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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ/ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ  ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (1994 – 

1999).  

 

Είναι γνωστό ότι τα φαινόμενα του κοινωνικού αποκλεισμού όσο και αν συνοδεύουν 

τις ανθρώπινες κοινωνίες σ΄όλη την διάρκεια της ιστορίας, εν τούτοις αποκτούν 

ιδιαίτερη σημασία στις σύγχρονες κοινωνίες. Στις κοινωνίες αυτές απαντάται όλο και 

πιο συχνά το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού ομάδων, των οποίων τα 

εξωτερικά χαρακτηριστικά, τα πολιτισμικά στοιχεία, η αποκλίνουσα συμπεριφορά 

όπως και άλλες ιδιαιτερότητες μπορούν να βιώνονται απειλητικά για την συνοχή της 

κοινωνίας. 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορεί να περιγραφεί ως μια διαδικασία μέσω της οποίας 

άτομα και ομάδες αποκλείονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό από την 

συμμετοχή στα κοινωνικά αγαθά και στις κοινωνικές σχέσεις της κοινωνίας στην 

οποία ζουν. Η έννοια συνδέεται με τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της κοινωνικής 

αποστέρησης, με την πραγματικότητα ότι άτομα και ομάδες βιώνουν την στέρηση 

από βασικές λειτουργίες της κοινωνίας ταυτόχρονα απασχόληση, εισόδημα, 

περιουσία, στέγη, εκπαίδευση, κοινωνικές επαφές. 

Ο αποκλεισμός μπορεί να αφορά ένα ή περισσότερα επίπεδα: οικονομικό, κοινωνικό, 

πολιτικό και πολιτιστικό. 

Ο οικονομικός αποκλεισμός είναι ταυτόσημος με την φτώχεια. Στον οικονομικό 

αποκλεισμό θα μπορούσε να περιληφθεί και ο γεωγραφικός αποκλεισμός, ο οποίος 

αναφέρεται στην γεωγραφική συγκέντρωση της φτώχειας (αστικές περιοχές, 

αγροτικές ζώνες χωρίς υποδομή).  

Εκτός από τον οικονομικό αποκλεισμό στις σύγχρονες κοινωνίες, δύο άλλες 

διαστάσεις του αποκλεισμού είναι προφανείς: Πολιτικός και Κοινωνικός. Ο πολιτικός 

αποκλεισμός αναφέρεται στον αποκλεισμό του πολιτικού δικαιώματος, της αδύνατης 

ικανότητας πίεσης και καμίας συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός των ομάδων λόγω των δημογραφικών κινδύνων της 

μετανάστευσης, στερεί τα άτομα από τις σχέσεις, τα δίκτυα και το κοινωνικό 

κεφάλαιο. Υπάρχει επίσης ο πολιτιστικός αποκλεισμός που αναφέρεται στις 
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διακρίσεις λόγω των κοινωνικών κανόνων, στερεοτύπων και προκαταλήψεων καθώς 

και προβλημάτων επικοινωνίας. 

Ο αποκλεισμός από την κοινωνία έχει συχνά υποκειμενικά αποτελέσματα, πολλά από 

τα οποία εμφανίζονται ταυτόχρονα ως αιτία και ως συνέπεια και συχνά περαιτέρω 

ενισχύουν το ένα το άλλο, διαμορφώνοντας φαύλους κύκλους. Καταστάσεις όπως η 

αποθάρρυνση και η απώλεια αυτοσεβασμού, ψυχολογικά προβλήματα όπως η 

κατάθλιψη αλλά και η αντικοινωνική, παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, μπορούν να 

είναι αποτελέσματα του κοινωνικού αποκλεισμού στο άτομο υπό αυτήν την μορφή. 

Έχει αποδειχθεί από εμπειρικές έρευνες ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός σχετίζεται με 

μία σειρά άλλων κοινωνικών προβλημάτων που απειλούν την σταθερότητα της 

κοινωνίας όπως έγκλημα, βία, κοινωνική παθολογία, ρατσισμό και ξενοφοβία. 

Τα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού της σύγχρονης κοινωνίας, που οδηγούν στην 

κοινωνική αστάθεια, στην περιθωριοποίηση και στην αποδιοργάνωση του κοινωνικού 

ιστού, απειλούν την ΄΄κοινωνική συνοχή΄΄. Η διαδικασία του κοινωνικού 

αποκλεισμού μπορεί να οδηγήσει σε μια κλασική κατάσταση ανομίας. 

 

Με κύριο στόχο την καταπολέμηση των αντικειμενικών και υποκειμενικών 

συνθηκών, αιτιών και μηχανισμών που οδηγούν στον αποκλεισμό από την αγορά 

εργασίας, στα πλαίσια του Β΄Κοινοτικού Πλασίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.1994-1999) της 

χώρας και με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 

εγκρίθηκαν και υλοποιήθηκαν ενέργειες που εντάσσονταν στο Ε.Π. ΄΄Καταπολέμηση 

του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας΄΄ ή σε άλλα επιχειρησιακά προγράμματα 

και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, οι οποίες απευθύνονταν αποκλειστικώς στις ομάδες 

εκείνες του πληθυσμού, οι οποίες για αντικειμενικούς ή υποκειμενικούς λόγους ήταν 

ήδη αποκλεισμένες ή απειλούνταν σοβαρά με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας 

Συγκεκριμένα οι πληθυσμιακές κατηγορίες οι οποίες κρίθηκαν ως οι περισσότερο 

εκτεθειμένες στον κίνδυνο αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και επωφελήθηκαν 

από τις παραπάνω ενέργειες ήταν οι ακόλουθες: 

• Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και συγκεκριμένα άτομα με κινητικά 

προβλήματα, προβλήματα αισθητήριων οργάνων και νοητική στέρηση 

• Οικονομικοί μετανάστες, παλιννοστούντες Έλληνες και πρόσφυγες 

διαφόρων εθνικοτήτων  
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• Άτομα άλλων κοινωνικών ομάδων που υφίστανται ή απειλούνται από 

αποκλεισμό, όπως οι φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι και ανήλικοι 

παραβάτες, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, κάτοικοι ορεινών και 

νησιωτικών (απομακρυσμένων) περιοχών, άτομα με πολιτισμικές και 

θρησκευτικές ιδιαιτερότητες (π.χ. τσιγγάνοι, πομάκοι), πρώην χρήστες 

ουσιών και άνεργοι 45-64 ετών.  

 

Η παρούσα Εργασία έχει ως στόχο την αξιολόγηση της υλοποίησης των παραπάνω 

ενεργειών καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας που 

υλοποιήθηκαν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα στα πλαίσια του 

Β΄ΚΠΣ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

 

Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

 

1.1. Απασχόληση και ανεργία 1993-1999  

 

Η διερεύνηση και ανάλυση των μεγεθών της αγοράς εργασίας (πληθυσμός εργάσιμης 

ηλικίας, εργατικό δυναμικό, απασχόληση, ανεργία, επίπεδο εκπαίδευσης εργατικού 

δυναμικού κλπ) ) που πραγματοποιείτε στο Κεφάλαιο 1, τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο 

και σε επίπεδο κάθε Περιφέρειας  για την περίοδο 1993 –1999,  βασίζεται στα 

στοιχεία και στους Πίνακες 1 έως 9  από τις  Έρευνες Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) 

της ΕΣΥΕ για την συγκεκριμένη περίοδο.  

 

1.1.1. Εξελίξεις στον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας  

Την περίοδο 1993-1999 ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας (τα άτομα τα οποία 

βρίσκονται στην κατάλληλη ηλικία , 15 έως 64 ετών και είναι ικανά να προσφέρουν 

την εργασία τους), αυξήθηκε κατά 190.000 άτομα ή ποσοστό 2,8%, με μέσο ετήσιο 

ρυθμό μεταβολής  0,5%. Οι άνδρες την εν λόγω περίοδο αυξάνονται κατά 113.000 

άτομα ή ποσοστό 3,5%, ενώ η αύξηση των γυναικών είναι 77.000 άτομα ή ποσοστό 

2,2%. (Πίνακες 1, 2, 3)  .  

 

1.1.2.Εξελίξεις στο εργατικό δυναμικό 

Από την ανάλυση των Πινάκων 1, 2 και 3 προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα ως 

προς τις εξελίξεις στο εργατικό δυναμικό κατά την περίοδο 1993-1999:  

- Το εργατικό δυναμικό τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο αυξάνει κατά 344.800 

άτομα  ή ποσοστό 8,4% με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 1,35%. 

- Παρατηρείται μεγάλη μείωση του εργατικού δυναμικού στις ακραίες  και αύξηση 

στις ενδιάμεσες ηλικιακές κατηγορίες. Η μείωση στις μεν ηλικιακές ομάδες  

μεταξύ 14 – 24 ετών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην παραμονή των νέων στο 

εκπαιδευτικό σύστημα,  στις δε άνω των 65 ετών στις διαδικασίες του κράτους 

πρόνοιας. Πολύ υψηλό ρυθμό αύξησης του εργατικού δυναμικού εμφανίζουν οι 

ηλικίες 30-44 ετών όπου έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αρχικής ένταξης στην 

απασχόληση και στην αγορά εργασίας . 
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- Ο ρυθμός αύξησης του εργατικού δυναμικού των γυναικών είναι πενταπλάσιος 

από αυτή των ανδρών και συγκεκριμένα μεταβάλλεται κατά 17,0% έναντι 3,3% 

της μεταβολής των ανδρών. Οι άνδρες αποτελούν το 59,8% του συνολικού 

εργατικού δυναμικού της χώρας έναντι 40,2% των γυναικών, από 62,7% και 

37,3% αντίστοιχα που ανέρχονταν το 1993. Η μείωση του ποσοστού των ανδρών 

στο συνολικό εργατικό δυναμικό της χώρας με αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού 

των γυναικών είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η αύξηση του εργατικού 

δυναμικού των γυναικών αποτελεί το 75% της συνολικής αύξησης του εργατικού 

δυναμικού της χώρας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ( 1993 – 1999 ). 

 

1.1.3. Εξελίξεις στην απασχόληση  

Σύμφωνα με τους Πίνακες 1, 2 και 3, την περίοδο 1993-1999, οι απασχολούμενοι 

αυξήθηκαν κατά 219.600 άτομα ή ποσοστό 5,9%, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 

0,96%, ο οποίος είναι και μικρότερος από τον αντίστοιχο μέσο του εργατικού 

δυναμικού. Οι μεταβολές στην απασχόληση ακολουθούν τις τάσεις των μεταβολών 

του εργατικού δυναμικού και έχουμε μείωση στις ακραίες και αύξηση στις 

ενδιάμεσες ηλικιακές κατηγορίες όπως επίσης και  αύξηση της απασχόλησης στις 

γυναίκες, μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών. Ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης 

των γυναικών είναι επταπλάσιος από αυτή των ανδρών 13,3% έναντι 1,9%. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα  το ποσοστό των ανδρών στο σύνολο της απασχόλησης από 65% 

που ανέρχονταν το 1993 να μειώνεται στο 62,6% το 1999, ενώ το ποσοστό των 

γυναικών από 35% που ήταν το 1993 να αυξάνεται σε 37,4%. Η αύξηση της 

απασχόλησης των γυναικών στη συγκεκριμένη περίοδο αποτελεί το 80% της 

συνολικής μεταβολής της απασχόλησης. Το ποσοστό απασχόλησης (% πληθυσμού 

εργάσιμης ηλικίας)  στο σύνολο της χώρας αυξήθηκε  από 55,3% το 1993 σε 56,9% 

το 1999.  

Οι  Περιφέρειες που το 1999 είχαν ποσοστό απασχόλησης (Πίνακας 4) μεγαλύτερο 

από το σύνολο της χώρας είναι: Ανατολική Μακεδονία - Θράκη , Ιόνια Νησιά , 

Δυτική Ελλάδα , Πελοπόννησος, Νότιο Αιγαίο , Κρήτη. Οι αντίστοιχες Περιφέρειες 

το 1993 ήταν η Ανατολική Μακεδονία  - Θράκη, η Ήπειρος, η Κεντρική Ελλάδα , τα 

Ιόνια Νησιά , η Δυτική Ελλάδα , η Στερεά Ελλάδα , η Πελοπόννησος , το Νότιο 

Αιγαίο και η  Κρήτη. Οι Περιφέρειες που το 1999 είχαν ποσοστό απασχόλησης 

μικρότερο από το σύνολο της χώρας είναι η Κεντρική Μακεδονία, η Δυτική 
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Μακεδονία, η ΄Ήπειρος, η Αττική και το  Βόρειο Αιγαίο. Οι  αντίστοιχες  το 1993 

ήταν η Κεντρική Μακεδονία, η Δυτική Μακεδονία, η Αττική και το Βόρειο Αιγαίο. 

Την περίοδο 1993 – 1999 αύξηση του ποσοστού απασχόλησης παρατηρήθηκε στις 

Περιφέρειες της Κεντρική Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας , Ιονίων Νήσων, 

Δυτικής Ελλάδας , Αττικής , Βορείου Αιγαίου , Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης ενώ κατά 

την ίδια περίοδο μειώθηκε το ποσοστό απασχόλησης στην Ανατολική Μακεδονία  - 

Θράκη , Ήπειρο , Κεντρική Ελλάδα και Πελοπόννησο.  

Οι Περιφέρειες  με το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης το 1993 ήταν η Κρήτη και 

η Πελοπόννησος, ενώ το 1999 τα Ιόνια Νησιά και η Κρήτη. Οι Περιφέρειες  με το 

μικρότερο ποσοστό απασχόλησης το 1993 ήταν η Αττική και το Βόρειο Αιγαίο, ενώ 

το 1999 η Ήπειρος και το Βόρειο Αιγαίο.   

 

1.1.4. Η απασχόληση κατά τομέα παραγωγής 

Σύμφωνα με τους Πίνακες 1, 2 και 3,  το 1999 ο τομέας των υπηρεσιών κατέχει το 

μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά εργασίας απασχολώντας το 60,1% των 

απασχολούμενων , έναντι 54,5% το 1993. Η ραγδαία αύξηση του τομέα των 

υπηρεσιών, τη συγκεκριμένη περίοδο, συνοδεύεται από την φθίνουσα πορεία των δύο 

άλλων τομέων παραγωγής. 

Ο πρωτογενείς τομέας το 1999 συμμετέχει με ποσοστό 17,0% έναντι 21,3%  το 1993 , 

ο δε δευτερογενής συμμετέχει με ποσοστό 24,2% έναντι 22,9%. 

Την συγκεκριμένη περίοδο , ο πρωτογενείς τομέας μειώνεται κατά 124.700 άτομα και 

ποσοστό 16,0%, ο δευτερογενής τομέας αυξάνεται μόλις κατά 0,2%, ο δε τριτογενής 

τομέας αυξάνεται κατά 342.600 άτομα και ποσοστό 17,0%. 

Η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα μειώνεται και στα δύο φύλα αλλά κυρίως 

στους άνδρες, στον δευτερογενή τομέα αυξάνεται η απασχόληση των ανδρών αλλά 

μειώνεται η απασχόληση των γυναικών και στον τριτογενή τομέα αυξάνεται και στα 

δύο φύλα , αλλά κυρίως στις γυναίκες . 

 

1.1.5. Η απασχόληση κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.  

Ποσοστό 48% των απασχολουμένων στο σύνολο της χώρας συγκεντρώνονται σε 

τρεις κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (Πίνακας 6).  

Η γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκομία απασχολεί το 16,7% , το χονδρικό & 

λιανικό εμπόριο το 17,1% και η βιομηχανία το 14,4%. Το 35% περίπου των 

απασχολουμένων μοιράζεται σε πέντε κλάδους και οι οποίοι έχουν από 7% περίπου. 
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Από αυτούς ο ένας (κατασκευές) ανήκει στον δευτερογενή τομέα και οι άλλοι 

τέσσερις  ανήκουν στον τριτογενή τομέα ( Ξενοδοχεία και εστιατόρια, Μεταφορές 

αποθήκευση και επικοινωνίες, Δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική 

ασφάλιση, καθώς και η εκπαίδευση). 

Οι κλάδοι της διαχείρισης περιουσίας και της υγείας πρόνοιας μοιράζονται από 5,0%, 

ενώ τρεις άλλοι κλάδοι μοιράζονται το υπόλοιπο 7,0% των απασχολουμένων .  

Τα αντίστοιχα μερίδια των κλάδων το 1993 ήταν υψηλότερα στη γεωργία και την 

βιομηχανία και μικρότερα στο εμπόριο, τα ξενοδοχεία, στην εκπαίδευση και στη 

διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Ειδικότερα παρατηρείτε μείωση κατά 120.994 άτομα 

και ποσοστό 15,5% στη γεωργία, κτηνοτροφία κ.λ.π. και κατά 10.749 άτομα και 

ποσοστό 1,85% στη βιομηχανία. 

Αύξηση παρουσιάζει ο κλάδος των κατασκευών, κατά 11.879 άτομα και ποσοστό 

4,5%, το εμπόριο κατά 85.653 άτομα και ποσοστό 14,6% , τα ξενοδοχεία κατά 49.450 

άτομα και ποσοστό 24,3%, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά 12.464 

άτομα και ποσοστό 15,3% , η διαχείριση ακίνητης περιουσίας κατά 59.413 άτομα και 

ποσοστό 42,6%, η Δημόσια Διοίκηση κατά 10.364 άτομα και ποσοστό 3,9%, η 

εκπαίδευση κατά 43.468 άτομα και ποσοστό 21,7% , η Υγεία κατά 31.339 άτομα και 

ποσοστό 20,2% και οι άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών κατά 23.907 άτομα 

και ποσοστό 20,4%. 

Οι γυναίκες απασχολούνται κατά 95% στο κλάδο των ιδιωτικών νοικοκυριών, ενώ 

κατά 60% στην εκπαίδευση και στην υγεία  Στους άνδρες υψηλή είναι η συμμετοχή 

τους, πάνω από 90,0% ,  στις κατασκευές, τα ορυχεία, την αλιεία, ενώ στο κλάδο των 

μεταφορών το μερίδιό τους είναι 85% περίπου. 

Στους κλάδους που διαπιστώσαμε μεγάλες αυξήσεις των απασχολούμενων, οι 

μεταβολές των γυναικών είναι εντονότερες από αυτές των ανδρών. Στους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και στη δημόσια διοίκηση και άμυνα οι γυναίκες 

καταλαμβάνουν πάνω από το 95,0% των νέων θέσεων εργασίας , ενώ καταλαμβάνουν 

τα 2/3 περίπου των θέσεων εργασίας στους κλάδους του εμπορίου, της εκπαίδευσης 

και της υγείας. 

 

 1.1.6. Η απασχόληση κατά θέση στην επιχείρηση 

Το 1999 το υψηλότερο μερίδιο στην απασχόληση  με 58,3% κατέχει η μισθωτή 

εργασία από 53,2% που κατείχε το 1993, την δεύτερη θέση κατέχει η κατηγορία των 

αυτοαπασχολούμενων με 24,5% από 27,45% το 1993 και ακολουθούν τα 
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συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη με 10% από 12,1% το 1993 και οι εργοδότες 

με 7,6% από 7,2% το1993. 

Το 1999 οι γυναίκες αποτελούν το 39,3% των μισθωτώ , το 26,7% των 

αυτοαπασχολούμενων το 70,0% των συμβοηθούντων μελών και το 15,8% των 

εργοδοτών. 

Οι κατηγορίες οι οποίες αυξάνονται και κατά συνέπεια αυξάνεται η συνολική 

απασχόληση , την περίοδο 1993 – 199 , είναι των μισθωτών και των εργοδοτών, ενώ 

μείωση επέρχεται στις άλλες δύο κατηγορίες. 

Το κύριο βάρος στην αύξηση της απασχόλησης έχει η κατηγορία των μισθωτών, όπου 

ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους ανέρχεται στο 2,5% 

 

1.1.7. Η απασχόληση με προσωρινή ή σύμβαση ορισμένου χρόνου 

Το 1999 αυξάνεται η προσωρινή απασχόληση σε 12,9% από 10,4% που ήταν το 

1993. Ο αριθμός των προσωρινώς απασχολούμενων ανήλθε το 1999 στα 295.350 

άτομα, από τα οποία τα 161.350 είναι άνδρες και τα 134.000 γυναίκες. Στους  άνδρες 

το ποσοστό διαχρονικά είναι μικρότερο έναντι των γυναικών, αλλά το μερίδιο που 

τους αναλογεί πλησιάζει το 55,0% , έναντι 60% που τους αναλογούσε το 1993. 

Η προσωρινή απασχόληση τη συγκεκριμένη περίοδο, αυξήθηκε κατά 88.400 άτομα 

και ποσοστό 42,6%, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής της είναι 6,1%. Η 

συγκεκριμένη αύξηση αντιστοιχεί στο 28,0% της αύξησης των μισθωτών. Το 

ποσοστό αύξησης των ανδρών ανέρχεται στο 26,8% έναντι 68,2% των γυναικών, ενώ 

οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης είναι 4,0% και 9,1% αντίστοιχα. Οι γυναίκες 

αυξάνονται την περίοδο 1993–1999,  2,5 φορές γρηγορότερα από ότι οι άνδρες, ενώ 

το μερίδιο των γυναικών στη συγκεκριμένη αύξηση ξεπερνά το 60,% .   

 

1.1.8. Η απασχόληση κατά ατομικά επαγγέλματα 

Ο όγκος της απασχόλησης το 1999, κατά το 1/3 περίπου συγκεντρώνεται στις 

κατηγορίες των ειδικευμένων γεωργών κτηνοτρόφων κ.λ.π., καθώς και των 

ειδικευμένων τεχνιτών και συναφών επαγγελμάτων, ενώ οι απασχολούμενοι στην 

παροχή υπηρεσιών και πωλητές, συγκεντρώνουν το 13,0% της συνολικής 

απασχόλησης .  

Τα επιστημονικά , καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα απασχολούν το 12,3% , ως 

υπάλληλοι γραφείου απασχολείται το 10,6%, ενώ το 10,% είναι διευθυντές και 

ανώτερα στελέχη . 
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Ως χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων απασχολείται το 7,5%  ενώ το 

6,6% είναι τεχνολόγοι τεχνικοί. 

Οι ανειδίκευτοι εργάτες  χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες συμμετέχουν κατά 

5,8%  ενώ με 1,0% συμμετέχει η κατηγορία των προσώπων που δεν δύνανται να 

καταταγούν σε κάποιο επάγγελμα. 

Η απασχόληση την περίοδο 1993-1999, αυξάνεται με έντονους ρυθμούς στην 

κατηγορία των Τεχνολόγων, Τεχνικών και συναφή επαγγέλματα με ποσοστό που 

πλησιάζει το 42%. Έντονες είναι και οι αυξήσεις στους απασχολούμενους στη 

παροχή υπηρεσιών και πωλητές, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 25%, ενώ η αύξηση 

ξεπερνά το 20% στα επιστημονικά καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα. 

Αυξήσεις διαπιστώνονται στις κατηγορίες των χειριστών βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων κλπ 12,2% , των υπαλλήλων γραφείου κατά 7,8% και 

των διευθυντών και ανώτερων στελεχών κατά 7,4% . 

Τα επαγγέλματα όπου μειώνεται η απασχόληση είναι των ειδικευμένων γεωργών, 

κτηνοτρόφων κλπ με 15,0%, των ειδικευμένων τεχνιτών και συναφή τεχνικά 

επαγγέλματα με 3,7% και τέλος οι μη δυνάμενοι να καταταγούν με 7,6% . 

Στην κατά φύλο κατανομή των επαγγελμάτων οι γυναίκες απασχολούμενες ως 

υπάλληλοι γραφείου συμμετέχουν κατά 58% στην συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ 

στην παροχή υπηρεσιών πωλητές και στους ανειδίκευτους εργάτες κλπ κατά 52% και 

54% αντίστοιχα. 

Ανδρική είναι κυρίως η απασχόληση στους χειριστές σταθερών βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων (91%), στους ειδικευμένους τεχνίτες και τεχνικά επαγγέλματα (85%), 

ενώ στο 75% φθάνει η συμμετοχή τους στους διευθυντές και τα ανώτερα στελέχη . 

Οι γυναίκες αυξάνονται με εντονότερους ρυθμούς σε όλα τα επαγγέλματα από τους 

άνδρες . Η αύξηση των γυναικών στους τεχνολόγους τεχνικούς φθάνει το 66,0% , ενώ 

στη παροχή υπηρεσιών & πωλητές το 33,0% . 

 

1.1.9. Οι εξελίξεις στην ανεργία  

Ο αριθμός των ανέργων το 1999 (Πίνακες 1, 2 και 3) ξεπερνά  τις 523.000 άτομα από 

τα οποία ποσοστό 61,4% είναι γυναίκες, έναντι ποσοστού 58,7% το 1993. Το 

ποσοστό ανεργίας φθάνει το 11,7%, ενώ τα ποσοστά για τους άνδρες και τις  γυναίκες 

είναι 7,6% και 17,9% αντίστοιχα. 

 9



Οι άνεργοι την περίοδο 1993–1999 αυξήθηκαν πάνω από 127.000 άτομα και ποσοστό 

31,4%, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους είναι 4,7%. Η εν λόγω αύξηση, 

αντιστοιχεί πάνω από το 1/3 της μεταβολής του εργατικού δυναμικού. 

Την ίδια περίοδο, ο ρυθμός μεταβολής των ανέργων γυναικών μεταβάλλεται κατά 

37,6% έναντι 22,7% του αντίστοιχου των ανδρών, ενώ οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί 

μεταβολής την περίοδο 1993 – 1999 για τις γυναίκες είναι 5,5% και για τους άνδρες 

3,5%. Οι μεταβολές αυτές διαμορφώνουν μια νέα αναλογία ανάμεσα σε άνδρες  και 

γυναίκες με τους πρώτους να αποτελούν το 38,6% των συνολικά ανέργων της χώρας 

και τις γυναίκες το 61,4%. Το 1993 η αναλογία αυτή ήταν 41,3% για τους άνδρες και 

58,7% για τις γυναίκες. Η αύξηση των ανέργων γυναικών την περίοδο 1993 – 1999 

αναλογεί στο 70% της συνολικής μεταβολής των ανέργων. 

Στους άνδρες οι άνεργοι αυξάνονται σε όλες τις ηλικίες από 15 ετών και άνω, ενώ 

στις γυναίκες οι αυξήσεις αφορούν τις κυρίως παραγωγικές ηλικίες από 20 μέχρι 64 

ετών. Η ένταση των ρυθμών μεταβολής (στο σύνολο και κατά ηλικίες), των ανέργων 

γυναικών είναι μικρότερη, από τις αντίστοιχες του εργατικού δυναμικού και της 

απασχόλησης. Η αύξηση του ρυθμού των ανέργων στους άνδρες αναλογεί στο 44,0% 

της αντίστοιχης μεταβολής του εργατικού δυναμικού, ενώ στις γυναίκες η αντίστοιχη 

αναλογία είναι 33,4%. 

Το ποσοστό ανεργίας αν υπολογιστεί στους νέους μέχρι 24 ετών και άνω των 25 ετών 

δίνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα του μεγέθους της ανεργίας. Το ποσοστό της 

ανεργίας των νέων μέχρι 24 ετών ανέρχεται στο 31,7% το 1999 έναντι 28,9% το 

1993, ενώ των άνω των 25 ετών μειώνεται στο 6,6% για το 1999 από 8,9 το 1993 . 

Στους άνδρες τα αντίστοιχα ποσοστά για τους νέους είναι 23,0% και για τους άνω 

των 25 ετών 5,7% κατά το 1999 , έναντι 20,2% και 4,6% το 1993. Στις γυναίκες το 

ποσοστό ανεργίας στις νέες φθάνει το 41,0% και για τις άνω των 25 ετών το 13,9% το 

1999, έναντι 39,0% και 10,4% αντίστοιχα το 1993 . 

Οι νέοι μέχρι 24 ετών το 1999 αποτελούν το 33,5% των ανέργων έναντι 40,6% το 

1993, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά  των ανέργων άνω των 25 ετών είναι 66,5% έναντι 

59,4%. Μικρότερες σε ένταση είναι οι μεταβολές την περίοδο 1993–1999 για τους 

νέους μέχρι 24 ετών, οι οποίοι αυξάνονται κατά 13.600 και ποσοστό 8,4%, ενώ είναι 

εντονότερες για τους άνω των 25 ετών, (115.570 άτομα και ποσοστό 47,2%). 

Η αναλογία των ανέργων νέων γυναικών στο αντίστοιχο σύνολο των ανέργων 

παραμένει σταθερή κατά την περίοδο 1993 – 1999  63%, ενώ των γυναικών άνω των 

25 ετών μεταβάλλεται από 56,0% το 1993 στο 61,0% το 1999.  
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Ο κύριος όγκος των ανέργων εντοπίζεται στην κατηγορία όσων έχουν απολυτήριο 

μέσης εκπαίδευσης, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκονται όσοι έχουν απολυτήριο 

δημοτικού. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν 200.775 άνεργοι των οποίων η 

συμμετοχή ανέρχεται στο 38,4% των ανέργων, ενώ η δεύτερη κατηγορία οι άνεργοι 

ανέρχονται στις 111.614 και η αναλογία τους φθάνει το 21,3%. Στις δύο αυτές 

κατηγορίες αντιστοιχεί το 60,0% των ανέργων. Σημαντικό όμως μερίδιο στους 

ανέργους έχουν το 1999 και οι πτυχιούχοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των οποίων 

το μερίδιο φθάνει στο 26,0% των ανέργων, από 20,0% που αναλογούσαν το 1993 . 

Υψηλότερα ποσοστά ανεργίας από το μέσο, έχουν οι κατηγορίες των πτυχιούχων 

ανώτερης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και όσοι έχουν τελειώσει την 

βασική εκπαίδευση και το λύκειο. Υψηλότερα από το μέσο είναι και τα ποσοστά 

όσων δεν έχουν πάει σχολείο, οι οποίοι αναλογούν στο 1,0% των ανέργων. 

Στους νέους μέχρι 24 ετών ο κύριος όγκος των ανέργων έχει απολυτήριο μέσης 

εκπαίδευσης (ποσοστό 52,0%), ενώ στους άνω των 25 ετών, απολυτήριο μέσης 

εκπαίδευσης έχει το 31,0%, ενώ 27,0% των ανέργων άνω των 25 ετών, έχει 

απολυτήριο δημοτικού. 

Κατά την περίοδο 1993 – 1999 οι άνεργοι αυξήθηκαν σε όλες τις βαθμίδες, με 

εξαίρεση όσων έχουν τελειώσει μερικές τάξεις του δημοτικού. Οι μεταβολές στον 

αριθμό των ανέργων προέρχονται κυρίως από τις κατηγορίες των πτυχιούχων 

ανώτερων σχολών και από τους αποφοίτους μέσης εκπαίδευσης, ενώ τον εντονότερο 

ρυθμό μεταβολής έχει η κατηγορία των πτυχιούχων ανωτέρων σχολών οι οποίοι 

υπερδιπλασιάζονται, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους ανέρχεται στο 

14,4%. 

Οι ηλικίες όπου εστιάζεται κυρίως η αύξηση της ανεργίας είναι μεταξύ 20 και 29 

ετών. Ειδικότερα στην ηλικιακή ομάδα  20–24 ετών σε κάθε 100 άτομα που 

αυξάνεται το εργατικό δυναμικό, τα 78 εντάσσονται ως άνεργοι , από τους οποίους τα 

58 άτομα είναι νεοεισερχόμενοι άνεργοι . Στην ηλικιακή ομάδα των 25–29 ετών σε 

κάθε 100 άτομα που αυξάνεται το εργατικό δυναμικό, περίπου τα 55 εντάσσονται ως 

άνεργοι , από τους οποίους το ήμισυ αυτών ως νεοεισερχόμενοι άνεργοι.  

Η βαθμίδα των πτυχιούχων ανωτέρων σχολών συντελεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στην 

αύξηση των ανέργων ηλικίας από 20 μέχρι 29 ετών, ενώ στις ηλικίες 25 – 29 συντελεί 

και η βαθμίδα των αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης. 

 Σε σχέση με την περιφερειακή κατανομή της ανεργίας (Πίνακας 5) παρατηρούμε ότι 

το 1999 πέντε περιφέρειες έχουν χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από το σύνολο της 
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χώρας (Ιόνια Νησιά  Πελοπόννησος  Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη), έξι 

περιφέρειες έχουν ποσοστό ανεργίας υψηλότερο από το σύνολο της χώρας 

(Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Κεντρική Ελλάδα, 

Στερεά Ελλάδα, Αττική) και δύο περιφέρειες έχουν περίπου το ίδιο ποσοστό ανεργίας 

με το σύνολο της χώρας ( Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Ελλάδα ) . 

Το 1993 έχουμε μόνο τρεις περιφέρειες με ποσοστό πάνω  από το  ποσοστό ανεργίας 

του συνόλου της χώρας  (Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα και Αττική ), ενώ οι 

υπόλοιπες δέκα έχουν ποσοστό ανεργίας χαμηλότερο από το ποσοστό του συνόλου 

της χώρας. 

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις του ποσοστού ανεργίας την περίοδο 1993–1999 

παρουσιάζουν οι περιφέρειες : Ανατολική Μακεδονία  - Θράκη , Κεντρική Ελλάδα, 

Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο ( έχει τη μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού ανεργίας 

με 94,8% ) και Κρήτη, ενώ τη μικρότερη αύξηση η Αττική και ποσοστό αύξησης 

μόνο 4,2% . 

Οι περιφέρεις των Ιονίων Νήσων, του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης παρουσιάζουν 

όλη την περίοδο 1993 – 1999 τα μικρότερα ποσοστά ανεργίας στη χώρα, ενώ η 

Δυτική Μακεδονία τα μεγαλύτερα ποσοστά . 

 

1.1.8. Το επίπεδο εκπαίδευσης: Ανάλυση κατά Περιφέρεια, Κλάδο και Επάγγελμα. 

Από τα διαθέσιμα στοιχεία των Ερευνών Εργατικού Δυναμικού της ΕΣΥΕ και 

αφορούν την περίοδο 1993 – 1997 προκύπτει ότι το επίπεδο εκπαίδευσης των 

απασχολουμένων την συγκεκριμένη περίοδο σημείωσε σημαντική βελτίωση. 

Διαπιστώνουμε ότι έχουμε αύξηση κατά 4% του ποσοστού των πτυχιούχων ανώτερης 

και ανώτατης εκπαίδευσης  με παράλληλη μείωση κατά 7% των απασχολούμενων 

που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Έχουμε συγχρόνως μικρή 

ποσοστιαία αύξηση των αποφοίτων λυκείου και οριακή αύξηση των αποφοίτων 

Γυμνασίου (Πίνακας 7). 

 Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι το ποσοστό των απασχολούμενων με απολυτήριο 

Δημοτικού και χωρίς απολυτήριο Δημοτικού παρά την μείωσή του παραμένει πολύ 

υψηλό, αφού το 1997 ανέρχονταν στο ποσοστό 39,6% του συνόλου των 

απασχολουμένων της χώρας. Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη αν παρατηρήσουμε 

και την περιφερειακή κατανομή του Επιπέδου εκπαίδευσης των απασχολουμένων. Σε 

δέκα Περιφέρειες το 50% των απασχολούμενών έχει απολυτήριο Δημοτικού ή δεν 

έχει καν απολυτήριο Δημοτικού. Σε κάπως καλύτερο επίπεδο βρίσκεται η Περιφέρεια 
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της Κεντρικής Μακεδονίας με ποσοστό λίγο μεγαλύτερο από το σύνολο της χώρας 

(40,7%). Πολύ μικρότερο ποσοστό αποφοίτων Δημοτικού/Αναλφάβητων 

παρουσιάζει η Περιφέρεια Αττικής, η οποία ΄΄ρίχνει΄΄ τον γενικό μέσο όρο.  

Το ποσοστό των αποφοίτων γυμνασίου στο σύνολο των απασχολούμενων σε επίπεδο 

χώρας βρισκόταν στο 10,2% το 1997. Πέντε Περιφέρειες είχαν ποσοστό πάνω από το 

σύνολο της χώρας (Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα,  

Πελοπόννησος και Νότιο Αιγαίο ), ενώ οι υπόλοιπες επτά είχαν ποσοστό κάτω από το 

σύνολο της χώρας (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία , Ήπειρος , 

Θεσσαλία , Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη), ενώ η Αττική βρισκόταν στο ίδιο 

ποσοστό με το σύνολο της χώρας . 

Το ποσοστό των αποφοίτων Λυκείου στο σύνολο των απασχολούμενων σε επίπεδο 

χώρας βρισκόταν στο 27,3% το 1997, μόνο η Αττική παρουσίαζε μεγαλύτερο 

ποσοστό (34,9%), και η Κεντρική Μακεδονία σχεδόν όμοιο με το σύνολο της χώρας 

(27,6%). Χαμηλότερο ποσοστό είχε η Ανατολική Μακεδονία  - Θράκη με 19,5% . 

Το ποσοστό των αποφοίτων Ανώτατης και Ανώτερης Εκπαίδευσης  στο σύνολο των 

απασχολούμενων σε επίπεδο χώρας βρισκόταν στο 22,9% το 1997 , με την Αττική 

ουσιαστικά να ανεβάζει το ποσοστό του συνόλου της χώρας, καθώς είναι η μοναδική 

Περιφέρεια που έχει ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από το σύνολο της χώρας (34,1%), 

Δεύτερη είναι η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας  με ποσοστό λίγο μικρότερο 

από το σύνολο της χώρας (22,0%). Η περιφέρεια με το μικρότερο ποσοστό είναι αυτή 

των Ιόνιων Νήσων και ακολουθεί αυτή της Δυτικής Ελλάδας . 

Αναλύοντας το επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολούμενων ανά Περιφέρεια 

μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι οι Περιφέρειες των Ιονίων Νήσων και 

Δυτικής Ελλάδας διέθεταν το χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων  

και η Αττική με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το υψηλότερο . Διαχρονικά 

το επίπεδο εκπαίδευσης ανά περιφέρεια βελτιώνεται χωρίς όμως να αμβλύνονται οι 

γεωγραφικές διαφοροποιήσεις . 

Από την κατά κλάδο ανάλυση του επιπέδου εκπαίδευσης (Πίνακας 8) προέκυψε ότι 

ορισμένοι κλάδοι του τριτογενή τομέα παραγωγής, απαιτούν από την πλειοψηφία των 

εργαζόμενων τους υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Στους κλάδους, της εκπαίδευσης, της 

διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, υγείας και κοινωνικής μέριμνας οι πτυχιούχοι 

ανώτατων και ανώτερων σχολών αντιπροσώπευαν πάνω από το 60% των 

απασχολούμενων.  Ακολουθούν οι κλάδοι των ετερόδικων οργανισμών και οργάνων 
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(48,4%), οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (41.5%) και η δημόσια 

διοίκηση και άμυνα (38,3%).  

Αντίθετα κλάδοι που απασχολούσαν στην πλειοψηφία άτομα τα οποία δεν είχαν 

ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση είναι η γεωργία (83,9%), η αλιεία (74,0%) , οι 

κατασκευές (59,6%) και τα ιδιωτικά νοικοκυριά (53,1%) . 

Οι μεταβολές που σημειώθηκαν τη  συγκεκριμένη περίοδο, στο επίπεδο εκπαίδευσης 

κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, ακολούθησαν τη γενικότερη τάση που 

χαρακτηριζόταν από αύξηση της συμμετοχής των πτυχιούχων ανώτατων και 

ανώτερων σχολών καθώς και των αποφοίτων λυκείων. Εξαίρεση στην παραπάνω 

τάση αποτελούσαν οι κλάδοι της αλιείας και των ορυχείων που σημείωναν μείωση 

του ποσοστού των πτυχιούχων και οι κλάδοι της ενέργειας, διαχείρισης ακίνητης 

περιουσίας, εκπαίδευσης και ετερόδικων οργανισμών που σημείωσαν μείωση του 

ποσοστού συμμετοχής των αποφοίτων λυκείου. Η συρρίκνωση του ποσοστού των 

απασχολούμενων που δεν είχαν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση ίσχυσε για 

όλους τους κλάδους εκτός από τα ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούσαν οικιακό 

προσωπικό.   

 Ανάλογες διαφοροποιήσεις ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολουμένων 

παρατηρήθηκαν και μεταξύ των επαγγελμάτων (Πίνακας 9). Τα επιστημονικά και 

τεχνολογικά επαγγέλματα συγκέντρωναν άτομα που στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία ήταν πτυχιούχοι ανώτερων και ανώτατων σχολών (96,4%). Αντίθετα, 

πάνω από τους μισούς απασχολούμενους γεωργούς, κτηνοτρόφους (84,1%), 

ανειδίκευτους εργάτες (64,4%), και χειριστές μηχανημάτων (50,2%) προέρχονταν 

από χαμηλότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

Ειδικότερα οι απόφοιτοι Λυκείου, αποτελούσαν σημαντικό ποσοστό των 

απασχολουμένων σε κάθε κλάδο και επάγγελμα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

αποφοίτων Λυκείου, κατά σειρά σημαντικότητας απασχολείται, στο εμπόριο (26%), 

στη μεταποιητική βιομηχανία (16,4%), στη δημόσια διοίκηση και άμυνα (11,7%), 

στις μεταφορές (9%) και στα ξενοδοχεία εστιατόρια (7%).  

Τα κρίσιμα επαγγέλματα για τους απόφοιτους Λυκείου  είναι οι υπάλληλοι γραφείου 

(27,6%), οι υπάλληλοι παροχής υπηρεσιών (18,7%) , οι ειδικευμένοι τεχνίτες (15,5%) 

και τα μέλη βουλευομένων σωμάτων (13,6%).  

Από όλα τα παραπάνω εξάγουμε το συμπέρασμα ότι η απασχόληση αυξάνεται από το 

μέσο επίπεδο εκπαίδευσης και προς τα πάνω , ενώ μειώνεται το ποσοστό συμμετοχής 

όσων έχουν χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα .  



ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  (1993-1999) 

 
ΣΥΝΟΛΟ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
93-99 

ΜΕΣΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

% 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

93-99 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ (15-64 ΕΤΩΝ) 
6.732,56 6.769,30 6.774,63 6.796,08 6.791,52 6.933,00 6.922,56 190,00 0,5% 2,8% 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
( % ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ) 

4.118,38 
 

61,2 

4.193,39 
 

61,9 
 

4.248,53 
 

62,7 

4.318,30 
 

63,5 

4.294,41 
 

63,2 

4.445,67 
 

64,1 

4.463,17 
 

64,5 

344,79 1,3% 8,4% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ( % ) 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
( % ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ) 

3.720,18 
 
 
 

55,3 

3.789,61 
 

1,9 
 

56,0 
 

3.823,81 
 

0,9 
 

56,4 

3.871,92 
 

1,3 
 

57,0 

3.854,06 
 

- 0,5 
 

56,7 

3.967,17 
 

2,9 
 

57,2 

3.939,79 
 

- 0,7 
 

56,9 

219,61 1,0% 5,9% 

ΜΙΣΘΩΤΟΙ 
 

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ( % ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ) 

1.980,73 
 

53,2 

2.017,70 
 

53,2 

2.060,08 
 

53,9 

2.101,01 
 

54,3 

2.111,47 
 

54,8 

2.244,96 
 

56,6 

2.296,06 
 

58,3 

315,33 2,5% 15,9% 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

( % ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ) 

1.019,39 
27,4 

1.038,04 
27,4 

1.045,35 
27,3 

1.036,49 
26,8 

1.007,87 
26,2 

1.000,26 
25,2 

964,09 
24,5 

- 55,30 - 0,9% - 5,4% 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ (% ) 

778,43 
 

20,9 

774,74 
 

20,4 

767,00 
 

20,1 

771,52 
 

19,9 

750,57 
 

19,5 

693,50 
 

17,5 

657,43 
 

16,7 

- 120,99 - 2,8% - 15,5% 
 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ(%) 

579,50 
 

15,6 

577,79 
 

15,2 

577,69 
 

15,1 

576,11 
 

14,9 

558,66 
 

14,5 

577,90 
 

14,6 

568,75 
 

14,4 

- 10,75 - 0,3% - 1,9% 
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ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 ( % ) 

2.026,44 
 

54,5 

2.104,71 
 

55,5 

2.154,77 
 

56,4 

2.199,94 
 

56,8 

2.223,39 
 

57,7 

2.348,90 
 

59,2 

2.369,05 
 

60,1 

342,61 2,6% 16,9% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ( % ) 

398,20 
9,7 

403,78 
9,6 

424,72 
10,0 

446,38 
10,3 

440,35 
10,3 

478,50 
10,8 

523,37 
11,7 

127,17 4,7% 31,4% 

ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΟΙ  14 – 24 
ΕΤΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
ΝΕΩΝ 14 – 24 ΕΤΩΝ 

( % ) 

160,73 
 

28,9 

154,69 
 

29,1 

156,89 
 

29,8 

167,75 
 

32,2 

161,76 
 

32,3 

168,30 
 

29,7 

175,45 
 

31,7 

14,73 1,5% 9,2% 

ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΟΙ ( 
ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ) 
ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΟΙ ( % ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ) 

196,87 
 

49,4 

191,47 
 

47,4 

194,33 
 

45,8 

228,91 
 

51,3 

218,34 
 

49,6 

231,70 
 

48,4 

243,36 
 

46,5 

46,49 3,6% 23,6% 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ  

( % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ) 

199,45 
 

50,1 

210,22 
 

52,1 

222,63 
 

52,4 

260,15 
 

58,3 

251,34 
 

57,1 
 

270,40 
 

56,5 

305,96 
 

58,5 

106,51 7,4% 53,4%  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΝΔΡΕΣ (1993-1999) 

 
ΑΝΔΡΕΣ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ  

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
93-99 

ΜΕΣΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

% 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

93-99 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ 
 (15-64 ΕΤΩΝ) 

3.258,31 3267,99 3.262,74 3.260,94 3.60,96 3.387,10 3.371,31 113,00 0,6% 3,5% 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( 
% ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ) 

2.582,99 
 

79,3 

2.622,61 
 

80,3 

2.628,31 
 

80,6 

2.637,39 
 

80,7 

2.785,03 
 

85,4 

2.692,90 
 

79,5 

2.668,27 
 

79,5 

84,27 0,5% 3,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ  
 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ( % ) 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
( % ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ) 

2.419,47 
 
 
 
 
 

74,3 

2.452,21 
 
 

1,4 
 
 

75,0 

2.452,22 
 
 

0,0 
 
 

75,2 

2.470,28 
 
 

0,7 
 
 

75,5 

2.612,00 
 
 

5,7 
 
 

80,1 

2.504,17 
 
 

- 4,1 
 
 

73,9 

2.466,48 
 
 

-1,5 
 
 

73,2 

47,01 0,3 1,9% 

ΜΙΣΘΩΤΟΙ 
ΜΙΣΘΩΤΟΙ ( % ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ) 

1.264,84 
 

52,3 

1284,87 
 

52,4 

1.289,00 
 

52,6 

1.312,07 
 

53,1 

1.296,24 
 

49,6 

1.383,09 
 

55,2 

1.392,97 
 

56,5 

128,14 1,6% 10,1% 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ( 
% ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ) 

798,46 
 

33,0 

811,07 
 

33,1 

820,95 
 

33,5 

803,13 
 

32,5 

781,30 
 

29,9 

749,70 
 

29,9 

706,66 
 

28,7 

- 91,79 -2,0% - 11,5% 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 

 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ( % ) 
 

449,11 
 

18,6 

443,59 
 

18,1 

439,86 
 

17,9 

437,24 
 

17,7 

424,50 
 

16,3 

396,80 
 

15,8 

374,51 
 

15,2 

- 74,61 - 3,0% - 16,6% 
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ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  

( % ) 

397,76 
 

16,4 

398,55 
 

16,3 

397,36 
 

16,2 

395,43 
 

16,0 

380,45 
 

14,6 

406,70 
 

16,2 

394,88 
 

16,0 

- 2,88 - 0,1% - 0,7% 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ( % ) 

1.249,60 
 

51,6 

1.289,02 
 

52,6 

1.302,03 
 

53,1 

1.325,38 
 

53,7 

1.325,22 
 

50,7 

1.363,50 
 

54,4 

1.366,20 
 

55,4 

116,60 1,5% 9,3% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ( % ) 

164,52 
6,4 

170,41 
6,5 

176,09 
6,7 

167,11 
6,3 

173,02 
6,2 

188,80 
7,0 

201,79 
7,6 

37,27 3,5% 22,7% 

ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΟΙ  14 – 24 ΕΤΩΝ 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ 
14 – 24 ΕΤΩΝ ( % ) 

60,02 
 

20,2 

58,53 
 

20,6 

56,70 
 

20,3 

58,06 
 

21,9 

59,47 
 

23,1 

65 
 

21,4 

65,33 
 

23,0 

5,31 1,4% 8,9% 

ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΟΙ 
 ( ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ) 

 
ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΟΙ  

( % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ) 

66,98 
 

40,7 

65,66 
 

38,5 

63,78 
 

36,2 

70,54 
 

42,2 

71,68 
 

41,4 

75,10 
 

39,8 

80,02 
 

39,7 

13,04 3,0% 19,5% 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ 
 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ  
( % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ) 

67,17 
 

40,8 

72,48 
 

42,5 

75,70 
 

43,0 

82,30 
 

49,2 

82,40 
 

47,6 

88,90 
 

47,1 

106,19 
 

52,6 

39,02 7,9% 58,1% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ (1993-1999)  

 
 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ  
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

93-99 

ΜΕΣΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

% 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

93-99 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ (15-64 ΕΤΩΝ) 
3.474,52 3.501,31 3.511,89 3.526,14 3.530,56 3.545,80 3.551,25 77,00 0,4% 2,2% 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
( % ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ) 

1.534,39 
 

44,2 

1.570,78 
 

44,9 

1.620,21 
 

46,1 

1.680,91 
 

47,7 

1.509,38 
 

42,8 

1.752,80 
 

49,4 

1.794,90 
 

50,5 

260,51 2,6% 17,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ( % ) 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
( % ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ) 

1.300,71 
 
 
 
 
 

37,4 

1.337,40 
 
 

2,8 
 
 

38,2 

1.371,59 
 
 

2,6 
 
 

39,1 

1.401,65 
 
 

2,2 
 
 

39,8 

1.242,05 
 
 

-11,4 
 
 

35,2 

1.463,00 
 
 

17,8 
 
 

41,3 

1.473,31 
 
 

0,7 
 
 

41,5 

172,60 2,1% 13,3% 

ΜΙΣΘΩΤΟΙ 
 

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ( % ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ) 

715,89 
 

55,0 

732,83 
 

54,8 

771,08 
 

56,2 

788,94 
 

56,3 

815,23 
 

65,6 

861,66 
 

58,9 

903,08 
 

61,3 

187,19 3,9% 26,1% 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ  
( % ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ) 

220,93 
 

17,0 

226,98 
 

17,0 

224,41 
 

16,4 

233,36 
 

16,6 

226,56 
 

18,2 

250,57 
 

17,1 

257,43 
 

17,5 

36,49 2,6% 16,5% 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 

 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ( % ) 

329,32 
 

25,3 

331,15 
 

24,8 

327,13 
 

23,9 

334,28 
 

23,8 

326,06 
 

26,3 

296,70 
 

20,3 

282,93 
 

19,2 

- 46,39 - 2,5% - 14,1% 
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ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
( % ) 

181,74 
 
 

14,0 

179,24 
 
 

13,4 

180,33 
 
 

13,1 

180,67 
 
 

12,9 

178,20 
 
 

14,3 

171,20 
 
 

11,7 

173,87 
 
 

11,8 

- 7,87 - 0,7% - 4,3% 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ( % ) 

776,84 
 
 

59,7 

815,70 
 
 

61,0 

852,75 
 
 

62,2 

874,56 
 
 

62,4 

898,17 
 
 

72,3 

985,40 
 
 

67,4 

1.002,85 
 
 

68,1 

226,01 4,3% 29,1% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ( % ) 

233,68 
 

15,2 

233,37 
 

14,9 

248,63 
 

15,3 

279,27 
 

16,6 

267,33 
 

17,7 

289,80 
 

16,5 

321,59 
 

17,9 

87,91 5,5% 37,6% 

ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΟΙ  14 – 24 ΕΤΩΝ 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ 
14 – 24 ΕΤΩΝ ( % ) 

100,71 
 

39,0 

96,16 
 

38,8 

100,18 
 

40,6 

109,69 
 

42,8 

102,29 
 

42,2 

103,30 
 

39,2 

110,12 
 

41,0 

9,41 1,5% 9,3% 

ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΟΙ  
( ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ) 

 
ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΟΙ ( % ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ) 

129,89 
 
 

55,6 

125,91 
 
 

54,0 

130,55 
 
 

52,5 

158,37 
 
 

56,7 

146,66 
 
 

54,9 

156,60 
 
 

54,0 

163,34 
 
 

50,8 

33,45 3,9% 25,8% 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ 
 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ  
( % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ) 

132,28 
 

56,6 

137,74 
 

59,0 

146,93 
 

59,1 

177,85 
 

63,7 

168,95 
 

63,2 

181,50 
 

62,6 

199,77 
 

62,1 

67,49 7,1% 51,0% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

(% πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας) 
 

ΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Ανατολική 

Μακεδονία, Θράκη 
65,2 64,1 62,3 63,1 62,3 61,6 60,0 

Κεντρική Μακεδονία 53,6 54,3 55,5 55,4 56,0 55,1 55,5 
Δυτική Μακεδονία 54,4 57,0 52,8 52,7 53,6 56,0 54,7 

Ήπειρος  56,1 58,0 58,6 55,2 55,7 53,4 54,2 
Κεντρική Ελλάδα 57,9 58,9 59,4 59,6 60,6 59,5 57,0 

Ιόνια Νησιά   64,5 68,0 68,6 69,8 68,5 68,1 70,2 
Δυτική Ελλάδα 57,0 58,4 57,9 60,3 59,9 58,0 57,7 
Στερεά Ελλάδα 61,4 54,7 57,1 56,7 55,6 55,8 57,1 

Αττική 50,7 51,2 52,1 52,4 52,4 54,7 54,3 
Πελοπόννησο 66,3 69,4 68,2 69,7 66,2 65,5 64,3 
Βόρειο Αιγαίο 52,6 50,5 54,9 56,0 52,6 53,5 53,9 
Νότιο Αιγαίο 56,5 59,7 59,0 59,5 61,8 59,1 61,3 

Κρήτη 68,1 68,2 67,8 72,1 70,1 68,8 69,3 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ  55,3 56,0 56,4 57,0 56,7 57,2 56,9 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΕΤΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Ανατολική 
Μακεδονία, 
Θράκη 

7,9 8,2 10,3 10,5 9,4 9,0 12,8

Κεντρική 
Μακεδονία 

9,3 9,2 10,1 9,6 10,2 10,3 11,7

Δυτική 
Μακεδονία 

12,3 9,8 15,2 17,3 14,5 11,4 14,6

Ηπείρου 9,0 8,5 8,3 12,5 11,2 13,6 13,9
Κεντρική Ελλάδα 7,9 7,7 8,9 8,4 8,5 10,7 12,8

Ιόνια Νησιά   4,6 3,8 6,0 6,2 6,4 3,9 5,5
Δυτική Ελλάδα 10,6 11,6 9,7 9,3 8,4 11,0 11,8
Στερεά Ελλάδα 9,4 11,2 9,8 11,4 12,8 12,8 14,2

Αττική 12,0 11,9 11,7 12,4 12,1 12,2 12,5
Πελοπόννησο 6,7 7,0 7,3 7,3 8,2 8,1 7,6
Βόρειο Αιγαίο 5,8 8,0 5,6 7,6 7,5 10,9 11,3
Νότιο Αιγαίο 6,6 3,9 5,3 5,4 4,9 6,4 7,3

Κρήτη 4,2 4,3 4,8 3,9 4,6 7,2 7,3
ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ  

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

 
 

 21



ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
ΣΥΝΟΛΟ 3.720.179 3.789.609 3.823.809 3.871.923 3.854.055 3.967.167 3.939.791 

Γεωργία, Κτηνοτροφία, 
Θήρα, Δασοκομία 

778.428 774.741 766.998 771.516 750.565 693.506 657.434 

Αλιεία 15.426 14.959 14.936 14.585 14.419 10.698 11.711 
Ορυχεία & Λατομεία 19.344 15.601 15.596 17.219 17.273 18.319 18.643 
Μεταποιητικές 
Βιομηχανίες  

579.499 577.791 577.688 576.108 558.658 577.874 568.750 

Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, φυσικού 
αερίου & νερού 

39.605 40.638 41.530 40.744 40.744 35.339 40.888 

Κατασκευές 261.438 261.166 252.288 251.809 249.003 282.315 273.317 
Χονδρικό & Λιανικό 
Εμπόριο, Επισκευή 
οχημάτων & Οικιακών 
συσκευών 

588.106 602.203 624.983 628.751 642.570 667.749 673.759 

Ξενοδοχεία & 
Εστιατόρια  

203.362 211.960 223.686 229.296 229.886 249.217 252.812 

Μεταφορές, 
Αποθήκευση & 
Επικοινωνίες 

248.949 252.259 247.966 253.986 246.682 244.763 248.227 

Ενδιάμεσοι 
Χρηματοπιστωτικοί 
Οργανισμοί 

81.206 89.588 91.814 92.219 96.798 96.327 93.670 

Διαχείριση Ακίνητης 
Περιουσίας, 
Εκμισθώσεις & 
Επιχειρηματικές 
Δραστηριότητες 

139.606 141.379 149.148 156.259 160.190 194.249 199.019 

Δημόσια Διοίκηση & 
Άμυνα, Υποχρεωτική 
Κοινωνική Ασφάλιση 

267.122 184.189 272.300 274.819 279.280 278.550 277.486 

Εκπαίδευση 200.699 213.846 219.964 224.257 229.981 240.940 244.167 
Υγεία & Κοινωνική 
μέριμνα  

154.968 161.244 163.067 170.543 170.036 185.162 186.407 

Άλλες δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών 

117.226 115.429 126.054 129.968 125.509 135.529 141.133 

Ιδιωτικά Νοικοκυριά 
που απασχολούν 
οικιακό προσωπικό  

23.805 31.155 34.136 39.322 41.680 54.629 51.453 

Ετερόδικοι Οργανισμοί 
και Όργανα 

1.390 1.462 1.666 524 781 2.002 1.013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

1993-1997 
 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 

ΑΝΩΤΑΤΗΣ / 
ΑΝΩΤΕΡΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ / 
ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΤΑΞΕΙΣ / 
ΚΑΘΟΛΟΥ 

 1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997 
ΣΥΝΟΛΟ  18,8% 22,9% 25,3% 27,3% 9,5% 10,2% 46,4% 39,6% 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – 
ΘΡΑΚΗ 

10,7% 14,7% 15,3% 19,5% 7,0% 8,1% 67,1% 57,5% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

18,3% 22,0% 14,7% 27,6% 9,2% 9,7% 48,0% 40,7% 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

14,9% 18,5% 19,7% 22,6% 11,0% 10,9% 54,6% 48% 

ΗΠΕΙΡΟΣ 14,1% 17,0% 16,0% 19,6% 5,5% 8,6% 64,3% 54,9% 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 14,2% 16,0% 17,8% 19,6% 8,3% 9,4% 59,7% 55,0% 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 8,2% 10,5% 15,3% 20,5% 9,2% 9,6% 67,4% 59,4% 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 9,7% 10,6% 17,4% 20,7% 11,6% 11,1% 61,3% 57,6% 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 10,3% 14,0% 18,9% 22,2% 11,5% 12,7% 59,2% 51,2% 
ΑΤΤΙΚΗΣ 28,0% 34,1% 34,8% 34,9% 10,2% 10,2% 27,2% 20,9% 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 10,4% 12,5% 18,0% 22,2% 10,3% 12,9% 61,3% 52,3% 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 13,3% 17,3% 19,3% 23,7% 7,3% 8,3% 60,0% 50,6% 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 12,0% 13,5% 23,7% 23,2% 11,5% 11,4% 52,8% 51,9% 
ΚΡΗΤΗ 13,4% 16,2% 19,8% 21,0% 7,6% 9,9% 59,1% 53,0% 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ,1997 
 

 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ / 
ΑΝΩΤΕΡΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ / 
ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΤΑΞΕΙΣ / 
ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ  22,9% 27,3% 10,2% 39,6% 
ΓΕΩΡΓΙΑ 1,1% 7,3% 7,6% 83,9% 
ΑΛΙΕΙΑ 4,8% 12,8% 8,4% 74,0% 
ΟΡΥΧΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ 11,1% 28,7% 15,5% 44,7% 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

14,1% 30,9% 14,8% 40,3% 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 26,6% 48,2% 9,3% 15,9% 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4,9% 19,3% 16,3% 59,6% 
ΕΜΠΟΡΙΟ 16,8% 42,4% 12,9% 27,9% 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 

9,4% 31,2% 15,0% 44,6% 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

41,5% 51,2% 3,0% 4,3% 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

69,5% 23,3% 2,5% 4,8% 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΑΜΥΝΑ 

38,3% 44,2% 6,0% 11,6% 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 86,9% 7,9% 0,9% 4,2% 
ΥΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

60,1% 20,2% 4,0% 15,6% 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 24,4% 31,6% 12,8% 31,3% 
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 10,9% 22,7% 13,4% 53,1% 
ΕΤΕΡΟΔΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 

48,4% 19,3% 9,6% 22,4% 

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ , 1997 

 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ / 
ΑΝΩΤΕΡΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ / 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 
/ ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ  22,9% 27,3% 10,2% 39,6% 
ΜΕΛΗ ΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ  Κ.Λ.Π. 

17,8% 35,5% 11,1% 35,5% 

ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓ/ΜΑΤΑ 

96,4% 2,6% 0,4% 0,6% 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ  67,6% 26,6% 2,8% 2,9% 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 21,3% 68,6% 5,2% 5,0% 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 
ΠΩΛΗΤΕΣ 

11,6% 44,1% 15,6% 28,7% 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ, 
ΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ 

1,0% 7,2% 7,6% 84,1% 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 6,1% 26,4% 17,7% 49,7% 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 4,5% 27,1% 18,2% 50,2% 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 4,7% 18,5% 12,5% 64,4% 
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 57,3% 34,3% 3,8% 4,7% 
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1.2. Απασχόληση Μειονεκτουσών Ομάδων 
 
Ο υπολογισμός των μεγεθών που αναφέρονται σε απασχόληση και ανεργία των 

μειονεκτουσών ομάδων στην Ελλάδα, είναι ιδιαίτερα προβληματικός, λόγω έλλειψης 

συστηματικών στοιχείων ερευνών ή απογραφής για τους πληθυσμούς αυτούς. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν είναι γνωστός ο αριθμός και η γεωγραφική διασπορά 

των ΑΜΕΑ, τα οποία αποτελούν την μεγαλύτερη ομάδα ατόμων που απειλούνται με 

αποκλεισμό από την αγορά εργασία, εφόσον δεν γίνεται αναφορά στις μέχρι τώρα 

απογραφές πληθυσμού ή έρευνες εργατικού δυναμικού.  

  

Μια εκτίμηση των μεγεθών αυτών, πραγματοποιήθηκε με την χρήση δημοσιευμένων 

ερευνών, στοιχείων της EUROSTAT και εκτιμήσεων σχετικών με συγκεκριμένες 

ομάδες – στόχου που έχουν δημοσιευτεί σε επίσημες εκδόσεις της Ε.Ε., στα πλαίσια 

Έκθεσης Αξιολόγησης του Ε.Π. ΄΄Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά 

Εργασίας΄΄ για το Β΄ΚΠΣ, του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(1999).  

Οι ομάδες στόχου για τις οποίες έγινε εκτίμηση των μεγεθών της απασχόλησης και 

της ανεργίας ήταν: 

 Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ, πλην ψυχικά ασθενών) 

 Παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες 

 Φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες 

 Μονογονεϊκές οικογένειες 

 Άτομα με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (τσιγγάνοι, πομάκοι) 

 Πρώην χρήστες ουσιών  

 Άτομα απομακρυσμένων περιοχών 

 Ψυχικά ασθενείς 

ΑΜΕΑ.  Ο Αξιολογητής λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 Τα μόνα στοιχεία απασχόλησης ΑΜΕΑ που είναι διαθέσιμα προέρχονται από 

την EUROSTAT και αποτελούν σε μεγάλο ποσοστό εκτιμήσεις βασισμένες στα 

σταθμισμένα αποτελέσματα ερευνών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  

 Η EUROSTAT εκτιμά τον πληθυσμό των ΑΜΕΑ εργάσιμης ηλικίας σε 9,3% 

του γενικού πληθυσμού. Δηλ. με την παραδοχή ότι ο μέσος όρος του πληθυσμού 

εργάσιμης ηλικίας για τα έτη 1994 – 1999 είναι 6.839.100 , τα ΑΜΕΑ είναι 

636.036.  
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 Τα στοιχεία απασχόλησης τα οποία δίνονται από τη EUROSTAT δεν αφορούν 

τα ΑΜΕΑ, αλλά τα <<εμποδιζόμενα άτομα>>, τα οποία είναι μία ευρύτερη 

κατηγορία που αποτελεί το 12% του ελληνικού πληθυσμού και διακρίνονται σε 

βαρέως εμποδιζόμενα (5%) και εμποδιζόμενα σε κάποιο βαθμό (7%). Για τις δύο 

αυτές υποκατηγορίες η EUROSTAT  εκτιμά την απασχόληση σε άνδρες και σε 

γυναίκες.  

Στην βάση των στοιχείων αυτών ο Αξιολογητής εκτίμησε τα ποσοστά ανεργίας των 

ΑΜΕΑ και των αντίστοιχων μεγεθών των ανέργων ατόμων με τις εξής παραδοχές:  

- Η κατανομή ανδρών – γυναικών AMEA θεωρήθηκε ίδια με του γενικού 

πληθυσμού.  

- Η σχέση του εργατικού δυναμικού ΑΜΕΑ με πληθυσμό Εργάσιμης Ηλικίας 

θεωρήθηκε ίδια με αυτή του γενικού πληθυσμού 

- Η κατανομή νέων κάτω των 25 ετών και ατόμων άνω των 25 ετών 

καθορίστηκε από στοιχεία της EUROSTAT  

- H κατανομή μακροχρόνια ανέργων προς λοιπούς ανέργους, θεωρήθηκε ίδια 

με αυτή του γενικού πληθυσμού 

- Το εργατικό δυναμικό μειώθηκε κατά τον αριθμό ατόμων που δεν δύνανται να 

εργαστούν λόγω υψηλού βαθμού αναπηρίας, όπως αυτός προσδιορίζεται από 

την EUROSTAT 

- Τα μεγέθη που δίνονται από την ΕUROSTAT για τα εμποδιζόμενα άτομα 

προσαρμόστηκαν στον πληθυσμό ΑΜΕΑ με αφαίρεση ποσοστού 2,7% που 

αντιστοιχεί στα ελαφρώς εμποδιζόμενα άτομα. 

- Αφαιρέθηκαν οι ψυχικά ασθενείς, οι οποίοι αποτελούν το 1,5% του γενικού 

πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας. 

Οι υπολογισμοί που έγιναν στην βάση των παραπάνω παραδοχών έδωσαν τα εξής 

μεγέθη:  

                    1994-1999 

Πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας 482.164 

Εργατικό δυναμικό 301.718 

Απασχολούμενοι 168.873 

Άνεργοι 132.844 

Ποσοστό ανεργίας 44% 

Άνεργοι άνδρες  70.638 
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Άνεργες γυναίκες 62.205 

Νέοι < 25 5.671 

Ενήλικες > 25  127.173 

Μακροχρόνια Άνεργοι  75.588 

Βραχυχρόνια Άνεργοι 57.256 

Από τον πληθυσμό των ανέργων ΑΜΕΑ, ωστόσο, εκτιμήθηκε ότι μόνον ένα τμήμα 

του εντάσσεται στον γενικό πληθυσμό ανέργων. Αυτό συμβαίνει διότι σύμφωνα με το 

υπάρχον θεσμικό πλαίσιο η πλειοψηφία των ΑΜΕΑ που δικαιούνται του ειδικού 

επιδόματος, σταματούν να το εισπράττουν μόλις αποκτήσουν εργασία. Αυτό 

λειτουργεί ως αντικίνητρο για μεγάλο ποσοστό ΑΜΕΑ, τα οποία και επιδιώκουν να 

εργαστούν διότι ο μισθός τους δεν ξεπερνά συνήθως το ύψος του επιδόματος.  

Μετά από συζητήσεις του Αξιολογητή με αρμόδιους φορείς στον χώρο των ΑΜΕΑ  

εκτιμήθηκε ότι περίπου 40% του πληθυσμού των ανέργων ΑΜΕΑ εντάσσεται στον 

γενικό πληθυσμό των ανέργων (θεωρούνται δηλαδή ως ενεργά αναζητούντες εργασία 

και πρόθυμοι να χάσουν το επίδομα αναπηρίας), ενώ το υπόλοιπο 60% αποτελεί ένα 

<<λανθάνοντα>> πληθυσμό ανέργων, ο οποίος θα μεταπηδήσει στον γενικό 

πληθυσμό ανέργων εφόσον λυθεί το θεσμικό πρόβλημα του ασυμβίβαστου μεταξύ 

αναπηρικού επιδόματος και αμοιβής εργασίας. 

Παλιννοστούντες, Πόντιοι. Ο ενεργός πληθυσμός τους υπολογίστηκε από τον 

Αξιολογητή στην βάση βιβλιογραφίας σε 43.000 άτομα, εκτιμά όμως ότι είναι πολύ 

μεγαλύτερος σύμφωνα με τις απόψεις αρμοδίων φορέων για την παλιννόστηση και 

μπορεί να φθάνει και τις  150.000. Η ανεργία εκτιμήθηκε στο ύψος του 31%  

Άλλοι παλιννοστούντες κυρίως οι προερχόμενοι από την Δ. Γερμανία. Ο αριθμός 

τους εκτιμάται σε 144.000 και ο ενεργός πληθυσμός τους αποτελεί το 30% του 

πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας, λόγω του υψηλού ορίου ηλικίας τους. Το εργατικό 

δυναμικό τους υπολογίστηκε σε 43.800. Δεν υπήρχαν καταγραφές για το ποσοστό 

ανεργίας, αλλά εκτιμήθηκε ότι δεν υπέρβαινε αυτό του γενικού πληθυσμού. 

Πρόσφυγες. Ο αριθμός των αναγνωρισμένων υπολογίστηκε σε 6.128  

Μετανάστες. Οι προερχόμενοι από τρίτες χώρες, υπολογίστηκαν περίπου από τον 

αριθμό που υπέβαλε αίτηση για λευκή κάρτα (373.000). Ένας μικρός αριθμός 

μεταναστών από Ασία-Αφρική είχε άδεια εργασίας (18.500). Κατά προσέγγιση 

υπολογίστηκε ανεργία της τάξης του 5%, η οποία αντιστοιχούσε σε άτομα που 

προσωρινά δεν είχαν δουλειά.  
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Φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες. Ο πληθυσμός αυτός ήταν 

αδύνατο να υπολογιστεί. Κατά προσέγγιση υπολογίστηκαν 7.000 άνεργοι ετησίως 

ανά ομάδα στόχου συνολικά. 

Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Στην βάση περιορισμένης έκτασης ερευνών 

εκτιμήθηκαν συνολικά μεγέθη ενεργού πληθυσμού της σε 55.000 και το μέγεθος της 

ανεργίας σε 14.300 με ποσοστό ανεργίας 27%.  

Τσιγγάνοι – Πομάκοι. Εκτιμήθηκε πληθυσμός 110.000 για τους τσιγγάνους και 

20.000 για τους Πομάκους. Η εκτίμηση των μεγεθών ανεργίας έγινε κατά προσέγγιση 

βάση βιβλιογραφίας, η οποία αναφέρει σχεδόν μηδενική ανεργία μεταξύ ανδρών 

τσιγγάνων, ενώ η ανεργία γυναικών υπερβαίνει το 25%. Για τους Πομάκους έγινε 

δεκτή η μέση ανεργία του γενικού πληθυσμού, δεδομένου ότι και για την ομάδα 

αυτή, όπως και για τον αγροτικό πληθυσμό γενικά (ιδιαίτερα αυτόν που ζει σε 

απομακρυσμένες περιοχές), κύριο χαρακτηριστικό είναι η υποαπασχόληση.  

Σημειώνεται ότι οι ομάδες αυτές έχουν χαμηλό ποσοστό απόλυτης ανεργίας εφόσον η 

πλειονότητα υποαπασχολείται. Παρόλα αυτά εκτιμάται ότι οι εργασίες  που κάνουν 

δεν συνιστούν σταθερή απασχόληση, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να περνούν από 

την υποαπασχόληση στην ανεργία και αντιστρόφως με πολύ μεγάλη ευκολία. 

Πρώην χρήστες. Ο πληθυσμός τους εκτιμήθηκε στην βάση περιορισμένων ερευνών 

και στοιχείων του ΚΕΘΕΑ και τα μεγέθη απασχόλησης και ανεργίας εκτιμήθηκαν 

αντίστοιχα σε 1.500 άτομα. 

Άτομα απομακρυσμένων περιοχών. Ο ενεργός πληθυσμός των ατόμων 

απομακρυσμένων περιοχών υπολογίστηκε  σε 110.000 με στοιχεία της ΕΣΥΥ και το 

μέγεθος της ανεργίας εκτιμήθηκε με βάση τα ποσοστά ανεργίας που παρουσιάζει ο 

γενικός πληθυσμός.  

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις του Αξιολογητή των 

μεγεθών ανεργίας των παραπάνω ομάδων για τα έτη 1993 -1999. 

Ψυχικά ασθενείς. Ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας των ψυχικά ασθενών ανέρχεται σε 

95.580 άτομα και αποτελεί το 1,5% του γενικού πληθυσμού, σύμφωνα με 

βιβλιογραφικές πηγές. Από αυτά τα άτομα δεν δύναται να εργαστούν τα 9.558 (10%). 

Η κατανομή των ανέργων κατά φύλο, ηλικία και διάρκεια ανεργίας βασίστηκε στην 

ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού των ψυχικά ασθενών που παρουσιάζεται στην 

καταγραφή του προφίλ των ατόμων που νοσηλεύτηκαν στα ψυχιατρικά νοσοκομεία 

της χώρας για το 1992 που πραγματοποίησε το ΚΕΣΣΥ το 1993. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  1993 – 1999  
1993 - 1999 ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ  Άνεργοι Άνδρες  Γυναίκες  Άνεργοι 

κάτω των 25 

ετών  

Άνεργοι 

άνω των 25 

ετών 

Μακροχρόνια 

Άνεργοι 

Βραχυχρόνια  

Άνεργοι 

ΑΜΕΑ 132.844 70.638 62.205 5.671 127.173 75.588 57.256 

Ελληνοπόντοι 20.000 6.720 13.280 9.680 10.320 11.380 8.620 

Άλλοι 

Παλιννοστούντες, 

Πρόσφυγες, 

Μετανάστες 

3.854 1.574 2.280 1.434 2.420 963 2.891 

Φυλακισμένοι, 

Αποφυλακισμένοι 

7.000 6.600 400 2.611 4.389 4.550 2.450 

Μονογονεϊκές 

Οικογένειες  

14.300 3.575 10.725 6.149 8.151 8.137 6.163 

Άτομα 

Απομακρυσμένων 

Περιοχών  

11.220 4.488 6.732 4.264 6.956 6.283 4.937 

Τσιγγάνοι – Πομάκοι 12.725 1.220 11.505 4.746 7.979 7.240 5.484 

Άνεργοι 45 –64 63.700 33.700 30.000  63.700 41.405 22.295 

Πρώην Χρήστες  1.500 1.290 210 560 940 853 647 

Ψυχικά Ασθενείς  23.467 13.611 9.856 469 22.998 13.142 10.325 

ΣΥΝΟΛΟ  290.609 143.416 147.193 35.584 255.026 169.541 121.068 

 

Στοιχεία για τα άτομα με προβλήματα υγείας ή αναπηρία και συγκεκριμένα για την 

θέση τους στην αγορά εργασίας, για τις συνέπειες που έχουν τα προβλήματα αυτά 

στην ικανότητα των ατόμων να εργάζονται, για το κυριότερο είδος βοήθειας που 

απαιτείται ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, κ.λ.π. μπορούμε  να αντλήσουμε 

από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού που διενεργήθηκε σε ολόκληρη την χώρα που 

διενεργήθηκε το 2002 από την Εθνική Στατιστικά Υπηρεσία. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας αυτής αναλύονται παρακάτω. 

Αποτελέσματα της Έρευνας   

Από την έρευνα προκύπτει ότι το 18,2% του πληθυσμού δηλώνει ότι έχει κάποιο 

πρόβλημα υγείας ή κάποια αναπηρία. Στο Σχήμα 1 παρατηρούμε ότι το ποσοστό των 

ανδρών που δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας ή αναπηρία είναι ελαφρά 

μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών.  
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Σχήμα 1: Ποσοστά ανδρών και γυναικών που δηλώνουν πρόβλημα υγείας ή αναπηρία. 

 
 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι το 63% των ατόμων που δηλώνουν 

κάποιο πρόβλημα υγείας ή αναπηρίας είναι πάνω από 65 ετών (Πίνακας 11). Όπως 

είναι αναμενόμενο, τα ποσοστά των ατόμων με προβλήματα υγείας μεγαλώνουν 

σημαντικά με την αύξηση της ηλικίας. 

Πίνακας 11. Ποσοστά ατόμων που δηλώνουν πρόβλημα υγείας ή αναπηρία κατά φύλλο 

και ομάδες ηλικιών. 

Άτομα που δηλώνουν πρόβλημα υγείας ή αναπηρία 
 

Ηλικία Σύνολο % Άνδρες % Γυναίκες % 
0 έως 14 1,1 1,5 0,7 
15 έως 24 1,8 2,0 1,6 
25 έως 34 2,7 3,0 2,4 
35 έως 44 5,1  5,3 5,0 
45 έως 54 8,9 9,4 8,6 
55 έως 62 17,7 18,5 17,1 
65 έως 74 33,9 33,3 34,4 
75+  28,8 27,0 30,2 

Σύνολο 100 100 100 
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Σχήμα 2: Ποσοστό ατόμων που δηλώνει πρόβλημα υγείας ή αναπηρία, κατά ομάδες 

ηλικιών
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Άτομα με πρόβλημα υγείας/ αναπηρία Άτομα χωρίς πρόβλημα υγείας/ αναπηρία 

Από τον Πίνακα 12 και το Σχήμα 3 προκύπτει σημαντική διαφορά μεταξύ των 

ποσοστών των ατόμων που δηλώνουν πρόβλημα υγείας, ανάλογα με την κατάσταση 

απασχόλησης των ερευνόμενων. Συγκεκριμένα, οι μη ενεργοί αποτελούν το 83% 

περίπου των ατόμων με προβλήματα υγείας, έναντι 58% του συνολικού πληθυσμού. 

Αντιθέτως το ποσοστό ανεργίας για τα άτομα που δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα υγείας ή αναπηρία είναι 8,9% χαμηλότερο από το 9,6% του γενικού 

πληθυσμού.  

Πίνακας 12. Ποσοστά ατόμων που δηλώνουν πρόβλημα υγείας ή αναπηρία κατά 

κατάσταση απασχόλησης 

 Άτομα που δηλώνουν 
πρόβλημα υγείας ή αναπηρία 

Συνολικός πληθυσμός 

 Στο σύνολο των 
ατόμων 

Στο εργατικό 
δυναμικό 

Στο σύνολο των 
ατόμων 

Στο εργατικό 
δυναμικό 

Εργαζόμενοι 14,9% 91,1% 38,1% 90,4% 
Άνεργοι 1,5% 8,9% 4,1% 9,6% 
Οικονομικά μη 
ενεργοί 

83,6%  57,9%  

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Σχήμα 3. Ποσοστό εργαζομένων, ανέργων και μη ενεργών που δηλώνουν πρόβλημα 

υγείας ή αναπηρία 
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Εργαζόμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί 

Άτομα χωρίς πρόβλημα υγείας/ αναπηρία 
Άτομα που δηλώνουν πρόβλημα υγείας/ αναπηρία 

 
Διαφορές παρατηρούνται και στα ποσοστά των εργαζομένων που δηλώνουν 

προβλήματα υγείας, ανάλογα με το επάγγελμά τους (Πίνακας 13). Το μεγαλύτερο 

ποσοστό εργαζομένων με πρόβλημα υγείας (14,6%) εμφανίζονται στους γεωργούς, 

κτηνοτρόφους κ.λ.π. γεγονός που πιθανόν οφείλεται στη σημαντικά μεγαλύτερη μέση 

ηλικία των εργαζομένων αυτής της κατηγορίας.  

Πίνακας 13: Ποσοστό απασχολουμένων που δηλώνουν πρόβλημα υγείας ή αναπηρία 

κατά επάγγελμα και σύνολο απασχολουμένων κατά επάγγελμα. 

 Απασχολούμενοι 
που δηλώνουν 
πρόβλημα υγείας 

ή αναπηρία 

Απασχολούμενοι 
γενικού 

πληθυσμού 

Απασχολούμενοι με πρόβλημα 
υγείας, ως ποσοστό του 

συνόλου των απασχολουμένων 
στην αντίστοιχη επαγγελματική 

κατηγορία 
Μη δυνάμενοι να καταταγούν 0,4 1,0 3,0 
Ανώτερα διευθυντικά στελέχη 11,0 10,3 7,7 
Επιστημονικά και καλλιτεχνικά 
επαγγέλματα 

9,2 12,5 5,3 

Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί 4,4 7,0 4,4 
Υπάλληλοι γραφείου 5,8 10,7 3,9 
Παροχή υπηρεσιών και πωλητές 10,4 13,2 5,7 
Γεωργοί και κτηνοτρόφοι 32,0 15,6 14,6 
Ειδικευμένοι τεχνίτες 13,0 15,7 5,9 
Χειριστές μηχανημάτων 6,9 7,4 6,7 
Ανειδίκευτοι και χειρώνακτες  6,9 6,7 7,4 
Σύνολο 100 100 7,1 
Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 14, σύμφωνα με το 36,8% των ατόμων το 

σημαντικότερο πρόβλημα υγείας είναι τα προβλήματα της καρδιάς, της υπέρτασης 

και της κυκλοφορίας του αίματος. Το πρόβλημα είναι εντονότερο στους άνδρες από 

ότι στις γυναίκες (40,6% και 33,7% αντιστοίχως) . Ακολουθούν τα προβλήματα που 
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σχετίζονται με αρθρίτιδες και ρευματισμούς (14,3%), καθώς ο σακχαρώδης διαβήτης 

και τα θωρακικά ή αναπνευστικά προβλήματα (6,6%).  

Πίνακας 14: Σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν που δήλωσαν πρόβλημα 

υγείας ή αναπηρία, κατά φύλο (ποσοστά)  

Είδος προβλήματος Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
Προβλήματα άνω άκρων (περιλαμβάνονται αρθρίτιδες 
και ρευματισμοί)  

2,8 2,9 2,7 

Προβλήματα κάτω άκρων (περιλαμβάνονται αρθρίτιδες 
και ρευματισμοί) 

14,3 9,7 18,0 

Προβλήματα πλάτης και λαιμού (περιλαμβάνονται 
αρθρίτιδες και ρευματισμοί) 

5,3 4,0 6,4 

Προβλήματα όρασης 4,6 4,6 4,6 
Προβλήματα ακοής 1,2 1,4 1,1 
Προβλήματα ομιλίας 0,3 0,5 0,2 
Δερματικές παθήσεις, περιλαμβανόμενων των σοβαρών 
παραμορφώσεων και αλλεργιών 

1,5 1,1 1,8 

Θωρακικά ή αναπνευστικά προβλήματα 
περιλαμβανομένων του άσθματος και της βρογχίτιδας 

6,6 7,5 5,9 

Προβλήματα καρδιάς, υπέρτασης ή κυκλοφορίας του 
αίματος 

36,8 40,6 33,7 

Προβλήματα στομαχικά, ηπατικά του ουροποιητικού ή 
του πεπτικού συστήματος  

5,3 6,8 4,2 

Σακχαρώδης διαβήτης 6,6 6,4 6,7 
Επιληψία 0,4 0,5 0,2 
Διανοητικές, νευρολογικές, ψυχικές ή αναπτυξιακές 
διαταραχές 

5,1 5,5 4,9 

Άλλες εξελισσόμενες ασθένειες (περιλαμβανομένων 
καρκίνων που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά, AIDS, 
σκλήρυνσης κατά πλάκας, νόσου του Parkinson) 

3,4 3,2 3,5 

Άλλα χρόνια προβλήματα υγείας/ αναπηρίες 5,8 5,3 6,3 
Σύνολο 100 100 100 
Ομοίως παρατηρούμε ότι τα προβλήματα υγείας που δηλώνονται συχνότερα είναι τα 

προβλήματα καρδιάς, υπέρτασης, ή κυκλοφορίας του αίματος (47%), ακολουθούμενα 

από τα προβλήματα των κάτω άκρων (25%) και από τον σακχαρώδη διαβήτη. 

Ένα άλλο ερώτημα που τέθηκε στα πλαίσια της έρευνας ήταν αν τα άτομα με 

προβλήματα υγείας αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού και ποιες 

είναι οι κύριες αιτίες για αυτά τα προβλήματα. Επισημαίνουμε ότι τα ερωτήματα 

αυτά τέθηκαν μόνο στα άτομα που δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας ή 

αναπηρία. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν, το 42,5% των ατόμων που 

δηλώνουν προβλήματα υγείας ή αναπηρία θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα 

κοινωνικού αποκλεισμού.  
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Σύμφωνα με το 62,1% των απαντήσεων, το σημαντικότερο πρόβλημα φαίνεται  ότι 

αφορά τα ανεπαρκή επιδόματα και ακολουθούν η ανεργία (53,6%) και οι ανεπαρκής 

κοινωνικές υπηρεσίες (51,8%). 

Σχήμα 4: Ποσοστό ατόμων που πιστεύουν ότι τα άτομα με προβλήματα υγείας 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα κοινωνικού αποκλεισμού 

42,5%

32,4%

25,1%

ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΓ/ΔΑ

 
 

Πίνακας 15: Κύριες αιτίες για τα προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού 

Αιτίες για τα προβλήματα 
κοινωνικού αποκλεισμού 

Ποσοστά επί των 
συνολικά δηλωθέντων 
αιτιών  

Ποσοστό ατόμων που 
δηλώνουν την αιτία 

Κοινωνικός στιγματισμός  17,2 50,4 
Ανεργία 18,3 53,6 
Ανεπαρκής εκπαίδευση 8,6 25,2 
Ανεπαρκή επιδόματα 21,2 62,1 
Ανεπαρκής κοινωνικές 
υπηρεσίες 

17,7 51,8 

Έλλειψη προγραμμάτων 
κατάρτισης  

5,6 16,4 

Έλλειψη ή περιορισμένη 
πρόσβαση σε κτίρια και 
υπηρεσίες 

6,6 19,4 

Η διαμονή σε ιδρύματα 4,7 13,7 
Άλλη  0,2 0,6 

ΣΥΝΟΛΟ 100 293,1* 
*Δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων  

Στον Πίνακα 16 και  το Σχήμα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας από 

ερωτήματα που τέθηκαν στα άτομα ηλικίας 15 έως 64 ετών που δήλωσαν ότι 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας ή αναπηρία. Με τα ερωτήματα αυτά διερευνήθηκαν 
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οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν στην απασχόλησή τους τα άτομα αυτά, καθώς και 

η βοήθεια που χρειάζονται και τους παρέχεται στο χώρο εργασίας. 

Σχήμα 5: Ποσοστό ατόμων που εργάζονται σε προστατευμένη ή υποστηριζόμενη θέση 

απασχόλησης 

3,5%

91,9%

4,6%

ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΔΓ/ΔΑ
 

Όπως φαίνεται από το Σχήμα 5, το ποσοστό των ατόμων, που είναι απασχολούμενοι, 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας/ αναπηρία και εργάζονται σε προστατευόμενη ή 

υποστηριζόμενη θέση απασχόλησης, ανέρχεται στο 3,5% του συνόλου. Οι 

προστατευόμενες ή υποστηριζόμενες θέσεις απασχόλησης είναι εκείνες στις οποίες 

τα άτομα εργάζονται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες ή κάτω από ειδικές συμφωνίες 

(επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, πρόσληψη υπό ευεργετικές διατάξεις, εργασία υπό 

επίβλεψη κ.λ.π.) 

Ο Πίνακας 16 παρουσιάζει κατά φύλο και ομάδες ηλικιών τα ποσοστά των ατόμων 

που αντιμετωπίζουν εργασιακά προβλήματα λόγω υγείας (ή πιστεύουν ότι θα 

αντιμετώπιζαν εάν εργάζονταν). Ο Πίνακας 17 δίνει τα αντίστοιχα ποσοστά κατά 

φύλο και κατά κατάσταση απασχόλησης. Τα αντίστοιχα ποσοστά δεν εμφανίζουν 

σημαντικές διαφορές για τις διάφορες ηλικιακές ομάδες και για τις διαφορετικές 

καταστάσεις απασχόλησης, ενώ είναι μικρότερα στην περίπτωση των ανδρών (42% 

έναντι 50% των γυναικών) 
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Πίνακας 16: Ποσοστά ατόμων που αντιμετωπίζουν εργασιακά προβλήματα* (ή θα 

αντιμετώπιζαν αν δούλευαν) λόγω προβλήματος υγείας ή αναπηρίας, κατά φύλλο και 

ομάδες ηλικιών  

 Ποσοστό ατόμων που δεν 
αντιμετωπίζει εργασιακό 
πρόβλημα 

Ποσοστό ατόμων που 
αντιμετωπίζει εργασιακό 
πρόβλημα 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ 
15 έως 24 ετών  49,8 50,2 
25 έως 34 ετών  39,1 60,9 
35 έως 44 ετών  40,3 59,7 
45 έως 54 ετών  40,9 59,1 
55 έως 64 ετών  50,8 49,2 
ΣΥΝΟΛΟ  46,0 54,0 
ΑΝΔΡΕΣ  
15 έως 24 ετών  40,3 59,7 
25 έως 34 ετών  34,4 65,6 
35 έως 44 ετών  36,4 63,6 
45 έως 54 ετών  37,4 62,6 
55 έως 64 ετών  47,3 52,7 
ΣΥΝΟΛΟ  42,0 58,0 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ    
15 έως 24 ετών  59,1 40,9 
25 έως 34 ετών  43,9 56,1 
35 έως 44 ετών  43,6 56,4 
45 έως 54 ετών  43,9 56,1 
55 έως 64 ετών  53,8 46,2 
ΣΥΝΟΛΟ  49,5 50,5 
*Ως εργασιακό πρόβλημα ορίζονται οι περιορισμοί στο είδος, την ποσότητα και 

ποιότητα της εργασίας, καθώς και περιορισμοί στην δυνατότητα μετακίνησης προς 

και από την εργασία. 

Πίνακας 17: Ποσοστά ατόμων που αντιμετωπίζουν εργασιακά προβλήματα (ή θα 

αντιμετώπιζαν αν δούλευαν ) λόγω προβλήματος υγείας ή αναπηρίας, κατά φύλο και 

κατάσταση απασχόλησης.  

 Ποσοστό ατόμων που δεν 
αντιμετωπίζει εργασιακό 
πρόβλημα 

Ποσοστό ατόμων που 
αντιμετωπίζει εργασιακό 
πρόβλημα 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ 
Εργαζόμενοι 47,9 52,1 
Άνεργοι 46,1 53,9 
Μη Ενεργοί  44,8 55,2 
ΣΥΝΟΛΟ  46,0  54,0  
ΑΝΔΡΕΣ  
Εργαζόμενοι 48,0 52,0 
Άνεργοι 37,4 62,6 
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Μη Ενεργοί  37,0 63,0 
ΣΥΝΟΛΟ  42,0 58,0 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ    
Εργαζόμενοι 47,8 52,2 
Άνεργοι 53,9 46,1 
Μη Ενεργοί  49,9 50,1 
ΣΥΝΟΛΟ  49,5 50,5 
 

Τέλος δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία απασχόλησης που αφορούν την ταυτότητα 

των Παλιννοστούντων Ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ που ήρθαν στην Ελλάδα την 

δωδεκαετία 1989-2000 συγκεντρώθηκαν και επεξεργάστηκαν στα πλαίσια 

Απογραφής/ Ερευνάς που πραγματοποιήθηκε το 2000 από την Γενική Γραμματεία 

Παλιννοστούντων Ομογενών του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης με 

χρηματοδότηση του Υπουργείου Οικονομίας. Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται 

παρακάτω:  

Παλιννοστούντες ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ 

Ο κύριος όγκος των ομογενών (το 74% ή περίπου 115.000 άτομα) εγκαταστάθηκε 

στην Βόρεια Ελλάδα, (το 59% ή 92.000 άτομα στην Μακεδονία και το 15% ή 23.000 

άτομα στην Θράκη). Στην Αττική εγκαταστάθηκε το 22% ή 34.000 άτομα. Δηλαδή το 

σύνολο σχεδόν (96%) των παλιννοστούντων ομογενών εγκαταστάθηκε στις 

περιφέρειες Μακεδονίας, Θράκης και Αττικής.  

Ο Νομός Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την μεγαλύτερη συγκέντρωση των 

παλιννοστούντων ομογενών. Το 1/3 του συνόλου τους ή 51.000 εγκαταστάθηκε σε 

διαφόρους δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης.  

Από το σύνολο των ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ, το 63% ή 97.000 άτομα ήρθαν 

με θεώρηση <<παλιννόστηση>> και το υπόλοιπο 37% ή 58.000 άτομα ήρθαν με 

τουριστική θεώρηση.  

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι ομογενείς προτίμησαν τον τόπο 

εγκατάστασής τους στην Ελλάδα ήταν η διαμονή συγγενών (27%) και η εύρεση 

εργασίας (27%). 

Οι κυριότεροι λόγοι φυγής των ομογενών από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ ήταν η 

επιθυμία τους να έρθουν στην Ελλάδα (42%), οι εμφύλιοι πόλεμοι-τρομοκρατία 

(25%) και η ανεργία (22%). 

Το 47% των οικογενειών των ομογενών απαρτίζεται από ανδρόγυνο και παιδιά και το 

12% από έναν μόνο γονέα και παιδιά, ενώ το 17% είναι μεμονωμένα άτομα. 
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Η πυραμίδα των νέων στους ομογενείς είναι μεγάλη. Το 81% είναι ηλικίας ως 50 

ετών και το 92% ως 64 ετών Μόνο το 7% είναι συνταξιοδοτικής ηλικίας. Το 41% των 

ομογενών βρίσκεται στην παραγωγική ηλικιακή ομάδα των 19-40 ετών.  

Το 31% του συνόλου έχει απολυτήριο Δημοτικού ή γυμνασίου και το 27% 

απολυτήριο Λυκείου. Το 10% του συνόλου είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου και το 

8% Ανωτέρων Σχολών επιπέδου ΤΕΙ, ενώ το 9% είναι απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς δεν έχει αναγνωρίσει ή μεταφράσει το πτυχίο 

τους. Μόνο το 10% δεν γνώριζε καθόλου της νεοελληνική γλώσσα κατά την στιγμή 

της απογραφής. Το επίπεδο γνώσης της νεοελληνικής γλώσσας των περισσοτέρων 

ήταν μέτριο (46%) 

Υπάρχει μεγάλη ετεροαπασχόληση ανάμεσα στους ομογενείς στην Ελλάδα, αφού οι 

περισσότεροι εργάζονται σε άλλες εργασίες από εκείνες που εργάστηκαν ή 

σπούδασαν στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. Για παράδειγμα από τους 901 γιατρούς που 

ερωτήθηκαν οι 562 απάντησαν ότι εργάζονται σε άλλα επαγγέλματα και από τους 

1595 Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης, μόνο οι 59 εργάζονται στο επάγγελμά τους, 

ενώ οι υπόλοιποι 1536 εργάζονται σε άλλα επαγγέλματα.  

Το 59% των ομογενών θεωρεί την ανεργία ως το κυριότερο πρόβλημα τους. 

Ακολουθεί η έλλειψη ιδιόκτητης κατοικίας (25%) και η μη απόκτηση της ελληνικής 

ιθαγένειας σε ποσοστό 10%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 2ου ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΠΣ) 1994 – 1999. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ. 

 

2.1. Φορείς διαχείρισης 

 

Υπεύθυνοι φορείς για την διαχείριση των ενεργειών καταπολέμησης του 

αποκλεισμού από την αγορά εργασίας που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του Β΄ΚΠΣ  

ήταν:  

1. Για τις ενέργειες που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

<<Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας>> ήταν το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  

2. Για τις ενέργειες που περιλαμβάνονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα (ΠΕΠ) ήταν οι Γενικές Γραμματείες των Περιφερειών 

Και στις δύο περιπτώσεις εξαίρεση αποτελούσαν οι ενέργειες επιδότησης της 

απασχόλησης για τις οποίες υπεύθυνος φορές διαχείρισης είναι ο ΟΑΕΔ, σύμφωνα με 

τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις. 

 

2.2. Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα – Εταιρική Σχέση  

 

2.2.1. Η έννοια του ολοκληρωμένου προγράμματος  

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα χαρακτηριζόταν το πρόγραμμα το οποίο περιελάμβανε 

δέσμη  πολυδιάστατων και αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών που κρίνονταν 

πρόσφορες και ικανές για την επίτευξη του κυρίως στόχου δηλαδή την ένταξη/ 

επανένταξη στην τοπική αγορά εργασίας των προσώπων και ομάδων που ήταν 

αποκλεισμένα ή απειλούνταν με αποκλεισμό από αυτήν. Κάθε ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα περιελάμβανε  υποχρεωτικά:  

α. Τουλάχιστον μία  (1) από τις ενέργειες του Μέτρου 1 (προκατάρτιση – κατάρτιση) 

β. Προώθηση στην απασχόληση (Μέτρο 2)  
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γ. Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες, τουλάχιστον για τις Ομάδες –Στόχους 

ανά Περιφέρεια όπου δεν υπάρχουν ελλείψεις πιστοποιημένων δομών ΣΥΥ. 

Οι παραπάνω ενέργειες ορίζονταν ως εξής:  

α. Ως προκατάρτιση και κατάρτιση νοούνταν κάθε δομημένη εκπαιδευτική 

διαδικασία η οποία στόχευε στην αναβάθμιση ή στην απόκτηση εξειδικευμένων 

γνώσεων, ικανοτήτων και προσόντων του πληθυσμού στόχου και η οποία 

αξιοποιούσε κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους και υποστηρικτικό υλικό. 

Η προκατάρτιση αποτελούσε φάση προετοιμασίας των ομάδων στόχων του 

ολοκληρωμένου προγράμματος και στόχευε στην επίλυση βασικών αναντιστοιχιών 

μεταξύ μορφωτικών και επαγγελματικών προσόντων, καθώς και στην αύξηση της 

ικανότητας και της δυνατότητας των ομάδων στόχων να συμμετέχουν στην 

κατάρτιση ή και στις διαδικασίες ένταξης στην αγορά εργασίας. 

Η κατάρτιση στόχευε άμεσα στην απόκτηση ή και στην αναβάθμιση εξειδικευμένων 

γνώσεων από την ομάδα στόχο σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, ώστε να 

διαμορφώνει δεξιότητες και προσόντα που είναι απαραίτητα για την ένταξη ή την 

επανένταξη στην αγορά εργασίας. 

β. Ως προώθηση στην απασχόληση νοούνταν οι ενέργειες που στόχευαν στην άμεση 

ή έμμεση υποστήριξη της εργασιακής ένταξης της ομάδες στόχου 

γ. Ως Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες νοούνταν οι ενέργειες που 

παρέχονταν συνοδευτικά στις ενέργειες προκατάρτισης – κατάρτισης ή προώθησης 

στην απασχόληση και λειτουργούσαν υποστηρικτικά για την ένταξη ή την 

επανένταξη των ομάδων στόχου στην αγορά εργασίας. 

 

2.2.2. Εταιρική Σχέση  

 Η υλοποίηση των ολοκληρωμένων προγραμμάτων πραγματοποιούνταν μόνο από 

πιστοποιημένα κέντρα. Σε περίπτωση υλοποίησης ολοκληρωμένου προγράμματος 

από περισσότερους του ενός πιστοποιημένους φορείς, η εταιρική σχέση έπρεπε να 

έχει την μορφή απλής σύμβασης μεταξύ των μερών, στην οποία να ορίζονται ρητά οι 

δικαιούχοι φορείς. Σε αυτήν την περίπτωση ο συντονισμός των ολοκληρωμένων 

προγραμμάτων ενεργούνταν από Συντονιστική Επιτροπή στην οποία 

εκπροσωπούνταν όλοι οι φορείς. 

 

2.3. Διαδικασία και προϋποθέσεις υποβολής προτάσεων  
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2.3.1. Δικαιούχοι φορείς 

Στα ολοκληρωμένα προγράμματα καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά 

εργασίας δικαιούνταν  να συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:   

1. Θεματικά και κλαδικά ΚΕΚ Εθνικής και Περιφερειακής Εμβέλειας.  

Είχαν την δυνατότητα να υλοποιούν ενέργειες προκατάρτισης – κατάρτισης 

και προώθησης στην  απασχόληση, οι οποίες εντάσσονταν κατά ανώτερο όριο 

στα τέσσερα θεματικά πεδία για τα οποία είχαν πιστοποιηθεί και προς όφελος 

των ομάδων στόχων για τις οποίες είχαν πιστοποιηθεί. 

2. Εξειδικευμένα Κέντρα. Είχαν την δυνατότητα να παρέχουν προκατάρτιση, 

εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση και προώθηση στην απασχόληση, 

καθώς και εξειδικευμένες ΣΥΥ  σε μία ή περισσότερες από τις πληθυσμιακές 

κατηγορίες και ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) και πρώην 

χρηστών ναρκωτικών ουσιών για τις οποίες είχαν πιστοποιηθεί, σε συνάρτηση 

με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες των καταρτιζομένων, χωρίς την 

υποχρέωση επιλογής θεματικού πεδίου,  

3. Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ). Είχαν την 

δυνατότητα να παρέχουν Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες ή και 

προώθησης στην απασχόληση. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των δομών για την υλοποίηση ενεργειών 

καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας αναλύονται στο Κεφάλαιο 

3. 

 

2.3.2. Όροι υποβολής προτάσεων  

Οι προτάσεις για τα ολοκληρωμένα προγράμματα  καταπολέμησης του Αποκλεισμού 

από την Αγορά Εργασίας που συγχρηματοδοτούνταν από το ΕΚΤ υποβάλλονταν από 

τους δικαιούχους φορείς υλοποίησης (ΚΕΚ, ΚΕΣΣΥ, κ.λ.π.), στα πλαίσια 

προκηρύξεων που πραγματοποιούνταν από τους φορείς διαχείρισης. Ο 

ενδιαφερόμενος φορέας υλοποίησης δικαιούνταν να υποβάλει, εντός οριζομένου από 

την προκήρυξη χρονικού ορίου, αριθμό προτάσεων με συνολικό αριθμό 

συμμετεχόντων ανάλογο με την δυναμικότητα των δομών του.  Συγκεκριμένα ο 

ενδιαφερόμενος φορέας υλοποίησης υπέβαλε στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης:  

1. Φάκελο του Φορέα που περιείχε συνοπτική παρουσίαση του φορέα, της 

νομιμοποίησής του να υποβάλλει προτάσεις, καθώς και συνοπτική αναφορά των 

υποβαλλόμενων προτάσεων  
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2. Φάκελο της Πρότασης προς έγκριση και χρηματοδότηση, ο οποίος περιελάμβανε:  

- Όλα τα γενικά στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα, όπως αναφορά της 

περιοχής στην οποία θα εφαρμοζόταν το πρόγραμμα και αιτιολόγηση της 

επιλογής της σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της ομάδας 

στόχου, αναλυτική περιγραφή των στόχων του προγράμματος, 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους μέτρων και ενεργειών του, 

προϋπολογισμό, κ.λ.π.)  

- Στοιχεία που αφορούσαν στην υλοποίηση των ενεργειών κατάρτισης- 

προκατάρτισης, όπως αναλυτική παρουσίαση των θεματικών εκπαιδευτικών 

ενοτήτων και ωρολόγιο πρόγραμμα, αναλυτική κατάσταση εκπαιδευτών, 

εκπαιδευτική μεθοδολογία, εκπαιδευτικός και τεχνολογικός εξοπλισμός κ.λ.π., 

περιγραφή συνεργαζόμενων στην πρακτική άσκηση επιχειρήσεων, κ.λ.π. 

- Στοιχεία που αφορούσαν στην υλοποίηση των ενεργειών Προώθησης στην 

Απασχόληση και ΣΥΥ, όπως μεθοδολογία υλοποίησης, κατάσταση 

επιστημονικού και λοιπού προσωπικού που παρείχε τις ενέργειες, αναλυτικό 

προϋπολογισμό των ενεργειών, κ.λ.π. 

 

2.4. Όροι υλοποίησης ενεργειών του Μέτρου 1 (προκατάρτιση – κατάρτιση)   

 

2.4.1. Διάρκεια ενεργειών  προκατάρτισης – κατάρτισης  

Η διάρκεια της προκατάρτισης κυμαίνονταν από 100 έως 200 ώρες, ενώ η διάρκεια 

της κατάρτισης από 250 έως 600 ώρες. Υπέρβαση των ωρών της προκατάρτισης (έως 

400) και της κατάρτισης (έως 800) μπορούσε να πραγματοποιηθεί κατόπιν 

αιτιολογημένης πρότασης των δικαιούχων φορέων λόγω εξειδικευμένων αναγκών 

των ατόμων στα οποία απευθυνόταν το ολοκληρωμένο πρόγραμμα και ύστερα από 

έγκριση της υπεύθυνης αρχής. 

Κάθε ενέργεια του Μέτρου 1 περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση και πρακτική 

άσκηση. Η αναλογία της θεωρητικής κατάρτισης – πρακτικής άσκησης καθοριζόταν 

με βάση τις ιδιαιτερότητες της ομάδας στόχου και το αντικείμενο κατάρτισης. Από το 

σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης το 20% κατά ελάχιστο πραγματοποιούνταν 

σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, για την απόκτηση 

επαγγελματικής εμπειρίας. Εφόσον δεν είναι δυνατόν (π.χ. ΑμΕΑ, φυλακισμένοι, 

ανήλικοι παραβάτες) η πρακτική άσκηση πραγματοποιούνταν σε πλήρως 

εξοπλισμένα εργαστήρια. Εάν ο φορέας διέθετε την κατάλληλη εργαστηριακή 
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υποδομή για την πρακτική άσκηση, το σύνολο του πρακτικού μέρους 

πραγματοποιούνταν στις εγκαταστάσεις του. Κατά την διάρκεια της πρακτικής  

άσκησης ήταν υποχρεωτική η παρουσία εκπαιδευτή, ο οποίος συντόνιζε τις επιμέρους 

εργασίες που κάθε εκπαιδευόμενος παρείχε. 

Η ημερήσια διάρκεια υλοποίησης κάθε προγράμματος προκατάρτισης και κατάρτισης 

ήταν για το θεωρητικό μέρος κατά ελάχιστο 3 ώρες και το μέγιστο 6 ώρες, ενώ το 

πρακτικό μέρος δεν μπορούσε να υπερβαίνει τις 5 ώρες  όταν πραγματοποιούνταν 

στις δομές του ΚΕΚ. Η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης δεν μπορούσε να 

υπερβαίνει τις 8 ώρες. 

 

2.4.2. Συμμετοχή των καταρτιζομένων   

Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης- προκατάρτισης 

έπρεπε να είναι τουλάχιστον 5 και όχι παραπάνω από 15. Κάθε επωφελούμενος δεν 

ήταν δυνατό να συμμετάσχει σε περισσότερα από δύο ολοκληρωμένα προγράμματα 

κατά το ίδιο έτος. Οι άνεργοι των κοινωνικά ευπαθών ομάδων που συμμετείχαν στα 

ολοκληρωμένα προγράμματα έπρεπε να έχουν κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ, εκτός των 

περιπτώσεων που ο εν λόγω Οργανισμός δεν μπορούσε να χορηγήσει κάρτα ανεργίας 

(π.χ. σε φυλακισμένους).  

Η επιλογή των συμμετεχόντων γινόταν από τον φορέα υλοποίησης ή την 

Συντονιστική Επιτροπή των φορέων υλοποίησης. Ως κριτήρια επιλογής πέραν αυτών 

που οριοθετούσαν την ένταξη των συμμετεχόντων στην συγκεκριμένη ομάδα στόχο 

ορίζονταν κοινωνικά κριτήρια, η διάρκεια ανεργίας των υποψηφίων και η 

προηγούμενη εμπειρία και γνώση του αντικειμένου της κατάρτισης. 

Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες προκατάρτισης, κατάρτισης επιτρεπόταν να 

απουσιάζουν μέχρι το ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού των ωρών του 

προγράμματος, ενώ το ποσοστό των απουσιών αυξανόταν σε 20% όταν επρόκειτο για 

άτομα με ειδικές ανάγκες, φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, ανήλικους παραβάτες, 

άτομα υπό εξάρτηση ή απεξαρτηθέντα και Οροθετικούς.. 

Για κάθε ενέργεια προκατάρτισης – κατάρτισης και ειδικότητα ήταν υποχρεωτική η 

παροχή στους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικών σημειώσεων και των απαιτούμενων 

εκπαιδευτικών υλικών, από τον φορέα υλοποίησης. 

 

2.4.3. Εκπαιδευτές  
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Από το σύνολο των εκπαιδευτών κάθε προγράμματος θα πρέπει τουλάχιστον το 20% 

να προέρχονται από τους εκπαιδευτές που περιλαμβάνονταν στον κατάλογο που 

υπέβαλε ο φορέας στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ), προκειμένου να 

πιστοποιηθεί. Οι εν λόγω εκπαιδευτές έπρεπε να καλύπτουν τουλάχιστον το 10% των 

ωρών του προγράμματος.  

Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτών επιτρέπονταν σε ποσοστό 30% του συνόλου 

των αρχικώς εγκεκριμένων ωρών του προγράμματος, χωρίς να αλλοιώνεται το 

ωρολόγιο πρόγραμμα και χωρίς να αυξάνονται οι εγκεκριμένες εκπαιδευτικές ώρες. 

Σε αυτήν την περίπτωση ο φορέας υποχρεούταν να γνωστοποιήσει την αύξηση του 

αριθμού των εκπαιδευτών στην αρμόδια αρχή που είχε εγκρίνει την πρόταση 

υποβάλλοντας ταυτόχρονα βιογραφικά σημειώματα των νέων εκπαιδευτών και 

αιτιολογώντας την αύξηση αυτή, καθώς και την επάρκεια τους.  

Αντικατάσταση των εκπαιδευτών που είχαν περιληφθεί στην αρχική πρόταση 

μπορούσε να γίνει μόνο εφόσον οι νέοι εκπαιδευτές είχαν τουλάχιστον τα ίδια τυπικά 

και ουσιαστικά προσόντα με τους αντικατασταθέντες και η παρεχόμενη από αυτούς 

κατάρτιση αποτελούσε το 30% των εκπαιδευτικών ωρών σε σχέση με την εγκριθείσα 

πρόταση.  

Το 10% των ωρών της θεωρητικής κατάρτισης μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από 

εκπαιδευτές κατόχου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς επαγγελματική 

εμπειρία.  

 

2.5. Επιλέξιμες δαπάνες    

  

2.5.1. Κατηγορίες και επιλεξιμότητα δαπανών  

Οι επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) των ολοκληρωμένων προγραμμάτων για την καταπολέμηση του αποκλεισμού 

από την αγορά εργασίας αφορούσαν:  

α. Δαπάνες των εκπαιδευτών, των στελεχών, προώθησης στην απασχόληση και των 

στελεχών παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (ΣΥΥ).  

β. Δαπάνες των συμμετεχόντων  

γ. Άμεσες δαπάνες υλοποίησης  

δ. Έμμεσες δαπάνες υλοποίησης  

Όλες οι κατηγορίες των δαπανών θεωρούνταν επιλέξιμες, μόνον εφόσον η 

υποχρέωση είχε αναληφθεί δύο μήνες πριν την έναρξη υλοποίησης των ενεργειών του 
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ολοκληρωμένου προγράμματος, καθώς και δύο μήνες μετά το πέρας τους και για 

δαπάνες που αφορούν ενέργειες που έπονται της υλοποίησης.  

Στην 1η  κατηγορία ΄΄δαπάνες εκπαιδευτών – στελεχών προώθησης στην απασχόληση 

και συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών΄΄  περιλαμβάνονταν οι δαπάνες για τις 

αμοιβές των εκπαιδευτών – στελεχών προώθησης στην απασχόληση και 

συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα: 

- Οι αμοιβές των εκπαιδευτών, οι οποίες διαμορφώνονταν ανάλογα με τα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, δηλαδή ανάλογα με τους τίτλους 

σπουδών που διέθεταν και την  επαγγελματική τους εμπειρία μετά το πέρας  

των σπουδών τους (σχετική με τις πληθυσμιακές ομάδες στόχους και σε 

αντικείμενο συναφές με το θέμα που δίδασκαν) χωρίζονταν σε κατηγορίες και 

οι αμοιβές τους διαμορφώνονται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία 

άνηκαν. 

- Οι ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ (όπου απαιτούνταν), στις περιπτώσεις που 

οι εκπαιδευτές εκδίδανε διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο 

παροχής υπηρεσιών οι οποίες αποδίδονταν στο ΙΚΑ από τον φορέα 

υλοποίησης. 

- Οι αμοιβές των στελεχών παροχής υπηρεσιών στην προώθηση στην 

απασχόληση ή της παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι 

οποίες διαμορφώνονταν βάσει του κόστους του ανθρωπομήνα για παροχή 

αντίστοιχων υπηρεσιών. Οι αμοιβές των στελεχών διαμορφώνονταν και 

καθορίζονταν ανάλογα με τους τίτλους σπουδών που διέθεταν και την  

επαγγελματική τους εμπειρία, μετά το πέρας  των σπουδών τους, σχετική με 

τις πληθυσμιακές ομάδες στόχους.  

- Οι αμοιβές των εξωτερικών αξιολογητών του προγράμματος 

- Οι δαπάνες που αφορούσαν έξοδα ταξιδιού, διαμονής και διατροφής των 

εκπαιδευτών, στελεχών προώθησης στην απασχόληση και παροχής ΣΥΥ 

- Οι αμοιβές για την συμμετοχή στο πρόγραμμα αλλοδαπών φυσικών ή 

νομικών προσώπων σε περίπτωση διακρατικής συνεργασίας.  

Στην 2η  κατηγορία ΄΄δαπάνες συμμετεχόντων΄΄ περιλαμβάνονταν:  

- Οι δαπάνες που αφορούσαν τα εκπαιδευτικά επιδόματα των καταρτιζομένων. 

Οι επωφελούμενοι από τις ενέργειες προκατάρτισης – κατάρτισης (με ή χωρίς 

δικαίωμα επιδόματος ανεργίας) δικαιούνταν εκπαιδευτικού επιδόματος 1200 

δρχ (3,52€) μικτό ανά ώρα προκατάρτισης- κατάρτισης. Οι καταρτιζόμενοι 
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που άνηκαν στις κατηγορίες: πρόσφυγες, παλιννοστούντες, μετανάστες, 

φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι απειλούμενοι από παρεκκλίνουσα 

συμπεριφορά και άτομα υπό απεξάρτηση ή απεξαρτηθέντα από ουσίες- 

Οροθετικοί, δικαιούνταν εκπαιδευτικού επιδόματος 1700 δρχ (5€) ανά ώρα 

προκατάρτισης- κατάρτισης. Ειδικά για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται 

διακοπή του επιδόματος ανεργίας. Η πληρωμή των εκπαιδευτικών επιδομάτων 

καταβάλλονταν από τον φορέα υλοποίησης, το αργότερο με την λήξη του 

προγράμματος κατάρτισης, εφόσον ο φορέας είχε ειπράξει την δεύτερη δόση 

της συνδρομής ΕΚΤ. 

- Οι δαπάνες ασφάλισης των καταρτιζομένων στο ΙΚΑ. Οι καταρτιζόμενοι 

ασφαλίζονταν υποχρεωτικά στο ΙΚΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

και για τις καλύψεις που προβλέπονταν από αυτή. Εξαιρούνταν οι άμεσα 

ασφαλισμένοι που άνηκαν στην κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες και οι 

φυλακισμένοι.  

- Οι δαπάνες που αφορούν έξοδα ταξιδιού, διαμονής και διατροφής των 

καταρτιζομένων. 

Στην 3η  κατηγορία ΄΄άμεσες δαπάνες υλοποίησης΄΄ περιλαμβάνονταν: 

- Το διδακτικό υλικό, βιβλία, γραφική ύλη, σημειώσεις, συγγραφή σημειώσεων 

και εκθέσεων αξιολόγησης, οι απαραίτητες φωτοτυπίες, εκτυπώσεις και 

δακτυλογραφήσεις, καθώς και τα αναλώσιμα υλικά για την υλοποίηση του 

ολοκληρωμένου προγράμματος. 

- Η ενοικίαση  επιπλέον εξοπλισμού (πέραν του βασικού, ο οποίος δεν 

μπορούσε να είναι μισθωμένος), που ήταν απαραίτητος για την 

προκατάρτιση- κατάρτιση, καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς, εγκατάστασης 

και ασφάλισης του πρόσθετου εξοπλισμού. 

- Τα ενοίκια των δομών του ΚΕΚ  

- Τα απαραίτητα αναλώσιμα είδη υγιεινής και ασφάλειας και αναλώσιμες 

πρώτες ύλες για την πρακτική άσκηση που διεξάγονταν στις εγκαταστάσεις 

του φορέα υλοποίησης. 

- Οι δαπάνες για την πρακτική άσκηση που διεξάγονταν στις εγκαταστάσεις 

επιχειρήσεων εκτός ΚΕΚ. Η δαπάνη αυτή υπολογιζόταν από την σχέση: μέχρι 

800 δρχ (2,35€) / ώρα πρακτικής άσκησης Χ αριθμός καταρτιζομένων σε 

πρακτική άσκηση.  

- Η απόσβεση παγίων εγκαταστάσεων  
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- Οι δαπάνες συντήρησης των χώρων, καθώς και τα υλικά καθαριότητας. 

Στην 4η  κατηγορία ‘έμμεσες δαπάνες υλοποίησης’ περιλαμβάνονταν:  

- Η αμοιβή του υπευθύνου του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των 

λοιπών επιβαρύνσεων  (εργοδοτικές εισφορές, αποδοχές αδείας και εορτών). 

- Οι αμοιβές διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού συμπεριλαμβανομένων 

των λοιπών επιβαρύνσεων (εργοδοτικές εισφορές, αποδοχές αδείας και 

επιδόματα αδείας και εορτών), καθώς και οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής 

και διατροφής του προσωπικού για τις ανάγκες του προγράμματος. 

- Οι δαπάνες προετοιμασίας του προγράμματος 

- Οι δαπάνες για βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά την διάρκεια υλοποίησης των 

προγραμμάτων 

- Οι δαπάνες διοργάνωσης ημερίδας, ενεργειών δημοσιότητας και 

δημοσιοποίησης των προγραμμάτων. Οι δαπάνες αποστολής εντύπων 

συναφούς περιεχομένου με το πρόγραμμα 

- Οι δαπάνες ύδρευσης, θέρμανσης, κ.λ.π. 

Οι έμμεσες δαπάνες υλοποίησης θεωρούνται επιλέξιμες όταν είναι σύμφωνες με την 

εγκριτική απόφαση και αποδεικνύονται από τα απαραίτητα παραστατικά που 

προβλέπει ο ΚΒΣ. 

Η νόμιμη καταβολή δαπανών αποδεικνυόταν με δικαιολογητικά (ανάλογα με το είδος 

της δαπάνης) που τηρούνταν από τον φορέα υλοποίησης σε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ και 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ φάκελο για κάθε πρόγραμμα. Οι φάκελοι αυτοί τηρούνταν κατά την 

διάρκεια υλοποίησης, στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος και μετά το πέρας 

της παρέμβασης στην έδρα του φορέα ή των φορέων υλοποίησης. 

 

2.5.2. Υπολογισμός του συνολικού κόστους του προγράμματος 

Το μέσο ωριαίο κόστος των ενεργειών προκατάρτισης – κατάρτισης ανά 

καταρτιζόμενο δεν μπορούσε να είναι μεγαλύτερο των 4.500 δρχ (13,21€). Στις 

περιπτώσεις των ομάδων στόχων που δικαιούνταν να λάβουν αυξημένο εκπαιδευτικό 

επίδομα, το μέσο ωριαίο κόστος μπορούσε να ανέλθει στις 5.000 δρχ (14,67€). 

Για τις ενέργειες προκατάρτισης – κατάρτισης που υλοποιούνταν με διακρατική 

συνεργασία, τα παραπάνω κόστη προσαυξάνονται μέχρι ποσοστού 10%. Το επιπλέον 

κόστος που συνεπάγονταν η διακρατική συνεργασία αιτιολογούνταν με λεπτομερή 

περιγραφή του είδους, της έκτασης και του κόστους των διακρατικών ενεργειών, 
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καθώς και με τη σχετική αλληλογραφία που θα αποδείκνυε την πρόθεση διακρατικής 

συνεργασίας. 

Σε περίπτωση έναρξης του προγράμματος με αριθμό συμμετεχόντων μικρότερο του 

εγκεκριμένου, αναπροσαρμόζονταν το εγκριθέν κόστος του προγράμματος, σύμφωνα 

με το εγκεκριμένο μέσο ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο. Στην περίπτωση όμως, 

που η μείωση του αριθμού των καταρτιζομένων γινόταν κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης, χωρίς υπαιτιότητα του φορέα υλοποίησης, περικόπτονταν μόνο τα 

αντίστοιχα εκπαιδευτικά επιδόματα. 

Η παροχή των Σ.Υ.Υ. και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την προώθηση στην 

αγορά εργασίας γίνονταν σε ανθρωπομήνες επιστημονικού και οργανωτικού έργου. 

Το κόστος των ενεργειών προώθησης στην απασχόληση και παροχής συνοδευτικών 

υποστηρικτικών υπηρεσιών υπολογίζονταν βάσει: 

• των ανθρωπινών που απασχολήθηκε το επιστημονικό προσωπικό, όπου το    

κόστος του ανθρωπομήνα δεν μπορούσε να υπερβαίνει τις 800.000 δρχ. (2.347,76€), 

• των αμέσων δαπανών, και 

• των εμμέσων δαπανών, όπου το κόστος τους δεν μπορούσε να υπερβαίνει το 

25% της συνολικής δαπάνης της ενέργειας. 

Οι φορείς υλοποίησης είχαν την ευχέρεια εσωτερικής ανακατανομής των επιμέρους 

δαπανών των εγκεκριμένων ενεργειών κατά την εκτέλεσή τους μέχρι 15% σε σχέση 

με τον αρχικό προϋπολογισμό της πρότασης, με τον περιορισμό των δαπανών της 

τέταρτης (δ) κατηγορίας (έμμεσες δαπάνες) στο 25% επί του συνολικού εγκεκριμένου 

κόστους της κάθε ενέργειας. 

 

2.6. Όροι χρηματοδότησης   

 

Η συνδρομή του ΕΚΤ καταβάλλονταν  στον φορέα υλοποίησης σε τρεις δόσεις από 

τον  φορέα διαχείρισης, με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες της Επιτροπής της Ε.Ε., ως εξής: 

• Η πρώτη δόση, ύψους 50% του συνόλου της εγκεκριμένης συνδρομής ΕΚΤ 

του προγράμματος, καταβάλλονταν μετά την έναρξή του κάθε προγράμματος  

• Η δεύτερη δόση, ύψους 30% του συνόλου της εγκεκριμένης συνδρομής ΕΚΤ 

του προγράμματος καταβάλλονταν μετά την απορρόφηση του 50% της 

πρώτης δόσης, γεγονός που αποδεικνύονταν  από υποβληθέν στην αρμόδια 
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αρχή Δελτίου Παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 

προγράμματος. 

• Η τρίτη δόση, ύψους 20% του συνόλου της εγκεκριμένης συνδρομής ΕΚΤ του 

προγράμματος, καταβάλλονταν κατόπιν αιτήσεως του φορέα υλοποίησης που 

υποβάλλονταν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και την διενέργεια 

εσωτερικού ελέγχου από πλευράς του φορέα διαχείρισης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρηματοδότηση από το ΕΚΤ ήταν η εξασφάλιση της 

εθνικής συμμετοχής ή η εγγραφή αυτής στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς του 

φορέα υλοποίησης 

 

2.7. Έλεγχος  

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή από τους 

δικαιούχους φορείς, των ενεργειών των προγραμμάτων καταπολέμησης του 

αποκλεισμού από την αγορά Εργασίας του Β΄ΚΠΣ, θεσμοθετήθηκαν ελεγκτικά 

όργανα όπως η Διεύθυνση Ελέγχου και Αξιολόγησης του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Ειδικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου του 

Υπουργείου Οικονομικών, τα οποία και πραγματοποιούσαν ελέγχους στους 

δικαιούχους φορείς. Οι έλεγχοι ήταν δειγματοληπτικοί και μπορούσαν να 

πραγματοποιούνταν στον δικαιούχο φορέα σε όλα τα στάδια της υλοποίησης των 

ενεργειών που του εγκρίθηκαν, καθώς και για τρία (3) έτη μετά την καταβολή του 

συνόλου της χρηματοδότησης για τις ενέργειες αυτές.  

Ο έλεγχος κάθε ενέργειας συνιστούνταν στην εξέταση της ποιότητά της, καθώς και 

στην ορθή και σύμφωνη με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις οικονομική 

διαχείριση της χρηματοδότησής της.  

Οι έλεγχοι διενεργούνταν είτε επιτόπου, είτε κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως από τα 

αρμόδια όργανα ελέγχου με την προσκόμιση σε αυτά όλων των σχετικών 

παραστατικών στοιχείων του φορέα εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

3.1.  Σύσταση φορέων για την υλοποίηση ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης 

και συνοδευτικών υποστηρικτικών ενεργειών στα πλαίσια του Β΄ΚΠΣ. 

 

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του 1ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) και   

εξαιτίας των χρηματοδοτήσεων που δόθηκαν στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),  η επαγγελματική κατάρτιση αναπτύχθηκε  ραγδαία και 

ασυντόνιστα. Η χώρα βρέθηκε απροετοίμαστη στην αξιοποίηση των πόρων, με 

συνέπεια να ΄΄ξεπεταχθούν΄΄ διάφοροι μεσάζοντες ως φορείς υλοποίησης 

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Έτσι θεσπίστηκαν περίπου 3.500 αστικές 

εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και κατά κοινή ομολογία σπαταλήθηκαν 

αρκετά δισεκατομμύρια σε εικονικά προγράμματα, χωρίς όχι μόνο να επιφέρουν 

κάποια αποτελέσματα στους καταρτιζόμενους, αλλά επιπλέον χωρίς καν να γίνει 

κατάρτιση μεγάλου αριθμού ανέργων ατόμων που άνηκαν σε κοινωνικά ευπαθείς 

ομάδες και εργαζομένων .  

Κατά την αξιολόγηση του 1ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης διαπιστώθηκε ότι παρά 

τον μεγάλο αριθμό φορέων που ασχολήθηκαν με την επαγγελματική εκπαίδευση- 

κατάρτιση, η έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού και συντονισμού οδήγησε πολύ συχνά 

σε απρογραμμάτιστη επιλογή θεματολογίας, σε επανάληψη των θεμάτων ή σε μερική 

κάλυψη, σε υποκειμενικά κριτήρια επιλεξιμότητας των φορέων υλοποίησης. 

Τα κυριότερα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά το 1ο ΚΠΣ σχετίζονταν με την 

έλλειψη τεχνικής υποδομής και εξοπλισμού, την ασύμπτωτη σχέση μεταξύ της 

αγοράς εργασίας και στις παρεχόμενες από την εκπαίδευση ειδικότητες, την έλλειψη 

συντονισμού μεταξύ των ήδη υπαρχόντων φορέων που είχε σαν αποτέλεσμα τον 

ασαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων τους και την δημιουργία κενών στις 

προαναφερόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, την έλλειψη εξειδικευμένου διδακτικού 

και διοικητικού προσωπικού, την δημιουργία άνισων ευκαιριών κατάρτισης κατά 

περιοχή, την έλλειψη μηχανισμών εκ των προτέρων αξιολόγησης των αναγκών των 

επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και μηχανισμών αξιολόγησης των 

υλοποιούμενων ενεργειών, την έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών 
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παρακολούθησης και ελέγχων. Πρόκειται για πολλαπλές και πολυδιάστατου 

χαρακτήρα ελλείψεις ορθολογικής πολιτικής, που θέτουν ερωτήματα σχετικά με τις 

σκοπιμότητες που εξυπηρετούσε η ραγδαία επέκταση της συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης κατά την περίοδο υλοποίησης του 1ου ΚΠΣ. 

 

Κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Β΄ 

ΚΠΣ), τόσο στα πλαίσια της υλοποίησης ενεργειών συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης ανέργων, όσο και ενεργειών για την καταπολέμηση του αποκλεισμού από 

την αγορά εργασίας κοινωνικά ευπαθών ομάδων, ως πρώτη προτεραιότητα τέθηκε η 

δημιουργία δομών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, των Κέντρων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και δομών παροχής συνοδευτικών 

υποστηρικτικών για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, των Κέντρων Συνοδευτικών 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥΥ) και η ρύθμιση των κανόνων κατανομής και 

διαχείρισης των σχετικών πόρων, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη 

αξιοποίησή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το ενδιαφέρον της πολιτείας επικεντρώθηκε 

στην αξιόπιστη διαχείριση των Κοινοτικών πόρων για την αναβάθμιση του 

ανθρώπινου δυναμικού και στην ανάπτυξη ΄΄κατάλληλων δομών επαγγελματικής 

κατάρτισης ΄΄. Κυρίως επιδιώχθηκε η τυποποίηση των δομών και των διαδικασιών 

κατάρτισης και υποστήριξης, χωρίς ταυτόχρονα να αναπτυχθούν ανάλογες 

διαδικασίες για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων.  

Στο Σύστημα Διαχείρισης των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

προβλεπόταν η δημιουργία περιορισμένου αριθμού Κέντρων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΚΕΚ), με δηλωμένο στόχο να σταματήσει η πολυδιάσπαση και σπατάλη 

των πόρων για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις και ενέργειες 

που αποκλειστικό τους σκοπό είχαν την διανομή πόρων και εισοδημάτων. Επίσης με 

την ίδρυση των ΚΕΚ επιδιωκόταν η δημιουργία μόνιμων και βιώσιμων μετά το τέλος 

του 2ου ΚΠΣ δομών κατάρτισης. Για αυτό τον σκοπό θεσπίστηκαν ελάχιστες 

προδιαγραφές που θα έπρεπε να πληρούν τα ΚΕΚ για να μπορέσουν να 

πιστοποιηθούν ως φορείς υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης. Η λογική αυτών 

των προδιαγραφών φαίνεται να εντάσσεται σε ένα σχέδιο εξαναγκαστικού 

περιορισμού των εικονικών προγραμμάτων κατάρτισης που κατά κοινή ομολογία 

κυριάρχησαν στο πρώτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης.  

Οι προδιαγραφές των ΚΕΚ αναφέρονταν στην υλικοτεχνική υποδομή και την 

διαμόρφωση των εκπαιδευτικών χώρων, την γεωγραφική τους κατανομή, το 
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κατάλληλο επιστημονικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, την τεχνογνωσία σε 

συγκεκριμένα θεματικά πεδία κατάρτισης και την θεματική εξειδίκευση του ΚΕΚ. Τα 

θεματικά πεδία εξειδίκευσης των ΚΕΚ όπως προσδιορίστηκαν από τους σχεδιαστές 

των προγραμμάτων κατάρτισης ήταν τρία α) Διοίκησης – Πληροφορικής, β) Τεχνικές 

εξειδικεύσεις (στον Πρωτογενή Τομέα- στον Δευτερογενή Τομέα- στον Πολιτισμό, 

Αθλητισμό και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας- στο Περιβάλλον, τον Τουρισμό και 

τις Λοιπές Υπηρεσίες  και γ) Κλαδικά ΚΕΚ που λειτουργούσαν με βάση την 

διάρθρωση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και τις ανάγκες τους σε 

συγκεκριμένες ειδικότητες. Για να μπορέσει ένα ΚΕΚ να πιστοποιηθεί σε ένα 

θεματικό αντικείμενο θα έπρεπε να διαθέτει εκπαιδευτές με ανάλογη εκπαιδευτική 

εμπειρία και επαγγελματική εξειδίκευση.  

Στο σχεδιασμό υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος κατάρτισης 

προβλεπόταν η ίδρυση και πιστοποίηση το πολύ 350 ΚΕΚ, ώστε να μπορεί να είναι 

ελέγξιμα ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών κατάρτισης που πρόσφεραν και 

επιπλέον να συγκεντρωθούν οι δραστηριότητες κατάρτισης σε περιορισμένο αριθμό 

εκπαιδευτικών Κέντρων. Η διαμόρφωση και παγίωση συμφερόντων κατά το 1ο ΚΠΣ 

σχετικά με τις υπηρεσίες κατάρτισης δημιούργησε σοβαρές πιέσεις και κλυδωνισμούς 

που σε συνδυασμό με πιέσεις πελατειακών δικτύων οδήγησαν ήδη από τον πρώτο 

χρόνο υλοποίησης σε παραβίαση της αριθμητικής ρήτρας και στην  πιστοποίηση 481 

ΚΕΚ, αριθμός αρκετά μεγαλύτερος του προβλεπόμενου.  

Οι ατασθαλίες που διαπιστώθηκαν κατά το προαναφερόμενο πρώτο στάδιο 

πιστοποίησης, όπως και οι καταγγελίες που ακολούθησαν  το 1995 σχετικά με την 

εικονική υλοποίηση προγραμμάτων, οδήγησαν στην παρέμβαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής που ευθέως επέρριψε στην Ελληνική Κυβέρνηση την κατηγορία της 

αναξιοπιστίας όσον αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και στην 

επαναξιολόγηση των κριτηρίων πιστοποίησης των ΚΕΚ, μόλις ένα χρόνο μετά την 

εφαρμογή του νέου συστήματος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να παγώσει κάθε 

δραστηριότητα των ΚΕΚ για περίπου δύο χρόνια ( 6ος /1996 έως 6ος 1998 ) με την 

παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας . 

Με την υπ΄ Αριθμ.Πρωτ. 111232/ 12-12-1997 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου 

Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία αφορούσε τα κριτήρια πιστοποίησης 

Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την υλοποίηση του Ε.Π. 

΄΄Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και Προώθηση στην Απασχόληση΄΄ και 

την υπ΄ Αριθμ.Πρωτ. 111233/ 12-12-1997 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου 
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Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία αφορούσε τα κριτήρια πιστοποίησης 

Δομών Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

για την υλοποίηση ενεργειών του Ε.Π. ΄΄Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την 

Αγορά Εργασίας΄΄  και αντίστοιχων ενεργειών άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων 

και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, θεσμοθετήθηκαν νέοι 

όροι και προϋποθέσεις σύστασης των φορέων κατάρτισης και συνοδευτικών 

υπηρεσιών, καθώς και αυστηρότερα κριτήρια πιστοποίησης τους, σχετικά με τις 

κτιριακές εγκαταστάσεις, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και την απασχόληση 

ανθρώπινου δυναμικού,  με εμφανείς στόχους τον περιορισμό του αριθμού τους και 

την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Με την Υπ΄Αριθμ. Πρωτ. 111233/ 12-12-1997 Υπουργική Απόφαση, με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις της οποίας πιστοποιούνταν και λειτουργούσαν  από το 1998 και 

στα πλαίσια του Β΄ ΚΠΣ τα Κέντρα υλοποίησης ενεργειών καταπολέμησης του 

αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, δόθηκε σαφής ορισμός των εννοιών ΄΄Άτυπη 

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση΄΄ και ΄΄Συνοδευτικές Υποστηρικτικές 

Υπηρεσίες΄΄, διακρίθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν τα Πιστοποιημένα Κέντρα, 

καθώς και καθορίστηκαν πλήρως τα γενικά και ειδικά κριτήρια για την πιστοποίηση 

τους (εξειδίκευση, εμπειρία – συνεργασίες – οργάνωση, διοικητικό προσωπικό, 

διδακτικό προσωπικό,  κτιριακή υποδομή, εξοπλισμός κ.λ.π). 

 

3.2 Όροι και προϋποθέσεις πιστοποίησης Κέντρων Υλοποίησης ενεργειών 

΄΄Καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας΄΄ 

 

3.2.1. Ορισμοί  

Ως άτυπη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ορίστηκε, κάθε μορφής δια βίου 

επιμόρφωση, κατάρτιση και επανακατάρτιση, με συγκεκριμένους μαθησιακούς 

στόχους, η οποία θα απευθύνονταν σε συγκεκριμένους καταρτιζόμενους που άνηκαν  

στο εργατικό δυναμικό (απασχολούμενους/ες και ανέργους/ες) και θα συμπλήρωνε 

δεξιότητες και γνώσεις που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της γενικής και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και αρχικής κατάρτισης ή στο 

πλαίσιο προηγούμενης απασχόλησης τους σε θέσεις εργασίας. 

Ως Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες ορίστηκαν οι υπηρεσίες εκείνες οι οποίες 

θα συνέβαλλαν τόσο στην καταπολέμηση των αντικειμενικών και υποκειμενικών 
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παραγόντων και συνθηκών που οδηγούν στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας 

ατόμων ή πληθυσμιακών ομάδων όσο και στην διαδικασία ένταξής τους σε αυτή.  

 

3.2.2. Κέντρα υλοποίησης ενεργειών καταπολέμησης του αποκλεισμού από την 

αγορά εργασίας  

Οι ενέργειες του Επιχειρησιακού Προγράμματος <<Καταπολέμηση του Αποκλεισμού 

από την Αγορά Εργασίας>>, καθώς και οι ενέργειες που εντάσσονταν σε άλλα 

επιχειρησιακά προγράμματα και Κοινοτικές πρωτοβουλίες που 

συγχρηματοδοτούνταν από το δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Β΄ΚΠΣ) και 

αφορούσαν ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες,  υλοποιούνταν αποκλειστικά από 

πιστοποιημένα Κέντρα που διακρίνονταν στις ακόλουθες κατηγορίες:  

1. Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) Άτυπης Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), τα οποία έπρεπε να έχουν πιστοποιηθεί 

συμπληρωματικά για την υλοποίηση ενεργειών που αφορούσαν ευπαθείς κοινωνικά 

ομάδες στόχους και συγκεκριμένα:  

- ΚΕΚ Εθνικής Εμβέλειας.  Ήταν τα ΚΕΚ που διέθεταν πιστοποιημένες δομές 

στην έδρα τους, καθώς και κατ΄ ελάχιστον 2 και κατ΄ ανώτερο 4 παραρτήματα σε 

ισάριθμες Διοικητικές Περιφέρειες και  είχαν πιστοποιηθεί συμπληρωματικά για 

ενέργειες ΣΕΚ Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την 

Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας. Τα ΚΕΚ Εθνικής 

Εμβέλειας είχαν την δυνατότητα να υλοποιούν Προγράμματα και Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες για την Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά 

Εργασίας στα θεματικά πεδία που ήταν πιστοποιημένα, όχι μόνο στις Διοικητικές 

περιφέρειες όπου διέθεταν πιστοποιημένα παραρτήματα, αλλά και σε όλη την 

επικράτεια με την προϋπόθεση ότι είχαν συνεργασία με άλλο ΚΕΚ, το οποίο 

διέθετε πιστοποιημένους χώρους στην συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. 

- ΚΕΚ Περιφερειακής Εμβέλειας Τα ΚΕΚ Περιφερειακής Εμβέλειας είχαν την 

δυνατότητα να υλοποιούν Προγράμματα και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες για την 

Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας, στα θεματικά πεδία 

που είχαν πιστοποιηθεί στην Διοικητική Περιφέρεια στην οποία είχαν την έδρα 

τους και πάντα σε πιστοποιημένους χώρους.  

Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)  που δραστηριοποιούνταν στην δια 

βίου συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, μπορούσαν να συσταθούν από φυσικά 

ή Νομικά πρόσωπα του Δημοσίου, Ιδιωτικού Δικαίου ή Μικτής Φύσεως, ενώ 
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απαγορευόταν η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερα του ενός 

ΚΕΚ, με οποιαδήποτε μορφή, ιδιότητα ή σχέση. 

Τα ΚΕΚ έπρεπε να διαθέτουν αυτοτελή νομική προσωπικότητα, οποιασδήποτε 

μορφής του Αστικού Κώδικα ή του Εμπορικού Νόμου ή του Κώδικα Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης ή του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Στο Καταστατικό των ΚΕΚ 

έπρεπε να καθορίζεται ως αποκλειστικός σκοπός η υλοποίηση προγραμμάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης  με δυνατότητα άσκησης και συναφών προς το 

αντικείμενο αυτό, δραστηριοτήτων όπως έρευνες, μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, 

δημιουργία εκπαιδευτικών βοηθημάτων για τους καταρτιζόμενους/ ες. Από την 

υποχρέωση σύστασης ΚΕΚ με αυτοτελή νομική προσωπικότητα εξαιρέθηκαν οι 

φορείς: ΟΑΕΔ, ΕΛΚΕΠΑ, Εργατική Εστία, ΚΕΓΕ, τα κρατικά νοσοκομεία για την 

κατάρτιση του προσωπικού τους, το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε , Ε.Ε.ΤΑ.Α., Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ, οι 

δομές κατάρτισης του Κανονισμού ΕΟΚ 815/ 84, το ΚΕΚ του Υπουργείου 

Πολιτισμού, η Ένωση Ελλήνων Τραπεζών για την σύσταση ενός περιφερειακού 

ΚΕΚ. Τα εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών και τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης προκειμένου να πιστοποιηθούν σε ΚΕΚ έπρεπε να 

διακόψουν την προηγούμενη δραστηριότητά τους. 

Κάθε ΚΕΚ Εθνικής ή Περιφερειακής Εμβέλειας είχε την δυνατότητα να υλοποιεί 

προγράμματα άτυπης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε όλη την 

επικράτεια και για ειδικότητες που εντάσσονται σε τέσσερα κατά ανώτερο όριο από 

τα παρακάτω θεματικά πεδία:  

 Επαγγέλματα Περιβάλλοντος 

 Επαγγέλματα Υγείας και Πρόνοιας 

 Επαγγέλματα Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 Παιδαγωγικά Επαγγέλματα και Εκπαίδευση Εκπαιδευτών 

 Επαγγέλματα Οικονομίας και Διοίκησης; 

 Επαγγέλματα Πληροφορικής 

 Επαγγέλματα Τουριστικά ΚΑΙ Παροχής Υπηρεσιών 

 Αγροτικά Επαγγέλματα 

2. Πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα, τα οποία παρείχαν εξειδικευμένη 

επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και εξειδικευμένες Σ.Υ.Υ. σε άτομα και ομάδες  

στόχου που για αντικειμενικούς ή υποκειμενικούς λόγους ευπαθών πληθυσμιακών 

κατηγοριών που δεν ήταν σε θέση να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες των Κέντρων 

Άτυπης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα Εξειδικευμένα Κέντρα λειτούργησαν από 
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φορείς, που προέβλεπαν στην ιδρυτική τους πράξη ή στον οργανισμό τους, την 

παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης, 

εξειδικευμένων για μία ή περισσότερες από τις πληθυσμιακές κατηγορίες και ομάδες 

ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), ψυχικά ασθενών και πρώην χρηστών 

ναρκωτικών ουσιών. Τα Εξειδικευμένα Κέντρα πιστοποιούνταν και λειτουργούσαν 

σε περιφερειακό επίπεδο. 

3. Πιστοποιημένα Κέντρα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

(ΚΕ.Σ.Υ.Υ.),  τα οποία παρείχαν τις προβλεπόμενες από τα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες συνοδευτικές και υποστηρικτικές 

υπηρεσίες προς τους καταρτιζόμενους των ομάδων στόχου και λειτούργησαν από 

φορείς που προέβλεπαν στην ιδρυτική τους πράξη την παροχή σε επαγγελματικό 

επίπεδο υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης ή και προώθησης της απασχόλησης προς 

τις συγκεκριμένες πληθυσμιακές κατηγορίες ή ομάδες. Τα ΚΕ.Σ.Υ.Υ. πιστοποιούνταν 

και λειτουργούσαν σε περιφερειακό επίπεδο. 

4. Δομές του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) 815/84 – Σκέλος Β (Ψυχική υγεία). Ήταν οι δομές 

που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) 815/84 – Σκέλος Β 

(Ψυχική Υγεία) και οι οποίες διέθεταν υποδομές και είχαν εφαρμόσει προγράμματα 

ολοκληρωμένης παρέμβασης για την κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση 

ατόμων με ψυχικά προβλήματα, ή διέθεταν υποδομές που εξασφάλιζαν την 

δυνατότητα ανάπτυξης σχετικών ενεργειών. Οι ενέργειες των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, οι 

οποίες καλύπτονταν από Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, αφορούσαν ψυχικά ασθενείς, 

που διαβιούν εντός των Κρατικών Ψυχιατρείων και ήταν σε θέση να 

παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα και σε ψυχικά ασθενείς που διαβιούν 

στην κοινότητα αλλά υποστηρίζονται από υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. 

Τα επιχειρησιακά προγράμματα για τις κοινωνικά ευπαθής πληθυσμιακές ομάδες 

εφαρμόστηκαν ως <<Ολοκληρωμένα Προγράμματα>>, δηλαδή ως δέσμη 

πολυδιάστατων και αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών, που διαμόρφωναν την 

πορεία ένταξης/ επανένταξης των αποκλεισμένων ατόμων στην αγορά εργασίας. 

Η υλοποίηση των <<Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων>> προϋπόθετε την σύναψη 

εταιρικής σχέσης, η οποία διαμορφώνονταν κατά περίπτωση με την συνεργασία 

πιστοποιημένων Κέντρων για την παροχή των απαιτούμενων ενεργειών 

(προκατάρτιση, κατάρτιση, προώθηση στην απασχόληση, συνοδευτικών, 
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υποστηρικτικών υπηρεσιών), προκειμένου να εξασφαλιστεί ο πολυδιάστατος και 

ολοκληρωμένος χαρακτήρας των παρεμβάσεων 

Από την σύναψη εταιρικής σχέσης εξαιρούνταν τα «Εξειδικευμένα Κέντρα» και οι 

Δομές του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) – Σκέλος Β (Ψυχική Υγεία)  

 

3.3. Σύστημα πιστοποίησης των Κέντρων για την υλοποίηση ενεργειών  

καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας  

 

3.3.1.Φορέας Πιστοποίησης  

Για τις ανάγκες πιστοποίησης και ελέγχου των Κέντρων που υλοποιούσαν ενέργειες 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης  και κοινωνικού αποκλεισμού από την 

αγορά εργασίας στα πλαίσια του Β΄ΚΠΣ ιδρύθηκε το 1997 με Προεδρικό Διάταγμα 

(67/97, ΦΕΚ 61/21-04-97), το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Επαγγελματικής 

Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), το οποίο  

υφίσταται έως σήμερα και εξυπηρετεί αντίστοιχες ανάγκες στα πλαίσια υλοποίησης 

του Γ΄ΚΠΣ. Πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.ΠΙ.Δ.), που 

εδρεύει στην Αθήνα και έχει νομική και διοικητική αυτοτέλεια. Εποπτεύεται από το 

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων  και διοικείται από επταμελές 

Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τη Γενική Διευθύντρια. 

Η οργανωτική δομή του Κέντρου αποτελείται από 3 Τομείς:  

1. Τον Τομέα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

2. Τον Τομέα Πιστοποίησης  

3. Τον Τομέα Διοικητικής Υποστήριξης  

Οι πόροι του προέρχονται από Εθνικές και Κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και άλλες 

επιχορηγήσεις, εισφορές, δωρεές, παράβολα, κ.λ.π. 

Βασικός σκοπός του Φορέα Πιστοποίησης είναι η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η 

καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού Εθνικού Συστήματος 

Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και 

Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.), το οποίο είναι εναρμονισμένο 

και συνδεδεμένο με το σύστημα αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και οδηγεί στην αναγνώριση και κατοχύρωση ειδικοτήτων της 

παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην 

Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας. Το σύστημα  αυτό διασφαλίζει την ποιότητα της 

παρεχόμενης κατάρτισης, επιτρέπει την εξειδίκευση ή επανειδίκευση του εργατικού 
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δυναμικού και την εξασφάλιση της απασχολησιμότητας του, μέσα από τον 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων πιστοποίησης: 

 Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρων Συνοδευτικών Υπηρεσιών, 

Εσωτερικών Δομών Κατάρτισης των Επιχειρήσεων  

 Των εκπαιδευτών και εκπαιδευτριών 

 Των προγραμμάτων κατάρτισης 

 

3.3.2. Διαδικασία Πιστοποίησης  

Στα πλαίσια υλοποίησης του Β΄ΚΠΣ,  υπεύθυνος φορέας για την πιστοποίηση 

παρακολούθηση και συνεχή αξιολόγηση των Κέντρων που υλοποιούν ενέργειες 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και κοινωνικού αποκλεισμού από την 

αγορά εργασίας, ήταν το ΕΚΕΠΙΣ. Οι φορείς που ενδιαφέρονταν να λειτουργήσουν 

ως Κέντρα υλοποίησης ενεργειών Καταπολέμησης του αποκλεισμού από την Αγορά 

Εργασίας έπρεπε να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας προς πιστοποίηση στο 

ΕΚΕΠΙΣ όταν αυτό προκήρυσσε νέα ή συμπληρωματική διαδικασία πιστοποίησης.  

Για την πιστοποίηση των, συγχρηματοδοτούμενων από το Β΄ΚΠΣ, ακολουθήθηκε η 

παρακάτω διαδικασία: 

∨ Κατάθεση Αίτησης για πιστοποίηση από τα ενδιαφερόμενα Κέντρα 

συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

∨ Έλεγχος πληρότητας όσον αφορά στην συμβατότητα των συνημμένων 

δικαιολογητικών των αιτούντων Κέντρων και συμπλήρωση του Δελτίου 

Ελέγχου Πληρότητας. Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου 

πληρότητας στα αιτούντα Κέντρα 

∨ Αξιολόγηση και διενέργεια επιτόπιου ελέγχου σε κάθε Κέντρο από Τριμελής 

Επιτροπές, ώστε να επαληθευθούν τα δηλωθέντα στο φάκελο της Αίτησης του 

και να βαθμολογηθούν οι δομές του.  

∨ Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΕΠΙΣ για την χορήγηση ή μη της πιστοποίησης με 

την σχετική βαθμολογία του αιτούντος Κέντρου.  

Η συνολική βαθμολογία βάσει της οποίας αξιολογούνταν οι Δομές κατά τη 

διαδικασία πιστοποίησής τους για την υλοποίηση ενεργειών Καταπολέμησης του 

Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας (ΚΕΚ και ΚΕΣΥΥ) αποτελούνταν   από 

τέσσερις βαθμούς, οι οποίοι αποτύπωναν, σε ποσοτικοποιημένους δείκτες, την 
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αξιολόγηση της ειδικής εμπειρίας, του προσωπικού, της κτιριακής και υλικοτεχνικής 

υποδομής κάθε δομής. 

° Ο πρώτος βαθμός (Α) αφορούσε στην ειδική εμπειρία της Δομής προκειμένου να 

υλοποιεί ενέργειες και να παρέχει επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο 

υλοποίησης προγραμμάτων σε ευπαθής πληθυσμιακές ομάδες και συμμετείχε 

στην συνολική βαθμολογία με συντελεστή βαρύτητας 30% 

° Ο δεύτερος βαθμός (Β) αφορούσε στην αξιολόγηση του προσωπικού κάθε ειδικού 

τμήματος και συμμετείχε στην συνολική βαθμολογία με συντελεστή βαρύτητας 

20% 

° Ο τρίτος βαθμός (Γ) αφορούσε στην ποιότητα της κτιριακής και υλικοτεχνικής 

υποδομής και συμμετείχε στην συνολική βαθμολογία με συντελεστή βαρύτητας 

40% 

° Ο τέταρτος βαθμός (Δ) προέκυπτε κατόπιν συνεντεύξεων κατά τον επιτόπιο 

έλεγχο βάσει ειδικού εντύπου ερωτηματολογίου και συμμετείχε στην συνολική 

βαθμολογία με συντελεστή βαρύτητας 10% 

Οι συντελεστές βαρύτητας κάθε κατηγορίας βάσει των οποίων αξιολογούνταν οι 

Δομές αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα: 

Κατηγορία Βαθμού Βαθμός (i) Συντελεστής 

βαρύτητας (βi) 

(i) x (βi) 

Α ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ/ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ  

Α 0,3  

Β ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Β 0,2  

Γ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΟΜΗΣ  Γ 0,4  

Δ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  Δ 0,1  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ   Μ = 0,4Α +0,3Β + 0,2Γ +0,1Δ  

Η διάρκεια της Πιστοποίησης των Κέντρων υλοποίησης ενεργειών καταπολέμησης 

του αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας ήταν δύο (2) έτη οπότε και 

επαναλαμβανόταν η διαδικασία πιστοποίησης. 
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3.4. Κριτήρια και προϋποθέσεις για την πιστοποίηση των φορέων υλοποίησης 

ενεργειών Κοινωνικού Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας 

 

3.4.1. Εμπειρία – Συνεργασίες – Οργάνωση  

Η εμπειρία, οι συνεργάτες και η οργάνωση που έπρεπε να διαθέτουν τα Κέντρα 

υλοποίησης των ενεργειών καταπολέμησης του Αποκλεισμού από την αγορά 

εργασίας για να μπορέσουν να πιστοποιηθούν και να λειτουργήσουν αναλύονται 

παρακάτω.  

Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Εθνικής και Περιφερειακής 

Εμβέλειας, προκειμένου  να πιστοποιηθούν και ως ΚΕΚ για ενέργειες 

Καταπολέμησης του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας, προϋπόθετε να πληρούν 

τα εξής: 

• Να διαθέτουν προηγούμενη τριετή τουλάχιστον εμπειρία στην επαγγελματική 

κατάρτιση, δηλαδή εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και 

συναφών προς αυτή δραστηριοτήτων (έρευνες, μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, 

δημιουργία εκπαιδευτικών βοηθημάτων για τους/ τις καταρτιζόμενους/ ες, 

συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα), καθώς επίσης και εμπειρία σε 

συνοδευτικές και συμπληρωματικές ενέργειες όπως επαγγελματικός 

προσανατολισμός, διαμόρφωση επαγγελματικού και επιχειρησιακού σχεδίου, 

τεχνικές αναζήτησης εργασίας και μηχανισμούς υποστήριξης των κατηγοριών, 

ομάδων ή προσώπων που αναζητούν εργασία.  

• Να συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα προώθησης θεμάτων σχετικών ή 

συναφών με την επαγγελματική κατάρτιση, να έχουν υλοποιήσει κοινές δράσεις 

και να διαθέτουν συστήματα παρακολούθησης και υλοποίησης ενεργειών στα 

παραπάνω θέματα.  

• Να οργανώσουν ειδικό Τμήμα Σχεδιασμού και Εφαρμογής προγραμμάτων 

Κατάρτισης για τις ομάδες – στόχου για τις οποίες επιθυμούσαν να 

πιστοποιηθούν. Η ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος αναθέτονταν από το ΚΕΚ 

σε Προϊστάμενο/η που έπρεπε να διαθέτει ειδική εκπαίδευση και εκπαιδευτική 

εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε μία τουλάχιστον από τις ομάδες – στόχου. 

Ο/Η Προϊστάμενος/η έπρεπε να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, να είναι πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
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ιδιωτικού δικαίου τουλάχιστόν ενός έτους και να μην έχει οποιασδήποτε μορφής 

επαγγελματική σχέση με άλλο ΚΕΚ.  

• Να επιλέξουν εκ των προτέρων <<Υπεύθυνο/η Κατάρτισης>> για τις ενέργειες 

επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιούσαν για κάθε μία από τις ομάδες- 

στόχου, ο/η οποίος/α έπρεπε τουλάχιστον να είναι κάτοχος τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές προς εκείνο που καλείται να διδάξει και να 

διαθέτει εδική εκπαίδευση και εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον τριών  (3) 

ετών σε αντικείμενα σχετικά με την συγκεκριμένη ομάδα-στόχου.  

• Να εφαρμόζουν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, εξειδικευμένο ανά 

κατηγορία εκπαιδευτικό υλικό, εφαρμογή κατάλληλων διδακτικών και 

εκπαιδευτικών μεθόδων κ.λ.π. για τις ομάδες- στόχου που ενδιαφέρονταν να 

πιστοποιηθούν. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα για μερικές κατηγορίες ΑΜΕΑ και για τις 

περιπτώσεις πληθυσμιακών ομάδων για τις οποίες απαιτούνταν εφαρμογή 

εξειδικευμένων ενεργειών (π.χ. για διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε 

πρόσφυγες).  

• Να διαθέτουν τους κατά περίπτωση εξοπλισμένους και προσαρμοσμένους 

χώρους, που εγγυούνταν την απρόσκοπτη υλοποίηση τόσο των εκπαιδευτικών 

ενεργειών, όσο και των Σ.Υ.Υ., που απαιτούνταν για την εφαρμογή του 

Ολοκληρωμένου Προγράμματος.  

• Να συνάπτουν εταιρική σχέση με πιστοποιημένα Κέντρα παροχής Σ.Υ.Υ., ώστε 

να εξασφαλίζονται ολοκληρωμένες και πολυδιάστατες παρεμβάσεις και να 

συνεργάζονται στενά με το προσωπικό τους, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέργια 

των δράσεων και η συνεκτικότητα του προγράμματος.  

• Να έχουν σύνδεση με τους μηχανισμούς παρακολούθησης της αγοράς εργασίας 

και να δύνανται να πραγματοποιούν έρευνες αναγκών εκπαίδευσης και αναγκών 

σε ειδικότητες της τοπικής αγοράς εργασίας.  

Τα Κέντρα των Φορέων, προκειμένου να πιστοποιηθούν ως Εξειδικευμένα Κέντρα 

έπρεπε: 

• Να λειτουργούν ανελλιπώς κατά την προηγούμενη τριετία, παρέχοντας 

συγκεκριμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες κατάρτισης και ΣΥΥ 

επαγγελματικού επιπέδου προς άτομα ή ομάδες των κατηγοριών που 

απευθύνονταν.  
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• Να διαθέτουν οργανωμένες δομές επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικευμένες ανά 

πληθυσμιακή κατηγορία και επαρκές αναλόγων προσόντων, προσωπικό, καθώς 

και οργανωμένες δομές ΣΥΥ με αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία και 

ανάλογων προσόντων προσωπικό. 

• Ο/Η Διευθυντής/ντρια να διαθέτει τουλάχιστον πτυχίου τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, να έχει αποδεδειγμένη ειδίκευση και 3ετη εμπειρία στην προσφορά 

υπηρεσιών προς την πληθυσμιακή κατηγορία, ομάδα ή πρόσωπα προς τα οποία 

απευθυνόταν το Εξειδικευμένο Κέντρο και να είναι πλήρους απασχόλησης με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, καθώς και 

να μην έχει οποιασδήποτε μορφής σχέση με άλλο Εξειδικευμένο Κέντρο. 

• Να ορίσουν εκ των προτέρων Υπεύθυνους/ες κατάρτισης  

• Να συνδέονται με θεσμοθετημένους μηχανισμούς ανίχνευσης της αγοράς 

εργασίας και να ενημερώνονται συνεχώς για τις ανάγκες της τοπικής αγοράς 

εργασίας προς τις οποίες θα έπρεπε να προσανατολίζουν κατά το δυνατόν τις 

καταρτίσεις τους. Επιπλέον όταν απαιτούνταν και υλοποίηση πρακτικής άσκησης 

επαγγελματικής κατάρτισης όφειλαν να αποδεικνύουν την συνεργασία τους με 

επιχειρήσεις του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα της έδρας ή των παραρτημάτων 

τους όπου υλοποιούνταν προγράμματα. Η συνεργασία αυτή πραγματοποιούνταν 

με προγραμματική έγγραφη συμφωνία- πλαίσιο, στην οποία καταγράφονταν οι 

υποχρεώσεις των δύο μερών, θεωρημένη από την αρμόδια αρχή.  

• Να διατηρούσαν πλήρες Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης και να 

συνδέονται με το Μηχανογραφημένο Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Τα Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥΥ),  προκειμένου να 

συσταθούν και να πιστοποιηθούν έπρεπε: 

• Να λειτουργούσαν ανελλιπώς κατά την προηγούμενη τριετία, παρέχοντας 

συγκεκριμένες και εξειδικευμένες ΣΥΥ επαγγελματικού επιπέδου προς άτομα ή 

ομάδες των κατηγοριών που απευθύνονταν. 

• Να διατηρούν πλήρες Μηχανογραφημένο Σύστημα  και να συνδέονται  με το 

Μηχανογραφημένο Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, 

• Ο/Η Διευθυντής/ντρια έπρεπε να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές προς τις παρεχόμενες ΣΥΥ, να έχει 
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αποδεδειγμένη ειδίκευση και 3ετή εμπειρία στην προσφορά υπηρεσιών προς την 

πληθυσμιακή κατηγορία, ομάδα ή άτομα που απευθυνόταν το ΚΕΣΥΥ.  

 

3.4.2 Ανθρώπινο Δυναμικό   

Τα ΚΕΚ για να μπορέσουν να πιστοποιηθούν και να λειτουργήσουν και  ως κέντρα 

υλοποίησης ενεργειών καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας θα 

έπρεπε να διαθέτουν στελεχιακό δυναμικό, το οποίο θα περιελάμβανε: 

- Διευθυντή/ντρια 

- Διευθυντή/ντρια Κατάρτισης, κάτοχο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που να 

έχει πέραν της εκπαιδευτικής εμπειρίας, επαγγελματική εμπειρία (εμπειρία στον 

σχεδιασμό, την οργάνωση και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων) 

τουλάχιστον τριών ετών μετά το πέρας των σπουδών του σε θέματα συναφή με 

τα θεματικά αντικείμενα του Κ.Ε.Κ  

- Προϊστάμενο/η Τμήματος και Εφαρμογής Προγραμμάτων Καταπολέμησης του 

Αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. 

- Υπεύθυνο/η για κάθε θεματικό πεδίο στο οποίο ήταν πιστοποιημένο το ΚΕΚ και 

Υπέυθυνο/η για κάθε πληθυσμιακή ομάδα στόχο των Προγραμμάτων 

Κοινωνικού Αποκλεισμού 

Τα ΚΕΚ Εθνικής Εμβέλεια και τα ΚΕΚ Περιφερειακής Εμβέλειας των 

πολεοδομικών συγκροτημάτων Αθηνών – Πειραιά και Θε/νικης θα έπρεπε να 

απασχολούν τρία (3) άτομα διοικητικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας, ενώ τα ΚΕΚ Περιφερειακής Εμβέλειας εκτός των παραπάνω 

πολεοδομικών συγκροτημάτων  ένα (1) άτομο διοικητικό προσωπικό. Το διοικητικό 

προσωπικό θα έπρεπε να είναι ειδικευμένο στα λογιστικά και στον οικονομικό 

σχεδιασμό, να γνωρίζει και να χειρίζεται καλά Η/Υ. 

Τα Εξειδικευμένα Κέντρα, εκτός από το στελεχιακό τους δυναμικό που αποτελούνταν 

από τον Διευθυντή/ντρια  και τους Υπεύθυνους Κατάρτισης και παροχής ΣΥΥ, θα 

έπρεπε να απασχολούν τουλάχιστον τρία (3) άτομα Διοικητικό Προσωπικό με 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Το διοικητικό προσωπικό θα έπρεπε να είναι 

ειδικευμένο στα λογιστικά και στον οικονομικό σχεδιασμό, να γνωρίζει και να 

χειρίζεται καλά Η/Υ και να έχει εμπειρία στην αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων 

ορισμένων ομάδων- στόχου.  

Τα Κέντρα ΣΥΥ, εκτός από τον Υπεύθυνο ΣΥΥ θα έπρεπε να απασχολεί δύο (2) 

άτομα διοικητικό προσωπικό ειδικευμένο στην μηχανογράφηση. 

 63



3.4.3. Διδακτικό προσωπικό 

Για το θεωρητικό Μέρος της Κατάρτισης  

Το διδακτικό προσωπικό (πτυχιούχοι τουλάχιστον τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) που 

χρησιμοποιούσαν τα ΚΕΚ και τα Εξειδικευμένα Κέντρα στην υλοποίηση 

προγραμμάτων κοινωνικού αποκλεισμού στο Β΄ΚΠΣ έπρεπε να διαθέτει, πέρα των 

εκπαιδευτικών προσόντων και επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών 

μετά το πέρας των σπουδών του, με τις πληθυσμιακές ομάδες – στόχο και σε 

αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο κατάρτισης που καλούνταν να διδάξει. 

Προκειμένου για εκπαιδευτές σε τμήματα στα οποία καταρτίζονταν πρόσφυγες, 

μετανάστες, παλιννοστούντες ή άτομα προερχόμενα από γλωσσικές ή πολιτισμικές 

μειονότητες, προτιμούνταν εκπαιδευτές οι οποίοι γνώριζαν την γλώσσα των 

καταρτιζομένων.   

Προκειμένου να επιτευχθεί η ανανέωση του εκπαιδευτικού δυναμικού και η 

προώθηση στην απασχόληση  νέων εκπαιδευτών χωρίς εμπειρία, τα ΚΕΚ μπορούσαν 

να χρησιμοποιούν σε ποσοστό μικρότερο του 20% των ωρών της θεωρητικής 

κατάρτισης, εκπαιδευτές χωρίς προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία.  

Για το πρακτικό μέρος της κατάρτισης 

Οι εκπαιδευτές /τριες του πρακτικού μέρους της κατάρτισης έπρεπε να διαθέτουν 

επαγγελματική εμπειρία  σε αντικείμενο συναφές με το θέμα της κατάρτισης. Το 

μέγεθος της εμπειρίας ήταν εξαρτώμενο από το επίπεδο σπουδών τους.  

Τα στελέχη ΣΥΥ έπρεπε να είναι κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με τις παρεχόμενες ΣΥΥ και να διαθέτουν 

τριετή επαγγελματική εμπειρία. Η γνώση των ιδιαιτεροτήτων και προβλημάτων των 

ομάδων στόχων θεωρούνταν σημαντικό στοιχείο στην επιλογή των στελεχών ΣΥΥ.  

 

3.4.3. Κτιριακή Υποδομή 

Προκειμένου τα ΚΕΚ να πιστοποιηθούν και για την υλοποίηση ενεργειών για 

κοινωνικά αποκλεισμένες πληθυσμιακές ομάδες όφειλαν να διαθέτουν έναν 

τουλάχιστο χωριστό και κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο γραφείων για τους 

κοινωνικούς λειτουργούς ή άλλους κοινωνικούς επιστήμονες που παρείχαν τις 

Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.) 

Σε περίπτωση που τα ΚΕΚ κατάρτιζαν άτομα με κινητικές δυσκολίες έπρεπε να 

πληρούν και τις ακόλουθες πρόσθετες κτιριακές προδιαγραφές: 
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• Τα κτίρια και οι αίθουσες διδασκαλίας έπρεπε να είναι προσβάσιμα (ράμπα, 

ανελκυστήρας με προδιαγραφές ΑΜΕΑ, ειδικός χώρος στάθμευσης 

αυτοκινήτων κ.λ.π.)  

• Ο ανά καταρτιζόμενο/η απαιτούμενος χώρος καθοριζόταν σε 3 τ.μ. για τις 

αίθουσες διδασκαλίας ή πρακτικής εξάσκησης και σε 1,5 τ.μ. για τους χώρους 

εκτόνωσης.  

• Κάθε όροφος έπρεπε να διαθέτει τουαλέτα ΑΜΕΑ 

• Οι χώροι έπρεπε να έχουν ειδική σήμανση με τα διεθνή σήματα για τα ΑΜΕΑ 

Τα κριτήρια κτιριακής υποδομής που αφορούν τα ΚΕΚ δεν ίσχυαν στην περίπτωση 

των χώρων κατάρτισης Φυλακών, Σωφρονιστικών Καταστημάτων και Ιδρυμάτων 

Αγωγής Ανηλίκων.  

 

3.4.4 Εξοπλισμός  

 Τα  κέντρα υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης είχαν την υποχρέωση να διαθέτουν 

τον βασικό απαιτούμενο εξοπλισμό, σε ποιότητα και ποσότητα τέτοια, που να 

επιτρέπει την ομαλή παρακολούθηση και εξάσκηση των καταρτιζομένων 

(Διαφανοσκόπιο, οθόνη προβολής, φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, τηλεόραση, VIDEO 

κ.λ.π). Επίσης τα ΚΕΚ τα οποία πιστοποιούνταν στα  θεματικά πεδία Οικονομίας – 

Διοίκησης και Πληροφορικής έπρεπε τουλάχιστον να διαθέτουν αίθουσα 

πληροφορικής με 10 Η/Υ και δύο εκτυπωτές με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Πέρα 

του απαιτούμενου εξοπλισμού για την πιστοποίησή τους τα ΚΕΚ τα οποία παρείχαν 

κατάρτιση σε ΑΜΕΑ, θα έπρεπε να διαθέτουν επιπλέον τον κατά κατηγορία ΑΜΕΑ 

απαιτούμενο πρόσθετο ή προσαρμοσμένο εξοπλισμό. (π.χ. σύστημα Braille, κ.λ.π.).  

 

3.5. Πιστοποιημένες Δομές υλοποίησης ενεργειών καταπολέμησης του 

αποκλεισμού από την αγορά εργασίας στα πλαίσια του Β΄ΚΠΣ 

 

Στα πλαίσια υλοποίησης του Β΄ΚΠΣ, οι μηχανισμοί υλοποίησης του ΕΠ 

<<Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας>> σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο, ή αντίστοιχων ενεργειών που εντάσσονταν σε άλλα 

επιχειρησιακά προγράμματα και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, όπως προαναφέρθηκε,  

συνίστανται στην λειτουργία πιστοποιημένων δομών κατάρτισης  (ΚΕΚ και 

Εξειδικευμένα Κέντρα) και παροχής ΣΥΥ (ΚΕΣΣΥ).  

 65



Έως και το 1998 η υλοποίηση των ενεργειών καταπολέμησης  του αποκλεισμού από 

την αγορά εργασίας έγινε από δομές που πιστοποιήθηκαν το 1995 και στην συνέχεια 

ήρθη η πιστοποίησή τους και από φορείς του δημοσίου τομέα το 1994 και κατά το 

μεταβατικό στάδιο του 1997-1998. Περιγραφικά στοιχεία για τις δομές που 

πιστοποιήθηκαν το 1995 δεν υπάρχουν και δεν μπορεί επομένως να αναλυθεί και να 

αξιολογηθεί η λειτουργία τους, η οποία κατά την γενικότερη άποψη δεν ήταν 

ιδιαίτερα ικανοποιητική.  

Η νέα πιστοποίηση του 1998 ανέδειξε ένα νέο σύστημα δομών ΚΕΚ και ΚΕΣΣΥ, με 

προδιαγραφές πολύ αυστηρότερες και απαιτητικές από την πρώτη πιστοποίηση. 

 

3.5.1. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)  

 

Με την πιστοποίηση το 1998, πιστοποιήθηκαν επιπρόσθετα για την υλοποίηση 

ενεργειών καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας συνολικά 131 

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), εκ των οποίων τα 29 ως ΚΕΚ Εθνικής 

Εμβέλειας (διέθεταν πιστοποιημένες δομές σε περισσότερες από μία Περιφέρειες) και 

τα 102 ως Περιφερειακής Εμβέλειας (διέθεταν δομές σε μία Περιφέρεια). Στο σύνολο 

της χώρας πιστοποιήθηκαν 261 Δομές ΚΕΚ με συνολική δυναμικότητα θέσεων 

κατάρτισης 18.867. 

 

Γεωγραφική Κατανομή ΚΕΚ  

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των πιστοποιημένων Δομών 

ΚΕΚ, η δυναμικότητα τους σε θέσεις κατάρτισης, καθώς και η δυναμικότητα των 

κτιριακών Δομών σε θέσεις κατάρτισης της ομάδας στόχου  των ΑμΕΑ με κινητικές 

δυσκολίες ανά Νομό και  Περιφέρεια  

Επίσης στο Γράφημα 1 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή (%) των 

πιστοποιημένων δομών ΚΕΚ ανά Περιφέρεια.  

Από τον Πίνακα 1 και το Γράφημα 1 προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:  

 Η Περιφέρεια Αττικής εμφανίζει τον μεγαλύτερο αριθμό πιστοποιημένων ΚΕΚ 

για ενέργειες καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Συνολικά 

στον Νομό Αττικής πιστοποιήθηκαν 52 Δομές, (ποσοστό 22,2% του συνόλου της 

χώρας), με δυναμικότητα 5.849 θέσεων κατάρτισης (ποσοστό 31% του συνόλου της 

χώρας). 
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 Ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπου πιστοποιήθηκαν και 

λειτουργούσαν 50 ΚΕΚ ή ποσοστό 19,2% στο σύνολο της χώρας και  συνολικής 

δυναμικότητας σε θέσεις κατάρτισης 3.183 ή ποσοστό 16,87% της δυναμικότητας 

των πιστοποιημένων δομών σε σύνολο χώρας. Ο μεγάλος αριθμός πιστοποιημένων 

δομών οφείλεται στην μεγάλη συγκέντρωση Δομών που πιστοποιήθηκαν στον Νομό 

Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα του Νομού, όπου και 

πιστοποιήθηκαν 28 ΚΕΚ, ποσοστό 56% στο σύνολο της Περιφέρειας και 

δυναμικότητα 1860 θέσεων κατάρτισης. Από τους υπόλοιπους Νομούς της Κεντρικής 

Μακεδονίας 7 Δομές με δυναμικότητα 465 θέσεων κατάρτισης λειτουργούσαν στον 

Νομό Σερρών, από 4 δομές διέθεταν ο Νομός Ημαθίας, Κιλκίς και Πιερίας με 

δυναμικότητες  264, 162 και 256 αντίστοιχα, 2 Δομές στον Νομό Πέλλας με 

δυναμικότητα 100 και 1 δομή στον Νομό Χαλκιδικής με δυναμικότητα 76.  

 Το μεγαλύτερο μερίδιο σε πιστοποιημένες δομές ΚΕΚ για την υλοποίηση 

ενεργειών καταπολέμησης του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας κατέχουν οι 

μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, με ποσοστό 41,4% στο σύνολο 

των πιστοποιημένων δομών σε επίπεδο χώρας, ενώ η δυναμικότητα τους σε θέσεις 

κατάρτισης ισούται σχεδόν με το μισό της συνολικής δυναμικότητας των 

πιστοποιημένων δομών  (ποσοστό 47,87%). 

 Η Περιφέρεια της Θεσσαλίας καταλαμβάνει την 3η θέση σε επίπεδο χώρας με 28 

πιστοποιημένες Δομές (ποσοστό 10% του συνόλου) και δυναμικότητα 2.310 θέσεις 

κατάρτισης (ποσοστό 12,24% του συνόλου). Την μεγαλύτερη συγκέντρωση σε 

πιστοποιημένες δομές ΚΕΚ εμφανίζει ο Νομός Λάρισας με ποσοστό 46,42% επί του 

συνόλου των δομών της συγκεκριμένης Περιφέρειας (13 πιστοποιημένες δομές) και 

ποσοστό 45,67% επί της  συνολικής δυναμικότητας των δομών της (δυναμικότητα 

1055 άτομα) και ακολουθούν ο Νομός Μαγνησίας (8 δομές και 799 θέσεις 

κατάρτισης), ο Νομός Καρδίτσας (8 δομές και 291 θέσεις κατάρτισης) και τέλος ο 

Νομός Τρικάλων με 2 δομές και 165 θέσεις κατάρτισης).  

 Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ως προς τον αριθμό 

πιστοποιημένων δομών κατάρτισης κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στόχων 

βρίσκεται κοντά με την Περιφέρεια Θεσσαλίας (26 πιστοποιημένες δομές ή ποσοστό 

10% του συνόλου της χώρας) , όμως η συνολική δυναμικότητα σε θέσεις κατάρτισης 

των δομών είναι σαφώς μικρότερη ( 1.479 άτομα ή ποσοστό 7,8% στο σύνολο της 

χώρας). Ο Νομός Έβρου συγκεντρώνει στην συγκεκριμένη Περιφέρεια, το 

μεγαλύτερο ποσοστό  (38,5%) των δομών και της δυναμικότητας τους (43,75%).  
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   Στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας 4 Περιφέρειες και συγκεκριμένα η  

Στερεά Ελλάδα, η Δυτική Ελλάδα, η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος διαθέτουν 

σχεδόν τον ίδιο αριθμό πιστοποιημένων Δομών επαγγελματικής κατάρτισης  για την 

υλοποίηση ενεργειών καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Η 

Στερεά Ελλάδα 19 Δομές (ποσοστό 7,3% στο σύνολο της χώρας), η Δυτική Ελλάδα 7 

Δομές (ποσοστό 6,5% στο σύνολο της χώρας), η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος 

από 16 Δομές (ποσοστό 6,1%στο σύνολο της χώρας). Επίσης οι δυναμικότητες των 

δομών σε θέσεις κατάρτισης στις Περιφέρειες αυτές κυμαίνονται από 1137 θέσεις 

κατάρτισης (ποσοστό 6,00%) για την Στερεά Ελλάδα έως 1089 (ποσοστό 5,77%) για 

την Δυτική Μακεδονία. Στην Ήπειρο ποσοστό 62,85% της συνολικής δυναμικότητας 

των πιστοποιημένων δομών της συγκεντρώνεται στον Νομό Ιωαννίνων και στην 

Δυτική Ελλάδα  ποσοστό 56,17% της συνολικής δυναμικότητας των πιστοποιημένων 

δομών της συγκεντρώνεται στον Νομό Ηλείας, ενώ ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας 

συγκεντρώνει σχετικά μικρό ποσοστό (12,5%)  

 Έντονη απουσία δομών παρατηρείται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στις 

νησιώτικες περιοχές της χώρας. Στην Πελοπόννησο πιστοποιήθηκαν 8 δομές ΚΕΚ 

στον κοινωνικό αποκλεισμό (ποσοστό 3,1% στο σύνολο της χώρας) και είχαν 

δυναμικότητα 376 άτομα (ποσοστό 2% στο σύνολο της χώρας). Ακόμη χειρότερη 

εμφανίζεται η κατάσταση ως προς την κάλυψη των αναγκών σε πιστοποιημένες 

δομές ΚΕΚ για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικού αποκλεισμού στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στην Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου. Στο Νότιο Αιγαίο οι πιστοποιημένες Δομές ήταν 4 (ποσοστό 1,5% 

στο σύνολο της χώρας), οι 3 εκ των οποίων στο Νομό Κυκλάδων και μόνο 1 δομή 

στον Νομό Δωδεκανήσου, ενώ η δυναμικότητα τους ήταν 193 θέσεις κατάρτισης 

(ποσοστό 1,0% του συνόλου της χώρας).  Τα Ιόνια Νησιά διέθεταν 4 πιστοποιημένες 

δομές ή ποσοστό 1,5% στο σύνολο της χώρας, με συνολική δυναμικότητα 178 θέσεις 

κατάρτισης ή ποσοστό 0,9% στο σύνολο της χώρας. Τέλος στο Βόρειο Αιγαίο 

λειτούργησαν 2 Δομές (ποσοστό 0,8% στο σύνολο της χώρας) με δυναμικότητα 

θέσεων κατάρτισης 132 (ποσοστό 0,69% στο σύνολο της χώρας). Στην Περιφέρεια 

Κρήτης η κατάσταση παρουσιάζεται καλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες νησιωτικές 

περιοχές, αφού οι πιστοποιημένες δομές ΚΕΚ ήταν 13 ή ποσοστό 5% στο σύνολο των 

πιστοποιημένων δομών της χώρας και η δυναμικότητα τους 746 ή ποσοστό 3,95% 

στο σύνολο της χώρας. Όμως ο Νομός Ρεθύμνης φαίνεται να παρουσιάζει πρόβλημα 
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ως προς την επάρκεια πιστοποιημένων δομών (3 Δομές, δυναμικότητας μόνο 98 

θέσεων κατάρτισης).  

 Στα πλαίσια του Β΄ΚΠΣ, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1, τα Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης που οι κτιριακές δομές τους πληρούσαν της 

προϋποθέσεις (κατάλληλα εποπτικά μέσα, προσβασιμότητα χώρων, σήμανση, 

κτιριακές υποδομές κ.λ.π.)  και είχαν πιστοποιηθεί να παρέχουν ενέργειες κατάρτισης 

σε άτομα με κινητικές δυσκολίες (ΑμΕΑ) ήταν ελάχιστα. Η δυναμικότητα των 

κτιριακών υποδομών σε θέσεις κατάρτισης ΑμΕΑ σε επίπεδο χώρας ήταν μόλις 940, 

ποσοστό 4,98% επί του συνόλου των πιστοποιημένων δομών επαγγελματικής 

κατάρτισης. Σε επίπεδο Περιφερειών, η Ήπειρος με ποσοστό 9,97% στο σύνολο των 

πιστοποιημένων δομών της, η Θεσσαλία με ποσοστό 10,25%, τα Ιόνια Νησιά με 

ποσοστό 14,6%, η Στερεά Ελλάδα με ποσοστό 11,08, και η Δυτική Ελλάδα με 

ποσοστό 8,985 στο σύνολο των πιστοποιημένων εμφανίζουν ποσοστά σαφώς 

μεγαλύτερα από τον γενικό μέσο όρο. Αντίθετα η Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης με ποσοστό 2,7% και οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής 

Μακεδονίας,(όπου όπως προαναφέρθηκε συγκεντρώνεται το 47,87% της συνολικής 

δυναμικότητας των πιστοποιημένων δομών ΚΕΚ της χώρας στο Β΄ΚΠΣ), με ποσοστά 

3,59% και 1,98% εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά σε σχέση με τον γενικό μέσο όρο, 

γεγονός που καταδεικνύει την ανεπάρκεια των δομών, ειδικά στα δύο μεγάλα αστικά 

κέντρα,  για την κάλυψη των αναγκών σε κατάρτιση της συγκεκριμένης ομάδας 

στόχου. Οι Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και  

Πελοποννήσου εμφανίζουν μηδενική δυναμικότητα κτιριακών δομών για άτομα με 

κινητικές δυσκολίες και επομένως δεν είχαν την δυνατότητα στην διάρκεια του 

Β΄ΚΠΣ να υλοποιήσουν ενέργειες για την συγκεκριμένη ομάδα στόχο.   

 

Κατανομή ΚΕΚ ανά Ομάδα Στόχο 

Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των πιστοποιημένων Δομών 

ΚΕΚ, ανά ευπαθή ομάδα στόχο, καθώς και η κατανομή τους ανά Νομό και 

Περιφέρεια. Επίσης στο Γράφημα 2 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή (%)των 

δομών που πιστοποιήθηκαν ανά ομάδα στόχο.  

Από τον Πίνακα 2 και το Γράφημα 2  προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:  

 Σχεδόν το σύνολο (ποσοστό 90,4% ή 236 δομές από τις 261 στο σύνολο χώρας) 

των πιστοποιημένων δομών των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για υλοποίηση 

ενεργειών αποκλεισμού από την αγορά εργασίας στα πλαίσια του Β΄ΚΠΣ, ήταν 
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πιστοποιημένα για την υλοποίηση ενεργειών που αφορούσαν την ομάδα στόχο των 

Παλιννοστούντων – Μεταναστών – Προσφύγων, η οποία και συγκεντρώνει το 

μεγαλύτερο ποσοστό πιστοποιημένων δομών στην χώρα σε σχέση με τις υπόλοιπες 

ομάδες.  Ακολουθεί  στην προτίμηση των δομών ΚΕΚ η πιστοποίηση στην ομάδα 

των ατόμων απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών και στην ομάδα των 

ατόμων με γλωσσικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες που 

συγκεντρώνουν το ίδιο ποσοστό 69% στο σύνολο των πιστοποιημένων δομών ή 181 

πιστοποιημένες δομές και 180 αντίστοιχα, ενώ λίγο μικρότερο ποσοστό 62,8% ή 164 

δομές στο σύνολο των 261 δομών της χώρας συγκεντρώνει η ομάδα των 

μονογονεϊκών οικογενειών. Χαμηλότερο ποσοστό (38,3% ή 100 πιστοποιημένες 

δομές) εμφανίζει η ομάδα η οποία συμπεριλαμβάνει τους φυλακισμένους, 

αποφυλακισμένους, ανήλικους παραβάτες και ανήλικους απειλούμενους από 

παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, καθώς και η ομάδα των ατόμων υπό απεξάρτηση ή 

απεξαρτηθέντων από ουσίες (ποσοστό 26,8% ή 70 πιστοποιημένες δομές) και τέλος η 

ομάδα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, άτομα με κινητικά προβλήματα, προβλήματα 

αισθητήριων οργάνων και νοητική στέρηση (ποσοστό 25% ή 66 πιστοποιημένες 

δομές στο σύνολο των πιστοποιημένων δομών).  

 Η ομάδα στόχος των Παλιννοστούντων- Προσφύγων –Μεταναστών κατέχει και 

σε επίπεδο Περιφερειών τα υψηλότερα ποσοστά πιστοποίησης σε σχέση με τις 

υπόλοιπες ομάδες στόχους.  Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης το 

σύνολο των δομών ΚΕΚ που υλοποιούσαν κατάρτιση σε ευπαθείς ομάδες στόχους 

έχουν συμπεριλάβει στην πιστοποίησή τους την ομάδα στόχο Παλιννοστούντες – 

Μετανάστες – Πρόσφυγες. Το ίδιο και στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, 

Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Αττικής. Στις υπόλοιπες Περιφέρειες το 

ποσοστό των ΚΕΚ που ήταν πιστοποιημένα στην συγκεκριμένη ομάδα στόχο ήταν 

πάνω από 90%, εκτός από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όπου το ποσοστό ήταν 

68%, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όπου το ποσοστό ήταν 0% και την Περιφέρεια 

Κρήτης όπου το ποσοστό ήταν 53%. 

 Το ποσοστό των ΚΕΚ τα οποία είχαν πιστοποιηθεί στην ομάδα στόχο των 

ατόμων που διαβιούν σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές εμφανίζεται ιδιαίτερα 

υψηλό, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (100%), στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας (93,7%), στην Περιφέρεια Κρήτης (92,3%), στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας (89,5%), στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (85,7%), στην Περιφέρεια Ηπείρου 

(81,25%), στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (76,9%), στην 
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Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (75,0%), στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (75%), στην 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (70,5%), στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας 

(70%), ενώ ακόμη και στην Αττική το ποσοστό ανέρχονταν στο 62,0% 

 Η ομάδα στόχος των ατόμων με γλωσσικές ή θρησκευτικές ή πολιτισμικές 

διαφορές εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης, όπου από τις 26 δομές ΚΕΚ για ενέργειες κοινωνικά 

αποκλεισμένων ομάδων, οι 25 είχαν πιστοποιηθεί στην συγκεκριμένη ομάδα στόχο 

(ποσοστό 96,1% επί του συνόλου), στην Ήπειρο όπου από τις 16 δομές ΚΕΚ, 

πιστοποιήθηκαν 12 (ποσοστό 75% επί του συνόλου), στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

όπου οι 26 από τις 28 δομές ήταν πιστοποιημένες στην ομάδα στόχο (ποσοστό 

92,8%), στην Δυτική Ελλάδα όπου από τις 17 υπάρχουσες δομές οι 13 ήταν 

πιστοποιημένες στην ομάδα στόχο (ποσοστό 76,4%), στην Περιφέρεια Αττικής όπου 

από τις 58 δομές οι 41 ήταν πιστοποιημένες στην ομάδα στόχο (ποσοστό 70,7%) και 

τέλος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όπου από τις 4 δομές οι 3 πιστοποιήθηκαν 

στην ομάδα στόχο (ποσοστό 75%). 

 Η ομάδα στόχος Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών εμφανίζει μεγάλο ποσοστό 

πιστοποιημένων δομών στις μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης. Έτσι στην Περιφέρεια Αττικής, οι 44 από τις 58 δομές ΚΕΚ για 

ενέργειες κοινωνικού αποκλεισμού από την αγορά εργασίας πιστοποιήθηκαν στην 

συγκεκριμένη ομάδα στόχο ή ποσοστό 75,9% στο σύνολο των δομών, ενώ στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το ποσοστό ήταν 61,5% (30 από τις 50 δομές). 

Επίσης στους Νομούς όπου υπάρχουν μεγάλα αστικά κέντρα όπως ο Νομός Λάρισας, 

ο Νομός Ιωαννίνων και η Νομοί της Περιφέρειας Κρήτης το ποσοστό των δομών που 

πιστοποιήθηκαν στην ομάδα είναι αρκετά υψηλό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όπου το σύνολο των δομών έχει πιστοποιηθεί στην 

συγκεκριμένη ομάδα στόχο.  

 Η ομάδα η οποία συμπεριλαμβάνει τους φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, 

ανήλικους παραβάτες και ανήλικους απειλούμενους από παρεκκλίνουσα 

συμπεριφορά εμφανίζει χαμηλά ποσοστά πιστοποίησης σε όλες σχεδόν τις 

Περιφέρειες της χώρας, με εξαίρεση την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπου το 

ποσοστό των ΚΕΚ που ήταν πιστοποιημένα στην συγκεκριμένη ομάδα στόχο 

ανέρχονταν στο 82% , την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων όπου το ποσοστό ήταν 75% και 

την Περιφέρεια Ηπείρου με ποσοστό 68%. 
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 Η ομάδα  των ατόμων υπό απεξάρτηση ή απεξαρτηθέντων από ουσίες σε όλες τις 

Περιφέρειες εμφανίζει ποσοστό πιστοποίησης κάτω του 30% με εξαίρεση την 

Περιφέρεια Ηπείρου όπου από τις 16 δομές κατάρτισης ευπαθών ομάδων στόχων, οι 

8 (ποσοστό 50%) είχαν πιστοποιηθεί στην συγκεκριμένη ομάδα. 

  Η ομάδα των ατόμων με ειδικές ανάγκες παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά 

πιστοποιημένων δομών σε σχέση με το σύνολο των πιστοποιημένων δομών σε όλες 

σχεδόν τις Περιφέρειες της χώρας και συγκεκριμένα 15% στην Ανατολική 

Μακεδονία – Θράκη, 22% στην Κεντρική Μακεδονία, 24% στην Αττική, 25% στην 

Δυτική Μακεδονία, 26% στην Στερεά Ελλάδα, 30% στην Κρήτη, 31% στην Ήπειρο,  

ενώ στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου δεν 

πιστοποιήθηκε καμία δομή για υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικού αποκλεισμού 

στην ομάδα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει  η 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων όπου το ποσοστό ήταν 50% και η Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας όπου το ποσοστό ήταν 47% και η Περιφέρεια Θεσσαλίας με ποσοστό 39% 

 Τα υψηλά ποσοστά πιστοποιημένων δομών που κατέχουν ορισμένες ομάδες 

στόχου, όπως η ομάδα στόχος παλιννοστούντες – μετανάστες- πρόσφυγες, η ομάδα 

στόχος των ατόμων απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών και η ομάδα 

των ατόμων με γλωσσικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες καθώς και 

τα πολύ χαμηλά ποσοστά  πιστοποιημένων δομών που εμφανίζουν ομάδες στόχοι 

όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες τα υπό απεξάρτηση ή απεξαρτηθέντα από ουσίες 

άτομα, υποδηλώνει έλλειψη εξειδίκευσης ενδιαφερόντων και έντονη τάση επιλογής 

των ΄΄εύκολων΄΄ ομάδων στόχου, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρή αναντιστοιχία 

μεταξύ αριθμητικού στόχου χρηστών και προσφοράς υπηρεσιών από πιστοποιημένες 

δομές κατά ομάδα στόχου. 



 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΚ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  
 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΑΝΑ ΝΟΜΟ  

 
ΝΟΜΟΣ Αριθμός Πιστοποιημένων 

Δομών 
Δυναμικότητα Δομών Δυναμικότητα Κτιρίου για ΑμΕΑ με 

κινητικές δυσκολίες 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
ΔΡΑΜΑΣ 4 170 - 
ΕΒΡΟΣ 10 647 - 
ΚΑΒΑΛΑΣ  6 324 40 
ΞΑΝΘΗΣ 4 205 - 
ΡΟΔΟΠΗΣ  2 133 - 

ΣΥΝΟΛΟ 26 1.479 40 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
ΗΜΑΘΙΑΣ 4 264 15 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28 1.860 31 
ΚΙΛΚΙΣ 4 162 - 
ΠΕΛΛΑΣ 2 100 - 
ΠΙΕΡΙΑΣ 4 256 - 
ΣΕΡΡΩΝ 7 465 17 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  1 76 - 

ΣΥΝΟΛΟ 50 3.183 63 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  3 250 - 
ΚΟΖΑΝΗΣ  9 474 - 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ  4 365 30 

ΣΥΝΟΛΟ 16 1.089 30 
Περιφέρεια Ηπείρου 
ΑΡΤΑΣ 2 165 55 
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ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  2 110 - 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9 687 54 
ΠΡΕΒΕΖΗΣ  3 131 - 

ΣΥΝΟΛΟ 16 1.093 109 
Περιφέρεια Θεσσαλίας  
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5 291 - 
ΛΑΡΙΣΑΣ 13 1.055 121 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 8 799 116 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ  2 165 - 

ΣΥΝΟΛΟ 28 2.310 237 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 45 - 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  2 88 26 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 45 - 

ΣΥΝΟΛΟ 4 178 26 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3 138 45 
ΑΧΑΪΑΣ 10 616 15 
ΗΛΕΙΑΣ 4 348 39 

ΣΥΝΟΛΟ 17 1.102 99 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας   
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6 329 31 
ΕΥΒΟΙΑΣ  8 539 95 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  5 269 - 

ΣΥΝΟΛΟ 19 1.137 126 
Περιφέρεια Αττικής 

ΑΤΤΙΚΗΣ  58 5.849 210 
ΣΥΝΟΛΟ 58 5.849 210 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 
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ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1 48 - 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ  2 86 - 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2 95 - 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3 147 - 

ΣΥΝΟΛΟ 8 376 0 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
ΣΑΜΟΥ 1 45 - 
ΧΙΟΥ 1 87 - 

ΣΥΝΟΛΟ 2 132 0 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 42 - 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ  3 151 - 

ΣΥΝΟΛΟ 4 193 0 
Περιφέρεια Κρήτης  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 388 - 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3 98 - 
ΧΑΝΙΩΝ  4 260 - 

ΣΥΝΟΛΟ 13 746 0 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

261 18.867 940 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΚ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΚ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟ 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ   
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  
ΑΜΕ Α Μετανάστες, 

Πρόσφυγες, 
παλιννοστούντες 

Αρχηγοί 
μονογονεϊκών 
οικογενειών 

 

Άτομα απομακρυσμένων 
ορεινών και νησιωτικών 

περιοχών 

Άτομα με γλωσσικές ή 
θρησκευτικές και 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 

Αποφυλακισμένοι, 
φυλακισμένοι, 

ανήλικοι παραβάτες 

Πρώην χρήστες 
ναρκωτικών 
ουσιών 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
ΔΡΑΜΑΣ  - 4 3 2 3  - 
ΕΒΡΟΥ 2 10 5 9 10 3 2 
ΚΑΒΑΛΑΣ  2 6 3 4 6 3 1 
ΞΑΝΘΗΣ - 4 2 4 4 - 1 
ΡΟΔΟΠΗΣ  - 2 1 1 2 1 1 

ΣΥΝΟΛΟ 4 26 14 20 25 7 5 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
ΗΜΑΘΙΑΣ 1 3 2 2 2 - - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 27 16 20 19 10 10 
ΚΙΛΚΙΣ                            1 4 3 3 1 - - 
ΠΕΛΛΑΣ 2 2 2 2 2 1 2 
ΠΙΕΡΙΑΣ 1 4 3 2 2 - - 
ΣΕΡΡΩΝ 1 7 4 5 2 1 1 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  - 1 - 1 - 1 - 

ΣΥΝΟΛΟ 11 48 30 35 28 13 13 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  1 3 1 3 3 1 1 
ΚΟΖΑΝΗΣ  1 9 4 8 4 1 1 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ  2 

 

4 - 4 - - 1 
ΣΥΝΟΛΟ 4 16 5 15 7 2 3 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  

ΑΜΕ Α Μετανάστες, 
Πρόσφυγες, 

παλιννοστούντες 

Αρχηγοί 
μονογονεϊκών 
οικογενειών 

Άτομα απομακρυσμένων 
ορεινών και νησιωτικών 

περιοχών 

Άτομα με γλωσσικές ή 
θρησκευτικές και 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 

Αποφυλακισμένοι, 
φυλακισμένοι, 

ανήλικοι παραβάτες 

Πρώην χρήστες 
ναρκωτικών 
ουσιών 

Περιφέρεια Ηπείρου 
ΑΡΤΑΣ 2 2 2 2 2 2 2 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  1 2 - 1 1 1 - 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 8 6 8 7 6 5 
ΠΡΕΒΕΖΗΣ  - 3 2 2 2 2 1 

ΣΥΝΟΛΟ 5 15 10 13 12 11 8 
Περιφέρεια Θεσσαλίας 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - 3 2 5 5 1 3 
ΛΑΡΙΣΑΣ 6 12 10 12 11 5 2 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5 8 8 6 8 6 3 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ  - 2 1 1 2 1 - 

ΣΥΝΟΛΟ 11 25 21 24 26 13 8 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ - 1 1 1 - - - 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  2 2 1 2 2 2 1 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ - 1 - - - 1 - 

ΣΥΝΟΛΟ 2 4 2 3 2 3 1 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 3 1 1 3 2 - 
ΑΧΑΪΑΣ 4 10 5 9 8 8 2 
ΗΛΕΙΑΣ 2 4 2 2 2 4 2 

ΣΥΝΟΛΟ 8 17 8 12 13 14 4 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας   
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 4 5 6 4 1 2 
ΕΥΒΟΙΑΣ  3 5 4 7 5 2 1 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  1 4 3 4 3 - 1 

ΣΥΝΟΛΟ 5 13 12 17 12 3 4 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  

ΑΜΕ Α Μετανάστες, 
Πρόσφυγες, 

παλιννοστούντες 
 

Αρχηγοί 
μονογονεϊκών 
οικογενειών 

Άτομα απομακρυσμένων 
ορεινών και νησιωτικών 

περιοχών 

Άτομα με γλωσσικές ή 
θρησκευτικές και 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 

Αποφυλακισμένοι, 
φυλακισμένοι, 

ανήλικοι παραβάτες 

Πρώην χρήστες 
ναρκωτικών 
ουσιών 

Περιφέρεια Αττικής      

ΑΤΤΙΚΗΣ  14 56 44 36 41 26 19 
ΣΥΝΟΛΟ 14 56 44 20 41 26 19 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - 1 - 1 1 1 - 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ  - 2 2 1 2 - - 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - 1 - 2 1 - - 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - 2 2 2 1 2 1 

ΣΥΝΟΛΟ 0 6 4 6 5 3 1 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου     

ΣΑΜΟΥ - - - 1 - - - 
ΧΙΟΥ - - - 1 - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 0 2 0 0 0 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - 1 1 - 1 - - 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ  - 2 3 2 2 - - 

ΣΥΝΟΛΟ 0 3 4 2 3 0 0 
Περιφέρεια Κρήτης 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 3 3 6 3 2 1 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3 - 3 3 - - - 
ΧΑΝΙΩΝ  - 4 4 3 3 3 3 

ΣΥΝΟΛΟ 4 7 10 12 6 5 4 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 66 236 164 181 180 100 70 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΕΚ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

69,3

69,0

38,3

26,8

25,3

90,4

62,8

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,
0

ΑΜΕ Α

Μετανάστες, Πρόσφυγες, παλιννοστούντες

Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

Άτομα απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών

Άτομα με γλωσσικές ή θρησκευτικές και πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες

Αποφυλακισμένοι, φυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες

Πρώην χρήστες ναρκωτικών ουσιών

ΑΜΕ Α Μετανάστες, Πρόσφυγες, παλιννοστούντες
Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών Άτομα απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών
Άτομα με γλωσσικές ή θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες Αποφυλακισμένοι, φυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες
Πρώην χρήστες ναρκωτικών ουσιών

 

 



3.5.2. Κέντρα παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΕ.Σ.Υ.Υ) 

 

Τα πιστοποιημένα Κέντρα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

παρέχουν Συνοδευτικές και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες ή και προώθησης στην 

απασχόληση προς τους ωφελούμενους των ευπαθών ομάδων στόχων που 

εντάσσονται σε ενέργειες καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. 

Στην Ελλάδα πιστοποιήθηκαν συνολικά 85 ΚΕΣΣΥ, στα οποία δόθηκαν 274 

πιστοποιήσεις  για όλες συνολικά τις ομάδες στόχου των Προγραμμάτων Κοινωνικού 

Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας.  

Από τον Πίνακα 3 εξάγονται τα εξής συμπεράσματα όσον αφορά την κατανομή των 

δομών ΚΕΣΥΥ ανά  Περιφέρεια και ομάδα στόχο: 

 Στην Ελλάδα κατά την πιστοποίηση το 1998 δόθηκαν στα ΚΕΣΣΥ  274 

πιστοποιήσεις για τις ομάδες στόχου εκ των οποίων οι  64 ή ποσοστό 23,3% στην 

ομάδα στόχο: Παλιννοστούντες - Μετανάστες – Πρόσφυγες,  51 ή ποσοστό 18,6% 

στην ομάδα στόχο: Άτομα με γλωσσικές ή θρησκευτικές και πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες, 47 ή ποσοστό 17,2% στην ομάδα στόχο: Αρχηγοί μονογονεϊκών 

οικογενειών, 37 εκ των οποίων ή ποσοστό 13,5% στην ομάδα στόχο: Φυλακισμένοι, 

αποφυλακισμένοι, ανήλικους παραβάτες και ανήλικους απειλούμενους από 

παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, 34 ή ποσοστό 12,4% στην ομάδα στόχο: Άτομα 

διαβιούντα σε απομακρυσμένες ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, 21 ή ποσοστό 

7,7% στην ομάδα στόχο: Άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με κινητικά προβλήματα, 

προβλήματα αισθητήριων οργάνων και νοητική στέρηση και τέλος 20 ή ποσοστό 

7,3% στην ομάδα στόχο: Άτομα υπό απεξάρτηση ή απεξαρτηθέντα από ουσίες. 

Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου υπερπροσφοράς δομών για πολλές από τις 

ομάδες είναι η πολυδιάσπαση των ενεργειών υλοποίησης σε μεγάλο βαθμό φορέων 

και η αδυναμία συσσώρευσης εμπειρίας και εξειδίκευσης των φορέων υλοποίησης. 

 Η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό 28,5% στο σύνολο 

των πιστοποιήσεων σε ομάδες στόχους και 78 πιστοποιήσεις, ακολουθεί η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία συγκεντρώνει ποσοστό 22,6% και 62 

πιστοποιήσεις, η Περιφέρεια Θεσσαλίας με ποσοστό 14,20% και 39 πιστοποιήσεις, η 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με ποσοστό 8,0% και 22 πιστοποιήσεις, 

η Περιφέρεια Ηπείρου με ποσοστό 6,9% και 19 πιστοποιήσεις, η Περιφέρεια Κρήτης 

και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με ποσοστό 4,3% και 12 πιστοποιήσεις, η 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ποσοστό 3,6% και 
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10 πιστοποιήσεις, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με ποσοστό 2,9% και 8 

πιστοποιήσεις, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 

ποσοστό 0,4% και 1 πιστοποίηση και τέλος η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όπου δεν 

υπήρχαν καθόλου δομές ΣΥΥ. Το μεγαλύτερο ποσοστό 51,1% των πιστοποιήσεων 

που δόθηκαν στα ΚΕΣΥΥ συγκεντρώνεται στις περιοχές των δύο μητροπολιτικών 

κέντρων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ εμφανές είναι το πρόβλημα κάλυψης 

των αναγκών σε πιστοποιημένες δομές σε αρκετά σημαντικό αριθμό Περιφερειών 

(Πελοπόννησος, Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά). 

Παρατηρείτε επίσης το γεγονός ότι για ορισμένες ομάδες στόχους δεν υφίστανται 

καθόλου δομές ΣΥΥ σε Περιφέρειες και συγκεκριμένα: στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας δεν υφίστανται δομές για άτομα με ειδικές ανάγκες, για 

αποφυλακισμένους, φυλακισμένους και ανήλικους παραβάτες και για άτομα υπό 

απεξάρτηση ή απεξαρτηθέντα, στην Περιφέρεια Ηπείρου για άτομα με ειδικές 

ανάγκες, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για άτομα με ειδικές ανάγκες, για άτομα 

απομακρυσμένων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, για αποφυλακισμένους, 

φυλακισμένους και ανήλικους παραβάτες και για άτομα υπό απεξάρτηση ή 

απεξαρτηθέντα, στην Περιφέρεια στην Περιφέρεια Κρήτης δεν υφίστανται δομές για 

άτομα με ειδικές ανάγκες, ενώ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υφίστανται δομές 

ΣΥΥ μόνο για την ομάδα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου μόνο για την ομάδα των ατόμων απομακρυσμένων ορεινών και 

μειονεκτικών περιοχών.  

 Σημαντικός δείκτης για την αξιολόγηση της επάρκειας των δομών και της 

δυνατότητας υλοποίησης ολοκληρωμένων δράσεων είναι η αναλογία ΚΕΚ και 

ΚΕΣΥΥ. Ο συνολικός δείκτης για την χώρα είναι 2,7 (μια δομή ΣΥΥ εξυπηρετεί 1,9 

δομές κατάρτισης) για όλες τις ομάδες στόχου και 2,4 χωρίς την ομάδα των ψυχικά 

ασθενών για την οποία υπάρχει ιδιαίτερο καθεστώς πιστοποίησης. (1  δομή ΣΥΥ 

εξυπηρετεί 0,4 δομές ΚΕΚ). 

Ο δείκτης αναλογίας ΚΕΚ – ΚΕΣΥΥ κυμαίνεται ανάλογα με την περιφέρεια από 1,3 

(Αττική) έως 12 (Δ. Μακεδονία), ενώ κατά ομάδα στόχου κυμαίνεται από 0,4 

(Ψυχικά Ασθενείς) έως 7,8 (άτομα απομακρυσμένων περιοχών) 

 

 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3  
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΣΥΥ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟ  

 
ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ   

ΑΜΕ Α Μετανάστες, 
Πρόσφυγες, 

παλιννοστούντες 

Αρχηγοί 
μονογονεϊκών 
οικογενειών 

Άτομα 
απομακρυσμένω
ν ορεινών και 
νησιωτικών 
περιοχών 

Άτομα με 
γλωσσικές ή 

θρησκευτικές και 
πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες 

Αποφυλακισμένοι, 
φυλακισμένοι, 

ανήλικοι 
παραβάτες 

Πρώην 
χρήστες 

ναρκωτικών 
ουσιών 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Ανατολικής 
Μακεδονίας – 

Θράκης 

1 7 2 5 5 1 1 22 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

4 16 10 7 11 11 3 62 

Δυτικής 
Μακεδονίας 

0 2 2 2 2 0 0 8 

Ηπείρου 0 4 4 4 2 4 1 19 
Θεσσαλίας 2 7 6 6 8 7 3 39 

Ιονίων Νήσων 1 0 0 0 0 0 0 1 
Δυτικής Ελλάδας 2 1 2 1 2 1 1 10 
Στερεάς Ελλάδας   0 4 4 0 4 0 0 12 

Αττικής 10 20 14 2 14 10 8 78 
Πελοποννήσου 0 0 0 1 0 0 0 1 
Βορείου Αιγαίου 0 0 0 0 0 0 0 0 
Νοτίου Αιγαίου 1 1 1 3 2 1 1 10 

Κρήτης 0 2 2 3 1 2 2 12 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ 
21 64 47 34 51 37 20 274 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ <<ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ>>  Β΄ΚΠΣ (1994-1999)  

 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα ΄΄Κοινωνικού 

Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας που εγκρίθηκαν και υλοποιήθηκαν σε εθνικό 

και περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα στην διάρκεια υλοποίησης του Β΄ΚΠΣ,  ως 

προς την κατανομή τους ανά Περιφέρεια και ανά ομάδα στόχο. 

Λόγω έλλειψης συγκεντρωτικών στοιχείων που αφορούν στο σύνολο των 

προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στο Β΄ΚΠΣ (1994-1999) η ανάλυση και η 

εξαγωγή συμπερασμάτων θα στηριχθεί στην Προκήρυξη Ολοκληρωμένων 

Προγραμμάτων ΄΄Κοινωνικού Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας του έτους 1998 

(υλοποίηση των ενεργειών των Προγραμμάτων 1999), η οποία θεωρείται η πιο 

αντιπροσωπευτική γιατί πρώτον περιλαμβάνει το 33% του συνόλου των 

Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στην διάρκεια του Β΄ΚΠΣ και 

δεύτερον το σύνολο των Προγραμμάτων που εγκρίθηκαν περιελάμβανε όλα τα μέτρα 

(προκατάρτιση, κατάρτιση, προώθηση στην απασχόληση και συνοδευτικές 

υπηρεσίες). Συνολικά η προκήρυξη περιελάμβανε 806 Ολοκληρωμένα Προγράμματα 

Κατάρτισης, ενώ τα άτομα ευπαθών ομάδων που καταρτίστηκαν ήταν 12.090.  

 

 

4.1. Γεωγραφική κατανομή των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων  

Από τον Πίνακα 1 καθώς και το Γράφημα 1  που ακολουθούν και  παρουσιάζουν την 

κατανομή των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Κοινωνικού Αποκλεισμού από την 

Αγορά Εργασίας που προκηρύχθηκαν το 1998 και υλοποιήθηκαν στις αρχές του 

1999, ανά Περιφέρεια παρατηρούνται τα εξής: 

• Η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό 39%. Στην 

Περιφέρεια Αττικής υλοποιήθηκαν 314 Προγράμματα όπου καταρτίστηκαν συνολικά 

4.710 άτομα. 

• Ακολουθεί με αρκετά μικρότερο ποσοστό (19,1%) η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, στην οποία προκηρύχθηκαν και υλοποιήθηκαν 154 προγράμματα 

Κοινωνικού Αποκλεισμού.  
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• Συνολικά  στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας και κυρίως στα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης από το 

σύνολο της συγκεκριμένης προκήρυξης υλοποιήθηκε ποσοστό 58,1%  

• Το υπόλοιπο 41,9% κατανέμεται στις υπόλοιπες Περιφέρειες ως εξής: στην 

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη ποσοστό 8,7 και 70 προγράμματα, στην Θεσσαλία 

ποσοστό 7,1 και 57 προγράμματα, στην Δυτικά Ελλάδα ποσοστό 6,6% και 53 

προγράμματα, στην Ήπειρο ποσοστό 4,7% και 38 προγράμματα, στην Κρήτη 

ποσοστό 4,6% και 37 προγράμματα, στην Στερεά Ελλάδα  ποσοστό 3,5% και 28 

προγράμματα, στην Πελοπόννησο ποσοστό 3,3% και 27 προγράμματα, στην Δυτικά 

Μακεδονία ποσοστό 1,4% και 11 προγράμματα, στο Νότιο Αιγαίο ποσοστό 0,9% και 

7 προγράμματα και τέλος στο Βόρειο Αιγαίο και στα Ιόνια Νησιά όμοιο ποσοστό 

0,6% και από 5 προγράμματα.  

 

4.2. Κατανομή των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων ανά Ομάδα στόχο 

Από τον Πίνακα 1 καθώς και το Γράφημα 2  που ακολουθούν και  παρουσιάζουν την 

κατανομή των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Κοινωνικού Αποκλεισμού από την 

Αγορά Εργασίας που προκηρύχθηκαν το 1998 και υλοποιήθηκαν στις αρχές του 

1999, ανά Ομάδα στόχο παρατηρούνται τα εξής: 

• Η Ομάδα στόχος των ατόμων με ειδικές ανάγκες κατέχει την πρώτη θέση στην 

κατανομή των προγραμμάτων ανά ομάδα στόχο με αρκετά υψηλό ποσοστό 37,1. Τα 

προγράμματα σε σύνολο χώρας που αφορούσαν την ομάδα αυτή και για την 

συγκεκριμένη προκήρυξη ήταν 299 και μέσα από αυτά καταρτίστηκαν 4.485 άτομα. 

Το 63,5% των προγραμμάτων υλοποιήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

• Ακολουθεί η Ομάδα στόχος Παλιννοστούντες- Πρόσφυγες – Μετανάστες, η 

οποία συμμετέχει με ποσοστό 27,7% στην συγκεκριμένη προκήρυξη. Συνολικά 

πραγματοποιήθηκαν 224 Ολοκληρωμένα Προγράμματα και καταρτίστηκαν 3.360 

άτομα της ομάδας στόχου. Από την Ομάδα στόχο το μεγαλύτερο ποσοστό 59,4% ή 

133 προγράμματα στο σύνολο των προγραμμάτων της ομάδας προσδιορίστηκαν βάση 

της προκήρυξης και αφορούσαν Πόντιους, ποσοστό 16,5% ή 37 προγράμματα στο 

σύνολο των προγραμμάτων της ομάδας αφορούσε Βορειοηπειρώτες, το  0,4% ή 1 

πρόγραμμα αφορούσε Παλιννοστούντες από Δ.Ε., ποσοστό 8,0% ή 18 προγράμματα 

στο σύνολο των προγραμμάτων της ομάδας αφορούσε Παλιννοστούντες εντός Δ.Ε., 
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ποσοστό 7,6% ή 17 προγράμματα στο σύνολο των προγραμμάτων της ομάδας στόχου 

αφορούσε Πρόσφυγες και τέλος ποσοστό 8,0% ή 18 προγράμματα αφορούσε 

Μετανάστες από Τρίτες χώρες. Τα 2/3 (ποσοστό 76,7%) των προγραμμάτων που 

αφορούσαν Πόντιους ισοκατανεμήθηκε  στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και 

Αττικής, ενώ ποσοστό 32,4% των προγραμμάτων που αφορούσαν Βορειοηπειρώτες 

υλοποιήθηκε στην Ήπειρο.  

• Η Ομάδα στόχος των μακροχρόνια ανέργων ατόμων ηλικίας 45-64 ετών 

συμμετείχε στην προκήρυξη του 1998 με 95 συνολικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα 

ή ποσοστό 11,8%. Συνολικά καταρτίστηκαν 1425 μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 45-

64 ετών. Το μεγαλύτερο ποσοστό προγραμμάτων 42,1% υλοποιήθηκε στην 

Περιφέρεια Αττικής, ενώ ποσοστό 22,1% υλοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας.  

• Οι υπόλοιπες Ομάδες στόχοι συμμετέχουν στην συγκεκριμένη προκήρυξη με 

μικρότερα ποσοστά.  

• Η ομάδα των ατόμων που διαβιούν σε ορεινές μειονεκτικές και νησιωτικές 

περιοχές συμμετέχει στο σύνολο των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων της 

προκήρυξης του 1998 με ποσοστό 5,7% ή 46 προγράμματα εκ των οποίων ποσοστό 

86,96% αφορούσε κατοίκους ορεινών περιοχών (40 προγράμματα) και μόλις το 

13,0% (6 προγράμματα) αφορούσε τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών. 

Ποσοστό 33,3% των προγραμμάτων που αφορούσαν τους κατοίκους των νησιωτικών 

περιοχών υλοποιήθηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ενώ στην περίπτωση των 

προγραμμάτων που αφορούσαν κατοίκους των ορεινών περιοχών 3 Περιφέρειες 

κατέχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά, η Στερεά Ελλάδα με ποσοστό 20% και η Ήπειρος 

και Θεσσαλία με ποσοστό 17,5% η κάθε μία. 

• Η Ομάδα στόχος των ατόμων με γλωσσικές ή θρησκευτικές και πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες κατέχει ποσοστό 4,8% του συνόλου των προγραμμάτων της 

προκήρυξης. Συνολικά υλοποιήθηκαν 39 προγράμματα εκ των οποίων ποσοστό 

35,9% ή 14 προγράμματα αφορούσαν Πομάκους και ποσοστό 64,1% ή 25 

προγράμματα αφορούσαν Τσιγγάνους. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης προκήρυξης 

καταρτίστηκαν 210 Πομάκοι (195 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

Θράκης) και 375 Τσιγγάνοι κυρίως στην Αττική, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα.  

• Η Ομάδα στόχος των αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών συμμετείχε στην 

προκήρυξη του 1998 με 36 συνολικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα ή ποσοστό 4,5%. 
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Καταρτίστηκαν 540 αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών ως επί το πλείστον γυναίκες.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό 38,9% των προγραμμάτων υλοποιήθηκε στην Περιφέρεια 

Αττικής. 

• Ποσοστό 4,5% του συνόλου των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων που 

υλοποιήθηκαν βάσει της προκήρυξης του 1998 κατέχει επίσης και η Ομάδα στόχος 

των φυλακισμένων, αποφυλακισμένων και ανήλικων παραβατών. Ο αριθμός των 

προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν ήταν  36, εκ των οποίων τα 20 αφορούσαν 

αφορούσαν ανήλικους παραβάτες (ποσοστό 55,5% του συνόλου των προγραμμάτων 

της ομάδας στόχου) και 16 αφορούσαν φυλακισμένους και αποφυλακισμένους. 

Συνολικά καταρτίστηκαν 300 ανήλικοι παραβάτες στις Περιφέρειες Αττικής 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και 

Πελοποννήσου και 240 φυλακισμένοι και αποφυλακισμένοι, κυρίως στις Περιφέρειες 

Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. 

• Τέλος η Ομάδα στόχος των υπό απεξάρτηση ή απεξαρτηθέντων ατόμων 

συμμετέχει με ποσοστό 3,8% στο σύνολο των προκηρυχθέντων  προγραμμάτων ή με 

31 προγράμματα, στα οποία καταρτίστηκαν 465 άτομα της ομάδας στόχου. Ποσοστό 

61,3% του συνόλου των προγραμμάτων υλοποιήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής.  
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡ/ΤΩΝ  

ΑΜΕΑ 17 50 6 10 18 0 23 4 140 6 0 3 22 299 
Πόντιοι 18 50 2 2 6 0 2 1 51 0 0 1 0 133 
Βορειοηπειρώτες  0 2 0 12 5 1 5 1 5 4 0 2 0 37 
Παλιννοστούντες από Δ.Ε.  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Παλιννοστούντες εκτός Δ.Ε.  3 6 1 0 2 0 0 1 4 1 0 0 0 18 
Πρόσφυγες  0 0 0 0 0 1 0 0 14 0 0 0 2 17 
Μετανάστες από Τρίτες Χώρες  0 4 0 0 1 1 3 0 6 1 0 0 2 18 
Άνεργοι 45 – 64 7 21 2 3 5 0 6 5 40 3 2 0 1 95 
Ανήλικοι Παραβάτες  2 2 0 0 2 0 2 2 6 3 0 0 1 20 
Φυλακισμένοι & Πρώην 
Φυλακισμένοι 1 2 0 2 1 0 2 0 5 1 0 0 2 16 

Πρώην Χρήστες  0 6 0 0 1 0 0 1 19 2 0 0 2 31 
Αρχηγοί Μονογονεϊκών  
οικογενειών 2 5 0 2 3 1 1 3 14 4 0 0 1 36 

Άτομα νησιωτικών Περιοχών  1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 6 
Άτομα Ορεινών Περιοχών  4 4 0 7 7 1 4 8 0 1 1 0 3 40 
Πομάκοι 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 
Τσιγγάνοι 1 2 0 0 5 0 5 2 8 1 0 0 1 25 

ΣΥΝΟΛΟ   ΠΡ/ΤΩΝ  70 154 11 38 57 5 53 28 314 27 5 7 37 806 
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  
1: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 

2: Κεντρική Μακεδονία 

3: Δυτική Μακεδονία 

4: Ήπειρος 

5: Θεσσαλία 

6: Ιόνια Νησιά 

7: Δυτική Ελλάδα 

8: Στερεά Ελλάδα 

9: Αττική 

10: Πελοπόννησος 

11: Βόρειο Αιγαίο 

12: Νότιο Αιγαίο 

13: Κρήτη 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2 
ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟ

37,1

16,5

0,1

2,2

2,1

2,2

11,8

2,5

2,0

0,7

5,0

1,7

3,1

4,6

3,8

4,5

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

ΑΜΕΑ

Πόντιοι

Βορειοηπειρώτες 

Παλιννοστούντες από Δ.Ε. 

Παλιννοστούντες εκτός Δ.Ε. 

Πρόσφυγες 

Μετανάστες από Τρίτες Χώρες 

Άνεργοι 45 – 64

Ανήλικοι Παραβάτες 

Φυλακισμένοι & Πρώην Φυλακισμένοι

Πρώην Χρήστες 

Αρχηγοί Μονογονεϊκών  οικογενειών

Άτομα νησιωτικών Περιοχών 

Άτομα Ορεινών Περιοχών 

Πομάκοι

Τσιγγάνοι

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ
 

92  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Β΄ΚΠΣ (1994-1999) 

 

Οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες ήταν ειδικά μέσα της διαρθρωτικής πολιτικής της 

Κοινότητας τα οποία η Επιτροπή πρότεινε στα κράτη μέλη για την υποστήριξη 

ενεργειών που συνέβαλαν στην επίλυση προβλημάτων με ιδιαίτερες επιπτώσεις σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Τρία στοιχεία χαρακτήριζαν τις  Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και 

συνέβαλλαν στην προστιθέμενη αξία τους σε σχέση με τις υπόλοιπες ενέργειες που 

χρηματοδοτούνταν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία : 

o Υποστήριξη της ανάπτυξης συνεργασίας σε διακρατικό, διασυνοριακό και 

διαπεριφερειακό επίπεδο 

o Καινοτομία είτε ως προς το περιεχόμενο, είτε ως προς το είδος της εταιρικής 

σχέσης, είτε ως προς τη μεθοδολογία υλοποίησης. 

o Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων 

 

5.1. Κοινοτική Πρωτοβουλία "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" 

 Η Κοινοτική Πρωτοβουλία "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" περιελάμβανε τους παρακάτω 

άξονες: 

 ΑΞΟΝΑΣ NOW 

 ΑΞΟΝΑΣ INTEGRA 

 ΑΞΟΝΑΣ HORIZON 

 ΑΞΟΝΑΣ YOUTHSTART   

Ο στόχος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Απασχόληση», ήταν η συμβολή στην  

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η βελτίωση των μηχανισμών λειτουργίας της 

αγοράς εργασίας με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης της απασχόλησης και την 

προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ε.Ε. Από την άποψη αυτή αποτέλεσε 

άμεση συνέπεια της Λευκής Βίβλου της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη, 

ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, βασικός στόχος της οποίας ήταν να δοθεί η 

μεγαλύτερη δυνατή προτεραιότητα σε ενεργά μέτρα της αγοράς εργασίας και να 

ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη με ένταση απασχόλησης. 

Οι άξονες της Κ.Π περιλαμβάνουν συντονισμένα μέτρα τα οποία αποσκοπούσαν: 

 92



1. Στην προώθηση ίσων δυνατοτήτων απασχόλησης για τις γυναίκες, ιδίως όσον 

αφορά στα μέτρα κατάρτισης, την πρόσβαση σε θέσεις απασχόλησης του 

μέλλοντος και σε θέσεις ανωτέρων στελεχών  

2. στη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες 

και άλλων μειονεκτικών ομάδων  

3. στην προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων και ιδιαίτερα 

εκείνων που δεν διέθεταν βασικά προσόντα ή κατάρτιση.  

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία «Απασχόληση» ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις 

υλοποίησης (1995-1997 η α’ φάση και 1997-1999 η β’ φάση) 

ΑΞΟΝΑΣ NOW 

Σκοπός του άξονα NOW ήταν η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών ανδρών και 

γυναικών σχετικά με τον προσανατολισμό, την κατάρτιση και την απασχόληση. 

Στόχο είχε να περιορίσει την ανεργία των γυναικών, να βελτιώσει τη θέση όσων  ήταν 

ήδη ενταγμένες στο εργατικό δυναμικό και να αναπτύξει καινοτόμες στρατηγικές, ώστε 

να ανταποκριθεί στις μεταβολές, στην οργάνωση της εργασίας και τις απαιτήσεις για 

θέσεις απασχόλησης. Απευθυνόταν σε άνεργες γυναίκες με χαμηλά επαγγελματικά 

προσόντα, εργαζόμενες με χαμηλή ή ανεπίκαιρη εξειδίκευση, εργαζόμενες που 

στόχευαν σε θέσεις διοικητικής ευθύνης, γυναίκες επιχειρηματίες και όσες 

αντιμετώπιζαν πρόσθετα κοινωνικά εμπόδια. 

Στον πρώτο κύκλο (1995-1997) υλοποιήθηκαν 29 προγράμματα συνολικού κόστους 

3.612.000.000 δρχ. Στο δεύτερο κύκλο (1997-1999) υλοποιούνται 33 προγράμματα 

συνολικού κόστους 4.380.000.000 δρχ 

ΑΞΟΝΑΣ INTEGRA   

Στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ υλοποιήθηκε ο άξονας 

INTEGRA  ο οποίος αποσκοπούσε στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας  

και της δυνατότητας απασχόλησης των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που ήταν 

αποκλεισμένοι ή κινδύνευαν  να αποκλεισθούν. 

Στόχοι αυτού του άξονα ήταν αφενός μεν να βελτιωθούν οι δυνατότητες απασχόλησης 

των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και αφετέρου να αναπτυχθούν νέες στρατηγικές 

κατάρτισης, προσανατολισμού, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης που θα 

ανταποκρίνονταν στις διαφορετικές ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ιδίως 

όσων κατοικούσαν σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές. 

Για να υπάρξει σε μεγάλο βαθμό η επίτευξη των στόχων αυτών, δινόταν  ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην εξασφάλιση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων μέσα από τα τέσσερα 
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μέτρα, καθώς και στη διακρατική συνεργασία, τα καινοτομικά στοιχεία, τη συμμετοχή 

των χρηστών και τη συμπληρωματικότητα. 

Ο άξονας INTEGRA αφορούσε 

- τους Μετανάστες, τους Παλιννοστούντες και τους Ομογενείς  

- τα άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες τσιγγάνους και  

ορεινούς (πομάκους)  

- τα άτομα που κατοικούσαν σε απομακρυσμένες, φθίνουσες, νησιωτικές και 

ορεινές περιοχές  

- τα εξαρτημένα και απεξαρτημένα άτομα από ναρκωτικές και άλλες ουσίες  

- τους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών και τέλος  

- τους φυλακισμένους, αποφυλακισμένους και  τους ανήλικους παραβάτες  

Στον Α΄ Κύκλο 1995-1997 υλοποιήθηκαν 21 προγράμματα στον άξονα INTEGRA, με 

συνολικό κόστος έγκρισης 3.019.101.000 δρχ.    Από αυτά, τα 10 αφορούσαν τις 

Λοιπές Κοινωνικές Ομάδες, με συνολικό κόστος  1.332.681.000 δρχ.,  το ένα εξ αυτών 

που επρόκειτο να υλοποιηθεί από την Ιερά Μητρόπολη Ολυμπίας  &   Τρυφιλίας  

ακυρώθηκε  και τα 11  τους Μετανάστες , Παλιννοστούντες και Ομογενείς, με 

συνολικό κόστος 1.686.420.000 δρχ. 

Στον Β’ Κύκλο 1997-1999, υλοποιήθηκαν 46 προγράμματα, τα οποία κάλυπταν το 

σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας δηλ. και τις 13 Διοικητικές Περιφέρειες με 

συνολικό προϋπολογισμό   6.054.950.000 δρχ. 

Κάποια από τα σχέδια αυτά αποτελούσαν  τη συνέχεια  και τη βελτίωση επιτυχημένων 

δομών του Α΄ Κύκλου. 

ΑΞΟΝΑΣ HORIZON 

Σκοπός του άξονα ήταν η βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας και η προώθηση σταθερών προοπτικών 

απασχόλησής τους. 

Ομάδα στόχος του Άξονα ήταν τα άτομα με ειδικές ανάγκες (κωφοί και βαρήκοοι, 

τυφλοί, άτομα με κινητικά προβλήματα, άτομα με νοητικά προβλήματα, άτομα με 

ψυχικά νοσήματα, σπαστικά άτομα, αυτιστικοί, άτομα με χρόνιες παθήσεις), ενώ οι 

υλοποιούμενες ενέργειες αφορούσαν και αρμόδια στελέχη φορέων του Δημόσιου και 

Ιδιωτικού τομέα εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, συνδικαλιστές, στελέχη Οργανισμών κ.α.) 

Κατά τη διάρκεια του Α' κύκλου του Β' ΚΠΣ (1995-1997) υλοποιήθηκαν 23 

προγράμματα με συνολικό εγκεκριμένο κόστος 3.120.600.000 
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Κατά τη διάρκεια του Β' κύκλου (1997-1999) υλοποιήθηκαν 48 προγράμματα με 

συνολικό εγκεκριμένο κόστος 6.326.696.200.  

 

ΑΞΟΝΑΣ YOUTHSTART   

Η στρατηγική του άξονα Youthstart της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ” 

αναφερόταν στην πιλοτική παρέμβαση, διαμέσου ολοκληρωμένων σχεδίων, για την 

υποστήριξη των νέων ηλικίας 16 μέχρι 24 ετών, χωρίς ή με ανεπαρκή βασικά 

επαγγελματικά προσόντα με ορίζοντα την ένταξή τους στην αγορά εργασίας ή την 

επανένταξή τους σε κατάλληλη εκπαιδευτική βαθμίδα. 

Οι νέοι στους οποίους αναφερόταν η παρέμβαση ήταν οι απόφοιτοι Α’θμιας, Β΄θμιας 

και μεταλυκειακής εκπαίδευσης καθώς και όσο είχαν εγκαταλείψει το εκπαιδευτικό 

σύστημα ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιφέρειας ή πολιτιστικών χαρακτηριστικών.  

Δεν συμπεριλαμβάνονταν στην ομάδα στόχου του άξονα Youthstart νέοι πτυχιούχοι 

ΑΕΙ / ΤΕΙ, οι οποίοι είχαν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναγνωρισμένα 

επαγγελματικά προσόντα. 

Τροποποίηση: Κατά την πρώτη φάση υλοποίησης των σχεδίων η ηλικία της ομάδας 

στόχου ήταν από 16 μέχρι 20 ετών. Μετά από αξιολόγηση προτάθηκε από το Υπουργείο 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έγινε αποδεκτή η αύξηση του ορίου ηλικίας στα 24 χρόνια 

εξαιτίας της υποχρεωτικής στράτευσης των ανδρών, γεγονός που επιδρούσε αρνητικά 

στις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την υποστήριξη των νέων.  

Οι στόχοι του άξονα Youthstart αναλύονται σε δύο κύριες συνιστώσες: 

• Στο βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό με στόχο την πιλοτική κατάρτιση και την 

απασχόληση ορισμένου αριθμού επωφελούμενων της ομάδας στόχου, ήτοι την άμεση 

αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων διαμέσου δράσεων επαγγελματικού 

προσανατολισμού, προκατάρτισης, κατάρτισης διάρκειας από 600 μέχρι 1200 ώρες και 

ετεροαπασχόληση ή αυτοαπασχόληση με επιδότηση (των νέων θέσεων εργασίας ή των 

νέων ελεύθερων επαγγελματιών) από τον ΟΑΕΔ για κάθε νέο ή νέα. 

• Στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό με στόχο: την άρση των συνθηκών αποκλεισμού 

των νέων από τον κοινωνικό ιστό και ένταξη στην αγορά εργασίας ή την επανένταξή 

τους στο εκπαιδευτικό σύστημα  με: 

1. Τη δημιουργία δομών επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής και 

υποστήριξης των νέων, στελεχωμένες με καταλλήλως καταρτισμένο προσωπικό.  
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2. Τη δημιουργία δικτύων τοπικών, περιφερειακών, εθνικών, ευρωπαϊκών με τη 

συμμετοχή φορέων, της Νομαρχιακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και 

διακρατικών φορέων.  

3. Τη σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης  με την αγορά εργασίας.  

4. Τη διαμόρφωση νέας αντίληψης σχετικά με το ρόλο των εργοδοτών και των 

επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της ανεργίας της ομάδας στόχου.   

5. Τη δημιουργία ανοιχτών συναντήσεων (Forum) για την καταγραφή των 

προβληματισμών των νέων και την δημοσιοποίησή τους, διαμέσου των τοπικών 

μέσων μαζικής ενημέρωσης ή άλλων ελκυστικών τρόπων, γεγονός που συνέβαλε 

στην κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων για τη θετική αντιμετώπιση των 

προβλημάτων των νέων.   

6. Τη θετική επίδραση των αποτελεσμάτων, από την εφαρμογή των πειραματικών 

σχεδίων, στα εθνικά συστήματα επαγγελματικού προσανατολισμού, 

προκατάρτισης, κατάρτισης και απασχόλησης και την ενσωμάτωση των καλών 

πρακτικών στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόλησης (ΕΣΔΑ) και στα 

Σχέδια Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ).  

Το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για τα σχέδια και των δύο φάσεων 

ανέρχονταν στα 7.580.840.000 δραχμές, 2.829.500.000 δρχ. η Α΄ Φάση και 

4.751.340.000 η Β΄Φάση και η χρηματοδότηση των σχεδίων προέρχονταν κατά 75% 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. Επίσης 

προβλεπόταν η  συμμετοχή από επιχειρήσεις σε ποσοστό 10% επί του συνολικού 

προϋπολογισμού κάθε σχεδίου. 

 

 5.2. Κοινοτική Πρωτοβουλία "ADAPT" 

Η κοινοτική πρωτοβουλία ADAPT είχε αναπτυχθεί σε εφαρμογή του στόχου 4 των 

διαρθρωτικών ταμείων, ο οποίος προωθούσε τη πρόληψη της ανεργίας μέσω της 

προσαρμογής του εργατικού δυναμικού και των συστημάτων παραγωγής στη 

βιομηχανική μεταβολή και οι στόχοι της κινούνταν πάνω στις κατευθύνσεις της 

Λευκής Βίβλου για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Πιο 

συγκεκριμένα η ADAPT είχε τέσσερις αλληλοεξαρτώμενους στόχους: 

1. Την επιτάχυνση της μεταβολής του εργατικού δυναμικού στις βιομηχανικές 

μεταβολές.  
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2. Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και του 

εμπορίου.  

3. Τη βελτίωση των προσόντων, καθώς και την αύξηση της ευελιξίας και της 

κινητικότητας των εργαζομένων, προκειμένου να προληφθεί η ανεργία.  

4. Την πρόβλεψη και επιτάχυνση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και νέων 

δραστηριοτήτων, κυρίως αυτών που προϋποθέτουν ένταση εργασίας και με 

έμφαση στις ΜΜΕ.  

Κύριο αντικείμενο της πρωτοβουλίας ήταν το ζήτημα της βιομηχανικής μεταβολής και 

των συνεπειών της στη λειτουργία της αγοράς εργασίας και στο ανθρώπινο δυναμικό. 

Μέσω των ενεργειών που χρηματοδοτούνταν στο πλαίσιο της ADAPT αναπτύχθηκαν 

και εφαρμόστηκαν νέες ιδέες και προσεγγίσεις για τη διαχείριση του φαινομένου της 

βιομηχανικής μεταβολής, με τέτοιο τρόπο ώστε να προωθηθούν καινοτόμες 

προσεγγίσεις για την κατάρτιση και τον προσανατολισμό του ανθρώπινου δυναμικού 

και να βελτιωθούν οι επαγγελματικές προοπτικές των εργαζομένων και δομές 

υποστήριξης των επιχειρήσεων. 

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία ADAPT αναπτύχθηκε όπως και αυτή της «Απασχόλησης» 

σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση υλοποιήθηκαν 111 Σχέδια, ενώ κατά τη δεύτερη 

φάση υλοποιούνται 113 σχέδια. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της α΄ φάσης 

υλοποίησης ανέρχεται σε 5.720.680.000 δρχ., ενώ της β΄ φάσης σε 10.012.030.000 

δραχμές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <<ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ>> Β΄ΚΠΣ (1994-1999) 

 

6.1. Γενικά χαρακτηριστικά  του Ε.Π. <<Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από 

την Αγορά Εργασίας>> 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.)  <<Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την 

Αγορά Εργασίας>>, στόχευε στην Καταπολέμηση των αντικειμενικών και 

υποκειμενικών συνθηκών, αιτιών και μηχανισμών που δυσκολεύουν την πρόσβαση 

στην Αγορά  Εργασίας και τελικά οδηγούν στον αποκλεισμό από αυτήν, μιας σειράς 

κοινωνικών ομάδων (ομάδες-στόχοι ωφελούμενοι), οι οποίες περιελάμβαναν:  

• Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και συγκεκριμένα άτομα με 

κινητικά προβλήματα, προβλήματα αισθητήριων οργάνων και νοητική 

στέρηση 

• Οικονομικούς μετανάστες, παλιννοστούντες Έλληνες και πρόσφυγες 

διαφόρων εθνικοτήτων  

• Άτομα με ψυχικές ασθένειες  

• Άλλες κοινωνικές ομάδες που υφίστανται ή απειλούνται από αποκλεισμό, 

όπως οι φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες, αρχηγοί 

μονογονεϊκών οικογενειών, κάτοικοι ορεινών και νησιωτικών 

(απομακρυσμένων) περιοχών, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές 

ιδιαιτερότητες (π.χ. τσιγγάνοι, πομάκοι), πρώην χρήστες ουσιών και 

άνεργοι 45-64 ετών.  

Οι βασικοί στόχοι και προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος ήταν η 

επιτάχυνση των αναπτυξιακών διαδικασιών, μέσω της αξιοποίησης του συνόλου του 

ανθρώπινου δυναμικού και ενεργοποίηση των ομάδων που ήταν αποκλεισμένες από 

την αγορά εργασίας, καθώς και η συγκρότηση μιας διευρυμένης αγοράς εργασίας 

στην οποία να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση όλες οι ομάδες της κοινωνίας. 

Αναλυτικότερα οι βασικοί στόχοι του Ε.Π. ΄΄Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από 

την Αγορά εργασίας¨ ήταν:  
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 Καταπολέμηση των αντικειμενικών και υποκειμενικών συνθηκών, αιτίων και 

μηχανισμών που οδηγούν στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και 

συμβολή στην αναστολή των διαδικασιών αναπαραγωγής και διαιώνισης του 

φαινομένου 

 Ανάπτυξη των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελματικών προσόντων των 

ατόμων που ανήκουν στις ομάδες-στόχους του Ε. Π. και διευκόλυνση της 

πρόσβασης τους στην αγορά εργασίας 

 Κοινωνική και ψυχολογική στήριξη και ενίσχυση των ατόμων και 

πληθυσμιακών ομάδων του Ε.Π. προκειμένου να υπερβούν τις πάσης φύσεως 

υποκειμενικές αναστολές και τους κάθε μορφής αντικειμενικούς φραγμούς που 

εμποδίζουν την πρόσβαση στην τυπική αγορά εργασίας 

 Καταπολέμηση των διακρίσεων, των αρνητικών κοινωνικών στερεοτύπων 

και του κοινωνικού στιγματισμού και προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης.  

 Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, της κοινωνικής συνοχής και της 

κοινωνικής σύγκλισης 

 Ενθάρρυνση για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 

 Μεταφορά εμπειριών και τεχνολογίας 

 Η προώθηση της απασχόλησης 

 

Το Ε.Π. ‘’Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας’’ εγκρίθηκε το 

1994 για το διάστημα 1994-1999 και αναθεωρήθηκε ως προς τον προϋπολογισμό και 

την διάρθρωσή του το 1998. Ο συνολικός προϋπολογισμός μετά την αναθεώρηση 

ορίστηκε σε 254.000.000 Ευρώ κοινοτική συμμετοχή και 84.000.000 Ευρώ εθνική 

συμμετοχή .  

Με την αναθεώρηση του Ε.Π. το 1998, η διάρθρωση του Προγράμματος 

διαμορφώθηκε ως εξής:  

Υποπρόγραμμα 1: Ένταξη/ επανένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες (κινητικά 

προβλήματα, προβλήματα αισθητήριων οργάνων, νοητική στέρηση) 

Υποπρόγραμμα 2: Ένταξη/ Επανένταξη μεταναστών, παλιννοστούντων, 

προσφύγων 

Υποπρόγραμμα 3: Ένταξη/ επανένταξη λοιπών αποκλεισμένων ομάδων 

Υποπρόγραμμα 4: Ένταξη/ επανένταξη ατόμων με ψυχικές ασθένειες 

Υποπρόγραμμα 5: Κοινές υποδομές και υπηρεσίες 

Υποπρόγραμμα 6: Εφαρμογή  
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Κύριο χαρακτηριστικό του Ε.Π. ήταν η πολυδιάστατη προσέγγιση και η 

συμπληρωματικότητα των ενεργειών του. Η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην 

ανάπτυξη μιας συνεκτικής δέσμης μέτρων, τα οποία καλύπτουν όλη την πορεία 

ένταξης και επανένταξης στην Αγορά Εργασίας. Τα μέτρα αυτά αναφέρονταν σε 

συνδυασμό προκατάρτισης, κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση, αλλά και 

συνοδευτικών υποστηρικτικών ενεργειών με την ταυτόχρονη λειτουργία κοινών 

υποδομών και υπηρεσιών.  

Επιπρόσθετα και επειδή αποδιδόταν ιδιαίτερη σημασία στην ένταξη των 

καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας, το ΕΠ ενίσχυε την ανάπτυξη δομών και 

μηχανισμών διασύνδεσης των προγραμμάτων κατάρτισης με την τοπική αγορά 

εργασίας και διάδοση καλών πρακτικών. Επίσης μέσω του Ε.Π. προβλεπόταν 

συμπληρωματικές ενέργειες υποστήριξης των ομάδων στόχων όπως:  

• Η επιμόρφωση εκπαιδευτών και η υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων με 

απώτερο στόχο την αποκόμιση καλών πρακτικών και την στο άμεσο μέλλον 

πολλαπλή εφαρμογή τους  

1. Η εκπόνηση οδηγών αποδημίας και παλιννόστησης 

2. Η προβολή της φυσιογνωμίας και του έργου των Παλιννοστούντων 

3. Η διοργάνωση εκθέσεων ενημέρωσης για την επαγγελματική δραστηριότητα 

των τσιγγάνων και προβολή προϊόντων  τσιγγάνικης τέχνης  

4. Η χρηματοδότηση εργονομικών διευθετήσεων εσωτερικών και εξωτερικών 

χώρων για άτομα με ειδικές ανάγκες σε κτίρια Νομαρχιών και Περιφερειών  

5. Ο εξοπλισμός ξενώνων και οικοτροφείων για την εφαρμογή του 

προγράμματος αποασυλοποίησης ψυχικά νοσούντων  

6. Η δημιουργία και η ανάπτυξη Κέντρων Φυλακισμένων, Αποφυλακισμένων 

και χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών, Συμβουλευτικών Κέντρων για άτομα 

των ομάδων στόχου και Κέντρου Τοξικομανών Κρατουμένων  

7. Η  ανάπτυξη δομών παροχής συνοδευτικών Υποστηρικτών Υπηρεσιών στον 

ΟΑΕΔ, στο ΚΕΘΙ κ.λ.π.  

 

6.2. Χρηματοοικονομική ολοκλήρωση – Απορρόφηση  
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Ως προς την πορεία του οικονομικού αντικειμένου  του Ε.Π. <<Καταπολέμηση του 

Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας>>, με βάση στοιχεία από το 1994 έως και τον 

Σεπτέμβριο 1999, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

Έως και το 1998, το ΕΠ εμφάνιζε στο σύνολό του το μικρότερο ποσοστό 

απορρόφησης από τα Ε.Π. των Ανθρωπίνων Πόρων (22,69%). Το χαμηλό ποσοστό 

του συγκεκριμένου ΕΠ οφείλεται στο γεγονός ότι συνάντησε σοβαρά προβλήματα 

υλοποίησης. Το κρίσιμο Υποπρόγραμμα 4 (Κοινές Υποδομές και Υπηρεσίες) 

παρέμεινε έως και το 1998  αδρανές. Με απόφαση της τελευταίας Επιτροπής  

Παρακολούθησης, τον Μάιο του 1998, εγκρίθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες 

(εκπαίδευση εκπαιδευτών και στελεχών, προγράμματα επίδειξης, προώθηση 

καινοτομικών προγραμμάτων κ.λ.π.). Επίσης το Υποπρόγραμμα 5 δεν είχε αρχίσει να 

απορροφά.  

Το 1995 δεν υλοποιήθηκε κανένα πρόγραμμα με αποτέλεσμα να ζητηθεί από το 

Υπουργείο η μεταφορά των προβλεπόμενων για το έτος αυτό ποσών στο επόμενο 

έτος. Το 1996 αξιολογήθηκαν 1.196 προτάσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν 855 προς 

υλοποίηση. Το 1997, το οποίο είναι έτος μεταβατικού σταδίου, ολοκληρώθηκαν 

κάποια έργα, που είχαν ξεκινήσει το 1996 και υλοποιήθηκαν τα έργα της μεταβατικής 

φάσης. Έτσι, από τις 1.111 προτάσεις που κατατέθηκαν, εγκρίθηκαν αρχικά οι 562, 

ενώ σε 39 περιπτώσεις, οι φορείς δεν προέβησαν σε υλοποίηση των προτάσεων τους 

με αποτέλεσμα ο τελικός αριθμός των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν να μειωθεί 

σε 523. Η συνολική απορρόφηση του προγράμματος μέχρι το τέλος του 1999 

ανέρχεται σε 54%, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που διαμορφώθηκε μετά την 

αναθεώρηση του 1998. Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης των ενεργειών μέσα στο 

2000 που εγκρίθηκαν κατά την προκήρυξη του 1999, το πρόγραμμα απορροφά το 

89% του προϋπολογισμού του.  

Όσον αφορά την απορρόφηση κατά Υποπρόγραμμα και Μέτρο, η κατάσταση 

διαμορφώνεται ως εξής:  

Το Υποπρόγραμμα 1 (ένταξη και επανένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες στην αγορά 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και ατόμων με νοητικές και ψυχικές μειονεξίες) έως 

τα τέλη του 1998 εμφανίζει το μεγαλύτερο ρυθμό απορρόφησης από όλα τα 

Υποπρογράμματα του ΕΠ. Έτσι, το ποσοστό απορρόφησης του μέχρι το τέλος του 

1997 ανήλθε στο 32,72%, ενώ έως τα τέλη του 1998 σε 33,16%. 

Το Υποπρόγραμμα 2 (καταπολέμηση του αποκλεισμού και της ανεργίας των 

παλιννοστούντων, μεταναστών και προσφύγων έως και το 1998 εμφανίζει 
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χαμηλότερη απορρόφηση, τόσο στα επιμέρους Μέτρα όσο και στο σύνολό του. Έτσι 

για την περίοδο 1994-1997 το ποσοστό απορρόφησης του Υποπρογράμματος ανήλθε 

σε 21,58% ενώ το 1998 διαμορφώθηκε στο 21,86%.  

Το Υποπρόγραμμα 3 (ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας λοιπών 

αποκλεισμένων ομάδων όπως φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, μονογονεϊκές 

οικογένειες, κ.λ.π.) για την περίοδο 1994-1997 εμφάνιζε ποσοστό απορρόφησης 

23,36%, ενώ εμφανίζει πολύ μικρή αύξηση το 1998 (23,73%). 

Η  απορρόφηση σε επίπεδο Υποπρογραμμάτων κυμαίνεται  έως και τον Σεπτέμβριο 

του 1999 από 86% (στο Υποπρόγραμμα 2: Μετανάστες, Παλιννοστούντες, 

Πρόσφυγες) , έως 7,6% στο υποπρόγραμμα 6: Εφαρμογή.  

Μετά την προκήρυξη του 1999 υπάρχει σχεδόν πλήρης απορρόφηση των 

Υποπρογραμμάτων 1 και 2, ενώ η απορρόφηση του Υποπρογράμματος 4 ανέρχεται 

στο  87% 

Έως και το 1999 η απορρόφηση του Μέτρου 1 (προκατάρτιση – κατάρτιση) για τα 

Υποπρογράμματα 1,2,3 και 4 ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική (77,5%), ενώ των 

Μέτρων 2 (προώθηση στην απασχόληση) και 3 (ΣΥΥ) καθόλου ικανοποιητική (26%) 

και 41% αντίστοιχα.  Η εικόνα αυτή βελτιώνεται σημαντικά με την τελευταία 

προκήρυξη του 1999.  

 

6.3. Φυσική ολοκλήρωση – Αποτελεσματικότητα  

 

Φυσική πορεία δράσεων 1994  

Κατά την διάρκεια του 1994 δεν υλοποιήθηκε καμία δράση από τις εντασσόμενες στο 

Β΄ΚΠΣ, αντιθέτως παρατάθηκαν κάποιες ενέργειες των προγραμμάτων του Α΄ΚΠΣ. 

Έτσι , το σύνολο των ατόμων που επωφελήθηκαν ανέρχεται σε 3.090, εκ των οποίων 

οι 1820 (58,9%) ήταν άνδρες και οι 1270 (41,1%) γυναίκες. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των επωφελουμένων (69%) του συνόλου συμμετείχε σε ενέργειες στο 

πλαίσιο του Υποπρογράμματος 1 (Ένταξη και Επανένταξη στην Αγορά Εργασίας 

Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων και των ωφελουμένων ψυχικής 

υγείας), ενώ ένα μεγάλο τμήμα (27%) συμμετείχε σε δράσεις στο πλαίσιο του 

υποπρογράμματος 2 (Ένταξη Μεταναστών και Παλιννοστούντων).   

Φυσική πορεία δράσεων για το 1995. 

 Το 1995 το πρόγραμμα δεν παρουσίασε καμία πρόοδο αφού δεν υλοποιήθηκαν 

καθόλου δράσεις. 
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Φυσική πορεία δράσεων για το 1996 

Η πρώτη ουσιαστική περίοδος εφαρμογής του προγράμματος αφορά το 1996. Κατά 

την περίοδο αυτή επωφελήθηκαν συνολικά 11.003 άτομα, εκ των οποίων 6.219 ήταν 

άνδρες (56,52%) ενώ 4.784 ήταν γυναίκες. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην 

συγκριτικά χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στα Υποπρογράμματα 1 και 3 ενώ, 

αντιθέτως, η εικόνα αντιστρέφεται όταν γίνεται λόγος για το Υποπρόγραμμα 2. Η 

συμμετοχή των ωφελουμένων κατά κατηγορία αποκλεισμού (και κατά συνέπεια κατά 

Υποπρόγραμμα) εμφανίζεται σχετικά ισομερής. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 

επωφελουμένων 35,04% ήταν ΑΜΕΑ, 35,12% παλιννοστούντες και πρόσφυγες και 

29,85% αποκλεισμένοι λοιπών κατηγοριών. 

Αναφορικά με την γεωγραφική κατανομή των ενεργειών, το 56% των προγραμμάτων  

του Υποπρογράμματος 1, υλοποιήθηκαν στο Νομό Αττικής, ενώ το 16% στην 

Κεντρική Μακεδονία. Αντίθετα, από τα προγράμματα του Υποπρογράμματος 2, το 

30% υλοποιήθηκε στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, το 25% στο Νομό 

Αττικής και το 21% στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Τέλος, 

όπως αναμενόταν, η γεωγραφική κατανομή των δράσεων του Υποπρογράμματος 3 

εμφανίζει μεγάλη διασπορά. 

Φυσική πορεία δράσεων για το 1997-1998 

Από τις προτάσεις του μεταβατικού σταδίου του 1997-1998, η απόλυτη πλειοψηφία 

(53% του συνόλου των εγκριθέντων προγραμμάτων) αφορούν το Υποπρόγραμμα 1 

(Άτομα με Ειδικές Ανάγκες), ενώ οι λοιπές δράσεις ισοκατανέμονται στα 

Υποπρογράμματα 2 και 3. Συγκεκριμένα, κατά την εν λόγω περίοδο, ο αριθμός των 

συνολικά ωφελουμένων ανέρχεται σε  7.750 άτομα εκ των οποίων 3.315, ήτοι 

ποσοστό 43,91% ήταν άνδρες. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι το ποσοστό 

συμμετοχής των ανδρών είναι ιδιαίτερα υψηλό στο Υποπρόγραμμα 1 (1.943 άνδρες 

έναντι 1.268 γυναικών) ενώ, αντίθετα, στα Υποπρογράμματα 2 και 3 οι γυναίκες 

υπερτερούν σε συμμετοχή από τους άνδρες. Εξάλλου, από την ανάλυση της σύνθεσης 

των προγραμμάτων ανά τύπο ενέργειας προκύπτει μια σχετική υστέρηση των 

δράσεων που στοχεύουν στην προώθηση της απασχόλησης. Όσον αφορά πάλι στην 

συμμετοχή των επωφελούμενων κατά κατηγορία αποκλεισμού (και κατά συνέπεια 

κατά υποπρόγραμμα), η κατανομή τους έχει ως εξής: Από το σύνολο των 

επωφελούμενων  42,53% ήταν ΑΜΕΑ, 30,07% παλιννοστούντες  και πρόσφυγες και 

27,4% αποκλεισμένοι λοιπών κατηγοριών. 

Φυσική πορεία δράσεων για το 1999 
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Το 1999 υλοποιήθηκαν προγράμματα τα οποία προκηρύχθηκαν το 2ο Εξάμηνο του 

1998. Συνολικά καταρτίστηκαν 7.580 άτομα κοινωνικά ευπαθών ομάδων.  

Στην προκήρυξη του 1999 εγκρίθηκαν ενέργειες των Υποπρογραμμάτων 1,2,3, (για 

τις ομάδες των φυλακισμένων, αποφυλακισμένων και ανήλικων παραβατών, ατόμων 

εξαρτημένων και απεξαρτημένων από ουσίες  και ανέργων 45-65 ετών), 4 και 5 (για 

το Μέτρο 2: Προώθηση Καινοτομικών Προγραμμάτων), οι οποίες υλοποιήθηκαν το 

2000.  Συνολικά καταρτίστηκαν 7.000 άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων στόχων  

Συνοψίζοντας:  

• Με βάση την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου κατά τα έτη 1994-

1999 ο συνολικός στόχος των 53.746 ωφελουμένων που προέβλεπε το Ε,Π, μειώνεται 

σε 36.423 περίπου άτομα που συμμετείχαν σε κύριες ενέργειες ιδιαίτερα 

προκατάρτισης και κατάρτισης. Το ποσοστό κάλυψης των ανέργων από το στόχο του 

Ε.Π. ανέρχεται σε 67,8%. Ανά ομάδα στόχο το ποσοστό κάλυψης είναι: 

112,8% για την ομάδα των ΑΜΕΑ 

85,2% για την ομάδα των μεταναστών, παλιννοστούντων και προσφύγων 

39,1 για τις λοιπές ομάδες 

60,7% για τους Ψυχικά Ασθενείς 

• Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την εικόνα υλοποίησης της προκήρυξης 

του 1998 (υλοποίηση 1999) και πιο συγκεκριμένα την μέση διάρκεια των 

συνιστωσών των προγραμμάτων (προκατάρτιση, κατάρτιση, προώθηση στην 

απασχόληση, συνοδευτικές υπηρεσίες) και το μέσο κόστος ανά ωφελούμενο σε 

δραχμές και σε ευρώ. Το κόστος αυτής της προκήρυξης είναι το αμεσότερα 

μετρήσιμο αλλά και το αντιπροσωπευτικότερο, καθώς το σύνολο των προγραμμάτων 

που εγκρίθηκαν περιελάμβανε όλα τα μέτρα (προκατάρτιση, κατάρτιση, προώθηση 

στην απασχόληση και συνοδευτικές υπηρεσίες) καλύπτοντας όλη την πορεία της 

ένταξης επανένταξης στην Αγορά Εργασίας. 

 Μέση 

διάρκεια 

Μέσο κόστος ανά 

ωφελούμενο (δρχ) 

Μέσο κόστος ανά 

ωφελούμενο (Ευρώ) 

Μέτρο 1.α. 

Προκατάρτιση 

134 ώρες 624.313 1.842 

Μέτρο 1.β. Κατάρτιση 427 ώρες 1.691.980 4.991 

Μέτρο 2. Προώθηση 

της Απασχόλησης 

4,6 μήνες 311.475 919 
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Μέτρο 3. 

Συνοδευτικές 

Υπηρεσίες 

6,8 μήνες 599.359 1.768 

ΣΥΝΟΛΟ  3.227.127 9.520 

 

• Συγκριτικά με το μορφωτικό επίπεδο των ωφελουμένων, αξίζει να σημειωθεί 

ότι και πάλι, οι ωφελούμενοι από το  Υποπρόγραμμα 2 εμφανίζουν το υψηλότερο 

επίπεδο μόρφωσης (44% έχει ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ 35% 

είναι απόφοιτοι ανώτερης ή ανώτατης σχολής. Αντιθέτως, οι ωφελούμενοι από το 

Υποπρόγραμμα 1 εμφανίζουν το μικρότερο επίπεδο μόρφωσης (55% είναι άτομα 

χωρίς εκπαίδευση ή απόφοιτοι δημοτικού). Για το σύνολο του ΕΠ, το ποσοστό των 

ωφελουμένων που έχουν ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανέρχεται σε 

29,2%, ενώ το ποσοστό των ατόμων χωρίς εκπαίδευση ανέρχεται σε 16%. 

• Η ποσοστιαία κατανομή των ωφελουμένων του ΕΠ κατά φύλο, ηλικία και 

διάρκεια ανεργίας έχει ως εξής: 

Άνδρες:                           59% 

Γυναίκες:                         41% 

Νέοι<25:                          37% 

Ενήλικες>25:                   63% 

Μακροχρόνια Άνεργοι:   32,5% 

Βραχυχρόνια Άνεργοι:    67,5% 

• Ο αρχικός στόχος του Ε.Π. να προωθήσει σε θέσεις εργασίας 58% των 

συμμετεχόντων σε κύριες ενέργειες δεν είναι εφικτός εφόσον ο αριθμός των 

ωφελουμένων από το Ε.Π. που ήταν έως το 1999 αποδέκτες επιδοτούμενων θέσεων 

απασχόλησης είναι μόλις 132. 

• Το Μέτρο 1 <<Κατάρτιση>> (προκατάρτιση και κατάρτιση που αποτελούν 

κύριες ενέργειες) ολοκλήρωσαν σχεδόν το φυσικό και οικονομικό τους αποτέλεσμα, 

σε αντίθεση με το  Μέτρο 2 <<Προώθηση στην Απασχόληση>> και το Μέτρο 3 

<<Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες>> έχουν αισθητά μικρότερη 

απορρόφηση 66% και 82% αντίστοιχα. Η εικόνα αυτή καταδεικνύει δύο προβλήματα, 

πρώτον ότι η προώθηση στην απασχόληση δεν μπόρεσε να υλοποιήσει το 

σημαντικότερο οικονομικό τμήμα της που αφορά την επιδότηση 

αυτοαπασχολουμένων (65% επί του προϋπολογισμού του Μέτρου) και δεύτερον ότι η 
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παροχή ΣΥΥ δεν υλοποιήθηκε σε πολλές περιπτώσεις προγραμμάτων, τα οποία 

κατέληξαν να υλοποιούνται απλά ως ενέργειες κατάρτισης και όχι ως ολοκληρωμένες 

δράσεις. 

 

6.4. Προβλήματα  και αδυναμίες κατά την υλοποίηση 

 

Οι μηχανισμοί υλοποίησης του Ε.Π. συνίστανται στην λειτουργία πιστοποιημένων 

δομών κατάρτισης και παροχής ΣΥΥ. Η υλοποίηση των ενεργειών του Ε.Π. στα 

πλαίσια του Ε.Π. έγινε ωστόσο από δομές που πιστοποιήθηκαν το 1995 και στην 

συνέχεια ήρθη η πιστοποίησή τους και από φορείς του δημοσίου τομέα το 1994 και 

κατά το μεταβατικό στάδιο του 1997-1998. Περιγραφικά στοιχεία για τις δομές που 

πιστοποιήθηκαν το 1995 δεν υπάρχουν και δεν μπορεί επομένως να αναλυθεί και να 

αξιολογηθεί η λειτουργία τους, η οποία κατά την γενικότερη άποψη δεν ήταν 

ιδιαίτερα ικανοποιητική.  

Η νέα πιστοποίηση του 1998 ανέδειξε ένα νέο σύστημα δομών, οι οποίες 

διακρίνονται στα ΚΕΚ (131 φορείς με δυναμικότητα θέσεων κατάρτισης 18.867 και  

261 δομές), ΚΕΣΥΥ (85) και Εξειδικευμένα Κέντρα (57) με προδιαγραφές πολύ 

αυστηρότερες και απαιτητικές από την πρώτη πιστοποίηση. Η πιστοποίηση των ΚΕΚ 

στις ομάδες στόχου του Ε.Π. ωστόσο υποδηλώνει έλλειψη εξειδίκευσης 

ενδιαφερόντων και έντονη τάση επιλογής των ΄΄εύκολων΄΄ ομάδων στόχου, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρή αναντιστοιχία μεταξύ αριθμητικού στόχου χρηστών 

και προσφοράς υπηρεσιών από πιστοποιημένες δομές κατά ομάδα στόχου. 

Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου υπερπροσφοράς δομών για πολλές από τις 

ομάδες είναι η πολυδιάσπαση των ενεργειών υλοποίησης σε μεγάλο βαθμό φορέων 

και η αδυναμία συσσώρευσης εμπειρίας και εξειδίκευσης των φορέων υλοποίησης. 

Η μέση δυναμικότητα των δομών κατάρτισης είναι 72,3 άτομα ανά δομή με πολλές 

διακυμάνσεις ανά περιφέρεια. Μεγάλες διακυμάνσεις παρατηρούνται επίσης στην 

γεωγραφική  διασπορά των δομών. Το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχουν οι 

μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ενώ έντονη απουσία δομών 

παρατηρείται στις νησιώτικες περιοχές.  

Επίσης η δημιουργία εταιρικών σχέσεων ΚΕΚ και ΚΕΣΥΥ για υλοποίηση 

ολοκληρωμένων δράσεων καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής σε συγκεκριμένες 

περιφέρειες και για συγκεκριμένες ομάδες στόχου. Από την επιτόπια έρευνα φορέων 
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υλοποίησης, επισημάνθηκαν τα παρακάτω προβλήματα που αφορούσαν στον τρόπο 

λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης:  

 Μεγάλες καθυστερήσεις στην ροή χρηματοδότησης και αντίστοιχες 

καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων στους καταρτιζόμενους, οι 

οποίες αποθαρρύνουν τους χρήστες και δημιουργούν συνεχείς τριβές μεταξύ 

χρηστών και φορέων υλοποίησης. Η έλλειψη συνεχούς χρηματοδότησης των 

ΚΕΚ και ΚΕΣΥΥ δεν διασφαλίζει την διατήρηση του προσωπικού τους και 

την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προώθησης απασχόλησης στους 

χρήστες πέραν του περιορισμένου ορίζοντα κάθε προγράμματος. 

 Μικρή διάρκεια ενεργειών, ώστε να υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα 

απόκτησης δεξιοτήτων ή ακόμη και προσωπικής στήριξης των χρηστών 

 Περιορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών που οδηγεί σε 

ασφυχτική πίεση για την ολοκλήρωσή τους και αδυναμία διασφάλισης 

ποιότητας 

 Έλλειψη ευελιξίας σε σχέση με τις ιδιαίτερες ανάγκες των ομάδων στόχου π.χ. 

αναλογία θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, την επιτρεπόμενη 

διάρκεια προκατάρτισης, την επιλογή χρόνου υλοποίησης των ενεργειών 

(μέσα στην ημέρα ή μέσα στην εβδομάδα) κ.λ.π. 

 Δυσκολία ανταπόκρισης στις γραφειοκρατικές απαιτήσεις που τίθενται από το 

σύστημα παρακολούθησης του Ε.Π. 

 Δημιουργία προσδοκιών στους χρήστες για επαγγελματική ένταξη που δεν 

ήταν άμεσα πραγματοποιήσιμες λόγω της μεγάλης καθυστέρησης υλοποίησης 

του προγράμματος επιδοτήσεων απασχόλησης 

 Έλλειψη ευελιξίας σχεδιασμού ενεργειών από τα ΚΕΚ και τις δομές ΣΥΥ, 

λόγω του περιορισμένου ορίζοντα υλοποίησης που συνοδεύει την κάθε 

προκήρυξη ενεργειών. Ιδιαίτερα τονίζεται η άποψη αρκετών φορέων ΚΕΚ και 

ΚΕΣΥΥ για την αναγκαιότητα εκπόνησης και υλοποίησης  πολυετούς 

προγράμματος ενεργειών από κάθε ΚΕΚ και ΚΕΣΥΥ για τις ομάδες στόχου 

του ενδιαφέροντος του. Το 5ετές πρόγραμμα θα μπορούσε να αντικαταστήσει 

τις ετήσιες προκηρύξεις προγραμμάτων, να έχει αναφορά σε συγκεκριμένους 

πληθυσμούς και τόπους και να καταρτίζεται σε συνεργασία με τους ίδιους 

τους χρήστες ή τους φορείς που τους εκπροσωπούν.  
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6.5. Αξιολόγηση της καταλληλότητας και επικαιρότητας του Προγραμματικού 

Σχεδιασμού.  

 

6.5.1. Πλεονεκτήματα και αδυναμίες του προγραμματικού σχεδιασμού. 

Το κυριότερο πλεονέκτημα του παρόντος ΕΠ είναι ότι σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις 

σύγχρονες αντιλήψεις και προβληματισμούς γύρω από τον κοινωνικό αποκλεισμό και 

ειδικότερα τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα ήταν πλήρως 

συντονισμένο με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και για αυτόν ακριβώς τον λόγο αποτέλεσε 

φορέα σημαντικών καινοτομιών σχετικά κυρίως με την μεταβολή της παθητικής 

πολιτικής για τις ομάδες-στόχους, σε ενεργητική. Επί πλέον, ο σχεδιασμός 

χαρακτηριζόταν από πληρότητα δράσεων (κατάρτιση, συνοδευτικές υπηρεσίες0 που 

ανταποκρίνονταν στους δύο βασικούς στόχους του και από σημαντική εξειδίκευση σε 

επίπεδο ενεργειών. Η πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου για την προετοιμασία του 

προγράμματος, η μελετητική δραστηριότητα, η εισαγωγή του θεσμού της 

εταιρικότητας για την υλοποίηση πολυδιάστατων ενεργειών και κυρίως η δημιουργία 

δομών που θα λειτουργούσαν και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ήταν 

επίσης ενδεικτικά στοιχεία της πληρότητας και του καινοτομικού χαρακτήρα του 

σχεδιασμού. 

Εξ αιτίας όμως του καινοτομικού χαρακτήρα, ακόμη και ο τελειότερος σχεδιασμός θα 

αποδεικνυόταν ατελέσφορος εφόσον δεν θα υπήρχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για 

την πραγμάτωσή του. Ιδιαίτερη μνεία απαιτείται για τις προϋποθέσεις που έθετε το 

Β΄ΚΠΣ προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ΕΠ. Οι προϋποθέσεις αυτές 

αφορούσαν ενέργειες σχετικές με την έρευνα για τον ακριβή εντοπισμό των ομάδων 

στόχων, καθώς και των συγκεκριμένων δυσκολιών ένταξής τους στην αγορά 

εργασίας, την δημιουργία μηχανισμών στήριξης της υλοποίησης, την ενίσχυση των 

δομών και υποδομών και την ανάπτυξη των κατάλληλων υπηρεσιών που σχετίζονται 

με την καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, την δημιουργία 

μηχανισμών στήριξης της υλοποίησης, την ενίσχυση των δομών και υποδομών και 

την ανάπτυξη των κατάλληλων υπηρεσιών που σχετίζονταν με την καταπολέμηση 

του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, την ανάπτυξη θεσμών, τον προσεκτικό 

σχεδιασμό των συμπληρωματικών ενεργειών προκειμένου να αποφευχθούν 

επικαλύψεις και σπατάλη πόρων, κλπ. Οι όροι αυτοί όμως δεν ικανοποιήθηκαν 

πλήρως, ούτε σε εύλογο χρονικό διάστημα, γεγονός που είχε δυσμενή αποτελέσματα 
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στην πορεία της υλοποίησης, τα οποία και αναφέρθηκαν στις προηγούμενες 

παραγράφους.   

Επομένως ως κυριότερο μειονέκτημα του σχεδιασμού αποδείχθηκε η παραγνώριση 

της δυσκολίας για την υλοποίηση των προϋποθέσεων της αποτελεσματικής και 

σύμφωνης με τον προγραμματικό σχεδιασμό, υλοποίησης. Αποτέλεσμα τούτου ήταν 

η διολίσθηση του στρατηγικού στόχου που ήταν η ένταξη στην αγορά εργασίας.. 

Σχετικά με την αδυναμία έγκαιρης εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που 

προαναφέρθηκαν, δεν θα πρέπει να αγνοηθεί ο παράγοντας η μικρή συνάφεια του ΕΠ 

με τις συμβατικές εθνικές πολιτικές για τις ομάδες- στόχους, οι οποίες εμφορούνται, 

κατά κύριο κανόνα, από πνεύμα παθητικής παρέμβασης. Αντίθετα, η ενεργητική 

πολιτική με στόχους την απεμπλοκή από τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ένταξη 

στην αγορά εργασίας άρχισε ουσιαστικά με το παρόν ΕΠ. Αυτό αποτέλεσε και τον 

κύριο λόγο έλλειψης θεσμών, ιδίως του θεσμού της πιστοποίησης και της 

κατοχύρωσης της εταιρικής σχέσης, δομών και εμπειρίας.  

Μια άλλη συνέπεια της μη έγκαιρης εκπλήρωσης των προϋποθέσεων της υλοποίησης 

είναι ότι υπήρξε, τουλάχιστον στην αρχική φάση, διάσταση ανάμεσα, αφενός, στην 

στρατηγική και τους στόχους του ΕΠ και αφετέρου, στο περιεχόμενο και την 

ποιότητα των προγραμμάτων που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση το 1995. Αυτή η 

διάσταση προκύπτει από τα ποιοτικά στοιχεία των πρώτων φάσεων της υλοποίησης 

και είναι ιδιαίτερα διακριτή σε δύο τουλάχιστον κρίσιμα επίπεδα: 

o Δεν έγινε κατανοητή από τους Φορείς Υλοποίησης, η έννοια της 

ολοκληρωμένης δράσης, καθώς στις περισσότερες αιτήσεις, προβλέπονταν 

ένα άθροισμα από δράσεις, που ωστόσο δεν συμπλήρωναν η μία την άλλη και 

που, κατά συνέπεια, δεν υπάκουαν συνολικά σε ένα οργανωμένο και 

εσωτερικά συνεπές ολοκληρωμένο σύνολο.  

o Η έννοια της εταιρικότητας παρερμηνεύθηκε από τους Φορείς Υλοποίησης. 

Για τους περισσότερους από όσους υπέβαλαν αιτήσεις ως εταιρικότητα 

θεωρήθηκε η απλή εξασφάλιση αριθμού εταίρων και όχι ως σύνθεση του 

εταιρικού σχήματος από φορείς με διαφορετική τεχνογνωσία και εμπειρία, 

ικανούς να αναλάβουν την υλοποίηση πολυδιάστατων δράσεων, πρόσφορων 

να αντιμετωπίσουν το πολυσύνθετο φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού 

και να διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών στην αγορά εργασίας. 

Βεβαίως η κατάσταση βελτιώθηκε μετά το 1996 και η ποιότητα των αιτήσεων έγινε 

καλύτερη. Εν τούτοις η απουσία νομικής κατοχύρωσης της εταιρικότητας δεν 
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επέτρεψε την αξιόλογη ανάπτυξη ενός θεσμού που θα διευκόλυνε την πολύπλευρη 

και αποτελεσματική παρέμβαση υπέρ των ομάδων στόχων.  

Το 1997 ήταν έτος μεταβατικής περιόδου κατά την οποία έγινε αξιοσημείωτη 

προσπάθεια να διαμορφωθούν καλύτερες συνθήκες υλοποίησης, με αποτέλεσμα το 

πρόγραμμα να ξεκινήσει με ευνοϊκότερες συνθήκες το 1998. Ειδικότερα, με τις 

αποφάσεις της 5ης και ιδίως της 6ης  Επ.Πα.  αντιμετωπίστηκαν σημαντικά 

προβλήματα που αποδυνάμωναν την εφαρμογή του προγραμματικού σχεδιασμού και 

μείωναν την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης. Οι άξονες των αποφάσεων αυτών 

αφορούσαν: 

 Την υλοποίηση των ενεργειών του μεταβατικού σταδίου 

 Την παράταση των ενεργειών της μεταβατικής περιόδου 

 Την αναμόρφωση του ΕΠ 

 Τον προσδιορισμό των μελλοντικών αξόνων δράσης του ΕΠ. 

Μεταξύ των σημαντικών σημείων των παραπάνω αποφάσεων αναφέρονται 

περιληπτικά οι εξής; 

o Η έγκριση της αναμόρφωσης των χρηματοδοτικών Πινάκων υπέρ της 

ενίσχυσης των Υποπρογραμμάτων που στόχευαν στην δημιουργία 

δομών (αύξηση των πόρων των ΥΠ-4 και 5 για την ενίσχυση των 

Κοινών Δομών και Υποδομών, καθώς και της Τεχνικής βοήθειας),  

o Η Συμπλήρωση και επέκταση των ενεργειών του μεταβατικού 

σταδίου, από τους ίδιους φορείς και τα ίδια άτομα 

o Η συμφωνία ότι αν δεν υπάρξει ικανός αριθμός πιστοποιημένων 

φορέων σε ορισμένες περιοχές θα εξεταστεί η δυνατότητα ευέλικτης 

παροχής υπηρεσιών από πιστοποιημένους φορείς 

o Η κατ΄αρχήν έγκριση για αναμόρφωση του ΕΠ, της οποίας τα κύρια 

σημεία είναι η δημιουργία νέου Υποπρογράμματος (άτομα με ψυχικές 

ασθένειες-στήριξη της αποϊδρυματοποίησης), η συγχώνευση 

κατάρτισης- προκατάρτισης, η ένταξη δύο νέων ομάδων στόχων 

(άνεργοι 54-64 ετών και οι οροθετικοί), η ενίσχυση των κοινών 

υποδομών και υπηρεσιών.  

Επίσης η απόκτηση εμπειρίας από τα διδάγματα των ετών 94-97, η οποία ήταν ένας 

άτυπος αλλά σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση κατά 

τα τελευταία έτη του προγράμματος.  
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Οι άξονες δράσης που προστέθηκαν κατά την τελευταία διετία υλοποίησής του ΕΠ 

και οδήγησαν έστω και σε μερική, λόγω έλλειψης χρόνου επίτευξη της στρατηγικής 

του προγράμματος ήταν:  

- αλληλοσυμπληρωματικές υπηρεσίες για τα ΑΜΕΑ με κύριο 

προσανατολισμό την ένταξη στην αγορά εργασίας με παράλληλη 

ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξή τους 

- αποϊδρυματοποίηση  

- δράσεις υπέρ των μεταναστών από τρίτες χώρες, στήριξη κάρτας 

εργασίας, κ.λ.π. 

- ενίσχυση δημιουργίας ΜΜΕ για ένταξη μεταναστών και 

παλιννοστούντων 

- ανεύρεση εργασίας και στέγης για αποφυλακισμένους 

- ψυχολογική υποστήριξη φυλακισμένων και αποφυλακισθέντων 

- συνοδευτικές υπηρεσίες για παιδιά αρχηγών μονογονεϊκών 

οικογενειών 

- τοπικές πρωτοβουλίες για νέους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών  

- ενίσχυση για την δημιουργία ΜΜΕ και κοινωνικών επιχειρήσεων από 

Πομάκους και Τσιγγάνους 

- ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη εξαρτημένων και 

απεξαρτημένων ατόμων, ανεύρεση στέγης και εργασίας.  

 

6.5.2. Συμβατότητα με την Εθνική Πολιτική  

Στον χώρο της Εθνικής κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής κοινωνικής προστασίας 

δεν υπήρξαν μέχρι και το 1997 σημαντικές εξελίξεις, ανάλογες με αυτές που 

σημειώθηκαν στην πολιτική για την κατάρτιση και την απασχόληση, καθώς και για 

την εκπαίδευση. Στην χώρα μας η παρεχόμενη βοήθεια που παρέχεται παραδοσιακά 

στα άτομα τα οποία αποτελούσαν τις ομάδες στόχους του ΕΠ, όταν και όποτε 

παρεχόταν, συνήθως περιοριζόταν στα πλαίσια μιας παθητικής επιδοματικής 

πολιτικής. Αντίθετα, το ΕΠ περιελάμβανε προσεγγίσεις που στηρίζονταν σε 

ολοκληρωμένα πλέγματα υπηρεσιών, κοινά σε ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εκτός ΚΠΣ, όπως για παράδειγμα οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. Με εξαίρεση την 

διακρατικότητα, το ΕΠ <<Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά 

Εργασίας>> μπορεί να υποστηριχθεί ότι μοιάζει με τις κοινωνικές Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες. (π.χ. Πρωτοβουλία για την Απασχόληση).  Το ΕΠ περιλαμβάνει αρχές 
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όπως η εταιρικότητα, η πολυδιάστατη προσέγγιση, η συμμετοχή των χρηστών, η 

επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων που ήταν συνήθεις και προαπαιτούνταν 

στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. Οι τελευταίες όμως ήταν μικρής κλίμακας, 

εστιασμένα εγχειρήματα που διευθύνονταν από ευέλικτους φορείς με σημαντική 

τεχνογνωσία. Αντίθετα με το ΕΠ επιζητήθηκε το <<άνοιγμα>> αυτού του είδους των 

δράσεων στο σύνολο του πληθυσμού στόχου, χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί εκ των 

προτέρων οι συνθήκες που θα επέτρεπαν την ομαλή ροή του. Στην Ελλάδα υπήρχε 

τουλάχιστον στην αρχή υλοποίησης του ΕΠ εμφανής έλλειψη δομών και εμπειρίας 

που θα διευκόλυνε την εύρυθμη λειτουργία και επιτυχία ενός τέτοιου προγράμματος. 

Αυτός δε ο παράγοντας ερμηνεύει ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων που 

συνάντησε η υλοποίηση του προγράμματος τα τρία πρώτα χρόνια. Παράλληλα, 

συγκεκριμένες θεσμικές αδυναμίες όπως εκείνες του ΕΚΕΠΙΣ, συνέτειναν ώστε το 

ΕΠ να παρουσιάσει, κατά το χρονικό διάστημα 1994-1997, περιορισμένα μόνον 

επιτεύματα. Συνεχίστηκε με άλλα λόγια ο αποσπασματικός χαρακτήρας των μέτρων, 

η περιστασιακή και ασυντόνιστη βοήθεια, η έμφαση στην επιδοματική  και η παροχή 

βοήθειας στα άτομα που στην Ελλάδα περιθάλπονται κυρίως από τις οικογένειες 

τους.  

 

6.5.3.  Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας 1993 -1999 
 

Οι εξελίξεις οι οποίες κατά το εξεταζόμενο διάστημα έδρασαν ανασταλτικά στην 

ομαλοποίηση της αγοράς εργασίας και λειτούργησαν ως απειλές για την θετική 

εξέλιξη των μεγεθών της μπορούν να διακριθούν σε ενδογενείς και εξωγενείς. Στις 

ενδογενείς εξελίξεις υπάγεται η άνιση συμμετοχή στην απασχόληση των νέων κάτω 

των 25 ετών και των γυναικών, των ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως τα Άτομα με 

Ειδικές Ανάγκες, οι μετανάστες, οι αποφυλακισμένοι κ.λ.π., η αυξημένη 

μακροχρόνια ανεργία, η ηλικιακή διάρθρωση του εργατικού δυναμικού και οι 

περιφερειακές ανισότητες της αγοράς εργασίας. Στις εξωγενής εξελίξεις  εντάσσονται 

οι επιπτώσεις από την αθρόα εισροή οικονομικών μεταναστών, η αναντιστοιχία 

μεταξύ του συστήματος παραγωγής προσόντων (εκπαίδευση-κατάρτιση) και των 

αναγκών της αγοράς εργασίας και οι επιβαρύνσεις που προέρχονται από το θεσμικό 

πλαίσιο.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω ΄΄αρνητικές εξελίξεις΄΄ όσον αφορά την αγορά εργασίας 

για το συγκεκριμένο διάστημα συνιστούν τα εξής: 
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• Αύξηση του ποσοστού ανεργίας η οποία από ποσοστό 9,8% το 1993, φθάνει το 

1999 το ποσοστό 11,7%. Η αύξηση της ανεργίας επισημαίνει ακόμη περισσότερο τις 

δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας ατόμων μειονεκτούντων  κοινωνικών και 

πληθυσμιακών ομάδων. 

• Άνιση συμμετοχή στην απασχόληση ομάδων του εργατικού δυναμικού. Η 

διάρθρωση της αγοράς εργασίας εμφάνιζε σοβαρές στρεβλώσεις, οι οποίες 

αφορούσαν την άνιση συμμετοχή επιμέρους κατηγοριών του εργατικού δυναμικού 

και ευπαθών κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού στην απασχόληση. Οι κατηγορίες 

αυτές περιελάμβαναν μεγάλες ομάδες του πληθυσμού όπως οι νέοι ηλικίας 15 – 24 

ετών, οι γυναίκες, οι μακροχρόνια άνεργοι, καθώς επίσης και μικρότερες, αλλά 

ιδιαίτερα ευάλωτες στην ανεργία ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως τα ΑΜΕΑ, οι 

μετανάστες και οι παλιννοστούντες, ιδιαίτερες πολιτισμικές ομάδες, οι αρχηγοί 

μονογονεϊκών οικογενειών, οι αποφυλακισμένοι κ.λ.π. Οι κατηγορίες αυτές 

εμφάνιζαν πολύ αυξημένα ποσοστά ανεργίας, τα οποία οδηγούν στην πράξη σε 

αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, ενώ για τις πλέον ευάλωτες ομάδες που 

προαναφέρθηκαν, δημιουργούν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.  

• Περιφερειακές και τοπικές ανισότητες. Η χωρική διάρθρωση της αγοράς 

εργασίας εμφανίζεις σοβαρές περιφερειακές ανισότητες. Οι ανισότητες αφορούν το 

μέγεθος και την διάρθρωση της ανεργίας κατά περιφέρεια και τοπικές συγκεντρώσεις 

(θύλακες ανεργίας). Οι περιφερειακές ανισότητες ως προς το μέγεθος και την 

διάρθρωση της ανεργίας είχαν οξυνθεί κατά την περίοδο 1993-1999 κατά αναλογία 

με την αύξηση της συνολικής ανεργίας στην χώρα.  Οι θύλακες ανεργίας 

εμφανίστηκαν στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ως αποτέλεσμα της 

αποβιομηχανοποίησης με την διακοπή λειτουργίας μεγάλων επιχειρήσεων σε 

περιοχές που οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούσαν την κύρια πηγή απασχόλησης.  

• Εισροή οικονομικών μεταναστών. Το φαινόμενο της εισροής στην χώρα των 

οικονομικών μεταναστών και των παλιννοστούντων αναδείχθηκε σε κεντρικό 

στοιχείο της αγοράς εργασίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, μετά την 

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και των καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη. 

Ο κύριος όγκος των μεταναστών αφορούσε Παλιννοστούντες από την πρώην 

Σοβιετική Ένωση, από την Ελληνική Κοινότατα της Αλβανίας, καθώς και 

οικονομικούς μετανάστες.  
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Το Ε.Π. ΄΄Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας καλούνταν να 

αντιμετωπίσει , σε συνδυασμό βέβαια με το ευρύτερο πλέγμα πολιτικής για την 

Απασχόληση, αλλά και της κοινωνικής πολιτικής  

6.6. Επιπτώσεις του Ε.Π. στην εργασιακή και κοινωνική ένταξη των χρηστών. 

 

Ως προς τις επιπτώσεις του Ε.Π. στην εργασιακή και κοινωνική ένταξη των χρηστών 

δεν υπάρχουν συγκεντρωτικά στοιχεία παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση της 

κατάρτισης και των ΣΥΥ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η τεκμηρίωση του ποσοστού 

τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας ή η μεταβολή στις συνθήκες κοινωνικού 

αποκλεισμού.  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

πολύ μικρός αριθμός χρηστών τοποθετήθηκε σε θέσεις εργασίας μετά το τέλος της 

κατάρτισης με εξαίρεση τα ΑΜΕΑ για τα οποία αναφέρθηκαν ποσοστά 

τοποθετήσεων έως 40%. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε από όλους τους φορείς στην 

προετοιμασία των χρηστών για την εργασιακή ένταξη, η οποία περιλάμβανε εκτός 

από την κατάρτιση και συμβουλευτική για τρόπους εξεύρεσης εργασίας, παρουσίαση 

εαυτούκ.λ.π. Η προετοιμασία εξασφάλιζε κατά γενική αποδοχή την 

΄΄απασχολησιμότητα΄΄ Πρέπει βέβαια να ληφθεί υπόψη ότι δεν είχε ενεργοποιηθεί 

κατά την περίοδο αυτή η δυνατότητα επιδότησης εργοδοτών με ευνοϊκούς όρους για 

να προσλάβουν άτομα που συμμετείχαν σε προγράμματα του Ε.Π. 

Άμεση σχέση με την απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων είχε και το αντικείμενο 

κατάρτισης που επέλεγε ο φορέας. Η επιλογή ωστόσο φαίνεται ότι για τις 

περισσότερες ομάδες στόχου ήταν συνάρτηση μάλλον από τις δυνατότητες των ΚΕΚ 

για διδασκαλία του συγκεκριμένου αντικειμένου παρά με συστηματική διερεύνηση 

της Αγοράς Εργασίας. Ωστόσο, αυτό που ανακύπτει έμμεσα ως εργασιακή ωφέλεια 

ήταν η κινητοποίηση των χρηστών για εύρεση εργασίας και η προσαρμογή τους 

στους κανόνες της εργασίας. 

Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι οι σημαντικότερες ωφέλειες που προέρχονται από 

τις δράσεις του Ε.Π. συναρτώνται με παράγοντες κοινωνικής ένταξης των χρηστών. 

Η εκπαίδευση σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης και κοινωνικοποίησης, η 

ανάπτυξη κοινωνικών επαφών, η συμμετοχή στην ομάδα και η λειτουργία μέσα σε 

αυτή με καθορισμένο πλαίσιο, η τόνωση της αυτοεκτίμησης ήταν μερικές από τις 

ωφέλειες που διαπιστώθηκαν. Για κάποιες ομάδες στόχου ιδιαίτερο ρόλο στην 

κοινωνική ενσωμάτωση των μελών της διαδραμάτισαν ειδικοί παράγοντες όπως η 
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μείωση των υποτροπών και η θεραπευτική διάσταση για τα άτομα με ψυχικές 

ασθένειες, η ευρύτερη εκπαίδευση για τους πρώην χρήστες, οι οποίοι εγκαταλείπουν 

πρώιμα το σχολείο κ.λ.π. 

Ακόμη στην περίπτωση των ατόμων που διαβιούν σε απομακρυσμένες περιοχές που 

δεν αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα κοινωνικής ένταξης αναφέρεται ότι η 

συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης βοήθησε στην δυναμικότερη ενσωμάτωσή 

τους στο κοινωνικό σύνολο, καθώς και στην τόνωση της αυτοπεποίθησης στον 

γυναικείο πληθυσμό. 

Αναφορικά με την επαγγελματική ένταξη των χρηστών, οι ωφέλειες που 

διαπιστώνονται είναι περισσότερο έμμεσες, καθώς προσδιορίζονται κυρίως στην 

απόκτηση κάποιας επαγγελματικής ιδιότητας, στην γνώση του αντικειμένου 

κατάρτισης και στην εκμάθηση τεχνικών συμπλήρωσης αιτήσεων, βιογραφικών και 

ορολογίας της αγοράς. Αυτό που κατά γενική ομολογία ανακύπτει ως εργασιακή 

ωφέλεια είναι ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα συνέβαλλαν όχι μόνο στην 

κινητοποίηση των χρηστών ως προς την εξεύρεση εργασίας, αλλά και στην 

προσαρμογή τους σε καθορισμένους κανόνες εργασίας όπως ωράριο, υποχρεώσεις, 

δικαιώματα, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τις πιθανότητες ομαλότερης μελλοντικής 

ένταξης των ομάδων αυτών σε ένα εργασιακό περιβάλλον.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΄΄ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ΄΄ Β΄ΚΠΣ (1994-1999) 

 

Όπως προαναφέρθηκε οι ενέργειες Καταπολέμησης του Αποκλεισμού από την Αγορά 

Εργασίας, που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

στα πλαίσια του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) στόχευαν ουσιαστικά 

στην καταπολέμηση των υποκειμενικών και αντικειμενικών συνθηκών, αιτιών και 

μηχανισμών που δυσκολεύουν την πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας και τελικά 

οδηγούν στον αποκλεισμό από αυτήν των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.  

Επομένως, για να είναι ολοκληρωμένο το έργο της αξιολόγησης των 

Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων καταπολέμησης του Αποκλεισμού από την Αγορά 

Εργασίας που υλοποιήθηκαν στο Β΄ΚΠΣ, χρειάζεται  να εκτιμηθεί και να 

συνυπολογιστεί στην συνολική αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους, η συμβολή τους 

στην προώθηση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.  

Ως προς τις επιπτώσεις των ενεργειών καταπολέμησης του αποκλεισμού από την 

αγορά εργασίας, στην εργασιακή και κοινωνική ένταξη των χρηστών δεν υπάρχουν 

συγκεντρωτικά στοιχεία παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και 

των ΣΥΥ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η τεκμηρίωση του ποσοστού τοποθέτησης σε 

θέσεις εργασίας ή η μεταβολή στις συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.  

Στο παρόν κεφάλαιο για τον υπολογισμό της συμβολής των υλοποιηθέντων 

προγραμμάτων κοινωνικού αποκλεισμού στην προώθηση των καταρτιζομένων στην 

αγορά εργασίας, χρησιμοποιήθηκε η Βάση Δεδομένων Παρακολούθησης των 

καταρτιζομένων Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων μετά το πέρας της κατάρτισης των 

προγραμμάτων που υλοποίησε στα πλαίσια του Β΄ΚΠΣ το Κέντρο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης  Εθνικής Εμβέλειας ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ΄΄.  

Η καταχώρηση των στοιχείων στην Βάση πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη του 

Γραφείου Προώθησης Απασχόλησης του ΚΕΚ , μετά από τηλεφωνική επικοινωνία   

4-6 μήνες μετά την λήξη του κάθε προγράμματος με τους συμμετέχοντες στους 

οποίους τίθενται τα εξής ερωτήματα: 

    

 

 116



• Ποια η ηλικία τους 

• Ποια η Βαθμίδας Γνώσεων τους 

• Ποια η εργασιακή κατάσταση μετά την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα 

• Εάν εργάζονται, είναι η εργασία τους σχετική με το αντικείμενο του 

προγράμματος που παρακολούθησαν 

• Με ποιους τρόπους προσπάθησαν να βρουν εργασία 

• Κατά πόσο πιστεύουν ότι το πρόγραμμα κατάρτισης που παρακολούθησαν 

τους βοηθάει στην εκτέλεση στα καθήκοντά τους ως εργαζόμενους  

Το σύνολο των καταρτιζομένων ευπαθών ομάδων στόχων που συμμετείχε και 

ολοκλήρωσε τα Προγράμματα Κοινωνικού Αποκλεισμού που υλοποίησε η Τεχνική 

Εκπαιδευτική στα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ, ήταν 905 και κατανέμονταν ανά ομάδα στόχο 

ως εξής:  

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΡΤ/ΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ(%) 
ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 

ΣΤΟΧΟ 
1. Άνεργοι από 45 έως 64 ετών  112 12,4% 

2. ΑΜΕΑ: 144 15,9% 

3. Ανήλικοι Παραβάτες  36 4,0% 

4. Βορειοηπειρώτες: 99 10,9% 

5. Μετανάστες: 101 11,2% 

6. Μονογονείς 69 7,6% 

7. Νησιωτικές Περιοχές 42 4,6% 

8. Ορεινές Μειονεκτικές Περιοχές 56 6,2% 

9. Πόντιοι: 185 20,4% 

10. Πρώην Χρήστες 22 2,5% 

11. Τσιγγάνοι 39 4,3% 

 ΣΥΝΟΛΟ  905 100% 

 

Από την στατιστική επεξεργασία των στοιχείων που καταχωρήθηκαν στην Βάση 

Δεδομένων της Τεχνικής Εκπαιδευτικής εξάγονται τα εξής συμπεράσματα: 

 

Στο  σύνολο των ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, τα οποία συμμετείχαν στα 

προγράμματα αποκλεισμού από την αγορά εργασίας της Τεχνικής Εκπαιδευτικής, 
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ποσοστό 39% ήταν ηλικίας κάτω των 25 ετών και ποσοστό 61% ήταν ηλικίας άνω 

των 25 ετών  όπως φαίνεται στο παρακάτω Διάγραμμα.  

 

 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΙΚΙΩΝ 

350; 39%

555; 61%

>25 <=25

 

 

 

 

 

 

Στο σύνολο της χώρας, όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο ποσοστό 24% ή 221 

καταρτιζόμενοι ήταν αναλφάβητοι, ποσοστό 28% ή 253 άτομα απόφοιτοι 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ποσοστό 34% ή 303 καταρτιζόμενοι ήταν απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ποσοστό 14% ή 128 καταρτιζόμενοι ήταν απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η κατανομή στην βαθμίδα γνώσεων  των συμμετεχόντων 

φαίνεται σχηματικά παρακάτω.  

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

303; 34%

253; 28%

128; 14% 221; 24%

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ Α΄ΒΑΘΜΙΑ Β΄ΒΑΘΜΙΑ Γ΄ΒΑΘΜΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο κρίσιμο ερώτημα ποια η εργασιακή τους κατάσταση 6 μήνες μετά την 

αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα ποσοστό 69%των καταρτιζομένων ή 629 άτομα 

παρέμεναν άνεργοι, ποσοστό 5% ή 42 άτομα  ασκούσαν ελεύθερο επάγγελμα και 

τέλος ποσοστό 26% ή 234 άτομα είχαν βρει εργασία ως μισθωτοί. Αυτό σημαίνει ότι 

μόνο το 31% των συμμετεχόντων στα προγράμματα κοινωνικού αποκλεισμού της 
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Τεχνικής Εκπαιδευτικής είχαν ενταχθεί στην αγορά εργασίας είτε ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί. 

Ποιά η εργασιακή σας κατάσταση από την αποφοίτησή σας από το 
πρόγραμμα μέχρι σήμερα

629; 69%234; 26%

42; 5%

Ανεργοι 

Ελεύθεροι επαγγελματίες 
Εργαζόμενοι 

 
 

Στο ερώτημα που τέθηκε στους εργαζόμενους, (μισθωτούς και ελεύθερους 

επαγγελματίες), αν το αντικείμενο της εργασίας τους  είναι σχετικό με το αντικείμενο 

του προγράμματος που παρακολούθησαν, το 54% δηλώνει ότι βρήκαν εργασία μη 

σχετική  με το πρόγραμμα και το 46% σχετική εργασία.  

Εργασία σχετική με το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

54%

46%

ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 

 

 

 

 

 

 119



Στο ερώτημα με ποιους τρόπους προσπάθησαν να βρουν εργασία το μεγαλύτερο 

τμήμα 433 άτομα απάντησαν με συνεντεύξεις μέσω προσωπικών επαφών, 189 άτομα 

με άλλους τρόπους, 114 άτομα με συμμετοχή σε διαγωνισμούς, 81 άτομα προσήλθε 

σε συνεντεύξεις από αγγελίες, 79 άτομα κατέθεσαν ή απέστειλαν βιογραφικά 

σημειώματα, 9 άτομα έκαναν αίτηση στο πρόγραμμα STAGE. Το μεγάλο ποσοστό 

απαντήσεων των καταρτιζομένων ότι προσπάθησε να βρει εργασία μέσω 

προσωπικών επαφών, μπορεί να ερμηνευθεί ως αποτέλεσμα των κοινωνικών 

προκαταλήψεων που υπάρχουν στην Ελλάδα για τις ειδικές κοινωνικές ομάδες, ώστε 

πολύ εργοδότες να αποφεύγουν να προσλαμβάνουν άτομα των ομάδων αυτών τα 

οποία δεν γνωρίζουν. 

Με ποιούς τρόπους έχετε προσπαθήσει μέχρι σήμερα να βρείτε εργασία 
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Στο ερώτημα που τέθηκε σε αυτούς που βρήκαν εργασία (είτε ως μισθωτοί είτε ως 

επαγγελματίες και οι οποίοι αποτελούν το 31% των καταρτιζομένων ή 276 άτομα), αν 

και πόσο το πρόγραμμα που παρακολούθησαν τους βοήθησε στα καθήκοντά τους ως 

εργαζόμενους οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι εξής: 

 33% ή  90 άτομα δεν απάντησαν. 

 27% ή 74 άτομα απάντησαν ότι δεν τους βοήθησε καθόλου. 

 4% ή 12 άτομα απάντησαν ότι τους βοήθησε λίγο. 

 9% ή 26 άτομα απάντησαν ότι τους βοήθησε πολύ λίγο. 

 1% ή 4 άτομα απάντησαν ότι τους βοήθησε  μέτρια.  

 18% ή 49 άτομα απάντησαν ότι τους βοήθησε πολύ.  

 85 ή 21 άτομα απάντησαν ότι τους βοήθησε πάρα πολύ  
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Παρατηρείται ότι μόλις το 26% του συνόλου των συμμετεχόντων απάντησε ότι το 

πρόγραμμα βοήθησε στα καθήκοντα τους σαν εργαζόμενους. 

Στα καθήκοντά σας ως εργαζομένου/ ης το πρόγραμμα 
κατάρτισης που παρακολουθήσατε σας βοήθησε 

90; 33%

74; 27%

49; 18%

21; 8%

4; 1%

12; 4%

26; 9%

Δεν απάντησαν Καθόλου
Λίγο Μέτρια
Πάρα πολύ Πολύ
Πολύ λίγο 

 

 

Ομάδα στόχος: Μακροχρόνια άνεργοι 45 έως 65 ετών 

 

Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελεί το 12,4% του συνόλου των συμμετεχόντων στα 

προγράμματα κοινωνικού αποκλεισμού που υλοποίησε η Τεχνική Εκπαιδευτική ή 

112 άτομα. Επειδή η ομάδα στόχος αφορά μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών η 

κατανομή ηλικιών όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει ποσοστό 

100% στα άτομα ηλικίας άνω των 25.  

 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΙΚΙΩΝ 
0; 0%

112; 100%

>25 <=25
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Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, η κατανομή της βαθμίδας γνώσεων  των 

καταρτιζομένων της συγκεκριμένης ομάδας στόχου διαμορφώνεται ως εξής: Οι 

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τα 

μεγαλύτερα ποσοστά 42,38% και 38,34% αντίστοιχα, ακολουθούν οι αναλφάβητοι με 

ποσοστό 21%, ενώ το μικρότερο ποσοστό συγκεντρώνουν οι απόφοιτοι της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (7%). Εάν συγκρίνουμε τα ποσοστά της συγκεκριμένης 

ομάδας στόχου με τα ποσοστά στο σύνολο των ομάδων στόχου παρατηρούμε ότι οι 

αναλφάβητοι παρουσιάζουν ελαφρώς μικρότερο ποσοστό (21%) σε σχέση με το 

σύνολο  των ομάδων στόχων (24% ), οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

εμφανίζονται με ποσοστό 10% μεγαλύτερο από το ποσοστό του συνόλου των ομάδων 

στόχων (38% έναντι 28% για το σύνολο των ομάδων), οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης συγκεντρώνουν το ίδιο ποσοστό 34% με αυτό στο σύνολο των ομάδων 

στόχων και τέλος οι  απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  εμφανίζουν το μισό 

ποσοστό σε σύγκριση με το ποσοστό στο σύνολο των ομάδων (7%  ενώ για το 

σύνολο των ομάδων το ποσοστό είναι 14%)  

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

38; 34%

42; 38%

8; 7% 24; 21%

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ Α΄ΒΑΘΜΙΑ Β΄ΒΑΘΜΙΑ Γ΄ΒΑΘΜΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο κρίσιμο ερώτημα ποια η εργασιακή κατάσταση της ομάδας των μακροχρόνια 

ανέργων ηλικίας 45 έως 65 ετών, 6 μήνες μετά την αποφοίτησή τους από το 

πρόγραμμα, η εικόνα παρουσιάζεται ελαφρώς χειρότερη από αυτή που παρουσιάζεται 

στο σύνολο των ομάδων στόχων. Έτσι ποσοστό 73% ή 82 καταρτιζόμενοι 

παραμένουν άνεργοι, ποσοστό 7% ή 8 καταρτιζόμενοι  ασκούν ελεύθερο επάγγελμα 

και τέλος ποσοστό 20% ή 20 καταρτιζόμενοι έχουν βρει εργασία ως μισθωτοί. Αυτό 

σημαίνει ότι μόνο το 27% των συμμετεχόντων στα προγράμματα κοινωνικού 

αποκλεισμού της συγκεκριμένης ειδικής ομάδας  (31% στο σύνολο των ομάδων) 
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έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως 

μισθωτοί. 

Ποιά η εργασιακή σας κατάσταση από την αποφοίτησή σας από 
το πρόγραμμα μέχρι σήμερα

82; 73%
22; 20%

8; 7%

Ανεργοι 

Ελεύθεροι επαγγελματίες 

Εργαζόμενοι 
 

 

Στο ερώτημα που τέθηκε στους εργαζόμενους (μισθωτούς και ελεύθερους 

επαγγελματίες) αν το αντικείμενο της εργασίας τους  είναι σχετικό με το αντικείμενο 

του προγράμματος που παρακολούθησαν, η εικόνα παρουσιάζεται σχετικά καλύτερη 

από το σύνολο των ομάδων στόχων αφού το 50% δηλώνει ότι βρήκαν εργασία μη 

σχετική  με το πρόγραμμα και το 50% σχετική εργασία. Τα αντίστοιχα ποσοστά στο 

σύνολο των ομάδων ήταν 54% και 46%. 

Εργασία σχετική με το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

50%50%

ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 
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Στο ερώτημα με ποιους τρόπους προσπάθησαν να βρουν εργασία τα άτομα ηλικίας 45 

έως 65 ετών, 27 άτομα απάντησαν με συνεντεύξεις μέσω προσωπικών επαφών, 25 

άτομα με άλλους τρόπους, 22 άτομα κατέθεσαν ή απέστειλαν βιογραφικά 

σημειώματα, 21 άτομα προσήλθε σε συνεντεύξεις από αγγελίες, 17 άτομα με 

συμμετοχή σε διαγωνισμούς, ενώ κανένα άτομο δεν έκανε αίτηση στο πρόγραμμα 

STAGE.  

Με ποιούς τρόπους έχετε προσπαθήσει μέχρι σήμερα να βρείτε 
εργασία 
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Στο ερώτημα που τέθηκε σε αυτούς που βρήκαν εργασία (είτε ως μισθωτοί είτε ως 

επαγγελματίες και οι οποίοι αποτελούν το 27% των καταρτιζομένων ή 30 άτομα), για 

το αν και πόσο το πρόγραμμα που παρακολούθησαν τους βοήθησε στα καθήκοντά 

τους ως εργαζόμενους οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι εξής: 

 27% ή  8 άτομα δεν απάντησαν. 

 33% ή 10 άτομα απάντησαν ότι δεν τους βοήθησε καθόλου. 

 17% ή 5 άτομα απάντησαν ότι τους βοήθησε λίγο. 

 9% απάντησε ότι τους βοήθησε πολύ λίγο. 

 0% απάντησε ότι τους βοήθησε  μέτρια.  

 23% ή 7 άτομα απάντησαν ότι τους βοήθησε πολύ.  

 0% απάντησε ότι τους βοήθησε πάρα πολύ  
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Παρατηρείται ότι μόλις το 23% των ερωτηθέντων που βρήκαν εργασία απάντησε ότι 

το πρόγραμμα βοήθησε στα καθήκοντα τους σαν εργαζόμενους έναντι του 26% του 

συνόλου των ομάδων.  

Στα καθήκοντά σας ως εργαζομένου/ ης το πρόγραμμα 
κατάρτισης που παρακολουθήσατε σας βοήθησε 

27%

33%

23%
0%

0%

17%

0%

Δεν απάντησαν Καθόλου
Λίγο Μέτρια
Πάρα πολύ Πολύ
Πολύ λίγο 

 

Συνοψίζοντας, από τις απαντήσεις που δόθηκαν στα επιμέρους ερωτήματα από τους 

καταρτιζόμενους της ομάδας στόχου των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας από 45 έως 

64 ετών, καθώς και σε σύγκριση με τις  απαντήσεις που δόθηκαν από το σύνολο των 

καταρτιζομένων εξάγουμε τα εξής γενικά συμπεράσματα:   

• Όλοι οι καταρτιζόμενοι της ομάδας στόχου είναι άνω των 25 ετών, αφού οι 

κύριοι λόγοι για τους οποίους εντάσσονται στην συγκεκριμένη ομάδα στόχο είναι η  

ηλικία τους (άνω των 45 ετών) και το μεγάλο χρονικό διάστημα ανεργίας τους 

(μακροχρόνια άνεργοι), χαρακτηριστικά που τους δυσκολεύουν να ενταχθούν στην 

αγορά εργασίας. Στο σύνολο των ομάδων, το ποσοστό των συμμετεχόντων άνω των 

25 ετών είναι 61% 

• Όσον αφορά την κατανομή των καταρτιζομένων της συγκεκριμένης ομάδας 

ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδό τους, οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

κατέχουν μεγαλύτερο ποσοστό  από ότι οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Αυτό είναι φυσικό λόγω των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης 

ομάδας καθώς στην χώρα μας τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας εμφανίζονται να έχουν 

χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο από τα άτομα μικρότερων ηλικιών. Συγκεκριμένα οι 

αναλφάβητοι συγκεντρώνουν ποσοστό 21% ( έναντι 24% στο σύνολο των 
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εξεταζόμενων ομάδων), οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ποσοστό 38% 

(έναντι 28% στο σύνολο των ομάδων στόχων), οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 34% (34% στο σύνολο των ομάδων στόχων) και τέλος οι απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 7% ( έναντι 14% στο σύνολο των ομάδων στόχων)  

• Στο κρίσιμο ερώτημα για την εργασιακή κατάσταση των καταρτιζομένων της 

ομάδας στόχου 6 μήνες μετά την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα, η κατάσταση 

εμφανίζεται χειρότερη από το σύνολο των ομάδων καθώς μόνο το 27% έχει βρει 

εργασία έναντι 31% στο σύνολο των ομάδων.  

• Στο ερώτημα που τέθηκε στους εργαζόμενους της ομάδας στόχου εάν το 

αντικείμενο της εργασίας τους είναι σχετικό με το αντικείμενο του προγράμματος που 

παρακολούθησαν, η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη σε σχέση με το σύνολο των 

ομάδων αφού το 50% δηλώνει ότι η εργασία του είναι σχετική με το πρόγραμμα που 

παρακολούθησε έναντι 46% που είναι το ποσοστό για το σύνολο των ομάδων. 

• Στο ερώτημα με ποιους τρόπους οι καταρτιζόμενοι της ομάδας στόχου 

προσπάθησαν να βρουν εργασία παρατηρούμε ότι έχουμε περίπου τις ίδιες 

απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα (εξαίρεση αποτελεί η αίτηση στο πρόγραμμα 

STAGE), σε αντίθεση με το σύνολο των ομάδων όπου έχουμε την κυριαρχία των 

συνεντεύξεων μέσω προσωπικών επαφών. Είναι λογικό η συγκεκριμένη ομάδα να 

έχει ιδιαίτερες δυσκολίες στην ένταξη της στην αγορά εργασίας λόγω της μεγάλης 

ηλικίας των ατόμων, όμως  οι κοινωνικές προκαταλήψεις για την συγκεκριμένη 

ομάδα είναι πολύ λιγότερες από  ότι σε άλλες ειδικές ομάδες π.χ. Αλβανοί 

μετανάστες, πρώην φυλακισμένοι, ΑΜΕΑ κ.λ.π. 

• Στο τελευταίο ερώτημα η κατάσταση παρουσιάζεται περίπου ίδια σε σχέση με 

το σύνολο των ομάδων στόχων, καθώς το 23% των ατόμων που βρήκαν εργασία  

πιστεύει ότι το πρόγραμμα που παρακολούθησε τους έχει βοηθήσει στα καθήκοντά 

τους ως εργαζόμενου, έναντι 26% στο σύνολο των ομάδων.  

 

Ομάδα στόχος: Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) 

 

Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελεί το 15,9% του συνόλου των συμμετεχόντων στα 

προγράμματα κοινωνικού αποκλεισμού που υλοποίησε η Τεχνική Εκπαιδευτική ή 

144 άτομα.  
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Όσον αφορά την κατανομή ηλικιών παρατηρείται τελείως διαφορετική εικόνα από 

την εικόνα του συνόλου των ομάδων. Οι καταρτιζόμενοι κάτω των 25 ετών 

συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό 71%, έναντι ποσοστού 39% στο σύνολο των 

εξεταζόμενων ομάδων. Οι άνω των 25 ετών αποτελούν το 29% έναντι 61% του 

συνόλου των ομάδων.   

 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΙΚΙΩΝ 

102; 71% 42; 29%

>25 <=25

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, η κατανομή της βαθμίδας γνώσεων  των 

καταρτιζομένων της συγκεκριμένης ομάδας στόχου διαμορφώνεται ως εξής: Οι 

αναλφάβητοι και οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τα 

μεγαλύτερα ποσοστά,  53,0%  και 24,0% αντίστοιχα, ακολουθούν οι απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό 17%, ενώ το μικρότερο ποσοστό 

συγκεντρώνουν οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (6%). Εάν συγκρίνουμε 

τα ποσοστά της ομάδας στόχου με τα ποσοστά στο σύνολο των ομάδων στόχου 

παρατηρούμε ότι οι αναλφάβητοι παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό (53%) 

(λόγω της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης ομάδας, καθώς αναφερόμαστε σε άτομα 

με ειδικές ανάγκες στα οποία συμπεριλαμβάνονται και άτομα με νοητική στέρηση),  

σε σχέση με το σύνολο των εξεταζόμενων ομάδων στόχων (ποσοστό 24% ), οι 

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζονται περίπου με το ίδιο ποσοστό  με 

το σύνολο των ομάδων στόχων (24% έναντι 28% για το σύνολο των ομάδων), οι 

απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνουν πολύ μικρότερο ποσοστό 

όπως και οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (17% και 6% αντίστοιχα) έναντι 

34% και 14% για το σύνολο των ομάδων. 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

24; 17%

35; 24%
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ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ Α΄ΒΑΘΜΙΑ Β΄ΒΑΘΜΙΑ Γ΄ΒΑΘΜΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο κρίσιμο ερώτημα ποια η εργασιακή κατάσταση των καταρτιζομένων ατόμων με 

ειδικές ανάγκες 6 μήνες μετά την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα, η εικόνα 

παρουσιάζεται πολύ χειρότερη από αυτή του συνόλου των ειδικών ομάδων. Έτσι 

ποσοστό 80% ή 115 άτομα παραμένουν άνεργα, ποσοστό 2% ή 3 άτομα  ασκούν 

ελεύθερο επάγγελμα και τέλος ποσοστό 18% ή 26 άτομα έχουν βρει εργασία ως 

μισθωτοί. Αυτό σημαίνει ότι μόνο το 20% των συμμετεχόντων στα προγράμματα 

κοινωνικού αποκλεισμού της συγκεκριμένης ομάδας (από 31% στο σύνολο των 

ομάδων) έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε 

ως μισθωτοί. 

Ποιά η εργασιακή σας κατάσταση από την αποφοίτησή σας από 
το πρόγραμμα μέχρι σήμερα

80%

18%
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Ανεργοι 

Ελεύθεροι επαγγελματίες 

Εργαζόμενοι 
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Στο ερώτημα που τέθηκε στους εργαζόμενους (μισθωτούς και ελεύθερους 

επαγγελματίες) αν το αντικείμενο της εργασίας τους  είναι σχετικό με το αντικείμενο 

του προγράμματος που παρακολούθησαν, η εικόνα παρουσιάζεται πολύ χειρότερη 

από αυτή στο σύνολο των ομάδων στόχων, καθώς το 69% δηλώνει ότι βρήκε εργασία 

μη σχετική  με το πρόγραμμα και το 31% σχετική εργασία. Τα αντίστοιχα ποσοστά 

στο σύνολο των ομάδων ήταν 54% και 46% αντίστοιχα. 

Εργασία σχετική με το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

69%

31%

ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 

 

Στο ερώτημα με ποιους τρόπους προσπάθησαν να βρουν εργασία τα άτομα  της 

ομάδας, η εικόνα που παρουσιάζεται είναι σχεδόν ίδια με την εικόνα στο σύνολο των 

ομάδων και συγκεκριμένα 69 άτομα απάντησαν με συνεντεύξεις μέσω προσωπικών 

επαφών, 39 άτομα με συμμετοχή σε διαγωνισμούς, 25 άτομα με άλλους τρόπους, 7 

άτομα κατέθεσαν ή απέστειλαν βιογραφικά σημειώματα, 4 άτομα προσήλθαν σε 

συνεντεύξεις από αγγελίες, ενώ κανένα άτομο δεν έκανε αίτηση στο πρόγραμμα 

STAGE.  Είναι φανερό ότι για την συγκεκριμένη ομάδα υφίστανται πολλές 

κοινωνικές προκαταλήψεις και για αυτό τον λόγο ο μεγαλύτερος όγκος των ΑΜΕΑ 

προσπαθεί να βρει εργασία είτε μέσω προσωπικών γνωριμιών, είτε  με την συμμετοχή 

του στους διαγωνισμούς του δημοσίου, με τις κατά καιρούς ευνοϊκές ρυθμίσεις που 

προβλέπει η κοινωνική πολιτική της πολιτείας.  
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Με ποιούς τρόπους έχετε προσπαθήσει μέχρι σήμερα να βρείτε 
εργασία 
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Στο ερώτημα που τέθηκε σε αυτούς που βρήκαν εργασία (είτε ως μισθωτοί είτε ως 

επαγγελματίες και οι οποίοι αποτελούν το 20% των καταρτιζομένων της ομάδας 

στόχου ή 29 άτομα), για το αν και πόσο το πρόγραμμα που παρακολούθησαν τους 

βοήθησε στα καθήκοντά τους ως εργαζόμενους οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι 

εξής: 

 52% ή  15 άτομα δεν απάντησαν. 

 24% ή 7 άτομα απάντησαν ότι δεν τους βοήθησε καθόλου. 

 0% απάντησε ότι τους βοήθησε λίγο. 

 14% ή 4 άτομα απάντησε ότι τους βοήθησε πολύ λίγο. 

 0% απάντησε ότι τους βοήθησε  μέτρια.  

 10% ή 3 άτομα απάντησαν ότι τους βοήθησε πολύ.  

 0% απάντησε ότι τους βοήθησε πάρα πολύ  

Μόλις το 10% των ερωτηθέντων που βρήκαν εργασία απάντησε ότι το πρόγραμμα 

βοήθησε στα καθήκοντα τους σαν εργαζόμενους, αρκετά χαμηλότερο ποσοστό σε 

σχέση με το σύνολο των ομάδων στόχων όπου το ποσοστό ήταν 26%.  
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Στα καθήκοντά σας ως εργαζομένου/ ης το πρόγραμμα 
κατάρτισης που παρακολουθήσατε σας βοήθησε 
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Δεν απάντησαν Καθόλου
Λίγο Μέτρια
Πάρα πολύ Πολύ
Πολύ λίγο 

 
 

Συνοψίζοντας, από τις απαντήσεις που δόθηκαν στα επιμέρους ερωτήματα από τους 

καταρτιζόμενους της ομάδας στόχου των ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και σε 

σύγκριση με τις  απαντήσεις που δόθηκαν από το σύνολο των καταρτιζομένων 

εξάγουμε τα εξής γενικά συμπεράσματα:   

• Στην συγκεκριμένη ομάδα η κατανομή των ηλικιών των καταρτιζομένων 

εμφανίζει την ακριβώς αντίθετη εικόνα  από την εικόνα του συνόλου των ομάδων 

στόχων. Έτσι ενώ στο σύνολο των ομάδων  κυριαρχούν οι καταρτιζόμενοι με ηλικία 

άνω των 25 ετών σε ποσοστό 61%, στην συγκεκριμένη ομάδα κυριαρχούν οι 

καταρτιζόμενοι κάτω των 25 ετών σε ποσοστό 71%  

•  Όσον αφορά την διαμόρφωση των βαθμίδων γνώσεων στην ομάδα στόχο 

υπάρχουν σημαντικά περισσότεροι αναλφάβητοι και πολύ λιγότεροι απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με το σύνολο των ομάδων. 

Συγκεκριμένα οι αναλφάβητοι συγκεντρώνουν ποσοστό 53% ( έναντι 24% στο 

σύνολο των εξεταζόμενων ομάδων), οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ποσοστό 24% ( έναντι 28% στο σύνολο των ομάδων στόχων), οι απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 17% (34% στο σύνολο των ομάδων στόχων) και οι 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 6% ( έναντι 14% στο σύνολο των ομάδων 

στόχων).  

• Στο κρίσιμο ερώτημα για την εργασιακή κατάσταση των καταρτιζομένων, 6 

μήνες μετά την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα, η κατάσταση εμφανίζεται να 
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είναι χειρότερη σε σχέση με το σύνολο των ομάδων καθώς μόνο το 20% έχει βρει 

εργασία έναντι 31% στο σύνολο των ομάδων.  

• Στο ερώτημα που τέθηκε στους εργαζόμενους της ομάδας στόχου εάν το 

αντικείμενο της εργασίας τους είναι σχετικό με το αντικείμενο του προγράμματος που 

παρακολούθησαν η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη σε σχέση με το σύνολο των 

ομάδων αφού το 31% δηλώνει ότι η εργασία του είναι σχετική με το πρόγραμμα που 

παρακολούθησε, έναντι 46% που είναι το ποσοστό για το σύνολο των ομάδων. 

• Στο ερώτημα με ποιους τρόπους οι καταρτιζόμενοι της ομάδας στόχου 

προσπάθησαν να βρουν εργασία κυριαρχεί η απάντηση των συνεντεύξεων μέσα από 

προσωπικές επαφές, όπως και στο σύνολο των ομάδων στόχων 

• Στο τελευταίο ερώτημα που τέθηκε στους καταρτιζόμενους που εργάζονταν, για 

το αν και κατά πόσο το πρόγραμμα βοήθησε στα καθήκοντά τους ως εργαζόμενους 

πολύ μικρό ποσοστό 10% των ατόμων που εργάζονται πιστεύει ότι έχει βοηθηθεί. Το 

ποσοστό αυτό παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση από το ποσοστό του συνόλου των 

ομάδων στόχων όπου είναι 26%  

 

Ομάδα στόχος: Ανήλικοι παραβάτες  

 

Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελεί το 4% του συνόλου των συμμετεχόντων στα 

προγράμματα κοινωνικού αποκλεισμού που υλοποίησε η Τεχνική Εκπαιδευτική ή 36 

άτομα.  

Επειδή η ομάδα στόχος αφορά ανήλικους παραβάτες η κατανομή ηλικιών, όπως 

φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, παρουσιάζει ποσοστό 100% στα άτομα 

ηλικίας κάτω των  25 ετών.  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΙΚΙΩΝ 

0%

100%

>25 <=25
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Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, η κατανομή της βαθμίδας γνώσεων  των 

καταρτιζομένων της συγκεκριμένης ομάδας στόχου διαμορφώνεται ως εξής: Οι 

αναλφάβητοι  αποτελούν ποσοστό 39%, οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

συγκεντρώνουν το 50% του συνόλου και οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

το 11%. Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι η κατάσταση στην συγκεκριμένη 

ομάδα στόχο όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο των ατόμων που εντάσσονται σε 

αυτή είναι τραγική.  

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

11%

50%

0% 39%

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ Α΄ΒΑΘΜΙΑ Β΄ΒΑΘΜΙΑ Γ΄ΒΑΘΜΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο κρίσιμο ερώτημα ποια η εργασιακή κατάσταση των συμμετεχόντων, 6 μήνες 

μετά την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα, η εικόνα παρουσιάζεται ως εξής: 

ποσοστό 69% ή 25 άτομα παραμένουν άνεργοι, ποσοστό 6% ή 2 άτομα  ασκούν 

ελεύθερο επάγγελμα και τέλος ποσοστό 25% ή 9 άτομα έχουν βρει εργασία ως 

μισθωτοί. Αυτό σημαίνει ότι το 31% των συμμετεχόντων έχει ενταχθεί στην αγορά 

εργασίας, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί, ποσοστό που είναι 

σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το ποσοστό στο σύνολο των ομάδων  (31%) 

Ποιά η εργασιακή σας κατάσταση από την αποφοίτησή σας από το 
πρόγραμμα μέχρι σήμερα

25; 69%9; 25%

2; 6%

Ανεργοι 

Ελεύθεροι επαγγελματίες 

Εργαζόμενοι 
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Στο ερώτημα που τέθηκε στους εργαζόμενους (μισθωτούς και ελεύθερους 

επαγγελματίες) αν το αντικείμενο της εργασίας τους  είναι σχετικό με το αντικείμενο 

του προγράμματος που παρακολούθησαν το 64% δηλώνει ότι βρήκε εργασία μη 

σχετική  με το πρόγραμμα και το 50% σχετική εργασία.  

Εργασία σχετική με το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

64%

36%

ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 

 

Στο ερώτημα με ποιους τρόπους προσπάθησαν να βρουν εργασία τα άτομα της 

συγκεκριμένης ομάδας, η συντριπτική πλειοψηφία όπως φαίνεται και στο παρακάτω 

διάγραμμα απάντησε με συνεντεύξεις μέσω προσωπικών επαφών. Γεγονός που 

καταδεικνύει  τις έντονες  κοινωνικές προκαταλήψεις για την συγκεκριμένη ομάδα.  

Με ποιούς τρόπους έχετε προσπαθήσει μέχρι σήμερα να βρείτε εργασία 
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Στο ερώτημα που τέθηκε σε αυτούς που βρήκαν εργασία (είτε ως μισθωτοί είτε ως 

επαγγελματίες) και οι οποίοι αποτελούν το 31% των καταρτιζομένων ή 11 άτομα), 

για το αν και πόσο το πρόγραμμα που παρακολούθησαν τους βοήθησε στα 

καθήκοντά τους ως εργαζόμενους, οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι εξής: 

 37% ή 4 άτομα δεν απάντησαν. 

 36% ή 4 άτομα απάντησαν ότι δεν τους βοήθησε καθόλου. 

 0% απάντησε ότι τους βοήθησε λίγο. 

 0% απάντησε ότι τους βοήθησε πολύ λίγο. 

 0% απάντησε ότι τους βοήθησε  μέτρια.  

 27% ή 3 άτομα απάντησαν ότι τους βοήθησε πολύ.  

 0% απάντησε ότι τους βοήθησε πάρα πολύ  

Μόλις το 27% των ερωτηθέντων που βρήκαν εργασία απάντησε ότι το πρόγραμμα 

βοήθησε στα καθήκοντα τους σαν εργαζόμενους έναντι του 26% του συνόλου των 

ομάδων.  

Στα καθήκοντά σας ως εργαζομένου/ ης το πρόγραμμα 
κατάρτισης που παρακολουθήσατε σας βοήθησε 

4; 37%

4; 36%

3; 27%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

Δεν απάντησαν Καθόλου
Λίγο Μέτρια
Πάρα πολύ Πολύ
Πολύ λίγο 

 

 

 

 

 

 

 135



Συνοψίζοντας, από τις απαντήσεις που δόθηκαν στα επιμέρους ερωτήματα από τους 

καταρτιζόμενους της ομάδας στόχου: Ανήλικοι παραβάτες, καθώς και σε σύγκριση 

με τις  απαντήσεις που δόθηκαν από το σύνολο των καταρτιζομένων εξάγουμε τα 

εξής γενικά συμπεράσματα:   

• Όλοι οι καταρτιζόμενοι της ομάδας είναι κάτω των 25 ετών, αφού η ειδική 

ομάδα η οποία εξετάζεται αφορά ανήλικους παραβάτες. Στο σύνολο των ομάδων, το 

ποσοστό των συμμετεχόντων κάτω των 25 ετών είναι 39%. 

• Το εκπαιδευτικό επίπεδο των καταρτιζομένων της ομάδας στόχου είναι 

ιδιαίτερα χαμηλό, αφού οι αναλφάβητοι και οι απόφοιτοι δημοτικού αποτελούν 

ποσοστό 89%. Συγκεκριμένα οι αναλφάβητοι συγκεντρώνουν ποσοστό 39% (έναντι 

24% στο σύνολο των εξεταζόμενων ομάδων), οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ποσοστό 50% ( έναντι 28% στο σύνολο των ομάδων στόχων), οι 

απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 11% (34% στο σύνολο των ομάδων στόχων), 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 0% (έναντι 14% στο σύνολο των ομάδων 

στόχων)  

• Στο κρίσιμο ερώτημα για την εργασιακή τους κατάσταση 6 μήνες μετά την 

αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα, οι καταρτιζόμενοι απάτησαν ότι εργάζονται σε 

ποσοστό 31%. Το ποσοστό των θετικών απαντήσεων είναι όμοιο με το ποσοστό των 

απαντήσεων στο σύνολο των ομάδων στόχων.   

• Στο ερώτημα που τέθηκε στους εργαζόμενους της ομάδας στόχου, εάν το 

αντικείμενο της εργασίας τους ήταν σχετικό με το αντικείμενο του προγράμματος που 

παρακολούθησαν η κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με το σύνολο των ομάδων, 

αφού το 36% δηλώνει ότι η εργασία του είναι σχετική με το πρόγραμμα που 

παρακολούθησε έναντι 46% που είναι το ποσοστό για το σύνολο των ομάδων. 

• Στο ερώτημα με ποιους τρόπους οι καταρτιζόμενοι της ομάδας στόχου 

προσπάθησαν να βρουν εργασία παρατηρούμε ότι έχουμε περίπου την ίδια εικόνα με 

το σύνολο των εξεταζόμενων ομάδων, καθώς και εδώ κυριαρχεί η αναζήτηση 

εργασίας μέσω προσωπικών επαφών.   

• Στο τελευταίο ερώτημα η κατάσταση παρουσιάζεται περίπου ίδια σε σχέση με 

το σύνολο των ομάδων στόχων, καθώς το 27% των ατόμων που βρήκαν εργασία 

πιστεύει ότι το πρόγραμμα τους έχει  βοηθήσει στα καθήκοντά τους ως εργαζόμενους 

έναντι 26% στο σύνολο των ομάδων.  
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Ομάδα στόχος: Βορειοηπειρώτες  

 

Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελεί το 10,9% του συνόλου των συμμετεχόντων στα 

προγράμματα κοινωνικού αποκλεισμού που υλοποίησε η Τεχνική Εκπαιδευτική ή 99 

άτομα.  

Στην συγκεκριμένη ομάδα στόχο οι καταρτιζόμενοι άνω των 25 ετών αποτελούν το 

65%, ενώ οι καταρτιζόμενοι  ποσοστό 35%. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΙΚΙΩΝ 

65%

35%

>25 <=25
 

 

Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, η κατανομή της βαθμίδας γνώσεων  των 

καταρτιζομένων της συγκεκριμένης ομάδας στόχου διαμορφώνεται ως εξής: Το 

μεγαλύτερο ποσοστό 40% συγκεντρώνουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ακολουθούν οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό 24%, 

οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό 22% και τέλος με ποσοστό 14% 

οι αναλφάβητοι. Εάν συγκρίνουμε τα ποσοστά της ομάδας στόχου με τα ποσοστά στο 

σύνολο των ομάδων στόχου παρατηρούμε ότι η εικόνα που παρουσιάζεται στην  

συγκεκριμένη ομάδα στόχο είναι σαφώς καλύτερη όσον αφορά το εκπαιδευτικό 

επίπεδο των συμμετεχόντων. Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ποσοστό 

40% και οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  με ποσοστό 24% εμφανίζουν 

μεγαλύτερα ποσοστά έναντι αυτών του συνόλου των ομάδων (34% και 14% 

αντίστοιχα). Οι αναλφάβητοι με ποσοστό 14% και οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης με ποσοστό 22% εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά σε σχέση με το 

σύνολο των ομάδων (24% και 28% αντίστοιχα). 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

39; 40%

22; 22%

24; 24%
14; 14%

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ Α΄ΒΑΘΜΙΑ Β΄ΒΑΘΜΙΑ Γ΄ΒΑΘΜΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο κρίσιμο ερώτημα ποια η εργασιακή κατάσταση των καταρτιζομένων της 

συγκεκριμένης ομάδας, 6 μήνες μετά την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα,  

ποσοστό 71% ή 70 άτομα δηλώνουν ότι παραμένουν άνεργα, ποσοστό 5% ή 5 άτομα  

δηλώνουν  ότι ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και τέλος ποσοστό 24% ή 24 άτομα 

δηλώνου ότι εργάζονται ως μισθωτοί. Αυτό σημαίνει ότι μόνο το 29% των 

συμμετεχόντων στα προγράμματα κοινωνικού αποκλεισμού της συγκεκριμένης 

ειδικής ομάδας (από 31% στο σύνολο των ομάδων) έχουν ενταχθεί στην αγορά 

εργασίας είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί. 

Ποιά η εργασιακή σας κατάσταση από την αποφοίτησή σας από 
το πρόγραμμα μέχρι σήμερα

71%
24%

5%

Ανεργοι 

Ελεύθεροι επαγγελματίες 

Εργαζόμενοι 
 

 

Στο ερώτημα που τέθηκε στους εργαζόμενους (μισθωτούς και ελεύθερους 

επαγγελματίες) αν το αντικείμενο της εργασίας τους  είναι σχετικό με το αντικείμενο 

του προγράμματος που παρακολούθησαν, η εικόνα παρουσιάζεται πολύ καλύτερη 

από το σύνολο των ομάδων στόχων, καθώς το 45% δηλώνει ότι βρήκε εργασία μη 
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σχετική  με το πρόγραμμα και το 55% σχετική εργασία. Τα αντίστοιχα ποσοστά στο 

σύνολο των ομάδων ήταν 54% και 46% αντίστοιχα. 

Εργασία σχετική με το πρόγραμμα εκπαίδευσης 
45%

55%

ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 

 

Στο ερώτημα με ποιους τρόπους προσπάθησαν να βρουν εργασία 61 καταρτιζόμενοι 

από τους 99 απάντησαν με συνεντεύξεις μέσω προσωπικών επαφών 

Με ποιούς τρόπους έχετε προσπαθήσει μέχρι σήμερα να βρείτε 
εργασία 
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Στο ερώτημα που τέθηκε σε αυτούς που βρήκαν εργασία (είτε ως μισθωτοί είτε ως 

επαγγελματίες) και οι οποίοι αποτελούν το 29% των καταρτιζομένων ή 29 άτομα), 

για το αν και πόσο το πρόγραμμα που παρακολούθησαν τους βοήθησε στα 

καθήκοντά τους ως εργαζόμενους οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι εξής: 

 28% ή 8 άτομα δεν απάντησαν. 
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 32% ή 9 άτομα απάντησαν ότι δεν τους βοήθησε καθόλου. 

 10% ή 3 άτομα απάντησαν ότι τους βοήθησε λίγο. 

 3% ή 1 άτομα απάντησε ότι τους βοήθησε πολύ λίγο. 

 0% απάντησε ότι τους βοήθησε  μέτρια.  

 10% ή 3 άτομα απάντησαν ότι τους βοήθησε πολύ.  

 17% ή 5 άτομα απάντησαν ότι τους βοήθησε πάρα πολύ  

Παρατηρείται ότι το 27% των ερωτηθέντων που βρήκαν εργασία απάντησε ότι το 

πρόγραμμα βοήθησε στα καθήκοντα τους σαν εργαζόμενους έναντι του 26% του 

συνόλου των ομάδων και επομένως η εικόνα που παρουσιάζεται στην συγκεκριμένη 

ομάδα στόχο είναι όμοια με αυτή που αφορά στο σύνολο των ομάδων στόχων. 

Στα καθήκοντά σας ως εργαζομένου/ ης το πρόγραμμα 
κατάρτισης που παρακολουθήσατε σας βοήθησε 

8; 28%

9; 32%

3; 10% 1; 3%

5; 17%

0; 0% 3; 10%

Δεν απάντησαν Καθόλου
Λίγο Μέτρια
Πάρα πολύ Πολύ
Πολύ λίγο 

 

 

Συνοψίζοντας, από τις απαντήσεις που δόθηκαν στα επιμέρους ερωτήματα από τους 

καταρτιζόμενους της ομάδας στόχου: Βορειοηπειρώτες, καθώς και σε σύγκριση με 

τις  απαντήσεις που δόθηκαν από το σύνολο των καταρτιζομένων εξάγουμε τα εξής 

γενικά συμπεράσματα:   

• Στην συγκεκριμένη ομάδα η εικόνα είναι περίπου ίδια με το σύνολο των 

ομάδων, καθώς κυριαρχούν οι καταρτιζόμενοι των οποίων η ηλικία είναι άνω  των 25 

ετών με 64% (61% στο σύνολο των ομάδων) σε σχέση με τους καταρτιζόμενους των 
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οποίων η ηλικία είναι κάτω των 25 ετών, των οποίων είναι 35% (39% για το σύνολο 

των ομάδων). 

•  Όσον αφορά την διαμόρφωση των βαθμίδων γνώσεων παρατηρούνται 

σημαντικά περισσότεροι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 

σχέση με το σύνολο των ομάδων. Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης συγκεντρώνουν ποσοστό 40% (έναντι 34% στο σύνολο των 

εξεταζόμενων ομάδων), οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ποσοστό 24% 

(έναντι 14% στο σύνολο των ομάδων στόχων). Αντίθετα τα ποσοστά των αποφοίτων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και αναλφάβητων εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με το 

σύνολο των ειδικών ομάδων και συγκεκριμένα οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας  

εκπαίδευσης 22% έναντι 28% στο σύνολο των ομάδων στόχων και οι αναλφάβητοι 

14%  έναντι 24% στο σύνολο των ομάδων στόχων 

• Στο κρίσιμο ερώτημα που αφορούσε στην  εργασιακή κατάσταση των 

καταρτιζομένων, 6 μήνες μετά την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα, η κατάσταση 

κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα περίπου με  το σύνολο των ομάδων, καθώς μόνο το 29% 

των συμμετεχόντων έχει βρει εργασία έναντι 31% στο σύνολο των ομάδων.  

• Στο ερώτημα που αφορούσε αυτούς που εργάζονταν, εάν το αντικείμενο της 

εργασίας τους είναι σχετικό με το αντικείμενο του προγράμματος που 

παρακολούθησαν η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με το σύνολο των 

ομάδων αφού το 55% δηλώνει ότι η εργασία του είναι σχετική με το πρόγραμμα που 

παρακολούθησε έναντι 46% που είναι το ποσοστό για το σύνολο των ομάδων. 

• Στο ερώτημα με ποιους τρόπους οι καταρτιζόμενοι της ομάδας στόχου 

προσπάθησαν να βρουν εργασία παρατηρείται η ίδια εικόνα με αυτή του συνόλου των 

εξεταζόμενων ομάδων, καθώς κυριαρχεί η αναζήτηση εργασίας με συνεντεύξεις 

μέσω προσωπικών επαφών. 

• Στο τελευταίο ερώτημα η κατάσταση είναι περίπου ίδια με αυτή του συνόλου 

των ομάδων στόχων, καθώς ποσοστό 27% των ατόμων που εργάζονται πιστεύουν ότι 

το πρόγραμμα που παρακολούθησαν τους έχει βοηθήσει στα καθήκοντά τους ως 

εργαζόμενο, έναντι 26% στο σύνολο των ομάδων.  
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Ομάδα στόχος: Μετανάστες  

 

Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελεί το 11,2% του συνόλου των συμμετεχόντων στα 

προγράμματα κοινωνικού αποκλεισμού που υλοποίησε η Τεχνική Εκπαιδευτική ή 

101 άτομα.  

Στην κατανομή ηλικιών η εικόνα που παρουσιάζεται δεν διαφέρει σημαντικά από την 

εικόνα του συνόλου των ομάδων. Και εδώ κυριαρχούν οι καταρτιζόμενοι άνω των 25 

ετών που αποτελούν το 71% έναντι 61% του συνόλου των ομάδων, ενώ οι κάτω των 

25 ετών εμφανίζονται με ποσοστό 29% έναντι 39% στο σύνολο των ομάδων.  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΙΚΙΩΝ 

72; 71%

29; 29%

>25 <=25

 

Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, η κατανομή της βαθμίδας γνώσεων  των 

καταρτιζομένων της συγκεκριμένης ομάδας στόχου διαμορφώνεται ως εξής: Το 

μεγαλύτερο ποσοστό 44% συγκεντρώνουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ακολουθούν οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό 28%, 

οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό 18% και τέλος με μικρό 

ποσοστό 10% οι αναλφάβητοι. Εάν συγκρίνουμε τα ποσοστά της ομάδας στόχου με 

τα ποσοστά στο σύνολο των ομάδων στόχου παρατηρούμε ότι η εικόνα που 

παρουσιάζεται στην  συγκεκριμένη ομάδα στόχο είναι σαφώς καλύτερη όσον αφορά 

το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, με ποσοστό 44% και οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  με 

ποσοστό 28% εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά έναντι αυτών του συνόλου των 

εξεταζόμενων ομάδων (34% και 14% αντίστοιχα). Οι αναλφάβητοι με ποσοστό 10% 

και οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό 18% εμφανίζουν μικρότερα 

ποσοστά σε σχέση με το σύνολο των ομάδων (24% και 28% αντίστοιχα).   
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

44%

18%

28%
10%

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ Α΄ΒΑΘΜΙΑ Β΄ΒΑΘΜΙΑ Γ΄ΒΑΘΜΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο κρίσιμο ερώτημα ποια η εργασιακή κατάσταση των καταρτιζομένων της 

συγκεκριμένης ομάδας, 6 μήνες μετά την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα, 

ποσοστό 58% ή 59 καταρτιζόμενοι δηλώνουν ότι παραμένουν άνεργοι, ποσοστό 0% 

ή 0 καταρτιζόμενοι  ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και τέλος ποσοστό 42% ή 42 άτομα 

έχουν βρει εργασία ως μισθωτοί. Αυτό σημαίνει ότι ποσοστό 42% των 

συμμετεχόντων στα προγράμματα κοινωνικού αποκλεισμού της συγκεκριμένης 

ειδικής ομάδας  (από 31% στο σύνολο των ομάδων) έχουν ενταχθεί στην αγορά 

εργασίας.  

Ποιά η εργασιακή σας κατάσταση από την αποφοίτησή σας από 
το πρόγραμμα μέχρι σήμερα

58%

42%

0%

Ανεργοι 

Ελεύθεροι επαγγελματίες 

Εργαζόμενοι 
 

 

Στο ερώτημα που τέθηκε στους εργαζόμενους (μισθωτούς και ελεύθερους 

επαγγελματίες) αν το αντικείμενο της εργασίας τους  είναι σχετικό με το αντικείμενο 
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του προγράμματος που παρακολούθησαν, το 48% δηλώνει ότι βρήκε εργασία μη 

σχετική  με το πρόγραμμα και το 52% σχετική εργασία. Τα αντίστοιχα ποσοστά στο 

σύνολο των ομάδων ήταν 54% και 46% αντίστοιχα. 

Εργασία σχετική με το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

48%

52%

ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 

 

Στο ερώτημα με ποιους τρόπους προσπάθησαν να βρουν εργασία τα άτομα  της 

ομάδας που συμμετείχαν στα προγράμματα για μετανάστες, η εικόνα που 

παρουσιάζεται είναι σχεδόν ίδια με την εικόνα του συνόλου των ομάδων, αφού η 

απάντηση συνεντεύξεις μέσω προσωπικών επαφών κυριαρχεί  με 53 απαντήσεις σε 

σύνολο 101.  

Με ποιούς τρόπους έχετε προσπαθήσει μέχρι σήμερα να βρείτε 
εργασία 
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Στο ερώτημα που τέθηκε σε αυτούς που βρήκαν εργασία (είτε ως μισθωτοί είτε ως 

επαγγελματίες) και οι οποίοι αποτελούν το 42% των καταρτιζομένων ή 42 άτομα, για 
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το αν και πόσο το πρόγραμμα που παρακολούθησαν τους βοήθησε στα καθήκοντά 

τους ως εργαζόμενους οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι εξής: 

 25% ή 10 άτομα δεν απάντησαν. 

 15% ή 6 άτομα απάντησαν ότι δεν τους βοήθησε καθόλου. 

γο. 

α.  

σε πάρα πολύ  

Ικα  που βρήκαν εργασία 

απά  έναντι 

 

καταρτιζόμενους της ομάδας στόχου: Βορειοηπειρώτες, καθώς και σε σύγκριση με 

ν ποσοστό 71% (61% στο σύνολο των ομάδων), ενώ οι 

 0% απάντησε ότι τους βοήθησε λί

 13% ή 5 άτομα απάντησε ότι τους βοήθησε πολύ λίγο. 

 0% απάντησε ότι τους βοήθησε  μέτρι

 27% ή 11 άτομα απάντησαν ότι τους βοήθησε πολύ.  

 20% ή 8 άτομα απάντησαν ότι τους βοήθη

νοποιητικό ποσοστό, δηλαδή 40% των ερωτηθέντων

ντησε ότι το πρόγραμμα βοήθησε στα καθήκοντα τους σαν εργαζόμενους

του 26% του συνόλου των ομάδων.  

Στα καθήκοντά σας ως εργαζομένου/ ης το πρόγραμμα 
κατάρτισης που παρακολουθήσατε σας βοήθησε 

10; 25%

6; 15%

11; 27%

5; 13%

 

Συνοψίζοντας, από τις απαντήσεις που δόθηκαν στα επιμέρους ερωτήματα από τους 

τις  απαντήσεις που δόθηκαν από το σύνολο των καταρτιζομένων εξάγουμε τα εξής 

γενικά συμπεράσματα:   

• Στην συγκεκριμένη ομάδα οι καταρτιζόμενοι των οποίων η ηλικία είναι άνω  

των 25 ετών εμφανίζου

8; 20% 0; 0%

0; 0%
Δεν απάντησαν Καθόλου
Λίγο Μέτρια
Πάρα πολύ Πολύ
Πολύ λίγο 
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κ

φανίζουν σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με 

το

ι π

φοίτησή τους από το πρόγραμμα, η κατάσταση είναι σαφώς 

κ

ετικό με το αντικείμενο του προγράμματος που 

π

υ των 

ε α

ς ν

σει στα καθήκοντά τους σχετικά υψηλό 

π

αταρτιζόμενοι  των οποίων η ηλικία είναι κάτω των 25 ετών ποσοστό 29%  (39% 

για το σύνολο των ομάδων)  

•  Όσον αφορά την διαμόρφωση των βαθμίδων οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εμ

 σύνολο των ομάδων. Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

συγκεντρώνουν ποσοστό 44% ( έναντι 34% στο σύνολο των ομάδων), οι απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ποσοστό 28% (έναντι 14% στο σύνολο των ομάδων). 

Αντίθετα τα ποσοστά των αποφοίτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και αναλφάβητων 

εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με το σύνολο των ειδικών ομάδων και 

συγκεκριμένα οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης συγκεντρώνουν ποσοστό 

18% έναντι 28% στο σύνολο των ομάδων στόχων και ο  αναλφάβητοι οσοστό 10%  

έναντι 24% στο σύνολο των ομάδων στόχων. Από τα παραπάνω μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο των μεταναστών που ζούν στην Ελλάδα 

είναι αρκετά υψηλό. 

• Στο κρίσιμο ερώτημα για την εργασιακή κατάσταση των καταρτιζομένων 6 

μήνες μετά την απο

αλύτερη σε σχέση με το σύνολο των ομάδων, καθώς το 42% έχει βρει εργασία 

έναντι 31% στο σύνολο των ομάδων.  

• Στο ερώτημα που τέθηκε στους εργαζόμενους της ομάδας στόχου εάν το 

αντικείμενο της εργασίας τους είναι σχ

αρακολούθησαν η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με το σύνολο των ομάδων 

αφού το 52% δηλώνει ότι η εργασία του είναι σχετική με το πρόγραμμα που 

παρακολούθησε έναντι 46% που είναι το ποσοστό για το σύνολο των ομάδων. 

• Στο ερώτημα με ποιους τρόπους οι καταρτιζόμενοι της ομάδας στόχου 

προσπάθησαν να βρουν εργασία παρατηρείτε η ίδια εικόνα με αυτή του συνόλο

ξετ ζόμενων ειδικών ομάδων, καθώς κυριαρχεί η αναζήτηση εργασίας με 

συνεντεύξεις μέσω προσωπικών επαφών. 

• Στο τελευταίο ερώτημα προ  τους καταρτιζόμε ους που εργάζονται, εάν το 

πρόγραμμα κατάρτισης τους έχει βοηθή

οσοστό 40% πιστεύει ότι έχει βοηθηθεί. Το ποσοστό αυτό είναι κατά πολύ 

υψηλότερο σε σύγκριση με το ποσοστό στο σύνολο των ομάδων στόχων που είναι 

26%. Η εικόνα που παρουσιάζεται στην συγκεκριμένη ομάδα στόχο είναι σαφώς 

καλύτερη σε σχέση με αυτή που αφορά στο σύνολο των ομάδων στόχων. 
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Ομάδα στόχος: Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 

 

Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελεί το 7% του συνόλου των συμμετεχόντων στα 

προγράμματα κοινωνικού αποκλεισμού που υλοποίησε η Τεχνική Εκπαιδευτική ή 69 

 25 ετών που αποτελούν το 93% έναντι 61% του συνόλου των ομάδων, ενώ 

 

Σύμφωνα   των 

αταρτιζομένων της συγκεκριμένης ομάδας στόχου διαμορφώνεται ως εξής: Το 

 

άτομα.  

Στην συγκεκριμένη ομάδα στόχο επικρατεί απόλυτη κυριαρχία των καταρτιζομένων 

άνω των

οι κάτω των 25 ετών εμφανίζονται με ποσοστό μόλις 7% έναντι 39% στο σύνολο των 

ομάδων.  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΙΚΙΩΝ 

93%

7%

>25 <=25

 με το παρακάτω διάγραμμα, η κατανομή της βαθμίδας γνώσεων

κ

μεγαλύτερο ποσοστό 50% συγκεντρώνουν οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

ακολουθούν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό 35%, οι 

αναλφάβητοι με ποσοστό 9% και τέλος με ποσοστό 6% οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.  Εάν συγκρίνουμε τα ποσοστά της ομάδας στόχου με τα ποσοστά στο 

σύνολο των ομάδων στόχου παρατηρούμε ότι η εικόνα που παρουσιάζεται στην  

συγκεκριμένη ομάδα στόχο διαφοροποιείτε σημαντικά όσον αφορά στο εκπαιδευτικό 

επίπεδο των συμμετεχόντων. Οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ποσοστό 

50% εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σε σύγκριση με το σύνολο των 

εξεταζόμενων ομάδων (28%),  οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζουν 

περίπου το ίδιο ποσοστό (35% έναντι 34%) στο σύνολο των εξεταζόμενων ομάδων 

Οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό 6% και οι αναλφάβητοι με 
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ποσοστό 9% εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά σε σχέση με το σύνολο των ομάδων 

(14% και 24% αντίστοιχα). 

 

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

35%
50%

6% 9% 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ Α΄ΒΑΘΜΙΑ Β΄ΒΑΘΜΙΑ Γ΄ΒΑΘΜΙΑ  

 

Στο κρίσιμο ερώτημα ποια η εργασιακή κατάσταση των καταρτιζομένων της 

συγκεκριμένης ομάδας, 6 μήνες μετά την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα, 

ποσοστό 57% ή 39 άτομα παραμένουν άνεργοι, ποσοστό13% ή 9 άτομα  ασκούν 

ελεύθερο επάγγελμα και τέλος ποσοστό 30% ή 21 άτομα έχουν βρει εργασία ως 

μισθωτοί. Αυτό σημαίνει ότι ποσοστό 43% των συμμετεχόντων στα προγράμματα 

κοινωνικού αποκλεισμού της συγκεκριμένης ειδικής ομάδας  (από 31% στο σύνολο 

των ομάδων) έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας.  

Ποιά η εργασιακή σας κατάσταση από την αποφοίτησή σας από 
το πρόγραμμα μέχρι σήμ
 

ερα

57%

30%

13%

Ανεργοι 

Ελεύθεροι επαγγελματίες 

Εργαζόμενοι 
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Στο ερώτημα που τέθηκε στους εργαζόμενους (μισθωτούς και ελεύθερους 

επαγγελματίες) αν το αντικείμενο της εργασίας τους  είναι σχετικό με το αντικείμενο 

του προγράμματος που παρακολούθησαν,  το 70% δηλώνει ότι βρήκε εργασία μη 

σχετική  με το πρόγραμμα και μόνο το 30% σχετική εργασία. Τα αντίστοιχα ποσοστά 

στο σύνολο των ομάδων ήταν 54% και 46% αντίστοιχα. 

 μονογονεϊκών οικογενειών, 

  

Εργασία σχετική με το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

9; 30%

21; 70%

ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 

 

Στο ερώτημα με ποιους τρόπους προσπάθησαν να βρουν εργασία τα άτομα  της 

ομάδας που συμμετείχαν στα προγράμματα για αρχηγούς

η εικόνα που παρουσιάζεται είναι σχεδόν ίδια με την εικόνα του συνόλου των 

ομάδων, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων που δόθηκαν είναι

συνεντεύξεις μέσω προσωπικών επαφών,  με 27 απαντήσεις σε σύνολο 69 

Με ποιούς τρόπους έχετε προσπαθήσει μέχρι σήμερα να βρείτε εργασία 

13 9
0 4

0
5

10
15

Προσέλευση σε
συνεντεύξεις
από αγγελίες 

Κατάθεση ή
αποστολή
ιογραφικών 

Συνεντεύξεις
μέσω

προσωπικών
επαφών 

Συμμετοχή σε
διαγωνισμούς 

Αίτηση στο
πρόγραμμα

STAGE 

Άλλος τρόπος 

27

1620
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

β

 



Στο ερώτημα που τέθηκε σε αυτούς που βρήκαν εργασία (είτε ως μισθωτοί είτε ως 

επαγγελματίες) και οι οποίοι αποτελούν το 43% των καταρτιζομένων ή 20 άτομα, για 

το αν και πόσο το πρόγραμμα που παρακολούθησαν τους βοήθησε στα καθήκοντά 

τους ως εργαζόμενους, το 54% των εργαζομένων δεν απάντησε, το 26% των 

καταρτιζομένων απάντησε ότι δεν βοηθήθηκε καθόλου, το 13%  απάντησε ότι 

βοηθήθηκε λίγο και το 10% απάντησε ότι  βοηθήθηκε πολύ. 

Στα καθήκοντά σας ως εργαζομένου/ ης το πρόγραμμα 
κατάρτισης που παρακολουθήσατε σας βοήθησε 

16; 54%

7; 23%

3; 10%
4; 13%0; 0%

0; 0%

0; 0%

Δεν απάντησαν Καθόλου
Λίγο Μέτρια
Πάρα πολύ Πολύ
Πολύ λίγο 

 
 

Συνοψίζοντας, από τις απαντήσεις που δόθηκαν στα επιμέρους ερωτήματα από τους 

καταρτιζόμενους της ομάδας στόχου που αναφέρεται στους αρχηγούς μονογονεϊκών , 

οικογενειών, καθώς και σε σύγκριση με τις  απαντήσεις που δόθηκαν από το σύνολο 

των καταρτιζομένων εξάγουμε τα εξής γενικά συμπεράσματα:   

• Στην συγκεκριμένη ομάδα η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με το 

σύνολο των ομάδων, καθώς κυριαρχούν οι καταρτιζόμενοι των οποίων η ηλικία είναι 

άνω  των 25 ετών με 93% (61% στο σύνολο των ομάδων) έναντι 7% για τους  

καταρτιζόμενους των οποίων η ηλικία είναι κάτω των 25 ετών (39% για το σύνολο 

των ομάδων)  

• Όσον αφορά στην διαμόρφωση των βαθμίδων γνώσεων, οι απόφοιτοι 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι σημαντικά περισσότεροι σε σχέση με το σύνολο 

των ομάδων. Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνου

οσοστό 50% έναντι 28% στο σύνολο των ομάδων. Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

ν 

π
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εκπαίδευσης συγκεντρώνουν περίπου το ίδιο ποσοστό (35%) σε σχέση με το σύνολο 

των ομάδων στόχων (34%). Αντίθετα τα ποσοστά των αποφοίτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και αναλφάβητων είναι μικρότερα (6% και 9% αντίστοιχα), σε σχέση με 

το σύνολο των ομάδων των οποίων τα ποσοστά (14% και 24%).  

μόλις το 31% απάντησε θετικά.  

ήτηση εργασίας 

μ

ικές Περιοχές

• Στο κρίσιμο ερώτημα για την εργασιακή τους κατάσταση 6 μήνες μετά την 

αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα, οι καταρτιζόμενοι απάντησαν σε ποσοστό 43% 

ότι έχουν βρει εργασία. Η κατάσταση για τους καταρτιζόμενους της συγκεκριμένης 

ομάδας στόχου εμφανίζεται να είναι καλύτερη σε σχέση με αυτή στο σύνολο των 

ομάδων, όπου 

• Στο ερώτημα που τέθηκε στους εργαζόμενους της ομάδας στόχου εάν το 

αντικείμενο της εργασίας τους είναι σχετικό με το αντικείμενο του προγράμματος που 

παρακολούθησαν η κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με το σύνολο των ομάδων 

αφού μόνο το 30% δηλώνει ότι η εργασία του είναι σχετική με το πρόγραμμα που 

παρακολούθησε έναντι 46% που είναι το ποσοστό για το σύνολο των ομάδων. 

• Στο ερώτημα με ποιους τρόπους οι καταρτιζόμενοι της ομάδας στόχου 

προσπάθησαν να βρουν εργασία παρατηρείτε περίπου  η ίδια εικόνα με αυτή του 

συνόλου των εξεταζόμενων ειδικών ομάδων, καθώς κυριαρχεί η αναζ

ε συνεντεύξεις μέσω προσωπικών επαφών. 

• Στο τελευταίο ερώτημα δεν εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα καθώς το 54% 

δεν απάντησε.  

 

Ομάδα στόχος: Άτομα διαβιούντα σε Νησιωτ  

  

σ

 

Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελεί το 4,6% του συνόλου των συμμετεχόντων στα 

προγράμματα κοινωνικού αποκλεισμού που υλοποίησε η Τεχνική Εκπαιδευτική ή 42 

άτομα.  

Στην κατανομή ηλικιών είναι η ίδια  με την εικόνα που παρουσιάζει το σύνολο

υνόλου των ομάδων στόχων. Οι καταρτιζόμενοι άνω των 25 ετών αποτελούν το 

62% του συνόλου των καταρτιζομένων, ενώ οι κάτω των 25 ετών αποτελούν  

ποσοστό 38% στο σύνολο των ομάδων Στο σύνολο των ομάδων στόχων τα ποσοστά 

είναι αντίστοιχα  61και 39%. 
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Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, η κατανομή της βαθμίδας γνώσεων  των 

καταρτιζομένων της συγκεκριμένης ομάδας στόχου διαμορφώνεται ως εξής: Το 

μεγαλύτερο  

εκπαίδευσης  33%, 

οι  

τριτοβάθμιας με τα 

ποσοστά όσον 

αφορά  

εκπαίδευσης   με 

ποσοστό των 

 με 

ποσοστό  5% 

μφανίζουν μικρότερα ποσοστά σε σχέση με το σύνολο των ομάδων (24% και 14% 

ντίστοιχα). 

 ποσοστό 48% συγκεντρώνουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας

, ακολουθούν οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό

αναλφάβητοι με ποσοστό 14% και τέλος με ποσοστό μόνο 5% οι απόφοιτοι

 εκπαίδευσης. Εάν συγκρίνουμε τα ποσοστά της ομάδας στόχου 

 στο σύνολο των ομάδων στόχου επισημαίνονται σημαντικές διαφορές 

 το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας

, με ποσοστό 48% και οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

 33% εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά έναντι αυτών του συνόλου 

εξεταζόμενων ειδικών ομάδων (34% και 28% αντίστοιχα). Οι αναλφάβητοι

 14% και οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό

ε

α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

20; 48%

14; 33%

2; 5%  14%6;

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ Α΄ΒΑΘΜΙΑ Β΄ΒΑΘΜΙΑ Γ΄ΒΑΘΜΙΑ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΙΚΙΩΝ 

38%

62%

>25 <=25
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Στο κρίσιμο ερώτημα ποια η εργασιακή κατάσταση των καταρτιζομένων της 

συγκεκριμένης ομάδας 6 μήνες μετά την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα, 

ποσοστό 45% ή 19 άτομα παραμένουν άνεργοι, ποσοστό 10% ή 4 άτομα  ασκούν 

ελεύθερο επάγγελμα και τέλος ποσοστό 45% ή 19 άτομα έχουν βρει εργασία ως 

μισθωτοί. Αυτό σημαίνει ότι το 45% των συμμετεχόντων στα προγράμματα 

ργασίας είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί, ενώ στο σύνολο των 

μάδων στόχων το ποσοστό αυτό είναι 31%. 

κοινωνικού αποκλεισμού της συγκεκριμένης ομάδας έχουν ενταχθεί στην αγορά 

ε

ο

Ποιά η εργασιακή σας κατάσταση από την αποφοίτησή σας από το 
πρόγραμμα μέχρι σήμερα

19; 45%

19; 45%

4; 10%

Ανερ οι γ

Ελεύθεροι επαγγελματίες 

Εργαζόμενοι 
 

Στο ερώτημα που τέθηκε στους εργαζόμενους (μισθωτούς και ελεύθερους 

επαγγελματί ς) αν το αντικείμενο της εργασίας τους  είναι σχετικό με το αντικείμενο 

του προγράμματος που παρακολούθησαν, το 39% δηλώνει ότι βρήκε εργασία μη 

σχετική  με το πρόγραμμα και το 61% σχετική

ε  

 εργασία. Το ποσοστό των ατόμων που 

δηλώνει ότι βρήκε εργασία σχετική με το αντικείμενο κατάρτισης χαρακτηρίζεται 

αρκετά υψηλό, αφού το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο των ομάδων ήταν 46%  

Εργασία σχετική με το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

9; 39%

14; 61%

ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 
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Στο ρώτημα με ποιους τρόπους προσπάθησαν να βρουν εργασί  τα άτομα  της 

ομάδας που συμμετείχαν στα προγράμματα, η απάντηση συνεντεύξεις μέσω 

προσωπικών επαφών κυριαρχεί  με 20 απαντήσεις (περίπου ποσοστό 50%) σε σύνολο 

42.  

ε α

Με ποιούς τρόπους έχετε προσπαθήσει μέχρι σήμερα να βρείτε 
εργασία 

3 3
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7 3 6
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Συμμετοχή σε
διαγωνισμούς 

Αίτηση στο
πρόγραμμα

STAGE 

Άλλος τρόπος 

 

Στο ερώτημα που τέθηκε σε αυτούς που βρήκαν εργασία (είτε ως μισθωτοί είτε ως 

επαγγελματίες και οι οποίοι αποτελούν το 45% των καταρτιζομένων ή 23 άτομα), για 

το αν και κατά πόσο το πρόγραμμα που παρακολούθησαν τους βοήθησε στα 

καθήκοντά τους ως εργαζόμενους οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι εξής: 

 30% ή 7 άτομα δεν απάντησαν. 

 26% ή 6 άτομα απάντησαν ότι δεν τους βοήθησε καθόλου. 

 9% ή 2 άτομα απάντησαν ότι τους βοήθησε λίγο. 

 14% ή 7 άτομα απάντησε ότι τους βοήθησε πολύ λίγο. 

 0% απάντησε ότι τους βοήθησε  μέτρια.  

 9% ή 2 άτομα απάντησαν ότι τους βοήθησε πολύ.  

 9% ή 2 άτομα απάντησαν ότι τους βοήθησε πάρα πολύ  

Παρατηρείται ότι το 18% των ερωτηθέντων απάντησε ότι το πρόγραμμα τους 

βοήθησε στα καθήκοντα τους σαν εργαζόμενους, ενώ στο σύνολο των ομάδων 

στόχων το ποσοστό αυτό ήταν 26%  
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Στα καθήκοντά σας ως εργαζομένου/ ης το πρόγραμμα 
κατάρτισης που παρακολουθήσατε σας βοήθησε 

4; 17%
7; 30%

2; 9%

2; 9%

0; 0% 6; 26%
2; 9%

Δεν απάντησαν Καθόλου
Λίγο Μέτρια
Πάρα πολύ Πολύ
Πολύ λίγο 

 

 

Συνοψίζοντας, από τις απαντήσεις που δόθηκαν στα επιμέρους ερωτήματα από τους 

 

των 

ν 

οι 

ο 

 

 

 

ς 

των 

 33% 

 14% στο σύνολο των ομάδων στόχων). Αντίθετα τα ποσοστά των αποφοίτων 

ιτοβάθμιας εκπαίδευσης και αναλφάβητων εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με το 

σύνολο των ειδικών ομάδων και συγκεκριμένα οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας  

καταρτιζόμενους της ομάδας στόχου των ατόμων που διαβιούν σε νησιωτικές

περιοχές, καθώς και σε σύγκριση με τις  απαντήσεις που δόθηκαν από το σύνολο 

καταρτιζομένων εξάγουμε τα εξής γενικά συμπεράσματα:   

• Στην συγκεκριμένη ομάδα και όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή τω

καταρτιζομένων η εικόνα είναι ίδια με το σύνολο των ομάδων, καθώς κυριαρχούν 

καταρτιζόμενοι των οποίων η ηλικία είναι άνω  των 25 ετών με 62% (61% στ

σύνολο των ομάδων) έναντι 38% για τους  καταρτιζόμενους των οποίων η ηλικία

είναι κάτω των 25 ετών (39% για το σύνολο των ομάδων)  

•  Όσον αφορά την διαμόρφωση των βαθμίδων γνώσεων παρατηρούνται

σημαντικά περισσότεροι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

σε σχέση με το σύνολο των ομάδων. Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι δευτεροβάθμια

εκπαίδευσης συγκεντρώνουν ποσοστό 48% ( έναντι 34% στο σύνολο 

εξεταζόμενων ομάδων), οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ποσοστό

(έναντι

τρ
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εκπαίδευσης εμφανίζουν ποσοστό 5% έναντι 14% στο σύνολο των ομάδων στόχων 

και οι αναλφάβητοι 14%  έναντι 24% στο σύνολο των ομάδων στόχων. Από τα 

παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων της ομάδας 

στόχου έχει μέσο εκπαιδευτικό επίπεδο   

• Στο κρίσιμο ερώτημα ποια η εργασιακή κατάσταση των καταρτιζομένων, 6 

μήνες μετά την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα, το 55% έχει βρει εργασία έναντι 

31% στο σύνολο των ομάδων. Επομένως η συγκεκριμένη ομάδα στόχος παρουσιάζει 

πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με το σύνολο των ομάδων στόχων.  

• Στο ερώτημα που τέθηκε στους εργαζόμενους της ομάδας στόχου εάν το 

α κ  

 στο σύνολο των ομάδων.  

 

ντι είμενο της εργασίας τους είναι σχετικό με το αντικείμενο του προγράμματος που 

παρακολούθησαν η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με το σύνολο των 

ομάδων, αφού το 61% δηλώνει ότι η εργασία του είναι σχετική με το πρόγραμμα που 

παρακολούθησε έναντι 46% που είναι το ποσοστό για το σύνολο των ομάδων. 

• Στο ερώτημα με ποιους τρόπους οι καταρτιζόμενοι της ομάδας στόχου 

προσπάθησαν να βρουν εργασία παρατηρείτε η ίδια εικόνα με αυτή του συνόλου των 

εξεταζόμενων ομάδων, καθώς κυριαρχεί η αναζήτηση εργασίας με συνεντεύξεις 

μέσω προσωπικών επαφών. 

• Στο τελευταίο ερώτημα η κατάσταση εμφανίζεται χειρότερη σε σχέση με αυτή 

του συνόλου των ομάδων στόχων, καθώς μόνο ποσοστό 18% των ατόμων που 

εργάζονται πιστεύει ότι έχει βοηθηθεί από το πρόγραμμα στην εκτέλεση των 

εργασιακών καθηκόντων του, έναντι 26%

Ομάδα στόχος: Άτομα διαβιούντα σε Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές 

 

Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελεί το 6,2% του συνόλου των συμμετεχόντων στα 

π

 ετών 

ε ο

 

ρογράμματα κοινωνικού αποκλεισμού που υλοποίησε η Τεχνική Εκπαιδευτική ή 56 

άτομα.  

 

Όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή των καταρτιζομένων της ομάδας στόχου, οι άνω 

των 25 ετών αποτελούν υψηλό  ποσοστό  73%, ενώ οι κάτω των 25

μφανίζονται με ποσοστό 27%. Τα αντίστ ιχα ποσοστά για το σύνολο των ομάδων 

στόχων είναι 61% και 39%. 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΙΚΙΩΝ 

73%

27%

>25 <=25

 

Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, η κατανομή της βαθμίδας γνώσεων  των 

καταρτιζομένων της συγκεκριμένης ομάδας στόχου διαμορφώνεται ως εξής: Το 

μεγαλύτερο ποσοστό 39% συγκεντρώνουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ακολουθούν οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό 36%, 

οι αναλφάβητοι με ποσοστό 25%, ενώ οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εμφανίζουν 

ποσοστό 0%. Από τα παραπάνω ποσοστά εξάγεται το συμπέρασμα ότι στην 

συγκεκριμένη ομάδα στόχο το επίπεδο των συμμετεχόντων χαρακτηρίζεται χαμηλό.  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

14; 25%
0; 0%

20; 36%
22; 39%

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ Α΄ΒΑΘΜΙΑ Β΄ΒΑΘΜΙΑ Γ΄ΒΑΘΜΙΑ 

 

Στο κρίσιμο ερώτημα ποια η εργασιακή κατάσταση των καταρτιζομένων της 

συγκεκριμένης ομάδας, 6 μήνες μετά την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα, 
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ποσοστό 69% ή 39 άτομα παραμένουν άνεργοι, ποσοστό 4% ή 2 άτομα  ασκούν 

ελεύθερο επάγγελμα και τέλος ποσοστό 27% ή 15 άτομα έχουν βρει εργασία ως 

μισθωτοί. Αυτό σημαίνει ότι το 31% των συμμετεχόντων στα προγράμματα 

κοινωνικού αποκλεισμού της συγκεκριμένης ειδικής ομάδας, το ίδιο ποσοστό που 

συγκεντρώνει και το σύνολο των ομάδων έχει ενταχθεί στην αγορά εργασίας είτε ως 

ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί. 

Ποιά η εργασιακή σας κατάσταση από την αποφοίτησή σας από 
το πρόγραμμα μέχρι σήμερα

39; 69%

15; 27%

2; 4%

Ανεργοι 

Ελεύθεροι επαγγελματίες 

Εργαζόμενοι 

 

Στο ερώτημα που τέθηκε στους εργαζόμενους (μισθωτούς και ελεύθερους 

επαγγελματίες) αν το αντικείμενο της εργασίας τους  είναι σχετικό με το αντικείμενο 

του προγράμματος που παρακολούθησαν, ποσοστό 65% δηλώνει ότι βρήκε εργασία 

μη σχετική  με το πρόγραμμα και μόνο το 35% σχετική εργασία.  

Εργασία σχετική με το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

11; 65%6; 35%

ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 
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Στο ερώτημα με ποιους τρόπους προσπάθησαν να βρουν εργασία τα άτομα  της 

ομάδας, η απάντηση με συνεντεύξεις μέσω προσωπικών επαφών κυριαρχεί  με 27 

απαντήσεις σε σύνολο 56 (48% στο σύνολο των απαντήσεων), ενώ η απάντηση με 

συμμετοχή στους διαγωνισμούς συγκεντρώνει 16 απαντήσεις ή ποσοστό  28,5% στο 

σύνολο των απαντήσεων. 

Με ποιούς τρόπους έχετε προσπαθήσει μέχρι σήμερα να 
βρείτε εργασία 
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Στο ερώτημα που τέθηκε σε αυτούς που βρήκαν εργασία (είτε ως μισθωτοί είτε ως 

επαγγελματίες και οι οποίοι αποτελούν το 31% των καταρτιζομένων ή 17 άτομα), για 

το αν και πόσο το πρόγραμμα που παρακολούθησαν τους βοήθησε στα καθήκοντά 

τους ως εργαζόμενους οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι εξής: 

 41% ή 7 άτομα δεν απάντησαν. 

 35% ή 6 άτομα απάντησαν ότι δεν τους βοήθησε καθόλου. 

 0% απάντησε ότι τους βοήθησε  λίγο. 

 0% απάντησε ότι τους βοήθησε  πολύ λίγο. 

 0% απάντησε ότι τους βοήθησε  μέτρια.  

 24% ή 4 άτομα απάντησαν ότι τους βοήθησε πολύ.  

 0% απάντησε ότι τους βοήθησε  πάρα πολύ  
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Παρατηρείται ότι το 24% των ερωτηθέντων που βρήκαν εργασία απάντησε ότι το 

πρόγραμμα βοήθησε στα καθήκοντα τους σαν εργαζόμενους έναντι του 26% του 

συνόλου των ομάδων.  

Στα καθήκοντά σας ως εργαζομένου/ ης το πρόγραμμα 
κατάρτισης που παρακολουθήσατε σας βοήθησε 

7; 41%

6; 35%

4; 24%0; 0%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

Δεν απάντησαν Καθόλου
Λίγο Μέτρια
Πάρα πολύ Πολύ
Πολύ λίγο 

 

 

Συνοψίζοντας, από τις απαντήσεις που δόθηκαν στα επιμέρους ερωτήματα από τους 

καταρτιζόμενους της ομάδας στόχου των ατόμων που διαβιούν σε ορεινές 

μειονεκτικές περιοχές, καθώς και σε σύγκριση με τις  απαντήσεις που δόθηκαν από 

το σύνολο των καταρτιζομένων εξάγουμε τα εξής γενικά συμπεράσματα:   

• Στην συγκεκριμένη ομάδα στόχο  κυριαρχούν οι καταρτιζόμενοι των οποίων η 

ηλικία είναι άνω  των 25 ετών με ακόμη υψηλότερο ποσοστό 73% σε σχέση με το 

ποσοστό (61%) που κατέχουν οι καταρτιζόμενοι που εντάσσονται στις ίδιες ηλικίες 

στο σύνολο των ομάδων, ενώ για τους  καταρτιζόμενους των οποίων η ηλικία είναι 

κάτω των 25 ετών το ποσοστό είναι 27% (39% για το σύνολο των ομάδων)  

• Εάν συγκριθούν τα ποσοστά της ομάδας στόχου με τα ποσοστά στο σύνολο των 

ομάδων στόχου διαπιστώνονται σημαντικές διαφορές στις βαθμίδες γνώσεων των 

συμμετεχόντων. Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ποσοστό 39% και οι 

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  με ποσοστό 36% εμφανίζουν μεγαλύτερα 

ποσοστά έναντι αυτών του συνόλου των εξεταζόμενων ειδικών ομάδων (34% και 

28% αντίστοιχα). Οι αναλφάβητοι με ποσοστό 25% εμφανίζουν σχεδόν το ίδιο 
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ποσοστό σε σχέση με το σύνολο των ομάδων στόχων, όπου το ποσοστό είναι 24%. Οι 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό 0% εμφανίζουν πολύ χαμηλότερο 

ποσοστό σε σχέση με το σύνολο των ομάδων όπου το ποσοστό είναι 14%. 

• Στο κρίσιμο ερώτημα ποια η εργασιακή κατάσταση των καταρτιζομένων 6 

μήνες μετά την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα, η κατάσταση παρουσιάζεται 

όμοια  με  εκείνη στο σύνολο των ομάδων (ποσοστό 31%).   

• Στο ερώτημα που τέθηκε στους εργαζόμενους της ομάδας στόχου εάν το 

αντικείμενο της εργασίας τους είναι σχετικό με το αντικείμενο του προγράμματος που 

παρακολούθησαν, η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη σε σχέση με το σύνολο των 

ομάδων αφού το 65% των καταρτιζομένων της ομάδας στόχου δηλώνει ότι η εργασία 

τους είναι μη σχετική με το πρόγραμμα που παρακολούθησε έναντι 46% που είναι το 

ποσοστό για το σύνολο των ομάδων. 

• Στο ερώτημα με ποιους τρόπους οι καταρτιζόμενοι της ομάδας στόχου 

προσπάθησαν να βρουν εργασία παρατηρείται η ίδια εικόνα με αυτή του συνόλου των 

εξεταζόμενων ειδικών ομάδων, καθώς κυριαρχεί η αναζήτηση εργασίας με 

συνεντεύξεις μέσω προσωπικών επαφών, ενώ σημαντικό ποσοστό στο σύνολο των 

απαντήσεων κατέχει και η απάντηση με συμμετοχή στους διαγωνισμούς.  

• Όσον αφορά το τελευταίο ερώτημα, ποσοστό 24% των ατόμων που εργάζονται 

πιστεύει ότι το πρόγραμμα τους έχει βοηθήσει στα καθήκοντά τους ως εργαζόμενους, 

ποσοστό ελάχιστα χαμηλότερο από το ποσοστό στο σύνολο των ομάδων που είναι 

26%.  

 
 
Ομάδα στόχος: Πόντιοι  

 

Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελεί το 20,4% του συνόλου των συμμετεχόντων στα 

προγράμματα κοινωνικού αποκλεισμού που υλοποίησε η Τεχνική Εκπαιδευτική ή 

185 άτομα.  

Στην κατανομή ηλικιών η εικόνα που παρουσιάζεται δεν διαφέρει σημαντικά από την 

εικόνα του συνόλου των ομάδων. Και εδώ κυριαρχούν οι καταρτιζόμενοι άνω των 25 

ετών που αποτελούν το 75% έναντι 61% του συνόλου των ομάδων, ενώ οι κάτω των 

25 ετών εμφανίζονται με ποσοστό 25% έναντι 39% στο σύνολο των ομάδων.  
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΙΚΙΩΝ 

138; 75%

47; 25%

>25 <=25

 
 
Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, η κατανομή της βαθμίδας γνώσεων  των 

καταρτιζομένων της συγκεκριμένης ομάδας στόχου διαμορφώνεται ως εξής: Το 

μεγαλύτερο ποσοστό 43% συγκεντρώνουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ακολουθούν οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό 28%, 

οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό 17% και τέλος με μικρό 

ποσοστό 12% οι αναλφάβητοι. Εάν συγκριθούν τα ποσοστά της ομάδας στόχου με τα 

ποσοστά που εμφάνιζε η ομάδα στόχος των μεταναστών θα διαπιστωθεί ότι οι δυο 

ομάδες στόχοι εμφανίζουν τα ίδια περίπου ποσοστά σε όλες τις βαθμίδες γνώσεων. 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

78; 43%

32; 17%52; 28% 23; 12%

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ Α΄ΒΑΘΜΙΑ Β΄ΒΑΘΜΙΑ Γ΄ΒΑΘΜΙΑ 

 
Στο κρίσιμο ερώτημα ποια η εργασιακή κατάσταση των καταρτιζομένων της 

συγκεκριμένης ομάδας, 6 μήνες μετά την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα, 

ποσοστό 72% ή 133 καταρτιζόμενοι δηλώνουν ότι παραμένουν άνεργοι, ποσοστό 3% 
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ή 6 καταρτιζόμενοι  ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και τέλος ποσοστό 25% ή 46 άτομα 

έχουν βρει εργασία ως μισθωτοί. Αυτό σημαίνει ότι ποσοστό 28% των 

συμμετεχόντων στα προγράμματα κοινωνικού αποκλεισμού της συγκεκριμένης 

ειδικής ομάδας  (από 31% στο σύνολο των ομάδων) έχουν ενταχθεί στην αγορά 

εργασίας.  

Ποιά η εργασιακή σας κατάσταση από την αποφοίτησή σας από 
το πρόγραμμα μέχρι σήμερα

133; 72%

46; 25%

6; 3%

Ανεργοι 

Ελεύθεροι επαγγελματίες 

Εργαζόμενοι 

 
 
Στο ερώτημα που τέθηκε στους εργαζόμενους (μισθωτούς και ελεύθερους 

επαγγελματίες) αν το αντικείμενο της εργασίας τους  είναι σχετικό με το αντικείμενο 

του προγράμματος που παρακολούθησαν, το 53% δηλώνει ότι βρήκε εργασία σχετική  

με το πρόγραμμα και το 47% μη σχετική εργασία. Τα αντίστοιχα ποσοστά στο 

σύνολο των ομάδων ήταν 46% και 54% 

Εργασία σχετική με το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

29; 47%

33; 53%

ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 
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Στο ερώτημα με ποιους τρόπους προσπάθησαν να βρουν εργασία τα άτομα  της 

ομάδας, η απάντηση συνεντεύξεις μέσω προσωπικών επαφών κυριαρχεί  με 102 

απαντήσεις σε σύνολο 185, ενώ 52 καταρτιζόμενοι απάντησαν με άλλο τρόπο και 13 

απάντησαν με προσέλευση σε συνεντεύξεις από αγγελίες. 

Με ποιούς τρόπους έχετε προσπαθήσει μέχρι σήμερα να βρείτε 
εργασία 
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Στο ερώτημα που τέθηκε σε αυτούς που βρήκαν εργασία (είτε ως μισθωτοί είτε ως 

επαγγελματίες) και οι οποίοι αποτελούν το 28% των καταρτιζομένων ή  52 άτομα, για 

το αν και πόσο το πρόγραμμα που παρακολούθησαν τους βοήθησε στα καθήκοντά 

τους ως εργαζόμενους οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι εξής: 

 26% ή 14 άτομα δεν απάντησαν. 

 17% ή 9 άτομα απάντησαν ότι δεν τους βοήθησε καθόλου. 

 4% ή 2 άτομα απάντησαν ότι τους βοήθησε λίγο. 

 10% ή 5 άτομα απάντησε ότι τους βοήθησε πολύ λίγο. 

 8% ή 4 άτομα απάντησε ότι τους βοήθησε μέτρια.  

 23% ή 12 άτομα απάντησαν ότι τους βοήθησε πολύ.  

 12% ή 6 άτομα απάντησαν ότι τους βοήθησε πάρα πολύ  

 164



Υψηλό ποσοστό, δηλαδή 52% των ερωτηθέντων που βρήκαν εργασία απάντησε ότι 

το πρόγραμμα βοήθησε στα καθήκοντα τους σαν εργαζόμενους από ελάχιστα έως 

πάρα πολύ, έναντι του 26% του συνόλου των ομάδων.  

 

Στα καθήκοντά σας ως εργαζομένου/ ης το πρόγραμμα 
κατάρτισης που παρακολουθήσατε σας βοήθησε 

14; 26%

9; 17%

12; 23%

5; 10%

6; 12%
4; 8% 2; 4%

Δεν απάντησαν Καθόλου
Λίγο Μέτρια
Πάρα πολύ Πολύ
Πολύ λίγο 

 
Συνοψίζοντας, από τις απαντήσεις που δόθηκαν στα επιμέρους ερωτήματα από τους 

καταρτιζόμενους της ομάδας στόχου: Πόντιοι, καθώς και σε σύγκριση με τις  

απαντήσεις που δόθηκαν από το σύνολο των καταρτιζομένων εξάγουμε τα εξής 

γενικά συμπεράσματα:   

• Στην συγκεκριμένη ομάδα κυριαρχούν οι καταρτιζόμενοι των οποίων η ηλικία 

είναι άνω  των 25 ετών με ποσοστό 75% (όπως και στο σύνολο των ομάδων στόχων 

όπου όμως το ποσοστό είναι χαμηλότερο και συγκεκριμένα 61%).  

• Όσον αφορά την διαμόρφωση των βαθμίδων οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με 

το σύνολο των ομάδων. Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

συγκεντρώνουν ποσοστό 43% ( έναντι 34% στο σύνολο των ομάδων), οι απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ποσοστό 28% (έναντι 14% στο σύνολο των ομάδων). 

Αντίθετα τα ποσοστά των αποφοίτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και αναλφάβητων 

εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με το σύνολο των ομάδων και συγκεκριμένα οι 

απόφοιτοι πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης συγκεντρώνουν ποσοστό 17% έναντι 28% στο 

σύνολο των ομάδων στόχων και οι αναλφάβητοι ποσοστό 12%  έναντι 24% στο 
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σύνολο των ομάδων στόχων. Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των ποντίων που διαμένουν στην Ελλάδα είναι αρκετά υψηλό. 

• Στο κρίσιμο ερώτημα για την εργασιακή κατάσταση των καταρτιζομένων, 6 

μήνες μετά την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα, η κατάσταση δεν είναι 

ικανοποιητική  καθώς μόνο το 27% των καταρτιζομένων έχει βρει εργασία, ποσοστό 

το οποίο είναι αρκετά χαμηλότερο από το ποσοστό (31%) στο σύνολο των ομάδων 

στόχων.  

• Στο ερώτημα που τέθηκε στους εργαζόμενους της ομάδας στόχου εάν το 

αντικείμενο της εργασίας τους είναι σχετικό με το αντικείμενο του προγράμματος που 

παρακολούθησαν η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με την πλειοψηφία και το 

σύνολο των ομάδων αφού ποσοστό 53%  δηλώνει ότι η εργασία τους είναι σχετική με 

το πρόγραμμα που παρακολούθησε έναντι 46% που είναι το ποσοστό για το σύνολο 

των ομάδων. 

• Στο ερώτημα με ποιους τρόπους οι καταρτιζόμενοι της ομάδας στόχου 

προσπάθησαν να βρουν εργασία παρατηρείτε η ίδια εικόνα με αυτή του συνόλου των 

εξεταζόμενων ειδικών ομάδων, καθώς κυριαρχεί η αναζήτηση εργασίας με 

συνεντεύξεις μέσω προσωπικών επαφών. 

• Στο τελευταίο ερώτημα προς τους καταρτιζόμενους που εργάζονται, εάν το 

πρόγραμμα κατάρτισης τους έχει βοηθήσει στα καθήκοντά τους υψηλό ποσοστό 52% 

πιστεύει ότι έχει βοηθηθεί. Το ποσοστό αυτό είναι κατά πολύ υψηλότερο σε σύγκριση 

με το ποσοστό στο σύνολο των ομάδων στόχων που είναι 26%. Η εικόνα που 

παρουσιάζεται στην συγκεκριμένη ομάδα στόχο είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με 

αυτή που αφορά στο σύνολο των ομάδων στόχων. 

 
Ομάδα στόχος: Άτομα υπό απεξάρτηση ή απεξαρτηθέντα από ουσίες 
 
 
Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελεί το 2,5% του συνόλου των συμμετεχόντων στα 

προγράμματα κοινωνικού αποκλεισμού που υλοποίησε η Τεχνική Εκπαιδευτική ή 22 

άτομα.  

Ως προς την κατανομή των ηλικιών, οι καταρτιζόμενοι της ομάδας στόχου οι οποίοι 

έχουν ηλικία άνω των 25 ετών κυριαρχούν με ποσοστό 82%, ενώ οι καταρτιζόμενοι 

ηλικίας κάτω των 25 ετών κατέχουν μικρό ποσοστό 18%. 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΙΚΙΩΝ 

82%

18%

>25 <=25

 
 
Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, η κατανομή της βαθμίδας γνώσεων  των 

καταρτιζομένων της συγκεκριμένης ομάδας στόχου διαμορφώνεται ως εξής: Οι 

αναλφάβητοι  αποτελούν ποσοστό 27%, οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

συγκεντρώνουν το 23% του συνόλου, οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ποσοστό 41% και οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ποσοστό 9%.  Από τα 

παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι η κατηγορία των αναλφάβητων συγκεντρώνει 

αρκετά υψηλό ποσοστό στο σύνολο της συγκεκριμένης ομάδας στόχου.   

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

41% 23%

9% 27%

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ Α΄ΒΑΘΜΙΑ Β΄ΒΑΘΜΙΑ Γ΄ΒΑΘΜΙΑ 

 
 
Στο κρίσιμο ερώτημα ποια η εργασιακή κατάσταση των συμμετεχόντων, 6 μήνες 

μετά την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα, η εικόνα παρουσιάζεται ως εξής: 

ποσοστό 73% ή 16 άτομα παραμένουν άνεργοι, ποσοστό 9% ή 2 άτομα  ασκούν 
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ελεύθερο επάγγελμα και τέλος ποσοστό 18% ή 4 άτομα έχουν βρει εργασία ως 

μισθωτοί. Αυτό σημαίνει ότι μόνο το 20% των συμμετεχόντων έχει ενταχθεί στην 

αγορά εργασίας, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί, ποσοστό που 

είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με το σύνολο των ομάδων  (31%) 

 

Ποιά η εργασιακή σας κατάσταση από την αποφοίτησή σας από 
το πρόγραμμα μέχρι σήμερα

16; 73%

4; 18%

2; 9%

Ανεργοι 

Ελεύθεροι επαγγελματίες 

Εργαζόμενοι 

 
 
Στο ερώτημα που τέθηκε στους εργαζόμενους (μισθωτούς και ελεύθερους 

επαγγελματίες) αν το αντικείμενο της εργασίας τους  είναι σχετικό με το αντικείμενο 

του προγράμματος που παρακολούθησαν το 67% δηλώνει ότι βρήκε εργασία σχετική  

με το πρόγραμμα και το 33% σχετική εργασία.  

Εργασία σχετική με το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

2; 33%

4; 67%

ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 
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Στο ερώτημα με ποιους τρόπους προσπάθησαν να βρουν εργασία τα άτομα της 

συγκεκριμένης ομάδας, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα 9 

καταρτιζόμενοι ή ποσοστό 41%  απάντησε με συνεντεύξεις μέσω προσωπικών 

επαφών, 5 καταρτιζόμενοι ή ποσοστό 23% με κατάθεση και αποστολή βιογραφικών, 

4 καταρτιζόμενοι ή ποσοστό 18,2% απάντησαν με συμμετοχή σε διαγωνισμούς 

Με ποιούς τρόπους έχετε προσπαθήσει μέχρι σήμερα να 
βρείτε εργασία 
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Στο ερώτημα που τέθηκε σε αυτούς που βρήκαν εργασία (είτε ως μισθωτοί είτε ως 

επαγγελματίες) και οι οποίοι αποτελούν μόνο το 20% των καταρτιζομένων ή 6 

άτομα), για το αν και πόσο το πρόγραμμα που παρακολούθησαν τους βοήθησε στα 

καθήκοντά τους ως εργαζόμενους, οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι εξής: 

 67% ή 4 άτομα δεν απάντησαν. 

 0% απάντησε ότι δεν τους βοήθησε καθόλου. 

 0% απάντησε ότι τους βοήθησε λίγο. 

 33% ή 2 άτομα απάντησαν ότι τους βοήθησε πολύ λίγο. 

 0% απάντησε ότι τους βοήθησε  μέτρια.  

 0% απάντησε ότι τους βοήθησε  πολύ.  

 0% απάντησε ότι τους βοήθησε πάρα πολύ  
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Ο αριθμός  των εργαζομένων που απάντησε είναι ελάχιστος για να διεξαχθούν 

ασφαλή συμπεράσματα στο συγκεκριμένο ερώτημα 

Στα καθήκοντά σας ως εργαζομένου/ ης το πρόγραμμα 
κατάρτισης που παρακολουθήσατε σας βοήθησε 

0; 0%

4; 67%0; 0%

2; 33%

0; 0%

0; 0%

0; 0% Δεν απάντησαν Καθόλου
Λίγο Μέτρια
Πάρα πολύ Πολύ
Πολύ λίγο 

 

Συνοψίζοντας, από τις απαντήσεις που δόθηκαν στα επιμέρους ερωτήματα από τους 

καταρτιζόμενους της ομάδας στόχου: Άτομα υπό απεξάρτηση ή απεξαρτηθέντα από 

ουσίες, καθώς και σε σύγκριση με τις  απαντήσεις που δόθηκαν από το σύνολο των 

καταρτιζομένων εξάγουμε τα εξής γενικά συμπεράσματα:   

• Στην κατανομή ηλικιών η εικόνα που παρουσιάζεται δεν διαφέρει από την 

εικόνα του συνόλου των ομάδων ως προς την κυριαρχία των καταρτιζομένων άνω 

των 25 ετών που αποτελούν όμως πολύ υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με το σύνολο 

των ομάδων στόχων, 82% έναντι 61%, ενώ οι κάτω των 25 ετών εμφανίζουν 18% 

έναντι 39% στο σύνολο των ομάδων. 

• Στην συγκεκριμένη ομάδα στόχο το ποσοστό των αναλφάβητων είναι 

υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο των ομάδων στόχων.  

Συγκεκριμένα οι αναλφάβητοι συγκεντρώνουν ποσοστό 27% (έναντι 24% στο 

σύνολο των εξεταζόμενων ομάδων). Οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

συγκεντρώνουν ποσοστό 23% (έναντι 28% στο σύνολο των ομάδων στόχων), οι 

απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνουν υψηλότερο ποσοστό  41% σε 

σχέση με το σύνολο των ομάδων στόχων όπου το ποσοστό είναι 34% και τέλος οι 
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απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνουν ποσοστό 9% , έναντι 14% στο 

σύνολο των ομάδων στόχων. 

• Στο κρίσιμο ερώτημα για την εργασιακή τους κατάσταση 6 μήνες μετά την 

αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα, οι καταρτιζόμενοι απάντησαν ότι εργάζονται σε 

ποσοστό 20%. Το ποσοστό αυτό είναι κατά πολύ χαμηλότερο από αυτό που 

εμφανίζει το σύνολο των ομάδων στόχων (31%). Από το γεγονός αυτό μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι η συγκεκριμένη ομάδα στόχος αποτελεί μια από τις πιο ευαίσθητες 

ομάδες ως προς την ένταξη των μελών της στην αγορά εργασίας και την κοινωνική 

ενσωμάτωσή τους. 

• Στο ερώτημα που τέθηκε στους εργαζόμενους της ομάδας στόχου, εάν το 

αντικείμενο της εργασίας τους ήταν σχετικό με το αντικείμενο του προγράμματος που 

παρακολούθησαν η εικόνα που παρουσιάζει η συγκεκριμένη ομάδα είναι σαφώς 

καλύτερη από αυτή στο σύνολο, αφού το 67% δηλώνει ότι η εργασία του είναι 

σχετική με το πρόγραμμα που παρακολούθησε έναντι 46% που είναι το ποσοστό για 

το σύνολο των ομάδων. 

• Στο ερώτημα με ποιους τρόπους οι καταρτιζόμενοι της ομάδας στόχου 

προσπάθησαν να βρουν εργασία παρατηρούμε ότι έχουμε περίπου την ίδια εικόνα με 

το σύνολο των εξεταζόμενων ομάδων, καθώς και εδώ κυριαρχεί η αναζήτηση 

εργασίας μέσω προσωπικών επαφών.   

 
Ομάδα στόχος: Τσιγγάνοι 
 
Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελεί το 4,3% του συνόλου των συμμετεχόντων στα 

προγράμματα κοινωνικού αποκλεισμού που υλοποίησε η Τεχνική Εκπαιδευτική ή 39 

άτομα.  

Ως προς την κατανομή των ηλικιών, οι καταρτιζόμενοι της ομάδας στόχου οι οποίοι 

έχουν ηλικία άνω των 25 ετών εμφανίζουν ποσοστό 54%, ενώ οι καταρτιζόμενοι 

ηλικίας κάτω των 25 ετών κατέχουν ποσοστό 46% 

.  
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΙΚΙΩΝ 

21; 54%

18; 46%

>25 <=25

 

Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, η κατανομή της βαθμίδας γνώσεων  των 

καταρτιζομένων της συγκεκριμένης ομάδας στόχου διαμορφώνεται ως εξής: Οι 

αναλφάβητοι  αποτελούν ποσοστό 69%, οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

συγκεντρώνουν το 31% του συνόλου, ενώ μηδενικά ποσοστά συμμετοχής έχουν  οι 

απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ποσοστό 9%.   

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

0%

31%

0%

69%

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ Α΄ΒΑΘΜΙΑ Β΄ΒΑΘΜΙΑ Γ΄ΒΑΘΜΙΑ 

 

Στο κρίσιμο ερώτημα ποια η εργασιακή κατάσταση των συμμετεχόντων, 6 μήνες 

μετά την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα, η εικόνα παρουσιάζεται ως εξής: 

ποσοστό 82% ή 32 άτομα παραμένουν άνεργοι, ποσοστό 3% ή 2 άτομα  ασκούν 

ελεύθερο επάγγελμα και τέλος ποσοστό 15% ή 6 άτομα έχουν βρει εργασία ως 
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μισθωτοί. Αυτό σημαίνει ότι μόνο το 18% των συμμετεχόντων έχει ενταχθεί στην 

αγορά εργασίας, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί, ποσοστό που 

είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με το σύνολο των ομάδων  (31%) 

Ποιά η εργασιακή σας κατάσταση από την αποφοίτησή σας από 
το πρόγραμμα μέχρι σήμερα

32; 82%

6; 15%
1; 3%

Ανεργοι 

Ελεύθεροι επαγγελματίες 

Εργαζόμενοι 

 
 
Στο ερώτημα που τέθηκε στους εργαζόμενους (μισθωτούς και ελεύθερους 

επαγγελματίες) αν το αντικείμενο της εργασίας τους  είναι σχετικό με το αντικείμενο 

του προγράμματος που παρακολούθησαν το 57% δηλώνει ότι βρήκε εργασία σχετική 

με το πρόγραμμα και το 43% σχετική εργασία.  

Εργασία σχετική με το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

43%57%

ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 

 
 
Στο ερώτημα με ποιους τρόπους προσπάθησαν να βρουν εργασία τα άτομα της 

συγκεκριμένης ομάδας, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, 23 
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καταρτιζόμενοι απάντησαν με άλλους τρόπους και 16 καταρτιζόμενοι με 

συνεντεύξεις μέσω προσωπικών επαφών 

Με ποιούς τρόπους έχετε προσπαθήσει μέχρι σήμερα να 
βρείτε εργασία 

0 0

16

0 0

23

0
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20
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30

35

40

Προσέλευση
σε

συνεντεύξεις
από αγγελίες 

Κατάθεση ή
αποστολή

βιογραφικών 

Συνεντεύξεις
μέσω

προσωπικών
επαφών 

Συμμετοχή σε
διαγωνισμούς 

Αίτηση στο
πρόγραμμα

STAGE 

Άλλος τρόπος 

 

Στο ερώτημα που τέθηκε σε αυτούς που βρήκαν εργασία (είτε ως μισθωτοί είτε ως 

επαγγελματίες) και οι οποίοι αποτελούν μόνο το 18% των καταρτιζομένων ή 7 

άτομα), για το αν και πόσο το πρόγραμμα που παρακολούθησαν τους βοήθησε στα 

καθήκοντά τους ως εργαζόμενους, οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι εξής: 

 0% δεν απάντησαν. 

 67% ή 4 άτομα απάντησαν ότι δεν τους βοήθησε καθόλου. 

 0% απάντησε ότι τους βοήθησε λίγο. 

 14% ή 1 άτομο απάντησε ότι το βοήθησε πολύ λίγο. 

 0% απάντησε ότι τους βοήθησε  μέτρια.  

 14% ή 1 άτομο απάντησε ότι το βοήθησε.  

 0% απάντησε ότι τους βοήθησε πάρα πολύ  

Ο αριθμός  των εργαζομένων που απάντησε είναι ελάχιστος για να διεξαχθούν 

ασφαλή συμπεράσματα στο συγκεκριμένο ερώτημα 
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Στα καθήκοντά σας ως εργαζομένου/ ης το πρόγραμμα 
κατάρτισης που παρακολουθήσατε σας βοήθησε 

14%

58%

14%

14%

0%

0%

0%

Δεν απάντησαν Καθόλου
Λίγο Μέτρια
Πάρα πολύ Πολύ
Πολύ λίγο 

 

 

Συνοψίζοντας, από τις απαντήσεις που δόθηκαν στα επιμέρους ερωτήματα από τους 

καταρτιζόμενους της ομάδας στόχου: Τσιγγάνοι, καθώς και σε σύγκριση με τις  

απαντήσεις που δόθηκαν από το σύνολο των καταρτιζομένων εξάγουμε τα εξής 

γενικά συμπεράσματα:   

• Στην κατανομή ηλικιών η εικόνα που παρουσιάζεται δεν διαφέρει από την 

εικόνα του συνόλου των ομάδων ως προς την κυριαρχία των καταρτιζομένων άνω 

των 25 ετών που αποτελούν όμως χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με το σύνολο των 

ομάδων στόχων, 54% έναντι 61%, ενώ οι κάτω των 25 ετών εμφανίζουν ποσοντό 

46% έναντι 39% στο σύνολο των ομάδων. 

• Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της, στην συγκεκριμένη ομάδα στόχο το ποσοστό των 

αναλφάβητων κυριαρχεί με ποσοστό 69%.  

• Στο κρίσιμο ερώτημα για την εργασιακή τους κατάσταση 6 μήνες μετά την 

αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα, οι καταρτιζόμενοι απάντησαν ότι εργάζονται σε 

ποσοστό 18%. Το ποσοστό αυτό είναι κατά πολύ χαμηλότερο από αυτό που 

εμφανίζει το σύνολο των ομάδων στόχων (31%).  

• Στο ερώτημα, εάν το αντικείμενο της εργασίας τους ήταν σχετικό με το 

αντικείμενο του προγράμματος που παρακολούθησαν η εικόνα που παρουσιάζει η 

συγκεκριμένη ομάδα είναι καλύτερη από αυτή στο σύνολο, αφού το 57% δηλώνει ότι 

η εργασία του είναι σχετική με το πρόγραμμα που παρακολούθησε έναντι 46% που 

είναι το ποσοστό για το σύνολο των ομάδων. 
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