή των ανδρών (48,6%) έναντι των γυναικών (44,2%) στο ζήτηµα 

που θέτει η συγκεκριµένη επιλογή, γεγονός που υποδηλώνει µια µεγαλύτερη εκ µέρους των 

πρώτων τάση για την επιδίωξη αυτοαπασχόλησης. 

 

 Kendall’ s W Test 
Σύµφωνα µε το Kendall’ W Test από τις προηγούµενες επιλογές τη µεγαλύτερη τάση 

παρουσιάζουν η προσφορά υψηλότερων αποδοχών (2,79) και η προσφορά καλύτερης 

επαγγελµατικής εξέλιξης (2,86), ενώ ακολουθούν η προσφορά καλύτερων συνθηκών 

εργασίας (3,21), η απόκτηση ευρωπαϊκής επαγγελµατικής εµπειρίας και η επιστροφή στην 

ελληνική αγορά εργασίας µε καλύτερες προοπτικές (3,73).  

Την ίδια τάση (µε µικρές διαφοροποιήσεις στις αριθµητικές τιµές, οι οποίες αντίστοιχα 

είναι: 2,55 / 2,80 / 3,25 / 3,83) έχουµε στους άνδρες απόφοιτους. Στις γυναίκες αντιστρέφεται 

η σειρά των δύο πρώτων τάσεων µε την προσφορά καλύτερης επαγγελµατικής εξέλιξης να 

προηγείται (2,92) και την προσφορά υψηλότερων αποδοχών να έπεται (3,03). 

 

 Άλλος λόγος αποδοχής θέσης εργασίας σε χώρα της Ε.Ε.     
Πολύ λίγα άτοµα, µόλις 5 -οι 4 γυναίκες-, αναφέρθηκαν σε άλλους λόγους, οι οποίοι 

θα τους επηρέαζαν, ώστε να επιδιώξουν µετακίνηση σε άλλη χώρα της Ε.Ε. Οι λόγοι αυτοί 

ήταν κυρίως προσωπικοί, καθώς και η µη ύπαρξη ατοµικής επιχείρησης στην Ελλάδα. 

Το εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό των «Άλλων λόγων» καθιστά φανερό ότι οι 

προσφερόµενες από το ερωτηµατολόγιο επιλογές είχαν καλύψει απόλυτα τις απόψεις των 

αποφοίτων. 

 

• Αίτια για τη µη επιλογή γεωγραφικής κινητικότητας σε χώρα της Ε.Ε.  
Στις µεταβλητές ∆΄35α-δ παραθέτουµε στους απόφοιτους µια σειρά από επιλογές για 

τους λόγους οι οποίοι θα τους απέτρεπαν από µια γεωγραφική µετακίνηση επαγγελµατικής 

αιτιολογίας σε χώρα της Ε.Ε. Παράλληλα, όπως συµβαίνει και µε όλες τις ερωτήσεις αυτού 
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του τύπου, µε τις µεταβλητές ∆΄35ε και Α61 τους δίνουµε τη δυνατότητα να αναφερθούν και 

σε άλλες πιθανές αιτίες, οι οποίες δε συµπεριλήφθηκαν στο ερωτηµατολόγιο. Θα πρέπει 

επίσης να σηµειωθεί ότι σε αυτή την οµάδα ερωτήσεων καλούνται να απαντήσουν όσοι στην 

ερώτηση ∆΄33 είχαν απαντήσει «Μάλλον όχι» και «Σίγουρα όχι» και οι οποίοι αποτελούν το 

53,5% του συνόλου του δείγµατος. 

 

 Οικογενειακοί / Προσωπικοί λόγοι (Παρ. Πίνακας 67) 
Στον όρο αυτό περιλαµβάνονται κυρίως η ύπαρξη ισχυρών δεσµών µε το 

οικογενειακό περιβάλλον (πράγµα που, όπως έχουµε προαναφέρει, δηµιουργεί 

πολυεπίπεδες σχέσεις αλληλεπίδρασης και φαίνεται να ασκεί ιδιαίτερη επίδραση στις 

επιλογές των αποφοίτων) και η δηµιουργία οικογένειας από τον/την απόφοιτο/η, καθώς και η 

επαγγελµατική απασχόληση σε ατοµική ή οικογενειακή επιχείρηση, η οποία σίγουρα 

προκαλεί περισσότερες δεσµεύσεις από µια άλλη θέση εργασίας. 

Για το 79,8% των αποφοίτων αυτής της οµάδας αυτοί οι λόγοι διαδραµατίζουν «Πάρα 

πολύ» σηµαντικό ρόλο στο να µην µπορούν να επιλέξουν διευρωπαϊκή επαγγελµατική 

κινητικότητα, ενώ σαφώς µικρότερα ποσοστά έχουµε στις διαβαθµίσεις «Πολύ» (8,1%) και 

«Αρκετά» (4,6%).  

Η διαφορά των ποσοστών των θετικών τοποθετήσεων µεταξύ ανδρών (88,6%) και 

γυναικών (95,1%) αντικατοπτρίζει και το διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο τα δύο φύλα 

αντιµετωπίζουν και αντιµετωπίζονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Οι άνδρες 

αισθάνονται λιγότερο δεσµευµένοι από αυτό, προκειµένου να αναζητήσουν επαγγελµατική 

αποκατάσταση σε µια άλλη χώρα της Ε.Ε. από ό,τι οι γυναίκες. Οι τελευταίες ανατρέφονται µε 

τρόπο που να τους δηµιουργεί αισθήµατα στενότερης σύνδεσης ή και εξάρτησης από αυτό, 

γι’ αυτό οι απαντήσεις τους δείχνουν µεγαλύτερη δυσκολία στη λήψη µιας τέτοιας απόφασης. 

Επιπρόσθετα, η επιθυµία δηµιουργίας οικογένειας, στοιχείο στο οποίο η ελληνική κοινωνία 

αποδίδει µεγάλη σηµασία, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, φαντάζει περισσότερο θεµιτή στο 

γνώριµο ελληνικό περιβάλλον και συντελεί στην προσέγγιση του ζητήµατος από το γυναικείο 

φύλο µε περισσότερο σκεπτικισµό. Η διαφορά των απόψεων των δύο φύλων εκφράζεται 

κυρίως στη διαβάθµιση «Πάρα πολύ», µε τις γυναίκες να επιλέγουν σε ποσοστό 86,4% και 

τους άνδρες 70%. Αντίθετα, στις επόµενες δύο διαβαθµίσεις τα ποσοστά των ανδρών είναι 

λίγο µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των γυναικών («Πολύ»:10% για τους άνδρες και 6,8% για 

τις γυναίκες, «Αρκετά»: 8,6% για τους άνδρες και 1,9% για τις γυναίκες), γεγονός που 

καταδεικνύει εντονότερη αποτρεπτική επίδραση των οικογενειακών / προσωπικών λόγων στις 

επιλογές των γυναικών έναντι των ανδρών. 

Μόνο το 7,5% των αποφοίτων που απάντησαν αρνητικά στο ερώτηµα για 

επαγγελµατική κινητικότητα στο εξωτερικό δήλωσε ότι δεν επηρεάζεται στη λήψη της 

απόφασής του από τέτοιους παράγοντες. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι 11,4% 

και για τις γυναίκες πολύ µικρότερο, 4,9%. Οι λόγοι αυτής της διαφοράς έχουν ήδη διαφανεί 

στα όσα προαναφέρθηκαν.  
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 Προτίµηση σε ελληνικό τρόπο ζωής (Παρ. Πίνακας 67) 
Οι Έλληνες λαµβάνοντας ποικίλες αφορµές έχουν κατά καιρούς αναφερθεί στην 

ιδιαιτερότητα του ελληνικού τρόπου ζωής σε σχέση µε αυτόν των υπολοίπων Ευρωπαίων, αν 

βέβαια στη σηµερινό παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον µπορούµε ακόµη να µιλούµε για 

µεγάλης έκτασης διαφορές µεταξύ των χωρών σε ένα υπερεθνικό µόρφωµα, όπως η ενωµένη 

Ευρώπη. Παρ’ όλο που η προσωπική µας άποψη δε διαδραµατίζει κανέναν απολύτως ρόλο, 

κρίνουµε σκόπιµο να την αναφέρουµε εδώ –φυσικά για λόγους αντικειµενικότητας και 

αξιοπιστίας των απαντήσεων δε συζητήθηκε τίποτε σχετικό µε τους αποφοίτους κατά τη 

συµπλήρωση των απόψεών τους-. Η προσωπική µας αντίληψη είναι ότι, αν και στα 

προηγούµενα χρόνια ο τρόπος ζωής στην Ελλάδα ήταν πράγµατι διαφορετικός σε σχέση µε 

τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, µε το πέρασµα των χρόνων η κατάσταση αυτή 

µεταβάλλεται και υπάρχει έντονη τάση να µειωθεί αυτή η απόσταση. Η περιορισµένη όµως 

επαφή µε την Ευρώπη δεν επιτρέπει να διαφανεί καθαρά η µείωση της διαφοράς και να 

καταρρεύσει αυτός ο µύθος σε επίπεδο προσώπων. Αν λοιπόν συµβατικά αποδεχθούµε ότι η 

ιδιαιτερότητα του ελληνικού τρόπου ζωής είναι µια πραγµατικότητα, βλέπουµε ότι για το 89% 

των αποφοίτων που απαντούν στο ερώτηµα αυτό ο ελληνικός τρόπος ζωής αποτελεί ένα εκ 

των ουκ άνευ στοιχείων της ζωής τους και, προκειµένου να µην τον στερηθούν, δε θα 

µετακινούνταν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα σε αναζήτηση καλύτερης επαγγελµατικής τύχης. 

Μάλιστα από το σύνολο των θετικών απαντήσεων οι περισσότερες συγκεντρώνονται στο 

«Πάρα πολύ» (70,5%), ενώ στο «Πολύ» έχουµε 9,8% και στο «Αρκετά» 8,7%.  

Αν συνδυάσουµε τις απαντήσεις µε το γεγονός ότι τα άτοµα που απαντούν είναι τα 

περισσότερα νεαρής σχετικά ηλικίας, µπορούµε να ερµηνεύσουµε το υψηλό ποσοστό που 

έδωσαν στον τρόπο ζωής (δίνοντάς του µια χροιά αναφερόµενη στις δυνατότητες 

ψυχαγωγίας), µια και άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας και µε διαφορετικές υποχρεώσεις 

επικεντρώνονται λιγότερο στον παράγοντα αυτό και περισσότερο στην επίλυση των 

υπόλοιπων προβληµάτων τους. 

Τα δύο φύλα δεν παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές στις τοποθετήσεις τους. Οι άνδρες 

σε ποσοστό 91,4% και οι γυναίκες σε ποσοστό 87,4% αποδίδουν σηµασία στο συγκεκριµένο 

παράγοντα (µεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στο «Πάρα πολύ» µε 72,9% και 68,9% αντίστοιχα).  

Το 11% των αποφοίτων απάντησε αρνητικά στην επίδραση αυτού του παράγοντα. Το 

ποσοστό αυτό για τους άνδρες είναι 8,6% και για τις γυναίκες 12,6%.  

Η διαφοροποίηση αυτή κατά τη γνώµη µας οφείλεται σε λόγους που άµεσα ή έµµεσα 

αποδίδονται στο φύλο. Πρώτα πρώτα ο τρόπος ζωής των γυναικών στην ελληνική κοινωνία, 

κυρίως της περιφέρειας, είναι πιο περιορισµένος από των ανδρών και εποµένως ήταν 

αναµενόµενο να θεωρηθεί πολύ ισχυρός λόγος στο υπό εξέταση ερώτηµα. Έπειτα  είναι 

λογικό ότι οι γυναίκες, αν έχουν την πεποίθηση ότι αντιµετωπίζουν εντονότερα προβλήµατα 

στην ελληνική αγορά εργασίας, λειτουργώντας ρεαλιστικά θα παραβλέψουν τον ελληνικό 

τρόπο ζωής ως δεσµευτικό στοιχείο στις επιλογές τους και θα αποδώσουν βαρύτητα σε όσα 

θεωρούν συµφερότερα.  
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 Άγνοια / ελλιπής γνώση ξένων γλωσσών (Παρ. Πίνακας 67) 
Το γεγονός ότι ένα µεγάλο τµήµα των σηµερινών δραστηριοτήτων σε ατοµικό και 

συλλογικό επίπεδο έχουν διεθνείς παραµέτρους υποχρεώνει τα άτοµα να εξασφαλίζουν 

αποτελεσµατικούς και ασφαλείς τρόπους επικοινωνίας. Το µεγαλύτερο ίσως εµπόδιο µεταξύ 

των εµπλεκοµένων στις διάφορες δραστηριότητες, που πρέπει να γεφυρωθεί, είναι αυτό της 

γλωσσικής διαφοράς. Ειδικά για τους Έλληνες, των οποίων η γλώσσα στο παρελθόν έχει 

παίξει το ρόλο του συνδετικού κρίκου ανάµεσα σε ετερόγλωσσους λαούς, αλλά µε το 

πέρασµα των χρόνων παραµερίστηκε από άλλες, αποτελεί διαρκές ζητούµενο η εξασφάλιση 

απρόσκοπτης επικοινωνίας µε άλλους λαούς. Εργαλείο σε αυτή την ανάγκη είναι η εκµάθηση 

ξένων γλωσσών, στην οποία οι Έλληνες έχουν στραφεί εδώ και πολλά χρόνια. Είναι µάλιστα 

χαρακτηριστικό ότι δεν τους ήταν αρκετή η γνώση µιας µόνο ευρέως διαδεδοµένης ξένης 

γλώσσας, αλλά σταδιακά έχουµε φτάσει στην επιδίωξη της γνώσης δύο τουλάχιστον ξένων 

γλωσσών. Χαρακτηριστικά σηµάδια αυτής της τάσης είναι η εδώ και δεκαετίες οικογενειακή 

επένδυση (µε την αντίστοιχη οικονοµική επιβάρυνση) σε ιδιωτικά φροντιστήρια και ιδιαίτερα 

µαθήµατα για την εξασφάλιση της πολυπόθητης γλωσσοµάθειας και του πιστοποιητικού που 

συνήθως τη συνοδεύει, αλλά και η ισχυρή πλέον παρουσία των ξένων γλωσσών στο 

αναλυτικό πρόγραµµα του ελληνικού σχολείου (µε την ένταξη δύο ξένων γλωσσών στο 

δηµοτικό, στο γυµνάσιο και στο λύκειο). 

Μέσα από διάφορες έρευνες έχει βρεθεί ότι οι Έλληνες είναι από τους πιο έντονα 

ενδιαφερόµενους για τη γνώση ξένων γλωσσών Ευρωπαίους. Αυτό το οποίο δεν έχει 

διαπιστωθεί όµως σε πλήρη έκταση είναι σε ποιο βαθµό η γνώση αυτή µπορεί πράγµατι να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες του παρόντος, καθώς επίσης και κατά πόσον αντιστοιχεί σε 

µεγάλο τµήµα του πληθυσµού. 

Από τους απόφοιτους που έπρεπε να απαντήσουν στη συγκεκριµένη επιλογή το 

65,9% (64,3% οι άνδρες και λίγο περισσότερο, 67%, οι γυναίκες) απάντησε ότι αυτός δεν 

ήταν «Καθόλου» (51,4% του συνόλου) ο λόγος που θα τους απέτρεπε από την 

επαγγελµατική κινητικότητα στο εξωτερικό ή ήταν µόνο «Λίγο» (14,5% του συνόλου). Αυτό, 

ανεξάρτητα από το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας του κάθε απόφοιτου, είναι ενδεικτικό και 

του γεγονότος ότι τα άτοµα τα οποία θα µετακινούνταν στο εξωτερικό για επαγγελµατικούς 

λόγους, αν µη τι άλλο, διακρίνονται από µια σχετική σιγουριά ότι θα αντεπεξέλθουν στις 

οποιεσδήποτε απαιτήσεις, χωρίς η γλώσσα να αποτελέσει εµπόδιο. Άλλωστε, στο παρελθόν 

αποδείχθηκε ότι οι γλωσσικοί φραγµοί είναι δυνατόν να υπερπηδηθούν στο όνοµα της 

προόδου, ατοµικής και συλλογικής. 

Την ανεπαρκή γνώση ξένης γλώσσας επικαλέστηκε το 34,1% των αποφοίτων (35,7% 

οι άνδρες και 33%, οι γυναίκες), για να αιτιολογήσει την αρνητική του στάση έναντι της 

επαγγελµατικής κινητικότητας στο εξωτερικό. Οι απαντήσεις µάλιστα συγκεντρώθηκαν 

περισσότερο στο «Πάρα πολύ» (12,7%) και στο «Αρκετά» (15%) και λιγότερο στο «Πολύ» 

(6,4%). Θεωρούµε ότι ακόµη και αυτό το ποσοστό είναι σχετικά υψηλό, αν λάβουµε υπόψη 

µας ότι µια βασική γνώση ξένων γλωσσών είναι εύκολο πλέον να αποκτηθεί· σίγουρα όµως 

είναι δυσκολότερο να αντιµετωπιστεί ο ενδόµυχος φόβος για τη ζωή στο εξωτερικό και για 
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τυχόν δυσκολίες προσαρµογής στον τρόπο ζωής µιας άλλης χώρας, που ενδέχεται να 

υποκρύπτεται πίσω από αυτή την αιτιολόγηση.  

 

 Ικανοποίηση από την τωρινή εργασία (Παρ. Πίνακας 67) 
Για το 63,6% των αποφοίτων η εργασία στην οποία απασχολούνταν κατά το χρόνο 

διενέργειας της έρευνας ήταν ικανοποιητική σε βαθµό επαρκή, ώστε να µη χρειαστεί να 

αποφασίσουν µετακίνηση σε χώρα της Ε.Ε. για εξασφάλιση καλύτερης εργασίας. Αυτό το 

ποσοστό µάλιστα κατανέµεται ως εξής: το 27,7% τοποθετείται στο «Πάρα πολύ» και από 

17,9% στο «Πολύ» και στο «Αρκετά». 

Στους άνδρες βλέπουµε µια εµφανέστατη υπεροχή του αντίστοιχου ποσοστού 

(75,7%) έναντι των γυναικών (55,3%), κάτι που εξηγείται εύκολα, αν συνδυαστεί µε τις 

απαντήσεις σε προηγούµενα ερωτήµατα, που καταδεικνύουν µεγαλύτερες δυσκολίες και 

προβλήµατα για τη γυναικεία απασχόληση και, εποµένως, µικρότερο αίσθηµα ικανοποίησης.  

Για το υπόλοιπο 36,4% η ικανοποίηση από την τωρινή εργασία του ήταν «Λίγο» ή 

«Καθόλου» αιτία για αυτή την επιλογή. Να σηµειωθεί ότι κατά την εποχή που διενεργήθηκε η 

έρευνα κάποιοι από τους απόφοιτους ήταν άνεργοι ή οικονοµικά ανενεργοί, οπότε οι 

απαντήσεις τους, όπως ήταν φυσικό, θα  συµπεριλαµβάνονταν στις συγκεκριµένες 

διαβαθµίσεις. Ειδικά µάλιστα για τις γυναίκες παρατηρούµε ότι το ποσοστό αρνητικών 

απαντήσεων (44,7%) είναι σηµαντικά υψηλότερο από εκείνο των ανδρών (24,3%). Αυτό σε 

µεγάλο βαθµό µπορεί να αποδοθεί στις διαφορές στο εργασιακό status µεταξύ των δύο 

φύλων. Να θυµίσουµε ότι το ποσοστό των ανδρών εργαζοµένων στο δείγµα µας είναι κατά 

πολύ υψηλότερο (92,4%) από το αντίστοιχο των γυναικών (77,3%) υποδηλώνοντας 

χαµηλότερη εκπροσώπηση των γυναικών στο ενεργό εργατικό δυναµικό, κάτι που 

αναδεικνύεται και σε άλλες έρευνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη σχετικά µε την 

απασχόληση. Επίσης, να σηµειώσουµε και πάλι τα πολύ υψηλότερα ποσοστά γυναικείας 

ανεργίας (14,9%) για τις γυναίκες του δείγµατος έναντι του ποσοστού των ανέργων ανδρών 

(4,8%). Ανάλογη διαφορά παρατηρείται και στην οµάδα των οικονοµικά ανενεργών ατόµων, 

όπου οι γυναίκες είναι σχεδόν τριπλάσιες (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. Επιπρόσθετα, το χαµηλότερο ποσοστό των 

γυναικών σε αυτές τις διαβαθµίσεις µπορεί να αιτιολογηθεί και από τη µικρότερη ικανοποίησή 

από την εργασία όσων εργάζονται, που έχει διαφανεί σε προηγούµενα ερωτήµατα.    

Η υπόθεσή µας ότι το γυναικείο φύλο ακριβώς λόγω των εργασιακών προβληµάτων 

µε τα οποία έρχεται αντιµέτωπο εµφανίζει µικρότερη ικανοποίηση από το εργασιακό του 

status επαληθεύεται έµµεσα και από τα ευρήµατα του Kendall’ W Test, που παρουσιάζονται 

στη συνέχεια, καθώς οι τιµές του τεστ για την ικανοποίηση από την εργασία είναι µικρότερες 

για τους άνδρες (άρα έχουµε σηµαντικότερη τάση) και µεγαλύτερες για τις γυναίκες (άρα 

έχουµε λιγότερο σηµαντική τάση). 
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Για άλλη µια φορά λοιπόν γίνεται έµµεσα φανερό ότι οι δυσκολίες είναι περισσότερες 

στο εργασιακό πεδίο για το γυναικείο φύλο και οι επιπτώσεις τους στη ζωή και τις στάσεις των 

γυναικών ποικίλες και πολυσύνθετες. 

 

 Kendall’ s W Test 
Σύµφωνα µε το Kendall’ W Test στην αιτιολόγηση των αποφοίτων για την αρνητική 

τους στάση έναντι της διευρωπαϊκής επαγγελµατικής κινητικότητας υπάρχει µεγαλύτερη τάση 

στους οικογενειακούς /προσωπικούς λόγους (1,83), ενώ ακολουθούν η προτίµηση στον 

τρόπο ζωής στην Ελλάδα (2,02) και η ικανοποίηση από την τωρινή εργασία (3,00). 

Στις γυναίκες η τάση δε µεταβάλλεται σε σχέση µε τα ευρήµατα του Kendall’ s W Test 

σε συλλογικό επίπεδο. Μικρές µόνο διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στις αντίστοιχες τιµές 

του Test (1,71 / 2,12 / 3,13) που δείχνουν λίγο πιο σηµαντική τάση στους οικογενειακούς / 

προσωπικούς λόγους. 

Στους άνδρες υπάρχει διαφορετική αξιολογική κατάταξη των τάσεων, καθώς 

εµφανίζεται ισχυρότερη τάση στην προτίµηση στο τρόπο ζωής στην Ελλάδα (1,87) και 

έπονται οι οικογενειακοί / προσωπικοί λόγοι (2,01) και η ικανοποίηση από την τωρινή εργασία 

(2,81). 

 

 Άλλος λόγος µη αποδοχής θέσης εργασίας σε χώρα της Ε.Ε. 
Μόνο ένα άτοµο (γυναίκα) επικαλέστηκε ότι θα είχε δυσκολία προσαρµογής σε άλλη 

χώρα και γι’ αυτό δε θα επέλεγε την επαγγελµατική κινητικότητα στην Ε.Ε.  

 

 

 

Ε΄ ΜΕΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
5. Απόψεις και στάσεις των αποφοίτων για τα Ι.Ε.Κ. και την αγορά εργασίας 
 
5.1. Γενικές εκτιµήσεις των αποφοίτων για την κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. 

Στην περίπτωση των αποφοίτων του δείγµατός µας το χρονικό διάστηµα που 

µεσολάβησε από τη στιγµή που γεµάτοι προσδοκίες εισήλθαν στα Ι.Ε.Κ. µέχρι τη στιγµή που 

κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις και τις εµπειρίες τους από τα Ινστιτούτα, αλλά και από 

την έως τότε πορεία τους µέσα στην αγορά εργασίας µε τη συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου της έρευνας ήταν αρκετά ικανό, ώστε να είναι σε θέση να προβούν και σε 

έναν συνοπτικό αξιολογικό απολογισµό της προσπάθειάς τους. Κλήθηκαν λοιπόν να κάνουν 

µια γενική αποτίµηση της επιλογής τους τόσο σε σχέση µε τον εαυτό τους όσο και σε σχέση 

µε τους γονείς τους προσεγγίζοντας την κατάσταση όχι ως νεοεισερχόµενοι και µάλλον 

άπειροι σπουδαστές, αλλά µε την εµπειρία που έχουν αποκοµίσει στο χρονικό διάστηµα που 

µεσολάβησε. 
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• Βαθµός κάλυψης προσδοκιών αποφοίτου από το Ι.Ε.Κ. (∆ιάγραµµα 59 και Παρ. 

Πίνακας 78) 
Το 55,9% των αποφοίτων εµφανίζεται ιδιαίτερα δυσαρεστηµένο σε σχέση µε τις 

αρχικές προσδοκίες που έτρεφε, όταν ξεκινούσε την πορεία του στα Ι.Ε.Κ. Το 26,5% µάλιστα 

εκπροσωπεί εκείνους που δεν είδαν «Καθόλου» τις προσδοκίες τους να ικανοποιούνται µε 

την κατάρτιση που έλαβαν στα Ινστιτούτα και το 29,3% εκείνους που είδαν τις προσδοκίες 

τους να ικανοποιούνται µόνο «Λίγο». 

Θετικότερη απάντηση έδωσε το 44,1% του δείγµατος. Και σε αυτές όµως τις 

απαντήσεις παρουσιάζεται πολύ µεγάλη διαφορά ανάµεσα στις επιµέρους διαβαθµίσεις. Οι 

απόφοιτοι που δήλωσαν «Απόλυτα» ικανοποιηµένοι από την πραγµατοποίηση των 

προσδοκιών τους περιορίστηκαν µόνο στο 4,3% και εκείνοι που δήλωσαν «Πολλή» 

ικανοποίηση στο 9%. Αντίθετα, πολύ υψηλότερο (30,9%) ήταν το ποσοστό όσων δήλωσαν 

ότι οι προσδοκίες τους καλύφθηκαν «Αρκετά». Αυτό το εύρηµα σε συνδυασµό µε το ποσοστό 

των απαντήσεων που δόθηκαν στη διαβάθµιση «Λίγο» είναι κάτι που καταδεικνύει ότι τα 

Ι.Ε.Κ., παρ’ όλες τις σοβαρές σε κάποια σηµεία αδυναµίες τους, απολαµβάνουν ακόµη 

κάποιας εκτίµησης ως προς την προσφορά τους. Γι’ αυτό χρήζουν βελτιωτικών 

παρεµβάσεων, ώστε να είναι σε θέση να εµφανίζονται αποτελεσµατικότερα έναντι των 

προσδοκιών όσων σπουδάζουν σε αυτά, αλλά και έναντι των αναγκών της αγοράς εργασίας 

προς την οποία καλούνται να προσαρµοστούν. 

Και στα δύο φύλα παρατηρούµε ότι η πλειοψηφία των απαντήσεων παρουσιάζει 

συγκέντρωση στις µεσαίες διαβαθµίσεις, στο «Αρκετά» (28,7% οι άνδρες και 32,6% οι 

γυναίκες) και στο «Λίγο» (25,9% οι άνδρες και 32% οι γυναίκες). Αυτό µπορεί να οφείλεται 

από τη µια στο ότι οι απόφοιτοι έχουν σε κάποιο βαθµό δυσκολία να αποτιµήσουν το µέγεθος 

της κάλυψης των αρχικών τους προσδοκιών και γι’ αυτό καταλήγουν σε µέσες επιλογές. Από 

την άλλη, όµως, µπορεί να αποδοθεί και στο γεγονός των πραγµατικά µέτριων επιδόσεων 

των Ι.Ε.Κ. έναντι των προσδοκιών των αποφοίτων, πράγµα που επιβεβαιώνει την ανάγκη 

βελτίωσης των αδυναµιών και όχι µιας συνολικής στείρας καταδίκης του συστήµατος. 

Περισσότερο κατηγορηµατικοί στη µη κάλυψη των προσδοκιών τους («Καθόλου») 

από τα Ι.Ε.Κ. εµφανίζονται οι άνδρες  σε ποσοστό 31,5%, ενώ οι γυναίκες παρουσιάζουν ένα 

χαµηλότερο ποσοστό, 22,7%. Αυτό έχει ενδιαφέρον, αν το συνδέσουµε µε ευρήµατα σε 

προηγούµενα ερωτήµατα, που παρουσιάζουν τους άνδρες να αποδίδουν µεγαλύτερη 

σηµασία στην επαγγελµατική εξέλιξή τους στο εργασιακό περιβάλλον από ό,τι οι γυναίκες. Το 

στοιχείο αυτό ίσως να είναι ένας από τους σηµαντικότερους λόγους για τους οποίους τα Ι.Ε.Κ. 

τους απογοήτευσαν και τους οδήγησαν στην απάντηση αυτή. 

Ανάµεσα στις µεταβλητές “κλάδος ειδικότητας” και “βαθµός κάλυψης προσδοκιών 

αποφοίτου από Ι.Ε.Κ.” δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2=60,424   p=0,198)· 

τη µεγαλύτερη συσχέτιση παρουσιάζει ο κλάδος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών µε την 

απόλυτη δυσαρέσκεια, καθώς πολλοί απόφοιτοι προσδοκούσαν σε πρόσληψή τους στον 

δηµόσιο τοµέα µε ειδικό ποσοστό για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ., κάτι που µέχρι την εποχή 

διεξαγωγής της έρευνας δεν είχε πραγµατοποιηθεί.  
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Λίγες µόνο ειδικότητες εµφάνισαν απόλυτη ικανοποίηση από τις σπουδές τους στα 

Ι.Ε.Κ. σε µάλλον περιορισµένο ποσοστό. «Πολλή» ικανοποίηση δήλωσε περίπου ένας στους 

δέκα αποφοίτους της Μηχανολογίας, της Πληροφορικής, της Αισθητικής και της Οικονοµίας 

και ∆ιοίκησης και «αρκετή» ένας στους τρεις της Μηχανολογίας, των Ηλεκτρονικών και 

Αυτοµατισµού, της Πληροφορικής, της Επικοινωνίας και ΜΜΕ και των Μεταφορών και 

Τουρισµού. Τη µικρότερη ικανοποίηση παρουσιάζουν -µε φθίνουσα κατάταξη- οι κλάδοι 

Περιβάλλοντος, Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, ∆οµικών Έργων, Ηλεκτρολογίας, 

Γεωτεχνικός, Μεταφορών και Τουρισµού και Εφαρµοσµένων Τεχνών µε ποσοστό πάνω από 

60% που φτάνει και µέχρι πάνω από 90%. Στους άλλους κλάδους τα ποσοστά δυσαρέσκειας 

κυµαίνονται περίπου ανάµεσα στο 40-50%.  

Η γενικότερη εικόνα που αποτυπώνεται είναι της έλλειψης ικανοποίησης για όλους 

τους κλάδους, η οποία αποδίδεται στις ατέλειες του θεσµικού πλαισίου των Ι.Ε.Κ. (πολλές 

από τις οποίες ακόµη και σήµερα δεν έχουν αντιµετωπιστεί), εξαιτίας των οποίων ο 

επαγγελµατικός τίτλος που παρέχεται δεν έχει αποκτήσει τη δέουσα αποδοχή στην αγορά 

εργασίας. 

Σε παρόµοιο αποτέλεσµα οδηγεί η συσχέτιση των δύο µεταβλητών “επίπεδο 

βαθµολογίας στο Λύκειο” και “βαθµός κάλυψης προσδοκιών αποφοίτου”. ∆εν παρατηρείται 

στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Gamma=0,03  p=0,659), εµφανίζεται, όµως, µεγαλύτερη 

συσχέτιση στο επίπεδο βαθµολογίας 13,1-15 και στην απόλυτη, καθώς και στο επίπεδο 

βαθµολογίας 15,1-17 και στην πολλή κάλυψη των προσδοκιών του αποφοίτου από τις 

σπουδές στο Ι.Ε.Κ.  

Όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους στο σχολείο οι 

περισσότεροι απόφοιτοι δήλωσαν «λίγη» ή «καθόλου» ικανοποίηση των προσδοκιών τους 

από τις σπουδές τους στα Ι.Ε.Κ., ενώ περίπου το ένα τρίτο από αυτούς αναφέρθηκε σε 

αρκετή ικανοποίηση. Τα µεγαλύτερα ποσοστά «λίγης» και «καθόλου» ικανοποίησης 

εµφανίζουν οι απόφοιτοι µε σχολική επίδοση µέχρι 13, ενώ ακολουθούν εκείνοι µε τις πιο 

υψηλές επιδόσεις 17,1-20. Ειδικά για τους τελευταίους θα ήταν αναµενόµενες υψηλότερες 

προσδοκίες, αφού οι µεγαλύτερες σχολικές τους επιδόσεις τους προετοίµαζαν για συνέχιση 

των σπουδών τους και πέρα από το Λύκειο. Η παρόµοια τοποθέτηση των ατόµων µε 

χαµηλότερες βαθµολογίες, έστω και σε µικρότερα ποσοστά, καταδεικνύει ότι οι 

επαγγελµατικές προσδοκίες είναι ανεξάρτητες από τις σχολικές επιδόσεις και τα άτοµα 

εκκινούν τις προσπάθειές τους για επαγγελµατική δραστηριότητα αποδεσµευµένα από αυτές.  

 

• Βαθµός κάλυψης προσδοκιών γονέων αποφοίτου (∆ιάγραµµα 60 και Παρ. Πίνακας 

79) 
Η επιλογή φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. είναι ένα ζήτηµα που απασχολεί σοβαρά την ελληνική 

οικογένεια, αποτελεί τµήµα της προσπάθειας κάποιου µέλους της να εξασφαλίσει µια 

ικανοποιητική και εξειδικευµένη θέση εργασίας ή να βελτιώσει την ήδη υπάρχουσα. Με την 

έννοια αυτή η φοίτηση σε ένα Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης αποτελεί σηµαντική 

επένδυση προσπάθειας, χρόνου και -κυρίως στην περίπτωση των ιδιωτικών Ινστιτούτων- 
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χρηµάτων για την οικογένεια, η οποία αναµένει στη συνέχεια τη δικαίωσή του εγχειρήµατός 

της. Ένα µεγάλο µέρος της προσπάθειας αφορά τους γονείς των αποφοίτων, οι οποίοι 

επιβαρύνονται συνήθως οικονοµικά και, όπως είναι φυσικό, τρέφουν κάποιες προσδοκίες για 

το επαγγελµατικό µέλλον των παιδιών τους µετά την αποφοίτηση. Εξάλλου, δεδοµένου του 

ισχυρού δεσµού που συνδέει τα µέλη της ελληνικής οικογένειας, οι γονείς είναι σε θέση να 

γνωρίζουν άµεσα τις δυσκολίες και τα προβλήµατα που ενδεχοµένως αντιµετωπίζουν τα 

παιδιά τους και µε βάση τη γνώση αυτή να διατυπώσουν την άποψή τους. Θελήσαµε λοιπόν 

να διαπιστώσουµε τη γνώµη των γονέων των αποφοίτων για το µέγεθος της 

πραγµατοποίησης ή διάψευσης των αρχικών τους προσδοκιών για τις σπουδές στα Ι.Ε.Κ. 

Οι γονείς ενός στους τρεις αποφοίτους είναι «Αρκετά» ικανοποιηµένοι σε σχέση µε 

την πραγµατοποίηση των προσδοκιών που έτρεφαν αρχικά, αφού αυτή η διαβάθµιση 

συγκεντρώνει σε απόλυτες τιµές τις περισσότερες επιλογές (34,4%). Μικρότερα ποσοστά 

έχουµε στην «Πολλή» (13,6%) και στην «Απόλυτη» (6,2%) ικανοποίηση των προσδοκιών των 

γονέων. 

Σχεδόν οι µισοί γονείς (45,7%) όµως εµφανίζονται να έχουν «Λίγη» ή «Καθόλου» 

ικανοποίηση των προσδοκιών τους. 

Τα ευρήµατα σε επίπεδο φύλου παρουσιάζουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Πιο 

συγκεκριµένα οι απόψεις των γονέων των ανδρών αποφοίτων είναι σε µεγαλύτερο ποσοστό 

τοποθετηµένες στις θετικές διαβαθµίσεις (53,8%) από ό,τι οι γονείς των γυναικών αποφοίτων 

(45,3%). 

Αντίστοιχα, στις αρνητικές διαβαθµίσεις («Λίγο» και «Καθόλου») τα ποσοστά των 

γονέων των ανδρών αποφοίτων (46,2%) είναι αρκετά χαµηλότερα από τα αντίστοιχα των 

γυναικών (54,7%). Αυτό θα µπορούσε να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι γυναίκες, όπως έχει 

ήδη φανεί σε προηγούµενες ερωτήσεις, αντιµετώπισαν εντονότερα προβλήµατα στην 

επαγγελµατική τους αποκατάσταση από τους άνδρες και αυτό οδήγησε στη χαµηλότερη 

ικανοποίηση των προσδοκιών των γονέων τους. 

 

• Επανεπιλογή φοίτησης σε Ι.Ε.Κ. (∆ιάγραµµα 61 και Παρ. Πίνακας 80) 
Έχουν αναφερθεί σε προηγούµενο σηµείο της διατριβής οι λόγοι που οδήγησαν τους 

αποφοίτους του δείγµατος στην επιλογή της φοίτησης σε Ι.Ε.Κ. Παρουσιάζει ενδιαφέρον να 

διαπιστώσουµε πώς η εµπειρία των υποκειµένων στην αγορά εργασίας στα χρόνια που 

µεσολάβησαν από την αποφοίτησή τους µέχρι τη στιγµή που στα πλαίσια της έρευνας 

κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους επηρέασε και την αποτίµηση των σπουδών τους 

στα Ι.Ε.Κ. Κρίναµε µάλιστα ότι το µέγεθος της ικανοποίησης ή µη θα µπορούσε να διαφανεί 

αν οι απόφοιτοι δήλωναν την εκ νέου επιλογή των  σπουδών στα Ι.Ε.Κ. ακόµη και µετά από 

τις εµπειρίες που έχουν αποκοµίσει από την πορεία τους στην αγορά εργασίας, ή όχι. 

Ένας στους τρεις αποφοίτους (29,2%) δήλωσε ότι «Μάλλον» ή «Σίγουρα» θα επέλεγε 

και πάλι να φοιτήσει σε Ι.Ε.Κ., όντας προφανώς ευχαριστηµένος από το αποτέλεσµα των 

σπουδών του, ενώ το 29,8% των αποφοίτων δήλωσε ότι «Ίσως» θα επέλεγε να επαναλάβει 

τις σπουδές του σε αυτό. 
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Το υπόλοιπο 40,9% έδειξε δυσαρέσκεια για το αποτέλεσµα της κατάρτισης που έλαβε 

στα Ινστιτούτα επιλέγοντας να απαντήσει «Μάλλον όχι» και «Σίγουρα όχι» στη δυνατότητα 

επανάληψης των σπουδών του.   

Η εικόνα των ευρηµάτων στα δύο φύλα δεν παρουσιάζει µεγάλες αποκλίσεις ανάµεσά 

τους ούτε και σε σχέση µε το µέσο όρο. Οι απόφοιτοι δήλωσαν ότι, αν έπρεπε να κάνουν εκ 

νέου την επιλογή τους, «Σίγουρα» ή «Μάλλον» θα επέλεγαν  την επανάληψη της φοίτησης οι 

άνδρες σε ποσοστό 26,4% και οι γυναίκες σε ποσοστό 31,5%. Τη διαβάθµιση «Ίσως» 

επέλεξε το 31,3% των ανδρών και το 28,7% των γυναικών, ενώ για το 42,4% και το 39,8% 

αντίστοιχα η απάντηση στο ενδεχόµενο να φοιτήσουν και πάλι στο Ι.Ε.Κ. ήταν «Σίγουρα  όχι» 

και «Μάλλον όχι». 

∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (Χ2= 63,687  p= 0,128) µεταξύ των 

µεταβλητών “κλάδος ειδικότητας” και “επιλογή φοίτησης σε Ι.Ε.Κ. (ύπαρξη δυνατότητας 

επανεπιλογής)” (Παρ. Πίνακας 99)· υπάρχει όµως υψηλότερη συσχέτιση ανάµεσα στους 

κλάδους Οικονοµίας και ∆ιοίκησης και την µεγάλη βεβαιότητα επανεπιλογής σπουδών σε 

Ι.Ε.Κ., Πληροφορικής και την επιλογή “ίσως”, Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας και το 

“µάλλον όχι” και Αισθητικής και του “σίγουρα όχι”. 

Οι απόφοιτοι όλων των κλάδων δήλωσαν σε µεγάλο ποσοστό ότι δε θα επιθυµούσαν 

την 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 και κατοχύρωσης 

των πιστοποιούµενων προσόντων τους στην αγορά εργασίας. 

 

• Επιλογή της ίδιας ειδικότητας σε περίπτωση επανάληψης της φοίτησης σε Ι.Ε.Κ. 
(∆ιάγραµµα 62 και Παρ. Πίνακας 81) 

Ένας από τους προσφερόµενους τρόπους, για να διαπιστωθεί η ικανοποίηση των 

αποφοίτων από την επιλογή ειδικότητας κατά την είσοδό τους στα Ι.Ε.Κ., είναι η απάντησή 

τους στο ερώτηµα αν θα επέλεγαν και πάλι την ίδια, αν τους δινόταν η ευκαιρία να 

ξαναφοιτήσουν στα Ι.Ε.Κ.  

Οι απαντήσεις των αποφοίτων έδειξαν ότι το 42,9% από αυτούς θα επέλεγε 

«Σίγουρα» ή «Μάλλον» την ίδια ειδικότητα µε την αρχική τους επιλογή, ενώ το 19,8% δείχνει 

κάποια δυσπιστία στην επιλογή του δηλώνοντας ότι «Ίσως» να έκανε την ίδια επιλογή. 

Αντίθετα, αρνητικά τοποθετήθηκε το 37,4% του δείγµατος δίνοντας στην ερώτηση τις 

απαντήσεις «Σίγουρα όχι» και «Μάλλον όχι». Αυτό επιδέχεται πολλές ερµηνείες. Είτε η 

επιλογή τους ήταν επιπόλαιη και αποδείχθηκε ανεπιτυχής στο πέρασµα του χρόνου είτε η 

ειδικότητά τους δοκιµαζόµενη στην αγορά εργασίας δεν ανταποκρίθηκε στις αρχικές 

προσδοκίες των τότε σπουδαστών είτε, τέλος, ωριµάζοντας στις νέες συνθήκες της αγοράς 

αντιλήφθηκαν ότι µια διαφορετική επιλογή θα ανταποκρινόταν περισσότερο σε αυτές και στα 

νέα τους ενδιαφέροντα. Γι’ αυτό, άλλωστε, ένα από τα βασικότερα προσόντα, το οποίο πρέπει 

να συνοδεύει τον εργαζόµενο είναι η ευελιξία στη συµπεριφορά και στην αντίληψη, που του 

προσφέρουν τη δυνατότητα να αντιλαµβάνεται έγκαιρα τις µεταβολές στο σύγχρονο 
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περιβάλλον και να προσαρµόζεται σε αυτές. Εξάλλου, αποτελεσµατική κατάρτιση δεν είναι 

µόνο αυτή που επιτυγχάνει την επικαιροποίηση της γνώσης, αλλά και την ανάπτυξη από τα 

άτοµα ικανοτήτων προσαρµογής στους νέους όρους. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας των απαντήσεων κατά φύλο 

µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι οι άνδρες θα επέλεγαν και πάλι «Σίγουρα» ή «Μάλλον» την 

ίδια ειδικότητα σε ποσοστό 36,8%, που είναι µικρότερο από το αντίστοιχο 47,8% των 

γυναικών, οι οποίες έτσι εµφανίζονται πιο ευχαριστηµένες από την ειδικότητά τους. Οι άνδρες 

µετακυλίουν τη σχετική τους ικανοποίηση στην επιλογή «Ίσως» (22,2%) δείχνοντας 

αβεβαιότητα για την επιτυχία της αρχικής τους επιλογής ειδικότητας σε µεγαλύτερο βαθµό 

από τις γυναίκες, που απαντούν «Ίσως» σε ποσοστό 17,8%. 

Η µικρότερη ικανοποίηση των ανδρών από την ειδικότητα που επέλεξαν 

αποτυπώνεται στη δήλωσή τους ότι «Σίγουρα» ή «Μάλλον» δε θα έδειχναν προτίµηση στη 

συγκεκριµένη ειδικότητα σε ποσοστό µεγαλύτερο (41%) από τις γυναίκες (34,4%). 

Η συσχέτιση των δύο µεταβλητών “κλάδος ειδικότητας” και “επιλογή της ίδιας 

ειδικότητας (ύπαρξη δυνατότητας επανεπιλογής)” δεν είναι στατιστικά σηµαντική (Χ2= 63,350  

p= 0,135) (Παρ. Πίνακας 100). Παρατηρείται, όµως, µεγαλύτερη συσχέτιση µεταξύ της 

Αισθητικής και της σίγουρης επανεπιλογής, της Πληροφορικής και της µεγάλης πιθανότητας 

επανεπιλογής, αλλά και του Γεωτεχνικού κλάδου και του “µάλλον όχι” και της Ηλεκτρολογίας 

και του “σίγουρα όχι” στο σχετικό ερώτηµα. 

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, το µεγαλύτερο ποσοστό (πάνω από τους µισούς) των κλάδων Αισθητικής, 

Ενδυµατολογίας και Σχεδίου Μόδας και Πληροφορικής τοποθετήθηκαν µε βεβαιότητα 

(“σίγουρα ναι” / “µάλλον ναι”) θετικά απέναντι σε αυτό το ενδεχόµενο, απεικονίζοντας 

µεγαλύτερη ευελιξία και πιθανή ζήτηση στην αγορά εργασίας.  

 

5.2. Αγορά εργασίας και ζητούµενες γνώσεις και δεξιότητες  
Σε αυτήν την ανοιχτή ερώτηση ζητήθηκε από τους αποφοίτους να µας αναφέρουν τα 

προσόντα τα οποία σύµφωνα µε την εµπειρία τους από την αγορά εργασίας βρίσκονται σε 

ζήτηση. Τα καταγεγραµµένα προσόντα κατά τη διαδικασία της κωδικοποίησης χωρίστηκαν σε 

δύο µικρότερες κατηγορίες, σε τυπικά και σε ουσιαστικά. Με τον πρώτο όρο αναφερόµαστε 

στα προσόντα για τα οποία απαιτούνται συγκεκριµένα πιστοποιητικά, όπως πτυχίο ή άλλοι 

τίτλοι σπουδών. Με τον δεύτερο όρο αναφερόµαστε σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

και σε ατοµικά στοιχεία του υποψήφιου εργαζόµενου, τα οποία κατά τη γνώµη των εργοδοτών 

(που θεωρούµε ότι αντικατοπτρίζεται στην καταγραφή της εµπειρίας των αποφοίτων) 

καθιστούν έναν εργαζόµενο περισσότερο ή λιγότερο απασχολήσιµο.  
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• Εκπαιδευτικές / επαγγελµατικές δεξιότητες 
 Πτυχίο Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. (∆ιάγραµµα 64 και Πίνακας 88) 

Πολλοί από τους αποφοίτους που συµµετείχαν στην έρευνα εξέφρασαν το παράπονο 

ότι η ειδικότητά τους αντιµετωπίζει ανταγωνισµό από τους αποφοίτους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Αυτά τα 

τελευταία µάλιστα παράγουν αποφοίτους σε συναφείς µε εκείνες των Ι.Ε.Κ. ειδικότητες, 

εντείνοντας τον ανταγωνισµό στην αγορά εργασίας, µια και οι εργοδότες τείνουν να θεωρούν 

καλύτερα καταρτισµένους όσους κατέχουν τίτλο σπουδών ανώτερης βαθµίδας. 

Στο συγκεκριµένο ερώτηµα το 7,1% των αποφοίτων, ποσοστό όχι ιδιαίτερα υψηλό, 

αναφέρθηκε στη ζήτηση εκ µέρους των εργοδοτών για εργαζόµενους µε πτυχίο Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. 

προφανώς για ειδικότητες παραπλήσιες µε εκείνες που προσφέρονται στα Ι.Ε.Κ. Το γεγονός 

αυτό δείχνει ότι υπάρχει χώρος για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας, αρκεί να 

δηµιουργούνται αντίστοιχες θέσεις απασχόλησης. 

Στην κατάσταση αυτή αναφέρθηκαν κυρίως γυναίκες (8,3%) και λιγότερο άνδρες 

(5,5%). 

 

 Πτυχίο Ι.Ε.Κ. (∆ιάγραµµα 64 και Πίνακας 88) 
Περισσότεροι (19,9%) ήταν οι απόφοιτοι που συνάντησαν ζήτηση πτυχίου Ι.Ε.Κ. εκ 

µέρους των εργοδοτών. Κάτι τέτοιο είναι οπωσδήποτε θετικό, αλλά το µέγεθος της ζήτησης 

εξακολουθεί να είναι µικρό, δηλώνοντας έτσι τη χαµηλή διείσδυση του τίτλου που χορηγούν 

τα Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας, τη µικρή αποδοχή που απολαµβάνει. Πιθανές 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. στις 

αντίστοιχες ειδικότητες για λόγους δικού τους συµφέροντος, 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., αλλά και το 

γεγονός ότι οι ανάγκες της αγοράς είναι περισσότερο προσανατολισµένες σε πρακτικότερα 

ζητήµατα, υπερβαίνοντας τον απλό τίτλο σπουδών. 

Και πάλι οι γυναίκες (22,1%) που αναφέρθηκαν σε αυτό το στοιχείο είναι 

περισσότερες από τους άνδρες (17,2%). 

 

 Προϋπηρεσία (∆ιάγραµµα 64 και Πίνακας 88) 
H (κατά προτίµηση αποδεδειγµένη µε ένσηµα ή άλλη βεβαίωση) προϋπηρεσία του 

εργαζόµενου, κυρίως σε επαγγελµατικές θέσεις που απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση, είναι ένα 

στοιχείο το οποίο -όχι άδικα βέβαια- οι εργοδότες θεωρούν ως αξιόπιστο δείκτη της δυνητικής 

αποδοτικότητάς του, γι’ αυτό και συχνά διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην πρόσληψη.  

Τα δεδοµένα της έρευνας έδειξαν ότι σε ποσοστό 54,9%, δηλαδή περισσότεροι από 

ένας στους δύο, οι απόφοιτοι ήρθαν αντιµέτωποι µε την απαίτηση του εργοδότη για 
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προηγούµενη σχετική µε το αντικείµενο της προσφερόµενης εργασίας εµπειρία, προκειµένου 

να προσληφθούν. 

Στις γυναίκες το ποσοστό εκείνων που κατέγραψαν τη συγκεκριµένη παράµετρο 

(59,7%) είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των ανδρών (49%). Το στοιχείο αυτό, όµως, κατά 

τη γνώµη µας δε µεταβάλλει ουσιαστικά την πραγµατικότητα, στην οποία καλούνται οι 

απόφοιτοι να ανταποκριθούν.  

Γίνεται εύκολα αντιληπτό το µέγεθος του προβλήµατος ειδικά για τους 

νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας, οι οποίοι στερούµενοι προηγούµενης εργασιακής 

εµπειρίας δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν µια θέση εργασίας ή υποχρεώνονται να 

αποδεχθούν ένα δυσµενές εργασιακό καθεστώς. 

 

 Γνώση προγραµµάτων Η/Υ (∆ιάγραµµα 64 και Πίνακας 88) 
Οι νέες τεχνολογίες µε προεξάρχουσα τη γνώση Η/Υ έχουν εισβάλλει στη ζωή µας τα 

τελευταία χρόνια µε ραγδαίους ρυθµούς µεταβάλλοντας ανάµεσα στα άλλα και την οργάνωση 

της εργασίας. Η γνώση Η/Υ έχει καταστεί απαραίτητη για την αποτελεσµατική ανταπόκριση 

των εργαζοµένων στις νέες συνθήκες και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να ζητείται ως απαραίτητο 

προσόν από τους εργαζόµενους, προκειµένου να απασχοληθούν σε ορισµένες θέσεις 

εργασίας. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια όχι µόνο έχουν πολλαπλασιαστεί εντυπωσιακά τα 

προσφερόµενα σεµινάρια που σχετίζονται µε τον προγραµµατισµό και κυρίως τη χρήση Η/Υ -

επιδοτούµενα ή µη-, αλλά έχει διαµορφωθεί και µια νέα πραγµατικότητα µε την παροχή 

πιστοποιητικών γνώσης Η/Υ διαφόρων επιπέδων, τα οποία σταδιακά εισέρχονται στην αγορά 

εργασίας και προστίθενται στον κατάλογο των ζητούµενων τυπικών προσόντων για τους 

εργαζόµενους. 

Στην περίπτωση των αποφοίτων του δείγµατος ποσοστό 31,3% δήλωσε ότι ζητείται η 

γνώση Η/Υ ως απαραίτητο προσόν για την πρόσληψη σε ειδικότητες που χρησιµοποιούν 

τέτοιες τεχνολογικές εφαρµογές.  

Η διαφορά µεταξύ των δύο φύλων είναι κάτι παραπάνω από εµφανής. Οι άνδρες σε 

ποσοστό 23,4% και οι γυναίκες σε ποσοστό 37,6% αναφέρθηκαν στη ζήτηση γνώσης Η/Υ.  

Η µεγάλη αυτή διαφορά µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι πολλοί άνδρες του 

δείγµατος ανήκουν σε τεχνικές ειδικότητες, στις οποίες δεν απαιτείται αυτή η γνώση. Αντίθετα, 

η πλειοψηφία των γυναικών συγκεντρώνεται σε ειδικότητες, όπως  π.χ. Οικονοµίας και 

∆ιοίκησης, κ.α., στις οποίες η χρήση Η/Υ είναι γενικευµένη και άρα απαραίτητο προσόν για 

τους υποψήφιους για εργασία. 

 

 Ξένες γλώσσες (∆ιάγραµµα 64 και Πίνακας 88) 
Έχουµε αναφερθεί και σε άλλο σηµείο της µελέτης στην ιδιαίτερη σηµασία που έχει 

αποκτήσει στην εποχή µας η γνώση ξένων γλωσσών και στη δραστηριοποίηση των κρατών 

της Ε.Ε. προς την κατεύθυνση αυτή. Πέρα από τον γεφυροποιό ρόλο που ασκεί η γνώση 

ξένων γλωσσών στις ανθρώπινες κοινωνίες, το δικό µας ενδιαφέρον οφείλει να επικεντρωθεί 

στη σηµασία που αυτή έχει για το εργασιακό περιβάλλον. Η διεθνοποίηση των οικονοµικών 
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σχέσεων των επιχειρήσεων έχει καταστήσει τη γνώση αυτή απαραίτητο εργαλείο για τη 

λειτουργία των εργαζοµένων και για τη διεύρυνση της οικονοµικής δραστηριότητας των 

επιχειρήσεων. 

Στο δείγµα µας το 26,1% των αποφοίτων ανέφερε τον παράγοντα αυτό ως προσόν 

ζητούµενο από τους εργοδότες. Και πάλι βλέπουµε το ποσοστό των ανδρών (20%) να είναι 

µικρότερο από των γυναικών (30,9), κάτι που οφείλεται στο διαφορετικό περιεχόµενο των 

ειδικοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούνται τα δύο φύλα και εποµένως στο διαφορετικό 

βαθµό αναγκαιότητας αυτής της γνώσης που πηγάζει από αυτό. 

 

 Γνώσεις για το αντικείµενο (∆ιάγραµµα 64 και Πίνακας 88) 
Οι γνώσεις για το εργασιακό αντικείµενο προέρχονται είτε από τις σπουδές που κάθε 

άτοµο έχει ακολουθήσει είτε από ειδικά σεµινάρια κατάρτισης ή επανακατάρτισης, µε τα οποία 

διευρύνεται ή εκσυγχρονίζεται / επικαιροποιείται η επαγγελµατική γνώση.  

Η γνώση αυτή βέβαια αποδεικνύεται τόσο µε τα σχετικά πιστοποιητικά σπουδών όσο 

και στην πράξη µε την ίδια την απόδοση του ατόµου κατά την απασχόλησή του στο 

αντικείµενό του. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, σε πολλές περιπτώσεις µεσολαβεί κάποιο 

διάστηµα δοκιµαστικής πρόσληψης των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις, ώστε να γίνει 

αντιληπτή από τον εργοδότη η δυνατότητα ανταπόκρισης του εργαζόµενου στις γνωστικές 

απαιτήσεις της θέσης του.  

Ο παράγοντας αυτός δηλώθηκε από το 33,7% των αποφοίτων, ενώ στα δύο φύλα 

δεν υπάρχουν µεγάλες διαφορές, µε το ποσοστό των ανδρών να βρίσκεται στο 36,6% και των 

γυναικών στο 31,5%. Ακόµη και αυτή η µικρή διαφορά µπορεί όµως να εξηγηθεί, καθώς η 

απασχόληση των ανδρών σε ορισµένες τεχνικές ειδικότητες απαιτεί ειδικές γνώσεις, που 

εύκολα µπορούν να δοκιµαστούν και να επιβεβαιωθούν. 

 

 Παρακολούθηση σεµιναρίων (∆ιάγραµµα 64 και Πίνακας 88) 
Η παρακολούθηση σεµιναρίων κατάρτισης δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να 

ανανεώσουν τις ήδη υπάρχουσες επαγγελµατικές γνώσεις τους ή να αποκτήσουν νέες, ακόµη 

και σε νέα αντικείµενα, βελτιώνοντας έτσι τις δυνατότητες απασχόλησής τους. Ταυτόχρονα, η 

παρακολούθηση αυτή είναι ενδεικτική του ατοµικού ενδιαφέροντος του ατόµου για το 

αντικείµενο, αλλά και της διάθεσής του για βελτίωση των επαγγελµατικών του 

χαρακτηριστικών, και εποµένως, αν κριθεί απαραίτητο, µπορεί να διαδραµατίσει κάποιον 

αξιολογικό ρόλο. 

Το ποσοστό των αποφοίτων που αναφέρθηκαν στον παράγοντα αυτό είναι µάλλον 

χαµηλό, µόλις 5,8%, και γίνεται µεγαλύτερο στους άνδρες (7,6%) και µικρότερο στις γυναίκες 

(4,4%). 

 

 Νεαρή ηλικία (∆ιάγραµµα 64 και Πίνακας 88) 
Πολλές αναφορές γίνονται σε κάθε εξέταση των ζητηµάτων που αφορούν την αγορά 

εργασίας στη µικρότερη ή χαµηλότερη ζήτηση εργαζοµένων ανάλογα µε την ηλικία τους. Είναι 
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γνωστό ότι οι νέοι, κυρίως οι νεοεισερχόµενοι στην αγορά εργασίας, παρουσιάζουν υψηλά 

ποσοστά ανεργίας, το ίδιο όµως παρατηρείται και σε µεγάλες ηλικίες. 

Προτίµηση των εργοδοτών σε εργαζόµενους µε νεαρή ηλικία δήλωσε µόνο το 1,2% 

των αποφοίτων. Το ποσοστό στους άνδρες είναι 2,1%, ενώ στις γυναίκες µόνο 0,6%. 

 

 Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (∆ιάγραµµα 64 και Πίνακας 88) 
Η αναφορά στις εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  έγινε από το 2,8% των 

ανδρών αποφοίτων (1,2% επί του συνόλου) και προφανώς σχετίζεται µε την επιθυµία των 

εργοδοτών να εξασφαλίσουν µόνιµο εργατικό προσωπικό και να µη χρειάζονται αλλαγές, οι 

οποίες απαιτούν εκπαίδευση εξαρχής για τον αντικαταστάτη και σηµαίνουν πιθανή 

επιβράδυνση του ρυθµού λειτουργίας της επιχείρησης. 

 

 Αυτοκίνητο (∆ιάγραµµα 64 και Πίνακας 88) 
Η κατοχή αυτοκινήτου ζητείται κάποιες φορές από τους εργοδότες προκειµένου ο 

εργαζόµενος να απασχοληθεί σε εργασίες που απαιτούν µετακίνηση εκτός της έδρας της 

επιχείρησης, χωρίς η ίδια η επιχείρηση να επιβαρύνεται µε το κόστος του µεταφορικού µέσου. 

Το στοιχείο αυτό καταγράφηκε από το 2,5% του συνόλου των αποφοίτων. Στα δύο 

φύλα υπάρχει µεγάλη διαφορά, αφού αυτοκίνητο ζητήθηκε από το 4,1% των ανδρών και µόνο 

από το 1,1% των γυναικών. Η διαφοροποίηση αυτή πιθανόν αντικατοπτρίζει την αντίληψη 

των εργοδοτών ότι η κατοχή αυτοκινήτου είναι πιθανότερη στους άνδρες παρά στις γυναίκες 

εργαζόµενες.  

 

• Κοινωνικές δεξιότητες 
 Επικοινωνιακή δυνατότητα (∆ιάγραµµα 65 και Πίνακας 89) 

Η συγκεκριµένη ιδιότητα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό, που διευκολύνει τον 

εργαζόµενο στην επαφή του µε τον πελάτη και στη συνεργασία του µε τον εργοδότη και τους 

υπόλοιπους συναδέλφους και συνεργάτες στο εργασιακό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό είναι 

αντικείµενο προς εξέταση στις συνεντεύξεις αξιολόγησης των υποψηφίων για µια θέση 

εργασίας και αποτελεί ένα από τα στοιχεία τα οποία καθιστούν έναν εργαζόµενο κατάλληλο 

για πρόσληψη. 

Στον παράγοντα αυτό αναφέρθηκε το 14,4% των αποφοίτων µε µικρές 

διαφοροποιήσεις στα δύο φύλα, µε τους άνδρες να έχουν ποσοστό 12,4% και τις γυναίκες να 

βρίσκονται λίγο ψηλότερα (16%). Και πάλι θα πρέπει να αναφερθούµε στη µεγαλύτερη εκ 

µέρους των γυναικών δήλωση αυτού του στοιχείου, καθώς παρουσιάζουν µεγαλύτερη 

συγκέντρωση σε ειδικότητες παροχής υπηρεσιών µε συχνή επαφή µε τον πελάτη και, 

εποµένως, η επικοινωνιακή δυνατότητα  είναι προσόν που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. 

 

 Αποδοχή ευέλικτων συνθηκών εργασίας (∆ιάγραµµα 65 και Πίνακας 89) 
Ο όρος ‘”ευέλικτες µορφές εργασίας” εισέβαλε στη ζωή µας κυρίως τα τελευταία 

χρόνια φέρνοντας µαζί του ραγδαίες µεταβολές στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων, 
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µεταβολές που αναφέρονται στο ωράριο, στο είδος της  αµοιβής, στον τρόπο πρόσληψης, 

στην εργασιακή σχέση, κλπ. Έχει γίνει σύνηθες φαινόµενο οι εργοδότες να ζητούν από τους 

εργαζόµενους αποδοχή τέτοιων ευέλικτων µορφών εργασίας, προκειµένου να προσληφθούν 

ή να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους. 

Από τους αποφοίτους το 7,1% ανέφερε αυτόν τον όρο, χωρίς σηµαντική απόκλιση 

ανάµεσα στους άνδρες 6,9%) και τις γυναίκες (7,2%). 

 

 Μικρές οικονοµικές απαιτήσεις (∆ιάγραµµα 65 και Πίνακας 89) 
Η διατήρηση των µισθών και ηµεροµισθίων σε πολύ χαµηλά επίπεδα είναι ένα 

στοιχείο γνωστό σε όλους τους εργαζόµενους και αποτελεί το πάγιο αίτηµά τους σε όλες τις 

κινητοποιήσεις τους.  

Παρ’ όλ’ αυτά  µόνο ένα ποσοστό της τάξης του 0,6% των αποφοίτων  (το οποίο 

µάλιστα ήταν µόνο άνδρες -1,4% του συνόλου τους) αναφέρθηκε σε άσκηση πίεσης εκ 

µέρους των εργοδοτών για αποδοχή µικρότερων αµοιβών, προκειµένου να γίνει δεκτό για 

εργασία. 

 

 Αποτελεσµατικότητα στην αντιµετώπιση προβληµάτων (∆ιάγραµµα 65 και Πίνακας 

89) 
Ο συγκεκριµένος παράγοντας αποτελεί ζητούµενο για τους εργοδότες, οι οποίοι 

αναζητούν εργαζόµενους ικανούς να αντιµετωπίζουν µε επιτυχία τις ανάγκες της εργασίας 

τους και να επιλύουν τα προβλήµατα κάθε είδους που τυχόν θα ανακύψουν στον εργασιακό 

χώρο, χωρίς να επιβαρύνουν τον εργοδότη. 

 Στο συνολικό ποσοστό του 11,3% των αποφοίτων που αναφέρθηκαν σε αυτό το 

στοιχείο, παρατηρούµε ότι το ποσοστό των ανδρών είναι µεγαλύτερο (13,1%) από των 

γυναικών (9,9%), κάτι που θα µπορούσε να συσχετιστεί µε την έντονη επιθυµία των ανδρών 

για ανάληψη θέσεων αυξηµένης ευθύνης, στις οποίες το συγκεκριµένο προσόν είναι 

προφανώς πρωτεύουσας σηµασίας. 

 

 Οικογενειακή κατάσταση (∆ιάγραµµα 65 και Πίνακας 89) 
Ευρέως συζητούµενο, αλλά όχι τόσο εύκολα αποδείξιµο είναι το ζήτηµα της 

προτίµησης των εργοδοτών για εργαζόµενους χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, κυρίως 

στην περίπτωση των γυναικών, µια και θεωρείται ότι η ύπαρξη οικογένειας θα µπορούσε να 

επηρεάσει την παρουσία και την απόδοσή τους στην εργασία τους. 

Μόνο 0,6% των αποφοίτων έκαναν αναφορά στο θέµα αυτό (0,7% των ανδρών και 

0,6% των γυναικών). Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι δεν είχαν 

οικογενειακές υποχρεώσεις, ώστε να αντιµετωπίζουν άµεσα ένα τέτοιο ενδεχόµενο. 

 

 ∆ηµιουργικότητα (∆ιάγραµµα 65 και Πίνακας 89)  
Η δηµιουργικότητα είναι ένας παράγοντας που θα µπορούσε να συσχετιστεί µε την 

αποτελεσµατικότητα στην αντιµετώπιση προβληµάτων στην οποία έγινε αναφορά σε 
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προηγούµενη µεταβλητή. Το ποσοστό στο οποίο οι απόφοιτοι αναφέρθηκαν σε αυτόν είναι 

5,5%, µε τους άνδρες να εµφανίζουν σχεδόν διπλάσιο ποσοστό (7,6%) από τις γυναίκες 

(3,9%).  

Ως πιθανή αιτία γι’ αυτό θα µπορούσαµε να επικαλεστούµε κυρίως την τάση / 

επιθυµία των ανδρών να επιδιώκουν την απασχόληση σε θέσεις µε περισσότερες ευθύνες και 

καθοριστικό ρόλο σε µια επιχείρηση, κατεύθυνση προς την οποία συντελεί θετικά η 

δηµιουργικότητα. 

 

 Αποδοτικότητα (∆ιάγραµµα 65 και Πίνακας 89) 
Πολλή αναφορά γίνεται στο σύγχρονο management στην αποδοτικότητα των 

υπαλλήλων και στους τρόπους υποκίνησής τους, ώστε να επιτύχει µια επιχείρηση την 

ταχύτερη ανάπτυξή της. Άλλωστε, η ίδια η αγορά εργασίας αναγνωρίζει και αµείβει την 

αποδοτικότητα των εργαζοµένων, στην περίπτωση, βέβαια, που ο εργοδότης βασιζόµενος σε 

εµπειρικά αισθητήρια ή σε περισσότερο επιστηµονική καθοδήγηση είναι αποφασισµένος να 

ακολουθήσει αυτήν την οδό. 

Το 7,7% των αποφοίτων έχουν γνώση αυτού του παράγοντα και τον καταγράφουν 

στο σχετικό ερώτηµα της έρευνας, µε το 5,5% των ανδρών και το 9,4% των γυναικών να 

αναφέρονται σε αυτόν. Αυτή η µεγάλη διαφορά ενδέχεται να είναι τυχαία, καθώς σε 

παραπλήσιους παράγοντες τα ποσοστά των ανδρών υπερείχαν κατά πολύ, οπότε είναι 

πιθανό να θεώρησαν ότι συµπεριλαµβάνεται και το συγκεκριµένο στοιχείο στην απάντησή 

τους. 

 

 Αξιοπιστία – Υπευθυνότητα – Συνέπεια (∆ιάγραµµα 65 και Πίνακας 89) 
Τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά αναφέρθηκαν από το 8% των αποφοίτων και 

αναφέρονται σε στοιχεία της προσωπικότητας του εργαζόµενου τα οποία τον καθιστούν άξιο 

της εµπιστοσύνης του εργοδότη, ώστε αυτός να αναθέτει λειτουργίες της επιχείρησής του 

στον πρώτο.  

Στα δύο φύλα οι απόψεις δεν παρουσιάζουν µεγάλη διαφορά, αλλά το ποσοστό των 

ανδρών (7,6%) είναι χαµηλότερο από τις γυναίκες (8,3%). Το γεγονός αυτό υποδεικνύει 

µεγαλύτερη εµµονή των γυναικών σε στοιχεία της προσωπικότητας (πιθανή συσχέτιση µε την 

απασχόλησή τους κυρίως στον κλάδο των υπηρεσιών) σε σχέση µε τους άνδρες, οι οποίοι 

δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στις επαγγελµατικές δεξιότητες. 

 

 Επιθυµία για επαγγελµατική εξέλιξη (∆ιάγραµµα 65 και Πίνακας 89) 
Μόνο το 2,1% των αποφοίτων δήλωσε ότι η επιθυµία για επαγγελµατική εξέλιξη ήταν 

ένα χαρακτηριστικό στο οποίο οι εργοδότες απέδιδαν κάποια βαρύτητα. Είναι προφανές ότι 

κατά τη γνώµη των αποφοίτων οι εργοδότες συνδέουν την έννοια αυτή και µε την επίδειξη 

µεγαλύτερης αποδοτικότητας, πράγµα που είναι φυσικό να τους ενδιαφέρει.  

Έχει διατυπωθεί πολλές φορές η άποψη ότι οι άνδρες για διάφορους λόγους 

επιδεικνύουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την επαγγελµατική τους ανέλιξη και τρέφουν έντονες 

 845



φιλοδοξίες. Θεωρούµε ότι στο συγκεκριµένο χαρακτηριστικό οι απαντήσεις των ανδρών 

παραπέµπουν στην ίδια αντίληψη, καθώς αναφέρονται σε αυτόν τον παράγοντα σε ποσοστό 

µεγαλύτερο (2,8%) από τις γυναίκες (1,7%).  

 

 Καλή εµφάνιση (∆ιάγραµµα 65 και Πίνακας 89) 
Το 5,2% των αποφοίτων αναφέρθηκε στην επιθυµία των εργοδοτών για πρόσληψη 

εργαζοµένων µε καλή εµφάνιση. Το ποσοστό αυτό όµως µπορεί να µας παραπλανήσει, αν 

δεν προσεγγίσουµε το ίδιο ζήτηµα από την πλευρά των δύο φύλων. Πράγµατι, η εικόνα στην 

περίπτωση αυτή είναι τελείως διαφορετική. Κανένας άνδρας δεν έκανε σχετική αναφορά σε 

αντίθεση µε το 9,4% των γυναικών αποφοίτων.  

Υπάρχουν διάφορες πιθανές εξηγήσεις γι’ αυτό. Μια από αυτές είναι ότι στο 

σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον απαιτείται ευχάριστος χώρος και εργαζόµενοι µε καλή 

εµφάνιση, που να δηµιουργούν εξαρχής θετική εντύπωση στον πελάτη συµβάλλοντας έτσι 

στην καλύτερη προώθηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι 

σύγχρονες θεωρήσεις του management συµπεριλαµβάνουν τέτοιους παράγοντες στα 

στοιχεία που επηρεάζουν την οργάνωση και την αποτελεσµατική λειτουργία µιας επιχείρησης, 

καθώς και το επιτυχηµένο marketing των προϊόντων της. 

 Άλλη πιθανή αιτία αυτής της στάσης των γυναικών αποφοίτων είναι ότι είναι 

περισσότερο αποδεκτό / σύνηθες κοινωνικά για τις γυναίκες να ασχολούνται µε την εξωτερική 

τους εµφάνιση και εποµένως είναι φυσικότερο 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.  

 
5.3. Προτάσεις των αποφοίτων για βελτιωτικές παρεµβάσεις στα Ι.Ε.Κ. 

• Βαθµός επίτευξης των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων από τα Ι.Ε.Κ. 
(∆ιάγραµµα 63 και Παρ. Πίνακας 82) 

Έχει ήδη αποσαφηνιστεί ότι δεν αποτελεί κεντρικό στόχο της µελέτης να υπεισέλθει 

στο περιεχόµενο σπουδών των Ι.Ε.Κ. και να αποπειραθεί να δώσει πλήρεις απαντήσεις στο 

ερώτηµα της παροχής από µέρους τους αποτελεσµατικής διδασκαλίας και συγκεκριµένων 

γνώσεων ή όχι. Στα πλαίσια της έρευνας, όµως, και µε βάση το γεγονός ότι τα περισσότερα 

άτοµα που συµµετείχαν στην έρευνα κινούνταν στην αγορά εργασίας για κάποια χρόνια, 

θεωρήσαµε ότι ήταν σε θέση να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά µε το αν οι παρεχόµενες 

από το Ι.Ε.Κ. γνώσεις -θεωρητικές και τεχνολογικές- ανταποκρίνονται σε αυτές που ζητά η 

αγορά εργασίας και σε ποιο βαθµό. 

Οι περισσότερες απαντήσεις των αποφοίτων κινούνται κυρίως στο «Πολύ» (21,6%), 

το «Αρκετά» (37,9%) και το «Λίγο» (29,1%), ενώ πολύ χαµηλότερα είναι τα ποσοστά στο 

«Πάρα πολύ» (7%) και στο «Καθόλου» (4,4%). 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 
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βελτίωσης, ώστε η παρεχόµενη κατάρτιση να ανταποκρίνεται πληρέστερα στις διαρκώς 

µεταβαλλόµενες ανάγκες. 

Το γεγονός ότι οι άνδρες απασχολούνται συνήθως σε τεχνικές ειδικότητες που 

απαιτούν περισσότερο εξειδικευµένες γνώσεις, ενώ οι γυναίκες κυρίως στον κλάδο των 

υπηρεσιών, είναι ίσως ο κυριότερος λόγος για τις σηµαντικές διαφορές που παρουσιάζουν οι 

τοποθετήσεις των αποφοίτων στα δύο φύλα. Πράγµατι, βλέπουµε ότι µόνο λίγο περισσότεροι 

από τους µισούς άνδρες (56,4%) τοποθετούνται θετικά απέναντι στις γνώσεις που 

αποκόµισαν από το Ι.Ε.Κ., συγκεντρώνοντας τις προτιµήσεις τους στο «Αρκετά» (38,3%), 

ενώ ακολουθούν το «Πολύ» (12,8%) και το «Απόλυτα» (5,3%). Οι γυναίκες, αντίθετα, σε πολύ 

µεγαλύτερο ποσοστό (73,7%) έχουν θετική στάση µε ποσοστό 37,6% στο «Αρκετά», 27,8% 

στο «Πολύ» (στη διαβάθµιση αυτή έχουµε και τη µεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση µε τους 

άνδρες) και 8,3% στο «Πάρα πολύ». 

Στις αρνητικές απαντήσεις πάλι συγκεντρώνεται το 43,6% των ανδρών και το 26,3% 

των γυναικών (36,2% και 24,1% αντίστοιχα στο «Λίγο»). 

Επαρκή εξήγηση για την εικόνα αυτή µπορεί να δώσει η διαφορετική κατανοµή 

ανδρών και γυναικών στις διάφορες ειδικότητες, το αντικείµενο των οποίων καθορίζει και το 

περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών και, εποµένως, µπορούµε να διαµορφώσουµε 

άποψη για την αποτελεσµατικότητα των Ι.Ε.Κ. στις διάφορες ειδικότητες. 

 

• Προτάσεις των αποφοίτων (∆ιαγράµµατα 66-67 και Παρ. Πίνακας 50)  

Η ερώτηση µε αριθµό κωδικοποίησης ΑΑ42 ζητά από τους αποφοίτους που 

συµµετείχαν στην έρευνα να παραθέσουν τις δικές τους προτάσεις για τις µεταβολές που θα 

έπρεπε να γίνουν στην οργάνωση και λειτουργία των Ι.Ε.Κ., ώστε να καταστούν 

αποτελεσµατικότερα ως προς την προσφερόµενη κατάρτιση, αλλά και ως προς την 

ανταπόκριση στις ανάγκες στην αγορά εργασίας.  Τέθηκε ως ανοιχτή ερώτηση, ώστε να µην 

επηρεαστεί µε κανένα τρόπο η κρίση των αποφοίτων, ώστε να καταγράψουν µε τη 

µεγαλύτερη δυνατή αντικειµενικότητα τις απόψεις τους, αλλά και να καλυφθεί ένα µεγαλύτερο 

εύρος υπό εξέταση στοιχείων. 

 

 Σύνδεση Ι.Ε.Κ. µε αρµόδιους φορείς για εξασφάλιση θέσεων εργασίας 
Οι αναφορές στη δυσκολία των νέων να εισέλθουν για πρώτη φορά στην αγορά 

εργασίας αποτελούν σήµερα κοινό τόπο σε διεθνές επίπεδο για όσους ασχολούνται µε τα 

εργασιακά θέµατα και δεν αποτελούν ιδιοµορφία µερικών µόνο χωρών. Στα πλαίσια µάλιστα 

του σχεδιασµού στρατηγικών και πολιτικών για την αγορά εργασίας η εξεύρεση τρόπων για 

την αντιµετώπιση της υπερβολικά υψηλής ανεργίας των νέων αποτελεί πάντα κεντρικό άξονα.  

Η καταγραφή από τα υποκείµενα της έρευνας της ανάγκης σύνδεσης των Ι.Ε.Κ. µε 

αρµόδιους φορείς, ώστε να διευκολύνουν την εξασφάλιση θέσεων εργασίας για τους 

αποφοίτους, αντικατοπτρίζει αυτήν ακριβώς την αγωνία των νέων και τις µεγάλες δυσκολίες 

που αντιµετωπίζουν, προκειµένου να εισέλθουν στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά. Γι’ 

αυτό και θεωρούν ότι µια άµεση διασύνδεση µε παράγοντες που σχετίζονται µε τους 
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εργασιακούς χώρους και την εύρεση εργασίας θα ήταν επιθυµητή και θα έπαιζε σηµαντικό 

ρόλο στην είσοδο των νέων σε αυτούς χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα και αποκλεισµούς.  

Το ποσοστό των αποφοίτων που κατέγραψαν αυτή την πρόταση είναι 34%, µε τους 

άνδρες να δείχνουν µεγαλύτερη ανησυχία για το πρόβληµα καταγράφοντάς το σε ποσοστό 

38,6% σε σχέση µε τις γυναίκες, που κάνουν το ίδιο σε ποσοστό 30,4%. 

Όπως παρατηρούµε, παρά το γεγονός ότι πολλά -κυρίως τα ιδιωτικά- Ι.Ε.Κ. 

υπόσχονται την παροχή βοήθειας για την εξεύρεση εργασίας µετά το πέρας των σπουδών, 

στην πράξη αυτό γίνεται, όπως προαναφέρθηκε, περιορισµένα και µάλλον επιλεκτικά. Είναι 

έντονη ανάγκη οι φορείς κατάρτισης µε την υποκίνηση και τη βοήθεια των κρατικών 

υπηρεσιών να διαµορφώσουν ένα νέο µοντέλο διασύνδεσης µε την αγορά εργασίας, που να 

βασίζεται στην οικοδόµηση µιας αµφίδροµης σχέσης συνεργασίας και ωφέλειας µεταξύ των 

εργοδοτών και των νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας ατόµων.  

 

 Σύνδεση Ι.Ε.Κ. µε αρµόδιους φορείς για εξασφάλιση θέσεων πρακτικής άσκησης 
Ο σχολιασµός του θεσµού της πρακτικής άσκησης σε προηγούµενο σηµείο της 

διατριβής υπήρξε επαρκής. Ανάµεσα στα άλλα σχόλια που είχαν διατυπωθεί αναφέρθηκε και 

η δυσκολία των σπουδαστών να βρουν εργοδότη διατεθειµένο να τους απασχολήσει αµισθί, 

για να αποκτήσουν πρακτική εµπειρία των γνώσεων που τους προσφέρθηκαν στη διάρκεια 

των σπουδών τους. Λιγότεροι από έναν στους δέκα απόφοιτους (8,9% επί του συνόλου, 9% 

για τους άνδρες και 8,8% για τις γυναίκες) αναφέρθηκαν στο ζήτηµα αυτό, κάτι που δεν 

αποτελεί για µας έκπληξη, αφού στις απαντήσεις του ερωτήµατος για την πραγµατοποίηση ή 

µη πρακτικής άσκησης από τους αποφοίτους φάνηκε ότι, παρ’ όλες τις θετικές τους απόψεις 

για αυτήν, τελικά την είχε επιλέξει ένας στους τρεις. 

 

 Εκσυγχρονισµός προγράµµατος σπουδών 
Το 22,4% των αποφοίτων δήλωσε ότι κρίνει απαραίτητο τον εκσυγχρονισµό του 

προγράµµατος σπουδών, ώστε να µπορούν οι απόφοιτοι να αποκτούν τις πλέον σύγχρονες 

γνώσεις και να είναι σε θέση εξερχόµενοι στην αγορά εργασίας να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του εργασιακού αντικειµένου.  

Το παραπάνω ποσοστό διαφοροποιείται στα δύο φύλα και είναι µεγαλύτερο για τους 

άνδρες (25,5%) και µικρότερο για τις γυναίκες (19,9%). 

Κατά τη γνώµη µας, αιτία αυτής της διαφορετικής τοποθέτησης είναι το γεγονός ότι οι 

άνδρες δείχνοντας προτίµηση σε τεχνικές ειδικότητες υποχρεούνται σε µεγαλύτερο βαθµό 

από ό,τι οι εργαζόµενοι σε άλλες ειδικότητες να παρακολουθούν ανελλιπώς τις τεχνολογικές 

εξελίξεις, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στην εργασία τους. 

 

 Περισσότερα εργαστηριακά µαθήµατα 
Ο βαθµός πρακτικής εξάσκησης των σπουδαστών σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ., για να 

εφαρµόσουν τις θεωρητικές γνώσεις που τους προσφέρονται στη διάρκεια των µαθηµάτων, 

σίγουρα επηρεάζει τη µελλοντική τους επαγγελµατική πορεία, καθώς η δυνατότητα των 
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εργαζοµένων να εφαρµόσουν γρήγορα στην πράξη τις γνώσεις τους πάνω στο εργασιακό 

τους αντικείµενο θεωρείται από τους εργοδότες σηµαντικό προσόν.  

Με την τοποθέτησή τους οι απόφοιτοι σε ποσοστό 27,9% έκριναν απαραίτητη την 

επέκταση των εργαστηριακών µαθηµάτων είτε σε περισσότερα γνωστικά αντικείµενα είτε µε 

µεγαλύτερο αριθµό ωρών πρακτικής εφαρµογής ανά αντικείµενο. Οι γυναίκες, µάλιστα, 

παρουσιάζουν µεγαλύτερο ποσοστό (29,3%) από τους άνδρες (26,2%). 

 

 Βελτίωση εργαστηριακής υποδοµής 
Η επιτυχής εργαστηριακή εξάσκηση είναι δυνατή µόνο σε εργαστήρια µε επαρκή και 

σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισµό. Αυτό επεσήµανε το 30,1% των αποφοίτων 

καταγράφοντας το αίτηµα για βελτίωση της εργαστηριακής υποδοµής των Ι.Ε.Κ. δηλώνοντας 

έµµεσα ότι στα Ινστιτούτα, ακόµη και στα ιδιωτικά -που µέσω των υψηλών διδάκτρων έχουν 

αρκετούς πόρους για να εκσυγχρονίσουν τον εξοπλισµό τους-, υπάρχουν αρκετά σοβαρές 

αδυναµίες στον τοµέα αυτό. 

Μια εντυπωσιακή διαφορά σχεδόν δέκα ποσοστιαίων µονάδων εµφανίζεται ανάµεσα 

στα δύο φύλα. Το ποσοστό των ανδρών που ζητούν καλύτερη εργαστηριακή υποδοµή είναι 

35,9%, κατά πολύ υψηλότερο από εκείνο των γυναικών (25,4%). Και πάλι κατά τη γνώµη µας 

η επιλογή ειδικότητας διαδραµατίζει το ρόλο της στη διαφορά αυτή, καθώς είναι απόλυτα 

αναµενόµενο οι σπουδαστές των τεχνικών ειδικοτήτων -άνδρες στη µεγάλη τους πλειοψηφία- 

να έχουν µεγαλύτερη ανάγκη κατάλληλων χώρων, όπου θα δοκιµάσουν στην πράξη τις 

θεωρητικές τους γνώσεις, πριν κληθούν να το πράξουν αυτό στη µελλοντική τους 

απασχόληση. 

 

 Εξειδικευµένοι Εκπαιδευτές 
Οι εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ. αποτελούν ένα κοµµάτι της διαδικασίας κατάρτισης µε 

ιδιαίτερη σηµασία. Ανάλογα µε το αντικείµενό τους προσφέρουν είτε αποκλειστικά θεωρητικές 

είτε και εφαρµοσµένες γνώσεις πάνω σε µια πλειάδα αντικειµένων και αποτελούν (ή 

τουλάχιστον οφείλουν να αποτελούν) τον εγκυρότερο συνδετικό κρίκο των σπουδαστών µε 

την αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό η επιλογή τους πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή, 

ώστε να είναι οι πλέον κατάλληλοι εκείνοι οι οποίοι θα αναλάβουν να µυήσουν τους 

σπουδαστές στις ιδιαιτερότητες των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων, καθώς και να 

διαµορφωθούν µέθοδοι ελέγχου της αποτελεσµατικότητας της διδασκαλίας τους. Ποσοστό 

27,3% των αποφοίτων επεσήµανε τη συγκεκριµένη αναγκαιότητα, προφορικά µάλιστα πολλοί 

από αυτούς διαµαρτυρήθηκαν για το χαµηλό επίπεδο των γνώσεων και για τη χαµηλή 

µεταδοτικότητα πολλών από τους εκπαιδευτές, σηµειώνοντας ότι το γεγονός αυτό απαξίωνε 

την παρεχόµενη κατάρτιση. 

Τα δύο φύλα δεν παρουσιάζουν µεγάλη διαφορά στα ποσοστά. Οι άνδρες σε 

ποσοστό 26,2% και οι γυναίκες σε ποσοστό 28,2% διατύπωσαν την άποψη ότι θα πρέπει να 

προσλαµβάνονται εξειδικευµένοι εκπαιδευτές, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή εκ µέρους 

τους αποτελεσµατικής κατάρτισης. 
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 Παροχή προσεγµένων διδακτικών συγγραµµάτων 
Τα συγγράµµατα που παρέχονται στους σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. έχουν κινητά φύλλα, 

για να είναι δυνατή η κατά διαστήµατα ανανέωση του περιεχοµένου τους, ώστε να 

συµβαδίζουν µε τις µεταβολές στη γνώση. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη 

σηµασία στην ποιότητα των συγγραµµάτων, που αποτελούν το βασικό υποστηρικτικό υλικό 

για την κατάρτιση των σπουδαστών. 

Από τους αποφοίτους του δείγµατος το 7,4% (7,6% για τους άνδρες και 7,2% για τις 

γυναίκες) αναφέρθηκε στα διδακτικά συγγράµµατα και στην αναγκαιότητα βελτίωσής τους, 

κάτι που σηµαίνει ότι σε γενικές γραµµές τα άτοµα του δείγµατος είναι ικανοποιηµένα από τα 

παρεχόµενα διδακτικά συγγράµµατα. 

 

 ∆ωρεάν χορήγηση διδακτικών συγγραµµάτων 
Το ζήτηµα της δωρεάν χορήγησης των διδακτικών συγγραµµάτων είναι ένα ζήτηµα 

που τέθηκε κατά κύριο λόγο από τους αποφοίτους των δηµοσίων Ι.Ε.Κ. και συνάδει µε τον 

δωρεάν χαρακτήρα της δηµόσιας εκπαίδευσης. Στη διάρκεια της συζήτησης που 

αναπτυσσόταν µε τους απόφοιτους παράλληλα µε τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου µας 

ανέφεραν ότι σε πολλές περιπτώσεις υποχρεώθηκαν οι ίδιοι να αναλάβουν τα έξοδα της 

αναπαραγωγής του διδακτικού υλικού, γιατί τα περιορισµένα οικονοµικά των Ινστιτούτων δεν 

επέτρεπαν τη δωρεάν χορήγηση. Βέβαια, το στοιχείο αυτό µας παραπέµπει στην 

αναγκαιότητα επαρκούς οικονοµικής στήριξης των (δηµόσιων) Ι.Ε.Κ., γιατί σε άλλη 

περίπτωση απαξιώνεται το δηµόσιο Ι.Ε.Κ. συγκεντρώνοντας όλες τις προτιµήσεις των 

υποψηφίων σπουδαστών στα ιδιωτικά. 

Παρ’ όλες τις κατ’ ιδίαν αναφορές τους στην πληµµελή χορήγηση διδακτικού υλικού, 

µόνο το 0,3% των αποφοίτων αναφέρθηκε στο ζήτηµα αυτό, καταγράφοντας τις βελτιωτικές 

του προτάσεις. Από αυτούς, µάλιστα, το σύνολο ήταν γυναίκες (ποσοστό 0,6% επί του 

συνόλου των γυναικών), ενώ κανένας από τους άνδρες αποφοίτους δεν έκανε σχετική 

αναφορά. Είναι φανερό ότι η οικονοµική επιβάρυνση που τυχόν προκλήθηκε δε λειτουργεί 

αποτρεπτικά, καθώς επισηµαίνονται σε µεγαλύτερα ποσοστά άλλες παράµετροι µεγαλύτερης 

βαρύτητας. 

 

 Ύπαρξη ολιγοµελών τµηµάτων 
Ο αριθµός των ατόµων που φοιτούν σε ένα τµήµα επηρεάζει αρκετά την ποιότητα της 

παρεχόµενης κατάρτισης, µια και ο µεγάλος αριθµός σπουδαστών δυσκολεύει τη λειτουργία 

της κατάρτισης. 

Μόνο το 0,9% των αποφοίτων αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα του µικρού αριθµού 

σπουδαστών  σε κάθε τµήµα (0,7% για τους άνδρες και 1,1% για τις γυναίκες). 
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 Προσιτά δίδακτρα 
Τα δηµόσια Ι.Ε.Κ. έχουν συµβολικά δίδακτρα, προκειµένου να διαφυλαχθεί ο δωρεάν 

χαρακτήρας της δηµόσιας εκπαίδευσης. Τα ιδιωτικά, όµως, όντας ιδιωτικές επιχειρήσεις, 

έχουν δίδακτρα που φθάνουν σε µάλλον υψηλά επίπεδα. Έγινε αναφορά στην ανάγκη να 

δοθεί µεγάλη βαρύτητα στο θεσµό των Ι.Ε.Κ., γιατί η οικονοµική επιβάρυνση για χιλιάδες 

οικογένειες, που επιθυµούν να προσφέρουν στα παιδιά τους επαγγελµατικές γνώσεις, για να 

ασκήσουν κάποιο επάγγελµα, είναι συχνά δυσβάσταχτη· έτσι η ευθύνη γίνεται µεγαλύτερη για 

εκείνους που χαράσσουν τις σχετικές πολιτικές, αλλά και για τους φορείς που παρέχουν 

κατάρτιση. 

Στην ανάγκη για πιο προσιτά δίδακτρα αναφέρθηκε το 0,9% των αποφοίτων του 

δείγµατος (1,4% για τους άνδρες και 0,6% για τις γυναίκες). 

 

 Αναβάθµιση πτυχίου 
Το πτυχίο των Ι.Ε.Κ. τυπικά ανήκει στη µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση, αλλά στην 

πράξη, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, αντιµετωπίζει για διάφορους λόγους προβλήµατα 

αναγνώρισης ως ουσιαστικό προσόν. Το γεγονός αυτό έχει δυσµενείς επιπτώσεις στα 

επαγγελµατικά τους δικαιώµατα, στην επαγγελµατική εξέλιξη και στις αµοιβές των αποφοίτων 

και συχνά στη διαφοροποίησή τους από ανειδίκευτους εργαζόµενους. 

Την αναβάθµιση του πτυχίου του ζήτησε το 8,3% των αποφοίτων. Καθώς µάλιστα  

κατά το διάστηµα διενέργειας της έρευνας ήταν ιδιαίτερα έντονες οι µεταβολές στο επίπεδο 

των Α.Ε.Ι. µε την αναβάθµιση των Τ.Ε.Ι., πολλοί ήταν εκείνοι που διατύπωσαν την επιθυµία 

να καταλάβουν τα Ι.Ε.Κ. τον κενό χώρο προέκυψε από την ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι., µε 

παράλληλη πραγµατοποίηση των οργανωτικών και λειτουργικών µεταβολών που κρίνονται 

απαραίτητες. 

Η διαφορά σε επίπεδο φύλου είναι πολύ µεγάλη, αφού οι άνδρες αναφέρθηκαν στο 

στοιχείο αυτό σε ποσοστό µόνο 4,8%, ενώ οι γυναίκες σε ποσοστό 11%.  

Πιθανή ερµηνεία θα µπορούσε να είναι το γεγονός ότι οι άνδρες (στη φιλοδοξία των 

οποίων για επαγγελµατική εξέλιξη έχουµε ήδη αναφερθεί) θεωρούν ότι θα πετύχουν την 

εξέλιξη που επιθυµούν κυρίως µέσα από την καθηµερινή επαγγελµατική πρακτική, ενώ οι 

γυναίκες αναζητούν τη σιγουριά του αναγνωρισµένου τίτλου. 

 

 Κατοχύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων 
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων των διαφόρων µορφών κατάρτισης 

είναι ένα ζήτηµα που σε άλλες χώρες µε πιο µακρά παράδοση στον τοµέα αυτό έχει ήδη 

επιλυθεί. Στην Ελλάδα σηµειώνεται µια µεγάλη καθυστέρηση στη διατύπωση και έγκριση των 

επαγγελµατικών δικαιωµάτων των διαφόρων επιπέδων σπουδών, µε αποτέλεσµα να 

επικρατεί µια αβέβαιη και δυσάρεστη κατάσταση στην αγορά εργασίας. Είναι γεγονός, επίσης, 

ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται µεγάλη προσπάθεια να θεσµοθετηθούν τα επαγγελµατικά 

δικαιώµατα πολλών επαγγελµατικών κατηγοριών, αλλά φαίνεται να υπάρχει δυσκολία να 

φθάσουν τα αποτελέσµατα στους ενδιαφερόµενους επαγγελµατίες και στους εργοδότες τους. 
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Το 8% των αποφοίτων αναγνώρισε ότι η ανυπαρξία επαγγελµατικών δικαιωµάτων 

καθιστά τη θέση τους στην αγορά εργασίας επισφαλή και θεώρησε σωστό να το καταγράψει 

στο ερωτηµατολόγιο. 

Μεγαλύτερη έµφαση στο ζήτηµα φαίνεται να δίνουν οι άνδρες, οι οποίοι δήλωσαν την 

άποψή τους σε ποσοστό 9,7%, ενώ το ποσοστό των γυναικών κινήθηκε χαµηλότερα στο 

6,6%. Αυτό δείχνει για άλλη µια φορά µια διαφορετική στάση των δύο φύλων έναντι των 

εµπειριών τους από την αγορά εργασίας, αφού το έντονο ενδιαφέρον για τα επαγγελµατικά 

δικαιώµατα δηλώνει έµµεσο προσανατολισµό και επιθυµία για επαγγελµατική εξέλιξη, ενώ το 

αντίθετο δείχνει φροντίδα για απλή  επαγγελµατική αποκατάσταση, χωρίς βλέψεις για 

ενδεχόµενη βελτίωση της επαγγελµατικής θέσης. 

 

 Επιλογή ειδικοτήτων µε ζήτηση σε αγορά εργασίας     
Το θέµα της επιλογής ειδικοτήτων µε ζήτηση στην αγορά εργασίας, που τέθηκε από 

το 2,8% των αποφοίτων, αποτελεί κεντρικό προβληµατισµό για όσους συµµετέχουν στη 

διαµόρφωση του τοπίου στην κατάρτιση και ουσιαστικά αποτελεί µια από τις επιλογές, οι 

οποίες θα προσέφεραν σε κάποιο βαθµό λύση στα προβλήµατα κορεσµού που 

αντιµετωπίζουν κάποιες ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας. 

Το ποσοστό στους άνδρες αυξάνεται σε 3,4%, ενώ στις γυναίκες περιορίζεται στο 

2,2%.  

Είναι φανερό ότι οι απόφοιτοι αντιλαµβάνονται πολύ καθαρά την υπερπροσφορά 

ορισµένων ειδικοτήτων µέσα στην αγορά εργασίας, η οποία καθιστά δυσµενέστερη τη θέση 

όσων συνεχίζουν να αναζητούν την επαγγελµατική τους αποκατάσταση µέσα από αυτές και 

δε µεταβάλλουν προσανατολισµό. Ταυτόχρονα, όµως, επισηµαίνουν ότι πρέπει και το 

σύστηµα να εγκλιµατιστεί µε τη σειρά του στις συνθήκες της εποχής, ώστε να µην επιτρέπει 

(για τους δικούς του λόγους) στα άτοµα αυτά να τρέφουν φρούδες ελπίδες υπό το πρίσµα 

µιας µη λειτουργικής επαγγελµατικής ειδικότητας. 

 

 Αναφορά βαθµού στο πτυχίο 
Το πιστοποιηµένο -µετά τις σχετικές εξετάσεις- πτυχίο των Ι.Ε.Κ. δεν αναγράφει το 

βαθµό επίδοσης του σπουδαστή. Το 0,3% των αποφοίτων έθεσε το ζήτηµα της αναγραφής 

του βαθµού, για να µπορούν οι εργοδότες να έχουν µια πρώτη εκτίµηση του γνωστικού 

επιπέδου του υποψήφιου προς εργασία απόφοιτου Ι.Ε.Κ. 

Το ποσοστό ανήκει εξ ολοκλήρου στους άνδρες αποφοίτους (0,7% επί του συνόλου 

των ανδρών), αφού καµία γυναίκα απόφοιτος δεν αναφέρθηκε σε κάτι τέτοιο. 

 

 Ενηµέρωση αποφοίτων για προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης και 
απασχόλησης 

Η ένταξη για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., όπως και 

πολλών άλλων συνοµηλίκων τους, συνοδεύεται από µια σειρά προβληµάτων, για την 

αντιµετώπιση των οποίων οι απόφοιτοι δε φαίνονται να είναι απόλυτα έτοιµοι. Ένα από τα 
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προβλήµατα στα οποία αναφέρονται είναι και η δυσκολία τους να εξασφαλίσουν ενηµέρωση 

(έγκαιρη και έγκυρη) για τα προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης, µέσω των οποίων  

µπορούν να αποκτήσουν νέες και σύγχρονες γνώσεις πάνω στο αντικείµενό τους και να 

αυξήσουν τις δυνατότητες απασχόλησής τους.  

Επίσης, σχετικό πρόβληµα αποτελεί γι’ αυτούς και η ενηµέρωση πάνω σε 

προγράµµατα απασχόλησης, τα οποία σχεδιάστηκαν ακριβώς για να βοηθήσουν κάποιες 

οµάδες, όπως οι νεοεισερχόµενοι (ανάµεσά τους και οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ.) στην αγορά 

εργασίας (π.χ. Stage, Νέες Θέσεις Εργασίας, Νεανική Επιχειρηµατικότητα). 

Οι απόφοιτοι σε ποσοστό 7,1% καταθέτουν την άποψη ότι είναι αναγκαίο να τους 

προσφέρονται από το Ι.Ε.Κ. κατευθυντήριες γραµµές και επαρκής πληροφόρηση για τα 

προγράµµατα αυτά, ώστε να είναι σε θέση να εκµεταλλεύονται τις προσφερόµενες ευκαιρίες 

µέχρι να αποκατασταθούν επαγγελµατικά. 

Το ποσοστό είναι πολύ µεγαλύτερο για τους άνδρες (9%) από τις γυναίκες (5,5%), 

πράγµα που δείχνει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον των πρώτων, οι οποίοι αξιολογούν τέτοιου 

είδους πληροφορίες ως σηµαντικό στοιχείο για την επαγγελµατική τους πορεία.  

 

 Πρακτική άσκηση υποχρεωτική - πιο µακρόχρονη - παράλληλη 
Το 16,9% των αποφοίτων αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα η πρακτική άσκηση να 

υποστεί µεταβολές αποκτώντας υποχρεωτικό χαρακτήρα και µεγαλύτερη χρονική διάρκεια. 

Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα σε όλους τους σπουδαστές να δοκιµάσουν στην πράξη τις 

δυνάµεις τους, να διαπιστώσουν έγκαιρα τις ιδιαιτερότητες της επαγγελµατικής τους επιλογής, 

να ασκηθούν για διάστηµα ικανό να τους αποκαλύψει όλες τις όψεις της ειδικότητας και να 

αντιληφθούν αν πράγµατι η επιλογή τους αντιστοιχεί στα στοιχεία της προσωπικότητάς τους. 

Επίσης, πρότειναν 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. 

Τα δύο φύλα δεν παρουσιάζουν διαφορά στην µεταβλητή αυτή, καθώς το αντίστοιχο 

ποσοστό είναι 16,6% για τους άνδρες και 17,1% για τις γυναίκες. 

 

 ∆ιδασκαλία ύλης καθορισµένης πανελλαδικά 
Στη διάρκεια των συνεντεύξεων µε τους αποφοίτους του δείγµατος πολλές φορές 

ακούστηκαν παράπονα για την απουσία ενιαίας διδασκόµενης ύλης, αφού κάθε Ι.Ε.Κ. επιλέγει 

µε την πρωτοβουλία των εκπαιδευτών το τι τελικά θα διδαχθεί, ακολουθώντας ένα γενικό 

κατευθυντήριο πρόγραµµα σπουδών, που έχει καταρτιστεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. Στην πράξη, 

όµως, οι απόφοιτοι διαπίστωσαν ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτά που διδάχθηκαν απείχαν 

πολύ από αυτά στα οποία τελικά εξετάζονταν για την πιστοποίηση, µπαίνοντας έτσι σε 

πρόσθετο κόπο, για να καλύψουν εκ των υστέρων αυτά που κανονικά θα έπρεπε να 

γνωρίζουν ήδη. 

Τελικά το ποσοστό των αποφοίτων που αναφέρθηκαν στο πρόβληµα αυτό ζητώντας 

την επίλυσή του µε έναν ενιαίο τρόπο ήταν χαµηλό, µόλις 2,1%, µε πολύ µεγαλύτερο το 

 853



ποσοστό των γυναικών (3,3%) από το αντίστοιχο των ανδρών (0,7%), προφανώς γιατί 

κάποια άλλα ζητήµατα θεωρήθηκαν πιο σηµαντικά. 

 

 Μεγαλύτερη διάρκεια σπουδών    
Το 3,4% των αποφοίτων ζητούν µεγαλύτερη χρονική διάρκεια σπουδών, 

αποσκοπώντας σε πληρέστερη και πιο αποτελεσµατική κατάρτιση.  

Το µεγαλύτερο ποσοστό το συγκεντρώνουν οι γυναίκες (4,4%) σε σχέση µε τους 

άνδρες (2,1%). Φαίνεται πως κάποιο ρόλο στη διαφορά αυτή παίζει το γεγονός ότι οι άνδρες 

επιθυµούν γρήγορη είσοδο στην αγορά εργασίας, καθώς και το ότι οι περισσότεροι οφείλουν 

επιπλέον να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, πριν αναζητήσουν µόνιµη 

απασχόληση.  

 

 Αύξηση αριθµού δηµόσιων Ι.Ε.Κ. 
Πολύς λόγος έγινε στη διάρκεια των συνεντεύξεων για το υψηλό κόστος της 

κατάρτισης στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., που είναι εξαιρετικά δυσβάσταχτο για τη µέση ελληνική 

οικογένεια και αποθαρρύνει τους ενδιαφερόµενους από την παρακολούθηση προγραµµάτων 

κατάρτισης και τη διεύρυνση των γνώσεών τους. Το πρόβληµα αυτό ήρθαν να καλύψουν τα 

δηµόσια Ι.Ε.Κ., προσφέροντας κατάρτιση µε συµβολική οικονοµική επιβάρυνση των 

σπουδαστών και των οικογενειών τους. Παρ’ όλα αυτά τα προβλήµατα δε λύθηκαν, αφού ο 

αριθµός των δηµόσιων Ι.Ε.Κ. είναι περιορισµένος, δεν µπορούν να ικανοποιήσουν τη ζήτηση 

και, ταυτόχρονα, δεν προσφέρουν (ειδικά εκείνα που βρίσκονται στην περιφέρεια) µεγάλο 

αριθµό ειδικοτήτων και µάλιστα αιχµής. 

Αν και ο προβληµατισµός ήταν έντονος, τελικά µόνο το 0,3% των αποφοίτων (όλες 

γυναίκες) αναφέρθηκαν στο ζήτηµα αυτό. 

 

 Εφαρµογή αυστηρότερων όρων παρακολούθησης των Ι.Ε.Κ.   
Πολλοί απόφοιτοι που έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντικείµενό τους 

διατύπωσαν παράπονα για το κλίµα που ορισµένες φορές επικρατούσε κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας µέσα στην αίθουσα. Ειδικότερα, αναφέρθηκαν στη συνύπαρξή τους µε άτοµα 

που δεν διακρίνονταν για το ενδιαφέρον τους για το αντικείµενο που είχαν επιλέξει και τα 

οποία δηµιουργούσαν αναστάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία παρεµποδίζοντας την 

παροχή γνώσεων σε όσους πραγµατικά ενδιαφέρονταν γι’ αυτό. Οι περισσότεροι µάλιστα 

αναφέρονταν σε δηµόσια Ι.Ε.Κ., όπου η επιλογή γινόταν µε βάση διάφορα κριτήρια (όχι 

πάντα αξιοκρατικά και διαφανή σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς τους). Επιπλέον, σε αυτά 

εγγράφονταν κάποιοι που δεν είχαν το παραµικρό ενδιαφέρον για την ειδικότητα, αλλά είχαν 

εγγραφεί µετά από γονική επιµονή ή, ακόµη χειρότερα, για να πάρουν αναβολή στράτευσης, 

οπότε έπρεπε απλώς να δηλώνουν την παρουσία τους αδιαφορώντας για το µέγεθος της 

ενόχλησης που θα προκαλούσαν στους υπόλοιπους σπουδαστές. 

Το 4% των αποφοίτων (4,8% για τους άνδρες και 3,3% για τις γυναίκες) κατέγραψαν 

στις απόψεις τους την ανάγκη να εφαρµοστούν αυστηρότεροι όροι στην παρακολούθηση των 
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Ι.Ε.Κ., οι οποίοι να αναφέρονται σε θέµατα προσέλευσης και συµπεριφοράς, και να 

αναζητηθούν τρόποι εξασφάλισης της εγγραφής ατόµων που πραγµατικά ενδιαφέρονται για 

τις διάφορες ειδικότητες. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι∆ -  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 
 
1. Εισαγωγικά. 

Είναι αρκετά δύσκολη µια περιγραφή της επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε έµφαση 

στην κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς στην Ε.Ε. τα συστήµατα επαγγελµατικής 

κατάρτισης παρουσιάζουν µεγάλη πολυµορφία αποσκοπώντας το καθένα να ανταποκριθεί µε 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας και ταυτόχρονα στις 

παγκοσµιοποιηµένες συνθήκες, οι οποίες µεταβάλλουν συνεχώς τα χαρακτηριστικά και τις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας. Με δεδοµένη αυτή τη διαφορετικότητά τους µπορεί κανείς να 

τα κατανοήσει, µόνο αν τα ερµηνεύσει µε βάση τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονοµικά 

χαρακτηριστικά και τις παραδόσεις κάθε χώρας. Παραµένει, όµως, γεγονός ότι αυτά είναι εν 

τέλει σε θέση να αντιµετωπίζουν κοινά ή παρόµοια (από ευρωπαϊκή σκοπιά) προβλήµατα 

µέσα από διαφορετικές διαδικασίες και µέσα. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον, αλλά και απαραίτητο, 

να παρουσιαστούν έστω αδροµερώς τα βασικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 

συστηµάτων των χωρών της Ε.Ε.-15 (εκτός της Ελλάδας) επικεντρώνοντας στα σηµεία που 

αναφέρονται στην απόκτηση από τους πολίτες τους επαγγελµατικών προσόντων, δεξιοτήτων 

και εκπαιδευτικών τίτλων διαφόρων επιπέδων.  

 

2. Αυστρία. 
Η υποχρεωτική εκπαίδευση στην Αυστρία (που στην πλειοψηφία της βρίσκεται στα 

χέρια του δηµόσιου τοµέα) διαρκεί εννέα χρόνια, τέσσερα χρόνια στο δηµοτικό (Volksschule), 

ενώ στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε ένα τετραετές σχολείο 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Hauptschule)  –το οποίο επιλέγει η πλειοψηφία των µαθητών 

έξω από τα αστικά κέντρα– και σε µια τετραετή πρώτη βαθµίδα ενός ανώτερου γενικού 

δευτεροβάθµιου σχολείου (allgemeinbildende höhere Schule – AHS). Ένα έτος πριν την 

ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι µαθητές καλούνται να κάνουν 

νέα επιλογή: είτε παρακολουθούν ένα προ-επαγγελµατικό έτος (polytechnischer Lehrgang) -

κυρίως όσοι προέρχονται από τα Hauptschule- και στη συνέχεια εισέρχονται στην εργασία ως 

µαθητευόµενοι είτε φοιτούν στα µεσαία και ανώτερα τεχνικά και επαγγελµατικά κολέγια 

(berufsbildende mittlere Schulen - BMS και berufsbildende höhere Schulen – BHS, για 

εξειδικευµένες επαγγελµατικές δραστηριότητες στη βιοµηχανία, το εµπόριο, τις επιχειρήσεις 

και τον αγροτικό τοµέα) ή στα µεσαία και ανώτερα εκπαιδευτικά κολέγια διδασκάλων 

(Lehrerbildende mittlere und höhere Schulen, που εκπαιδεύουν νηπιαγωγούς). Όλα 

τερµατίζονται µε τελικές εισαγωγικές εξετάσεις (Reifeprufung, Matura), που δίνουν τη 

δυνατότητα για εισαγωγή στο πανεπιστήµιο ή σε µη πανεπιστηµιακή τριτοβάθµια 

εκπαίδευση800. 

Τα τετραετή προγράµµατα του δευτέρου επιπέδου της ανώτερης δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης (AHS-Oberstufe: Gymnasium, Realgymnasium, wirtschaftskundliches 

Realgymnasium – µε ειδικότητα στις επιχειρήσεις), οδηγούν τους µαθητές στις εισιτήριες 

                                                 
800 European Management Guides (1997: 11-12) και Piskaty, G. et al. (2000). 
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εξετάσεις για την εισαγωγή στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα (Matura). Τα τελευταία χρόνια 

τα επαγγελµατικά σχολεία έγιναν λιγότερο δηµοφιλή και ολοένα µεγαλύτερος αριθµός 

αποφοίτων επιδιώκει την απόκτηση του Matura, προκειµένου να συνεχίσει τις σπουδές του 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, έστω κι αν τελικά µόνο οι µισοί θα καταφέρουν να αποκτήσουν 

πανεπιστηµιακό δίπλωµα801. 

Στο πεδίο της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στην Αυστρία εφαρµόζεται σε 

µεγάλη έκταση το σύστηµα παράλληλης µαθητείας (‘‘dual system’’-δυϊκό σύστηµα), που 

παρουσιάζει οµοιότητες µε το αντίστοιχο γερµανικό. Συνδυάζει τη φοίτηση σε επαγγελµατικό 

σχολείο και την ενδο-επιχειρησιακή εκπαίδευση, αφού έχει ολοκληρωθεί η εννιάχρονη 

υποχρεωτική εκπαίδευση. ∆ιαρκεί δύο µε τέσσερα χρόνια και στη διάρκειά της όλοι οι 

µαθητευόµενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά µαθήµατα στο επαγγελµατικό σχολείο, ενώ η 

εκπαίδευση στην εργασία γίνεται από εκπαιδευτές µε τα κατάλληλα προσόντα (ανώτερο 

επαγγελµατικό τίτλο, Meisterprufung) και πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το εθνικό 

πρόγραµµα µαθηµάτων (syllabus). Η διαδικασία καταλήγει σε µια τελική επίσηµη εξέταση 

(LehrabschluΒprufung), που δίνει στους επιτυχόντες εκπαιδευόµενους έναν επαγγελµατικό ή 

τεχνικό τίτλο. Οι εργοδότες είναι υποχρεωµένοι από το νόµο να κρατήσουν τους 

µαθητευόµενους στη θέση εργασίας για µια περίοδο τεσσάρων –και σε κάποιες περιπτώσεις 

έξι– µηνών µετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους (Behaltepflicht)802. 

Ο αριθµός των εταιρειών που προσφέρουν µαθητεία και ο αριθµός των 

προσφερόµενων θέσεων και των τοµέων µειώνεται τα τελευταία χρόνια  λόγω του υψηλού 

κόστους της διατήρησης της εσωτερικής δοµής για την εκπαίδευση των µαθητευόµενων και 

της πληρωµή τους, αλλά και της υποχρέωσής τους να προσλάβουν τους µαθητευόµενους 

µετά την απόκτηση του τίτλου. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται οι µαθητευόµενοι να κάνουν 

υπερωρίες ή νυχτερινά, πράγµα ιδιαίτερα προβληµατικό στη βιοµηχανία, ενώ, επίσης, είναι 

παράνοµο να υποχρεώσεις έναν µαθητευόµενο να επιτελέσει στόχους εκτός της 

εξειδικευµένης εκπαίδευσης και τις απαιτήσεις της εργασιακής εµπειρίας803.  

Υπάρχουν µια σειρά από εξειδικευµένα κέντρα που προσφέρουν επαγγελµατική 

εκπαίδευση και κατάρτιση, η οποία κατά περίπτωση µπορεί να οδηγεί και σε εξετάσεις 

εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Καλύπτουν διάφορες θεµατικές περιοχές, όπως 

τεχνικά επαγγέλµατα, χειροτεχνία, εµπόριο, υπηρεσίες, γεωργία, δασοπονία, παιδαγωγικά 

επαγγέλµατα, φυσική αγωγή, υπηρεσίες υγείας, κλπ.804

Στην τρίτη εκπαιδευτική βαθµίδα εκτός από τα διάφορα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, οι 

σπουδές των οποίων καταλήγουν σε κάποιο πανεπιστηµιακό τίτλο, υπάρχουν και τα 

προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης και κατάρτισης ενηλίκων, µε διάρκεια 2,5-3 έτη, τα 

οποία είναι µη πανεπιστηµιακού χαρακτήρα (Kurzstudien) και επαγγελµατικά 

προσανατολισµένα  (Hochschulkurse) ανήκοντας στο µεταδευτεροβάθµιο επίπεδο. Στους 

                                                 
801 European Management Guides (1997: 12) και Piskaty, G. et al. (2000). 
802 European Management Guides (1997: 16) και Piskaty, G. et al. (2000). 
803 European Management Guides (1997: 16-17), Piskaty, G. et al. (2000) και Colardyn, D., 
Bjornavold, J. (2005: 29-30). 
804 European Management Guides, Recruitment (1997: 16, 32) και Piskaty, G. et al. (2000). 
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σπουδαστές που ολοκληρώνουν αυτά τα προγράµµατα παρέχεται η δυνατότητα να 

συνεχίσουν σε ένα αντίστοιχου περιεχοµένου (θεµατικού πεδίου) πρόγραµµα για την 

απόκτηση πτυχίου/τίτλου805. 

Στην Αυστρία υπάρχει ανεπτυγµένη συνείδηση για την εκπαίδευση των ενηλίκων και 

την επαγγελµατική κατάρτιση, κυρίως στις εταιρείες. Η χρηµατοδότηση των σχολείων γίνεται 

από τις οµοσπονδιακές και τις περιφερειακές αρχές, ενώ οι εταιρείες χρηµατοδοτούν το τµήµα 

της εκπαίδευσης που αφορά στην απόκτηση εργασιακής εµπειρίας. Η ανώτερη και η 

επαγγελµατική εκπαίδευση χρηµατοδοτούνται και διοικούνται / διευθύνονται από την 

οµοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία παράλληλα στηρίζει οικονοµικά και το εθνικό πρόγραµµα 

σπουδών (µαθηµάτων – curriculum)806.  

Η διοργάνωση και η χρηµατοδότηση των προγραµµάτων για την συνεχιζόµενη 

επαγγελµατική κατάρτιση δεν αφορά στο κράτος, αλλά µόνο στους ιδιώτες, ή στους 

εργοδότες. Σε αυτά συµµετέχουν κυρίως άτοµα ανώτερης εκπαίδευσης και εισοδήµατος, που 

αναλαµβάνουν τα ίδια το κόστος παρακολούθησης του προγράµµατος για τη βελτίωση των 

επαγγελµατικών τους προσόντων -συχνότερα εκούσια και σπανιότερα µε υποκίνηση της 

εταιρείας στην οποία απασχολούνται-807, επιδεικνύοντας µια αξιοσηµείωτη ανταπόκριση στα 

σύγχρονα κελεύσµατα για τη δια βίου εκπαίδευση. Παράλληλα υπάρχουν τα σχολεία 

εκπαίδευσης ενηλίκων και τα ιδιωτικά σχολεία εκµάθησης ξένων γλωσσών και Η/Υ808. 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι, αν και µόνο το 2% των νέων δεν ακολουθεί κάποιο είδος 

εκπαίδευσης µετά την υποχρεωτική, τελικά το 20% µετά από τρία χρόνια περαιτέρω 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης αποτυγχάνει να αποκτήσει κάποιο πιστοποιητικό, γεγονός που 

καταδεικνύει το ολοένα αυξανόµενο ποσοστό της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης809. 

 

3. Βέλγιο. 
 Όλοι οι νέοι ηλικίας 6-18 ετών είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθήσουν εκπαίδευση 

πλήρους απασχόλησης, ενώ µετά τα 16 έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν κατάρτιση 

µερικής (part-time) απασχόλησης. Τα σχολεία των διαφόρων βαθµίδων λειτουργούν υπό την 

επίβλεψη του δηµόσιου τοµέα (η ευθύνη όµως επιµερίζεται ακολουθώντας την οµοσπονδιακή 

διαίρεση της χώρας) ή µπορούν να ανήκουν στον ιδιωτικό τοµέα (κυρίως σε θρησκευτικούς -

καθολικούς σε µεγάλο βαθµό- φορείς) και να επιβλέπεται από το κράτος η τήρηση ορισµένων 

κατευθυντήριων γραµµών. Οι παρεχόµενοι εκπαιδευτικοί τίτλοι και τα τυπικά προσόντα 

αναγνωρίζονται, εφόσον τηρούνται τα προκαθορισµένα κριτήρια, που έχουν τεθεί από την 

εποπτεύουσα αρχή810. 

 Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση διαρκεί 6 χρόνια και το πρόγραµµα σπουδών 

µοιράζεται σε τρεις κύκλους διετούς διάρκειας, ώστε οι µαθητές να µην παίρνουν πρώιµες 

                                                 
805 Colardyn, D., Bjornavold, J. (2005: 29-30) και European Management Guides (1997: 13). 
806 European Management Guides (1997: 12-13). 
807 European Management Guides (1997: 16, 19) και Piskaty, G. et al. (2000). 
808 European Management Guides (1997: 18-19). 
809 European Management Guides (1997: 13). 
810 Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 17, 36-37) και Cotton, P. (2001). 
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αποφάσεις και να διευκολύνεται η µετακίνησή τους από τον ένα τύπο σχολείου στον άλλο. 

Προσφέρονται τέσσερα διαφορετικά προγράµµατα σπουδών που οδηγούν σε απολυτήριο 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (για τους µαθητές στα BSO απαιτείται ένας επιπλέον χρόνος 

φοίτησης): 

• Γενική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Algemeen Secundair Onderwijs – ASO). 

Προετοιµάζει τους µαθητές για την ανώτατη εκπαίδευση. 

• Τεχνική Εκπαίδευση (Technisch Secundair Onderwijs – TSO). Συνδυάζει τη γενική 

εκπαίδευση µε την τεχνική κατάρτιση ετοιµάζοντας τους µαθητές για την εργασία ή την 

ανώτατη εκπαίδευση. 

• Ανώτερη Επαγγελµατική Εκπαίδευση (Beroepssecundair Onderwijs – BSO). 

Προσφέρει συγκεκριµένη επαγγελµατική κατάρτιση ετοιµάζοντας τους µαθητές για 

επαγγελµατική απασχόληση. Υπό ορισµένες προϋποθέσεις και µετά από ένα πρόσθετο έτος 

σχολικής φοίτησης µπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω σπουδές. 

• Καλλιτεχνική Εκπαίδευση (Kunstsecundair Onderwijs – KSO). Συνδυάζει τη γενική και 

την καλλιτεχνική εκπαίδευση, προετοιµάζοντας τους µαθητές είτε για εργασία είτε για την 

ανώτατη εκπαίδευση811. 

Μετά τα 16 (ή µετά τα 15 για όσους µαθητές έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο 

χρόνια δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πλήρους απασχόλησης) οι µαθητές µπορούν να 

παρακολουθήσουν ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης µερικής απασχόλησης (συνδυαζόµενο µε 

µαθητεία ή τοποθέτηση σε κάποια θέση εργασίας) µέχρι τα 18, οπότε και µπορούν να 

αποκτήσουν ένα πιστοποιητικό / τίτλο σπουδών, κατώτερου όµως επιπέδου812. 

 Μετά το BSO υπάρχει η Ανώτερη Επαγγελµατική Εκπαίδευση µερικής απασχόλησης 

(Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs), η οποία προσφέρεται είτε σε σχολείο 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είτε σε ένα εγκεκριµένο κέντρο κατάρτισης νεότητας. 

Περιλαµβάνει και ένα πρακτικό µέρος εκπαίδευσης µε: σύµβαση βιοµηχανικής µαθητείας, 

σύµβαση ορισµένου χρόνου για εργασία µερικής απασχόλησης και τοποθέτηση σε κανονική 

επαγγελµατική εργασία για νέους, καθώς και άλλες µορφές απασχόλησης, όπως π.χ. εργασία 

σε οικογενειακή επιχείρηση. 

 Παράλληλα, υπάρχουν δύο τύποι Αρχικών Σπουδών Επαγγελµατικής Μαθητείας µε 

την υπογραφή συµβολαίου: 

• Μαθητεία σε επαγγέλµατα χειροτεχνίας ή σε επαγγέλµατα αυτοαπασχόλησης 

(Formation permanente des classes moyennes - Vorming in de leertijd von de Middenstand). 

∆ιαρκεί ένα έως τρία έτη και η εκπαίδευση περιλαµβάνει πρακτικά και θεωρητικά µαθήµατα, 

κυρίως για εξειδικευµένες χειρωνακτικές εργασίες και για υπηρεσίες (service jobs), συνήθως 

χωρίς να προβλέπεται κάποια αµοιβή813. 

• Μαθητεία για µαθητευόµενους µισθωτούς ή για εργαζόµενους στη βιοµηχανία 

(Contrat d’ apprentissage industriel - Industriele Leeroveren Komst). Περιλαµβάνει 
                                                 
811 Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 17), European Management 
Guides (1997: 37, 41) και Cotton, P. (2001). 
812 European Management Guides (1997: 37-38) και Cotton, P. (2001). 
813 European Management Guides (1997: 41) και Cotton, P. (2001). 
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προγράµµατα διάρκειας από έξι µήνες έως δύο έτη τόσο για µαθητευόµενους 16-18 ετών, 

που επιθυµούν µερικής απασχόλησης (part-time) εκπαίδευση, όσο και για άτοµα ηλικίας 18-

21 ετών, που ήδη εργάζονται ή αναζητούν εργασία. Οι µαθητευόµενοι δικαιούνται της νόµιµης 

αµοιβής ανάλογα µε τις ώρες εργασίας τους. Με την περάτωση της µαθητείας οι απόφοιτοι 

παραλαµβάνουν έναν τίτλο, στον οποίο αναφέρονται η περίοδος και το περιεχόµενο του 

προγράµµατος κατάρτισης. Η αναγνώριση των πιστοποιούµενων προσόντων είναι µάλλον 

χαµηλή, γι’ αυτό και αυτός ο τύπος απολαµβάνει µικρής αποδοχής814. 

Ειδικά στο γαλλόφωνο τµήµα (Βαλλονία) οι νέοι ηλικίας 16–18 ετών που έχουν 

ολοκληρώσει τα δύο πρώτα χρόνια της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πλήρους απασχόλησης 

µπορούν να επιλέξουν ανάµεσα σε  εκπαίδευση µειωµένου ωραρίου (L’ enseignement a 

horaire réduit), κατάρτιση σε κατώτερες σχολικές τάξεις (L’ apprentissage en classes 

moyennes), βιοµηχανική µαθητεία και εκπαίδευση για κοινωνική προώθηση (Promotion 

sociale), που οδηγούν σε εξειδικευµένη απασχόληση ή (µόνο η τελευταία) σε περαιτέρω 

σπουδές. 

Εκτός από την αρχική κατάρτιση προβλέπονται προγράµµατα συνεχιζόµενης 

κατάρτισης για άτοµα µεγαλύτερα των 18 ετών, τα οποία επιθυµούν να παρακολουθήσουν 

ένα τέτοιο πρόγραµµα για διάφορους λόγους. Στα πλαίσια αυτών των αναγκών συναντούµε: 

• Συµβόλαια εργασίας - κατάρτισης (contracts emploi - formation). Απευθύνονται σε 

νεοπροσλαµβανόµενους ηλικίας 18-25 ετών χωρίς κανένα τίτλο ανώτερης ή δευτεροβάθµιας 

τεχνικής εκπαίδευσης, καθώς και σε άτοµα ηλικίας 16-18 ετών, που επιθυµούν να 

καταρτιστούν σε τοµείς στους οποίους δεν προσφέρεται βιοµηχανική µαθητεία815.  

• Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Μπορεί να πραγµατοποιηθεί από το εξειδικευµένο 

προσωπικό της επιχείρησης σε εγκαταστάσεις που προσφέρονται είτε από τις περιφερειακές 

υπηρεσίες κατάρτισης είτε από ιδιωτικές εταιρείες κατάρτισης, ενώ µεγαλύτερες εταιρείες 

διατηρούν δικά τους κέντρα κατάρτισης816. 

• Συνεχιζόµενη κατάρτιση στο δηµόσιο τοµέα. Αυτή παρέχεται από περιφερειακές και 

κοινοτικές υπηρεσίες απασχόλησης στα δικά τους ή ιδιωτικά κέντρα επαγγελµατικής 

κατάρτισης817. 

• Κατάρτιση για τα άτοµα που αναζητούν εργασία ή οµάδες υψηλού κινδύνου 

(µακροχρόνια άνεργοι, άτοµα µε περιορισµένες επαγγελµατικές δεξιότητες, εθνικές 

µειονότητες, γυναίκες), τα οποία λαµβάνουν µια πρόσθετη αµοιβή από τον εργοδότη, ο 

οποίος µετά την περάτωση της κατάρτισης (διάρκειας ενός έως έξι µηνών) οφείλει να 

προσφέρει στους ανέργους µια µόνιµη θέση εργασίας818. 

• Εκπαίδευση ενηλίκων σε τµήµατα που λειτουργούν το βράδυ ή τα Σαββατοκύριακα. 

Η φοίτηση σε αυτά µπορεί να οδηγήσει ακόµη και σε έναν τίτλο µέσης ή ανώτερης 

επαγγελµατικής κατάρτισης. 

                                                 
814 European Management Guides (1997: 420) και Cotton, P. (2001). 
815 European Management Guides (1997: 42-43). 
816 European Management Guides (1997: 44). 
817 European Management Guides (1997: 44-45). 
818 European Management Guides (1997: 47). 
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• Ειδικά στη γαλλόφωνη κοινότητα προσφέρεται κατάρτιση διάρκειας µέχρι 18 µηνών 

σε νεαρά άτοµα ηλικίας 18-25 ετών, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση και την 

κατάρτισή τους ή έχουν περιθωριοποιηθεί και βρίσκονται σε µειονεκτική θέση στους τοµείς 

οικοδοµική, ξυλουργική, τροφοδοσία (catering) µικρής κλίµακας και αγροτικό819. 

 
4. Γαλλία. 

Στη Γαλλία η αρχική επαγγελµατική κατάρτιση βρίσκεται κατά κύριο λόγο στα χέρια 

του εθνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, ενώ η µαθητεία αφορά σε ένα µικρό ποσοστό 

εκπαιδευοµένων, κυρίως εντός του βιοµηχανικού και του τεχνικού τοµέα. Η συνεχιζόµενη 

κατάρτιση πάλι πραγµατοποιείται µέσω του εργοδότη, αν και αντλεί πόρους από εξωτερικές 

πηγές820. 

Οι µαθητές µετά την ολοκλήρωση της εννεαετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης (5ετής 

πρωτοβάθµια, 4ετής δευτεροβάθµια) λαµβάνουν το δίπλωµα Diplôme National du Brevet. Στη 

συνέχεια τους προσφέρονται δύο επιλογές :  

• Τα γενικά και τεχνικά λύκεια (Lycées ή Lycées techniques), που οδηγούν στο γενικό ή 

στο τεχνικό Baccalauréat821. 

• Τα επαγγελµατικά λύκεια (Lycées Professionnels). Σε αυτά παρέχεται διετής 

κατάρτιση και οδηγούν στην απόκτηση των πιστοποιητικών BEP ή CAP822. Με δύο επιπλέον 

χρόνια σπουδών τα σχολεία αυτά απονέµουν ένα επαγγελµατικό Baccalauréat823. Τα 

κυριότερα επαγγελµατικά πιστοποιητικά που µπορεί να λάβει κάποιος σε αυτά είναι τα εξής :  

i) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (CAP – Certificat d’ Aptitude 

Professionnelle). Απονέµεται µετά από δύο χρόνια κατάρτισης και είναι πολύ ειδικό 

πιστοποιητικό.  

ii) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικών Σπουδών (BEP – Brevet d’ Etudes Professionnelles). 

Aποκτάται µετά από κατάρτιση δύο ετών. Είναι περισσότερο γενικό δίπλωµα, αλλά ισότιµο 

του CAP, και προσφέρει προσόντα κυρίως για επαγγέλµατα του τοµέα των υπηρεσιών. 

Σε υψηλότερη βαθµίδα βρίσκονται οι σπουδές που οδηγούν στο: 

i) Τεχνολογικό Baccalauréat (Baccalauréat Technologique -BT). Απονέµεται µετά από 

τρία χρόνια κατάρτισης µετά την υποχρεωτική εκπαίδευση. Συνήθως οδηγεί σε ένα BTS ή 

DUT.824

ii) Επαγγελµατικό Baccalauréat (Baccalauréat Professionnelle). Αποκτάται µετά από δύο 

χρόνια κατάρτισης, αφού πρώτα έχει προηγηθεί ένα CAP ή BEP. 

                                                 
819 Colardyn, D., Bjornavold, J. (2005: 30-32) και European Management Guides (1997: 47-
48). 
820 European Management Guides (1997: 90-91). 
821 Το Baccalauréat είναι τίτλος σπουδών προαπαιτούµενος για την είσοδο στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση. 
822 Οι όροι BEP και CAP επεξηγούνται στη συνέχεια. 
823 Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 20), European Management 
Guides (1997: 91-92, 98) και European Commission (1995: 158). 
824 Οι όροι BTS και DUT επεξηγούνται στη συνέχεια. 
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iii) Πιστοποιητικό για ανώτερους τεχνικούς (BTS – Brevet de Technicien superieur). 

Αποκτάται µετά από δύο χρόνια κατάρτισης µετά το Baccalauréat από τους τεχνικούς 

κλάδους των Λυκείων, που επίσης προσφέρουν τεχνική κατάρτιση825. 

Ανάµεσα στο Baccalauréat και στις πιο µακροχρόνιες πανεπιστηµιακές σπουδές 

βρίσκονται οι σπουδές στα τεχνικά πανεπιστήµια (institutes universitaire de technologie -IUT), 

τα οποία προσφέρουν συντοµότερη σε διάρκεια τεχνική εκπαίδευση µε δύο και τρία έτη 

σπουδών και στα οποία η εισαγωγή γίνεται µε βάση τις σχολικές βαθµολογίες. Οι σπουδές σε 

αυτά οδηγούν σε: 

 i) Πανεπιστηµιακό ∆ίπλωµα Τεχνολογίας (DUT – Diplôme Universitaire de Technologie). 

Είναι πιο γενικό δίπλωµα από το BTS, αλλά απαιτεί δύο επιπλέον χρόνια σπουδών και η 

ισοτιµία του είναι ευρύτερα αποδεκτή. 

ii) Επαγγελµατικό Πιστοποιητικό (Brevet) και Πιστοποιητικό Maîtrise (Πιστοποιητικό 

Master – Brevet). Είναι διπλώµατα επάρκειας και κατάρτισης, που ακολουθούν το CAP ή το 

BEP826.  

Όλοι οι προαναφερθέντες τίτλοι σπουδών (εκτός από τους δύο τελευταίους) µπορούν 

να αποκτηθούν µετά από εκπαίδευση πλήρους ή µερικής απασχόλησης σε συνδυασµό µε 

ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Οι κυριότερες δεξιότητες αποκτώνται συνήθως µέσω της 

τελευταίας µεθόδου. 

Παράλληλα µε τις άλλες µορφές κατάρτισης λειτουργεί και ένα σύστηµα µαθητείας για 

άτοµα ηλικίας 16-25 ετών, κυρίως για χειροτεχνικά επαγγέλµατα σε µικρές επιχειρήσεις, το 

οποίο όµως προσελκύει µικρό ποσοστό ενδιαφεροµένων σε σχέση µε τα επαγγελµατικά και 

τεχνικά δευτεροβάθµια σχολεία. Η διάρκεια της µαθητείας κυµαίνεται από ένα ως τρία χρόνια 

και οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισµένων επαγγελµατικών πιστοποιητικών, όπως το 

βασικό CAP, το BT και το BEP, ή σε κάποιες περιπτώσεις σε ανώτερα τεχνικά πιστοποιητικά, 

όπως το BTS και το DUT827. Το σύστηµα αυτό δέχτηκε πολλές επιθέσεις, καθώς είχε 

δηµιουργηθεί η εικόνα ότι µέσω αυτού οι επιχειρήσεις εξασφάλιζαν φθηνό έκτακτο εργατικό 

δυναµικό, ενώ στη συνέχεια πολλές από αυτές δεν κατάφερναν να εξασφαλίσουν εργασία 

στους µαθητευόµενους, αν εξειδικεύονταν828.  

 Για όσους νέους δεν έχουν αποκτήσει έναν τίτλο από το σχολείο προσφέρεται η 

δυνατότητα να το πράξουν µέσω της Ατοµικής Πίστωσης Κατάρτισης (Credit Formation 

Individualise). Αυτή προσφέρει τη χρηµατοδότηση µε την οποία τα άτοµα αυτά αποκτούν 

πρόσβαση στην επαγγελµατική κατάρτιση. Η προοπτική αυτή συνδέει τα διάφορα σχετικά 

                                                 
825 European Management Guides (1997: 98), Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 20) και European Commission (1995: 173-174). 
826 European Management Guides (1997: 92) και Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 20). 
827 Colardyn, D., Bjornavold, J. (2005: 38-40) και European Management Guides (1997: 99-
100). 
828 European Commission (1995: 177), Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 
(2000: 20) και European Commission (1995: 176). 
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ιδρύµατα και επιτρέπει στους νέους να προσαρµόσουν τα σχέδια κατάρτισής τους στα στάδια 

της ανάπτυξής τους829. 

Ειδικά για τους ανέργους (πολλοί από τους οποίους δεν έχουν αποκτήσει 

επαγγελµατικά προσόντα ή στερούνται εργασιακής εµπειρίας)  προβλέπεται αρχική 

κατάρτιση, που προσφέρεται από εταιρείες και συνδυάζει θεωρητική καθοδήγηση µε on-the-

job πρακτική κατάρτιση. Στους εργοδότες που συµµετέχουν προσφέρονται κίνητρα, όπως 

εξαίρεση από τις ασφαλιστικές εισφορές και κρατική οικονοµική βοήθεια.  

Οι κυριότερες µορφές αυτού του τύπου κατάρτισης είναι: 

• Συµβόλαιο “αλληλεγγύης” (contrat emploi-solidarité). Απευθύνεται σε νέους ηλικίας 

18-26 ετών µε λίγα ή καθόλου επαγγελµατικά προσόντα και σε ανέργους για διάστηµα 12 

µηνών τουλάχιστον κατά τους προηγούµενους 18 µήνες, αποσκοπώντας στη διευκόλυνση 

της εισόδου τους στην αγορά εργασίας. Έχει διάρκεια 3-12 µηνών, που µπορεί να φθάσει 

µέχρι τους 36 µήνες, στη διάρκεια των οποίων ο µαθητευόµενος πληρώνεται µε το µίνιµουµ 

εθνικό ηµεροµίσθιο, στο οποίο υπάρχει και κρατική συµµετοχή, ενώ το κράτος χρηµατοδοτεί 

µερικά ή ολικά τα έξοδα της κατάρτισης. 

• Συµβόλαιο “προσανατολισµού” (contrat d’ orientation). Προσφέρεται σε άτοµα ηλικίας 

16-22 ετών µε προβλήµατα στην εξεύρεση εργασίας και για διάρκεια 6 µηνών χωρίς 

δυνατότητα ανανέωσης. Τα άτοµα  αυτά πληρώνονται µε κάποιο ποσοστό του κατώτερου 

ηµεροµισθίου και λαµβάνουν ενίσχυση για κάθε εκπαιδευτική ώρα.  

• Συµβόλαιο “προσαρµογής” (contrat d’ adaptation à un emploi). Προσφέρεται σε 

µόνιµη ή ορισµένου χρόνου βάση σε νέους 16-22 ετών, που ήδη κατέχουν έναν τίτλο 

σπουδών, και τους παρέχει συµπληρωµατική κατάρτιση και πρακτική εµπειρία. Πληρώνονται 

µε ποσοστό του κατώτερου εθνικού ηµεροµισθίου, ενώ ο εργοδότης µπορεί να ζητήσει 

ενίσχυση για κάθε εκπαιδευτική ώρα830.  

Μεγάλη σηµασία αποδίδεται επίσης στη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση 

(formation professionnele continue), η οποία προσφέρεται σε όλους τους υπαλλήλους µε 

στόχο την προσαρµογή των δεξιοτήτων στην τεχνολογική µεταβολή και τη διατήρηση ή 

βελτίωση των υπαρχουσών. Εφαρµόζεται µε βάση τα εταιρικά προγράµµατα κατάρτισης, που 

κάθε εταιρεία έχει σχεδιάσει µε βάση συγκεκριµένες προϋποθέσεις, και πραγµατοποιείται είτε 

µέσα στην εταιρεία είτε σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Προβλέπεται ακόµη (υπό 

προϋποθέσεις) η δυνατότητα απουσίας του εργαζοµένου από την εργασία του για κατάρτιση, 

η οποία αµείβεται είτε για πλήρη (full-time) κατάρτιση µέχρι ένα έτος ή για 1.200 ώρες µερικής 

(part-time) κατάρτισης εκτός επιχείρησης831. 

  

5. Γερµανία. 
 Η υποχρεωτική εκπαίδευση στη Γερµανία είναι εννεαετής -σε κάποιες δηµοκρατίες 

δεκαετής- και το σύστηµά της (µε κάποιες διαφοροποιήσεις σε τοπικό επίπεδο) ισχύει σε 

                                                 
829 Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 20-21). 
830 European Management Guides (1997: 88, 100-101). 
831 European Management Guides (1997: 88, 105-106). 
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ολόκληρη την Οµοσπονδιακή Γερµανία. Για την αρχική κατάρτιση ισχύουν διαφορετικές 

ρυθµίσεις σε κάθε οµόσπονδο κράτος, αλλά υπάρχει µια γενική αρχή, ότι επιτρέπεται η 

κινητικότητα µαθητών από τον ένα τύπο σχολείου στον άλλο.  

 Η εισαγωγή στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση γίνεται µε βάση εξετάσεις και τις 

εκτιµήσεις των δασκάλων. Σε αυτή υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι σχολείων832 : 

• Γενικό δευτεροβάθµιο σχολείο ακαδηµαϊκής κατεύθυνσης (Gymnasium). ∆έχεται τους 

µαθητές µε τις καλύτερες επιδόσεις και τους προετοιµάζει για τις εξετάσεις για το Abitur, οι 

οποίες είναι υποχρεωτικές για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήµιο. 

• ∆ευτεροβάθµιο σχολείο (Realschule). Προσφέρει δευτεροβάθµια εκπαίδευση µεσαίου 

επιπέδου και οδηγεί τους µαθητές κατευθείαν στην επαγγελµατική κατάρτιση. 

• Σύγχρονο δευτεροβάθµιο σχολείο (Hauptschule). Προσφέρει στους µαθητές µε 

µικρότερες δυνατότητες (οι περισσότεροι από τους οποίους εγκαταλείπουν το σχολείο στα 15 

τους χρόνια) την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα µονοετές προπαρασκευαστικό 

επαγγελµατικό πρόγραµµα µαθηµάτων, πριν εισέλθουν στην αρχική επαγγελµατική 

κατάρτιση. 

• Σχολεία ευρείας µόρφωσης (Gesamtschulen). Σε αυτά φοιτά ένα σχετικά µικρό 

ποσοστό µαθητών και σε ορισµένες µόνο περιφέρειες. 

 Οι απόφοιτοι του δεύτερου και του τρίτου τύπου σχολείου µπορούν να 

παρακολουθήσουν :  

• Τα επαγγελµατικά κολέγια (Berufsfachschulen). Παρέχουν µονοετή προγράµµατα, 

που οδηγούν στο δυϊκό σύστηµα, ή διετή και τριετή, που προετοιµάζουν τους µαθητές για 

επαγγέλµατα που δεν καλύπτονται από το δυϊκό σύστηµα. 

• Τα τεχνικά δευτεροβάθµια σχολεία (Fachoberschulen). Προσφέρουν µονοετή ή διετή 

προγράµµατα και προετοιµάζουν τους µαθητές για περαιτέρω σπουδές στο ανώτατο τεχνικό 

κολέγιο. 

• Τα τεχνικά κολέγια (Fachschulen). Προσφέρουν εξειδικευµένη επαγγελµατική 

κατάρτιση παράλληλα µε τη γενική εκπαίδευση.  

Το δυϊκό σύστηµα (dual system) είναι η πιο συνηθισµένη µορφή κατάρτισης διάρκειας 

δύο µέχρι τρεισήµισι ετών µε µακρόχρονη παράδοση στον τοµέα της απασχόλησης. 

Χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριµένο συνδυασµό τυπικής γνώσης, δεξιοτήτων και εµπειρίας, 

που δεν είναι συνδεδεµένη µε έναν ορισµένο χώρο εργασίας και συµµετέχει στον ευρύτερο 

κοινωνικό προσανατολισµό του µεµονωµένου εργαζόµενου. Στο τέλος της κατάρτισης οι 

καταρτιζόµενοι αποκτούν ένα δίπλωµα ή πιστοποιητικό µετά από εξέταση γραπτή, 

προφορική και πρακτική. Στους νέους που ολοκληρώνουν τη διαδικασία αυτή προσφέρεται η 

δυνατότητα παρακολούθησης προγραµµάτων πλήρους απασχόλησης διάρκειας ενός έως 

τριών χρόνων στα δευτεροβάθµια επαγγελµατικά κολέγια Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης 

                                                 
832 Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 21) και European Management 
Guides (1997: 132). 
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σχεδόν το 50% των αποφοίτων απασχολούνται στην ειδικότητα στην οποία εκπαιδεύτηκαν, οι 

περισσότεροι από τους οποίους µάλιστα (85%) απασχολούνται στην επιχείρηση η οποία τους 

εκπαίδευσε833. 

Στο δυικό σύστηµα έχουµε συνδυασµό της κατάρτισης πάνω στην εργασία (για την 

οποία ο µαθητευόµενος αµείβεται µε µια µικρή αµοιβή) σε µια επιχείρηση µε την εκπαίδευση 

και κατάρτιση σε ένα επαγγελµατικό σχολείο. Η εκπαίδευση στο σχολείο γίνεται είτε µε µερική 

απασχόληση είτε µε διδασκαλία κατά τµήµατα. Η κατάρτιση στην εργασία γίνεται από 

εκπαιδευτές µε αναγνωρισµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Οι νέοι εντάσσονται σε αυτό 

το σύστηµα είτε µέσω των Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας, είτε µε αίτηση απευθείας στην 

επιχείρηση, χωρίς το κράτος να καθορίζει ιδιαίτερες προϋποθέσεις, πράγµα που το κάνει η 

κάθε επιχείρηση. 

Οι εκπαιδευτικοί φορείς που συµµετέχουν στην παροχή κατάρτισης στα πλαίσια του 

δυικού συστήµατος είναι: 

• Τα σχολεία επαγγελµατικής κατάρτισης (berufsschule). Παρέχουν τις θεωρητικές 

γνώσεις, καθώς και ένα βασικό προπαρασκευαστικό πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης 

για όσους εγκατέλειψαν το σχολείο χωρίς βασικές γνώσεις.  

• Τα τεχνικά σχολεία επαγγελµατικής κατάρτισης (berufsfachschulen). Λειτουργούν 

συµπληρωµατικά ή αντικαθιστούν την κατάρτιση στην εταιρεία για όσους είναι ενταγµένοι στο 

δυικό σύστηµα και εκπαιδεύουν νέους για την απόκτηση των επαγγελµατικών τίτλων που 

απονέµονται από το Εµπορικό Επιµελητήριο. Η φοίτηση σε αυτά προϋποθέτει απολυτήριο 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

• Κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης «δι-εταιρικά». Όταν οι εταιρείες είναι µικρές ή δεν 

µπορούν να προσφέρουν ένα πλήρες φάσµα εµπειρίας για την επίτευξη των απαιτήσεων της 

κατάρτισης (π.χ. για πρακτικούς λόγους ή για λόγους ασφαλείας ή για κλάδους όπου η 

τεχνολογική µεταβολή είναι πολύ γρήγορη), δηµιουργούνται τέτοια κέντρα µε τη συνεργασία 

περισσότερων εταιρειών. Αυτά χρηµατοδοτούνται από ενώσεις εργοδοτών και 

συµπληρωµατικά από τις δηµόσιες αρχές834. 

Όσοι έχουν περάσει το Abitur έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 

ειδικά προγράµµατα κατάρτισης που οργανώνονται από βιοµηχανικές επιχειρήσεις. Κατά 

κύριο λόγο στα προγράµµατα αυτά ακολουθείται η δοµή του δυικού συστήµατος µε εναλλαγή 

της πρακτικής εκπαίδευσης στην επιχείρηση µε τη θεωρητική. Αποτελεί µάλιστα µια 

εναλλακτική λύση σε σχέση µε το Πανεπιστήµιο, µε διαφορετικούς, βέβαια, όρους εισαγωγής, 

καθώς και δοµή και περιεχόµενο της κατάρτισης835. 

Η συνεχιζόµενη κατάρτιση στη Γερµανία συνδυάζεται µε το δυικό σύστηµα και 

προστίθεται στις αρχικές δεξιότητες. Περιλαµβάνει ένα ευρύτατο φάσµα δραστηριοτήτων και 

πραγµατοποιείται σε ένα πλήθος φορέων/οργανισµών. Συνήθως πρόκειται για 

                                                 
833 Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 21-22), European Management 
Guides (1997: 141-142) και Colardyn, D., Bjornavold, J. (2005: 40-44). 
834 European Management Guides (1997: 141) και European Commission (1995: 98-99). 
835 Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 21-22). 
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ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση σε µεγάλες εταιρείες ή παρέχεται µε εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση836. 

Η επιτυχία του συστήµατος κατάρτισης στη Γερµανία ενισχύεται από την οικονοµική 

και οργανωτική υποστήριξη που λαµβάνει από το δηµόσιο σύστηµα απασχόλησης, καθώς 

προβλέπονται δάνεια και επιχορηγήσεις για εργαζόµενους και εργοδότες προς αυτήν την 

κατεύθυνση. Εξάλλου, η ανάπτυξη ενός καλού προγράµµατος κατάρτισης θεωρείται στοιχείο 

µιας θετικής επιχειρηµατικής εικόνας837. Τα τελευταία χρόνια, όµως, η προσφορά θέσεων για 

πρακτική άσκηση στα πλαίσια του συστήµατος υστερεί σε σχέση µε τη ζήτηση (ιδίως στην 

Ανατολική Γερµανία), γιατί η προσφορά των θέσεων κατάρτισης βρίσκεται στη διακριτική 

ευχέρεια των εργοδοτών838.  

Και το σύστηµα της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης παρουσιάζει πλέον δυσκολίες 

στην εφαρµογή του, καθώς το κόστος είναι µεγάλο για µια επιχείρηση τόσο για τα λειτουργικά 

έξοδα όσο και για το κόστος της αποδέσµευσης προσωπικού, κυρίως του ιδιαίτερα 

εξειδικευµένου, µε σκοπό την παρακολούθηση κάποιου προγράµµατος. Ταυτόχρονα, 

υπάρχουν παράπονα για αδιαφάνεια, καθώς οι όροι λειτουργίας και εφαρµογής 

παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές και αντιθέσεις839. Παρ’ όλα αυτά η συνεχιζόµενη εκπαίδευση 

ανέκτησε τη σπουδαιότητά της τα τελευταία χρόνια και συγκέντρωσε την προσοχή των 

εργοδοτών, των εργατικών συνδικάτων και της κυβερνητικής δραστηριότητας. Εξακολουθούν, 

όµως, να παρουσιάζονται δυσκολίες στην εξεύρεση τελικών λύσεων και στον 

προγραµµατισµό µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται εξισορρόπηση ανάµεσα στα 

αιτήµατα και στα συµφέροντα αυτών των οµάδων, που έχουν µεταξύ τους µεγάλες διαφορές 

στον προσανατολισµό840. 

 

6. ∆ανία. 
 Η χώρα αυτή εντυπωσιάζει µε το καλά οργανωµένο εκπαιδευτικό της σύστηµα και την 

ποικιλία των σχετικών δοµών. Παρουσιάζει το υψηλότερο (7,2% του ΑΕΠ για το 1994) από τα 

πιο ψηλά ποσοστά δηµόσιας χρηµατοδότησης της εκπαίδευσης σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

χώρες του ΟΟΣΑ, ενώ παράλληλα έχει πολύ µεγάλη παράδοση στην ανάµειξη των 

κοινωνικών εταίρων στη διοίκηση και στη χάραξη πολιτικών σε θεωρητικό και πρακτικό 

επίπεδο841. 

 Μετά την ολοκλήρωση της εννεαετούς βασικής (υποχρεωτικής) εκπαίδευσης 

(Folkeskole), οι νέοι 16-21 ετών µπορούν να επιλέξουν προγράµµατα της Γενικής ή της 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Η Γενική Εκπαίδευση, που οδηγεί στην Ανώτατη Εκπαίδευση, 

περιλαµβάνει το 3ετές Gymnasium (Ανώτατο ∆ευτεροβάθµιο Σχολείο) και το 2ετές H – F – 

Kursus (Hojere Forberedelseseksamen, Πρόγραµµα Ανώτερων Προπαρασκευαστικών 

                                                 
836 Colardyn, D., Bjornavold, J. (2005: 40-44). 
837 Colardyn, D., Bjornavold, J. (2005: 43-44) και European Management Guides (1997: 110, 
138-139). 
838 European Management Guides (1997: 138). 
839 European Management Guides (1997: 147). 
840 European Management Guides (1997: 149-150). 
841 European Management Guides (1997: 57,62). 
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Εξετάσεων), στα οποία η προαγωγή γίνεται µετά από τελικές εξετάσεις (“the 

studentereksamen” και “the HF – eksamen” αντίστοιχα)842. 

Στην ανώτερη δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση ανήκουν τα εµπορικά 

σχολεία (HHX) ή τα τεχνικά σχολεία (HTX), στα οποία οι µαθητές εισάγονται µε το απολυτήριο 

του Folkeskole και η φοίτηση διαρκεί τρία χρόνια. Τα απολυτήρια όµως δε θεωρούνται 

επαγγελµατικοί τίτλοι/πιστοποιητικά, αλλά είναι περισσότερο µια εναλλακτική οδός για την 

ανώτερη εκπαίδευση όσων ενδιαφέρονται για τη διοίκηση επιχειρήσεων (HHX) ή τη 

µηχανολογία (HTX)843. Παρ’ όλα αυτά το σύστηµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης εµφανίζεται 

ως η πιο διαδεδοµένη επιλογή για τους αποφοίτους της κατώτερης δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης (Folkeskole), αφού την επιλέγει το 50% από αυτούς έναντι του 45% αυτών που 

εισέρχονται στο Gymnasium.844

Εκτός από τα τεχνικά και τα εµπορικά σχολεία υπάρχουν, επίσης, και µικρά 

εξειδικευµένα σχολεία, που προσφέρουν προγράµµατα µαθηµάτων για διάφορους άλλους 

τοµείς, όπως είναι η γεωργία και η υγεία. Η εισαγωγή των σπουδαστών είναι ελεύθερη, αλλά 

σε κάποιες περιπτώσεις τα προγράµµατα υπόκεινται σε περιορισµούς σχετικά µε τον 

υπερβολικό αριθµό εγγραφών σε συνάρτηση µε τις προγραµµατισµένες προοπτικές 

απασχόλησης845. 

Η αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελείται από την επιλογή 85 

κυρίων κατευθύνσεων, που οδηγούν σε περισσότερες από 200 εξειδικευµένες τέχνες. Η 

κατάρτιση κατά κύριο λόγο αποτελείται από ένα µείγµα θεωρητικών σπουδών και κατάρτισης 

στην εργασία και οδηγεί σε ένα επαγγελµατικό πιστοποιητικό «τεχνίτη». Ο σκοπός και το 

περιεχόµενο της κατάρτισης καθορίζονται για κάθε επάγγελµα µια Εθνική Επιτροπή 

Επαγγελµάτων και είναι κοινά για όλους τους φορείς, ανεξάρτητα από το µέρος, όπου έχει 

πραγµατοποιηθεί η κατάρτιση, ενώ τα προσόντα που αποκτώνται είναι αναγνωρισµένα από 

το κράτος και θεωρούνται έγκυρα σε όλη τη χώρα846. 

Η αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση παρέχεται στα εµπορικά ή τεχνικά κολέγια και εν 

µέρει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή σε δηµόσια ιδρύµατα, έχει διάρκεια 3-5 χρόνια και 

προετοιµάζει τους σπουδαστές, για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας ως ειδικευµένοι 

εργαζόµενοι847. 

Σταδιακά η δυσκολία στην εξασφάλιση θέσης για πρακτική εργασία οδήγησε στην 

κατάρτιση εξ ολοκλήρου µέσα στο σχολείο και η τυχόν εξεύρεση µιας τέτοιας θέσης 

θεωρητικά ανατέθηκε στα άτοµα-σπουδαστές. Πρακτικά, όµως, οι σπουδαστές έχουν 

σηµαντική βοήθεια από τις συµβουλευτικές υπηρεσίες των κολεγίων και τις υπηρεσίες 

προσανατολισµού, ενώ ταυτόχρονα και οι τοπικές επιτροπές εκπαίδευσης και κατάρτισης 

                                                 
842 Cedefop (1995b), Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.  (2000: 18) και Cort, 
P. (2002). 
843 European Management Guides (1997: 59). 
844 European Management Guides (1997: 63) και Cort, P. (2002). 
845 Cedefop (1995b) και European Management Guides (1997: 64). 
846 Colardyn, D., Bjornavold, J. (2005: 32-35). 
847 Cedefop (1995b), Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 19) και Cort, 
P. (2002). 
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(των οποίων τα περισσότερα µέλη είναι αντιπρόσωποι των τοπικών εργοδοτικών σωµατείων 

και των οργανώσεων των εργαζοµένων) φροντίζουν να διασφαλίζουν την ύπαρξη επαρκών 

θέσεων πρακτικής άσκησης στις τοπικές επιχειρήσεις για τους σπουδαστές και τη συνεργασία 

µεταξύ σχολείων και τοπικών επιχειρήσεων848. 

 Η αρχική επαγγελµατική κατάρτιση παρέχεται από : 

• Τα σχολεία παραγωγής (Produktionsskoler). 

• Τα κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης για την αγορά εργασίας (AMU – Centre), που 

απευθύνονται σε ενήλικες και περιλαµβάνουν τρεις βασικές κατευθύνσεις: 

i) Ηµι-ειδικευµένη κατάρτιση για ανειδίκευτους εργαζόµενους και ανέργους. Πρόκειται για 

προγράµµατα που εκσυγχρονίζουν δεξιότητες που είχαν αποκτηθεί κατά τη βασική 

επαγγελµατική εκπαίδευση.  

ii) Ταχύρυθµα προγράµµατα ανανέωσης των επαγγελµατικών προσόντων εργαζοµένων 

και ανέργων. 

iii) Προγράµµατα ανανέωσης γνώσεων, που προσφέρουν τη δυνατότητα να ξεπεραστεί 

το βασικό επίπεδο κατάρτισης849.  

Ταυτόχρονα, υπάρχει µια ποικιλία δοµών για όσα άτοµα ενδιαφέρονται να λάβουν 

συµπληρωµατική βασική ή γενική εκπαίδευση, παρακολουθώντας µαθήµατα σε µεγάλο εύρος 

επιλογών. Τέτοια είναι : τα Σχολεία Νέων (Ungdomsskoler), τα Σχολεία Συνεχούς 

Εκπαίδευσης (Efterskoler), τα Λαϊκά Λύκεια Νέων (UnfdomsKojskoler), τα προγράµµατα 

γενικής και συνεχούς κατάρτισης ενηλίκων, τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(Volkenuddannelsescentre, VCU), τα Λαϊκά Λύκεια για ενήλικες (Folkehojskoler) και τα 

Ηµερήσια Σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για άνεργους νέους άνω των 18 ετών 

(Daghojskoler)850.  

 
7. Ηνωµένο Βασίλειο. 
 Κάθε νέος κάτω των 18 ετών που δεν εισάγεται στη δευτεροβάθµια ή στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση µπορεί να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραµµα “κατάρτισης νέων”. Σε 

αυτά συνήθως έχουµε συνδυασµό εξωτερικής κατάρτισης (που οδηγεί στην απόκτηση 

επαγγελµατικού τίτλου σπουδών) και εργασιακής εµπειρίας µέσα στην επιχείρηση. 

 Η χρηµατοδότηση της κατάρτισης των νέων γίνεται µε ένα νέο σύστηµα 

εκπαιδευτικής πίστωσης σχεδιασµένο να δώσει στους νέους τη δυνατότητα να επιλέξουν την 

επαγγελµατική τους κατάρτιση851. 

Τα διπλώµατα που παρέχονται είναι: 

• Πρώτο ∆ίπλωµα (First Diploma) – για σπουδές ενός έτους. 

• Εθνικό ∆ίπλωµα (National Diploma) – για σπουδές δύο ετών. 

                                                 
848 European Management Guides (1997: 65). 
849 Cedefop (1995b), European Management Guides (1997: 65), Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής 
Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 19) και Cort, P. (2002).  
850 Cedefop (1995b), Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 19) και Cort, 
P. (2002). 
851 Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 27). 
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 Προβλέπεται η ύπαρξη τριών φορέων έγκρισης / πιστοποίησης των διπλωµάτων: 

• National Council for Vocational Qualifications (Εθνικό Συµβούλιο για τα 

Επαγγελµατικά Προσόντα) – NCVQ, που λειτουργεί από το 1986, υπάγεται στο Υπουργείο 

Εργασίας και Παιδείας και ασχολείται σε εθνικό επίπεδο µε την ανάπτυξη ενός συστήµατος 

πιστοποίησης επαγγελµατικών προσόντων, βασιζόµενων στην επάρκεια (competence) στο 

χώρο εργασίας. 

• B.T.E.C. (Συµβούλιο Επιχειρησιακής και Τεχνικής Εκπαίδευσης). 

• Scottish Vocational Education Council (Επαγγελµατικό Εκπαιδευτικό Συµβούλιο της 

Σκωτίας) – SCOTVEC που λειτουργεί από το 1985. Αν και υπάγεται στο τοπικό Υπουργείο 

Παιδείας, δεν είναι δηµόσια Υπηρεσία, απασχολεί 300 υπαλλήλους και η χρηµατοδότησή του 

γίνεται από την κοστολόγηση των προαναφερόµενων υπηρεσιών.  Έχει, όµως, παράλληλη 

συνεργασία µε ειδικούς από πανεπιστήµια, κολέγια και ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν 

κατάρτιση, µε τη βιοµηχανία και το εµπόριο852. 

Κεντρικός στόχος των προσπαθειών του συστήµατος είναι τα παρεχόµενα επαγγελµατικά 

προσόντα να έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, δηλαδή να είναι: 

• Προσαρµοσµένα στις ανάγκες της απασχόλησης. 

• Ευέλικτα, ώστε να επιδέχονται αλλαγές. 

• Εθνικά και διεθνώς αναγνωρισµένα.  

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων έχουν αναπτυχθεί τόσο στις Αγγλία-

Ουαλία όσο και στη Σκωτία συστήµατα ποιότητας, µε τα οποία καθορίζονται οι διαδικασίες 

έγκρισης των κέντρων κατάρτισης, αναγνώρισης των ειδικοτήτων, αξιολόγησης των 

µαθηµάτων και ελέγχου εφαρµογής των µεθόδων κατάρτισης. Αυτά για τις Αγγλία-Ουαλία 

είναι τα Awarding-Bodies –ένα από τα οποία είναι ο B.TEC, ένας ανεξάρτητος φορέας 

διεξαγωγής εξετάσεων και παροχής προσόντων εθνικά αναγνωρισµένων-, τα οποία 

συνεργάζονται µε τα Lead Bodies (οργανισµούς αποτελούµενους από εκπροσώπους των 

εργοδοτών και των επαγγελµατικών ενώσεων) µε έγκριση των αποφάσεων από το NCVQ  και 

για τη Σκωτία το Quality Framework µε έγκριση των αποφάσεων από το SCOTVEC853. 

 Αποδέκτες κατάρτισης στα πλαίσια του συστήµατος είναι κάθε άτοµο ηλικίας άνω των 

16 ετών, µαθητές, ενήλικες (εργαζόµενοι ή άνεργοι), άτοµα που ήδη διαθέτουν προσόντα, 

άτοµα εντελώς ανειδίκευτα, καθώς και άτοµα µε ειδικές ανάγκες και µαθησιακές δυσκολίες. 

Με τον τρόπο αυτό µπορούν να αποκτήσουν επαγγελµατικά προσόντα ανεξαρτήτως 

επιπέδου γνώσεων, ικανοτήτων ή εµπειρίας854. 

Οι τίτλοι σπουδών που παρέχονται σύµφωνα µε το σύστηµα της περιοχής είναι: 

• Higher National Certificate (HNC - Ανώτερο Εθνικό Πιστοποιητικό). Παρέχεται από 

κολέγια, πανεπιστήµια ή κέντρα κατάρτισης και αποσκοπεί σε ικανοποίηση των εργοδοτών σε 

τοπικό και εθνικό επίπεδο. Πρόκειται για σχετικά υψηλού επιπέδου σπουδές και οι κάτοχοι 

του τίτλου προσλαµβάνονται ως µεσαία στελέχη. Αναφέρεται σε 1.100 ειδικότητες µε διάρκεια 
                                                 
852 Colardyn, D., Bjornavold, J. (2005: 62-64) και Eιδική Μελέτη (Case study) (2000: 28). 
853 Colardyn, D., Bjornavold, J. (2005:62-64), Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 28, 30), European Commission (1995: 391) και Johnson, P. (2004).  
854 Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 28). 
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φοίτησης ενός έτους, θεωρείται µάλιστα ισότιµο του πρώτου έτους σπουδών στο 

πανεπιστήµιο855. 

• Higher National Diploma (HND - Ανώτερο Εθνικό ∆ίπλωµα). Παρέχεται από κολέγια, 

πανεπιστήµια και κέντρα κατάρτισης, όπως και το προηγούµενο. Αναγνωρίζεται από τους 

εκπαιδευτικούς οργανισµούς και θεωρείται ισότιµο του β΄ έτους σπουδών στο πανεπιστήµιο, 

ενώ η µόνη διαφορά του από το HNC είναι ότι η διάρκεια φοίτησης είναι δύο έτη. 

• Professional Development Awards (PDAs - Απονοµή επαγγελµατικής εξέλιξης). 

Αφορά αποφοίτους ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης, που αποσκοπούν στη διεύρυνση των 

επαγγελµατικών τους γνώσεων αποκτώντας περισσότερα προσόντα ή µεταβάλλοντας την 

επαγγελµατική τους δραστηριότητα. Πολλοί εργαζόµενοι φοιτούν στα προγράµµατα αυτά, για 

να βελτιώσουν τη θέση τους στην ιεραρχία της επιχείρησης. 

• National Vocational Qualifications (NVQs) αντίστοιχο µε το σκωτικό Scottish 

Vocational Qualifications (SVQs) - Πτυχίο επαγγελµατικών προσόντων. Το σύστηµα αυτό 

δηµιουργήθηκε το 1986, για να παρέχει επαγγελµατική κατάρτιση και πιστοποίηση 

επαγγελµατικών προσόντων σε 5 επίπεδα προσόντων. Το πρόγραµµα µπορεί να 

παρακολουθήσει οποιοσδήποτε µεταξύ 16-65 ετών, εργαζόµενος ή µη, και για όλα τα 

επαγγέλµατα. Η κατάρτιση παρέχεται σε επιχειρήσεις, βιοµηχανίες, σχολεία και κέντρα 

κατάρτισης όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας και η αξιολόγηση γίνεται µέσα από την εκτέλεση 

γραπτής εργασίας ή δοκιµίου, τη συµµετοχή σε συζητήσεις και την παρακολούθηση από τον 

εξεταστή της πορείας του καταρτιζόµενου στο χώρο εργασίας.  

• General National Vocational Qualifications (GNVQs, αντίστοιχο µε το σκωτικό 

General Scottish Vocational Qualifications (GSVQs) - Πτυχίο Γενικών Επαγγελµατικών 

προσόντων. Απευθύνεται σε µαθητές 16-19 ετών, µε στόχο να αποκτήσουν αρχική 

επαγγελµατική κατάρτιση. Παρέχεται σε πλήρες ωράριο από σχολεία και κολέγια και έχει 3 

επίπεδα, το Foundation, το Intermediate και το Advanced Level. Η κατάρτιση διαρκεί 1-2 

χρόνια και, ανεξαρτήτως ειδικότητας, περιλαµβάνει και έναν αριθµό κοινών µαθηµάτων (core 

skills). Όσοι παρακολουθούν το 3ο επίπεδο στην ουσία προετοιµάζονται για την εισαγωγή 

τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, γιατί το επίπεδο αυτό ισοδυναµεί µε κάτι περισσότερο 

από δύο GCE A Level ( General Certificate of Education Advanced Level)856. 

• Scottish Wider Access Program (SWAP - Πρόγραµµα διευρυµένης πρόσβασης). 

Είναι ένα πρόγραµµα µερικής απασχόλησης για ενήλικες που θέλουν να συνεχίσουν τις 

σπουδές τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση857. 

 

8. Ιρλανδία. 
Η υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ιρλανδία διαρκεί από τα 6 έως τα 15 χρόνια. Μετά 

την ολοκλήρωσή της ακολουθεί µια τριετής περίοδος, στη διάρκεια της οποίας οι µαθητές 

                                                 
855 Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 28-29). 
856 Colardyn, D., Bjornavold, J. (2005: 62-65) και Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 29). 
857 Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 30). 
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µπορούν να επιλέξουν ανάµεσα σε τρεις βασικούς κύκλους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του 

κύριου κύκλου: 

• ∆ευτεροβάθµιο σχολείο. Τα περισσότερα ανήκουν και διοικούνται από θρησκευτικές 

κοινότητες, αλλά η φοίτηση είναι δωρεάν. Προετοιµάζουν τους µαθητές για τις κρατικές 

εξετάσεις. 

• Επαγγελµατικό σχολείο. Είναι η πρώτη µορφή παρεχόµενης επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και διοικείται από τοπικές επιτροπές επαγγελµατικής εκπαίδευσης.  

• Κοινοτικά και ευρείας παιδείας σχολεία. Παρέχουν µια ευρεία γκάµα πρακτικών, 

ακαδηµαϊκών και επαγγελµατικών θεµάτων858. 

Το σύστηµα κατάρτισης στην Ιρλανδία είναι πολυσύνθετο, καθώς περιλαµβάνει 

µαθητεία, κατάρτιση στο σχολείο, µετασχολική κατάρτιση πλήρους απασχόλησης, τεχνικά 

προσόντα του τρίτου επιπέδου και κατάρτιση µερικής απασχόλησης σε συνδυασµό µε την 

εργασία859. Στις διάφορες συµβουλευτικές επιτροπές συµµετέχουν δηµόσιες αρχές οι 

εργοδότες και τα εργατικά συνδικάτα, έστω κι αν για τα τελευταία δεν υπάρχει σχετική 

πρόβλεψη860. 

 Στην Ιρλανδία υπάρχουν δύο διαφορετικές κατευθύνσεις στην επαγγελµατική 

κατάρτιση. Η βασική επαγγελµατική κατάρτιση αρχίζει στο Γυµνάσιο και, παρ’ όλο που αυτό 

θεωρείται ότι παρέχει ακαδηµαϊκού τύπου εκπαίδευση, τα τελευταία χρόνια επηρεάζεται από 

το πρακτικό και τεχνικό περιεχόµενο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Η ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση διακρίνεται σε: 

• Κατώτερο κύκλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Junior Cycle) τριετούς διάρκειας, που 

οδηγεί µετά από εθνικές εξετάσεις στην απόκτηση Απολυτηρίου Κατώτερου Κύκλου (Junior 

Certificate). 

• Ανώτερο Κύκλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Senior Cycle) διετούς ή τριετούς 

διάρκειας, που οδηγεί : 

i) Είτε σε Πιστοποιητικό Αποφοίτησης (Senior Cycle Leaving Certificate), που 

προετοιµάζει τον µαθητή κατευθείαν για άµεση είσοδο στην κοινωνία ή για περαιτέρω 

σπουδές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

ii) Είτε σε Επαγγελµατικό Πρόγραµµα Απολυτηρίου Αποφοίτησης (Leaving Certificate of 

vocational programme), που περιλαµβάνει γενικές σπουδές και κάποιας µορφής εργασιακή 

εµπειρία861. 

 Όσα άτοµα εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς να έχουν εξασφαλίσει έναν ακαδηµαϊκό 

τίτλο µπορούν να αποκτήσουν βασική εκπαίδευση και κατάρτιση διετούς διάρκειας µέσω του 

ειδικού προγράµµατος Youthreach862. 

 Η επαγγελµατική κατάρτιση πλήρους απασχόλησης στα δευτεροβάθµια σχολεία 

υπάγεται στο Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Προετοιµασίας και Κατάρτισης (Vocational 

                                                 
858 European Management Guides (1997: 192-193). 
859 Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 23). 
860 European Management Guides (1997: 193, 196) και FΑS (2004). 
861 Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 22) και FΑS (2004). 
862 Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 22). 
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Preparation and Training Program – VPTP), το οποίο στοχεύει στην προετοιµασία νέων 

ηλικίας 15-18 ετών για τον κόσµο της εργασίας. Ειδικότερα, πρόκειται για µια εναλλακτική 

δυνατότητα που απευθύνεται σε άτοµα τα οποία σκοπεύουν να εισέλθουν αµέσως στην 

αγορά εργασίας, αλλά χρειάζονται βασική επαγγελµατική εκπαίδευση, για να βελτιώσουν τις 

προοπτικές τους για απασχόληση. Αυτό το πρόγραµµα αποτελείται από δύο ξεχωριστά 

επίπεδα αναγνωρισµένα από το National Council for Vocational Awards: 

• Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Προετοιµασίας και Κατάρτισης 1 (VPTP 1) διάρκειας 

ενός έτους και σχεδιασµένο για την προετοιµασία για εργασία ή ως βάση εισόδου για έναν 

επιπλέον χρόνο επαγγελµατικής κατάρτισης.  

• Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Προετοιµασίας και Κατάρτισης 2 (VPTP 2, γνωστό και 

ως Post Leaving Certificate) διάρκειας ενός έως τριών ετών. Περιλαµβάνει µαθήµατα 

θεωρητικά και πρακτικά και εργασιακή εµπειρία και απευθύνεται σε όσους έχουν 

ολοκληρώσει µε επιτυχία το πρώτο επίπεδο ή ένα αντίστοιχο πρόγραµµα ή έχουν τυπικά 

προσόντα (όπως το Leaving Certificate), αλλά δε διαθέτουν επαγγελµατική κατάρτιση ή 

εµπειρία863.  

Ο σπουδαστής που εντάσσεται στο σύστηµα µαθητείας θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 16 ετών. Το σύστηµα λειτουργεί για τέσσερις περιόδους εκπαίδευσης στο χώρο 

εργασίας, που εναλλάσσονται µε τρεις περιόδους εκτός εργασίας, σε προγράµµατα 

µαθηµάτων που παρέχονται από τα περιφερειακά τεχνικά κολέγια ή το FAS (training and 

employment authority). 

Η µη υποχρέωση των εργοδοτών να παρέχουν κατάρτιση και η ανυπαρξία 

θεσµοθετηµένου δικαιώµατος για ελεύθερο χρόνο για κατάρτιση έχουν ως αποτέλεσµα η 

συνεχιζόµενη κατάρτιση να είναι παραµεληµένη αρκετά σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες χώρες 

της Ε.Ε. Παρ’ όλα αυτά οι εργοδότες µπορούν να στέλνουν τους υπαλλήλους τους σε 

διάφορα προγράµµατα κατάρτισης, προκειµένου να ενδυναµώσουν τις υπάρχουσες 

δεξιότητες ή να εκπαιδευθούν σε νέες µέσω ενός µεγάλου αριθµού δηµόσιων ή ιδιωτικών 

ιδρυµάτων. Παρατηρείται όµως διαφοροποίηση ανάµεσα στις ηλικιακές οµάδες που 

λαµβάνουν συνεχιζόµενη κατάρτιση µε συµµετοχή του 18% των νέων κάτω των 25 ετών και 

µόνο του 5% των ατόµων άνω των 25 ετών, ενώ η πλήρους απασχόλησης (full-time) 

εκπαίδευση ακόµη επικεντρώνεται σε όσους δεν  έχουν ακόµη ξεκινήσει την επαγγελµατική 

τους σταδιοδροµία και η µερικής απασχόλησης (part-time) εκπαίδευση, που είναι 

επαγγελµατικά προσανατολισµένη, επικεντρώνεται σε όσους βρίσκονται ακόµη στην αρχή864. 

 

9. Ισπανία. 
Η Ισπανία σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΟΣΑ έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά 

πληθυσµού µε απολυτήριο ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικό τίτλο 

                                                 
863 Colardyn, D., Bjornavold, J. (2005: 44-46), European Management Guides (1997: 193), 
FΑS (2004) και Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 22-23). 
864 European Management Guides (1997: 196-197) και FΑS (2004). 
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τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (26%)865. Αν και οι ρυθµοί ολοκλήρωσης όλων των εκπαιδευτικών 

βαθµίδων έχουν βελτιωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν 

προβληµατισµοί για το χαµηλό επίπεδο συµµετοχής στην τεχνική και την επαγγελµατική 

εκπαίδευση. Μόνο το 33% των µαθητών ακολουθεί επαγγελµατικά προγράµµατα σε αντίθεση 

µε το 80% της Γερµανίας και το 55% της Γαλλίας866. 

Η υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ισπανία διαρκεί 10 έτη (έξι πρωτοβάθµια και 

τέσσερα δευτεροβάθµια) και καταλήγει σε ένα πιστοποιητικό ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

(Bachillerato Unificado Polivalente – BUP), που µπορεί να ακολουθηθεί από ένα ανώτερο 

BUP στα 18. Στη συνέχεια οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν είτε τον 

ανώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είτε τη µέση επαγγελµατική κατάρτιση. Όσοι 

µαθητές επιθυµούν να συνεχίσουν και να εισαχθούν σε κάποια πανεπιστηµιακή σχολή, 

οφείλουν να παρακολουθήσουν ένα ειδικό µονοετές πρόγραµµα µαθηµάτων και να περάσουν 

από ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. 

 Στην Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση υπάρχουν τέσσερις τοµείς σπουδών: 

Τέχνες, Φυσικές Επιστήµες, Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Σπουδές και Τεχνολογία. Με την 

ολοκλήρωση των σπουδών στη βαθµίδα αυτή οι µαθητές αποκτούν το Bachiller και µε αυτό 

το δικαίωµα πρόσβασης στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Πανεπιστήµιο ή για το ανώτερο 

επίπεδο επαγγελµατικής κατάρτισης867. 

Η γενικότερη χαµηλή εκτίµηση για τους τίτλους σπουδών επαγγελµατικής κατάρτισης 

σε σχέση µε τους ακαδηµαϊκούς ενίσχυσαν την αναγκαιότητα µεταβολής του συστήµατος. Οι 

µεταβολές σε αυτό επηρέασαν την επαγγελµατική εκπαίδευση µετά το 1998 και πρακτικά την 

εισήγαγαν περισσότερο στα πλαίσια της δραστηριότητας της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

µετατρέποντάς την σε µια άλλη οδό για την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση αντί για την 

εναλλακτική ως προς τις ακαδηµαϊκές σπουδές διαδροµή868. 

 Με το νέο εκπαιδευτικό σύστηµα (µετά τις µεταρρυθµίσεις του 1990) η αρχική 

επαγγελµατική κατάρτιση αποτελείται από τις : 

• Βασική Επαγγελµατική Κατάρτιση (Formacion Profesional de Base).  

Ανήκει οργανικά στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα της υποχρεωτικής και της ανώτερης 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στόχος της είναι η παροχή πληροφοριών προς τους µαθητές 

για τα επαγγέλµατα, ώστε να διευκολυνθούν στις επαγγελµατικές τους επιλογές και στην 

εξοικείωσή τους µε τη νέα τεχνολογία. 

• Ειδική Επαγγελµατική Κατάρτιση (Formacion Profesional Especifica). 

Στοχεύει στην παροχή στους νέους δεξιοτήτων και θεωρητικών γνώσεων για 

συγκεκριµένες εργασίες. Η κατάρτιση παρέχεται στους χώρους εργασίας, είναι οργανωµένη 

σε εκπαιδευτικούς κύκλους και διαιρεµένη σε τµήµατα. 

                                                 
865 OECD (1994). 
866 European Management Guides (1997: 290). 
867 Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 23) και European Management 
Guides (1997: 291). 
868 Colardyn, D., Bjornavold, J. (2005: 57) και European Management Guides (1997: 291-
292). 
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 Η Ειδική Επαγγελµατική Κατάρτιση αποτελείται από δύο επίπεδα µε χρονική διάρκεια 

που ποικίλλει ανάλογα µε το θέµα των σπουδών:  

i) Το µέσο (Formacion Profesional de Grado Medio). Περιλαµβάνει 1000 ειδικότητες 

ανά ακαδηµαϊκό έτος κατάρτισης, παρέχει τον τίτλο του τεχνικού και για την πρόσβαση 

απαιτείται δίπλωµα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

ii) Το ανώτερο (Formacion Profesional de Grado Superior). Παρέχει τον τίτλο του 

ανώτερου τεχνικού και για την πρόσβαση απαιτείται δίπλωµα Bachiller869. 

Ειδικά για όσους είναι άνεργοι και αναζητούν εργασία προβλέπονται προγράµµατα 

κατάρτισης, που οργανώνονται από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας (Instituto Nacional de 

Empleο - ΙΝΕΜ) ή τις περιφερειακές κυβερνήσεις, που έχουν τη σχετική δικαιοδοσία. 

Μια άλλη καινοτόµος µορφή κατάρτισης είναι τα σχολεία-εργαστήρια (workshop 

schools – Escuelas Taller και Casas de Oficios), που λειτουργούν από το 1985 

προσφέροντας σε ανέργους κάτω των 25 ετών ένα µείγµα θεωρητικής και πρακτικής 

κατάρτισης µονοετούς ή διετούς διάρκειας σε παραδοσιακές δεξιότητες σχετιζόµενες µε τις 

κατασκευές, τις εργασίες ανάπλασης, τη χειροτεχνία και το περιβάλλον. 

Η εφαρµογή του σχεδιασµού και η δηµιουργία ειδικού ταµείου για την κατάρτιση 

οδήγησαν σε αναβάθµιση της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παραδοσιακά 

κινούνταν σε πολύ περιορισµένα πλαίσια, µε µεγάλη υστέρηση από την υπόλοιπη Ε.Ε. 

Προβλέπονται πλέον τέσσερις τύποι παροχής συνεχιζόµενης κατάρτισης:  

• ένα εταιρικό σχέδιο κατάρτισης ·  

• ένα σχέδιο κατάρτισης από περισσότερες εταιρείες που συγκροτούν µια οµάδα · 

• ένα ατοµικό σχέδιο κατάρτισης για έναν µεµονωµένο εργαζόµενο · 

• σχέδια που χρηµατοδοτούνται από ένα σωµατείο εργαζοµένων ή µια οµοσπονδία 

εργοδοτών870. 

 

10. Ιταλία. 
 Η υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ιταλία διαρκεί 8 χρόνια (η συντοµότερη στην Ε.Ε.), 

αλλά γίνονται συζητήσεις να επεκταθεί στα δέκα. Ακολουθεί η ανώτερη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση, στην οποία η δοµή είναι η εξής : 

i) 5ετές γενικό και κλασικό (liceo classico)  ή επιστηµονικό (liceo scientifico) 

πρόγραµµα ανώτερου δευτεροβάθµιου επιπέδου. Παρέχει το πιστοποιητικό Maturità για 

πρόσβαση σε όλη την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. 

ii) 4ετές γενικό και καλλιτεχνικό πρόγραµµα (liceo artistico). Οδηγεί σε προγράµµατα 

ανώτατου επιπέδου σε καλλιτεχνικά και τεχνικά αντικείµενα. 

iii) 5ετή γενικά και γλωσσικά προγράµµατα (liceo linguistico). Οδηγούν στην 

εξειδίκευση στις σύγχρονες γλώσσες. 

Τα (i), (ii), (iii) οδηγούν στο Maturità, δίπλωµα που µε τη σειρά του οδηγεί στην 

εισαγωγή στο Παν/µιο. 

                                                 
869 Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 23-24). 
870 European Management Guides (1997: 297-298). 
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 iv) 5ετές τεχνικό ινστιτούτο (instituti magistrali). Αντιστοιχεί µε τη δευτεροβάθµια 

τεχνική εκπαίδευση και παρέχει τίτλο σπουδών από το τεχνικό σχολείο (Diploma di maturità 

tecnica) και πρόσβαση στην απασχόληση ή την ανώτατη πανεπιστηµιακή εκπαίδευση.  

v) 3ετές γενικό και επαγγελµατικό πρόγραµµα. Οδηγεί σε τίτλο σπουδών και 

απασχόληση. 

vi) 4ετές πρόγραµµα γενικής και παιδαγωγικής εκπαίδευσης για δασκάλους. Παρέχει 

πρόσβαση σε πανεπιστηµιακού επιπέδου σπουδές για εκπαιδευτικούς, προσφέροντάς τους 

τη δυνατότητα εισαγωγής στο Παν/µιο. 

vii) 3ετές πρόγραµµα γενικής και παιδαγωγικής εκπαίδευσης για νηπιαγωγούς871. 

Η αρχική επαγγελµατική κατάρτιση προσφέρεται στα ινστιτούτα επαγγελµατικής 

κατάρτισης (instituti professionali), στα οποία µπορούν να φοιτήσουν µαθητές απόφοιτοι της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Έχουν διετή ή τριετή διάρκεια και καλύπτουν ένα µεγάλο εύρος 

εξειδικεύσεων στη βιοµηχανία, τη χειροτεχνία, το εµπόριο και τον αγροτικό τοµέα. Με την 

περάτωση των σπουδών παρέχουν το diploma di qualifica στην κάθε ειδικότητα, µε τη 

δυνατότητα να εισαχθούν µετά από εξετάσεις στα τεχνικά ινστιτούτα σε προγράµµατα 

σπουδών συναφών µε τις βασικές τους δεξιότητες. Ορισµένα ινστιτούτα επαγγελµατικής 

κατάρτισης µπορούν να επιµηκύνουν τις σπουδές στα πέντε χρόνια δίνοντας έναν τίτλο 

σπουδών (diploma di maturità professionale), που δίνει την ευκαιρία συνέχισης των σπουδών 

σε πανεπιστηµιακό επίπεδο872.  

Στα περισσότερα προγράµµατα οι σπουδές είναι πλήρους απασχόλησης (full-time), 

ενώ σε µικρό αριθµό πιλοτικών προγραµµάτων προσφέρεται εργασιακή εµπειρία ή 

τοποθέτηση σε θέση εργασίας συνδυάζοντας τη διδασκαλία µε την πρακτική εξάσκηση και 

την εµπειρία στην εργασία. 

Παρ’ όλα αυτά το σύστηµα της κατάρτισης στην Ιταλία εξακολουθεί να παρουσιάζει 

αδυναµίες (π.χ. έλλειψη κεντρικού σχεδιασµού, απουσία ενιαίου φορέα και συστήµατος 

πιστοποίησης, απουσία συστήµατος συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, κλπ.), που απαιτούν 

αναδιοργάνωση873. 

Φορείς που παρέχουν κατάρτιση σε ηµερήσια και νυχτερινά προγράµµατα είναι: 

• Κρατικές εκπαιδευτικές δοµές (δηµόσια τεχνικά ινστιτούτα και ινστιτούτα 

επαγγελµατικής κατάρτισης). 

• Περιφερειακές αρχές, που διαθέτουν δικές τους εγκαταστάσεις ή σε συνεργασία µε 

ιδιωτικούς φορείς, για παροχή κατάρτισης 2-3 χρόνων, µε πιο περιορισµένη 

απασχολησιµότητα της παρεχόµενης κατάρτισης και χωρίς δυνατότητα εισόδου στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

• Οι εργοδότες µε συµβάσεις µαθητείας και κατάρτισης / απασχόλησης. 

                                                 
871 Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 24), European Management 
Guides (1997: 215), European Commission (1995: 204, 216-219) και ISFOL (2003). 
872 European Management Guides (1997: 218), European Commission (1995: 224-225), 
ISFOL (2003) και Colardyn, D., Bjornavold, J. (2005: 46-48). 
873 European Management Guides (1997: 219). 
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• Εταιρείες διαφόρων µεγεθών, που προσφέρουν ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση σε µια 

προσπάθεια να ανταποκριθούν στην αυξανόµενη τεχνολογική µεταβολή874. 

 Σε όσους ολοκληρώσουν το πρόγραµµα χορηγείται ένα περιφερειακό πιστοποιητικό 

επαγγελµατικής κατάρτισης, τα πιστοποιητικά, όµως, που χορηγούνται από ιδιωτικά 

επαγγελµατικά κέντρα κατάρτισης δεν αναγνωρίζονται από το κράτος. 

Αν και οργανωµένο σύστηµα συνεχιζόµενης κατάρτισης δεν υπάρχει στην Ιταλία, 

παρ’ όλα αυτά υπάρχουν αρκετές κατευθυντήριες γραµµές για την κατάρτιση των ενηλίκων 

εργαζοµένων και ανέργων. Αυτή προσφέρεται από επιχειρήσεις, Παν/µια και κέντρα 

κατάρτισης, ενώ γίνονται προσπάθειες για την κατάρτιση συλλογικών συµφωνιών, που, 

ανάµεσα στα άλλα, να διαπραγµατεύονται και ζητήµατα σχετιζόµενα µε την αρχική και τη 

συνεχιζόµενη κατάρτιση, τα πρακτορεία – υπηρεσίες προσωρινής εργασίας και το σύστηµα 

επιδοµάτων των ανέργων. 

Επίσης, έχουν αναπτυχθεί διάφορα είδη σχεδιασµών, που επικεντρώνονται στην 

κατάρτιση/εκπαίδευση “on the job” ή στην παροχή ενός µίγµατος κατάρτισης και εργασιακής 

εµπειρίας. Σε αυτά συναντούµε:  

• τα “συµβόλαια κατάρτισης / απασχόλησης” (contratti apprendistato), που 

προσφέρονται µε µια σειρά από κίνητρα από τους εργοδότες για την εκπαίδευση των νέων.  

• τη µαθητεία για νέους 14-20 ετών, που εκπαιδεύονται αµειβόµενοι σε εταιρείες 

χειροτεχνίας για διάστηµα 5 ετών. Το σύστηµα δέχεται, όµως, κριτική για το κατά πόσο 

συστηµατικά προσφέρεται η θεωρητική εκπαίδευση, δηµιουργώντας αβεβαιότητα για την 

ουσιαστική αποτελεσµατικότητά του. 

• επαγγελµατική επανακατάρτιση για τους ανέργους, για όσους εργάζονται σε εταιρείες 

υπό αναδιοργάνωση και για όσους επιδιώκουν αλλαγή επαγγελµατικής απασχόλησης875.   

 

11. Λουξεµβούργο. 
 Η αρχική επαγγελµατική κατάρτιση ξεκινά από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και 

παρέχεται µε δύο µορφές : 

• Πλήρη τεχνική δευτεροβάθµια εκπαίδευση, όπου οι µαθητές εισάγονται µε εξετάσεις. 

Αποτελείται από τρεις κύκλους : 

i)    Κατώτερος κύκλος τριετούς διάρκειας. Παρέχει γενική κατάρτιση, ενώ ταυτόχρονα 

κατευθύνει τους µαθητές προς την κατάρτιση ή την επαγγελµατική επιλογή της προτίµησής 

τους. 

ii)   Μεσαίος κύκλος. Οδηγεί τον σπουδαστή στο CATP (Certificat d’ Aptitude Technique 

et Professionnelle – Πιστοποιητικό Τεχνικών και Επαγγελµατικών ∆εξιοτήτων). 

iii)  Ανώτερος κύκλος για αποφοίτους των δύο προηγούµενων κύκλων. Προσφέρει 

προσόντα υψηλού επιπέδου και οδηγεί στο δίπλωµα του τεχνικού ή στο τεχνικό baccalauréat. 

• Μαθητεία, που οδηγεί στον επαγγελµατικό τίτλο CATP876. 

                                                 
874 European Management Guides (1997: 218-219, 222-223), Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής 
Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 24-25) και ISFOL (2003). 
875 European Management Guides (1997: 221-222) και ISFOL (2003). 
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12. Ολλανδία. 
 Η υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ολλανδία διαρκεί 12 χρόνια (8 η πρωτοβάθµια και 4 

η δευτεροβάθµια) µέχρι την ηλικία των 16 ετών, αλλά υπάρχει νοµοθετική δέσµευση για 

όλους τους νέους ηλικίας 16-17 ετών να παρακολουθήσουν επαγγελµατικά µαθήµατα µερικής 

(part-time) απασχόλησης για δύο ηµέρες την εβδοµάδα επί ένα επιπλέον έτος. Οι µαθητές 

επιλέγουν τον τύπο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που θα ακολουθήσουν µε βάση τις 

επιδόσεις τους στα µαθήµατα. 

 Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση περιλαµβάνονται η γενική και η επαγγελµατική 

εκπαίδευση. Η δοµή της παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα: 

• Προπαρασκευαστική Επαγγελµατική Εκπαίδευση (LBO – Lager Beroepsonderwijs). 

Οδηγεί σε ανώτερη επαγγελµατική κατάρτιση ή σε µαθητεία, αλλά δέχεται µικρότερο αριθµό 

σπουδαστών. 

• Κατώτερη Γενική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (MAVO – Middelbaar Algemeen 

Voortgezet Onderwijs). Οδηγεί τους αποφοίτους είτε κατευθείαν στην αγορά εργασίας είτε στη 

µέση δευτεροβάθµια επαγγελµατική κατάρτιση είτε στην ανώτερη γενική δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση, ώστε να εισαχθούν στην ανώτερη επαγγελµατική εκπαίδευση. 

• Ανώτερη Γενική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (HAVO – Hoger Algemeen Voortgezet 

Onderwijs). ∆ίνει δικαίωµα εισαγωγής στην ανώτερη επαγγελµατική εκπαίδευση ή στην 

προπανεπιστηµιακή εκπαίδευση. 

• Μέση ∆ευτεροβάθµια Επαγγελµατική Κατάρτιση (VBO - Voorbereidend 

Beroepsonderwijs). Παρέχει επαγγελµατική κατάρτιση και επιτρέπει την είσοδο σε ανώτερη 

επαγγελµατική εκπαίδευση ή σε µαθητεία.  

• Τριετής προπαρασκευαστική (προπανεπιστηµιακή) εκπαίδευση (VWO – 

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs). Προετοιµάζει τους µαθητές για την 

πανεπιστηµιακή εκπαίδευση ή για τα ανώτερα επαγγελµατικά κολέγια877. 

 Η Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση παρέχει 3ετή ή 4ετή 

προγράµµατα σπουδών και καλύπτει: 

• Είτε τα δύο τελευταία χρόνια της προπανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (VWO – HAVO). 

• Είτε την ανώτερη δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση (MBO – Middelbaar 

Beroepsonderwijs), που ακολουθεί ένα VBO  ή ένα MAVO  και διαρκεί τρία ή τέσσερα χρόνια. 

Οι θεµατικές περιοχές που προσφέρονται στα πλαίσια του MBO  είναι ευρείες· µηχανολογία, 

τεχνολογία, οικονοµικά, εµπόριο, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας, αγροτικός τοµέας, 

περιβαλλοντικές σπουδές, ενώ σε όλα τα προγράµµατα προβλέπεται τοποθέτηση σε θέση 

εργασίας. 

• Ένα σύντοµης διάρκειας πρόγραµµα MBO (το ΚMBO), που διαρκεί 2-3 χρόνια και 

στο οποίο προβλέπεται ένα διάστηµα πρακτικής. Σε αυτό µπορούν να φοιτούν και όσοι 

                                                                                                                                            
876 Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 25-26). 
877 Cedefop (1994), Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 26), Maes, M. 
(2003) και European Management Guides (1997: 238-239). 
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απέτυχαν στην προπαρασκευαστική επαγγελµατική εκπαίδευση (LBO  ή MAVO) και γι’ αυτό 

απαιτείται ένα πρόγραµµα µαθηµάτων που να γεφυρώνει το έλλειµµα και να εισάγει σε 

συγκεκριµένη κατάρτιση878. 

 Η αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχεται µε δύο τρόπους: 

• τη µέση και την ανώτερη δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση και  

• τη µαθητεία.  

Ειδικά η δεύτερη συνδυάζει θεωρητική (στο σχολείο) και πρακτική (µέσα στην 

επιχείρηση) κατάρτιση. Οδηγεί τελικά στην απόκτηση ενός πιστοποιητικού ανάλογα µε το 

επίπεδο κατάρτισης που παρακολουθούν οι νέοι άνω των 16 ετών. Το σύστηµα της 

µαθητείας λαµβάνει σηµαντική χρηµατοδότηση από το κράτος και κατοχυρώνεται µε ειδικό 

συµβόλαιο, στο οποίο καταγράφονται οι όροι διενέργειας του προγράµµατος. Οι 

µαθητευόµενοι αµείβονται µε το κατώτερο εθνικό ηµεροµίσθιο, ενώ για τους εργοδότες που 

προσφέρουν θέσεις µαθητείας προβλέπονται ειδικά κίνητρα879.  

Οι υπηρεσίες κατάρτισης προς ανέργους και άτοµα που εισέρχονται αργά ή 

επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας διοικούνται από την κυβέρνηση, τους εργοδότες και 

τα εργατικά συνδικάτα, που καταρτίζουν από κοινού προγράµµατα πολιτικής για εφαρµογή 

και καθορίζουν τον αριθµό των καταρτιζόµενων και τις κατάλληλες εκπαιδευτικές απαιτήσεις 

µαζί µε τις περιφερειακές υπηρεσίες880. 

Σε ό,τι αφορά στη συνεχιζόµενη εκπαίδευση, αυτή εµφανίζεται απαραίτητη, καθώς οι 

νέοι εξερχόµενοι από την προσφερόµενη από το ολλανδικό εκπαιδευτικό σύστηµα κατάρτιση 

και όντας ήδη τουλάχιστον 21 ετών στερούνται εργασιακής εµπειρίας (ιδίως στον τοµέα της 

βιοµηχανίας). Το γεγονός αυτό υποχρεώνει τους εργοδότες να παρέχουν ενδοεπιχειρησιακή 

κατάρτιση, ώστε ο κάθε εργαζόµενος να καταστεί παραγωγικός. Συνήθως το απαιτούµενο 

διάστηµα είναι αρκετά σύντοµο, καθώς το εύρος της ήδη παρασχεθείσας επαγγελµατικής 

κατάρτισης διευκολύνει τη διαδικασία. Η κατάρτιση µπορεί είτε να προσφερθεί 

ενδοεπιχειρησιακά είτε να παρασχεθεί από εξωτερικούς οργανισµούς, γνωρίζει µάλιστα 

ολοένα και µεγαλύτερη διάδοση, κάτι που διευκολύνεται και από τη θέσπιση ειδικών µέτρων 

και κινήτρων προς την κατεύθυνση αυτή. Γενικός στόχος είναι η ανταπόκριση στην ανάγκη 

για πολύπλευρα και ευέλικτα άτοµα σε µεγάλο εύρος ειδικοτήτων881. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
878 Cedefop (1994), Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 26) και 
European Management Guides (1997: 242).  
879 European Management Guides (1997: 243-244), Colardyn, D., Bjornavold, J. (2005: 48-
49) και Maes, M. (2003). 
880 European Management Guides (1997: 245). 
881 Cedefop (1994), European Management Guides (1997: 246), Colardyn, D., Bjornavold, J. 
(2005: 50) και Maes, M. (2003). 
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13. Πορτογαλία. 
 Η βασική υποχρεωτική εκπαίδευση στην Πορτογαλία διαρκεί 9 χρόνια  και διαιρείται 

σε τρεις κύκλους µε διάρκεια τέσσερα, δύο, και τρία χρόνια αντίστοιχα, στους οποίους 

διδάσκονται µαθήµατα κυρίως γενικής εκπαίδευσης882. 

Την ακολουθεί η δευτεροβάθµια εκπαίδευση, που είναι προαιρετική και παρέχεται 

από τρεις βασικούς εκπαιδευτικούς τοµείς : 

• Προγράµµατα γενικής εκπαίδευσης (Cursos de Caracter Genal). Προετοιµάζουν τους 

µαθητές για το πανεπιστήµιο.  

• Προγράµµατα τεχνολογικής εκπαίδευσης (Cursos Technologicos). Είναι περισσότερο 

επαγγελµατικά προσανατολισµένα, αλλά δεν επικεντρώνονται σε στενά επαγγελµατικές 

δεξιότητες. Οδηγούν σε τίτλο σπουδών επιπέδου 3 ισότιµο µε εκείνο των επαγγελµατικών ή 

τεχνικών σχολείων και προετοιµάζουν για άµεση µετάβαση από το σχολείο στην εργασία.  

• Επαγγελµατικά σχολεία (Escolas Profissionair). Αυτά δεν ανήκουν στο επίσηµο 

εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά στο σύστηµα αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης. Ιδρύονται 

από διάφορους φορείς, όπως οι τοπικές αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι ή συµπράξεις τους ή µια 

σύµπραξη µε άλλους εκπαιδευτικούς οργανισµούς, οι οποίοι έχουν σύµβαση µε το Υπουργείο 

Παιδείας και προσφέρουν έως και τριετή προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης, που 

οδηγούν σε δίπλωµα επιπέδου 3883. 

Η επαγγελµατική κατάρτιση απευθύνεται σε διάφορες οµάδες του πληθυσµού και 

προσφέρεται σε ιδιωτικά ή δηµόσια κολέγια µε επίβλεψη των κοινωνικών εταίρων, σε 

κατάλληλα ιδρύµατα, µέσα στην επιχείρηση ή στα κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης του 

Ινστιτούτο Απασχόλησης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Instituto do Emprego e Formacao 

Profissional – IEFP). Τα προγράµµατα απευθύνονται σε νέους 14-24 ετών και διαρκούν από 

ένα ως τέσσερα χρόνια884. 

Μια άλλη µορφή παροχής κατάρτισης είναι η µαθητεία, τα προγράµµατα της οποίας 

διαρκούν από 6 µήνες έως 3 χρόνια και πραγµατοποιούνται παράλληλα στα εκπαιδευτικά 

κέντρα του IEFP ή σε συνεργαζόµενα κέντρα και στις εγκαταστάσεις των εταιρειών. Ο γενικός 

στόχος της µαθητείας είναι να δηµιουργήσει µεγαλύτερες ευκαιρίες για τη µετάβαση από την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση στην εργασία και να διευρύνει την αναλογία του εργατικού 

δυναµικού µε µεσαίου επιπέδου δεξιότητες. Ο ειδικότερος στόχος είναι να εξοπλιστούν όσοι 

εγκατέλειψαν το σχολείο σε όλα τα επίπεδα (συµπεριλαµβανοµένων όσων εγκατέλειψαν 

νωρίς το σχολείο και αυτών που έχουν βασική ή πλήρη δευτεροβάθµια εκπαίδευση) µε 

επαγγελµατικές δεξιότητες, που αποκτώνται µέσω του δυικού συστήµατος. 

Η δοµή της µαθητείας είναι τετραµερής: 

• Προγράµµατα µαθηµάτων εισόδου στην αγορά εργασίας (επίπεδο 1). 

                                                 
882 European Management Guides (1997: 268). 
883 Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 27) και European Management 
Guides (1997: 268-269). 
884 Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 27) και European Management 
Guides (1997: 273). 
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• Προγράµµατα µαθητείας (επίπεδο 2). Αυτά είναι ισότιµα µε τον τρίτο κύκλο βασικής 

εκπαίδευσης. 

• Προγράµµατα µαθητείας (επίπεδο 3) . Αυτά είναι ισότιµα µε τη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση. 

• Μεταδευτεροβάθµια προγράµµατα µαθηµάτων. 

Με το τέλος της κατάρτισης οι απόφοιτοι λαµβάνουν τίτλο σπουδών, στον οποίο 

αναφέρονται οι επαγγελµατικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν στη διάρκεια του 

προγράµµατος, το επίπεδο πιστοποίησης και η εκπαιδευτική του ισοτιµία885. 

Το γεγονός ότι η χώρα παρουσιάζει ακόµη ένα εργατικό δυναµικό από τα πιο φτωχά 

εκπαιδευµένα την υποχρέωσε να αποδώσει υψηλή προτεραιότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων 

µε προγράµµατα µαθηµάτων που στοχεύουν σε συγκεκριµένες οµάδες και προσφέρονται στα 

πλαίσια της υπάρχουσας εκπαίδευσης και των κέντρων κατάρτισης. Βασικές προτεραιότητες 

είναι η καταπολέµηση του αναλφαβητισµού, η απόκτηση ή ανανέωση βασικών ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων και η προσφορά δεύτερης ευκαιρίας στην εκπαίδευση.  

Η επιχειρούµενη προσπάθεια αναβάθµισης της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης παρά 

τη λήψη µέτρων και την παροχή κινήτρων συναντά προβλήµατα. Οι περισσότερες 

επιχειρήσεις προτιµούν να προσλαµβάνουν πιο εξειδικευµένο προσωπικό, καθώς 

µεταβάλλονται οι ανάγκες τους, προτιµώντας το από το να ανανεώνουν τις δεξιότητες του 

υπάρχοντος προσωπικού ή να καταφεύγουν σε πιο προσωρινές λύσεις, ενώ οι µικρές 

επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να δεσµεύσουν προσωπικό απασχολώντας το (ως 

εκπαιδευτή) στην κατάρτιση. Οι ειδικοί επισηµαίνουν ότι είναι µάλλον αδύνατο να αναπτυχθεί 

αυτός ο τύπος κατάρτισης, αν δεν εδραιωθούν καλύτερα τα επιχειρησιακά συστήµατα για τη 

διαχείριση ανθρώπινων πόρων886.  

 

14. Σουηδία. 
Η υποχρεωτική εκπαίδευση (grundskola) στη Σουηδία είναι εννεαετής και 

ολοκληρώνεται στα 16 χρόνια. Τα σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης µπορεί να είναι 

δηµόσια, δηµοτικά ή κοινοτικά ή ιδιωτικά. Η συντριπτική πλειοψηφία παρακολουθεί δηµοτικά 

ή κοινοτικά σχολεία.  

Περισσότεροι από το 98% των αποφοίτων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

συνεχίζουν τις σπουδές τους στην προαιρετική τριετή ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

(Gymnasieskola), κάτι που οφείλεται τόσο στην αύξηση της ανεργίας όσο και στη ζήτηση για 

περισσότερη γνώση και δεξιότητες. Αυτή προσφέρει τόσο επαγγελµατικά όσο και ακαδηµαϊκά 

προγράµµατα, µε στόχο το γεφύρωµα του χάσµατος ανάµεσα στην επαγγελµατική και τη 

γενική εκπαίδευση. Ακόµη λοιπόν και τα προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

οφείλουν να προσφέρουν ως υπόβαθρο µια ευρύτερη βασική εκπαίδευση µέσα στο 

                                                 
885 Colardyn, D., Bjornavold, J. (2005: 54-56) και European Management Guides (1997: 276-
277). 
886 European Management Guides (1997: 272, 278). 
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επαγγελµατικό πεδίο διευκολύνοντας τη µετάβαση στις µεταδευτεροβάθµιες σπουδές887. Η 

συγκεκριµένη βαθµίδα προσφέρει 16 εθνικά προγράµµατα σπουδών, η πλειονότητα των 

οποίων έχει αµιγώς επαγγελµατικό προσανατολισµό: κοινωνικές και φυσικές επιστήµες (που 

οδηγούν και σε σχετικές ανώτερες σπουδές), τέχνες, κατασκευές, διοίκηση επιχειρήσεων, 

ενέργεια, κλάδο τροφίµων, υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υγείας, ηλεκτρολογία, 

µηχανολογία, κλπ.888

Όλα τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης προσφέρονται στα πλαίσια της 

ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και η χρηµατοδότησή τους προέρχεται σχεδόν 

αποκλειστικά (99%) από το κράτος, ενώ η συµµετοχή των µαθητών στην παρεχόµενη 

επαγγελµατική εκπαίδευση αυτής της βαθµίδας είναι πολύ εντυπωσιακή. Όταν ένας µαθητής 

τελειώνει την επαγγελµατική εκπαίδευση, θεωρείται περισσότερο ότι έχει γενικές γνώσεις για 

το επάγγελµά του και η εξειδίκευσή του αφορά το µελλοντικό εργοδότη του, ακριβώς γιατί η 

επαγγελµατική εκπαίδευση θεωρείται το πρώτο βήµα µιας διαδικασίας δια βίου µάθησης889. 

Παράλληλα λειτουργεί και το σύστηµα της µαθητείας, το οποίο αρχικά ήταν αυτό που 

εφάρµοζε τη βασική επαγγελµατική εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια εµφανίστηκαν, επίσης, 

ειδικά σχεδιασµένα προγράµµατα ή και ανεξάρτητα σχολεία ανώτερης δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, που δηµιουργήθηκαν από σουηδικές εταιρείες. Στόχος αυτής της κίνησης ήταν 

η ενθάρρυνση των σπουδαστών να στραφούν προς τη βιοµηχανία και η προσπάθεια να 

εξασφαλιστεί η παροχή των δεξιοτήτων που ζητούνται από τις εταιρείες890. 

Εκτός από το βασικό και το ανώτερο δευτεροβάθµιο επίπεδο, στους ενηλίκους 

προσφέρονται και άλλα συµπληρωµατικά προγράµµατα από βραχυχρόνια επαγγελµατικά 

έως µεταδευτεροβάθµια ακαδηµαϊκά και ανώτερα επαγγελµατικά, που µπορούν να 

οδηγήσουν τους σπουδαστές σε ένα νέο επάγγελµα ή να συντελέσουν στην επαγγελµατική 

τους εξέλιξη σε  υψηλότερο επίπεδο σε αυτό που ήδη εξασκούν891. 

Σηµαντικό στοιχείο της ενεργούς πολιτικής για την αγορά εργασίας είναι η πρόβλεψη 

διαφόρων τύπων επαγγελµατικής κατάρτισης για τους ανέργους, στους οποίους οι 

συµµετέχοντες λαµβάνουν δωρεάν ιδιαίτερα µαθήµατα προσανατολισµένα σε επαγγελµατικά 

προσόντα και επίδοµα κατάρτισης ίσο µε το επίδοµα ανεργίας892. 

Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, τέλος, προσφέρουν διάφορες εταιρείες, συνήθως 

µεγάλου µεγέθους, αλλά παρουσιάζονται µεγάλες διαφορές ανάµεσα στους συµµετέχοντες, 

καθώς βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση οι καλύτερα αµειβόµενοι, καλύτερα µορφωµένοι 

εργαζόµενοι, αυτοί που εργάζονται στον δηµόσιο τοµέα και όσοι εργάζονται µε πλήρη 

                                                 
887 Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 32).   
888 Cedefop (1995a), European Management Guides (1997: 311-312) και Abrahamsson, K. et 
al. (1999). 
889 Abrahamsson, K. et al. (1999). 
890 European Management Guides (1997: 315-316) και Abrahamsson, K. et al. (1999).  
891 Abrahamsson, K. et al. (1999) και Colardyn, D., Bjornavold, J. (2005: 58-59), European 
Management Guides (1997: 317), Cedefop (1995a) και Abrahamsson, K. et al. (1999). 
892 European Management Guides (1997: 318), Cedefop, (1995a) και Abrahamsson, K. et al. 
(1999). 
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απασχόληση έναντι εκείνων που εργάζονται µε µερική απασχόληση ή απασχολούνται στον 

ιδιωτικό τοµέα893. 

 

15. Φινλανδία. 
 Η υποχρεωτική εκπαίδευση στη Φινλανδία είναι δεκαετής, διαρκεί µέχρι τα 16 χρόνια 

και περιλαµβάνει τη βασική και την κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η οργάνωση και η 

χρηµατοδότηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης βρίσκεται στα χέρια των τοπικών αρχών, ενώ 

λειτουργεί και ορισµένος αριθµός ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων µε ειδική άδεια που τους 

παραχωρεί το κράτος. Στην κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση δεν προβλέπεται 

επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση.   

Περισσότεροι από το 90% αυτών που τελειώνουν τη βασική εκπαίδευση συνεχίζουν 

τις σπουδές τους σε ανώτερη βαθµίδα. Σε αυτήν υπάρχει διάκριση σε γενική και σε 

επαγγελµατική εκπαίδευση. Η γενική εκπαίδευση ανήκει κυρίως στην ευθύνη των τοπικών 

αρχών, αλλά υπάρχει και ένας περιορισµένος αριθµός κρατικών (2%) και ιδιωτικών (7%) 

ιδρυµάτων, που προσφέρουν αυτού του είδους την εκπαίδευση. Σε αυτόν τον τύπο 

εκπαίδευσης προσφέρονται στους µαθητές οι απαιτούµενες γνώσεις, για να 

πραγµατοποιήσουν στη συνέχεια σπουδές στα Παν/µια και στα polytechnics (σαν τα ελληνικά 

Τ.Ε.Ι.) ή για να παρακολουθήσουν επαγγελµατική εκπαίδευση βασιζόµενη στις γνώσεις του 

γενικού προγράµµατος σπουδών αυτής της βαθµίδας. Η επιλογή για σπουδές στην ανώτερη 

βαθµίδα καθορίζεται από την επίδοση σε ειδική εξέταση894.  

Μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι µαθητές µπορούν να 

ακολουθήσουν την κατάρτιση. Τους προσφέρεται επαγγελµατική εµπειρία και το δικαίωµα να 

παρακολουθήσουν το Loopistoasteen – Koulutus, που επίσης προσφέρει επαρκή 

επαγγελµατική κατάρτιση, ώστε να συνεχίσουν στην κατάρτιση ανώτερου επιπέδου895. 

Το µεγαλύτερο µέρος της ανώτερης δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

βρίσκεται στα χέρια των τοπικών αρχών και των δηµοτικών συµβουλίων, αλλά δεν 

απουσιάζουν οι ιδιωτικοί οργανισµοί και τα ιδρύµατα. Τα προγράµµατα σπουδών 

περιλαµβάνουν ένα πρόγραµµα γενικής παιδείας, υποχρεωτικό για όλους τους µαθητές σε 

αυτή τη βαθµίδα, και ένα πρόγραµµα µε µαθήµατα εξειδίκευσης σε διάφορους τοµείς, όπως 

φυσικοί πόροι, τεχνολογία, οικονοµία και διοίκηση, υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες, 

τουρισµός, κλπ. 

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι το απολυτήριο από 

την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Σχεδόν όλοι οι σπουδαστές που εισάγονται στα 

Παν/µια (90%) είναι απόφοιτοι της γενικής ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ µόνο 

το ένα πέµπτο των σπουδαστών των polytechnics προέρχεται από τον συγκεκριµένο τύπο 

                                                 
893 Abrahamsson, K. et al. (1999), Colardyn, D., Bjornavold, J. (2005: 58-60), European 
Management Guides (1997: 318) και Cedefop (1995a). 
894 Cedefop - European Training Village (ETV), National VET Systems, Finland και Nyyssφlδ, 
K., Hδmδlδinen, K. (2001). 
895 Ο.Ε.Ε.Κ.- Έργα Αρχικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (2000: 30-31), Cedefop - European 
Training Village (ETV), National VET Systems, Finland και Nyyssφlδ, K., Hδmδlδinen, K. 
(2001). 
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εκπαίδευσης. Είναι φανερό ότι ελάχιστα χρησιµοποιείται η ανώτερη δευτεροβάθµια 

επαγγελµατική εκπαίδευση ως οδός για την είσοδο στην τριτοβάθµια εκπαίδευση896.  

Επαγγελµατικά προσόντα προσφέρονται και µέσα από το σύστηµα της µαθητείας σε 

σπουδαστές ηλικίας πάνω από τα 15 έτη ή σε αποφοίτους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει ο ενδιαφερόµενος να έλθει σε επαφή µόνος του µε 

τον εργοδότη που θα αναλάβει την κατάρτισή του µε µαθητεία. Ο καταρτιζόµενος αµείβεται 

για κάθε ηµέρα απασχόλησής του στην επιχείρηση µε το ηµεροµίσθιο που προβλέπεται από 

τη συλλογική σύµβαση εργασίας που ισχύει σε κάθε τοµέα (συνήθως το 80% του 

ηµεροµισθίου του εξειδικευµένου εργαζόµενου). Το πρόγραµµα του σπουδαστή που 

καταρτίζεται µε το σύστηµα της µαθητείας σχεδιάζεται µε βάση ένα κεντρικό πρόγραµµα 

σπουδών καθοριζόµενο από το κράτος και καταρτίζεται µε τη συνεργασία του σπουδαστή, 

του εργοδότη και των τοπικών αρχών, λαµβάνοντας υπόψη τυχόν προηγούµενη εκπαίδευση 

και επαγγελµατική εµπειρία897. 

 Εκτός από την κατάρτιση που προσφέρεται στα πλαίσια της ανώτερης 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης υπάρχει και η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση 

µεταδευτεροβάθµιου επιπέδου. Σε αυτήν προσφέρονται προσόντα επαγγελµατικής 

εξειδίκευσης, που ανάλογα µε το ακολουθούµενο πρόγραµµα οδηγούν σε προσόντα 

διαφορετικού επιπέδου: προσόντα αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης (τα προγράµµατα 

απευθύνονται κυρίως σε νέους), προσόντα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης -

επίπεδο ISCED 3- και προσόντα εξειδίκευσης -επίπεδο ISCED 4- (απευθύνονται σε 

ενηλίκους, κυρίως άτοµα εκπαιδευµένα σε διαφορετικά πεδία, τα οποία οφείλουν να 

αποδείξουν τις ικανότητές τους και να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας)898. 

    

 

 

 

                                                 
896 Cedefop - European Training Village (ETV), National VET Systems, Finland και Nyyssφlδ, 
K., Hδmδlδinen, K. (2001). 
897 Colardyn, D., Bjornavold, J. (2005: 35-37). 
898 Cedefop - European Training Village (ETV), National VET Systems, Finland, Nyyssφlδ, K., 
Hδmδlδinen, K. (2001) και Colardyn, D., Bjornavold, J. (2005: 35-37). 
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