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ΠΡΟΛΟΓΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΤ  ΕΙΕΑΔ 

 

Η ϋκδοςη αυτό αποτελεύ το δεύτερο μϋροσ τησ μελϋτησ για την «επαγγελματικό κατϊρτιςη», που 

πραγματοπούηςε το Εθνικό Ινςτιτούτο Εργαςύασ και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) ςτο πλαύςιο 

του ϋργου του Ευρωπαώκού Σαμεύου Προςαρμογόσ ςτην Παγκοςμιοπούηςη (ΕΣΠ) για τισ/τουσ 

απολυμϋνεσ/νουσ του ούπερ Μϊρκετ Λϊριςα. Η παρούςα εργαςύα εςτιϊζει ςτην ϊλλη μεγϊλη ομϊδα 

των ωφελούμενων του προγρϊμματοσ, τισ/τουσ «Νϋεσ/ουσ εκτόσ εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ και 

απαςχόληςησ» (NEETs).  

Σο πρόγραμμα του ΕΣΠ αποτελεύ μύα από τισ πολλϋσ δρϊςεισ και παρεμβϊςεισ που υλοποιόθηκαν 

με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ για την αντιμετώπιςη τησ ϋκρηξησ του 

φαινομϋνου των NEETs.  τενϊ ςυνδεδεμϋνο με την οικονομικό κρύςη των τελευταύων ετών ςτην 

Ευρώπη και τισ καταςτροφικϋσ επιπτώςεισ τησ ςτισ νϋεσ και νϋουσ (υψηλό ανεργύα, ςχολικό 

εγκατϊλειψη, κοινωνικό περιθωριοπούηςη), το φαινόμενο των NEETs θεωρεύται μεύζον ζότημα των 

ςύγχρονων ευρωπαώκών πολιτικών. Ψςτόςο, παρότι οι NEETs αφορούν όλεσ τισ ευρωπαώκϋσ χώρεσ 

ςε κϊποιεσ όπωσ η Ελλϊδα, οι νϋεσ/οι εκτόσ εργαςύασ, εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ, ςημεύωςαν 

πρωτοφανό ϋξαρςη και για αυτό απαιτόθηκαν και απαιτούνται επιπρόςθετεσ παρεμβϊςεισ και 

χρηματοδοτόςεισ, όπωσ του ΕΣΠ.  

Η ςημαςύα που ϋχει για την οικονομύα και την κοινωνύα η αντιμετώπιςη του φαινομϋνου των 

ΝΕΕΣs, αλλϊ και το ότι μύα κεντρικό δρϊςη των πολιτικών που εφαρμόζονται ςτην κατεύθυνςη 

αυτό, εύναι η επαγγελματικό εκπαύδευςη ό και κατϊρτιςη ό επανακατϊρτιςη, ςυντελούν ςτο 

ιδιαύτερο ενδιαφϋρον τησ παρούςασ ϋκδοςησ. Εςτιϊζοντασ ςτισ απόψεισ των ωφελούμενων NEETs 

για την κατϊρτιςη, αλλϊ και ςτουσ ποικύλουσ παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν, αν δεν καθορύζουν την 

αποτελεςματικότητα τησ ΕΕΚ ςτην αγορϊ εργαςύασ, η μελϋτη προςφϋρει πολύτιμεσ πληροφορύεσ για 

τη ςχϋςη των ΝΕΕΣs, με την κατϊρτιςη.   

ήπωσ ϋχει όδη αναφερθεύ ςτο πρώτο τεύχοσ για την επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη 

ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ ΕΣΠ για το ούπερ Μϊρκετ Λϊριςα, οι εκδόςεισ αυτϋσ παρουςιϊζουν 

μϋροσ των ερευνητικών δραςτηριοτότων του ΕΙΕΑΔ και αποτυπώνουν τη ςυςτηματικό προςπϊθεια 

που γύνεται τα τελευταύα χρόνια προκειμϋνου να παραχθεύ τεχνογνωςύα και προτϊςεισ πολιτικών 

ςτον τομϋα τησ ςύνδεςησ επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ και αναγκών τησ αγορϊσ 

εργαςύασ.  Αποτελούν, επύςησ, ςημαντικό ειςροό πληροφορύασ για την περαιτϋρω ανϊπτυξη του  
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«Μηχανιςμού Διϊγνωςησ των Αναγκών τησ Αγορϊσ Εργαςύασ», ο οπούοσ ςυνιςτϊ ςτρατηγικό 

μεταρρύθμιςη των  Ενεργητικών Πολιτικών Απαςχόληςησ. 

 

Κλεύνοντασ αυτό το ςύντομο πρόλογο θα όθελα να ευχαριςτόςω εκ νϋου όλα τα ςτελϋχη του 

Ινςτιτούτου που ςυνϋβαλαν ςτην ολοκλόρωςη του δεύτερου μϋρουσ αυτόσ τησ ςημαντικόσ μελϋτησ. 

 

 

Θανϊςησ Ζαχαρόπουλοσ 

Πρόεδροσ-Γενικόσ Διευθυντόσ ΕΙΕΑΔ 
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ΤΝΟΧΗ 

Η παρούςα ϋκδοςη παρουςιϊζει τα αποτελϋςματα ϋρευνασ για την επαγγελματικό κατϊρτιςη ςε 342 

Νϋεσ/ουσ «εκτόσ εργαςύασ, εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ» (NEETs) ςτην περιοχό τησ Θεςςαλύασ και τησ 

Κεντρικόσ Μακεδονύασ. Η ϋρευνα πραγματοποιόθηκε το Δεκϋμβριο του 2017, κατϊ τη φϊςη 

υλοπούηςησ προγρϊμματοσ για τισ/τουσ απολυμϋνεσ/ουσ του .Μ. Λϊριςα ΑΒΕΕ με 

ςυγχρηματοδότηςη του Ευρωπαώκού Σαμεύου Προςαρμογόσ ςτην Παγκοςμιοπούηςη (ΕΣΠ) και του 

Εθνικού Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδύςεων.  

 

Με τη χρόςη ερωτηματολογύου που δόθηκε ςτισ/ςτουσ ωφελούμενεσ/νουσ NEETs ςτο πλαύςιο των 

προγραμμϊτων κατϊρτιςησ, ςυλλϋχθηκαν και αναλύθηκαν πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ απόψεισ των 

ωφελούμενων για τη ςυμμετοχό τουσ ςτο πρόγραμμα κατϊρτιςησ του ΕΣΠ και τισ γενικότερεσ 

αντιλόψεισ τουσ για την επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη (ΕΕΚ). 

Παρϊλληλα, διερευνόθηκαν μια ςειρϊ από ζητόματα που ςχετύζονται με τισ ςτϊςεισ των 

ωφελούμενων NEETs απϋναντι ςτην αξιοπούηςη τησ κατϊρτιςησ ςτην αγορϊ εργαςύασ, όπωσ τρόποι 

εύρεςησ εργαςύασ,  η ςημαςύα τησ κατϊρτιςησ κατϊ την εργαςύα, εφαρμογό αποκτηθϋντων γνώςεων 

κατϊ την εκτϋλεςη τησ εργαςύασ, κ.ϊ.  

 

Σϋλοσ, επειδό η επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη ςυνδϋεται ςτενϊ με την παροχό 

δεξιοτότων που ζητούνται  ςτη ςυνεχώσ μεταβαλλόμενη αγορϊ εργαςύασ, ϋνα ξεχωριςτό μϋροσ τησ 

εργαςύασ αυτόσ παρουςιϊζει την αυτοαξιολόγηςη που πραγματοπούηςαν οι NEETs ωσ προσ τισ 

δεξιότητεσ που διαθϋτουν, καθώσ και τισ εκτιμόςεισ τουσ ςχετικϊ με τη ςημαντικότητα αυτών των 

δεξιοτότων ςτα (μελλοντικϊ τουσ) εργαςιακϊ καθόκοντα.  

  



19 

 

Vocational Training for young people  

Not in Employment, Education or Training (NEET),  

in the context of the European Globalisation Adjustment Fund:  

The case of the "Super Market Larisa SA" project. 

 

ABSTRACT 

This publication presents the results of a research into young people “Not in employment, education 

or training” (NEET) in the regions of Thessaly and Central Macedonia (Greece). More precisely the 

research investigates the experience gained from their participation in training programs funding 

from European Globalization Adjustment Fund (EGF) and  Public Investment Program.  

 

The research also deals with a whole range of issues such as general attitudes and interest of young 

people who are not in employment, education or training (NEET) towards vocational education and 

training (VET), the role of VET in enhancing their employability, their job search methods, labor 

mobility, etc. 

Furthermore, because vocational education and training is directly linked to equip people with skills 

needed in the labour market, the last part of this study concerns skills. In particular Chapter 6 

presents NEETs' self-assessment of their skills and their assessment of the importance of these skills 

in fulfilling their job responsibilities.  

 

The study population consisted of 342 beneficiaries of the EGF training programs and the data were 

collected through a questionnaire on December 2017. The research was carried out during the 

implementation phase of a program addressed to redundant workers of the Supermarket Larissa SA, 

co-funded by the EGF and the Public Investment Program. The specific aim of the program was to 

facilitate young persons “Not in employment, education or training” (NEET) reintegration into 

employment or education. 

The intervention included measures such as training and re-training, careers advice, aid for self-

employment and mobility/relocation allowances. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

Η παρούςα ϋκδοςη περιλαμβϊνει το δεύτερο μϋροσ των αποτελεςμϊτων ϋρευνασ1 για την 

επαγγελματικό κατϊρτιςη που πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο προγρϊμματοσ του Ευρωπαώκού 

Σαμεύου Προςαρμογόσ ςτην Παγκοςμιοπούηςη (ΕΣΠ), ςτισ Περιφϋρειεσ Θεςςαλύασ και Κεντρικόσ 

Μακεδονύασ. Τπενθυμύζεται ότι το πρόγραμμα αυτό ϋλαβε χώρα μεταξύ 2017 και (αρχϋσ) 2018, με 

ςτόχο την υποςτόριξη τησ επανϋνταξησ ςτην αγορϊ εργαςύασ των απολυμϋνων από τα ούπερ 

Μϊρκετ Λϊριςα ΑΒΕΕ. 2  

ε αυτό το δεύτερο μϋροσ η ανϊλυςη επικεντρώνεται ςτισ απόψεισ που εκφρϊζουν για την 

επαγγελματικό κατϊρτιςη οι νϋεσ/οι εκτόσ απαςχόληςησ, εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ (ΝΕΕΣs), η 

ϊλλη ομϊδα, δηλαδό, των ωφελούμενων του προγρϊμματοσ ΕΣΠ. ήπωσ και ςτην προηγούμενη 

ϋκδοςη ϋτςι και εδώ εξετϊζονται μια ςειρϊ από ζητόματα που ςυνδϋονται με το ενδιαφϋρον και τισ 

απόψεισ των ωφελούμενων ΝΕΕΣs για την επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη (ΕΕΚ) γενικϊ 

και ειδικότερα για την επαγγελματικό κατϊρτιςη που υλοποιόθηκε ςτο πλαύςιο του ΕΣΠ. τόχοσ 

εύναι να αναδειχθούν κϊποιοι κρύςιμοι παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν ό/και διαμορφώνουν τισ 

απόψεισ των νϋων για την κατϊρτιςη και τη ςύνδεςό τησ με την αγορϊ εργαςύασ. το πλαύςιο αυτό 

διερευνόθηκαν οι τρόποι εύρεςησ εργαςύασ των νϋων μετϊ την ολοκλόρωςη ενόσ εκπαιδευτικού 

κύκλου, ο χρόνοσ που απαιτόθηκε για τη μετϊβαςη τουσ από την εκπαύδευςη ςτην απαςχόληςη 

(εφόςον υπόρξε) και η ςχϋςη τησ εκπαύδευςησ τουσ με την εργαςύα  αυτό, οι προθϋςεισ τουσ για 

γεωγραφικό κινητικότητα προκειμϋνου να εργαςτούν. ήπωσ και ςτην περύπτωςη των απολυμϋνων 

του .Μ. Λϊριςα, ϋτςι και εδώ ϋνα κομμϊτι τησ ϋρευνασ αςχολεύται με την αυτοαξιολόγηςη των 

ωφελούμενων ςε διϊφορεσ δεξιότητεσ θεωρούμενεσ κρύςιμεσ για την εργαςύα, αλλϊ και ςτισ 

εκτιμόςεισ τουσ για τη ςημαντικότητα αυτών των δεξιοτότων ςτην αγορϊ εργαςύασ.  

                                                           
1 Σο πρώτο μϋροσ αφορούςε ςτην ϋρευνα για την επαγγελματικό κατϊρτιςη των απολυμϋνων από το  .Μ Λϊριςα. Σα 
αποτελϋςματϊ τησ εκδόθηκαν το Νοϋμβριο του 2018 και αναρτόθηκαν ςτην ιςτοςελύδα του ΕΙΕΑΔ με τον τύτλο «Η 
επαγγελματικό κατϊρτιςη ςτο πλαύςιο του Ευρωπαώκού Σαμεύου Προςαρμογόσ ςτην Παγκοςμιοπούηςη: η περύπτωςη του 
<ουπερ Μϊρκετ Λϊριςα ΑΒΕΕ>»  
http://www.eiead.gr/publications/docs/xxx/%CE%95%CE%A4%CE%A0-
%CE%A3%CE%9C%20%CE%9B%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%91-
%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D
%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97,%202018.pdf 
2 Σο 2015, όταν διακόπτει οριςτικϊ τη λειτουργύα τησ η επιχεύρηςη .Μ Λϊριςα, 557 εργαζόμενεσ και εργαζόμενοι 
απολύονται.  Προκειμϋνου να αντιμετωπιςτούν οι οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ ςυνϋπειεσ που προκαλούν οι μαζικϋσ 
απολύςεισ ςτισ Περιφϋρειεσ Θεςςαλύασ και Κ. Μακεδονύασ, η Ελλϊδα αιτόθηκε και ϋλαβε χρηματοδότηςη από το 
Ευρωπαώκό Σαμεύο Προςαρμογόσ ςτην Παγκοςμιοπούηςη (ΕΣΠ). 

http://www.eiead.gr/publications/docs/xxx/%CE%95%CE%A4%CE%A0-%CE%A3%CE%9C%20%CE%9B%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%91-%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97,%202018.pdf
http://www.eiead.gr/publications/docs/xxx/%CE%95%CE%A4%CE%A0-%CE%A3%CE%9C%20%CE%9B%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%91-%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97,%202018.pdf
http://www.eiead.gr/publications/docs/xxx/%CE%95%CE%A4%CE%A0-%CE%A3%CE%9C%20%CE%9B%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%91-%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97,%202018.pdf
http://www.eiead.gr/publications/docs/xxx/%CE%95%CE%A4%CE%A0-%CE%A3%CE%9C%20%CE%9B%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%91-%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97,%202018.pdf
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Προκειμϋνου το παρόν κεύμενο να αναγνωςτεύ ανεξϊρτητα από το πρώτο ςυμπεριλόφθηκαν εκ 

νϋου, διϊφορα ςτοιχεύα και πληροφορύεσ που αφορούν ςτη φιλοςοφύα και ςτισ δρϊςεισ του 

προγρϊμματοσ ΕΣΠ για το .Μ. Λϊριςα.  

 

Σρύα εύναι τα βαςικϊ μϋρη τησ παρούςασ ϋκδοςησ:  

Σο  ΠΡΨΣΟ ΜΕΡΟ, με τύτλο  «Πλαύςιο και ταυτότητα ϋρευνασ, χαρακτηριςτικϊ ςυμμετεχόντων»  

περιλαμβϊνει τρύα (3) κεφϊλαια: 

το πρώτο κεφϊλαιο επικεντρώνεται ςτην ϋννοια των ΝΕΕΣs και παρϋχει ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα 

για το μϋγεθοσ τουσ ςτην Ελλϊδα και ςτην ΕΕ-28, καθώσ και πληροφορύεσ για την υποςτόριξό τουσ 

από το Ευρωπαώκό Σαμεύο Προςαρμογόσ ςτην Παγκοςμιοπούηςη (ΕΣΠ). τη ςυνϋχεια 

παρουςιϊζονται με ςυνοπτικό τρόπο,3 αποτελϋςματα πρόςφατων ερευνών4 ςχετικϊ με τισ 

αντιλόψεισ και ςτϊςεισ των νϋων απϋναντι ςτην ΕΕΚ,  

το δεύτερο κεφϊλαιο περιγρϊφει τουσ ερευνητικούσ ςτόχουσ και τη μεθοδολογύα υλοπούηςησ 

τησ ϋρευνασ. Προςδιορύζεται το πλαύςιο μϋςα ςτο οπούο πραγματοποιόθηκε και γύνεται ιδιαύτερη 

αναφορϊ ςτην προςϋγγιςη που εφαρμόςτηκε για τη μεγιςτοπούηςη τησ αποτελεςματικότητασ των 

δρϊςεων του ΕΣΠ για τισ/τουσ NEETs, 

τϋλοσ, το τρύτο κεφϊλαιο του πρώτου μϋρουσ παρουςιϊζει τα χαρακτηριςτικϊ (δημογραφικϊ 

ςτοιχεύα) των ωφελούμενων-νϋων που ςυμμετεύχαν ςτισ δρϊςεισ κατϊρτιςησ του προγρϊμματοσ 

ΕΣΠ και που ανταποκρύθηκαν ςτο ερωτηματολόγιο, καθώσ και ςτοιχεύα που ςυγκεντρώθηκαν 

ςχετικϊ με την περύοδο ανεργύασ τουσ και τισ προςπϊθειεσ αναζότηςησ εργαςύασ. 

Σο ΔΕΤΣΕΡΟ ΜΕΡΟ, με τύτλο «Παρουςύαςη αποτελεςμϊτων- Ενότητα 2» περιλαμβϊνει δύο (2) 

κεφϊλαια, εκ των οπούων: 

το τϋταρτο κεφϊλαιο επικεντρώνεται ςτην ανϊλυςη των απαντόςεων των ωφελούμενων ςε 

ερωτόςεισ ςχετικϊ με  το ενδιαφϋρον τουσ για την επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη (ΕΕΚ) 

και ςτη ςυνϋχεια διερευνϊ τισ απόψεισ τουσ για διϊφορεσ πτυχϋσ του ζητόματοσ, όπωσ η εικόνα τησ 

ΕΕΚ ςτην Ελλϊδα, ςχολικϋσ επιδόςεισ και ΕΕΚ, ΕΕΚ και αγορϊ εργαςύασ, ςυμβολό τησ ΕΕΚ ςτην 

οικονομύα-κοινωνύα, και 

                                                           
3 Για μια πιο αναλυτικό και ςυςτηματικό παρουςύαςη βλϋπε: «Η επαγγελματικό κατϊρτιςη ςτο πλαύςιο του Ευρωπαώκού 
Σαμεύου Προςαρμογόσ ςτην Παγκοςμιοπούηςη: η περύπτωςη του <ουπερ Μϊρκετ Λϊριςα ΑΒΕΕ>» 
4 Cedefop, 2017, Ευρωβαρόμετρο, 2011 
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το πϋμπτο κεφϊλαιο παρουςιϊζει τισ απόψεισ των ωφελούμενων για το πρόγραμμα 

επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ του ΕΣΠ που παρακολούθηςαν και τη πιθανό ςυνειςφορϊ του ςτην 

επανϋνταξη τουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ.  

Σο ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ, με τύτλο «Παρουςύαςη αποτελεςμϊτων-Ενότητα 3» αποτελεύται από τρύα (3) 

κεφϊλαια, ςυγκεκριμϋνα: 

το ϋκτο κεφϊλαιο διερευνϊ τη ςημαντικότητα που αποδύδουν οι ωφελούμενεσ/νοι του 

προγρϊμματοσ ςε μια ςειρϊ βαςικϋσ5 και οριζόντιεσ6 δεξιότητεσ ςτην εργαςύα, καθώσ και την 

αυτοαξιολόγηςη τουσ ςχετικϊ με το κατϊ πόςο οι ύδιεσ/οι διαθϋτουν αυτϋσ τισ δεξιότητεσ, 

το ϋβδομο κεφϊλαιο παρουςιϊζει τισ απόψεισ των ερωτώμενων για τη ςημαςύα που ϋχουν 

διϊφοροι παρϊγοντεσ ςτην εύρεςη εργαςύασ, μεταξύ αυτών και η ςυνεχόσ επαγγελματικό 

εκπαύδευςη και κατϊρτιςη, 

τϋλοσ, το όγδοο και τελευταύο κεφϊλαιο επικεντρώνεται ςτην αξιολόγηςη που κϊνουν οι 

ωφελούμενεσ/νοι για παρϊγοντεσ που ςχετύζονται με την ικανοπούηςη τουσ από την εργαςύα, μεταξύ 

αυτών και η παροχό ςυνεχιζόμενησ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ.   

Η μελϋτη ολοκληρώνεται με την παρουςύαςη των ςυμπεραςμϊτων που προκύπτουν από την 

ενδελεχό ανϊλυςη των ευρημϊτων. 

  

                                                           
5 Οι βαςικϋσ δεξιότητεσ περιλαμβϊνουν ςύμφωνα με την Ε.Ε. την προφορικό και γραπτό επικοινωνύα ςτη μητρικό γλώςςα 
και ςε ξϋνεσ γλώςςεσ, τισ ψηφιακϋσ γνώςεισ, τη γραφό και ανϊγνωςη και τισ ςτοιχειώδεισ γνώςεισ μαθηματικών και 
θετικών επιςτημών. 
6Οι οριζόντιεσ δεξιότητεσ περιλαμβϊνουν την ικανότητα εκμϊθηςησ, την κοινωνικό και πολιτικό υπευθυνότητα, την 
ανϊληψη πρωτοβουλιών, την επιχειρηματικότητα, την πολιτιςμικό ευαιςθητοπούηςη και τη δημιουργικότητα. 



25 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟ Ι. 

Πλαύςιο και ταυτότητα ϋρευνασ,  

χαρακτηριςτικϊ ςυμμετεχόντων ΝΕΕΤs 

 

  

Δρ. Φρύςα Παώδούςη  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: NEETs και επαγγελματικό κατϊρτιςη 

1.1 Ποιεσ/οι εύναι οι NEETS και τι δεύχνουν τα ςτοιχεύα για αυτϋσ/ούσ 

«NEETs» εύναι το ακρωνύμιο του αγγλικού όρου «Νοt in Employment, Education or Training» και 

περιγρϊφει το φαινόμενο των νϋων που εύναι χωρύσ εργαςύα, εκτόσ εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ. τισ 

ευρωπαώκϋσ πολιτικϋσ, ο όροσ αναφϋρεται για πρώτη φορϊ ςτην εμβληματικό πρωτοβουλύα τησ 

Επιτροπόσ 2020  «Νεολαύα ςε κύνηςη» «για την ενεργοπούηςη των δυνατοτότων των νϋων με ςτόχο 

την επύτευξη ϋξυπνησ, βιώςιμησ και χωρύσ αποκλειςμούσ ανϊπτυξησ ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη». 7  

Ψςτόςο, ςύμφωνα με το EUROFOUND8 ο όροσ αυτόσ ό αυτό η κατηγορύα νϋων αναφϋρεται για 

πρώτη φορϊ ςτο Ηνωμϋνο Βαςύλειο το 1990, όταν παρατηρόθηκε ότι ϋνα μεγϊλο ποςοςτό νϋων, 

ηλικύασ 16-18 ετών, εγκατϋλειπε το ςχολεύο και παρϋμενε εκτόσ αγορϊσ εργαςύασ.  

Σην τελευταύα δεκαετύα οι ΝΕΕΣs αποτελούν ϋνα μεύζον ζότημα ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη και η 

κατακόρυφη αύξηςό τουσ ςυνδϋθηκε με την εμβϊθυνςη τησ οικονομικόσ κρύςησ και τισ δραματικϋσ 

ςυνϋπειεσ τησ ςτη ζωό των νϋων. όμερα ο όροσ NEETs  περιλαμβϊνει τόςο τισ/τουσ ϊνεργεσ/ουσ, 

όςο και τισ/τουσ οικονομικϊ μη ενεργϋσ/ούσ νϋεσ και νϋουσ ηλικύασ 15-29 ετών.   

Η Ελλϊδα, όπωσ αναφϋρθηκε εύναι από τισ χώρεσ όπου η οικονομικό κρύςη ϋπληξε ιδιαύτερα τισ 

νϋεσ και νϋουσ ςε αυτόν την ηλικιακό κατηγορύα.  

 

Γρϊφημα 1: Νϋεσ/οι 15-29 ετών εκτόσ απαςχόληςησ (ϊνεργεσ/οι), εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ, ςτην 
ΕΕ-28 και ςτην Ελλϊδα 

 
Πηγό: EUROSTAT, 2019 

                                                           
7 Ευρωπαώκό Επιτροπό, 2010 
8 EUROFOUND, 2016 
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ύμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ EUROSTAT, ςτην Ελλϊδα το ποςοςτό των νϋων 15-29 ετών, που 

εύναι χωρύσ εργαςύα και βρύςκεται εκτόσ εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ, αυξόθηκε ςταδιακϊ από το 8,5% 

το 2006 ςτο 21,8% το 2013. τη ςυνϋχεια το ποςοςτό αυτό ςημειώνει φθύνουςα πορεύα, 

παραμϋνοντασ, ωςτόςο, ςε αρκετϊ υψηλότερο επύπεδο από την προ κρύςησ εποχό, αγγύζοντασ το 

14,2%, το 2017. (Γρϊφημα 1). 

Η ςύγκριςη των ποςοςτών ΝΕΕΣs μεταξύ Ελλϊδασ και μϋςου όρου τησ ΕΕ-28 την περύοδο 2006-

2017 δεύχνει ότι η Ελλϊδα ϋχει ςταθερϊ υψηλότερα ποςοςτϊ από την ΕΕ-28, και μϊλιςτα από το 

2011 και μετϊ η διαφορϊ ςημειώνει αλματώδη αύξηςη κατϊ 2,5-3 φορϋσ πϊνω από το μϋςο 

ευρωπαώκό όρο. (Γρϊφημα 1). Από το 2013 τα ποςοςτϊ ΝΕΕΣs μειώνονται ςε όλεσ τισ ευρωπαώκϋσ 

χώρεσ και ςτην Ελλϊδα, η οπούα όμωσ εξακολουθεύ να ϋχει τα πρωτεύα ςε νϋεσ/ουσ 15-29 ετών εκτόσ 

απαςχόληςησ (ϊνεργεσ/οι), εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ, ενώ την ακολουθούν η Κροατύα, η Ιςπανύα και 

η Ιταλύα (Γρϊφημα 2). 

 
Γρϊφημα 2: Νϋοι 15-29 ετών εκτόσ απαςχόληςησ (ϊνεργεσ/οι), εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ, ςτην ΕΕ-
28, 2009, 2013 και 2017  

 
Πηγό: EUROSTAT, 2019 

 

Διαχρονικϊ τα ποςοςτϊ των γυναικών ΝΕΕΣs εύναι υψηλότερα από ότι των ανδρών από 2 ϋωσ 4 

ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ. Ψςτόςο, παρατηρώντασ την εξϋλιξη των ποςοςτών αυτών μεταξύ 2006 και 

2017 διαπιςτώνεται ότι όςο πληςιϊζει το 2013, χρονιϊ που θεωρεύται η κορύφωςη τησ κρύςησ ςτην 

Ελλϊδα, η διαφορϊ μειώθηκε ςε μύα ποςοςτιαύα μονϊδα το 2011 και 2012, ενώ το 2013 όπου 

καταγρϊφεται το υψηλότερο ποςοςτό ΝΕΕΣs, το ποςοςτό των ανδρών ξεπϋραςε αυτό των 
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γυναικών. τη ςυνϋχεια αρχύζει, όπωσ αναφϋρθηκε παραπϊνω, μια πτωτικό τϊςη των ποςοςτών και 

για τα δύο φύλα ςτην οπούα «αποκαθύςτανται» οι προηγούμενεσ «ιςορροπύεσ», δηλαδό καταγραφό 

υψηλότερων ποςοςτών ΝΕΕΣs για τισ γυναύκεσ ςε ςχϋςη με τουσ ϊνδρεσ. (Γρϊφημα 3).  

 

Γρϊφημα 3: Νϋεσ/οι 15-29 ετών εκτόσ απαςχόληςησ (ϊνεργεσ/οι), εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ, κατϊ 
φύλο, ςτην Ελλϊδα 

 
Πηγό: EUROSTAT, 2019 

 

Επύςησ, εύναι ενδιαφϋρον για την παρούςα μελϋτη να επιςημανθεύ ότι ςημαντικό μϋροσ τησ 

βιβλιογραφύασ9 για τισ/τουσ NEETs αναφϋρει ότι ςτην κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνονται ςυνόθωσ 

νϋεσ και νϋοι που ϋχουν χαμηλϊ επύπεδα εκπαύδευςησ, ό που ϋχουν εγκαταλεύψει το ςχολεύο, ό/και 

που ανόκουν ςε ευϊλωτεσ ομϊδεσ, ϊτομα με αναπηρύα, πϊςχοντεσ, πρόςφυγεσ, μετανϊςτεσ, ρομϊ, 

πρώην χρόςτεσ, μονογονεώκϋσ οικογϋνειεσ κ.α.  

Σα ςτοιχεύα τησ EUROSTAT δεύχνουν, για παρϊδειγμα, ότι τα υψηλότερα ποςοςτϊ νϋων NEETs 

15-29 ετών ςτην ΕΕ-28 εύναι με εκπαύδευςη που αντιςτοιχεύ ςτο ΕΕΠ 0-2, ακολουθούν οι κϊτοχοι 

πτυχύων επιπϋδου 3-4, ενώ οι πτυχιούχοι/εσ Πανεπιςτημιακόσ εκπαύδευςησ, καταγρϊφουν τα 

χαμηλότερα ποςοςτϊ.   (Γρϊφημα 4). 

 

 

 

 

 

                                                           
9 EUROFOUND, 2016, OECD, 2016, ΚΑΝΕΠ/ΓΕΕ, 2018 
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Γρϊφημα 4: Νϋεσ/οι 15-29 ετών εκτόσ απαςχόληςησ (ϊνεργεσ/οι), εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ, κατϊ 
εκπαιδευτικό επύπεδο, ΕΕ-28 

 
Πηγό: EUROSTAT, 2019 
 

την Ελλϊδα, όμωσ, ςε αντύθεςη με ότι ςυμβαύνει ςε ϊλλεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ τα υψηλότερα 

ποςοςτϊ ΝΕΕΣs ηλικύασ 15-29 ετών καταγρϊφουν οι νϋεσ και οι νϋοι με επύπεδο εκπαύδευςησ ΕΠΠ 5-

8, ενώ τα χαμηλότερα αυτϋσ και αυτού που ϋχουν επύπεδο εκπαύδευςησ  ΕΠΠ 0-2. ! 

 

Γρϊφημα 5: Νϋεσ/οι 15-29 ετών εκτόσ απαςχόληςησ (ϊνεργεσ/οι), εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ, κατϊ 
εκπαιδευτικό επύπεδο, Ελλϊδα 

 
Πηγό: EUROSTAT, 2019 

 

ήταν, όμωσ εξετϊζονται τα ποςοςτϊ νϋων εκτόσ απαςχόληςησ, εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ για  

την ηλικιακό ομϊδα 25-29 ετών, διαπιςτώνεται ότι υπϊρχει μια ςχετικό αντιςτούχιςη μεταξύ 

ευρωπαώκών και ελληνικών δεδομϋνων. (Γρϊφημα 6). 
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Γρϊφημα 6: Νϋεσ/οι 25-29 ετών εκτόσ απαςχόληςησ (ϊνεργεσ/οι), εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ, κατϊ 
εκπαιδευτικό επύπεδο, Ελλϊδα και ΕΕ-28 

 
Πηγό: EUROSTAT, 2019 

 

Οι νϋεσ και νϋοι με επύπεδο εκπαύδευςησ 0-2 δηλαδό, με ό χωρύσ απολυτόριο δημοτικού 

ςημειώνουν τα υψηλότερα ποςοςτϊ NEETs, τόςο ςτην Ελλϊδα όςο και ςτην ΕΕ-28. Ασ ςημειωθεύ ότι 

ϋωσ το 2011, τα ποςοςτϊ των  NEETs ςτην Ελλϊδα ςε αυτό το εκπαιδευτικό επύπεδο (0-2) και ηλικύα 

(25-29 ετών) όταν χαμηλότερα από αυτϊ τησ ΕΕ-28.  

Σα αμϋςωσ υψηλότερα ποςοςτϊ NEETs ηλικύασ 25-29 ετών ςτην Ελλϊδα, εύναι αυτών που 

βρύςκονται ςτα δύο επόμενα εκπαιδευτικϊ επύπεδα, δηλ. επύπεδο 3-4 και 5-8. ήπωσ δεύχνει το 

διϊγραμμα από το 2006 ϋωσ και το 2017 τα ποςοςτϊ αυτϊ εύναι πολύ κοντϊ και κϊποιεσ χρονιϋσ 

ςυμπύπτουν. Ενώ, μϊλιςτα ϋωσ το 2010 οι νϋεσ και νϋοι  με πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ και ϊνω καταγρϊφουν 

μικρότερα ποςοςτϊ  NEETs από ότι οι επιπϋδου 3-5, ςτα επόμενα χρόνια ςημειώνουν ελαφρώσ 

υψηλότερα ποςοςτϊ. την ΕΕ-28 οι νϋεσ και οι νϋοι που ϋχουν επύπεδο εκπαύδευςησ 3-5 ϋχουν 

ςταθερϊ υψηλότερα ποςοςτϊ NEETs από ότι του επιπϋδου 5-8, ποςοςτϊ που εύναι όμωσ ςαφώσ 

χαμηλότερα από αυτϊ τησ Ελλϊδασ. (Γρϊφημα 6). 
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Γρϊφημα 7: Νϋεσ/οι 25-29 ετών εκτόσ απαςχόληςησ (ϊνεργεσ/οι), εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ, 
απόφοιτεσ/τοι γενικόσ και επαγγελματικόσ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, Επιπ. 3-4 Ελλϊδα και ΕΕ-
28 

 
Πηγό: EUROSTAT, 2019 

 

Ϊνα ακόμα ενδιαφϋρον ςτοιχεύο εύναι αυτό που προκύπτει από τη ςύγκριςη των ποςοςτών 

NEETs, ηλικύασ 25-29 ετών, που εύναι απόφοιτεσ/οι γενικόσ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ και αυτών 

με απολυτόριο επαγγελματικόσ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. ε αυτό την περύπτωςη 

διαπιςτώνεται ότι οι απόφοιτεσ/οι επαγγελματικόσ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ καταγρϊφουν 

πολύ υψηλότερα ποςοςτϊ ωσ NEETs, από ότι τησ γενικόσ κατεύθυνςησ.   

Αντύθετα για την ΕΕ-28 τα ποςοςτϊ NEETs αποφούτων επαγγελματικόσ και γενικόσ 

δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ εύναι ςχεδόν παραπλόςια, με πολύ μικρό διαφορϊ προσ τα πϊνω των 

αποφούτων επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ. Παρόμοιεσ διαπιςτώςεισ προκύπτουν και για ϊλλεσ 

επιμϋρουσ ηλικιακϋσ ομϊδεσ π.χ 15-19 ετών, 20-24 ετών, όπου ςτην Ελλϊδα τα ποςοςτϊ NEETs με 

επαγγελματικό εκπαύδευςη αγγύζουν ϋωσ και το 50% 

1.2  Οι NEETs ςτο Ευρωπαώκό Σαμεύο Προςαρμογόσ ςτην  
Παγκοςμιοπούηςη  

Για την ανϊςχεςη του φαινόμενου των NEETs αναπτύχθηκαν ποικύλεσ δρϊςεισ και αξιοποιόθηκαν 

διϊφορεσ πηγϋσ χρηματοδότηςησ, όπωσ αυτό του Ευρωπαώκού Σαμεύου Προςαρμογόσ ςτην 

Παγκοςμιοπούηςη (ΕΣΠ). Σο ΕΣΠ δημιουργόθηκε το 2006, προκειμϋνου να αντιμετωπιςτούν με 

ϊμεςεσ παρεμβϊςεισ οι αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ που ϋχουν ςτην απαςχόληςη, η οικονομικό 
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παγκοςμιοπούηςη και το ανοικτό εμπόριο.10 Πρόκειται για ενεργητικϋσ πολιτικϋσ απαςχόληςησ που 

λαμβϊνουν τα κρϊτη μϋλη τησ Ε.Ε. για να βοηθόςουν, μαζικϊ απολυμϋνεσ/ουσ να βρουν νϋεσ θϋςεισ 

εργαςύασ. την κατεύθυνςη αυτό το ΕΣΠ θεωρεύται ωσ βαςικό κομμϊτι των ςυνολικών επενδύςεων 

τησ ΕΕ ςτο ανθρώπινο κεφϊλαιο.  

Η βαθιϊ χρηματοπιςτωτικό κρύςη των τελευταύων χρόνων οδόγηςε ςε διεύρυνςη των κριτηρύων 

και των δικαιούχων του προγρϊμματοσ του ΕΣΠ, ςτο οπούο ςυμπεριλόφθηκαν και αιτόςεισ βοόθειασ 

για απολύςεισ λόγω τησ οικονομικόσ και χρηματοπιςτωτικόσ κρύςησ, καθώσ και δικαιούχοι που όταν 

προςωρινϊ εργαζόμενεσ/οι, οι αυτοαπαςχολούμενεσ/οι εργαζόμενεσ/οι, αλλϊ και νϋεσ/οι που δεν 

απαςχολούνται, δεν εκπαιδεύονται ό καταρτύζονται (NEETs).11  

 

Πύνακασ 1: Αριθμόσ αιτόςεων ςτο ΕΣΠ, για NEETs, ανϊ χώρα 
Αρ. ΕΣΟ 

ΑΙΣΗΗ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΟ ΑΙΣΗΜΑ 
ΦΨΡΑ NEETs 

1 2014 Nutriart Ελλϊδα 505 
2 2014 Andersen Ireland Ιρλανδύα 138 
3 2014 Sprider Stores Ελλϊδα 550 
4 2014 Odyssefs Fokas Ελλϊδα 500 
5 2014 Lufthansa Technik Ιρλανδύα 200 
6 2015 PWA International Ιρλανδύα 108 
7 2015 Hainaut-Namur Glass Βϋλγιο 100 
8 2015 Supermarket Larissa Ελλϊδα 543 
9 2015 Hainaut Machinery Βϋλγιο 300 

10 2017 Castilla y León mining of coal Ιςπανύα 125 
11 2017 Caterpillar Βϋλγιο 300 
12 2018 Norte Centro Lisboa wearing apparel Πορτογαλύα 730 

Πηγό: Overview of EGF applications on 14.12.2018 

 

Για τισ/τουσ NEETs ο κανονιςμόσ του ΕΣΠ, προβλϋπει ότι ο αριθμόσ των ωφελούμενων θα πρϋπει 

να εύναι ύςοσ με τον αριθμό των απολυμϋνων εργαζόμενων για τισ/τουσ οπούεσ/ουσ αφορϊ το 

πρόγραμμα. Η χρηματοδότηςη δρϊςεων για τισ νϋεσ/νϋουσ από το ΕΣΠ όταν αποτϋλεςμα, όπωσ 

αναφϋρθηκε, των υψηλών ποςοςτών νεανικόσ ανεργύασ που καταγρϊφηκαν λόγω τησ οικονομικόσ 

κρύςησ και μϊλιςτα με ιδιαύτερη ϋνταςη ςε κϊποιεσ χώρεσ, αλλϊ και από τη μεγϊλη δυςκολύα που 

παρουςιϊζει η εύρεςη εργαςύασ για νϋεσ και νϋουσ εκτόσ εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ ςε περιόδουσ 

θεμελιωδών ανακατατϊξεων ςτην αγορϊ εργαςύασ.  

                                                           
10 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326 
11 (ΕΚ) αριθ. 546/2009 και από τον Ιανουϊριο του 2014 με τον κανονιςμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.  
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Μεταξύ 2014-2018 υπόρξαν δώδεκα (12) αιτόματα για βοόθεια από πϋντε κρϊτη-μϋλη με 

δικαιούχουσ 4.099 NEETs. Σισ περιςςότερεσ αιτόςεισ υπϋβαλε η Ελλϊδα, με 4 αιτόςεισ για 2.098 

NEETs, και ακολουθεύ το Βϋλγιο με 3 αιτόςεισ για 700 NEETs, η Ιρλανδύα με 3 αιτόςεισ για 446 

NEETs, η Ιςπανύα, 1 αύτηςη-125 NEETs και η Πορτογαλύα 1 αύτηςη-730 NEETs. 

1.3 Απόψεισ για την επαγγελματικό εκπαύδευςη & κατϊρτιςη ςτην Ε.Ε. 

Ϊχει όδη αναφερθεύ ότι το βαςικό ερώτημα τησ μελϋτησ εύναι η αποτύπωςη των αντιλόψεων που 

ϋχουν Νϋεσ/οι εκτόσ απαςχόληςησ, εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ για την επαγγελματικό κατϊρτιςη.  

ήπωσ υποςτηρύχτηκε και ςτο πρώτο μϋροσ τησ ϋρευνασ οι αντιλόψεισ-ςτϊςεισ ενόσ ατόμου, 

δηλαδό η αξιολογικό κρύςη του θετικό ό αρνητικό απϋναντι ςε κϊτι ό κϊποιον/α, μπορεύ να/ό 

επηρεϊζουν τον τρόπο με τον οπούο αντιδρϊ-ςυμπεριφϋρεται ςε ςχϋςη με αυτό,12 εν προκειμϋνω την 

επαγγελματικό κατϊρτιςη ςτην οπούα ςυμμετϋχει και εν τϋλει ςτη ςυμβολό τησ ςτην εύρεςη ό 

διατόρηςη μιασ νϋασ εργαςύασ. ήταν αυτό το ϊτομο ανόκει ςε μύα κατηγορύα όπωσ οι ΝΕΕΣs το 

ζότημα των απόψεων που ϋχει για την ΕΕΚ αποκτϊ επιπρόςθετη αξύα, αφού η ΕΕΚ αποτελεύ βαςικό 

δρϊςη των «ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ» για την ϋνταξη του ςτην εργαςύα και την 

κοινωνύα. Πόςω μϊλλον όταν τα ϊτομα αυτϊ εύναι εκτόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ ό μπορεύ και να 

ϋχουν εγκαταλεύψει το ςχολεύο ό να μην ϋχουν παρακολουθόςει ποτϋ κατϊρτιςη.  

Ενδεικτικϊ αναφϋρεται ότι ςε μύα μεγϊλη ϋρευνα για τισ/τουσ NEETs ςτην Ελλϊδα13 

διαπιςτώθηκε ότι 82% των ερωτώμενων NEETs δεν ϋχει παρακολουθόςει πρόγραμμα κατϊρτιςησ 

και η πλειοψηφύα αυτών πιςτεύει ότι η κατϊρτιςη εύναι αναποτελεςματικό. ύμφωνα, επύςησ με 

ϋρευνα του ΙΕΠ, για την περύοδο 2013-2014, ο γενικόσ δεύκτησ διαρροόσ ςτο Γενικό Λύκειο 

ανερχόταν ςτο 1,92% (1,73% για την Περιφϋρεια Θεςςαλύασ και 1,78% για την  Κεντρικό 

Μακεδονύα), ενώ το αντύςτοιχο ποςοςτό για το Επαγγελματικό Λύκειο ςτο 11,2% (9,65 % για 

Περιφϋρεια Θεςςαλύασ και για Κεντρικό Μακεδονύα 9,93%). Δηλαδό, φαύνεται ότι οι φοιτούντεσ ςτο  

Επαγγελματικό Λύκειο κινδυνεύουν περιςςότερο να βρεθούν εκτόσ απαςχόληςησ, εκπαύδευςησ ό 

κατϊρτιςησ, λόγω ςχολικόσ εγκατϊλειψησ από ότι του Γενικού Λυκεύου. Οι αντιλόψεισ λοιπόν που 

ϋχουν οι νϋεσ/οι που ανόκουν ςτην κατηγορύα των ΝΕΕΣs, για την επαγγελματικό εκπαύδευςη και 

                                                           
12 Hogg, M.A. & Vaughan, G.M. (2010)  
13 Αφορϊ τισ ϋρευνεσ που πραγματοποιόθηκαν ςτο διϊςτημα 2012-2013 και ςτο πλαύςιο του ϋργου «Βαρόμετρο Απόντων. 
Ανύχνευςη, κατηγοριοπούηςη και εμπειρικό θεμελύωςη προτϊςεων πολιτικόσ για την καταπολϋμηςη μιασ νϋασ μορφόσ 
κοινωνικόσ ευπϊθειασ: Οι NEETs».  



34 

 

κατϊρτιςη ϋχουν ιδιαύτερο ενδιαφϋρον, γιατύ αποτελούν μϋροσ του προβλόματοσ, αλλϊ και τησ λύςησ 

για την κοινωνικό και εργαςιακό επανϋνταξη τουσ.  

Θα πρϋπει να ςημειωθεύ η απουςύα ςυςτηματικών ερευνών για τισ απόψεισ των πολιτών 

απϋναντι ςτην ΕΕΚ, κυρύωσ ςτην Ελλϊδα14 αλλϊ και ςε Ευρωπαώκό επύπεδο, ενώ επύςησ δεν 

υπϊρχουν ϋρευνεσ που να επικεντρώνονται ειδικότερα ςτισ απόψεισ των νϋων εκτόσ απαςχόληςησ, 

εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ για την ΕΕΚ. Οπότε, όπωσ και ςτο πρώτο μϋροσ τησ ϋρευνασ που 

αφορούςε τισ απολυμϋνεσ/νουσ του .Μ. Λϊριςα, ϋτςι και εδώ θα παρουςιαςτούν, με ςυνοπτικότερο 

τρόπο όμωσ,15 κϊποια από τα βαςικϊ πορύςματα που προϋκυψαν από δύο μεγϊλεσ και ςχετικϊ 

πρόςφατεσ πανευρωπαώκϋσ ϋρευνεσ: το 2016 του Cedefop16 και το 2011 του Eurobatometer17 για τισ 

αντιλόψεισ και ςτϊςεισ ευρωπαύων πολιτών απϋναντι ςτην ΕΕΚ. Μϋςα από αυτό την αναςκόπηςη 

αναδύονται και κυρύαρχεσ απόψεισ για το ρόλο και τη ςημαςύα τησ ΕΕΚ ςτισ ςύγχρονεσ ευρωπαώκϋσ 

κοινωνύεσ και οικονομύεσ. Παρότι υπϊρχουν αρκετϋσ διαφορϋσ μεταξύ των δύο ερευνών, 

μεθοδολογικϋσ και δεύγματοσ, εύναι ενδιαφϋρον να ςημειωθεύ ότι καταλόγουν ςε αρκετϊ κοινϊ 

ςυμπερϊςματα.  

Και ςτισ δύο πανευρωπαώκϋσ μελϋτεσ διαπιςτώνεται η πολύ θετικό ϊποψη των ευρωπαύων 

πολιτών και των Ελλόνων ςυμπεριλαμβανόμενων, για την επαγγελματικό εκπαύδευςη και 

κατϊρτιςη. Από την ϊλλη όμωσ, ςε εξύςου υψηλϊ ποςοςτϊ ςυμφωνούν ςτο ότι η γενικό εκπαύδευςη 

ϋχει πιο θετικό εικόνα από την ΕΕΚ  και ςτο ότι ςτην ΕΕΚ κατευθύνονται ϊτομα με χαμηλϋσ επιδόςεισ 

ςτο ςχολεύο. 

 Οι πολύτεσ τησ ΕΕ-28, ςυμφωνούν ςε υψηλϊ ποςοςτϊ ότι η ΕΕΚ προςφϋρει και υψηλόσ ποιότητασ 

εκπαύδευςη και δεξιότητεσ που ανταποκρύνονται ςτην αγορϊ εργαςύασ, λόγοσ για τον οπούο  

ςημαντικό ποςοςτό των ερωτηθϋντων θεωρεύ ότι η ΕΕΚ παρϋχει καλύτερεσ ευκαιρύεσ απαςχόληςησ 

από τη γενικό εκπαύδευςη. Ψςτόςο μικρότερα εύναι τα ποςοςτϊ αυτών που δηλώνουν ότι η ΕΕΚ 

                                                           
14 την Ελλϊδα, μπορούν να αναφερθούν δύο ϋρευνεσ οι οπούεσ περιλαμβϊνουν και ερωτόματα ςχετικϊ με τισ απόψεισ των 
ερωτώμενων για την επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη: η ϋρευνα του Παιδαγωγικού Ινςτιτούτου το 2008, 
«Ϊρευνα Απαςχόληςησ Αποφούτων Ανώτερου Κύκλου Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ (ΣΕΕ ΕΝΙΑΙΟ ΛΤΚΕΙΟ)», καθώσ και η 
ϋρευνα του Τπουργεύου Παιδεύασ το 2011, με τύτλο «Αποτύπωςη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ ςτα ΕΠΑΛ–ΕΠΑ με την 
ανϊπτυξη και αξιοπούηςη εργαλεύων ΣΠΕ ςτο πλαύςιο εφαρμογόσ των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεμβϊςεων του 
Τπουργεύου Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων»,  
15 Για μια πιο αναλυτικό και ςυςτηματικό παρουςύαςη βλϋπε: «Η επαγγελματικό κατϊρτιςη ςτο πλαύςιο του Ευρωπαώκού 
Σαμεύου Προςαρμογόσ ςτην Παγκοςμιοπούηςη: η περύπτωςη του <ουπερ Μϊρκετ Λϊριςα ΑΒΕΕ>» 
16 Η ϋρευνα του Cedefop, περιελϊμβανε 120 γνωςτικϋσ ςυνεντεύξεισ (με 20 ςυν/ξεισ ςε 6 χώρεσ για ϋλεγχο του 
ερωτηματολογύου), 840 ςυνεντεύξεισ (30 ςυν/ξεισ ανϊ χώρα για πιλοτικό εφαρμογό του ερωτηματολογύου),  35.646 
ςυν/ξεισ (με  ϋωσ και  2.200 ςυν/ξεισ ανϊ χώρα)  
17 την ϋρευνα του Ευρωβαρόμετρου, η ΕΕΚ, εύναι γενικό και περιλαμβϊνει την επαγγελματικό εκπαύδευςη ςε 
δευτεροβϊθμιο και ανώτερο επύπεδο, καθώσ και την επαγγελματικό κατϊρτιςη ςε όλεσ τισ ηλικύεσ. Η ϋρευνα του 
Ευρωβαρόμετρου, περιελϊμβανε 26.840 ςυν/ξεισ, από 500-1500 ςυν/ξεισ ανϊ χώρα ςε ϊτομα πϊνω από 15 χρονών 
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οδηγεύ ςε καλοπληρωμϋνεσ εργαςύεσ, ενώ από την ϊλλη πιςτεύουν ότι η ΕΕΚ ςυμβϊλλει ςτην 

οικονομύα μιασ χώρασ, μειώνει την ανεργύα και τον κοινωνικό αποκλειςμό.  

Εν κατακλεύδι, η ΕΕΚ ϋχει ςύμφωνα με αυτϋσ τισ ϋρευνεσ μια ιδιαύτερα θετικό εικόνα ςτισ χώρεσ 

μϋλη τησ ΕΕ-28 μεταξύ των οπούων και ςτην Ελλϊδα. Ψςτόςο, αυτό η αποδοχό που καταγρϊφεται 

από τισ/τουσ πολύτεσ για τα οφϋλη τησ ΕΕΚ ςτην εργαςύα, την οικονομύα, την κοινωνύα και την 

προςωπικό ανϊπτυξη δεν μεταφρϊζεται, ςτην Ελλϊδα, τουλϊχιςτον ςε υψηλϊ ποςοςτϊ ςυμμετοχόσ 

ςε αυτόν, ενώ όπωσ διαπιςτώθηκε ο κύνδυνοσ κϊποια/οσ νϋα/οσ να γλιςτρόςει ςτην κατηγορύα των 

ΝΕΕΣs εύναι μεγαλύτεροσ για τισ/τουσ φοιτούντεσ ςτην επαγγελματικό εκπαύδευςη.       
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2:  Η ταυτότητα τησ ϋρευνασ 

2.1  Σο πρόγραμμα του ΕΣΠ 

Η χρηματοδότηςη του Ευρωπαώκού Σαμεύου Προςαρμογόσ ςτην Παγκοςμιοπούηςη (ΕΣΠ) για 

δρϊςεισ ςτισ/ςτουσ απολυμϋνεσ/νουσ του .Μ Λϊριςα εγκρύθηκε το 2016.  Ψςτόςο, η υλοπούηςη του 

προγρϊμματοσ ξεκύνηςε με αρκετό καθυςτϋρηςη, τον Απρύλιο 2017 και ολοκληρώθηκε το 

Υεβρουϊριο του 2018. Σο Ϊργο, υλοποιόθηκε από το Εθνικό Ινςτιτούτο Εργαςύασ και Ανθρωπύνου 

Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) με τη ςυνεργαςύα οκτώ φορϋων: του Ινςτιτούτου Εργαςύασ τησ Γενικόσ 

υνομοςπονδύασ Εργατών Ελλϊδοσ (ΙΝΕ ΓΕΕ), του Ινςτιτούτου Εμπορύου & Τπηρεςιών τησ Εθνικόσ 

υνομοςπονδύασ Εμπόρων Ελλϊδοσ (ΙΝΕΜΤ ΕΕΕ), του Κϋντρου Ανϊπτυξησ Ελληνικού Εμπορύου και 

Επιχειρηματικότητασ τησ ΕΕΕ, του Ινςτιτούτου Μικρών Επιχειρόςεων τησ Γενικόσ υνομοςπονδύασ 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλϊδασ (ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ), την Αναπτυξιακό Καρδύτςασ (Αν.Κα.), 

του Πανεπιςτόμιου Θεςςαλύασ–ΕΛΚΕ, του Κϋντρου Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ ΙΝΕ ΓΕΕ, και του 

Κϋντρου Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ ΓΕΒΕΕ. 

Σο πρόγραμμα αφορούςε αρχικϊ 1100 ϊτομα, εκ των οπούων 557 απολυμϋνεσ/νοι από το 

«ούπερ Μϊρκετ Λϊριςα ΑΕΒΕ»18 και 543 νϋεσ/ουσ, ϊνεργεσ/ουσ, εκτόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ, 

ηλικύασ 15-29 ετών. Σελικϊ ο αριθμόσ των ωφελούμενων που εντϊχθηκαν ςτισ δρϊςεισ του ΕΣΠ όταν 

497 απολυμϋνεσ/οι από το Super Market Larisa και 482 NEETs.  

Για τισ/τουσ ΝΕΕΣs, οι δρϊςεισ που προβλϋπονταν να υλοποιηθούν όταν παρόμοιεσ με αυτϋσ των 

απολυμϋνων, λαμβϊνοντασ βϋβαια υπόψη «τα ηλικιακϊ χαρακτηριςτικϊ, το μορφωτικό επύπεδο, την 

ύπαρξη ό μη επαγγελματικόσ εμπειρύασ, το ςυνακόλουθο βαθμό επαγγελματικόσ ανϊπτυξησ και 

επαγγελματικόσ ωριμότητασ, το ψυχολογικό προφύλ, το οικογενειακό υπόβαθρο, το φύλο και την 

ϋνταξη ό μη του ατόμου ςε «ειδικϋσ» ομϊδεσ πληθυςμού».19 Οι ενϋργειεσ για τουσ NEETs 

αναπτύςςονταν ςε τρεύσ ϊξονεσ:  

α) επαγγελματικό ςυμβουλευτικό και υποςτόριξη για ανϊπτυξη επιχειρηματικότητασ  

                                                           
18 Βλϋπε ςχετικό μελϋτη για τισ/τουσ απολυμϋνεσ/νουσ του .Μ Λϊριςα, ςτο 
http://www.eiead.gr/publications/docs/xxx/%CE%95%CE%A4%CE%A0-
%CE%A3%CE%9C%20%CE%9B%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%91-
%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D
%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97,%202018.pdf 
19 χϋδιο απόφαςησ υλοπούηςησ με ύδια μϋςα  τησ Πρϊξησ με τύτλο «ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΜΕΡΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΣΟ ΕΡΓΟ ΜΕ 
ΚΨΔΙΚΟ "EGF/2015/011GR/SupermarketLarissa"» με Κωδικό ΟΠ 5007916 ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Δρϊςεισ για 
την ςτόριξη των απολυμϋνων από την εταιρεύα Supermarket Larissa 2014-2020», ςελ. 13 

http://www.eiead.gr/publications/docs/xxx/%CE%95%CE%A4%CE%A0-%CE%A3%CE%9C%20%CE%9B%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%91-%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97,%202018.pdf
http://www.eiead.gr/publications/docs/xxx/%CE%95%CE%A4%CE%A0-%CE%A3%CE%9C%20%CE%9B%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%91-%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97,%202018.pdf
http://www.eiead.gr/publications/docs/xxx/%CE%95%CE%A4%CE%A0-%CE%A3%CE%9C%20%CE%9B%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%91-%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97,%202018.pdf
http://www.eiead.gr/publications/docs/xxx/%CE%95%CE%A4%CE%A0-%CE%A3%CE%9C%20%CE%9B%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%91-%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97,%202018.pdf
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β) προγρϊμματα ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ και προγρϊμματα εξειδικευμϋνησ ό 

ςυγκεκριμϋνησ εκπαύδευςησ  

γ) υποςτόριξη των ςυμμετεχόντων για μετεγκατϊςταςη τουσ ςε ϊλλη πόλη τησ Ελλϊδασ, ωσ 

αποτϋλεςμα εξεύρεςησ εργαςύασ ςε ϊλλο τόπο από αυτό τησ κατοικύασ τουσ, (επιδότηςη 

κινητικότητασ). 

Η επιλογό των ωφελούμενων NEETs ϋγινε με μοριοδότηςη.20 Καταρχόν εξετϊςτηκε εϊν οι 

υποψόφιεσ/οι πληρούςαν τα κριτόρια για ςυμμετοχό ςτο πρόγραμμα δηλαδό,  

 ηλικύα από 15 – 29 ετών κατϊ την ημερομηνύα υποβολόσ (26 Νοεμβρύου 2015) τησ αύτηςησ 

EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa για χρηματοδοτικό ςυνειςφορϊ από το ΕΣΠ, 

 ανεργύα,  

 εντοπιότητα και  

 μη ςυμμετοχό ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ και απαςχόληςησ κατϊ το τελευταύο εξϊμηνο 

πριν την αύτηςη ςυμμετοχόσ ςτο πρόγραμμα του ΕΣΠ.21 

Επιπρόςθετα, για την επιλογό των ωφελούμενων μοριοδοτόθηκαν κοινωνικϊ κριτόρια, όπωσ η 

διϊρκεια τησ ανεργύασ, το εκπαιδευτικό επύπεδο, το ειςόδημα, η οικογενειακό κατϊςταςη, το αν εύναι 

μϋλη μειονεκτουςών ομϊδων (Ωτομα με αναπηρύα, Γυναύκεσ θύματα ενδοοικογενειακόσ βύασ, 

Αποφυλακιςμϋνοι, Ανόλικοι παραβϊτεσ, Πρώην χρόςτεσ ουςιών, Οροθετικού).  

Εν τϋλει ςυγκεντρώθηκαν 482 NEETs, 182 ϊνδρεσ και 300 γυναύκεσ, οι οπούεσ/οι ςυμμετεύχαν 

ςτισ δρϊςεισ που υλοποιόθηκαν κατϊ το διϊςτημα από 01/07/2017 ϋωσ 31/12/2017. Από τουσ 482 

ΝΕΕΣs, οι 430 ςυμμετεύχαν τελικϊ ςτισ δρϊςεισ κατϊρτιςησ (89% των ωφελούμενων).  

ε αυτϋσ/ουσ προςφϋρθηκαν τϋςςερισ ειδικότητεσ με βϊςη, όπωσ θα παρουςιαςτεύ ςτη ςυνϋχεια, 

τισ υποδεύξεισ του Μηχανιςμού Διϊγνωςησ και ςυςτϊθηκαν εύκοςι δύο (22) τμόματα κατϊρτιςησ. Οι 

ειδικότητεσ και τα τμόματα εμφανύζονται ςτον Πύνακα 1. ήπωσ διαπιςτώνεται ο μεγαλύτεροσ 

αριθμόσ τμημϊτων αφορϊ δύο «γενικού τύπου» αντικεύμενα κατϊρτιςησ, το  «Τπϊλληλοι Γραφεύου» 

με 10 τμόματα και 192 ϊτομα και το «Πωλητόσ Λιανικόσ» με 7 τμόματα και 138 ϊτομα. 

 

 

                                                           
20 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ THN ENTAΞΗ ΝΕΨΝ ΑΝΕΡΓΨΝ ΕΚΣΟ ΑΠΑΦΟΛΗΗ,  ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΗΛΙΚΙΑ 15-29 ΕΣΨΝ ςτο πλαύςιο του ςυγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαώκό Σαμεύο Προςαρμογόσ 
ςτην Παγκοςμιοπούηςη, περιόδου 2014-2020, Ϊργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, 2017. 
21 Η πρόςκληςη απευθύνθηκε ςε υποψόφιεσ/ουσ που εύναι μόνιμοι κϊτοικοι των Περιφερειακών Ενοτότων: α) Καρδύτςασ, 
β) Λϊριςασ, γ) Μαγνηςύασ και πορϊδων, δ) Σρικϊλων, τησ Περιφϋρειασ Θεςςαλύασ καθώσ και ε) τησ Περιφερειακόσ 
Ενότητασ Πιερύασ, τησ Περιφϋρειασ Κεντρικόσ Μακεδονύασ. 
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Πύνακασ 2. Ειδικότητεσ και τμόματα κατϊρτιςησ NEETs , ςτο ϋργο «EGF/2015/011GR/Supermarket 
Larissa» 

α/ειδικοτότων Ειδικότητεσ κατϊρτιςησ  
EGF/2015/011 

GR/SupermarketLarissa 

Αριθμόσ 
τμημϊτων 

Αριθμόσ 
καταρτιζόμενων 

1 Τπϊλληλοσ γραφεύου 10 192 
2 Πωλητόσ λιανικόσ 7 138 

3 Διαχεύριςη αποθόκησ 2 48 

4 Τπϊλληλοσ 
υποδοχόσ/εξυπηρϋτηςησ 
πελατών ξενοδοχεύου 

3 51 

                   ΤΝΟΛΟ 22 429 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

H ςυνολικό διϊρκεια του κϊθε προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ όταν τριακόςιεσ (300) ώρεσ, εκ 

των οπούων οι 90 ώρεσ εύχαν ωσ αντικεύμενο την απόκτηςη ό επικαιροπούηςη ςύγχρονων 

ψηφιακών δεξιοτότων, οι 100 ώρεσ ανϋπτυςςαν τισ οριζόντιεσ και διαπροςωπικϋσ δεξιότητεσ 

(ςυμπεριλαμβανομϋνων των δεξιοτότων επιχειρηματικότητασ και ανϊπτυξησ δρϊςεων 

κοινωνικόσ οικονομύασ) και οι 110 ώρεσ αφορούςαν εξειδικευμϋνεσ επαγγελματικϋσ δεξιότητεσ 

ςύμφωνα με τα ενδιαφϋροντα του κϊθε ατόμου και με τισ τοπικϋσ / περιφερειακϋσ ανϊγκεσ22 

και προοπτικϋσ απαςχόληςησ. 

2.2  Διερεύνηςη αναγκών τησ αγορϊσ εργαςύασ 

ήπωσ και ςτην περύπτωςη των δρϊςεων του ΕΣΠ για τισ/τουσ απολυμϋνεσ/νουσ του ούπερ Μϊρκετ 

Λϊριςα, ϋτςι και για το πρόγραμμα των NEETs πραγματοποιόθηκε διερεύνηςη και ανϊλυςη των 

χαρακτηριςτικών τησ αγορϊσ εργαςύασ ςτισ περιφϋρειεσ Θεςςαλύασ και Κ. Μακεδονύασ, καθώσ και 

αξιοπούηςη του "Μηχανιςμού διϊγνωςησ των αναγκών τησ αγορϊσ εργαςύασ" για τον εντοπιςμό των 

ζητούμενων ειδικοτότων από τισ περιφερειακϋσ αγορϋσ.23 Σα αποτελϋςματα του Μηχανιςμού 

αξιοποιόθηκαν ςτισ ςυμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ που παραςχϋθηκαν προσ τισ/τουσ 

ωφελούμενεσ/νουσ του προγρϊμματοσ ΕΣΠ, αλλϊ και για την επιλογό και το ςχεδιαςμό των 

αντικειμϋνων επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ που υλοποιόθηκαν ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ. Για 

                                                           
22 Σα προγρϊμματα κατϊρτιςησ υλοποιόθηκαν ςε πϋντε περιφερειακϋσ ενότητεσ για τισ οπούεσ υπόρχε και ϋνασ μϋγιςτοσ 
αριθμόσ ωφελούμενων Καρδύτςα 107 NEETs, Λϊριςα 190 NEETs, Μαγνηςύων και πορϊδων 138 NEETs, Σρικϊλων 93 
NEETs και Πιερύασ 152 NEETs. 
23 Σο ϋργο υλοπούηςε ο Δρ. Β. Κώτςιοσ, επιςτημονικόσ ςυνεργϊτησ του ΕΙΕΑΔ, ςε ςυνεργαςύα με τον Δρ. . Γαβρόγλου, 
επιςτημονικό υπεύθυνο του Μηχανιςμού Διϊγνωςησ των Αναγκών τησ Αγορϊσ Εργαςύασ ςτο ΕΙΕΑΔ. 
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την εύχρηςτη, ταχύτερη και αποτελεςματικότερη εφαρμογό των προτϊςεων που διατυπώθηκαν 

από το Μηχανιςμό ςχεδιϊςτηκε η ψηφιακό χαρτογρϊφηςη των δεδομϋνων.  

Καταρχϊσ, με βϊςη την επεξεργαςύα ςτοιχεύων από την ΕΛΣΑΣ και ΕΡΓΑΝΗ αποτυπώθηκαν οι 

παρακϊτω δυναμικϋσ ειδικότητεσ ςτισ Περιφϋρειεσ Θεςςαλύασ και Κ. Μακεδονύασ. 

 

Πύνακασ 3: Δυναμικϋσ ειδικότητεσ με ςτοιχεύα ΕΛΣΑΣ & ΕΡΓΑΝΗ, Περιφϋρεια Θεςςαλύασ 
ΕΛΣΑΣ ΕΡΓΑΝΗ 

Πολύ 
Τψηλό 

Τψηλό Μϋτρια Πολύ 
Τψηλό 

Τψηλό Μϋτρια 

ερβιτόροι Οδηγού 
φορτηγών 
και 
λεωφορεύων 

Διευθυντϋσ 
ξενοδοχεύων και 
εςτιατόριων 

ερβιτόροι Μϊγειροι Φειριςτϋσ 
μηχανημϊτων 

Ωλλοι υπϊλληλοι 
γραφεύου 

Πωλητϋσ Τπϊλληλοι υποδοχόσ  
 

Εργϊτεσ μεταπούηςησ Εργϊτεσ φρούτων Ελαιοτριβεύσ  
 

Ωλλοι εκπαιδευτικού Λαντζϋρηδεσ & 
πλύντεσ πιϊτων ςε 
εςτιατόρια, 
ταβϋρνεσ κλπ., με 
χειροκύνητα 
εργαλεύα και 
μηχανϋσ  

Ανειδύκευτοι εργϊτεσ 
 

Πωλητϋσ ςε 
καταςτόματα 

Οδηγού Καθαριςτϋσ 
 

Σεχνολόγοι 
νοςηλευτικόσ και 
μαιευτικόσ 

Τπϊλληλοι 
γραφεύου 

Διανομεύσ πακϋτων 
και ϊλλων 
αντικειμϋνων για 
λογαριαςμό 
επιχειρόςεων 

Απαςχολούμενοι ςτην 
παροχό υπηρεςιών 
προςταςύασ 

Καμαριϋρεσ Σαμύεσ  
 

Σεχνύτεσ επεξεργαςύασ 
τροφύμων και 
αςκούντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 

 Απαςχολούμενοι ςτην 
παροχό προςωπικών 
υπηρεςιών 

Κομμωτϋσ/κομμώτριεσ, 
αιςθητικού και 
αςκούντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 

 Νοςοκόμοι, 
πτυχιούχοι ΣΕΙ η 
ϊλλων ςχολών 

Πηγό: ΕΙΕΑΔ-Κώτςιοσ, 2017,2018 
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Πύνακασ 4: Δυναμικϋσ ειδικότητεσ με ςτοιχεύα ΕΛΣΑΣ & ΕΡΓΑΝΗ, Περιφϋρεια Κ. Μακεδονύασ 
ΕΛΣΑΣ ΕΡΓΑΝΗ 

Πολύ Τψηλό Τψηλό Μϋτρια Πολύ 
Τψηλό 

Τψηλό Μϋτρια 

Πωλητϋσ ςε 
καταςτόματα 

Τπϊλληλοι 
γενικών 
καθηκόντων 

Ωλλοι 
επαγγελματύεσ του 
τομϋα υγεύασ 

ερβιτόροι Ανειδύκευτοι 
εργϊτεσ 
μεταποιητικών 
βιομηχανιών 

Καμαριϋρεσ ςε 
ξενοδοχεύα και 
οικύεσ 

Σεχνύτεσ 
επεξεργαςύασ 
τροφύμων και 
αςκούντεσ 
ςυναφό 
επαγγϋλματα 

 Πωλητϋσ ςε 
καταςτόματα 
Λαντζϋρηδεσ  
Μϊγειροι 
 

Πηγό: ΕΙΕΑΔ-Κώτςιοσ, 2017,2018 

 

τη ςυνϋχεια πραγματοποιόθηκε «ιερϊρχηςη των επαγγελματικών ειδικοτότων ςε ςχϋςη με την 

προςφορϊ και τη ζότηςη»24 ςτο πλαύςιο τησ διϊγνωςησ αναγκών τησ αγορϊσ εργαςύασ ςτισ 

Περιφϋρειεσ Θεςςαλύασ και Κ. Μακεδονύασ και προϋκυψαν τα παρακϊτω δυναμικϊ επαγγϋλματα. 

 

Πύνακασ 5. Δυναμικϊ επαγγϋλματα από το μηχανιςμό διϊγνωςησ, Περιφϋρεια Θεςςαλύασ 
Απαςχολούμενοι ςτην 
παροχό προςωπικών 
υπηρεςιών 

Καθαριςτϋσ Οδηγού Τπϊλληλοι 
υποδοχόσ 

Ανειδύκευτοι Καμαριϋρεσ Πωλητϋσ  Φειριςτϋσ 
μηχανημϊτων 

Διανομεύσ  Λαντζϋρηδεσ & Πλύντεσ πιϊτων ςε 
εςτιατόρια ταβϋρνεσ κλπ. με 
χειροκύνητα εργαλεύα 

ερβιτόροι  

Ελαιοτριβεύσ Μϊγειροι Σαμύεσ  
Εργϊτεσ φρούτων Νοςοκόμοι, πτυχιούχοι ΣΕΙ ό 

ϊλλων χολών 
Τπϊλληλοι 
γραφεύου 

 

Πηγό: ΕΙΕΑΔ-Κώτςιοσ, 2017, 2018 

 

Πύνακασ 6. Δυναμικϊ επαγγϋλματα από το μηχανιςμό διϊγνωςησ, Περιφϋρεια Κ.Μακεδονύασ 
Αποθηκϊριοι Κονςερβοποιού φρούτων και 

λαχανικών (με χειροκύνητα 
εργαλεύα και μηχανϋσ) 

Οδηγού 
λεωφορεύων 

Τπϊλληλοι 
υποδοχόσ και 
ενημϋρωςησ 
πελατών 

Ανειδύκευτοι εργϊτεσ 
μεταποιητικών 
βιομηχανιών 

Λαντζϋρηδεσ Οδηγού 
φορτηγών και 
βαρϋων 
φορτηγών 

Υύλακεσ 
αςφαλεύασ 

Διδακτικό προςωπικό Μϊγειροι Πωλητϋσ ςε  

                                                           
24 ΕΙΕΑΔ-Κώτςιοσ, 2018, ςελ 29 
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ιδιωτικών φροντιςτηρύων 
και φροντιςτηρύων ξϋνων 
γλωςςών  

καταςτόματα 

Ελαιοτριβεύσ Μουςικού ςε νυχτερινϊ κϋντρα και 
παρόμοιουσ χώρουσ 

ερβιτόροι  

Καμαριϋρεσ ςε ξενοδοχεύα 
και οικύεσ 

Ντιςκ τζόκεώ (disc jockey) Τπϊλληλοι 
γραφεύου 

 

Πηγό: ΕΙΕΑΔ-Κώτςιοσ, 2017, 2018 

 

Σα αντικεύμενα κατϊρτιςησ που υλοποιόθηκαν τελικϊ για την ομϊδα των  NEETs  προϋκυψαν με 

βϊςη, αφενόσ των υποδεύξεων του Μηχανιςμού Διϊγνωςησ και αφετϋρου του προφύλ τησ ομϊδασ 

ςτόχο. ε αυτό το ςημεύο θα πρϋπει να αναφερθεύ ότι η ανϊλυςη των δημογραφικών 

χαρακτηριςτικών των NEETs, που εύχαν αρχικϊ καταγραφεύ ςτο ςύςτημα προκειμϋνου να 

ςυμμετϊςχουν ςτο πρόγραμμα25 δεύχνει ότι ςε μεγϊλο ποςοςτό εύναι απόφοιτεσ/τοι  ΕΠΑΛ (39,6%), 

ενώ αμϋςωσ μετϊ ϋρχονται οι απόφοιτεσ/τοι  ΑΕΙ, ακολουθούν οι κϊτοχοι/εσ απολυτηρύου Γενικού 

Λυκεύου, ενώ μόνο ϋνα μικρό ποςοςτό 3,11% δηλώνει ότι ϋχει εγκαταλεύψει το ςχολεύο. τισ/ςτουσ 

απόφοιτεσ/τουσ των ΕΠΑΛ το 10% δηλώνει ωσ ειδικότητα τεχνύτησ, το 7,6% επαγγϋλματα υγεύασ, το 

6,23% αιςθητικό-κομμωτικό και ϋνα 4,28% πληροφορικό.  Για τισ/τουσ πτυχιούχουσ ΑΕΙ, ο τύτλοσ 

ςπουδών εύναι κυρύωσ θεωρητικών επιςτημών (44,05% ). 

 

Πύνακασ 7: Εκπαιδευτικό επύπεδο ωφελούμενων ΝΕΕΣs προγρϊμματοσ ΕΣΠ 

Σύτλοι εκπαύδευςησ % ωφελούμενων 

ΕΠΑΛ -ΕΠΑ 39,69%, 

ΑΕΙ  16,34%, 

Γενικού Λυκεύου  13,42%, 

ΙΕΚ  11,48%, 

ΣΕΙ  10,51%, 

Γυμνϊςιο  3,89%, 

Μεταπτυχιακό   1,36%,, 

Πηγό: ΕΙΕΑΔ-Κώτςιοσ, 2017 

                                                           
25 Η ανϊλυςη πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο τησ μελϋτησ του  Μηχανιςμού Διϊγνωςησ των Αναγκών  τησ αγορϊσ Εργαςύασ 
για την υποςτόριξη  του ϋργου ΕΣΠ και αποτυπώνεται ςτην «Χηφιακό χαρτογρϊφηςη δεδομϋνων για την αγορϊσ εργαςύασ 
ςτισ Περιφϋρειεσ Θεςςαλύασ και Κεντρικόσ Μακεδονύασ και δημιουργύα Διαδραςτικών Εφαρμογών για την υποςτόριξη τησ 
ςυμβουλευτικόσ των ανϋργων. 
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Από τα παραπϊνω ςυμπεραύνεται ότι το εκπαιδευτικό επύπεδο των ωφελούμενων εύναι μεςαύου 

και υψηλού επιπϋδου και κατϊ ςυνϋπεια τα προγρϊμματα κατϊρτιςησ, αντικεύμενα και περιεχόμενο, 

θα ϋπρεπε να προςαρμοςτούν ςτο κοινό αυτό. Επιπρόςθετα, όπωσ και για τισ/τουσ 

απολυμϋνεσ/νουσ του .Μ  Λϊριςα,  ο ςτόχοσ των προγραμμϊτων όταν όχι μόνο να παρϋχουν ειδικϋσ 

τεχνικϋσ γνώςεισ, αλλϊ και να ςυμβϊλλουν ςτην ανϊπτυξη των προςωπικών δεξιοτότων και 

ικανοτότων των ωφελούμενων, καθώσ και ςτην απόκτηςη «ψηφιακών δεξιοτότων», με την 

εκμϊθηςη και την πιςτοπούηςη τουσ ςτουσ  Η/Τ.  

2.3  Ερευνητικού ςτόχοι 

Βαςικόσ ςτόχοσ τησ παρούςασ ϋρευνασ όταν η διερεύνηςη των απόψεων των ωφελούμενων από το 

πρόγραμμα του ΕΣΠ, NEETs για την επαγγελματικό κατϊρτιςη γενικϊ, και ειδικότερα για την 

κατϊρτιςη την οπούα παρακολούθηςαν ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ. Σα ερωτόματα που τϋθηκαν 

επικεντρώθηκαν ςε μια ςειρϊ παραγόντων που ςχετύζονται με τισ αντιλόψεισ απϋναντι ςτην 

επαγγελματικό κατϊρτιςη, το ρόλο τησ ςτην εύρεςη εργαςύασ και ςτην αναβϊθμιςη των δεξιοτότων, 

αλλϊ και ςτη ςχϋςη δεξιοτότων και αγορϊσ εργαςύασ.    

Επειδό, όμωσ όλα τα παραπϊνω λαμβϊνουν χώρα μϋςα ςε ϋνα ευρύτερο πλαύςιο και δυναμικό που 

τα επηρεϊζουν ιςχυρϊ, κρύθηκε ςκόπιμο να διερευνηθούν και ϊλλεσ κρύςιμεσ παρϊμετροι, όπωσ για 

παρϊδειγμα η ύπαρξη εργαςιακόσ εμπειρύασ, η αναζότηςη βοόθειασ, πριν από το πρόγραμμα του 

ΕΣΠ, για ϋνταξη ό επανϋνταξη ςτην εργαςύα, η πρόθεςη για αλλαγό τόπου διαμονόσ προκειμϋνου να 

εργαςθούν κ.ϊ. Απώτεροσ ςκοπόσ τησ όλησ προςπϊθειασ όταν να παραχθεύ ϋνα ςύνολο ευρημϊτων 

αξιοποιόςιμων ςτο ςχεδιαςμό και ςτην εφαρμογό  πολιτικών για την ΕΕΚ ςτην Ελλϊδα.  

2.4  Μεθοδολογύα 

Η ϋρευνα διενεργόθηκε ςτο ςύνολο των NEETs οι οπούεσ/οι ςυμμετεύχαν ςτισ ενϋργειεσ κατϊρτιςησ. 

Για τη ςυλλογό των δεδομϋνων χρηςιμοποιόθηκε ερωτηματολόγιο26 το οπούο περιελϊμβανε τριϊντα 

(30) ερωτόςεισ κλειςτού τύπου, διαρθρωμϋνεσ με βϊςη την κλύμακα Likert, τη διχοτομικό κλύμακα, 

κλύμακεσ πολλαπλόσ επιλογόσ, καθώσ και ερωτόςεισ ςυνϊφειασ. Επιδιώχθηκε οι ερωτόςεισ να εύναι 

απλϊ διατυπωμϋνεσ, ςύντομεσ και κατανοητϋσ, ϋτςι ώςτε η/ο ερωτώμενη/οσ να ανταποκριθεύ με 

ταχύτητα και ευκολύα.  

                                                           
26 Σο ερωτηματολόγιο τησ ϋρευνασ βρύςκεται ςτο Παρϊρτημα 1 
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Ο ςχεδιαςμόσ και η υλοπούηςη τησ ϋρευνασ ϋγινε από τη  Διεύθυνςη Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ 

ΕΙΕΑΔ ςε ϊμεςη ςυνεργαςύα με την αρμόδια ομϊδα υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ ΕΣΠ ςτο 

ΕΙΕΑΔ.27Για τη διαμόρφωςη των ερωτηματολογύων ςυγκεντρώθηκε και μελετόθηκε, καταρχόν, το 

υλικό που αναφϋρεται ςτο ϋργο, όπωσ η απόφαςη του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου για την 

κινητοπούηςη του ΕΣΠ, η πρόςκληςη προσ την ομϊδα των δικαιούχων για ςυμμετοχό ςτο 

πρόγραμμα, τα ςυνοδευτικϊ ϋγγραφα, περιοδικϋσ εκθϋςεισ για το ϋργο, καθώσ και το ςύςτημα 

παρακολούθηςησ τησ εξϋλιξόσ του. τη ςυνϋχεια πραγματοποιόθηκαν ςυναντόςεισ με το ςυντονιςτό 

και την ομϊδα ϋργου από το ΕΙΕΑΔ28, καθώσ και ςυναντόςεισ με τισ/τουσ υπεύθυνεσ/νουσ από τουσ 

φορεύσ που ςυμμετεύχαν ςτην υλοπούηςό του. Επύςησ μελετόθηκαν οι πιο πρόςφατεσ αξιολογικϋσ 

εκθϋςεισ για αντύςτοιχα προγρϊμματα ςε ευρωπαώκό επύπεδο. Σο ερωτηματολόγιο που ςυντϊχθηκε 

ςυζητόθηκε αναλυτικϊ με την ομϊδα ϋργου ΕΙΕΑΔ. 

Η ςυλλογό των δεδομϋνων πραγματοποιόθηκε από τισ/τουσ υπεύθυνεσ/νουσ ςτο ΚΕΚ, κατϊ την 

ολοκλόρωςη των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ, το Δεκϋμβριο 2017. Σο ερωτηματολόγιο όταν 

ανώνυμο και οι ερωτόςεισ όταν δομημϋνεσ ςε τρεύσ ενότητεσ.  

Η 1η ενότητα αφορϊ γενικϋσ πληροφορύεσ. Πρόκειται για ςυλλογό ςτοιχεύων ςχετικϊ με τα 

δημογραφικϊ χαρακτηριςτικϊ των ωφελούμενων, καθώσ και πληροφορύεσ για την περύοδο τησ 

ανεργύασ και τησ προηγούμενησ επαγγελματικόσ εμπειρύασ. 

Η 2η ενότητα επικεντρώνεται ςτο Ενδιαφϋρον και αντιλόψεισ για την κατϊρτιςη και 

αναπτύςςεται ςε δύο βαςικούσ ϊξονεσ. Ο πρώτοσ ϊξονασ περιλαμβϊνει ερωτόματα που αφορούν ςτο 

ενδιαφϋρον των ωφελούμενων NEETs για προγρϊμματα κατϊρτιςησ γενικϊ και ςτη ςυμμετοχό τουσ 

ςε αυτϊ, καθώσ ςτισ απόψεισ τουσ για την επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη (ΕΕΚ). Ο 

δεύτεροσ ϊξονασ εξετϊζει τισ απόψεισ τουσ για την κατϊρτιςη που παρακολούθηςαν ςτο πλαύςιο του 

ΕΣΠ.  

Για τη ςυλλογό των ςτοιχεύων ςτον πρώτο ϊξονα και ειδικότερα για τισ απόψεισ των   

ωφελούμενων NEETs απϋναντι ςτην ΕΕΚ, διατυπώθηκαν ϋντεκα (11) προτϊςεισ ςχετικϊ με την ΕΕΚ 

και ζητόθηκε από τισ/τουσ ερωτώμενεσ/νουσ να εκφρϊςουν το βαθμό ςυμφωνύασ τουσ με αυτϋσ. Οι 

προτϊςεισ που ςυμπεριλόφθηκαν εύναι αποτϋλεςμα του ςυγκεραςμού των ςτόχων και περιοριςμών 

που εύχε η παρούςα μελϋτη, καθώσ και ερωτημϊτων ϊλλων αντύςτοιχων ερευνών29. Για την 

                                                           
27 υντονιςτόσ του ϋργου εκ μϋρουσ του ΕΙΕΑΔ όταν ο κ. Ι. Παςπϊλασ, ενώ ςτην ομϊδα ϋργου ςυμμετεύχαν οι κ.κ. Μ. 
Αρφϊνη, ωσ αναπληρώτρια υπεύθυνη ϋργου και Ι. Νϊνη (ΕΙΕΑΔ), καθώσ και οι εξωτερικϋσ ςυνεργϊτριεσ κ.κ. Γ. Εξϊρχου,  Ι. 
Θωμϊ. 
28Ο.π. 
29 Cedefop, 2017, Special Eurobarometer 369, 2011, Τπουργεύο Παιδεύασ  2008  και 2011 
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αποτύπωςη του βαθμού ςυμφωνύασ ό διαφωνύασ των ερωτώμενων με την κϊθε πρόταςη 

χρηςιμοποιόθηκε μοντϋλο πενταβϊθμιασ κλύμακασ Likert30 με επιλογϋσ που κυμαύνονται από το «Δεν 

ςυμφωνώ καθόλου» ϋωσ το «υμφωνώ πϊρα πολύ», με μεςαύα ουδϋτερη επιλογό το «Ούτε 

υμφωνώ/Ούτε Διαφωνώ».  

το δεύτερο ϊξονα η διερεύνηςη των απόψεων των ωφελούμενων NEETs για την κατϊρτιςη, που 

παρακολούθηςαν ςτο πλαύςιο του Ευρωπαώκού Σαμεύου Παγκοςμιοπούηςησ (ΕΣΠ), 

πραγματοποιόθηκε με τη διατύπωςη εννϋα (9) καταφατικών προτϊςεων για τισ οπούεσ ζητόθηκε να 

εκτιμόςουν/δηλώςουν το βαθμό που ιςχύουν για αυτϋσ/ούσ. Φρηςιμοποιόθηκε  και εδώ μύα κλύμακα 

τύπου Likert και δόθηκε η δυνατότητα απαντόςεων ςε πϋντε βαθμύδεσ/επιλογϋσ, από το «καθόλου» 

ϋωσ το «πϊρα πολύ», με ενδιϊμεςη επιλογό το «μϋτρια». Οι προτϊςεισ που περιλαμβϊνονται 

ςχετύζονται με τουσ ςτόχουσ και τη φιλοςοφύα του προγρϊμματοσ του ΕΣΠ. 

Η 3η ενότητα, ϋχει ωσ αντικεύμενο το Δεξιότητεσ και εργαςύα. ε αυτό την ενότητα οι 

ωφελούμενεσ/οι καλούνται αρχικϊ να αξιολογόςουν τη ςημαντικότητα μιασ ςειρϊσ δεξιοτότων για 

την εργαςύα και ςτη ςυνϋχεια να προβούν ςτην αυτοαξιολόγηςη τουσ ωσ προσ το βαθμό που 

διαθϋτουν αυτϋσ τισ δεξιότητεσ. Κατόπιν τουσ ζητεύται να αξιολογόςουν αφενόσ, τη ςημαντικότητα 

που ϋχουν διϊφοροι παρϊγοντεσ για την εύρεςη εργαςύασ (όπωσ π.χ. η ΕΕΚ), αφετϋρου, τη ςημαςύα 

διαφόρων παραγόντων για τη μελλοντικό τουσ εργαςύα. Για την αξιολόγηςη χρηςιμοποιόθηκε  η 

πενταβϊθμια κλύμακα Likert.  

Οι απαντόςεισ που ςυγκεντρώθηκαν καταχωρύςτηκαν ςε πρόγραμμα ςτατιςτικόσ ανϊλυςησ31 

από τρύα ςτελϋχη του ΕΙΕΑΔ και μύα εξωτερικό ςυνεργϊτιδα 32 μεταξύ Υεβρουαρύου και Μαρτύου 

2018. Για την επεξεργαςύα των ςτοιχεύων χρηςιμοποιόθηκε το SPSS πρόγραμμα και Microsoft 

Excel.33 

ημειώνεται τϋλοσ ότι ςτην παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων δόθηκε ιδιαύτερη βαρύτητα ςτην 

παρϊμετρο του φύλου και ςτο εκπαιδευτικό επύπεδο των ωφελούμενων ΝΕΕΣs.  

 

  

                                                           
30 Οι κλύμακεσ αυτϋσ εύναι κλύμακεσ διϊταξησ, δηλαδό οι τιμϋσ τουσ παρουςιϊζουν διϊταξη-κλιμϊκωςη από το ελϊχιςτο προσ 
το πϊρα πολύ και μετρούν ποιότητα, ςημαντικότητα, ενδιαφϋρον, ικανοπούηςη, ςυχνότητα, το βαθμό που κϊτι ιςχύει. 
31 Σον Data Editor του S.P.S.S., ςτον οπούο καταχωρόθηκαν τα δεδομϋνα ετούμαςε για την παρούςα ϋρευνα, ο Δρ. Β. 
Κώτςιοσ. 
32 Σην καταχώρηςη των ςτοιχεύων ςτο πρόγραμμα ςτατιςτικόσ ανϊλυςησ διενόργηςαν οι κ.κ. Μ. Αρφϊνη, Φ. Παώδούςη και 
Μ- Φ. Σςιϊμα, καθώσ και η εξωτερικό ςυνεργϊτησ Σζύνα Εξϊρχου  
33 Η επεξεργαςύα των δεδομϋνων ςτο SPSS πραγματοποιόθηκε από την Μ-Φ. Σςιϊμα 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3:  Σα χαρακτηριςτικϊ των ςυμμετεχόντων 
ςτην ϋρευνα 

Προκειμϋνου να ϋχουμε μια όςο το δυνατόν καλύτερη εικόνα των ωφελούμενων NEETs, που 

ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα ϋγινε προςπϊθεια να ςυγκεντρωθούν διϊφορα δημογραφικϊ ςτοιχεύα και 

πληροφορύεσ. Ϊτςι οι ερωτόςεισ που περιλαμβϊνονται ςτο πρώτο ςκϋλοσ του ερωτηματολογύου 

αφορούν τόςο δημογραφικϊ ςτοιχεύα, όςο και ςτοιχεύα για τισ προςπϊθειεσ των ωφελούμενων να 

ενταχθούν εκ νϋου ςτην απαςχόληςη.  

υνολικϊ από τισ δρϊςεισ του ΕΣΠ επωφελόθηκαν 482 NEETs εκ των οπούων 182 ϊνδρεσ και 300 

γυναύκεσ. Από αυτϋσ και αυτούσ ςτα προγρϊμματα κατϊρτιςησ εντϊχθηκαν 430 ϊτομα τα οπούα 

κατανεμόθηκαν ςε  22 τμόματα κατϊρτιςησ.. 

3.1  Δημογραφικϊ  χαρακτηριςτικϊ  

Σα ςτοιχεύα που παρουςιϊζονται ςτη ςυνϋχεια προκύπτουν από τισ απαντόςεισ που ϋδωςαν 342 

ϊτομα από τα 430 που ςυμμετεύχαν ςε δρϊςεισ κατϊρτιςησ, ποςοςτό 79,5%.  Από αυτϊ 212 εύναι 

γυναύκεσ και 125 ϊνδρεσ ενώ πϋντε (5) ϊτομα δεν δόλωςαν το φύλο τουσ.  

 

Γρϊφημα 8. Σο φύλο  

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Ψσ προσ τισ ηλικύεσ των NEETs, που ανταποκρύθηκαν ςτο ερωτηματολόγιο διαπιςτώνεται ότι ο 

κύριοσ όγκοσ εύναι μεταξύ 25 και 3234 ετών, τόςο για τουσ ϊνδρεσ, όςο και για τισ γυναύκεσ 

παρουςιϊζοντασ μεγαλύτερη ςυγκϋντρωςη ςτην ηλικύα των 29 ετών.  

                                                           
34 υμμετεύχαν και ϊτομα τα οπούα όταν 29 ετών κατϊ την ημερομηνύα ανακούνωςησ του προγρϊμματοσ,.    

Ωνδρεσ 
36% 

Γυναύκεσ  
62% 

Δεν απϊντηςαν  
2% 
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Γρϊφημα 9. Ηλικιακϋσ ομϊδεσ, κατϊ φύλο  

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

ήςον αφορϊ την οικογενειακό κατϊςταςη των NEETs, οι νϋεσ γυναύκεσ ςε πολύ υψηλότερα 

ποςοςτϊ από τουσ ϊνδρεσ εύναι «παντρεμϋνεσ», το 34% ϋναντι 4% των ανδρών. Πολύ μικρότερα 

ποςοςτϊ γυναικών δηλώνουν ότι εύναι με «ςύμφωνο ςυμβύωςησ», 1,4% και «διαζευγμϋνεσ», 1%. Σο 

26% των γυναικών δηλώνει ότι ϋχει παιδιϊ,  από το οπούο το 13%, 1 παιδύ, το 11,8%, 2 παιδιϊ και το 

1,4%, 3 παιδιϊ. Αντύθετα, μόνο ϋνα 4,8% των ανδρών απαντϊ ότι ϋχει από 1ϋωσ 2 παιδιϊ.   

Ψσ προσ το εκπαιδευτικό επύπεδο των NEETs, που ςυμμετεύχαν ςτα προγρϊμματα κατϊρτιςησ 

του ΕΣΠ και απϊντηςαν ςτο ερωτηματολόγιο, διαπιςτώνεται ότι το υψηλότερο ποςοςτό, με  29,5% 

εύναι απόφοιτεσ/τοι Σεχνικού – Επαγγελματικού Λυκεύου και ακολουθούν με 23,4% οι 

πτυχιούχεσ/χοι ΑΕΙ-ΣΕΙ. Μικρότερα εύναι τα ποςοςτϊ των ςυμμετεχόντων NEETs που εύναι κϊτοχοι 

διπλώματοσ ΙΕΚ (17%) και Γενικού Λυκεύου (15,8%), ενώ πολύ μικρότερα εύναι τα ποςοςτϊ 

ςυμμετεχόντων με ϊλλουσ τύτλουσ ςπουδών.  

Ψσ προσ το κατϊ φύλο εκπαιδευτικό επύπεδο των ςυμμετεχόντων NEETs δεν ςημειώνονται 

ςημαντικϋσ διαφορϋσ, με εξαύρεςη ςτισ/ςτουσ πτυχιούχεσ/χουσ ΑΕΙ/ΣΕΙ, όπου οι γυναύκεσ με 26,4% 

καταγρϊφουν υψηλότερο ποςοςτό πτυχιούχων από τουσ ϊνδρεσ (19,2%).  
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Γρϊφημα 10. Εκπαιδευτικό επύπεδο, κατϊ φύλο   

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Σϋλοσ, το 87% των ανδρών και το 91% των γυναικών NEETs, που απϊντηςαν ςτο 

ερωτηματολόγιο δόλωςαν ότι δεν ανόκουν ςε κϊποια από τισ μειονεκτούςεσ ομϊδεσ ςτισ οπούεσ 

αναφερόταν η πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ  του προγρϊμματοσ ΕΣΠ. 35 

 

3.2 Εργαςιακό πορεύα 

Ϊνα από τα ερωτόματα που τϋθηκαν ςτισ/ςτουσ NEETs όταν αν εύχαν εργαςτεύ ςτο παρελθόν, με 

τουλϊχιςτον 20 ώρεσ την εβδομϊδα. Από το ςύνολο των ερωτηθϋντων το 48% δηλώνει ότι δεν ϋχει 

εργαςτεύ, ενώ ϋνα 49% απαντϊ θετικϊ. Η κατϊ φύλο προςϋγγιςη του ερωτόματοσ αυτού δεύχνει ότι 

πϊνω από τισ μιςϋσ νϋεσ γυναύκεσ, το 52,8%, ϋχουν εργαςτεύ ςτο παρελθόν με τουλϊχιςτον 20ώρεσ 

την εβδομϊδα, ενώ το αντύςτοιχο ποςοςτό  για τουσ νϋουσ ϊνδρεσ εύναι κατϊ ϋξι μονϊδεσ χαμηλότερο 

και αγγύζει το 46,4%.   

ήταν τα ποςοςτϊ των νϋων που ϋχουν εργαςτεύ ςτο παρελθόν με τουλϊχιςτον 20 ώρεσ την 

εβδομϊδα ςυςχετιςτούν με το εκπαιδευτικό τουσ επύπεδο εξϊγονται ενδιαφϋροντα ςυμπερϊςματα.  

                                                           
35 Ωτομα με αναπηρύα, Γυναύκεσ θύματα ενδοοικογενειακόσ βύασ, Θύματα trafficking, Μϋλη μονογονεώκών οικογενειών, 
Μϋλη Μουςουλμανικόσ Μειονότητασ Θρϊκησ, Ρομϊ, Μετανϊςτεσ, παλιννοςτούντεσ, πρόςφυγεσ, Αποφυλακιςμϋνοι,  
Ανόλικοι παραβϊτεσ, Πρώην χρόςτεσ ουςιών, Οροθετικού, Ωςτεγοι). 
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Γρϊφημα 11. Εργαςιακό εμπειρύα, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Από το Γρϊφημα 11 διαπιςτώνεται ότι το 70% των κατόχων Μεταπτυχιακού διπλώματοσ 

δηλώνει ότι ϋχει εργαςτεύ ςτο παρελθόν με τουλϊχιςτον 20 ώρεσ την εβδομϊδα. Βϋβαια αυτό το 

ποςοςτό αφορϊ ϋνα μικρό αριθμό ατόμων, (μόλισ 10). Ψςτόςο εύναι ενδεικτικό ότι τα ϊτομα με 

Μεταπτυχιακό τύτλο καταγρϊφουν το υψηλότερο ποςοςτό εργαςιακόσ εμπειρύασ, μεταξύ όλων των 

ϊλλων βαθμύδων εκπαύδευςησ. Αμϋςωσ μετϊ ακολουθούν οι πτυχιούχοι ΙΕΚ με 60,3% και ςε 

μικρότερο βαθμό οι απόφοιτεσ/τοι  ΕΠΑ-ΟΑΕΔ 55,6% και Γενικού Λυκεύου 51,9%.  Από την ϊλλη, οι 

απόφοιτεσ/οι Δημοτικού ςυγκεντρώνουν το χαμηλότερο ποςοςτό αυτών που δηλώνουν ότι εύχε 

εργαςύα με τουλϊχιςτον 20 ώρεσ την εβδομϊδα. 

ημειώνεται ότι οι κϊτοχοι Μεταπτυχιακού τύτλου εύναι, επύςησ, αυτϋσ/ού που καταγρϊφουν το 

υψηλότερο ποςοςτό εργαςύασ με «ςύμβαςη αορύςτου χρόνου» (57%). ε όλεσ τισ ϊλλεσ 

εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ οι ερωτώμενεσ/νοι δηλώνουν ωσ ςχϋςη εργαςύασ, κυρύωσ, τη «ςύμβαςη 

οριςμϋνου χρόνου»,  33,3%  των αποφούτων ΙΕΚ, 42,9% των αποφούτων Γενικού Λυκεύου και το 50% 

των ΕΠΑ-ΟΑΕΔ. Αξιοςημεύωτο εύναι ότι όςεσ/ςοι απόφοιτεσ/τοι Σεχνικού - Επαγγελματικού 

Λυκεύου απαντούν ότι ϋχουν εργαςτεύ ςτο παρελθόν, η ςχϋςη εργαςύασ που αναφϋρουν εύναι κατϊ 

28,6% προςωρινό/εποχικό απαςχόληςη.   

Ϊνα ακόμα ενδιαφϋρον ςτοιχεύο, ςε ςυνϋχεια των παραπϊνω, εύναι και ο χρόνοσ μετϊβαςησ από 

την ολοκλόρωςη των ςπουδών ςτην αγορϊ εργαςύασ. ύμφωνα με τισ απαντόςεισ των νϋων τησ 

παρούςασ μελϋτησ, ο κύριοσ όγκοσ όςων δόλωςαν ότι εύχαν εργαςύα με τουλϊχιςτον 20 ώρεσ την 

εβδομϊδα,  την εύχε βρει μϋςα ςτα πρώτα δύο χρόνια από την ολοκλόρωςη των ςπουδών τουσ.  
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Δεν παρατηρούνται αξιοςημεύωτεσ διαφορϋσ μεταξύ νϋων ανδρών και γυναικών, αφού τα 

ποςοςτϊ που καταγρϊφουν ωσ προσ το χρόνο που μεςολϊβηςε από τισ ςπουδϋσ τουσ και την 

εργαςύα τουσ εύναι παρόμοια, με το 50% και πϊνω να ϋχει βρει την εργαςύα του ςτον πρώτο χρόνο,  

ενώ κατϊ το δεύτερο χρόνο τα αντύςτοιχα ποςοςτϊ εύναι 27% για τουσ ϊνδρεσ και 20% για τισ 

γυναύκεσ.  

Ψςτόςο, οι κϊτοχοι πτυχύων Σεχνικόσ -Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ φαύνεται ότι εντϊχθηκαν 

πιο γρόγορα από τισ/τουσ απόφοιτεσ/τουσ των ΑΕΙ/ΣΕΙ και κατόχουσ Μεταπτυχιακού.  Σο 40% των 

αποφούτων ΕΠΑ-ΟΑΕΔ βρόκε την εργαςύα του κατϊ το πρώτο εξϊμηνο, ενώ αντύςτοιχα καλϊ 

ποςοςτϊ ϋχουν και οι απόφοιτεσ/τοι ΙΕΚ (34%).  

 
Γρϊφημα 12. υνϊφεια εργαςύασ με αντικεύμενο ςπουδών, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 
 

Σο 45,8% των κατόχων Απολυτηρύου Σεχνικού - Επαγγελματικού Λυκεύου, εντϊχθηκε ςε εργαςύα  

με τουλϊχιςτον 20 ώρεσ την εβδομϊδα κατϊ το 2ο εξϊμηνο του πρώτου ϋτουσ μετϊ την αποφούτηςη, 

ενώ το αντύςτοιχο ποςοςτό για τισ/τουσ κατόχουσ Μεταπτυχιακού και Διπλώματοσ ΙΕΚ, εύναι 28, 

6%. Γενικϊ οι απόφοιτεσ/οι ΑΕΙ/ΣΕΙ ςημειώνουν μεγαλύτερη  καθυςτϋρηςη ςτην ϋνταξη τουσ ςτην 

αγορϊ εργαςύασ36 ςε ςχϋςη με αυτϋσ και αυτούσ που κατϋχουν ϊλλο τύτλο ςπουδών.  

Εύχε όμωσ ςυνϊφεια η εργαςύα αυτό με το αντικεύμενο των ςπουδών που εύχαν 

ολοκληρώςει; Σο Γρϊφημα 12 δεύχνει ότι η ςυντριπτικό πλειοψηφύα απαντϊει ΟΦΙ, με εξαύρεςη 

                                                           
36 Ϊνα 34 % βρόκε την εργαςύα του με 20 τουλϊχιςτον ώρεσ την εβδομϊδα, ςε διϊςτημα πϊνω από δύο χρόνια από την 

ολοκλόρωςη των ςπουδών του.   
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τισ/τουσ απόφοιτεσ/τουσ ΑΕΙ/ΣΕΙ.! Σο μεγαλύτερο ποςοςτό αρνητικόσ ςχϋςησ καταγρϊφεται για 

τισ/τουσ απόφοιτεσ/του Γενικού Λυκεύου (αναμενόμενο) με 77% και ακολουθούν με 71% οι κϊτοχοι 

Μεταπτυχιακού διπλώματοσ. Ψσ προσ την τελευταύα εκπαιδευτικό κατηγορύα, φαύνεται ότι αν και 

επιδιώχθηκε μια περαιτϋρω εξειδύκευςη ςε ϋνα γνωςτικό αντικεύμενο, προκειμϋνου να 

δημιουργηθούν καλύτερεσ προώποθϋςεισ ϋνταξησ ςτην αγορϊ εργαςύασ, αυτό δεν ϋγινε εφικτό, 

τουλϊχιςτον όςον αφορϊ το αντικεύμενο εργαςύασ. Αντύθετα, οι κϊτοχοι πτυχύου ΑΕΙ/ΣΕΙ, παρότι δεν 

εμφανύζουν ιδιαύτερα υψηλϊ ποςοςτϊ απαςχόληςησ ςτο παρελθόν και παρότι η ϋνταξό τουσ ςτην 

αγορϊ εργαςύασ ϋγινε με πιο αργούσ ρυθμούσ από των ϊλλων εκπαιδευτικών επιπϋδων, δηλώνουν 

κατϊ 60% ότι η δουλειϊ που βρόκαν όταν ςχετικό με το αντικεύμενο ςπουδών!.  ήπωσ και ςτην 

περύπτωςη των απολυμϋνων- πρώην εργαζόμενων του .Μ Λϊριςα, ϋτςι και για τισ/τουσ ΝΕΕΣs, οι 

απόφοιτεσ/τοι των τεχνικών κατευθύνςεων, ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑ-ΟΑΕΔ, δηλώνουν ότι η εργαςύα που 

εύχαν ςτο παρελθόν δεν εύχε ςχϋςη με τισ ςπουδϋσ τουσ,  κατϊ 70,3%, 69,2% και 60% αντύςτοιχα.   

Βϋβαια, λαμβϊνοντασ υπόψη ότι η περύοδοσ ςτην οπούα αναφϋρονται εύναι τα χρόνια τησ βαθιϊσ 

οικονομικόσ κρύςησ που μαςτύζει την Ελλϊδα, τα παραπϊνω δεν εύναι και τόςο δραματικϊ ό 

απρόςμενα.  

ήςεσ και όςοι εργϊςτηκαν ςτο παρελθόν δόλωςαν ότι την εργαςύα αυτό την βρόκαν κυρύωσ 

μϋςω φύλων (42,3%), μϋςω ςυγγενών (18,2%), μϋςω ΟΑΕΔ (13,5%) και με δικό τουσ πρωτοβουλύα, 

ςτϋλνοντασ, δηλαδό, βιογραφικό ςε εργοδότεσ, 12,3%. Αξιοςημεύωτο εύναι το γεγονόσ ότι ϋνα μόλισ 

4% των νϋων εύχαν απευθυνθεύ ςε «Διαδικτυακό πλατφόρμα εύρεςησ εργαςύασ».37 

Ψςτόςο, αν επιχειρηθεύ μια ςύγκριςη των τρόπων εύρεςησ εργαςύασ που χρηςιμοπούηςαν οι 

πρώην εργαζόμενεσ/νοι του .Μ Λϊριςα και οι NEETs, διαπιςτώνεται ότι ςτη δεύτερη περύπτωςη 

ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ λιγότερο ό περιςςότερο όλοι οι προτεινόμενοι, από την ϋρευνα, τρόποι. Η νϋα 

                                                           
37 Με βϊςη τα ςτοιχεύα τησ ΕΛΣΑΣ, το α΄τρύμηνο του 2017,  η χρόςη του διαδικτύου κατϊ ηλικιακό κατηγορύα όταν:   

Επαγγελματικό ζωό 
Ηλικιακϋσ κατηγορύεσ 

25-34 35-44 45-54 55-64 

Αναζητόςατε εργαςύα ό αποςτεύλατε αιτόςεισ για εύρεςη 
εργαςύασ 

36,4 22,5 13,8 3,5 

Συμμετεύχατε ςε ιςτοςελύδεσ επαγγελματικόσ δικτύωςησ 
(δημιουργόςατε προφύλ χρόςτη, αποςτεύλατε μηνύματα κλπ. 
ςτο Linkedin, ςτο Xing κλπ.) 

33,0 28,2 17,5 5,5 

Σα ςτοιχεύα τησ ΕΛΣΑΣ για τη χρόςη του διαδικτύου ςε ςχϋςη με το εκπαιδευτικό επύπεδο των χρηςτών δεύχνουν ότι το 
πρώτο τρύµηνο του 2016, το διαδύκτυο χρηςιμοποιεύ το 94,1% του πληθυςμού με υψηλό επύπεδο εκπαύδευςησ (π.χ. 
µεταπτυχιακϊ /διδακτορικό, ΑΕΙ, ΣΕΙ,), το 79,5% του πληθυςμού με µμεςαύο επύπεδο εκπαύδευςησ (δηµόςιο ό ιδιωτικό ΙΕΚ, 
κολλϋγιο διϊρκειασ µϋχρι δύο ϋτη, Λύκειο (Γενικό, ΕΠΑΛ, ΣΕΛ), ΣΕ/ΣΕΕ (β΄ κύκλο) και το 33,9% του πληθυςμού με χαµηλό 
επύπεδο εκπαύδευςησ (Επαγγελµατικό ςχολό/Σεχνικό επαγγελµατικό ςχολό/Σεχνικό επαγγελµατικό εκπαιδευτόριο 
(α΄κύκλο), Γυµνϊςιο, ∆ηµοτικό, δεν ϋχουν ολοκληρώςει ό παρακολουθόςει καµύα βαθµύδα  εκπαύδευςησ). 
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γενιϊ δηλαδό, ύςωσ εύναι πιο δεκτικό και ικανό ςτην αξιοπούηςη πολλών διαφορετικών τρόπων 

εύρεςησ εργαςύασ από ότι τα μεγαλύτερα ςε ηλικύα ϊτομα. 

Η κατϊ φύλο ανϊλυςη των τρόπων εύρεςησ εργαςύασ δεν καταγρϊφει ςημαντικϋσ διαφορϋσ 

μεταξύ ανδρών και γυναικών, με εξαύρεςη την περύπτωςη του ΟΑΕΔ. ήπωσ και ςτισ/ςτουσ 

απολυμϋνεσ/ουσ του .Μ Λϊριςα, οι νϋεσ γυναύκεσ ςε αρκετϊ μεγαλύτερο ποςοςτό (16%) από τουσ 

ϊνδρεσ (5%) βρόκαν εργαςύα μϋςω του ΟΑΕΔ. Επύςησ, εμφανύζεται μια διαφορϊ τησ τϊξησ του 5,6% 

μεταξύ ανδρών και γυναικών που βρόκαν εργαςύα μϋςω ϊλλου προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ, με τουσ 

ϊνδρεσ να υπερτερούν ςε αυτόν την περύπτωςη ϋναντι των γυναικών. 

 
Γρϊφημα 13. Σρόποι εύρεςησ εργαςύασ ςτο παρελθόν  

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Ενδιαφϋρον εύναι, επύςησ, ότι ςτην περύπτωςη των ΝΕΕΣs  το ποςοςτό των νϋων γυναικών  που 

βρόκε την προηγούμενη εργαςύα του ςτϋλνοντασ Βιογραφικό ςε εργοδότεσ εύναι υψηλότερο (9,8%) 

από αυτό των ανδρών (6,7%).  

3.3  Ανεργύα και προςπϊθειεσ επανϋνταξησ 

Από τισ/τουσ 342 ΝΕΕΣs  που ςυμπλόρωςαν το ερωτηματολόγιο τησ ϋρευνασ, οι 23 (6,7%) δεν 

απϊντηςαν ςτο ερώτημα ςχετικϊ με το χρονικό διϊςτημα που εύναι ϊνεργεσ/οι. Από τισ/τουσ 319 

που απϊντηςαν, το 84% δηλώνει μακροχρόνια ανεργύα, δηλαδό ανεργύα πϊνω από δώδεκα μόνεσ. 

Γενικϊ, παρατηρεύται μεγϊλη διαςπορϊ ωσ προσ τα χρόνια ανεργύασ που αναφϋρονται, από 6 μόνεσ 

ϋωσ και 11 χρόνια.! ήπωσ αποτυπώνεται ςτο γρϊφημα 14, ϋνασ ςημαντικόσ αριθμόσ ΝΕΕΣs, εύναι 
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από 24 ϋωσ 36 μόνεσ ϊνεργεσ/οι, ϋνα 10% ςημειώνει τϋςςερα χρόνια ανεργύασ και ϋνα 7,2%, πϋντε 

χρόνια.   

 
Γρϊφημα 14. %  ΝΕΕΣs κατϊ διϊρκεια ανεργύασ, ςε μόνεσ  

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Η κατϊ φύλο ανϊλυςη των χρόνων ανεργύασ που δηλώνουν οι ΝΕΕΣs, δεύχνει ότι οι νϋεσ γυναύκεσ 

ςε μεγαλύτερα ποςοςτϊ από τουσ νϋουσ ϊνδρεσ εύναι μακροχρόνια ϊνεργεσ, με ϋνα 87,8% ϋναντι το 

77% των ανδρών. Μϊλιςτα ϋνα αρκετϊ ςημαντικό ποςοςτό γυναικών (62,2%) απαντϊ ότι εύναι 

ϊνεργο από 3 ϋωσ 11 χρόνια, ενώ για τουσ νϋουσ ϊνδρεσ ϋνα ποςοςτό 45,2% δηλώνει ανεργύα από 3 

ϋωσ 10 χρόνια.  

Δύο ςημαντικϊ ερωτόματα που προκύπτουν ςε ςυνϋχεια των παραπϊνω εύναι εϊν οι νϋεσ και οι 

νϋοι που ςυμμετϋχουν ςτην παρούςα ϋρευνα, κατϋβαλαν όλα αυτϊ τα χρόνια κϊποιεσ προςπϊθειεσ 

προκειμϋνου να βρούν εργαςύα και βϋβαια με ποιουσ πόρουσ (οικονομικούσ) κατϊφερναν να 

αντεπεξϋρχονται ςτισ οικονομικϋσ απαιτόςεισ τησ καθημερινότητασ.   

Ψσ προσ το τελευταύο ερώτημα από τισ/τουσ 342 ΝΕΕΣs που  ςυμπλόρωςαν το ερωτηματολόγιο, 

εννϋα (9) δεν απϊντηςαν ςτη ςυγκεκριμϋνη ερώτηςη. Σο 70,8% όςων απϊντηςαν δόλωςαν ωσ 

βαςικό πηγό οικονομικόσ ςτόριξησ τουσ γονεύσ τουσ, ενώ αρκετϊ χαμηλότερα εύναι τα ποςοςτϊ 

αυτών που δηλώνουν «από δουλειϋσ του ποδαριού» (25,2%), «από τη γυναύκα/τον ϊνδρα μου» 

(21,6%), ενώ καταγρϊφεται και ϋνα 15,9% που απαντϊ «από τισ αποταμιεύςεισ μου». Ψσ γενικό 

παρατόρηςη, ωςτόςο, πρϋπει να ςημειωθεύ ότι με βϊςη τισ απαντόςεισ των ΝΕΕΣs, το ϋνα τϋταρτο 

από αυτϋσ και αυτούσ, όταν κατϊ διαςτόματα ςε κϊποια εργαςύα, μϊλλον ευκαιριακό.  
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Η κατϊ φύλο ανϊλυςη των απαντόςεων ςχετικϊ με τισ πηγϋσ οικονομικόσ υποςτόριξησ δεύχνει ότι  

τόςο οι νϋεσ, όςο και οι νϋοι ϋχουν ωσ βαςικό πηγό οικονομικόσ ςτόριξησ τουσ γονεύσ. Οι γυναύκεσ, 

ωςτόςο, που υποδεικνύουν τουσ γονεύσ ωσ  πηγό οικονομικόσ ςτόριξησ καταγρϊφουν μικρότερο 

ποςοςτό (65,3%) από ότι οι ϊνδρεσ (79,8%).  Από την ϊλλη όμωσ, επειδό όπωσ ϋχει όδη αναφερθεύ οι 

γυναύκεσ δηλώνουν ςε πολύ υψηλότερο ποςοςτό από τουσ ϊνδρεσ, παντρεμϋνεσ, καταγρϊφουν και 

υψηλό ποςοςτό (34,6%) ωσ (μοναδικό ό ϊλλη) πηγό, υποςτόριξησ το ςύζυγο/ςύντροφο. 

 
Γρϊφημα 15. Οικονομικό υποςτόριξη ςτην περύοδο τησ ανεργύασ, κατϊ φύλο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Επύςησ, αξύζει να επιςημανθεύ ότι οι νϋοι ϊνδρεσ δηλώνουν περιςςότερο από τισ νϋεσ γυναύκεσ ωσ 

πηγό οικονομικόσ ςτόριξησ τισ «δουλειϋσ του ποδαριού», 23% ϋναντι 17% για τισ γυναύκεσ. 

Αντύςτοιχα οι ϊνδρεσ ςε υψηλότερο ποςοςτό από τισ γυναύκεσ, κατϊ 5,5 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ,  

ςημειώνουν ωσ πηγό ειςοδόματοσ «το επύδομα ανεργύασ». 

το ϊλλο ερώτημα που αφορϊ ςτην αναζότηςη βοόθειασ για εύρεςη εργαςύασ (εκτόσ από το 

ΕΣΠ), ϋξι ςτισ/ςτουσ δϋκα νϋεσ/νϋουσ (61%) δηλώνουν ότι ϋχουν ζητόςει και αλλού βοόθεια, ενώ ϋνα 

37% απαντϊ αρνητικϊ. Οι νϋεσ γυναύκεσ ςε υψηλότερο ποςοςτό (66,5%) από τουσ νϋουσ ϊνδρεσ 

(52%) αναζότηςαν βοόθεια ςε αυτό την κατεύθυνςη.  

Μια ενδιαφϋρουςα διαπύςτωςη εύναι ότι τα υψηλότερα ποςοςτϊ νϋων που δεν ϋχουν αναζητόςει 

βοόθεια καταγρϊφονται ςτο ανώτερο και το κατώτερο εκπαιδευτικό επύπεδο. Δηλαδό οι κϊτοχοι 

Μεταπτυχιακού διπλώματοσ από τη μύα και από την ϊλλη αυτϋσ/αυτού που δεν ϋχουν ολοκληρώςει 

την Πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη (κυρύωσ) δεν ϋψαξαν για βοόθεια, ςε ποςοςτϊ 55,6% και 75% 
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αντύςτοιχα. Αντύθετα, η πλειοψηφύα των αποφούτων ΙΕΚ (70,7%), απϊντηςαν ΝΑΙ ςτην αναζότηςη 

ϊλλησ βοόθειασ εκτόσ ΕΣΠ και ακολουθούν με υψηλό ποςοςτό (67,5%) οι κϊτοχοι/εσ πτυχύου 

ΑΕΙ/ΣΕΙ.  

 
Γρϊφημα 16. Αναζότηςη βοόθειασ εκτόσ από ΕΣΠ, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Από τα παραπϊνω μπορεύ να υποςτηριχθεύ ότι η πλειοψηφύα των ΝΕΕΣs που ςυμμετεύχε ςτο 

πρόγραμμα του ΕΣΠ εύναι ϊτομα που παραμϋνουν δραςτόρια και δεν ϋχουν εγκαταλεύψει τισ 

προςπϊθειεσ εργαςιακόσ ϋνταξησ ό επανϋνταξησ. Μϊλιςτα οι νϋεσ γυναύκεσ εύναι αρκετϊ πιο ενεργϋσ  

από τουσ ϊνδρεσ ςτην αναζότηςη εργαςύασ.  

τη ςυνϋχεια, ϋνα ερώτημα που τϋθηκε ςε αυτϋσ και αυτούσ που απϊντηςαν θετικϊ ςτην ερώτηςη 

για αναζότηςη βοόθειασ ςτην εύρεςη εργαςύασ, όταν που απευθύνθηκαν για τη βοόθεια αυτό;  

Ϊνα 19% των ερωτώμενων δόλωςε ότι απευθύνθηκε ςε δύο τουλϊχιςτον φορεύσ και ϋνα 5% ςε τρεύσ 

φορεύσ ό υπηρεςύεσ. Ο ΟΑΕΔ αποτελεύ, ωςτόςο, το φορϋα ςτον οπούο απευθύνθηκαν όλεσ/οι ςχεδόν 

οι ΝΕΕΣs με 96,6% των ερωτώμενων να δηλώνει ότι κατϋφυγε ςε αυτόν για βοόθεια ςτην εύρεςη 

εργαςύασ.  Αμϋςωσ μετϊ, αλλϊ με πολύ μικρότερα ποςοςτϊ ακολουθούν οι υπηρεςύεσ του Δόμου με 

30% και Γραφεύο ευρϋςεωσ εργαςύασ με 10,4%. Εύναι χαρακτηριςτικό ότι το μεγαλύτερο ποςοςτό 

αυτών που απευθύνθηκαν και ςε υπηρεςύεσ του Δόμου, εύναι πτυχιούχεσ/οι ΑΕΙ/ΣΕΙ , (27%) και 

απόφοιτεσ/τοι Σεχνικού-Επαγγελματικού Λυκεύου (24%), ενώ οι ΝΕΕΣs που ζότηςαν βοόθεια ςε 

Γραφεύο ευρϋςεωσ εργαςύασ εύναι κυρύωσ  απόφοιτεσ/τοι  Σεχνικού-Επαγγελματικού Λυκεύου (40%) 

και ΙΕΚ (32%). 
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Επιπρόςθετα, θεωρόθηκε ενδιαφϋρον να τεθεύ ςτισ νϋεσ και νϋουσ το ερώτημα κατϊ πόςο εύναι 

διατεθειμϋνεσ/οι να μετεγκαταςταθούν ςε ϊλλη πόλη εντόσ ό εκτόσ Ελλϊδασ, εφόςον υπϊρξει 

ευκαιρύα για εργαςύα. Εξϊλλου, μύα από τισ υποςτηρικτικϋσ δρϊςεισ του Ευρωπαώκού Σαμεύου 

Προςαρμογόσ ςτην Παγκοςμιοπούηςη (ΕΣΠ) όταν η παροχό επιδόματοσ για την μετεγκατϊςταςη 

των νϋων ςε ϊλλη πόλη τησ Ελλϊδασ προκειμϋνου να εργαςτούν. Για καλύτερη αποτύπωςη τησ 

ςτϊςησ τουσ απϋναντι ςε αυτό την πρόταςη, ερωτόθηκαν και αν εύχαν πρόθεςη να μετακινηθούν ςε 

ϊλλη πόλη εντόσ τησ Ελλϊδασ, ό ςε ϊλλη χώρα εντόσ ό εκτόσ Ευρώπησ. 

 

Γρϊφημα 17: Αλλαγό τόπου διαμονόσ για εργαςύα, ςυνολικϊ 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Η απϊντηςη ςτο ερώτημα  «Θα αλλϊζατε τόπο διαμονόσ προκειμϋνου να εργαςτεύτε;» εύναι 61% 

ΝΑΙ και 36% ΟΦΙ, καταγρϊφοντασ ϋτςι μια εκ διαμϋτρου αντύθετη ςτϊςη από αυτόν που εύχαν οι 

απολυμϋνεσ/νουσ του .Μ Λϊριςα. Γεγονόσ που επιβεβαιώνει πόςο ςημαντικόσ παρϊγοντασ εύναι η 

ηλικύα προκειμϋνου να αποφαςύςει κϊποια/κϊποιοσ να μετακινηθεύ για εργαςύα ςε ϊλλη πόλη, εντόσ 

ό εκτόσ τησ χώρασ του. 38 

Σο φύλο φαύνεται να επηρεϊζει αρκετϊ την πρόθεςη για αλλαγό τόπου διαμονόσ για εργαςύα, με 

τουσ ϊνδρεσ να δηλώνουν ςε υψηλότερο ποςοςτό (67,2%) από τισ γυναύκεσ (57,5%) την πρόθεςη 

αυτό. Ψςτόςο και για τα δύο φύλα τα ποςοςτϊ αυτών που εύναι διατεθειμϋνοι να μετεγκαταςταθούν 

για εργαςύα εύναι υψηλϊ.  

 
 

                                                           
38 ε αντύςτοιχο ερώτημα ϋρευνασ την οπούα υλοπούηςε η MRB  για λογαριαςμό τησ ΔιαΝΕΟςισ το 2016 και η οπούα 
αποτελεύ το ελληνικό ςκϋλοσ μιασ πανευρωπαώκόσ ϋρευνασ για τη χαρτογρϊφηςη τησ ανεργύασ των νϋων, το 41% των νϋων 
δηλώνει διατεθειμϋνο να μετακομύςει ςε ϊλλη χώρα για να βρει δουλειϊ (κι ϋνα 34% απαντϊ “ύςωσ”). Παρόμοιο εύναι το 
ποςοςτό που δηλώνει διατεθειμϋνο να μετακομύςει ςε ϊλλη περιοχό τησ Ελλϊδασ (46%) 
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Γρϊφημα 18. Αλλαγό τόπου διαμονόσ για εργαςύα, κατϊ φύλο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

ημαντικό ρόλο ςτην απόφαςη για μετακύνηςη λόγω εύρεςησ εργαςύασ φαύνεται να ϋχει και το 

εκπαιδευτικό επύπεδο των ερωτηθϋντων. Διαπιςτώνεται ότι η διϊθεςη μετεγκατϊςταςησ για 

εργαςύα ςχετύζεται ϊμεςα με το εκπαιδευτικό επύπεδο. ήςο υψηλότερο εύναι, τόςο περιςςότερο 

θετικό εύναι η απόκριςη. Οι εννϋα ςτουσ δϋκα με Μεταπτυχιακό δηλώνουν ότι θα ϊλλαζαν τόπο 

διαμονόσ προκειμϋνου να εργαςτούν. Ακολουθούν με 73,8% οι απόφοιτεσ/οι ΑΕΙ/ΣΕΙ, με 62,1% οι 

κϊτοχοι διπλώματοσ ΙΕΚ.  

 
Γρϊφημα 19. Αλλαγό τόπου διαμονόσ για εργαςύα, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 
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Αντύθετα αυτϋσ και αυτού που ϋχουν απολυτόριο Δημοτικού ό δεν ϋχουν ολοκληρώςει το δημοτικό 

καταγρϊφουν τα μικρότερα ποςοςτϊ, με 33,3% και 20% αντύςτοιχα.  Ενδιαφϋρον εύναι ότι οι 

απόφοιτεσ/οι Σριτϊξιου Γυμνϊςιου κατϋγραψαν επύςησ υψηλό ποςοςτό πρόθεςησ για μετούκηςη 

(75%),  

Από τισ νϋεσ και τουσ νϋουσ που εκφρϊςτηκαν θετικϊ ωσ προσ την αλλαγό τόπου διαμονόσ για 

εργαςύα, η πλειοψηφύα τουσ, το 73% δηλώνει προτύμηςη για ϊλλη πόλη εντόσ τησ Ελλϊδασ. Πολύ 

μικρότερο εύναι το ποςοςτό αυτών που δηλώνουν ότι θα πόγαιναν «ςε ϊλλη ευρωπαώκό χώρα», 

(21%), ενώ μόλισ ϋνα 6% από αυτϋσ και αυτούσ θα επϋλεγαν μύα χώρα εκτόσ Ευρώπησ.  

 

Γρϊφημα 20. Σόποσ μετακύνηςησ  

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Σο φύλο και εδώ παύζει ϋνα αρκετϊ ςημαντικό ρόλο αφού τα ποςοςτϊ των νϋων ανδρών που 

δηλώνουν πρόθυμοι να μετοικύςουν ςε ϊλλη ευρωπαώκό χώρα ό ςε χώρα εκτόσ Ευρώπησ εύναι 

υψηλότερα από αυτϊ των γυναικών. Φαρακτηριςτικό εύναι ότι το 11,6% των νϋων ανδρών ϋναντι 

μόλισ 3,1% των γυναικών επιλϋγει το «ςε ϊλλη χώρα εκτόσ Ευρώπησ».  

Σα ϊτομα, που δόλωςαν διατεθειμϋνα να αλλϊξουν τόπο διαμονόσ εντόσ και εκτόσ Ελλϊδασ 

προκειμϋνου να εργαςθούν, προϋρχονται από όλα τα εκπαιδευτικϊ επύπεδα. ε όλα τα εκπαιδευτικϊ 

επύπεδα το υψηλότερο ποςοςτό των νϋων επιλϋγει την μετακύνηςη εντόσ Ελλϊδασ. Οι απόφοιτεσ/οι 

Γενικού Λυκεύου καταγρϊφουν το υψηλότερο ποςοςτό αυτών που θα επιλϋξουν και μύα χώρα εκτόσ 

Ευρώπησ (15,6%), ενώ οι απόφοιτεσ/τοι τριτϊξιου Γυμνϊςιου δηλώνουν με 83,3% ϊλλη πόλη ςτην 

Ελλϊδα.  Σϋλοσ οι κϊτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματοσ εύναι οι περιςςότερο «ευρωπαύοι» από όλεσ 

και όλουσ, αφού δηλώνουν κατϊ 44,4% ωσ επιλογό «ϊλλη χώρα τησ Ευρώπησ».   
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Ϊνα τελευταύο ερώτημα που τϋθηκε ςτο πρώτο μϋροσ του ερωτηματολογύου εύναι ςχετικό με τουσ 

παρϊγοντεσ που θεωρούν υπεύθυνουσ για την ανεργύα τουσ. Από τα 342 ϊτομα ςε αυτό το 

ερώτημα απϊντηςαν οι 336. Παρότι δόθηκε η οδηγύα να ςημειωθούν ϋωσ δύο επιλογϋσ, κϊποια 

ϊτομα ςημεύωςαν παραπϊνω από  δύο παρϊγοντεσ, οι οπούοι και λόφθηκαν υπόψη ςτην παρούςα 

ανϊλυςη.  

 
Πύνακασ 8. Παρϊγοντεσ ςτουσ οπούουσ οι ΝΕΕΣs αποδύδουν την ανεργύα τουσ 

Παρϊγοντεσ % 
Δεν υπϊρχουν αρκετϋσ δουλειϋσ λόγω κρύςησ 80,3 
Δεν ϋχω την απαιτούμενη εργαςιακό εμπειρύα 32,7 
Οι μιςθού που προςφϋρονται εύναι χαμηλού 18,4 
Σο πτυχύο μου/οι ςπουδϋσ μου δεν ϋχουν ζότηςη 15,7 
Δεν ϋχω ϋγκαιρη πληροφόρηςη για τισ δουλειϋσ 8,6 
Ο τόποσ διαμονόσ μου εύναι μακριϊ από εκεύ που υπϊρχουν 
δουλειϋσ 

6,5 

Δεν ϋχω την κατϊλληλη επαγγελματικό 
εκπαύδευςη/κατϊρτιςη 

5,3 

Ωλλο 3,8 
Οι νϋεσ τεχνολογύεσ αντικαθιςτούν τα εργατικϊ χϋρια 3,2 

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 
Η  πλειοψηφύα των ερωτώμενων 80% θεωρεύ ωσ κύριο παρϊγοντα τησ ανεργύασ του το ότι «δεν 

υπϊρχουν αρκετϋσ δουλειϋσ λόγω κρύςησ». Αμϋςωσ μετϊ ακολουθεύ, αλλϊ με αρκετϊ χαμηλότερο 

ποςοςτό (32,7%) το «Δεν ϋχω την απαιτούμενη εργαςιακό εμπειρύα» και τρύτο ςτη ςειρϊ με 18,4% 

το «Οι μιςθού που προςφϋρονται εύναι χαμηλού». Ϊνα αξιοςημεύωτο ποςοςτό 15,7% ςημειώνει 

επύςησ ωσ παρϊγοντα το «Σο πτυχύο μου/οι ςπουδϋσ μου δεν ϋχουν ζότηςη». 

Η κατϊ φύλο προςϋγγιςη δεν δεύχνει ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ μεταξύ ανδρών και γυναικών 

ςε αυτό το ερώτημα, αφού και τα δύο φύλα θεωρούν την κρύςη ωσ τον κυριότερο παρϊγοντα τησ 

ανεργύασ. Ψςτόςο, αξύζει να ςημειωθούν εδώ κϊποιεσ μικρϋσ αλλϊ ςημαςιολογικϊ ενδιαφϋρουςεσ 

διαφορϋσ ανϊμεςα ςτα δύο φύλα. Ψσ προσ τον παρϊγοντα, «Δεν ϋχω την απαιτούμενη εργαςιακό 

εμπειρύα», οι γυναύκεσ τον δηλώνουν κατϊ 4 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ περιςςότερο από τουσ ϊνδρεσ. 

Αντύθετα, οι ϊνδρεσ με 8 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ διαφορϊ (20,8%) από τισ γυναύκεσ με 12,7%, θεωρούν 

ότι μεταξύ ϊλλων εύναι ϊνεργοι, γιατύ «Οι μιςθού που προςφϋρονται εύναι χαμηλού». Επύςησ, οι 

γυναύκεσ δηλώνουν περιςςότερο από τουσ ϊνδρεσ, με 17,4% ϋναντι 10,4% των ανδρών, «Σο πτυχύο 

μου/οι ςπουδϋσ μου δεν ϋχουν ζότηςη». Σϋλοσ, μόνο γυναύκεσ (ελϊχιςτεσ όμωσ) δόλωςαν ωσ 

επιπλϋον λόγο ανεργύασ τισ οικογενειακϋσ υποχρεώςεισ και τα παιδιϊ ! 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4:  Ενδιαφϋρον και απόψεισ για την ΕΕΚ 

το κεφϊλαιο αυτό παρουςιϊζεται η ανϊλυςη των ςτοιχεύων που αποτυπώνουν  το ενδιαφϋρον και 

τισ απόψεισ των νϋων ωφελούμενων του προγρϊμματοσ του ΕΣΠ, για την επαγγελματικό 

εκπαύδευςη και κατϊρτιςη (ΕΕΚ). 

Η παρουςύαςη αφορϊ τόςο ςτισ παρατηρόςεισ που εξϊγονται από το ςύνολο των δεδομϋνων για 

κϊθε πρόταςη, όςο και από την ανϊλυςη αυτών ςε ςχϋςη με το εκπαιδευτικό επύπεδο των 

ερωτώμενων. Η επιλογό να αναλυθεύ περαιτϋρω «το ενδιαφϋρον και οι αντιλόψεισ για την κατϊρτιςη» 

με βϊςη το εκπαιδευτικό επύπεδο των ςυμμετεχόντων οφεύλεται ςτο ότι ϋνα ςημαντικό ποςοςτό 

τουσ ϋχει ολοκληρώςει επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη ό ϋχει αποφοιτόςει από ΙΕΚ. Οι 

απόψεισ λοιπόν που εκφρϊζουν εύναι ιδιαύτερησ αξύασ αφού ϋχουν και τισ γνώςεισ και την εμπειρύα 

να  προβούν ςε «αξιολόγηςη»  τησ ΕΕΚ.  

4.1  Αναζότηςη και ςυμμετοχό ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ 

4.1.1  Αναζότηςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ 

Ϊνα πρώτο ερώτημα το οπούο τϋθηκε ςτισ/ςτουσ NEETs του προγρϊμματοσ ΕΣΠ για να διερευνηθεύ 

το ενδιαφϋρον και οι απόψεισ τουσ για την επαγγελματικό κατϊρτιςη εύναι το «Αναζητϊτε 

πληροφορύεσ για προγρϊμματα κατϊρτιςησ, προκειμϋνου να ςυμμετϋχετε;» το ερώτημα αυτό 

απϊντηςε το 98,5% των ερωτώμενων. Η ςυντριπτικό πλειοψηφύα τουσ, δηλαδό το 96,1% δόλωςε 

ότι αναζητϊ πληροφορύεσ για προγρϊμματα κατϊρτιςησ, γεγονόσ που δεύχνει καταρχϊσ το ϋντονο 

ενδιαφϋρον των νϋων του προγρϊμματοσ για την επαγγελματικό κατϊρτιςη.  

 

Γρϊφημα 21. %  ΝΕΕΣs που αναζητούν  προγρϊμματα κατϊρτιςησ,  κατϊ φύλο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 
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Σο ποςοςτό των νϋων γυναικών που εκφρϊζουν το ενδιαφϋρον τουσ για προγρϊμματα 

κατϊρτιςησ εύναι 6 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ υψηλότερο από αυτό των νϋων ανδρών (98,6% ϋναντι 

92,7%  αντύςτοιχα).    

Σο υψηλότερο ποςοςτό ατόμων το οπούο δηλώνει ότι δεν αναζητϊ προγρϊμματα κατϊρτιςησ 

καταγρϊφεται ςτισ/ςτουσ απόφοιτεσ/τουσ ΕΠΑ-ΟΑΕΔ με 11,1%, και ακολουθούν με 5,8% και 5%  

οι νϋεσ και νϋοι με απολυτόριο Γενικού Λυκεύου και Σεχνικού-Επαγγελματικού Λυκεύου.  

Πού απευθύνονται όμωσ οι ενδιαφερόμενοι/νεσ προκειμϋνου να αναζητόςουν πληροφορύεσ για 

προγρϊμματα κατϊρτιςησ; την ερώτηςη αυτό απϊντηςε το 95,3% των νϋων που ςυμμετεύχαν ςτην 

ϋρευνα. ημειώνεται ότι ςτο ςυγκεκριμϋνο ερώτημα δεν υπόρχε περιοριςμόσ ωσ προσ τον αριθμό 

των επιλογών τουσ.  

 
Γρϊφημα 22. Σρόποι αναζότηςησ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 
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ςειρϊ, με τον ΟΑΕΔ να βρύςκεται ςτην πρώτη θϋςη προτύμηςησ, ςτη δεύτερη να βρύςκεται και πϊλι 

το διαδύκτυο, ενώ τα ΚΕΚ να καταλαμβϊνουν την τρύτη θϋςη.39  

Μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν παρατηρούνται ςημαντικϋσ διαφορϋσ ωσ προσ τουσ  βαςικούσ 

τρόπουσ αναζότηςησ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ. Καταγρϊφονται ωςτόςο, ενδιαφϋρουςεσ διαφορϋσ 

ςτα ποςοςτϊ. Για παρϊδειγμα, το ποςοςτό των γυναικών που αναζητϊ προγρϊμματα ςτα ΚΕΚ 

αγγύζει το 80%, ενώ το αντύςτοιχο ποςοςτό για τουσ ϊνδρεσ εύναι 67%. Επύςησ, ενώ το 59% των 

ανδρών προκρύνουν τον ΟΑΕΔ ςτη δεύτερη θϋςη για αναζότηςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ, το 70%  

των γυναικών αναδεικνύει το διαδύκτυο.  

 
Γρϊφημα 23. Σρόποι αναζότηςησ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ, κατϊ φύλο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Σρύτη κατϊ ςειρϊ πηγό πληροφόρηςησ ϋρχεται ο ΟΑΕΔ για τισ γυναύκεσ με 62,5% και το διαδύκτυο 

για τουσ ϊνδρεσ με 57,3%. Φαμηλότερα εύναι τα ποςοςτϊ ανδρών (37,3%) και γυναικών (40,3%) για 

που αναζητούν προγρϊμματα μϋςω φύλων.  

Η ανϊλυςη τησ αναζότηςησ πληροφοριών για προγρϊμματα κατϊρτιςησ με βϊςη το εκπαιδευτικό 

επύπεδο των ωφελούμενων δεύχνει ότι ο ΟΑΕΔ εύναι η ςημαντικότερη πηγό αναζότηςησ κατϊρτιςησ 

                                                           
39 την ϋρευνα του Ευρωβαρόμετρου Special EUROBAROMETER 369, (2011) για τισ ςτϊςεισ των ευρωπαύων πολιτών 
απϋναντι ςτην επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη διαπιςτώθηκε ότι οι νϋεσ και οι νϋοι  (15-24 ετών) χρηςιμοποιούν 
μια ευρύτερη γκϊμα πηγών πληροφόρηςησ από ότι τα ϊτομα μεγαλύτερησ ηλικύασ. 
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για τα ϊτομα Πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ,40 με ποςοςτό που αγγύζει το 90%, ενώ τα ϊτομα που 

προςτρϋχουν λιγότερο ςτη ςυγκεκριμϋνη υπηρεςύα του ΟΑΕΔ εύναι οι απόφοιτεσ/οι ΕΠΑ-ΟΑΕΔ με 

33,3%. Σα Κϋντρα Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ (ΚΕΚ) αποτελούν την πρώτη πηγό εξεύρεςησ 

προγραμμϊτων για τα ϊτομα με Μεταπτυχιακό δύπλωμα, δύπλωμα ΙΕΚ, Απολυτόριο Γενικού Λυκεύου 

και Σεχνικού Επαγγελματικού, ςε ποςοςτϊ από 72% ϋωσ 100%. Σο Διαδύκτυο εύναι ςε ποςοςτό 

82,5% η πιο ςημαντικό πηγό αναζότηςησ πληροφοριών για προγρϊμματα κατϊρτιςησ για τισ/τουσ 

πτυχιούχεσ/ουσ ΑΕΙ/ΣΕΙ, αν και καταγρϊφει υψηλϊ ποςοςτϊ ςε όλα τα εκπαιδευτικϊ επύπεδα.  

 

4.1.2 Παρακολούθηςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ 

Αν και ςτη ςυντριπτικό τουσ πλειοψηφύα οι νϋεσ και οι νϋοι τησ ϋρευνασ ενδιαφϋρονται και 

αναζητούν, όπωσ διαπιςτώθηκε, προγρϊμματα κατϊρτιςησ, η μϋχρι ςόμερα ςυμμετοχό τουσ 

ςύμφωνα με τισ απαντόςεισ τουσ ςτο ερωτηματολόγιο δεν εύναι εξύςου υψηλό. υνολικϊ το 54,4% 

των νϋων δόλωςε ότι ϋχει ςυμμετϊςχει ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ και το 45,6% ότι δεν ϋχει 

ςυμμετϊςχει.  

   
Γρϊφημα 24. Παρακολούθηςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ, κατϊ φύλο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Η κατϊ φύλο προςϋγγιςη των ποςοςτών ςυμμετοχόσ δεύχνει ότι οι νϋεσ γυναύκεσ επενδύουν 

περιςςότερο από τουσ ϊνδρεσ ςτην επιμόρφωςό τουσ μϋςα από προγρϊμματα κατϊρτιςησ. Με βϊςη 

τισ απαντόςεισ τουσ προκύπτει ότι το 57% των γυναικών ϋχει παρακολουθόςει επαγγελματικό 

κατϊρτιςη, ενώ το αντύςτοιχο ποςοςτό για τουσ ϊνδρεσ εύναι 47%. Εύναι ενδιαφϋρον να ςημειωθεύ 

                                                           
40 Τπενθυμύζεται ότι ο αριθμόσ των ωφελούμενων του προγρϊμματοσ με Μεταπτυχιακό δύπλωμα, με Απολυτόριο 
Γυμναςύου και Απολυτόριο Δημοτικού εύναι  από 10 και κϊτω.  
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εδώ ότι ςύμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ Eurostat41 το 2018, το ποςοςτό των ελληνύδων, ηλικύασ 15-29 

ετών που ςυμμετεύχε ςε «μη τυπικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη»42 ανερχόταν ςε 14,2%, ϋναντι 11,6% 

των ανδρών. Σο ποςοςτό αυτό μϊλιςτα εύναι υψηλότερο από τον αντύςτοιχο μϋςο ευρωπαώκό όρο 

των ΕΕ-28, (12,1%) και τα ποςοςτϊ ϊλλων χωρών όπωσ, Βϋλγιο, Γερμανύα, Ιρλανδύα, Ιταλύα, κ.ϊ.. 

Οι κϊτοχοι διπλώματοσ ΙΕΚ και Μεταπτυχιακού δηλώνουν περιςςότερο από τισ/τουσ κατόχουσ 

ϊλλων εκπαιδευτικών τύτλων, ότι ϋχουν παρακολουθόςει προγρϊμματα κατϊρτιςησ με ποςοςτϊ 

74,1% και 70% αντύςτοιχα Αντύθετα, οι κϊτοχοι απολυτηρύου Δημοτικού και Σριτϊξιου Γυμνϊςιου  

ςημειώνουν τα χαμηλότερα ποςοςτϊ ςυμμετοχόσ ςε κατϊρτιςη με 17% και 25%. Αυτό η διαπύςτωςη 

οδηγεύ ςτην υπόθεςη ότι τα ϊτομα με μεγαλύτερη διϊρκεια εκπαύδευςησ εύναι ύςωσ πιο πρόθυμα να 

ενταχθούν ςε μύα ακόμα εκπαιδευτικό διαδικαςύα, από αυτϊ δεν ϋχουν ολοκληρώςει τουλϊχιςτον 

την ανώτερη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη.  

 
Γρϊφημα 25: Παρακολούθηςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 
Από τα 181 ϊτομα τα οπούα απϊντηςαν καταφατικϊ ςτο ερώτημα παρακολούθηςησ  

προγραμμϊτων κατϊρτιςησ, 168 ϊτομα (92,8%) ςυμπλόρωςαν την επόμενη ερώτηςη η οπούα 

αφορούςε ςτο αντικεύμενο, τη διϊρκεια και τον τόπο υλοπούηςησ τησ κατϊρτιςησ. τη ςυγκεκριμϋνη 

ερώτηςη δόθηκε η δυνατότητα να αναφερθούν ϋωσ και (4) τϋςςερα προγρϊμματα κατϊρτιςησ. 

                                                           
41 Participation rate in education and training (last 4 weeks) by type, sex and age [trng_lfs_09], Last update: 25-04-2019, 
EUROSTAT. 
42 Ανϊλογα με το εθνικό πλαύςιο, ο όροσ αυτόσ μπορεύ να αναφϋρεται ςε εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα για τον αλφαβητιςμό 
ενηλύκων, ςτισ δεξιότητεσ ζωόσ, ςτισ εργαςιακϋσ δεξιότητεσ, ςε θϋματα γενικόσ κουλτούρασ. 
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Παρότι, δεν εύναι βϋβαιο ότι ςημειώθηκαν όλα τα προγρϊμματα τα οπούα ϋχουν παρακολουθόςει οι 

ερωτώμενεσ/νοι, οι δηλώςεισ τουσ δεύχνουν ότι η πλειοψηφύα αυτών, ϋχει παρακολουθόςει ϋνα (1) ό 

και δύο (2) προγρϊμματα κατϊρτιςησ 47% και 41% αντύςτοιχα, ενώ ϋνα 9,5% ϋχει παρακολουθόςει 

τρύα (3) και μόλισ 2,3% τϋςςερα (4) προγρϊμματα. Επύςησ, ςύμφωνα με τισ απαντόςεισ των 

ερωτώμενων όλα τα προγρϊμματα ςτα οπούα ςυμμετεύχαν πραγματοποιόθηκαν, με ελϊχιςτεσ 

εξαιρϋςεισ, ςτην περιφϋρεια Θεςςαλύασ.    

τη ςυνϋχεια εξετϊςτηκε αν υπϊρχουν διαφορϋσ μεταξύ των δύο φύλων ωσ προσ τον αριθμό των 

προγραμμϊτων που δόλωςαν ότι ϋχουν παρακολουθόςει, αλλϊ και ωσ προσ τα αντικεύμενα 

κατϊρτιςησ. Καταρχϊσ, από τουσ 59 Ωνδρεσ που δόλωςαν ΝΑΙ ςτην παρακολούθηςη προγραμμϊτων 

κατϊρτιςησ, οι 52 τα καταγρϊφουν. Από αυτούσ το 65,3% ϋχει παρακολουθόςει ϋνα (1) πρόγραμμα 

κατϊρτιςησ, το 28,8% δύο (2) προγρϊμματα και  το 5,7% τρύα (3).  

ήςον αφορϊ τισ γυναύκεσ και τη ςυμμετοχό τουσ ςτα προγρϊμματα κατϊρτιςησ, από τισ 121 που 

δόλωςαν ότι ϋχουν παρακολουθόςει προγρϊμματα κατϊρτιςησ, οι 116 γυναύκεσ ςυμπλόρωςαν  το 

αντικεύμενο ό τον τύτλο κατϊρτιςησ. Από αυτϋσ το 56,8% δηλώνει ότι παρακολούθηςε ϋνα (1) 

πρόγραμμα κατϊρτιςησ, το 31,8% δύο (2) προγρϊμματα κατϊρτιςησ και το 11,2% τρύα (3) 

προγρϊμματα. Παρατηρεύται δηλαδό ότι οι γυναύκεσ ςε μεγαλύτερα ποςοςτϊ από τουσ ϊνδρεσ ϋχουν 

παρακολουθόςει  από δύο ϋωσ τρύα προγρϊμματα κατϊρτιςησ  

 
Πύνακασ 7: Αντικεύμενα κατϊρτιςησ που ϋχουν παρακολουθόςει οι NEETs, (ϋτςι όπωσ τα 
καταγρϊφουν) κατϊ φύλο 

Ωνδρεσ Γυναύκεσ 
Ϊνταξη ςτην αγορϊ εργαςύασ Μϊρκετινγκ 
Voucher 25-29 Τπϊλληλοσ Γραφεύου 
Voucher 18-29 Γραμματειακό υποςτόριξη 
Σουριςμόσ τϋλεχοσ επιχεύρηςησ 
Πρόγραμμα απόκτηςησ επαγγελματικόσ 
εμπειρύασ 

ΣΟΠΑ 

Οργϊνωςη μικρομεςαύων επιχειρόςεων  Τπϊλληλοσ γραφεύου Καταςκευαςτικόσ 
εταιρεύασ 

Τπϊλληλοσ Γραφεύου Voucher 25-29 
Επιταγό ειςόδου 25-29 Voucher 18-29 
ΙΕΚ-ΕΠΑ-ΕΠΑΛ Σουριςμόσ 
Γνώςεισ πληροφορικόσ  Διοικητικόσ υπϊλληλοσ 
Νοςηλευτικό Δομικϊ ϋργα 
Η/Τ Οργϊνωςη και διούκηςη επιχειρόςεων  
Voucher Αποφούτων ΕΠΑΛ/ΙΕΚ Επιταγό διαςύνδεςησ με την αγορϊ εργαςύασ 

ανϋργων αποφούτων ΑΕΙ/ΣΕΙ 
Τπϊλληλοσ υποδοχόσ  Η/Τ 
Σρόφιμα Εργατικό Δύκαιο 
 Βιολογικϊ και γεωργικϊ προώόντα  
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Διούκηςη και διαχεύριςη ΜΜΕ  Οριζόντιεσ δεξιότητεσ ΙΕΚ 
Τγεύα και Αςφϊλεια ςτο χώρο εργαςύασ Πρόγραμμα απόκτηςησ επαγγελματικόσ 

εμπειρύασ 
Λιανικό Διοικητικό και Οικονομικό Τποςτόριξη 
Πρακτορεύο ΟΠΑΠ ΙΕΚ-ΕΠΑ-ΕΠΑΛ 
Εμπόριο  Πϊρκινγκ αυτοκινότων  
Οριζόντιεσ δεξιότητεσ Κοινωφελό εργαςύα  
Εκπαύδευςη ενηλύκων  Λιανικό εμπόριο 
Πωλόςεισ Πωλητόσ λιανικόσ 
Εςτύαςη (Καφενεύο –ψηςταριϊ) Βαςικϋσ δεξιότητεσ χρόςησ ΣΠΕ 
Προςωπικό αςφαλεύασ  Πωλόςεισ 
 Αγροτουριςμόσ 
 Πρόγραμμα Υωκϊσ 
 χεδιαςμόσ εξωτερικών χώρων  
 Οικονομύα και Διούκηςη 
 Τπϊλληλοσ υποδοχόσ 
 Επιχειρηματικότητα 
 Τγεύα 
 Γενικών καθηκόντων 
 Μια αρχό μια ευκαιρύα ΟΑΕΔ 
 ύγχρονοι μϋθοδοι και τεχνικϋσ 

αποτελεςματικών πωλόςεων 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 
 

Πολλϋσ και πολλού ανϋφεραν, Voucher ό Voucher 18-29 ό Voucher 25-29, αντύ για τον τύτλο τησ 

κατϊρτιςησ. Σα πιο ςυχνϊ αναφερόμενα προγρϊμματα κατϊρτιςησ εύναι «Σουριςμόσ», «Τπϊλληλοσ 

γραφεύου», «Γραμματειακό υποςτόριξη», «Η/Τ». 

τη ςυνϋχεια του ερωτόματοσ αυτού ζητόθηκε από τισ ερωτώμενεσ/νουσ  να αξιολογόςουν με 

βϊςη μύα κλύμακα από το «καθόλου» ϋωσ το «πϊρα πολύ», το πόςο τισ/τουσ βοόθηςε κϊθε 

πρόγραμμα κατϊρτιςησ που παρακολούθηςαν ςτην αγορϊ εργαςύασ. Από τισ καταγεγραμμϋνεσ  

αποκρύςεισ διαπιςτώνεται ότι υπερτερούν με ελαφρύ προβϊδιςμα οι απαντόςεισ του «Μϋτρια» και 

ακολουθούν το «Αρκετϊ», προςδύδοντασ ϋτςι μια μϊλλον θετικό ςτϊςη των νϋων απϋναντι ςτα 

προγρϊμματα κατϊρτιςησ που ςυμμετεύχαν. Επύςησ κανϋνα από τα προγρϊμματα κατϊρτιςησ που 

αναφϋρθηκαν δεν ςυγκεντρώνει μια γενικϊ θετικό ό αρνητικό αξιολόγηςη. Αξύζει ωςτόςο να 

αναφερθεύ ότι όταν κϊποια/οσ ϋχει παρακολουθόςει πϊνω από ϋνα πρόγραμμα κατϊρτιςησ  η 

αξιολόγηςη που δύνει ςτα επόμενα προγρϊμματα, ςυνόθωσ, ακολουθεύ την πρώτη αξιολόγηςη. 

Επύςησ, παρατηρεύται ότι πϊνω από 70% αυτών που δηλώνουν «Μϋτρια» ό «Αρκετό» βοόθεια ςτην 

αγορϊ εργαςύασ, δεν ςυμμετεύχαν ςε ϊλλο πρόγραμμα κατϊρτιςησ.! 

το τελευταύο από τα ερωτόματα που αφορούν ςτο ενδιαφϋρον των νϋων NEETs- ωφελούμενων 

του προγρϊμματοσ ΕΣΠ για την επαγγελματικό κατϊρτιςη, ζητόθηκε να ςημειωθούν οι λόγοι για 

τουσ οπούουσ κϊποια/οσ δεν ϋχει παρακολουθόςει κϊποιο πρόγραμμα κατϊρτιςησ. Από τισ/τουσ 
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ςυνολικϊ 152 που δόλωςαν ότι δεν ϋχουν παρακολουθόςει πρόγραμμα κατϊρτιςησ απϊντηςαν οι 

144. Και ςε αυτόν την ερώτηςη παρότι υποδεύχθηκε να ςημειωθεύ μύα μόνο επιλογό, κϊποιεσ/οι 

ςημεύωςαν ϋωσ και τρεύσ λόγουσ, οι οπούοι και λόφθηκαν υπόψη ςτην ανϊλυςη που ακολουθεύ.  

Οι πιο ςημαντικού λόγοι που ςημειώνονται ςχετικϊ με τη μη παρακολούθηςη προγραμμϊτων 

κατϊρτιςησ εύναι το «Δεν εύχα ενημϋρωςη», με 38,8% και το «Δεν μου προςφϋρθηκε ποτϋ» με 31,9%, 

ενώ ακολουθούν με πολύ μικρότερα ποςοςτϊ το «Δεν εύχα χρόνο λόγω εργαςύασ» και «Λόγω 

Ηλικύασ» με 9,7%. Επύςησ, ςτη διευκρύνιςη που ςημειώνουν κϊποιεσ/οι ωσ προσ τον «Ωλλο» λόγο, 

αναφϋρονται «Λόγω ςπουδών», «Δεν όμουνα επιτυχούςα ςτα ϊλλα προγρϊμματα», «Σα κριτόρια 

των προγραμμϊτων δεν με περιλϊμβαναν (π.χ. ηλικύα ό  χρόνοσ ανεργύασ)». Πολύ μικρϊ εύναι τα 

ποςοςτϊ αυτών που δηλώνουν ότι δεν ςυμμετεύχαν για οικονομικούσ λόγουσ, λόγω τόπου διαμονόσ 

ό γιατύ δεν υπόρχαν αντικεύμενα κατϊρτιςησ που να τισ/τουσ ενδιαφϋρουν.  

Σόςο οι ϊνδρεσ όςο και οι γυναύκεσ που απϊντηςαν ςτο ερώτημα δόλωςαν ωσ βαςικϊ 

εμπόδια/λόγουσ μη παρακολούθηςησ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ το «Δεν εύχα ενημϋρωςη» και το 

«Δεν μου προςφϋρθηκε ποτϋ». Ψσ προσ τον τελευταύο παρϊγοντα δεν καταγρϊφονται 

διαφοροποιόςεισ μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ  ωσ προσ τον λόγο « Δεν εύχα ενημϋρωςη»,  οι 

ϊνδρεσ τον επικαλούνται περιςςότερο ςυχνϊ από τισ γυναύκεσ, με 40,6% ϋναντι 32,5% των 

γυναικών.   

 
Γρϊφημα 26. Εμπόδια ςυμμετοχόσ ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ,  κατϊ φύλο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Δεν το χρειαζόμουν  για την εργαςύα μου 

Δεν μου προςφϋρθηκε ποτϋ 

Δεν εύχα χρόνο λόγω εργαςύασ 

Δεν εύχα χρόνο λόγω οικογϋνειασ 

Δεν εύχα ενημϋρωςη 

Ϋταν μακριϊ από τον τόπο διαμονόσ μου 

Δεν ενδιαφερόμουν 

Εύμαι καλϊ καταρτιςμϋνοσ/η 

Δεν εύχε αντικεύμενα κατϊρτιςησ που να με … 

Για οικονομικούσ λόγουσ 

Λόγω ηλικύασ 

Ωλλο 

% 

Ε
μ

π
ό

δ
ια

 γ
ια

 τ
η

 ς
υ

μ
μ

ετ
ο

χ
ό

 ς
ε 

π
ρ

ο
γ

ρ
ϊ

μ
μ

α
τ

α
 

κ
α

τ
ϊ

ρ
τ

ις
η

σ 

ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΑΝΔΡΕ 



68 

 

Ωλλεσ διαφοροποιόςεισ που καταγρϊφονται εύναι ότι οι γυναύκεσ πολύ περιςςότερο από τουσ 

ϊνδρεσ ςημειώνουν την ϋλλειψη χρόνου για κατϊρτιςη λόγω οικογϋνειασ, με 11,6% ϋναντι μόλισ 

1,5% των ανδρών. Τπενθυμύζεται βϋβαια ότι ο αριθμόσ των γυναικών που δηλώνουν παντρεμϋνεσ με 

παιδιϊ εύναι αρκετϊ μεγαλύτεροσ από αυτό των ανδρών. Επύςησ, οι γυναύκεσ περιςςότερο από τουσ 

ϊνδρεσ αναφϋρουν ωσ εμπόδιο για τη ςυμμετοχό τουσ ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ την «ηλικύα» ςε 

ποςοςτό 11,6% ϋναντι 4,6% των ανδρών. Σϋλοσ, αξύζει να ςημειωθεύ ότι το «δεν ενδιαφερόμουν» 

δηλώθηκε περιςςότερο από τουσ ϊνδρεσ (6,2%) παρϊ από τισ γυναύκεσ (2,3%).  

Εκτόσ από το φύλο διερευνόθηκε και το πώσ τα διαφορετικϊ εκπαιδευτικϊ επύπεδα ςχετύζονται 

με τουσ λόγουσ μη ςυμμετοχόσ ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ. Διαπιςτώθηκε ότι οι απόφοιτεσ/οι 

ΑΕΙ/ΣΕΙ που δεν ςυμμετεύχαν ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ δηλώνουν ωσ πιο ςημαντικό λόγο, με 

43,2%, το «Δεν μου προςφϋρθηκε ποτϋ», ενώ το 29,7% ςημειώνει «Δεν εύχα ενημϋρωςη». Οι κϊτοχοι 

διπλώματοσ ΙΕΚ καθώσ και απολυτηρύου Γενικού Λυκεύου επϋλεξαν ωσ βαςικό λόγο το «Δεν εύχα 

ενημϋρωςη» με 44% και 59,2% αντύςτοιχα. Οι κϊτοχοι απολυτηρύου Σεχνικού-Επαγγελματικού 

Λυκεύου, επικαλούνται ωσ λόγουσ το «Δεν μου προςφϋρθηκε ποτϋ» (37%) και «Δεν εύχα ενημϋρωςη» 

(31,5%). 

ήπωσ εξϊγεται, λοιπόν, από τα παραπϊνω η «ϋλλειψη ενημϋρωςησ» και το «δεν μου προςφϋρθηκε 

ποτϋ» αποτελούν τουσ πιο ςημαντικούσ λόγουσ  που επικαλούνται οι ΝΕΕΣs του προγρϊμματοσ ΕΣΠ 

για τη μη ςυμμετοχό τουσ ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ.   

Η επαρκόσ ό όχι ενημϋρωςη ςχετικϊ με την επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη 

διερευνϊται περαιτϋρω ςτην επόμενη ενότητα που αφορϊ ςτο βαθμό ςυμφωνύασ ό διαφωνύασ με 

διϊφορεσ προτϊςεισ-απόψεισ για την ΕΕΚ. Αν και ςε αυτό την πρόταςη/ϊποψη περιλαμβϊνεται, 

εκτόσ από την κατϊρτιςη και η επαγγελματικό εκπαύδευςη, δηλαδό αφορϊ ϋνα ευρύτερο πεδύο από 

αυτό τησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, εύναι ενδιαφϋρον να αποτυπωθούν ςε αυτό το ςημεύο  οι 

απαντόςεισ που δόθηκαν. υγκεκριμϋνα ςτην πρόταςη «Οι ενδιαφερόμενεσ/νοι δεν ϋχουν 

ικανοποιητικό ενημϋρωςη για την Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη που τουσ 

αφορϊ», το 38,6% απαντϊ ότι ςυμφωνεύ «αρκετϊ» (28,8%) και «πϊρα πολύ» (9,8%) με την πρόταςη 

αυτό.  Από την ϊλλη το 32,3%, εκφρϊζει τη διαφωνύα του με το 14,5% να ςημειώνει ότι «δεν 

ςυμφωνεύ καθόλου» και ϋνα 17,8% ότι «ςυμφωνεύ ελϊχιςτα». Ενδιϊμεςα το 29,1% απαντϊ ότι «ούτε 

ςυμφωνεύ/ούτε διαφωνεύ». Ϊνα ςημαντικό ποςοςτό δηλαδό των ερωτώμενων διςτϊζει να πϊρει 

ςαφό θϋςη ςχετικϊ με το εϊν η ενημϋρωςη που ϋχουν για την ΕΕΚ εύναι ικανοποιητικό ό όχι.   
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Γρϊφημα 27. «Οι ενδιαφερόμενεσ/νοι δεν ϋχουν ικανοποιητικό ενημϋρωςη για την επαγγελματικό 
εκπαύδευςη και κατϊρτιςη που τουσ αφορϊ»  

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Σο φύλο των ερωτώμενων δεύχνει κϊποιεσ μικρϋσ, αλλϊ ενδιαφϋρουςεσ διαφοροποιόςεισ ωσ 

προσ την αξιολόγηςη αυτό. Μια επιςόμανςη, για παρϊδειγμα, εύναι ότι το ποςοςτό των ανδρών που 

επιλϋγουν μια ουδϋτερη ςτϊςη απϋναντι ςτην παραπϊνω πρόταςη εύναι μεγαλύτερο από αυτό των 

γυναικών, 35,5% και 25% αντύςτοιχα. Από την ϊλλη οι γυναύκεσ καταγρϊφουν υψηλότερα ποςοςτϊ 

ςτισ δύο ακραύεσ τοποθετόςεισ, δηλαδό ςτο «Δεν ςυμφωνώ καθόλου» και ςτο «υμφωνώ πϊρα 

πολύ»  με  17% και  11,8% αντύςτοιχα.  

Σο εκπαιδευτικό επύπεδο των ερωτώμενων ςηματοδοτεύ επύςησ κϊποιεσ διαφορϋσ ωσ προσ το 

βαθμό ςυμφωνύασ ό διαφωνύασ με την πρόταςη/ϊποψη. Σο 70% των κατόχων Μεταπτυχιακού 

διπλώματοσ «ςυμφωνούν αρκετϊ» ςτο ότι οι «Οι ενδιαφερόμενεσ/νοι δεν ϋχουν ικανοποιητικό 

ενημϋρωςη για την επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη που τουσ αφορϊ». Επύςησ το 50% των 

ατόμων με απολυτόριο Δημοτικού  «ςυμφωνούν αρκετϊ» με την πρόταςη, ενώ το τρύτο υψηλότερο 

ποςοςτό «ςυμφωνώ αρκετϊ» το καταγρϊφουν οι απόφοιτεσ/τοι ΕΠΑ-ΟΑΕΔ. Σο υψηλότερο 

ποςοςτό διαφωνύασ με την πρόταςη  ςημειώνουν οι απόφοιτεσ/τοι Γενικού Λυκεύου και Δημοτικού 

με 25,9% και 33,3% αντύςτοιχα. Επύςησ, το 41,6% κατόχων απολυτηρύου Σεχνικού- Επαγγελματικού 

Λυκεύου δεν ςυμφωνούν με την πρόταςη τησ μη ικανοποιητικόσ ενημϋρωςησ για την ΕΕΚ.  
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Γρϊφημα 27-Ε. «Οι ενδιαφερόμενεσ/νοι δεν ϋχουν ικανοποιητικό ενημϋρωςη για την 
επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη που τουσ αφορϊ», κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο  

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

4.2 Η εικόνα τησ ΕΕΚ 

τισ δύο μεγϊλεσ ϋρευνεσ που πραγματοποιόθηκαν ςε ευρωπαώκό επύπεδο για την επαγγελματικό 

εκπαύδευςη και κατϊρτιςη,43 το 68% με 71% των ευρωπαύων πολιτών θεωρεύ ότι η ΕΕΚ ϋχει θετικό 

εικόνα ςτη χώρα του και ιδιαύτερα ςτισ νϋεσ και νϋουσ 16-18 ετών. Σα ποςοςτϊ για τουσ/τισ 

Ϊλληνεσ/δεσ που υποςτηρύζουν μια τϋτοια ϊποψη εύναι μϊλιςτα λύγο υψηλότερα, 69% με 75%.44  

Παρόλη τη θετικό ϊποψη που εκφρϊζεται ςε αυτϋσ τισ πανευρωπαώκϋσ ϋρευνεσ, η ΕΕΚ 

εξακολουθεύ να ϋχει χαμηλό εκτύμηςη ςε πολλϋσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ και να θεωρεύται δεύτερησ 

κατηγορύασ εκπαιδευτικό διαδρομό. ήταν, για παρϊδειγμα ςυγκρύνεται η γενικό με την 

επαγγελματικό εκπαύδευςη ςτισ ϋρευνεσ που προαναφϋρθηκαν, τισ εντυπώςεισ ωσ προσ την 

«καλύτερη εικόνα» τισ κερδύζει η γενικό εκπαύδευςη με ποςοςτϊ πϊνω από 70%. Επιπρόςθετα, ςε 

αρκετϋσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ, μεταξύ των οπούων και η Ελλϊδα, τα ποςοςτϊ ςυμμετοχόσ ςτην ΕΕΚ 

εύναι αρκετϊ χαμηλότερα από αυτϊ τησ γενικόσ  εκπαύδευςησ. Για παρϊδειγμα, το 2017, 16,5% των 

ελλόνων ηλικύασ 20-24 ετών εύχαν δύπλωμα ανώτερησ δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ 

                                                           
43 CEDEFOP, 2017, Special Eurobarometer 369, 2011 
44 τη μελϋτη του Cedefop ςτο ερώτημα «θα λϋγατε ότι ςτισ μϋρεσ μασ η επαγγελματικό εκπαύδευςη ςτην ανώτερη 
δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, ϋχει μια θετικό ό μια αρνητικό εικόνα για τα ϊτομα ηλικύασ 16-18 ετών», το 69% δηλώνει 
θετικό, το 29% αρνητικό και ϋνα 2% δεν ξϋρει. 
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επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ, ϋναντι 64,3% με δύπλωμα γενικόσ, μη τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ.  

(Επύπεδα 3-4),45 όταν το αντύςτοιχο ποςοςτό για την ΕΕ-28, εύναι 33,9%. 46    

 Παρατηρεύται δηλαδό ότι αν και εκφρϊζεται θετικό ϊποψη για την εικόνα τησ ΕΕΚ ςτην Ελλϊδα, ο 

αριθμόσ αυτών που την επιλϋγουν ωσ εκπαιδευτικό διαδρομό εύναι ςαφώσ μικρότεροσ από αυτόν τησ 

γενικόσ εκπαύδευςησ. Εύναι λοιπόν ενδιαφϋρον να εξεταςτεύ πωσ αξιολογούν την «εικόνα» τησ ΕΕΚ, 

ϊτομα που ςυμμετϋχουν ςε ϋνα πρόγραμμα επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, αλλϊ και που, ϋνα 

ςημαντικό ποςοςτό από αυτϋσ και αυτούσ ϋχουν ολοκληρώςει επαγγελματικό εκπαύδευςη (Σεχνικό-

Επαγγελματικόό Λύκειο, ΕΠΑ-ΟΑΕΔ, ΙΕΚ).47  

Σο ερώτημα-πρόταςη που τϋθηκε ςτουσ NEETs του προγρϊμματοσ ΕΣΠ-.Μ. Λϊριςα ςχετικϊ με 

την εικόνα τησ ΕΕΚ όταν «η ΕΕΚ δεν ϋχει θετικό εικόνα ςτην Ελλϊδα». Από τουσ 342 ςυνολικϊ 

που πόραν μϋροσ ςτην ϋρευνα ανταποκρύθηκαν ςτην πρόταςη αυτό οι 336, ποςοςτό 98,2%. Από 

αυτϋσ και αυτούσ που απϊντηςαν το 35% δεν παύρνει θϋςη και ςημειώνει «ούτε ςυμφωνώ/ούτε 

διαφωνώ». Ϊνα 44%, ςυνολικϊ, διαφωνεύ με την πρόταςη αυτό ςημειώνοντασ το 24,3% «Δεν 

ςυμφωνώ καθόλου» και το 19% «υμφωνώ ελϊχιςτα». Από την ϊλλη τη ςυμφωνύα του «αρκετϊ» και 

«πϊρα πολύ» με την πρόταςη αυτό εκφρϊζει το 13% και 7% αντύςτοιχα. 48  

Πωσ διαμορφώνονται οι απαντόςεισ των ωφελούμενων με βϊςη το φύλο; ε γενικϋσ γραμμϋσ 

ςημειώνονται κϊποιεσ μικρϋσ, αλλϊ ενδιαφϋρουςεσ διαφοροποιόςεισ. Για παρϊδειγμα οι γυναύκεσ 

εκφρϊζουν ςε μεγαλύτερο ποςοςτό από τουσ ϊνδρεσ την απόλυτη διαφωνύα τουσ με την πρόταςη 

αυτό με 27% ϋναντι 19,8% των ανδρών. Από την ϊλλη οι ϊνδρεσ ςυμφωνούν ςε υψηλότερα ποςοςτϊ 

από τισ γυναύκεσ με το ότι «Η ΕΕΚ δεν ϋχει θετικό εικόνα ςτην Ελλϊδα», ςυνολικϊ το 23,2% των 

ανδρών και 18% των γυναικών.  

 
 
 

                                                           
45 EUROSTAT, 2019 
46 Μετϊ την Ελλϊδα, τα υψηλότερα ποςοςτϊ αποφούτων γενικόσ εκπαύδευςησ  ϋχουν η Λιθουανύα με 58% και η Βουλγαρύα 
με 54,5%, ενώ πϋντε ϊλλεσ χώρεσ ϋχουν επύςησ ποςοςτϊ από 50% και πϊνω. Η Κροατύα  καταγρϊφει το μικρότερο ποςοςτό 
αποφούτων γενικόσ εκπαύδευςησ ςε αυτό την ηλικιακό ομϊδα με 19, 9%.  
47 Η «εικόνα» που ϋχει το ευρύ κοινό για την επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη, δηλαδό, η ϊποψη, ό απλϊ η 
εκτύμηςη ό και τα «ςυναιςθόματα» που εκφρϊζει για αυτόν επηρεϊζει την προθυμύα των ατόμων να επενδύςουν ςε αυτόν 
ϋνθεν και ϋνθεν : τισ/τουσ μαθότριεσ/τϋσ, εκπαιδευτικούσ, γονεύσ, επιχειρόςεισ και βϋβαια την πολιτεύα και τισ αρμόδιεσ 
πολιτικϋσ, Dr. Clement, (2013) 
48 Τπενθυμύζεται ότι το 2011 ςτην ϋρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τισ ςτϊςεισ των ευρωπαύων πολιτών απϋναντι ςτην 
ΕΕΚ, το ποςοςτό των Ελλόνων που δηλώνει ότι η ΕΕΚ ϋχει θετικό εικόνα ςτη χώρα αγγύζει το 75%. Ψςτόςο, ςε ϋνα 
παραπλόςιο ερώτημα πρόςφατησ ϋρευνασ κοινόσ γνώμησ για την ΕΕΚ του Cedefop, το ποςοςτό μειώνεται. Φαρακτηριςτικϊ 
ςτο ερώτημα «θα λϋγατε ότι τισ μϋρεσ μασ η επαγγελματικό εκπαύδευςη ςτην ανώτερη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, ϋχει μια 
θετικό ό μια αρνητικό εικόνα για τα ϊτομα ηλικύασ 16-18 ετών», το 69% δηλώνει θετικό, το 29% αρνητικό και ϋνα 2% δεν 
ξϋρει.  
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Γρϊφημα 28.  Η ΕΕΚ δεν ϋχει θετικό εικόνα ςτην Ελλϊδα 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Σα ϊτομα όλων των επιπϋδων εκπαύδευςησ, με εξαύρεςη τισ/τουσ απόφοιτεσ/τουσ του Γενικού 

Λυκεύου, επιλϋγουν ςτην πλειονότητϊ τουσ το «ούτε υμφωνώ/ούτε Διαφωνώ» με την πρόταςη «η 

ΕΕΚ δεν ϋχει θετικό εικόνα ςτην Ελλϊδα», με υψηλότερο ποςοςτό να καταγρϊφεται ςτα ϊτομα με 

πτυχύο ΕΠΑ-ΟΑΕΔ (44,4%) και με χαμηλότερο (25%) ςτα ϊτομα με απολυτόριο Γυμναςύου. 

 
Γρϊφημα 28-Ε. Η ΕΕΚ δεν ϋχει θετικό εικόνα ςτην Ελλϊδα, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 
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Σο υψηλότερο ποςοςτό ςυμφωνύασ «αρκετϊ» και «πϊρα πολύ» με την πρόταςη ςημειώνουν οι 

κϊτοχοι Μεταπτυχιακού τύτλου με 40%, και αμϋςωσ μετϊ ϋρχονται οι απόφοιτεσ/οι Γυμναςύου με 

37,5%. Από την ϊλλη, «ελϊχιςτα» και «καθόλου» δεν ςυμφωνούν κυρύωσ οι απόφοιτεσ/οι Λυκεύου με 

56,6%, Σεχνικού-Επαγγελματικού Λυκεύου με 51,5% και Δημοτικού με 49,7%. Και βϋβαια πϊνω από 

τισ μιςϋσ/ούσ ερωτώμενεσ/νουσ (51,5%) που ϋχουν αποφοιτόςει από το Σεχνικό-Επαγγελματικό 

Λύκειο Γενικϊ, εκφρϊζουν την αντύθεςη τουσ με την πρόταςη αυτό. Γενικϊ, παρατηρεύται ότι 

αυτϋσ/ού που ςημεύωςαν περιςςότερο ότι η «ΕΕΚ δεν ϋχει θετικό εικόνα ςτην Ελλϊδα» εύναι από τη 

μια τα ϊτομα με Μεταπτυχιακό τύτλο ςπουδών και οι απόφοιτεσ/οι ΑΕΙ/ΣΕΙ, και από την ϊλλη όςεσ 

και όςοι ϋχουν απολυτόριο Γυμναςύου, αλλϊ και δύπλωμα ΕΠΑ-ΟΑΕΔ.49 

 

4.3  χολικϋσ επιδόςεισ και ΕΕΚ 

4.3.1  ΕΕΚ και ςχολικό εγκατϊλειψη 

Παρότι η επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη θεωρεύται ότι ςυμβϊλει ςτην αντιμετώπιςη 

τησ πρόωρησ εγκατϊλειψησ του ςχολεύου, δηλαδό οι νϋεσ και οι νϋοι μεταξύ 16-24 ετών που ϋχουν 

εγκαταλεύψει την εκπαύδευςη και επιςτρϋφουν ςε αυτόν ςυνόθωσ ςτρϋφονται την επαγγελματικό 

εκπαύδευςη,50 αυτό από την ϊλλη μπορεύ να αποτελϋςει και παρϊγοντα μη ελκυςτικότητασ τησ ΕΕΚ 

για ϋνα ευρύτερο μαθητικό κοινό. Σο γεγονόσ ότι ςτην ΕΕΚ φοιτούν και ϊτομα με χαμηλϋσ 

ακαδημαώκϋσ απαιτόςεισ και επιδόςεισ, τησ προδύδει μια υποδεϋςτερη θϋςη ςε ςχϋςη με την «γενικό» 

εκπαύδευςη. Θεωρόθηκε λοιπόν ενδιαφϋρον να διερευνηθεύ τι πιςτεύουν ςε ςχϋςη με αυτό το ζότημα 

οι ωφελούμενεσ/νοι ΝΕΕΣs και ςυγκεκριμϋνα για το εϊν ςυμφωνούν με την πρόταςη «η ΕΕΚ εύναι 

καλό για αυτϋσ/ούσ που εγκαταλεύπουν το ςχολεύο».51  

Από τισ/τουσ 342 ΝΕΕΣs ποτ ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα απϊντηςαν ςε αυτό το ερώτημα οι 337, 

ποςοςτό 98,5%. Ανϊμεςα ςτισ πϋντε τιμϋσ απαντόςεων, το υψηλότερο ποςοςτό ςυγκεντρώνει το  

ςυμφωνώ «αρκετϊ» με 29%, ακολουθεύ το «ούτε ςυμφωνώ/ούτε διαφωνώ» με 25% και τρύτο με 

24% το «δεν ςυμφωνώ καθόλου». Ψςτόςο, οι δύο «αντύθετεσ» απόψεισ, δηλαδό από τη μια το 

                                                           
49 Ενδιαφϋρον εύναι ότι οι μελϋτεσ του Ευρωβαρόμετρου το 2011 και του Cedefop τo 2018,δεύχνουν ότι όςο υψηλότερο 
εύναι το εκπαιδευτικό επύπεδο των ερωτώμενων, τόςο περιςςότερο πιςτεύουν ότι η ΕΕΚ ϋχει θετικό εικόνα. 
50 Cedefop, 201 
51 την πανευρωπαώκό ϋρευνα του Cedefop ςχετικϊ με τισ αντιλόψεισ τησ Ευρωπαώκόσ κοινόσ γνώμησ για την 
επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη (ΕΕΚ), το 75% των ευρωπαύων ερωτώμενων θεωρεύ ότι η ΕΕΚ εύναι για 
μαθητϋσ/τριεσ με χαμηλϋσ επιδόςεισ. ήςον αφορϊ τισ απαντόςεισ από την Ελλϊδα, το ποςοςτό ςυμφωνύασ με αυτό την 
πρόταςη, ϊγγιξε το 84%. 
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ςυμφωνώ «αρκετϊ» και «πϊρα πολύ» και από την ϊλλη ςυμφωνώ «ελϊχιςτα» και «καθόλου» 

ςυγκεντρώνουν ςυνολικϊ το ύδιο ποςοςτό 37%. ! 

 

Γρϊφημα 29. Η ΕΕΚ εύναι καλό για αυτούσ/ϋσ που εγκαταλεύπουν το ςχολεύο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Οι νϋεσ γυναύκεσ ςε ποςοςτό 25,6% δεν ςυμφωνούν «καθόλου» με αυτό την ϊποψη ςε αντύθεςη 

με το 19,7% των νϋων ανδρών. Οι γυναύκεσ, επύςησ, εύναι αυτϋσ που ςε υψηλότερο ποςοςτό από τουσ 

ϊνδρεσ ςυμφωνούν «πϊρα πολύ» με την πρόταςη αυτό, 10% και 5,7% αντύςτοιχα.   

Σι διαφορϋσ όμωσ παρατηρούνται ανϊμεςα τισ απαντόςεισ που δύνουν οι ερωτώμενεσ/οι 

διαφορετικών εκπαιδευτικών επιπϋδων; Καταρχϊσ, οι κϊτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματοσ 

καταγρϊφουν το υψηλότερο ποςοςτό «ελϊχιςτησ» ςυμφωνύασ με την πρόταςη αυτό 

ςυγκεντρώνοντασ 50%.! την ϊλλη πλευρϊ το 38,9% των απόφοιτων Γενικού Λυκεύου ςυμφωνεύ 

«αρκετϊ» με το ότι «η ΕΕΚ εύναι καλό για αυτούσ/ϋσ που εγκαταλεύπουν το ςχολεύο». άςωσ αυτό να 

εύναι και μύα εξόγηςη ωσ προσ το ότι ακολούθηςαν Γενικό Λύκειο και όχι Σεχνικό- Επαγγελματικό 

Εκπαύδευςη.  Αξιοςημεύωτο όμωσ εύναι και το γεγονόσ ότι το 32,3% των απόφοιτων Σεχνικού- 

Επαγγελματικού Λυκεύου και το 33,3% των ΕΠΑ-ΟΑΕΔ, ςυμφωνούν «αρκετϊ» ότι η ΕΕΚ εύναι για τα 

ϊτομα που εγκαταλεύπουν το ςχολεύο.   
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Γρϊφημα 29-Ε. Η ΕΕΚ εύναι καλό για αυτούσ/ϋσ που εγκαταλεύπουν το ςχολεύο, κατϊ εκπαιδευτικό 
επύπεδο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

4.3.2  ΕΕΚ  και αποτυχύα ςτη γενικό εκπαύδευςη 

ε ςυνϋχεια τησ παραπϊνω πρόταςησ διατυπώθηκε μια ϊλλη, παραπλόςια και που ςχετύζεται 

ευρύτερα με τισ αντιλόψεισ ότι η ΕΕΚ εύναι μια εκπαιδευτικό επιλογό «δεύτερησ κατηγορύασ». ήτι 

δηλαδό ςε αυτόν καταφεύγουν νϋεσ και νϋοι που παρουςιϊζουν δυςκολύεσ, για διϊφορουσ λόγουσ,52 

να παρακολουθόςουν τη γενικό εκπαύδευςη. 53 

Από τισ/τουσ 342 NEETs τησ ϋρευνασ απϊντηςαν οι 338, ποςοςτό 98,8%. Η πλειοψηφύα των 

ερωτηθϋντων (52%) δηλώνει ότι δεν ςυμφωνεύ «καθόλου» (36%) ό ςυμφωνεύ «ελϊχιςτα» (16%) με 

την πρόταςη, ενώ ϋνα 30% «ούτε ςυμφωνεύ, ούτε διαφωνεύ».   

                                                           
52 Εύτε γιατύ ϋχουν μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ, εύτε γιατύ ανόκουν ςε ευϊλωτεσ πληθυςμιακϋσ ομϊδεσ, (μετανϊςτεσ,  ϊτομα με 
αναπηρύα, ϊτομα που εγκαταλεύπουν το ςχολεύο κ.ϊ) 
 53Βλϋπε και τη μελϋτη  του Cedefop  2018,  κεφ. Qualifying VET image 
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Γρϊφημα 30. Η ΕΕΚ εύναι καλό για αυτούσ/ϋσ που απϋτυχαν ςτην γενικό εκπαύδευςη  

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Πολύ μικρότερα εύναι τα ποςοςτϊ αυτών που δηλώνουν ότι ςυμφωνούν «αρκετϊ» (13%) και 

πϊρα πολύ (4%). Σα ποςοςτϊ αυτϊ ενιςχύουν ακόμα περιςςότερο τη θετικό ςτϊςη των 

ερωτώμενων απϋναντι ςτην ΕΕΚ και την ϊποψό τουσ ότι δεν εύναι «δεύτερη» εκπαιδευτικό 

επιλογό.54 

Μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν παρατηρούνται ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ ωσ προσ τισ 

απαντόςεισ που δύνουν ςε αυτό το ερώτημα με εξαύρεςη την επιλογό «δεν ςυμφωνώ καθόλου» όπου 

οι γυναύκεσ αγγύζουν υψηλότερο ποςοςτό διαφωνύασ 39,2% από τουσ ϊνδρεσ 30,3%. 

Η ανϊλυςη των απαντόςεων τησ πρόταςησ-ερώτηςησ με βϊςη το εκπαιδευτικό επύπεδο των 

ερωτώμενων δεύχνει ότι το υψηλότερο ποςοςτό αυτών που «δεν ςυμφωνούν καθόλου» με την 

πρόταςη καταγρϊφεται ςτισ/ςτουσ κατόχουσ Μεταπτυχιακού (60%) και ςτισ/ςτουσ 

απόφοιτεσ/τουσ ΑΕΙ/ΣΕΙ (48,1%), ενώ το μεγαλύτερο ποςοςτό αυτών που ςυμφωνεύ «αρκετϊ» 

καταγρϊφεται ςτα ϊτομα με απολυτόριο Δημοτικού 33,3%. ! Σι πιςτεύουν όμωσ οι απόφοιτεσ/οι, 

ΙΕΚ, Σεχνικόσ-Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ και ΕΠΑ-ΟΑΕΔ; Οι απόφοιτεσ/οι Σεχνικού-

Επαγγελματικού Λυκεύου και ΕΠΑ-ΟΑΕΔ, προκρύνουν την απϊντηςη «Ούτε υμφωνώ/ούτε 

Διαφωνώ» η οπούα ςυγκεντρώνει 38% και 33,3% αντύςτοιχα. Σο δεύτερο υψηλότερο ποςοςτό για 

τισ/τουσ απόφοιτεσ/ουσ Σεχνικόσ Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ το ςυγκεντρώνει η απϊντηςη δεν 

ςυμφωνώ «καθόλου» με 32%, ενώ για τισ/τουσ ΕΠΑ-ΟΑΕΔ η απϊντηςη «ςυμφωνώ αρκετϊ» με 

22,2%.    

                                                           
54Αξύζει να ςημειωθεύ ότι ςτο πλαύςιο του νϋου θεματολογύου δεξιοτότων για την Ευρώπη, μύα από τισ 10 βαςικϋσ δρϊςεισ 
εύναι η προώθηςη τησ ΕΕΚ ωσ πρώτη εκπαιδευτικό επιλογό.  
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Οι κϊτοχοι διπλώματοσ ΙΕΚ εύναι αυτϋσ/οι που καταγρϊφουν το υψηλότερο ποςοςτό (35%) 

μεταξύ των τριών τησ επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ που δεν ςυμφωνούν «καθόλου» 

με την πρόταςη.  Θα μπορούςε λοιπόν να ειπωθεύ ότι ςε γενικϋσ γραμμϋσ οι ερωτώμενεσ/νοι ςτην 

παρούςα ϋρευνα διαφωνούν με την ϊποψη ότι η ΕΕΚ εύναι για μαθητϋσ/τριεσ δεύτερησ κατηγορύασ. 

Αυτό μϊλιςτα εύναι ιδιαύτερα εμφανϋσ ςτισ απόψεισ των ωφελούμενων με υψηλό εκπαιδευτικό 

επύπεδο, ενώ περιορύζεται ςε αυτϋσ και αυτούσ που ϋχουν ολοκληρώςει ΕΠΑ-ΟΑΕΔ (μικρόσ αριθμόσ 

ωφελούμενων). 

 
Γρϊφημα 30-Ε. Η ΕΕΚ εύναι γι’ αυτούσ/ϋσ που απϋτυχαν ςτην γενικό εκπαύδευςη, κατϊ 
εκπαιδευτικό επύπεδο, 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

4.4  ΕΕΚ και αγορϊ εργαςύασ 

4.4.1  ΕΕΚ ό Γ.Λ  και ΑΕΙ-ΣΕΙ για ϋνταξη ςτην αγορϊ εργαςύασ; 

Η γρηγορότερη μετϊβαςη ςτην αγορϊ εργαςύασ και η μεγαλύτερη πιθανότητα αντιςτούχιςησ 

εκπαύδευςησ και εργαςύασ για τισ/τουσ απόφοιτεσ/τουσ ΕΕΚ, από τησ γενικόσ εκπαύδευςησ 

αποτελούν δελεαςτικϊ επιχειρόματα των υποςτηρικτών τησ ΕΕΚ.55 Η ςτενό ςχϋςη ΕΕΚ και αγορϊσ 

εργαςύασ βρύςκεται ςτον πυρόνα των πολιτικών και τησ φιλοςοφύασ τησ ΕΕΚ, παρότι ςυχνϊ 

                                                           
55   IZA World of Labor | January 2015 | wol.iza.org,  Παώδούςη, 2017, Cedefop,2013 
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αναφϋρεται ότι η ςχϋςη αυτό λειτουργεύ υπό προώποθϋςεισ.56 τισ μελϋτεσ του Cedefop  και του 

Eurobatometer57 η πιθανότητα να βρει κϊποια/οσ ϊμεςα εργαςύα ό να ϋχει καλϋσ ευκαιρύεσ 

απαςχόληςησ θεωρεύται βαςικόσ λόγοσ για να επιλεγεύ η ΕΕΚ ωσ εκπαιδευτικό διαδρομό.  Μϊλιςτα 

ςτην μελϋτη του Eurobatometer το 2011, 98% των Ελλόνων δηλώνει ωσ λόγο επιλογόσ ΕΕΚ τισ 

ευκαιρύεσ απαςχόληςησ που προςφϋρει.      

την παρούςα ϋρευνα ςε ςχετικό ερώτημα προσ τισ/τουσ ΝΕΕΣs, διαπιςτώθηκε πρϊγματι ότι το 

ποςοςτό των κατόχων πτυχύου ΙΕΚ που εύχε εργαςτεύ ςτο παρελθόν εύναι μεγαλύτερο από αυτό με 

πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ. Από την ϊλλη όμωσ και ςτην κατηγορύα των κατόχων Μεταπτυχιακού διπλώματοσ 

(βϋβαια 10 μόνο ςυμμετϋχοντεσ/ουςεσ), βρϋθηκε ότι η πλειοψηφύα τουσ εύχε εργαςτεύ ςτο παρελθόν. 

Επύςησ μεγαλύτερο εύναι το ποςοςτό αποφούτων Γενικού Λυκεύου από των αποφούτων Σεχνικού-

Επαγγελματικού Λυκεύου, που δόλωςε ότι εργϊςτηκε ςτο παρελθόν με τουλϊχιςτον 20 ώρεσ την 

εβδομϊδα. Από την ϊλλη, οι κϊτοχοι πτυχύων Σεχνικόσ Επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ φαύνεται ότι 

εντϊχθηκαν πιο γρόγορα ςτην εργαςύα από αυτϋσ και αυτούσ των ΑΕΙ/ΣΕΙ και με Μεταπτυχιακό.  Ψσ 

προσ το ερώτημα τησ ςυνϊφειασ εκπαύδευςησ και εργαςύασ, διαπιςτώθηκε ότι ςε όλουσ τουσ 

εκπαιδευτικούσ τύτλουσ και επύπεδα, με εξαύρεςη τα ΑΕΙ/ΣΕΙ  η απϊντηςη εύναι μϊλλον αρνητικό.  

Λαμβϊνοντασ, υπόψη όλα τα παραπϊνω, παρουςιϊζει ακόμα περιςςότερο ενδιαφϋρον να 

εξεταςτεύ τι ςκϋφτονται οι ωφελούμενεσ/νοι του προγρϊμματοσ, ςχετικϊ με την πρόταςη Οι 

απόφοιτοι/εσ  τησ  ΕΕΚ βρύςκουν ευκολότερα εργαςύα από αυτούσ/εσ που εύναι απόφοιτοι/τεσ  ΓΕ.Λ 

και /ΑΕΙ/ΤΕΙ». 

Από τισ/τουσ 342 ερωτηθϋντεσ, ςυμπλόρωςαν το ερώτημα αυτό οι 340, ποςοςτό 99%. ήπωσ 

διαπιςτώνεται από το Γρϊφημα 31, ϋνα μεγϊλο μϋροσ των ερωτηθϋντων 43% προτιμϊ να μην πϊρει 

θϋςη και επιλϋγει το «ούτε ςυμφωνώ/ούτε διαφωνώ». Ϊνα εξύςου μεγϊλο ποςοςτό δεν ςυμφωνεύ 

«καθόλου» 22% ό ςυμφωνεύ «ελϊχιςτα» 21%, ενώ μόλισ ϋνα 13% ςυνολικϊ, «ςυμφωνεύ αρκετϊ» 

(10%) και «ςυμφωνεύ πϊρα πολύ» (3%) με τη ϊποψη ότι οι απόφοιτεσ/οι ΕΕΚ βρύςκουν ευκολότερα 

εργαςύα από αυτϋσ/ουσ των ΓΕ.Λ και ΑΕΙ/ΣΕΙ. Γενικϊ δηλαδό η πλειοψηφύα εύτε διαφωνεύ, εύτε δεν 

εκφρϊζει θετικό ϊποψη ςε ςχϋςη με αυτόν την πρόταςη. 

 
 
 

                                                           
56 Από το πλαύςιο πολιτικών για την εκπαύδευςη και την απαςχόληςη ϋωσ για παρϊδειγμα, εφαρμογό του δυώκού 
ςυςτόματοσ εκπαύδευςησ, τισ προβλϋψεισ του μηχανιςμού διϊγνωςησ των αναγκών τησ αγορϊσ εργαςύασ κ.ϊ 
57 Cedefop, 2017 , Special Eurobarometer 369, 2011 
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Γρϊφημα 31. Οι απόφοιτοι/εσ  τησ  ΕΕΚ βρύςκουν ευκολότερα εργαςύα από αυτούσ/εσ που εύναι 
απόφοιτεσ/τοι  ΓΕ.Λ και /ΑΕΙ/ΣΕΙ 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 
 

Δεν παρατηρούνται ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ ςτισ απαντόςεισ που δύνουν οι ϊνδρεσ και 

γυναύκεσ ερωτώμενοι/εσ. Μια μικρό αλλϊ ενδιαφϋρουςα διαφορϊ εύναι ςτο ότι το ποςοςτό των 

γυναικών που ςυμφωνούν «ελϊχιςτα» με το ερώτημα εύναι μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών κατϊ 

7% μονϊδεσ. (24,1 ϋναντι 17,7%) και το ότι οι ϊνδρεσ περιςςότερο από τισ γυναύκεσ ςυμφωνούν 

«αρκετϊ» και «πϊρα πολύ» με την πρόταςη.     

 

Γρϊφημα 31-Ε. Οι απόφοιτοι/εσ  τησ  ΕΕΚ βρύςκουν ευκολότερα εργαςύα από αυτούσ/εσ που εύναι 
απόφοιτοι/τεσ  ΓΕ.Λ και /ΑΕΙ/ΣΕΙ, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

Σο εκπαιδευτικό επύπεδο των ερωτώμενων δεν παρϊγει, επύςησ, αξιοςημεύωτεσ διαφοροποιόςεισ 

ςτισ απαντόςεισ τουσ. Καταρχϊσ ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ το υψηλότερο ποςοςτό 
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απαντόςεων ςυγκεντρώνει η επιλογό «ούτε ςυμφωνώ/ούτε διαφωνώ». Για τισ/τουσ 

απόφοιτεσ/τουσ Δημοτικού η δεύτερη επιλογό με 50% ςυνολικϊ εύναι το «δεν ςυμφωνώ καθόλου» 

και «ςυμφωνώ ελϊχιςτα» ςτο ότι «οι απόφοιτεσ/οι ΕΕΚ βρύςκουν ευκολότερα εργαςύα». την ύδια 

ϊποψη καταλόγουν και οι κϊτοχοι πτυχύου ΙΕΚ και Μεταπτυχιακού με περύπου 48%, αντύςτοιχα, και 

ακολουθούν οι πτυχιούχοι ΕΠΑ και ΕΠΑΛ με 45%.  

Σο μικρότερο ποςοςτό  ςυμφωνύασ με την πρόταςη αυτό καταγρϊφεται ςτισ/ςτουσ κατόχουσ με 

απολυτόριο Γυμναςύου, ςτισ/ςτουσ οπούεσ/ουσ ςημειώνεται και το υψηλότερο ποςοςτό αυτών που 

ςυμφωνούν ότι οι τησ τεχνικόσ εκπαύδευςησ βρύςκουν ευκολότερα εργαςύα. Αξύζει να επιςημανθεύ 

εδώ ότι ϋνα ςημαντικό ποςοςτό, 30%, των ωφελούμενων με μεταπτυχιακό πιςτεύει επύςησ ότι η 

ΕΕΚ οδηγεύ πιο εύκολα ςτην αγορϊ εργαςύασ από ότι το ΓΕΛ ό τα ΑΕΙ/ΣΕΙ.58    

  

4.4.2  ΕΕΚ  για ολοκληρωμϋνεσ γνώςεισ ςτο εργαςιακό αντικεύμενο 

Από την ϊποψη τησ ςημαςιολογύασ του περιεχομϋνου η «επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη» 

δηλώνει, αφενόσ την παροχό γνώςεων, δεξιοτότων, ικανοτότων, μϋςω μιασ διαδικαςύασ εκπαύδευςησ 

ό κατϊρτιςησ, αφετϋρου, τη ςύνδεςη αυτών με την επαγγελματικό ζωό, με την εκπλόρωςη 

ςυγκεκριμϋνων εργαςιακών καθηκόντων. Αυτό η ϊρρηκτη ςχϋςη μεταξύ παρεχόμενων γνώςεων και 

δεξιοτότων και ικανότητασ εκτϋλεςησ εργαςιακών καθηκόντων, εύναι εξϊλλου το δυνατό και 

ταυτόχρονα τρωτό ςημεύο τησ ΕΕΚ. ήταν ανταποκρύνεται ό/και ςυντελεύ ςτην επαρκό εκτϋλεςη  

των εργαςιακών καθηκόντων, εύναι ςημαντικό και αποτελεςματικό, ιςχυροποιεύ την/τον 

εργαζόμενη/ο και την επιχεύρηςη, όταν αποκλύνει γύνεται ϊχρηςτη, αςύνδετη με τισ «πραγματικϋσ» 

ανϊγκεσ τησ αγορϊσ εργαςύασ, αποδυναμώνει τη θϋςη τησ/του εργαζόμενησ/νου και τησ επιχεύρηςησ.   

Σι γνώμη ϋχουν όμωσ οι νϋεσ και οι νϋοι εκτόσ εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ και απαςχόληςησ για τισ 

γνώςεισ που παρϋχονται από την ΕΕΚ; Για τη διερεύνηςη τησ ϊποψόσ τουσ ζητόθηκε ο βαθμόσ  

ςυμφωνύασ τουσ ςτην καταφατικό πρόταςη «Η ΕΕΚ προςφϋρει ολοκληρωμϋνεσ γνώςεισ για ϋνα 

εργαςιακό αντικεύμενο». Από τα 342 ϊτομα που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα, απϊντηςαν 337, ποςοςτό 

98,5%.  

                                                           
58 Οι ωφελούμενεσ/οι NEETs  που διαθϋτουν Μεταπτυχιακό τύτλο ςπουδών εύναι κυρύωσ των Παιδαγωγικών και οι 
περιςςότεροι ϋχουν γεννηθεύ το 1986 
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Γενικϊ, το υψηλότερο ποςοςτό των απαντόςεων ςυγκεντρώνεται ςτο «ςυμφωνώ αρκετϊ» με 

37%, ενώ ϋνα 8% ςυμφωνεύ «πϊρα πολύ» ςτο ότι ςτην ΕΕΚ δύνεται μια ολοκληρωμϋνη γνώςη για το 

αντικεύμενο εργαςύασ. 

 
Γρϊφημα 32. Η ΕΕΚ προςφϋρει ολοκληρωμϋνεσ γνώςεισ για ϋνα εργαςιακό αντικεύμενο  

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

αφώσ μικρότερα εύναι τα ποςοςτϊ αυτών που δηλώνουν διαφωνύα με την πρόταςη, με ϋνα 18% 

να απαντϊ ότι ςυμφωνεύ «ελϊχιςτα» και ϋνα 8% «καθόλου». Μεταξύ των δύο απόψεων, το 28% δεν 

εκφρϊζει θϋςη ςημειώνοντασ «ούτε ςυμφωνώ/ούτε διαφωνώ».  

Οι γυναύκεσ ςε αυτό το ερώτημα ϋχουν μια πιο ςαφό ϊποψη από τουσ ϊνδρεσ, οι οπούοι ςε 

ποςοςτό 38,5% επϋλεξαν το «ούτε ςυμφωνώ/ούτε διαφωνώ», ενώ το αντύςτοιχο ποςοςτό για τισ 

γυναύκεσ εύναι 22,7%. ε όλεσ τισ ϊλλεσ επιλογϋσ τα ποςοςτϊ των γυναικών εύναι λύγο υψηλότερα 

των ανδρών.   

Παραδόξωσ(;) οι κϊτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματοσ δηλώνουν ςε ποςοςτό 60% ότι 

ςυμφωνούν «αρκετϊ» με την πρόταςη αυτό, ενώ οι απόφοιτεσ/οι ΙΕΚ καταγρϊφουν το μικρότερο 

ποςοςτό ςυμφωνύασ «αρκετϊ» (28,1%) και «πϊρα πολύ» (7%). Αυτϋσ και αυτού εξϊλλου ςημειώνουν 

και το υψηλότερο ποςοςτό απαντόςεων «ούτε ςυμφωνώ/ούτε διαφωνώ» με 38,6%. Σην πιο 

ϋνθερμη υποςτόριξη ςτην πρόταςη καταγρϊφουν τα ϊτομα με απολυτόριο Γυμναςύου όπου ςε 

ποςοςτό 62,5% δηλώνουν ότι ςυμφωνούν «αρκετϊ» και «πϊρα πολύ» για το ότι η ΕΕΚ προςφϋρει 

ολοκληρωμϋνεσ γνώςεισ για ϋνα εργαςιακό αντικεύμενο. Ενδιαφϋρον εύναι ότι οι απόφοιτεσ/τοι 

ΕΠΑ-ΟΑΕΔ καταγρϊφουν το υψηλότερο ποςοςτό μεταξύ αυτών που ςυμφωνούν «ελϊχιςτα» με την  

πρόταςη.! 
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Γρϊφημα 32-Ε. Η ΕΕΚ προςφϋρει ολοκληρωμϋνεσ γνώςεισ για ϋνα εργαςιακό αντικεύμενο, κατϊ 
εκπαιδευτικό επύπεδο. 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

4.4.3   Η ΕΕΚ  δεν εύναι μόνο για μηχανικούσ αυτοκινότων και τη βιομηχανύα 

Μια ϊλλη πρόταςη ςτην οπούα ζητόθηκε η ϊποψη των ερωτώμενων ςχετύζεται με την αντύληψη που 

υπϊρχει ότι η ΕΕΚ απευθύνεται – αφορϊ κυρύωσ τεχνικϊ επαγγϋλματα όπωσ μηχανικούσ 

αυτοκινότων και εργαζόμενεσ/νουσ ςε μεγϊλεσ βιομηχανικϋσ μονϊδεσ.59  

ε αυτό την πρόταςη ανταποκρύθηκαν 337 από 342 που πόραν μϋροσ ςτην ϋρευνα, ποςοςτό 

98,5%. Εδώ, η ϊποψη τησ πλειοψηφύασ των ερωτώμενων όταν η πιο ξεκϊθαρη ϋωσ τώρα, αφού το 

69% ςυνολικϊ διαφωνεύ με την πρόταςη αυτό: 51% «δεν ςυμφωνεύ καθόλου» και 18% «ςυμφωνεύ 

ελϊχιςτα». Σο αμϋςωσ ιςχυρότερο ποςοςτό ςυγκεντρώνει η ϊποψη «ούτε ςυμφωνώ/ούτε 

διαφωνώ» με 24%.  

Οι γυναύκεσ εύναι ςαφώσ πιο κατηγορηματικϋσ από τουσ ϊνδρεσ, δηλώνοντασ με 14,7% διαφορϊ 

από τουσ ϊνδρεσ την απόλυτη διαφωνύα τουσ (δεν ςυμφωνούν καθόλου) με την πρόταςη αυτό, 

57,3% οι γυναύκεσ ϋναντι 42,6% των ανδρών. 60 

 

                                                           
59 Από τα ϊτομα που ςυμμετεύχαν ςτο πρόγραμμα του ΕΣΠ, το 25,49%  των αποφούτων  ΕΠΑΛ-ΕΠΑ εύναι κυρύωσ τεχνύτεσ 
ό ϋχουν τύτλο ςχετικό με επαγγϋλματα υγεύασ (19,12%),  επαγγϋλματα αιςθητικόσ/κομμωτικόσ (15,69%).  Οι απόφοιτεσ/οι 
ΙΕΚ-ΕΚ διαθϋτουν τύτλο ςε παιδαγωγικϊ, υγεύα και αιςθητικό/κομμωτικό. (ΕΙΕΑΔ, 2018) 
60 ημειώνεται εδώ ότι όςεσ/οι  ωφελούμενεσ/οι εύναι απόφοιτεσ/τοι  ΕΠΑΛ-ΕΠΑ εύναι κυρύωσ τεχνύτεσ (25,49%), 
διαθϋτουν τύτλο ςχετικό με επαγγϋλματα υγεύασ (19,12%) και επαγγϋλματα αιςθητικόσ/κομμωτικόσ (15,69%).  
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Γρϊφημα 33. Η ΕΕΚ εύναι κυρύωσ για τουσ μηχανικούσ αυτοκινότων και για εργαζόμενουσ/νεσ ςε 
βιομηχανύεσ 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Σα περιςςότερα ϊτομα, ανεξαρτότωσ εκπαιδευτικού επιπϋδου, εκφρϊζουν τη διαφωνύα τουσ ςε 

ςχϋςη με την πρόταςη αυτό. Σο υψηλότερο ποςοςτό ατόμων (66,7%)  που δεν ςυμφωνεύ «καθόλου» 

με την ϊποψη αυτό ςημειώνεται ςτισ/ςτουσ απόφοιτεσ/τουσ Δημοτικού και αμϋςωσ μετϊ ςτα ϊτομα 

με πτυχύο  ΑΕΙ/ΣΕΙ (63,3%) και κατόχουσ Μεταπτυχιακού διπλώματοσ 55,6%.   

 
Γρϊφημα 33-Ε. Η ΕΕΚ εύναι κυρύωσ για τουσ μηχανικούσ αυτοκινότων και για εργαζόμενουσ/νεσ ςε 
βιομηχανύεσ, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο, % 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Δεν ςυμφωνώ 
καθόλου 

53% 
υμφωνώ 
ελϊχιςτα 

17% 

Ούτε υμφωνώ 
/ούτε Διαφωνώ 

24% 

υμφωνώ αρκετϊ 
4% 

υμφωνώ πϊρα 
πολύ 
1% 

Δεν 
απϊντηςαν  

1% 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Μεταπτυχιακό δύπλωμα 

Πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ 

Δύπλωμα ΙΕΚ 

Γενικό Λύκειο  

Απολυτόριο Σεχνικού - … 

ΕΠΑ-ΟΑΕΔ Μαθητεύα 

Απολυτόριο Γυμναςύου 

Απολυτόριο Δημοτικού  

% 

Ε
κ

π
α

ιδ
ευ

τ
ικ

ό
 ε

π
ύπ

εδ
ο

 

υμφωνώ πϊρα πολύ 

υμφωνώ αρκετϊ 

Ούτε υμφωνώ /ούτε Διαφωνώ 

υμφωνώ ελϊχιςτα 

Δεν ςυμφωνώ καθόλου 



84 

 

Από την ϊλλη ενδιαφϋρον εύναι ότι οι απόφοιτεσ/τοι Γυμναςύου καταγρϊφουν τα υψηλότερα 

ποςοςτϊ ςτο ςυμφωνώ «πϊρα πολύ» και «αρκετϊ», με 12,5% αντύςτοιχα. Δηλαδό τα ϊτομα που δεν 

ςυνϋχιςαν ςτην ανώτερη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, γενικό ό τεχνικό, ϋχουν ύςωσ μια ςχετικϊ 

περιοριςμϋνη αντύληψη για το τι προςφϋρει η επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη και τι 

επαγγελματικϋσ προοπτικϋσ ϋχει.  

4.4.4   Η ΕΕΚ οδηγεύ ςε προςωρινϋσ εργαςύεσ 

υνεχύζοντασ την προςπϊθεια να αξιολογηθούν διϊφορεσ απόψεισ ςχετικϊ με την ΕΕΚ και την αγορϊ 

εργαςύασ τϋθηκε ϋνα ακόμα ερώτημα ςχετικϊ με τισ εργαςιακϋσ προοπτικϋσ που προςφϋρει η ΕΕΚ. 

υγκεκριμϋνα ζητόθηκε ο βαθμόσ ςυμφωνύα των ερωτώμενων ςχετικϊ με το εϊν «η ΕΕΚ οδηγεύ ςε 

προςωρινϋσ εργαςύεσ». ε αυτόν την πρόταςη-ερώτημα, απϊντηςαν οι 335 ωφελούμενεσ/ουσ, από 

τισ/τουσ 342, ποςοςτό 98%.  

Σο μεγαλύτερο ποςοςτό απαντόςεων, 36% δηλώνει το «ούτε ςυμφωνώ/ούτε διαφωνώ», ενώ 

ακολουθεύ με ςυνολικό ποςοςτό 34% το ςυμφωνώ «πϊρα πολύ» και «αρκετϊ» με την πρόταςη. Από 

την ϊλλη ϋνα μικρότερο ποςοςτό το 28%, δεν ςυμφωνεύ «καθόλου» ό «ελϊχιςτα» με την πρόταςη 

που αφορϊ την προςωρινό εργαςύα που προςφϋρει η ΕΕΚ. 61  

 

Γρϊφημα 34. Η ΕΕΚ οδηγεύ ςε προςωρινϋσ εργαςύεσ 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

                                                           
61 την ϋρευνα που διεξόγαγε το «Ευρωβαρόμετρο» το 2011, (Special  Eurobarometer  369)   το 34% των Ελλόνων μαζύ με 
ϊλλεσ πϋντε χώρεσ τησ Ε.Ε. (Λετονύα, Λιθουανύα, Ουγγαρύα, Σςεχύα και λοβακύα) καταγρϊφουν τα υψηλότερα ποςοςτϊ 
αυτών που  δηλώνουν ότι η ΕΕΚ δεν προςφϋρει καλϋσ ευκαιρύεσ καριϋρασ.   
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ήςον αφορϊ τη ςτϊςη ανδρών και γυναικών ςε αυτό το ερώτημα, παρατηρούνται παραπλόςια 

ποςοςτϊ, με εξαύρεςη τισ δύο ακραύεσ θϋςεισ «Δεν ςυμφωνώ καθόλου» και «υμφωνώ πϊρα πολύ». 

υγκεκριμϋνα, το 11,5% των γυναικών φαύνεται να ςυμφωνεύ «πϊρα πολύ» με την εν λόγω πρόταςη, 

ενώ το αντύςτοιχο ποςοςτό για τουσ ϊνδρεσ εύναι 7,4%, και από την ϊλλη, δεν ςυμφωνεύ «καθόλου» 

το 13,9% των ανδρών, ϋναντι 6,7% των γυναικών. 

Σο 39% των ωφελούμενων με απολυτόριο Επαγγελματικού-Σεχνικού Λυκεύου ςυμφωνεύ 

«αρκετϊ» και πϊρα πολύ» με την ϊποψη περύ προςωρινότητασ εργαςιών ςτην οπούα οδηγεύ η ΕΕΚ  

και αμϋςωσ μετϊ ακολουθούν οι πτυχιούχοι ΙΕΚ με ποςοςτό 38,6% και οι απόφοιτεσ/οι Γυμναςύου 

με 37,5%.  Από την ϊλλη το μεγαλύτερο ποςοςτό αυτών που ςυμφωνούν «ελϊχιςτα» ό «καθόλου» 

καταγρϊφεται ςτα ϊτομα με απολυτόριο Δημοτικού (60%) και με πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ (31,7%). 

 
Γρϊφημα 34-Ε. Η ΕΕΚ οδηγεύ ςε προςωρινϋσ εργαςύεσ, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο, % 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

4.4.5  ΕΕΚ  και εργαςιακό εξϋλιξη 

ε ςυνϋχεια τησ προηγούμενησ πρόταςησ, περύ προςωρινότητασ ςτην απαςχόληςη των αποφούτων 

ΕΕΚ, τϋθηκε μια ϊλλη με την οπούα ςυνδϋεται ϋμμεςα και αφορϊ ςτην προοπτικό επαγγελματικόσ 

εξϋλιξησ, που εξαςφαλύζει ό δεν εξαςφαλύζει η ολοκλόρωςη ςπουδών επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ 

και κατϊρτιςησ. Δηλαδό, τι πιςτεύουν οι ωφελούμενεσ/νοι NEETs του προγρϊμματοσ ΕΣΠ, ςχετικϊ 
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με την επαγγελματικό εξϋλιξη που μπορεύ να προςφϋρει η ΕΕΚ, δηλαδό “υψηλότερη θϋςη εργαςύασ, 

καλύτερο μιςθό, αναβαθμιςμϋνεσ αρμοδιότητεσ”. 62 

Από τισ/τουσ 342 απϊντηςαν οι 337 ωφελούμενεσ και ωφελούμενοι, ποςοςτό 98,5%. Και ςε αυτό 

την περύπτωςη το μεγαλύτερο ποςοςτό των ερωτώμενων δεν παύρνει ςαφό θϋςη, αφού ϋνα 37% 

απϊντηςε ότι «ούτε ςυμφωνώ/ούτε διαφωνώ». Βϋβαια, το ποςοςτό αυτών που ςυμφωνεύ 

«ελϊχιςτα» ό δεν ςυμφωνεύ «καθόλου» εύναι 4 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ υψηλότερο από αυτών που  

ςυμφωνεύ «αρκετϊ» και πϊρα πολύ» με την πρόταςη, 33% και 29% αντύςτοιχα. Γενικϊ δεν 

αποτυπώνεται, όπωσ και ςτην προηγούμενη ερώτηςη, μια ςαφόσ  ςτϊςη. 

 
Γρϊφημα 35. Η ΕΕΚ δεν εξαςφαλύζει  εργαςιακό εξϋλιξη  

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Ψσ προσ τη διϊςταςη του φύλου ςτισ απαντόςεισ που δόθηκαν, παρατηρεύται ότι οι ϊνδρεσ 

επιλϋγουν περιςςότερο από τισ γυναύκεσ εύτε την «ουδετερότητα», «ούτε ςυμφωνώ/ούτε διαφωνώ» 

με 42,3% ϋναντι 34,3% εύτε το ςυμφωνώ «αρκετϊ» με 22,8% ϋναντι 18,6%. 

  Σο 37,5% των κατόχων απολυτηρύου Γυμναςύου καταγρϊφουν το υψηλότερο ποςοςτό αυτών 

που ςυμφωνούν «αρκετϊ» και «πϊρα πολύ» με την πρόταςη αυτό, αλλϊ και αυτών που δεν 

ςυμφωνούν «καθόλου» ό ςυμφωνούν «ελϊχιςτα». Εύναι αξιοςημεύωτο ότι υψηλό εύναι το ποςοςτό 

των κατόχων Μεταπτυχιακού 34,4% που επύςησ διαφωνεύ με το ότι η ΕΕΚ δεν εξαςφαλύζει 

εργαςιακό εξϋλιξη. ήςον αφορϊ τώρα τισ απόφοιτεσ/τουσ ΕΠΑΛ, ΕΠΑ, ΙΕΚ παρατηρεύται ότι οι 

απόψεισ εύναι μοιραςμϋνεσ μεταξύ ςυμφωνώ και δεν ςυμφωνώ για τα ϊτομα από τα ΙΕΚ και ΕΠΑΛ, 

                                                           
62 Τπενθυμύζεται ότι  ςτην ϋρευνα του Ευρωβαρόμετρου,62 το 64% των ελλόνων ερωτώμενων πιςτεύει ότι η ΕΕΚ, οδηγεύ ςε 
καλϋσ επαγγελματικϋσ ευκαιρύεσ.  
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με  32,3%, ενώ για αυτϋσ και αυτούσ που ϋχουν πτυχύο ΕΠΑ υπερτερεύ η επιλογό δεν ςυμφωνώ 

«καθόλου» ό ςυμφωνώ «ελϊχιςτα» με ςυνολικό ποςοςτό 23,5% ϋναντι 11,8% για το ςυμφωνώ 

«αρκετϊ».  

 
Γρϊφημα 35-Ε: Η ΕΕΚ δεν εξαςφαλύζει  εργαςιακό εξϋλιξη, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο, % 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

4.5  Οικονομύα –κοινωνύα και  ΕΕΚ 

4.5.1  ΕΕΚ  και μεύωςη τησ ανεργύασ 

Τπϊρχει μια πλούςια βιβλιογραφύα για το ζότημα αυτό,63 ςτην οπούα η κεντρικό ιδϋα εύναι ότι επειδό 

η ΕΕΚ ςυνδϋεται περιςςότερο από ϊλλεσ μορφϋσ εκπαύδευςησ με τισ ανϊγκεσ τησ αγορϊσ εργαςύασ 

και ϋνα ςημαντικό  κομμϊτι τησ διαδικαςύασ μϊθηςησ ςτηρύζεται ςτη μαθητεύα ό ςτην πρακτικό 

ϊςκηςη, λειτουργεύ πιο αποτελεςματικϊ  από ϊλλουσ τύπουσ εκπαύδευςησ ςτην επιτυχό μετϊβαςη 

ςτην αγορϊ εργαςύασ. 64 ε αντύςτοιχο ερώτημα που τϋθηκε ςτισ πανευρωπαώκϋσ μελϋτεσ του 

                                                           
63 Ενδεικτικϊ, Cedefop, 2018, UNESCO/UNEVOC, 2013 
64 Η ετεροαπαςχόληςη για τισ/τουσ απόφοιτεσ /τουσ  ΕΕΚ,  και κυρύωσ τεχνικού λυκεύου,  αγγύζει πολύ υψηλϊ επύπεδα.  
Τπουργεύο Παιδεύασ, Π.Ι  2008.  
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Cedefop και Ευρωβαρόμετρου,65 οι Ϊλληνεσ/ιδεσ ερωτώμενοι/εσ ςυμφώνηςαν κατϊ 66% και 72% 

αντύςτοιχα με αυτό την ερώτηςη. 66 

την παρούςα ϋρευνα, από τα 342 ϊτομα απϊντηςαν ςε αυτό το ερώτημα 335, ποςοςτό 98%. Σο 

υψηλότερο ποςοςτό των ερωτώμενων τησ ϋρευνασ, ςυνολικϊ το 36% δηλώνει ότι ςυμφωνεύ 

«αρκετϊ» (31%) και «πϊρα πολύ» (5%) με το ότι η «ΕΕΚ ςυμβϊλλει ςτη μεύωςη τησ ανεργύασ». Από 

την ϊλλη το 33% ςυνολικϊ, και ειδικότερα το 21% ςυμφωνεύ «ελϊχιςτα» και ϋνα όχι ευκαταφρόνητο 

ποςοςτό 12% δεν ςυμφωνεύ «καθόλου» με την πρόταςη αυτό. 

 

Γρϊφημα 36. Η ΕΕΚ ςυμβϊλλει ςτη μεύωςη τησ ανεργύασ 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 
Οι ϊνδρεσ  φαύνεται να εύναι πολύ περιςςότερο πειςμϋνοι από τισ γυναύκεσ ότι «η ΕΕΚ ςυμβϊλλει 

ςτη μεύωςη» τησ ανεργύασ», με 41,2% να ςυμφωνούν «αρκετϊ» και «πϊρα πολύ», ενώ το αντύςτοιχο 

ποςοςτό για τισ γυναύκεσ εύναι 34,9%. Αντύθετα οι γυναύκεσ ςε μεγαλύτερο ποςοςτό (36,8%) από 

τουσ ϊνδρεσ (26%) ςυμφωνούν «ελϊχιςτα» και καθόλου».  

Οι απόφοιτεσ/οι Γυμναςύου εύναι ςύμφωνα με τισ απαντόςεισ που δόθηκαν οι πιο «ϋνθερμεσ/οι» 

υποςτηρικτϋσ/ριεσ τησ ϊποψησ ότι η ΕΕΚ ςυμβϊλλει ςτη μεύωςη τησ ανεργύασ, ςυγκεντρώνοντασ 

ςυνολικϊ 50% ςτο «ςυμφωνώ αρκετϊ» και «πϊρα πολύ». Αξύζει να ςημειωθεύ ότι το αμϋςωσ επόμενο 

υψηλότερο ποςοςτό ςυμφωνύασ εύναι των αποφούτων Σεχνικού Επαγγελματικού Λυκεύου (42,9%). 

Από την ϊλλη πλευρϊ το υψηλότερο ποςοςτό διαφωνύασ με την πρόταςη καταγρϊφεται ςτισ/ςτουσ 

                                                           
65 Cedefop, 2017, Eurobarometer 2011 
66 Διαπιςτώνεται δηλαδό ότι το ποςοςτό αυτών που ςυμφωνούν εύναι μεγαλύτερο το 2011 από το 2017 που αναφϋρεται 
ςτην περύοδο τησ οικονομικόσ κρύςησ. 
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απόφοιτεσ/τουσ ΑΕΙ/ΣΕΙ, με 43,1% και ακολουθούν οι των ΙΕΚ 40,3% και Μεταπτυχιακού 

διπλώματοσ με 40%.     

 
Γρϊφημα 36-Ε. Η ΕΕΚ ςυμβϊλλει ςτη μεύωςη τησ ανεργύασ, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο, % 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Αν και δεν διαμορφώνεται ϋνα μοτύβο απαντόςεων ςε ςχϋςη με αυτό το ερώτημα, φαύνεται ότι 

όςο υψηλότερο εύναι εκπαιδευτικό επύπεδο τόςο μικρότερη ςυμφωνύα υπϊρχει με την πρόταςη 

αυτό.  Επύςησ, το γεγονόσ ότι ϋνασ ςημαντικόσ αριθμόσ από τισ ςυμμετϋχουςεσ/ντεσ εύναι 

απόφοιτοι/τεσ ΙΕΚ, ΕΕΚ, αλλϊ και ϊνεργεσ/οι φαύνεται ότι δεν επηρεϊζει αρνητικϊ την ϊποψό τουσ 

για το ζότημα αυτό. 

4.5.2  ΕΕΚ  και οικονομικό ανϊπτυξη 

Η ςυμβολό τησ ΕΕΚ ςτην οικονομικό και κοινωνικό ανϊπτυξη αποτελεύ ϋνα ακόμα επιχεύρημα για την 

προώθηςη τησ ςτισ χώρεσ μϋλη τησ Ε.Ε. αλλϊ  και παγκόςμια.67 την πανευρωπαώκό μελϋτη του 

Ευρωβαρόμετρου, 81% των ελληνύδων/ων απαντϊ ότι ςυμφωνεύ με το ότι «η ΕΕΚ ενιςχύει την 

                                                           
67 Από τη τρατηγικό τησ Λιςαβόνασ το 2000 ϋωσ το “New Skills agenda for Europe», το 2016, εύναι ϋνα κεντρικό ςημεύο 
των ευρωπαώκών πολιτικών για την ΕΕΚ 
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οικονομύα τησ χώρασ μου». Εύναι λοιπόν ενδιαφϋρον να διερευνηθεύ τι πιςτεύουν και οι ϊμεςα 

ωφελούμενεσ/νοι δρϊςεων κατϊρτιςησ, όπωσ οι ςυμμετϋχοντεσ/ςεσ ςτο πρόγραμμα του ΕΣΠ.  

Από το ςύνολο των 342 ερωτώμενων  απϊντηςαν ςε αυτό το ερώτημα οι 334, ποςοςτό 97,7%. Σο 

50% των ερωτώμενων δηλώνει ότι «ςυμφωνώ αρκετϊ» (39%) και «ςυμφωνώ πολύ» (11%), με το 

ότι «η ΕΕΚ εύναι αναγκαύα για την οικονομικό ανϊπτυξη». Σο ποςοςτό πϋφτει ςτο 20% για αυτϋσ και 

αυτούσ που ςυμφωνούν «ελϊχιςτα» και «καθόλου» 12,9% και 7% αντύςτοιχα. το ερώτημα αυτό δεν 

παρατηρούνται αξιοςημεύωτεσ διαφορϋσ μεταξύ των δύο φύλων.  

 
Γρϊφημα 37. Η ΕΕΚ εύναι αναγκαύα για την οικονομικό ανϊπτυξη  

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Γρϊφημα 37-Ε. Η ΕΕΚ εύναι αναγκαύα για την οικονομικό ανϊπτυξη, κατϊ  εκπαιδευτικό επύπεδο,  

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 
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ήςον αφορϊ τισ απαντόςεισ που δύνονται ςε ςχϋςη με το εκπαιδευτικό επύπεδο των ερωτώμενων, 

παρατηρεύται ότι οι κϊτοχοι απολυτόριου Γυμναςύου καταγρϊφουν το υψηλότερο ποςοςτό 

ςυμφωνύασ, «αρκετϊ» και «πϊρα πολύ» (75%,) με την πρόταςη, ενώ ακολουθούν με εξύςου υψηλό 

ποςοςτό οι απόφοιτεσ/τοι Δημοτικού (66,7%).Ενδιαφϋρον εύναι τϋλοσ ότι οι κϊτοχοι 

Μεταπτυχιακού διπλώματοσ από τη μια και οι απόφοιτοι Δημοτικού από την ϊλλη ϋχουν ςυνολικϊ 

τα υψηλότερα ποςοςτϊ αυτών που ςυμφωνούν «ελϊχιςτα» και «καθόλου» με την πρόταςη 30% και 

33,3% αντύςτοιχα.   
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: Οι απόψεισ των ωφελούμενων ΝΕΕΣs για 
την κατϊρτιςη ςτο πλαύςιο του ΕΣΠ 

το κεφϊλαιο αυτό παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα τησ ενότητασ των ερωτόςεων που αφορούν 

ςτισ απόψεισ των ωφελούμενων ΝΕΕΣs του προγρϊμματοσ του ΕΣΠ για την επαγγελματικό 

κατϊρτιςη την οπούα παρακολούθηςαν. Διερευνώνται ζητόματα ςχετικϊ με την ικανοπούηςό τουσ 

από το περιεχόμενο τησ κατϊρτιςησ, τη ςχϋςη τησ με την αγορϊ εργαςύασ, αλλϊ και τη ςυμβολό τησ 

ςτα επαγγελματικϊ τουσ ςχϋδια.  

Για τη ςυλλογό των ςτοιχεύων που αναφϋρονται ςτην ενότητα αυτό  διατυπώθηκαν εννϋα (9) 

καταφατικϋσ προτϊςεισ για τισ οπούεσ ζητόθηκε να εκτιμόςουν/δηλώςουν οι καταρτιζόμενοι/νεσ 

τον βαθμό ςυμφωνύασ τουσ, (κλύμακα τύπου Likert,68) ςε πϋντε βαθμύδεσ/επιλογϋσ, από το 

«καθόλου» ϋωσ το «πϊρα πολύ», με ενδιϊμεςη επιλογό το «μϋτρια». Η επεξεργαςύα των απαντόςεων 

πραγματοποιόθηκε για κϊθε μύα από τισ εννϋα προτϊςεισ για τισ οπούεσ ζητόθηκε να τοποθετηθούν 

οι ερωτώμενεσ/οι. Σα ςτοιχεύα που παρουςιϊζονται ςτη ςυνϋχεια αφορούν ςτισ απαντόςεισ που 

δόθηκαν από το ςύνολο των ατόμων που αποκρύθηκαν ςτην ϋρευνα, καθώσ και ςτην κατϊ φύλο 

ανϊλυςη τουσ. ε αυτό την περύπτωςη επιλϋχθηκε το φύλο ωσ παρϊγοντασ περαιτϋρω διερεύνηςησ 

τησ ςτϊςησ των ωφελούμενων απϋναντι ςτην κατϊρτιςη του ΕΣΠ, γιατύ όπωσ αναφϋρθηκε, το 

μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ εύναι γυναύκεσ.  

5.1  Επιλογό κατϊρτιςησ ωσ υποςτόριξη από το ΕΣΠ 

Αρχικϊ ςε αυτό την ενότητα εξετϊςτηκαν οι λόγοι επιλογόσ τησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ από τισ 

ωφελούμενεσ/ουσ. Αν και θα μπορούςε να θεωρηθεύ αυτονόητο το γεγονόσ τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτισ 

δρϊςεισ κατϊρτιςησ, αφενόσ, γιατύ όταν από τισ βαςικϋσ δρϊςεισ του προγρϊμματοσ και αφετϋρου 

όταν και προώπόθεςη για την καταβολό επιδόματοσ κατϊρτιςησ, κρύθηκε ενδιαφϋρον να 

αποτυπωθούν οι απαντόςεισ των ύδιων των ωφελούμενων.  

Για τη διερεύνηςη του ερωτόματοσ «γιατύ επιλϋξατε την επαγγελματικό κατϊρτιςη ωσ υποςτόριξη 

από το πρόγραμμα ΕΤΠ;» διατυπώθηκαν (ϋντεκα) 11 προτϊςεισ οι οπούεσ ςχετύζονται γενικότερα και 

ειδικότερα με τουσ ςτόχουσ του προγρϊμματοσ ΕΣΠ και ζητόθηκε από τισ/τουσ καταρτιζόμενεσ/νουσ 

                                                           
68 Οι κλύμακεσ αυτϋσ εύναι κλύμακεσ διϊταξησ, δηλαδό οι τιμϋσ τουσ παρουςιϊζουν διϊταξη-κλιμϊκωςη από το ελϊχιςτο προσ 
το πϊρα πολύ και μετρούν ποιότητα, ςημαντικότητα, ενδιαφϋρον, ικανοπούηςη, ςυχνότητα, τον βαθμό που κϊτι ιςχύει 
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να επιλϋξουν μύα απϊντηςη (κλύμακα πολλαπλόσ επιλογόσ).  Ψςτόςο, αρκετϋσ και αρκετού επϋλεξαν 

και πϊνω από δύο απαντόςεισ, οι οπούεσ και ςυμπεριελόφθηςαν ςτην ανϊλυςη. 

Από τα 342 ϊτομα που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα ςτο ερώτημα αυτό απϊντηςαν οι 336, 

ποςοςτό 98,2%. τη ςυνϋχεια ςτο Γρϊφημα 38, παρουςιϊζονται οι λόγοι που ςυγκϋντρωςαν 5% και 

πϊνω ςτισ επιλογϋσ των ωφελούμενων. 

 

Γρϊφημα 38. Λόγοι επιλογόσ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ ςτο πλαύςιο του ΕΣΠ 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 
Με βϊςη τισ απαντόςεισ τουσ οι ωφελούμενεσ/οι που ςυμμετεύχαν ςτα προγρϊμματα κατϊρτιςησ 

του ΕΣΠ, ςημεύωςαν περιςςότερο ςυχνϊ από όλουσ τουσ ϊλλουσ λόγουσ το "Για να πϊρω το επύδομα" 

(34,2%). Ποςοςτό το οπούο ωςτόςο δεν εύναι ιδιαύτερα υψηλό αν λϊβει κανεύσ υπόψη του το ότι 

πρόκειται για νϋεσ και νϋουσ εκτόσ εργαςύασ, εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ για τουλϊχιςτον 6 μόνεσ 

από την ϋναρξη του προγρϊμματοσ ΕΣΠ. Εξϊλλου ςε μικρό απόςταςη ακολουθούν οι επιλογϋσ «Για 

να αναβαθμύςω τισ δεξιότητϋσ μου» με 29,7% και «Για να αποκτόςω νϋεσ δεξιότητεσ» με 29%. Σην 

πρώτη τετρϊδα ςτουσ λόγουσ επιλογόσ του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ ςυμπληρώνει το  «Επειδό μου 

αρϋςει να επιμορφώνομαι» με 17,5%. Σα ποςοςτϊ αυτϊ δεύχνουν ότι για τισ νϋεσ και νϋουσ του 

προγρϊμματοσ η επιμόρφωςη και η απόκτηςη περαιτϋρω δεξιοτότων και γνώςεων εύναι εξύςου 

ςημαντικού με το επύδομα, λόγοι ςυμμετοχόσ ςτο πρόγραμμα, ενώ από την ϊλλη φαύνεται να 

αποδύδουν μικρό ςημαςύα ςτο λόγο «Για να ενταχθώ πιο γρόγορα ςτην αγορϊ εργαςύα»  ο οπούοσ  

ςυγκεντρώνει ποςοςτό μόλισ 7,4%.  
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 Ψσ προσ τισ διαφοροποιόςεισ που παρατηρούνται ςτισ απαντόςεισ ςε ςχϋςη με το φύλο, 

εξϊγονται κϊποια ενδιαφϋροντα ςτοιχεύα.  Για παρϊδειγμα, οι ϊνδρεσ ςε υψηλότερο ποςοςτό από τισ 

γυναύκεσ, 37,3% ϋναντι 32,3% δηλώνουν το «επύδομα» ωσ λόγο ςυμμετοχόσ. Από την ϊλλη, οι 

γυναύκεσ ςε ςημαντικϊ υψηλότερο ποςοςτό (34,2%) από τουσ ϊνδρεσ (19,5%) ςημειώνουν  ωσ λόγο 

ςυμμετοχόσ το «Για να αποκτόςω νϋεσ δεξιότητεσ». Ψςτόςο, η αναβϊθμιςη δεξιοτότων φαύνεται ότι 

παρακύνηςε περιςςότερο τουσ ϊνδρεσ από τισ γυναύκεσ ςτο να ςυμμετϊςχουν ςτην κατϊρτιςη 

(34,1% και 27,6% αντύςτοιχα). Αξιοςημεύωτη εύναι επύςησ η διαφορϊ μεταξύ ανδρών και γυναικών 

ωσ προσ το λόγο «Επειδό μου αρϋςει να επιμορφώνομαι», τον οπούο οι γυναύκεσ τον επικαλούνται ςε 

ποςοςτό 24,2% ϋναντι 9,7% των ανδρών. Σϋλοσ μια ϊλλη ςημαντικό διαφοροπούηςη που 

παρατηρεύται μεταξύ των δύο φύλων εύναι ότι ϋνα 8,9% των ανδρών ϋναντι μόλισ 0,4% των 

γυναικών δηλώνουν την ϋναρξη επιχεύρηςησ ωσ λόγο κατϊρτιςησ ςτο πλαύςιο του ΕΣΠ. 

 
Γρϊφημα 38-Υ. Λόγοι επιλογόσ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ ςτο πλαύςιο του ΕΣΠ, κατϊ φύλο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

5.2  Ενδιαφϋρον και ικανοπούηςη για το αντικεύμενο κατϊρτιςησ 

Από τα 342 ϊτομα που ςυμμετεύχαν ςτη μελϋτη εξϋφραςαν την ϊποψό τουσ  για την πρόταςη αυτό οι 

338, ποςοςτό 98,8%. την πλειοψηφύα τουσ, ςυνολικϊ 63%, δόλωςε  ότι το ενδιαφϋρον που ϋχουν 

για το αντικεύμενο κατϊρτιςησ που παρακολουθούν εύναι «αρκετό» 46% ϋωσ «πϊρα πολύ» 17%.   
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Γρϊφημα 39. Με ενδιαφϋρει το αντικεύμενο κατϊρτιςησ που παρακολουθώ  

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Η κατϊ φύλο ανϊλυςη αναδεικνύει, ότι οι γυναύκεσ εύναι περιςςότερο ενθουςιώδεισ από τουσ 

ϊνδρεσ απϋναντι ςτο πρόγραμμα κατϊρτιςησ του ΕΣΠ, καταγρϊφοντασ ϋνα 21% για το με 

ενδιαφϋρει «πϊρα πολύ» ϋναντι 9,8% των ανδρών. Αντύθετα οι ϊνδρεσ δηλώνουν μια ςτϊςη 

περιςςότερο ςυγκρατημϋνη για το πρόγραμμα δύνοντασ ϋνα 31% ςτο «μϋτριο» ενδιαφϋρον, ενώ για 

τισ γυναύκεσ το ποςοςτό αυτό αγγύζει το 20,3% . Γενικϊ βϋβαια και για τα δύο φύλα, το ενδιαφϋρον 

για το αντικεύμενο κατϊρτιςησ που παρακολουθούν εύναι υψηλό.  

 
Γρϊφημα  39-Υ. Με ενδιαφϋρει το αντικεύμενο κατϊρτιςησ που παρακολουθώ, κατϊ φύλο  

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Αξύζει να ςημειωθεύ ότι αυτϋσ και αυτού που δόλωςαν ότι το αντικεύμενο κατϊρτιςησ δεν τουσ 

ενδιαφϋρει «καθόλου» εύναι ϊτομα με Μεταπτυχιακό δύπλωμα (10%) ό απόφοιτεσ/οι ΑΕΙ/ΣΕΙ 

Καθόλου 
2% Ελϊχιςτα 

8% 

Μϋτρια 
24% 

Αρκετϊ 
47% 

Πϊρα πολύ 
18% 

Δεν απϊντηςαν 
1% 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Καθόλου Ελϊχιςτα Μϋτρια Αρκετϊ Πϊρα πολύ 

%
 Ωνδρεσ 

Γυναύκεσ 



96 

 

(6,3%). Επύςησ, ϋνα πολύ μικρό ποςοςτό 3% προϋρχεται από απόφοιτεσ/τουσ Σεχνικού 

Επαγγελματικού Λυκεύου.  

Σα παραπϊνω επιβεβαιώνονται και από τισ απαντόςεισ ςτην επόμενη πρόταςη η οπούα αφορϊ 

ςτην ικανοπούηςη των ςυμμετεχόντων από το περιεχόμενο τησ κατϊρτιςησ.69 Και πϊλι τα ςυνολικϊ 

ποςοςτϊ (63%) δεύχνουν «αρκετό» 44% ϋωσ «πϊρα πολύ» 19% ικανοπούηςη από το περιεχόμενο τησ  

κατϊρτιςησ..   

 
Γρϊφημα 40.  Εύμαι ικανοποιημϋνοσ/η από το περιεχόμενο τησ κατϊρτιςησ 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

την κατϊ φύλο ανϊλυςη των ποςοςτών παρατηρεύται και εδώ ϋνα προβϊδιςμα των γυναικών 

ωσ προσ την ικανοπούηςη τουσ από το περιεχόμενο κατϊρτιςησ, οι οπούεσ δηλώνουν ςε ποςοςτό 

47,4% «αρκετϊ» και με 19,9% «πϊρα πολύ» ικανοποιημϋνεσ, ϋναντι 41% και 16,4% των ανδρών 

αντύςτοιχα. Επύςησ και ςε αυτό την πρόταςη οι ϊνδρεσ καταγρϊφουν το υψηλότερο ποςοςτό ςτο 

«μϋτρια» ικανοπούηςη με 35,2% ϋναντι 20,4% των γυναικών. 

 

                                                           
69 Τπενθυμύζεται ότι ο ςχεδιαςμόσ, των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ περιελϊμβανε  ενότητεσ για «οριζόντιεσ και 
διαπροςωπικϋσ δεξιότητεσ», «ψηφιακϋσ δεξιότητεσ» και «εξειδικευμϋνεσ επαγγελματικϋσ-τεχνικϋσ δεξιότητεσ». Η οργϊνωςη 
αυτό του περιεχομϋνου τησ κατϊρτιςησ ϋδωςε την ευκαιρύα ςτισ/ςτουσ ωφελούμενεσ/νουσ να εντρυφόςουν και ςτην 
ανϊπτυξη των προςωπικών δεξιοτότων και ικανοτότων τουσ.   
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Γρϊφημα 40-Υ. Εύμαι ικανοποιημϋνοσ/η από το περιεχόμενο τησ κατϊρτιςησ, κατϊ φύλο

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 
Ψσ προσ τη ςχϋςη εκπαιδευτικού επιπϋδου και επιπϋδου ικανοπούηςησ από το περιεχόμενο 

κατϊρτιςησ διαπιςτώνεται ότι το «καθόλου» και το «ελϊχιςτα», το επϋλεξαν εκτόσ από τα ϊτομα με 

Μεταπτυχιακό δύπλωμα (10% καθόλου) και με πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ (5,1% «καθόλου» και 8,9% 

«ελϊχιςτα») και ϊτομα με Δύπλωμα ΙΕΚ (1,8% «καθόλου» και 8,8% «ελϊχιςτα»), Γενικού Λυκεύου 

(1,9% «καθόλου» και 7,4% «ελϊχιςτα») καθώσ και με απολυτόριο Σεχνικού Επαγγελματικού 

Λυκεύου (4% «καθόλου» και 4% «ελϊχιςτα»). Επύςησ, αυτϋσ και αυτού που ϋχουν ςυνολικϊ την πιο 

θετικό ςτϊςη απϋναντι ςτο περιεχόμενο τησ κατϊρτιςησ, δηλαδό «αρκετϊ» και «πϊρα πολύ» 

ικανοποιημϋνεσ/οι, εύναι οι απόφοιτεσ/τοι ΕΠΑ-ΟΑΕΔ με 77,8% και ακολουθούν τα ϊτομα με 

απολυτόριο Γυμναςύου.  

5.3  Κατϊρτιςη και αγορϊ εργαςύασ 

5.3.1  ύνδεςη κατϊρτιςησ με αγορϊ εργαςύασ 

Ϊνα από τα κρύςιμα και ενδιαφϋροντα ερωτόματα τησ ϋρευνασ όταν κατϊ πόςο οι 

ςυμμετϋχουςεσ/ντεσ πιςτεύουν ότι η κατϊρτιςη που παρακολουθούν ςυνδϋεται με την αγορϊ 

εργαςύασ ςτην περιοχό τουσ. Σο ενδιαφϋρον αυτό επαυξϊνεται αφού, όπωσ ϋχει αναφερθεύ, ϋνα 

μϋροσ των προγραμμϊτων που προςφϋρθηκαν βαςύςτηκε ςε ςτοιχεύα που εξόχθηςαν από το 

Μηχανιςμό Διϊγνωςησ των Αναγκών τησ Αγορϊσ Εργαςύασ.  

την πρόταςη αυτό ανταποκρύθηκαν  334 ϊτομα από τα 342, ποςοςτό 97,7%. Από τισ απαντόςεισ 

τουσ προκύπτει ότι το 34% πιςτεύει ότι η κατϊρτιςη που παρακολουθεύ ςυνδϋεται «αρκετϊ» με την 

αγορϊ εργαςύασ, ενώ το 9% υποςτηρύζει «πϊρα πολύ». Ϊνα ςημαντικό ποςοςτό των νϋων, 34%, 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Καθόλου Ελϊχιςτα Μϋτρια Αρκετϊ Πϊρα πολύ 

%
 Ωνδρεσ 

Γυναύκεσ 



98 

 

δηλώνει όμωσ «Μϋτρια» ςύνδεςη. Πολύ μικρότερα εύναι τα ποςοςτϊ αυτών που θεωρούν ότι η 

κατϊρτιςη ςυνδϋεται «ελϊχιςτα» ό «καθόλου» με την αγορϊ εργαςύασ ςτην περιοχό του, ςυνολικϊ 

21%.  

 

Γρϊφημα 41.  Η κατϊρτιςη που παρακολουθώ ςυνδϋεται με την αγορϊ εργαςύασ ςτην περιοχό μου 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Ειδικότερα, οι γυναύκεσ με 11,4%, ςημειώνουν ότι η κατϊρτιςη ςυνδϋεται «πϊρα πολύ» με την 

αγορϊ εργαςύασ ςτην περιοχό τουσ, ενώ για τουσ ϊνδρεσ το ποςοςτό αυτό εύναι 4,1%. Από την ϊλλη 

οι ϊνδρεσ με ποςοςτό 17,4% θεωρούν ότι η κατϊρτιςη ςυνδϋεται «ελϊχιςτα» με την αγορϊ εργαςύασ, 

ενώ το αντύςτοιχο ποςοςτό για τισ γυναύκεσ εύναι 11,9%. 

 
Γρϊφημα 41-Υ. Η κατϊρτιςη που παρακολουθώ ςυνδϋεται με την αγορϊ εργαςύασ ςτην περιοχό 
μου, κατϊ φύλο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 
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Περιςςότερο αρνητικϊ ςε ςχϋςη με τη ςύνδεςη τησ κατϊρτιςησ με την αγορϊ εργαςύασ εύναι τα 

ϊτομα με απολυτόριο Δημοτικού (50%) και Σεχνικού Επαγγελματικού Λυκεύου (25,3%). Από την 

ϊλλη το υψηλότερο ποςοςτό των ατόμων που δηλώνει ότι η κατϊρτιςη που παρακολουθεύ 

ςυνδϋεται «αρκετϊ» και «πϊρα πολύ» με την αγορϊ εργαςύασ, ϋχει απολυτόριο ΕΠΑ-ΟΑΕΔ (52,9%)  

και Γενικού Λυκεύου (50%).  

5.3.2  Δεξιότητεσ που ζητούνται από την αγορϊ εργαςύασ 

το ερώτημα αυτό απϊντηςαν 334 ϊτομα από τα ςυνολικϊ 342 που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα, 

ποςοςτό 97,7%. Η πλειοψηφύα των ερωτώμενων (46%) δηλώνει ότι ςυμφωνεύ «αρκετϊ» (35%) και 

«πϊρα πολύ» (11%), ότι με την κατϊρτιςη θα αποκτόςει τισ απαιτούμενεσ από την αγορϊ δεξιότητεσ, 

ενώ ϋνα 30% ϋχει επιφυλακτικό ςτϊςη ωσ προσ αυτό και δηλώνει ότι ςυμφωνεύ «μϋτρια». Ϊνα 

μικρότερο ποςοςτό νϋων ςυμφωνεύ «ελϊχιςτα» (18%) και «καθόλου» (4%) με την ϊποψη ότι θα 

αποκτόςει με την κατϊρτιςη τισ απαιτούμενεσ από την αγορϊ δεξιότητεσ. Και αυτό το αποτϋλεςμα  

δεύχνει τη γενικότερα θετικό ϊποψη των νϋων για το πρόγραμμα κατϊρτιςησ που παρακολούθηςαν. 

 
Γρϊφημα 42. Πιςτεύω ότι με την κατϊρτιςη θα αποκτόςω τισ απαιτούμενεσ από την αγορϊ 
δεξιότητεσ 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 
Οι γυναύκεσ εμφανύζονται πιο θετικϋσ από τουσ ϊνδρεσ ςτην πρόταςη αυτό, αφού το 38,1% 

επιλϋγει να απαντόςει ότι ςυμφωνεύ «αρκετϊ» και 11,4% «πϊρα πολύ», ενώ τα αντύςτοιχα ποςοςτϊ 

των ανδρών εύναι 31,7% και 10%. Από την ϊλλη, υψηλότερα των γυναικών εύναι τα ποςοςτϊ των 

ανδρών που εκφρϊζουν τη μερικό διαφωνύα τουσ με το ότι θα αποκτόςουν τισ απαιτούμενεσ από την 

αγορϊ δεξιότητεσ μϋςω τησ κατϊρτιςησ που παρακολουθούν, ςυμφωνώντασ «μϋτρια» (34,2% ϋναντι 

28,6% των γυναικών), «ελϊχιςτα» (20% και 17,6% των γυναικών) και «καθόλου» (4,2% και 3,8% 

των γυναικών).  
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Γρϊφημα 42-Υ. Πιςτεύω ότι με την κατϊρτιςη θα αποκτόςω τισ απαιτούμενεσ από την αγορϊ 
δεξιότητεσ, κατϊ φύλο  

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 
 
 

Οι κϊτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματοσ καταγρϊφουν το υψηλότερο ποςοςτό (30%) αυτών που 

πιςτεύουν ότι με την κατϊρτιςη που παρακολουθούν δεν θα αποκτόςουν «καθόλου» ό «ελϊχιςτα» 

τισ απαιτούμενεσ από την αγορϊ δεξιότητεσ. «Αρκετϊ» και «Πϊρα πολύ» ςυμφωνούν με την πρόταςη 

αυτό οι απόφοιτεσ/οι Δημοτικού και Γυμναςύου, καθώσ και οι κϊτοχοι απολυτηρύου ΕΠΑ-ΟΑΕΔ-

Μαθητεύασ  (58,8%). 

5.3.3  Εύρεςη εργαςύασ μετϊ την κατϊρτιςη 

το ερώτημα αυτό ανταποκρύθηκε το 98,2% των ςυμμετεχόντων ςτην ϋρευνα. Σο 21% των 

ερωτηθϋντων θεωρεύ ότι οι πιθανότητεσ να βρει ευκολότερα εργαςύα μετϊ την ολοκλόρωςη τησ 

κατϊρτιςησ εύναι «αρκετϋσ» και το 6% «πϊρα πολύ» μεγϊλεσ. Από την ϊλλη όμωσ, υψηλότερα εύναι 

τα ποςοςτϊ αυτών που πιςτεύουν «ελϊχιςτα» (25%) και «καθόλου» (11%), ςτην πιθανότητα αυτό, 

ενώ το 35% κρατϊει μια επιφυλακτικό ςτϊςη, επιλϋγοντασ το «μϋτρια».  

Ενώ δηλαδό ςτην προηγούμενη ερώτηςη-πρόταςη οι ωφελούμενεσ/οι δηλώνουν ςε υψηλϊ 

ποςοςτϊ ότι με την κατϊρτιςη αποκτούν τισ απαιτούμενεσ από την αγορϊ δεξιότητεσ, φαύνεται ςτη 

ςυνϋχεια να θεωρούν ότι αυτό δεν εύναι και βαςικό προώπόθεςη για να βρουν ευκολότερα εργαςύα.  

Οι ερωτώμενεσ/νοι αποςυνδϋουν κατϊ κϊποιο τρόπο το ζότημα των δεξιοτότων που αποκτούν και 

που πιςτεύουν ότι εύναι οι ζητούμενεσ από την αγορϊ εργαςύασ με αυτό καθαυτό την εύρεςη 

εργαςύασ.  Εξϊλλου, όπωσ διαπιςτώθηκε ςε ερώτηςη που τουσ τϋθηκε ςτην πρώτη ενότητα ςχετικϊ 

με τουσ λόγουσ που πιςτεύουν ότι εύναι ϊνεργεσ/οι, η ςυντριπτικό πλειοψηφύα απϊντηςε ότι δεν 

υπϊρχουν δουλειϋσ λόγω κρύςησ. 
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Γρϊφημα 43. Πιςτεύω ότι θα βρω ευκολότερα εργαςύα μετϊ το τϋλοσ τησ κατϊρτιςησ 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Οι γυναύκεσ εύναι λύγο πιο αιςιόδοξεσ από τουσ ϊνδρεσ ωσ προσ τη ςυμβολό τησ κατϊρτιςησ ςτην 

εύρεςη εργαςύασ, όπου το 26,5% το πιςτεύει «αρκετϊ», ςε αντύθεςη με το 18% των ανδρών, ενώ 

μόλισ 4% των γυναικών και 3% των ανδρών το πιςτεύει «πϊρα πολύ». (Γρϊφημα43-Υ).  

 
Γρϊφημα 43-Υ. Πιςτεύω ότι θα βρω ευκολότερα εργαςύα μετϊ το τϋλοσ τησ κατϊρτιςησ, κατϊ φύλο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 
 

Επύςησ, οι ϊνδρεσ εύναι ςε υψηλότερα ποςοςτϊ πιο κατηγορηματικϊ αρνητικού από τισ γυναύκεσ 

ςτην «ευκολότερη εύρεςη εργαςύασ μετϊ το τϋλοσ τησ κατϊρτιςησ» πιςτεύοντασ ςε αυτό την 

προοπτικό «ελϊχιςτα»  (29,8%) και «καθόλου» (13,2%). Οι γυναύκεσ από την ϊλλη ςε υψηλότερο 

ποςοςτό από τουσ ϊνδρεσ, 37,9% και 29,8%  αντύςτοιχα, πιςτεύουν ςε μϋτριο βαθμό ότι θα βρουν 

ευκολότερα εργαςύα μετϊ την κατϊρτιςη. 

Αυτϋσ και αυτού που καταγρϊφουν τα υψηλότερα ςυνολικϊ ποςοςτϊ ςτο πιςτεύω «αρκετϊ» και 

«πϊρα πολύ» ότι θα βρω ευκολότερα εργαςύα μετϊ την κατϊρτιςη εύναι οι απόφοιτεσ/τοι Γυμναςύου 
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(50%) και ΕΠΑ-ΟΑΕΔ-Μαθητεύασ (41,2%).  Αντύθετα, οι κϊτοχοι Μεταπτυχιακού δεν καταγρϊφουν 

καμύα θετικό απϊντηςη ωσ προσ αυτό το ερώτημα, ενώ αμϋςωσ μετϊ το πιο χαμηλό ποςοςτό θετικόσ 

απόκριςησ καταγρϊφεται από τισ/τουσ πτυχιούχουσ ΑΕΙ/ΣΕΙ. Γενικϊ, με βϊςη τα ςτοιχεύα τησ 

παρούςασ ϋρευνασ τα ϊτομα με υψηλϊ εκπαιδευτικϊ προςόντα πιςτεύουν πολύ λιγότερο από αυτϊ 

ϊλλων εκπαιδευτικών τύτλων ότι θα βρουν ευκολότερα εργαςύα μετϊ την κατϊρτιςη.  

Επιςημαύνεται ότι ςε ερώτηςη που τύθεται ςτη ςυνϋχεια70 ςχετικϊ με τη ςημαςύα κϊποιων 

παραγόντων προκειμϋνου να βρει ϋνα ϊτομο εργαςύα, η ςυνεχόσ επαγγελματικό εκπαύδευςη και 

κατϊρτιςη ϋρχεται 9η κατϊ ςειρϊ και μύα θϋςη παραπϊνω από τον παρϊγοντα «διπλώματα - πτυχύα»! 

5.3.4  χϋδιο απαςχόληςησ μετϊ την κατϊρτιςη 

το ερώτημα αυτό απϊντηςε το 98,2% των ΝΕΕΣs που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα. Εύναι καταρχϊσ, 

ενθαρρυντικό το γεγονόσ ότι ςυνολικϊ το 32% των ωφελούμενων δηλώνει ότι ϋχει «αρκετϊ» (23%) 

και «πϊρα πολύ» (9%) ϋνα ςχϋδιο για την απαςχόληςό του μετϊ την κατϊρτιςη. 

 
Γρϊφημα 44. Ϊχω ϋνα ςυγκεκριμϋνο ςχϋδιο για την απαςχόληςό μου μετϊ το τϋλοσ τησ κατϊρτιςησ 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Ϊνα μεγαλύτερο ποςοςτό από την ϊλλη, το 38% απαντϊ ότι ϋχει «ελϊχιςτα» (24%) και 

«καθόλου» (14%), ϋνα ςχϋδιο για την απαςχόληςό του, ενώ το 28% δηλώνει με το «μϋτρια» ότι ναι 

μεν υπϊρχει ϋνα ςχϋδιο, αλλϊ δεν εύναι και τόςο ςαφϋσ. Και αυτό παρότι ϋχει προηγηθεύ η 

«ςυμβουλευτικό» των ωφελούμενων προκειμϋνου να οργανώςουν το εργαςιακό τουσ μϋλλον. 

 

 

                                                           
70 Βλϋπε την ανϊλυςη τησ κ. Φ. Σςιϊμα ςτο 3ο Μϋροσ τησ παρούςασ εργαςύασ. 
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Γρϊφημα 44-Υ.  Ϊχω ϋνα ςυγκεκριμϋνο ςχϋδιο για την απαςχόληςό μου μετϊ το τϋλοσ τησ 
κατϊρτιςησ, κατϊ φύλο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Η κατϊ φύλο προςϋγγιςη αυτόσ τησ ερώτηςησ-πρόταςησ αναδεικνύει τη διαφορετικό 

αντιμετώπιςη που ϋχουν ϊνδρεσ και γυναύκεσ ωσ προσ την επαγγελματικό τουσ πορεύα. Αρκετϊ 

μικρότερα εύναι τα ποςοςτϊ των γυναικών από των ανδρών που δηλώνουν ότι ϋχουν ϋνα κϊποιο 

ςχϋδιο για το επαγγελματικό τουσ αύριο. υνολικϊ, το 46,5% των γυναικών δεν ϋχει «καθόλου» 

(16,6%) ό ϋχει «ελϊχιςτα» (29,9%) ϋνα ςχϋδιο για την απαςχόληςό του μετϊ την κατϊρτιςη. 

Αντύθετα τα ποςοςτϊ των ανδρών που δεν ϋχουν καθόλου ό ϋχουν ελϊχιςτα ϋνα ςχϋδιο ανϋρχονται 

ςτο 9,9% και 15,7%. Επύςησ, το ποςοςτό των ανδρών που ϋχει ςχεδιϊςει κϊπωσ «μϋτρια» το αύριο 

για την εργαςύα του μετϊ την κατϊρτιςη εύναι αρκετϊ υψηλότερο (36,4%) από των γυναικών 

(25,6%). 

Αξύζει να αναφερθεύ εδώ ότι αυτϋσ και αυτού που δεν ϋχουν «καθόλου» ό «ελϊχιςτα» ϋνα ςχϋδιο 

για την απαςχόληςό τουσ μετϊ την  κατϊρτιςη εύναι οι κϊτοχοι Μεταπτυχιακού (50%) και με 

Απολυτόριο Σεχνικού-Επαγγελματικού Λυκεύου (49%). Αντύθετα τα πιο οργανωμϋνα ϊτομα όςον 

αφορϊ το ςχεδιαςμό τησ μελλοντικόσ επαγγελματικόσ τουσ πορεύασ και τα οπούα δηλώνουν ότι 

ϋχουν «αρκετϊ» και «πϊρα πολύ» ςχεδιϊςει το μετϊ τησ κατϊρτιςησ εύναι αυτϊ που ϋχουν 

απολυτόριο Γυμναςύου με 62,5% και απολυτόριο Δημοτικού 50%. 
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5.3.5  Αξιοπούηςη κατϊρτιςησ ςτην εργαςύα 

Ϊνα ϊλλο ερώτημα που τϋθηκε εύναι κατϊ πόςο πιςτεύουν ότι οι γνώςεισ που αποκτούν από την 

επαγγελματικό κατϊρτιςη που προςφϋρει το ΕΣΠ, θα τισ αξιοποιόςουν ςτην εργαςύα τουσ 

(μελλοντικό ό παρούςα). την ερώτηςη αυτό ανταποκρύθηκε το 97,7% από το ςύνολο των 

ερωτώμενων   

 
Γρϊφημα 45. Πιςτεύω ότι τισ γνώςεισ που αποκτώ ςτην κατϊρτιςη θα τισ αξιοποιόςω ςτην εργαςύα 
μου 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 
Η πλειοψηφύα, ϋνα ποςοςτό δηλαδό πϊνω από 56% απαντϊ ότι θα τισ αξιοποιόςει «αρκετϊ» ϋωσ 

«πϊρα πολύ», ενώ πολύ μικρότερα εύναι τα ποςοςτϊ αυτών που δηλώνουν «ελϊχιςτα» και 

«καθόλου» (12% και 6% αντύςτοιχα). Και αυτό το αποτϋλεςμα δεύχνει ότι οι ωφελούμενεσ/νοι 

πιςτεύουν ςτο περιεχόμενο και ςτην «αξύα» τησ κατϊρτιςησ, κυρύωσ όςον αφορϊ τη χρηςιμότητϊ τησ 

ςτην εκτϋλεςη των εργαςιακών καθηκόντων.  

Παρόμοια εύναι τα ποςοςτϊ ανδρών και γυναικών που πιςτεύουν ότι θα αξιοποιόςουν τισ γνώςεισ 

που αποκτούν ςτην κατϊρτιςη «αρκετϊ», 39,2% και 40,5% αντύςτοιχα, ενώ οι γυναύκεσ 

καταγρϊφουν υψηλότερο ποςοςτό από τουσ ϊνδρεσ ςτο «πϊρα πολύ» αξιοπούηςη με 20,5% ϋναντι 

9,2%. Οι ϊνδρεσ ωςτόςο ςημειώνουν υψηλότερα ποςοςτϊ από τισ γυναύκεσ ςτισ επιλογϋσ «Μϋτρια» 

(28,3% ϋναντι 23,3%) και «Ελϊχιςτα» (17,5% ϋναντι 9,5%). 
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Γρϊφημα  45-Υ. Πιςτεύω ότι τισ γνώςεισ που αποκτώ ςτην κατϊρτιςη θα τισ αξιοποιόςω ςτην 
εργαςύα μου, κατϊ φύλο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

την αξιοπούηςη τησ κατϊρτιςησ κατϊ την εργαςύα, «αρκετϊ» και «πϊρα πολύ» πιςτεύουν οι 

απόφοιτεσ/οι ΕΠΑ-ΟΑΕΔ-Μαθητεύασ, με 76,5% ςυνολικϊ και τα ϊτομα με απολυτόριο Γυμναςύου, 

75%, ωςτόςο, και οι κϊτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματοσ δηλώνουν με ϋνα 60% «αρκετό» 

αξιοπούηςη. Από την ϊλλη, όμωσ οι νϋεσ και οι νϋοι με Μεταπτυχιακό καταγρϊφουν το υψηλότερο 

ποςοςτό (30%) αυτών που δηλώνουν ότι δεν θα αξιοποιόςουν «καθόλου» ό «ελϊχιςτα» τισ γνώςεισ 

από την κατϊρτιςη.  

5.3.6  Καλύτερη αμοιβό με την κατϊρτιςη 

Μια ϊλλη πρόταςη που τϋθηκε προσ εκτύμηςη από τισ/τουσ ωφελούμενεσ/νουσ εύναι κατϊ πόςο 

πιςτεύουν ότι θα ϋχουν καλύτερη αμοιβό ςτην εργαςύα τουσ μετϊ την κατϊρτιςη που 

παρακολουθούν. το ερώτημα αυτό απϊντηςε το 98,8% των ερωτώμενων τησ ϋρευνασ.  

ύμφωνα με τισ απαντόςεισ μόνο το 21% ςυνολικϊ πιςτεύει ότι θα ϋχει καλύτερη αμοιβό ςτην 

εργαςύα του μετϊ την κατϊρτιςη, εκ των οπούων 16% το πιςτεύει «αρκετϊ» και 5% «πϊρα πολύ». 

Διπλϊςιο εύναι το ποςοςτό (47%) αυτών που πιςτεύουν «ελϊχιςτα» (23%) και «καθόλου» (24%) ςε 

μια καλύτερη αμοιβό λόγω τησ κατϊρτιςησ που παρακολούθηςαν.  Ενδιϊμεςα το 31% θεωρεύ 

«μϋτρια» την πιθανότητα καλύτερησ αμοιβόσ.  
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Γρϊφημα 46. Πιςτεύω ότι θα ϋχω καλύτερη αμοιβό ςτην εργαςύα μου μετϊ την κατϊρτιςη 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

ε αυτό το ερώτημα-πρόταςη οι γυναύκεσ εμφανύζονται περιςςότερο επιφυλακτικϋσ από τουσ 

ϊνδρεσ, με το 50,4% ςυνολικϊ (το οπούο αναλύεται ςε 25,9% «καθόλου» και 24,5% «ελϊχιςτα») 

ϋναντι 45,4% των ανδρών (22,3% «καθόλου» και 23,1% «ελϊχιςτα») να μην πιςτεύει ςε καλύτερη 

αμοιβό μετϊ την κατϊρτιςη. Αντύθετα, το 24% ςυνολικϊ των ανδρών πιςτεύει «αρκετϊ» (18,2%) και 

«πϊρα πολύ» (5,8%) ςτην καλύτερη αμοιβό μετϊ την κατϊρτιςη, ϋναντι του 18% ςυνολικϊ των 

γυναικών (14,2% «αρκετϊ» και 3,8% «πολύ»). Ενδιαφϋρον εύναι ωςτόςο ότι ςε αυτό το ερώτημα οι 

νϋεσ με 31,6% και οι νϋοι με 30,6% θεωρούν ότι υπϊρχει μια «μϋτρια» πιθανότητα να ϋχουν καλύτερη 

αμοιβό. 

 

Γρϊφημα 46-Υ. Πιςτεύω ότι θα ϋχω καλύτερη αμοιβό ςτην εργαςύα μου μετϊ την κατϊρτιςη, κατϊ 
φύλο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 
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Ψσ προσ το εκπαιδευτικό επύπεδο αυτών που δεν πιςτεύουν «καθόλου» ό «ελϊχιςτα» ςε καλύτερη 

αμοιβό μετϊ την κατϊρτιςη προηγούνται με 70% οι κϊτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματοσ και 

ακολουθούν με αρκετό διαφορϊ (51,9%) οι πτυχιούχεσ/οι ΑΕΙ/ΣΕΙ. Αντύθετα αυτϋσ και αυτού που 

εκφρϊζονται αιςιόδοξα ωσ προσ την καλύτερη αμοιβό μετϊ την κατϊρτιςη εύναι κυρύωσ οι κϊτοχοι 

απολυτηρύου Γυμναςύου (50%) και Δημοτικού (33,3%). 

5.4  Επιχειρηματικϊ ςχϋδια και κατϊρτιςη 

Μύα από τισ ςημαντικϋσ δρϊςεισ του ΕΣΠ εύναι η υποςτόριξη των ςυμμετεχόντων ώςτε να 

αναπτύξουν δρϊςεισ επιχειρηματικότητασ για την  εργαςιακό τουσ ϋνταξη. Η υποςτόριξη 

περιλαμβϊνει μεταξύ ϊλλων και δρϊςεισ κατϊρτιςησ. Εύναι λοιπόν ενδιαφϋρον να διερευνηθεύ το τι 

πιςτεύουν οι καταρτιζόμενεσ/νοι ςχετικϊ με τη ςυμβολό τησ κατϊρτιςησ ςτα επιχειρηματικϊ τουσ 

ςχϋδια (εφόςον βϋβαια ϋχουν). 

 
Γρϊφημα 47. Πιςτεύω ότι θα με βοηθόςει ςτα επιχειρηματικϊ μου ςχϋδια 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

το ερώτημα αυτό απϊντηςε το 98% των ερωτώμενων. Από αυτϋσ και αυτούσ που 

ανταποκρύθηκαν ϋνα 16% δόλωςε ότι δεν θα το βοηθόςει «καθόλου» και ϋνα 22% «ελϊχιςτα». 

«Μϋτρια» ςυμβολό ςτα επιχειρηματικϊ του ςχϋδια δηλώνει το 28%. Από την ϊλλη ϋνα 22% πιςτεύει 

ότι η κατϊρτιςη που παρακολουθεύ θα βοηθόςει «αρκετϊ» τα επιχειρηματικϊ του ςχϋδια και ϋνα 

10% θεωρεύ ότι θα τα υποςτηρύξει «πϊρα πολύ». ημειώνεται ότι ςτο ερώτημα που εύχε τεθεύ ςε 

προηγούμενη ενότητα του ερωτηματολογύου ςχετικϊ με το «γιατύ επιλϋξατε την επαγγελματικό 

κατϊρτιςη ωσ υποςτόριξη από το πρόγραμμα ΕΤΠ;», ϋνα μόλισ 3,5% των ερωτώμενων εύχε απαντόςει 

«για να ανούξω τη δικιϊ μου επιχεύρηςη».  
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ε γενικϋσ γραμμϋσ, τα ποςοςτϊ ανδρών και γυναικών που απϊντηςαν ςε αυτό το ερώτημα-

πρόταςη εύναι παρόμοια, με μικρϋσ διαφοροποιόςεισ ςτα δύο ϊκρα, ςτο «καθόλου» και ςτο «πϊρα 

πολύ». υγκεκριμϋνα 17,9% των γυναικών απαντϊ ότι η κατϊρτιςη δεν θα βοηθόςει καθόλου ςτα 

επιχειρηματικϊ του ςχϋδια, ενώ το αντύςτοιχο ποςοςτό για τουσ ϊνδρεσ εύναι 14,3%. Από την ϊλλη 

το 11,8% των ανδρών θεωρεύ ότι θα βοηθόςει «πϊρα πολύ», ϋναντι 9,4% των γυναικών. Και αυτϋσ οι 

απαντόςεισ ςημειώνονται παρϊ το ότι όπωσ αναφϋρθηκε πολύ μικρόσ αριθμόσ ανδρών και ακόμα 

μικρότεροσ αριθμόσ γυναικών δηλώνουν ότι επϋλεξαν την κατϊρτιςη προκειμϋνου να βοηθηθούν ςτο 

ϊνοιγμα τησ δικόσ τουσ επιχεύρηςησ.  

 
Γρϊφημα 47-Υ. Πιςτεύω ότι θα με βοηθόςει ςτα επιχειρηματικϊ μου ςχϋδια, κατϊ φύλο  

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 
 

υνολικϊ, το 70% των ατόμων με Μεταπτυχιακό δύπλωμα και το 45,6% με Πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ 

πιςτεύει ότι η κατϊρτιςη δεν θα βοηθόςει «καθόλου» ό «ελϊχιςτα» ςτα επιχειρηματικϊ του ςχϋδια. 

Αυτϋσ και αυτού που θεωρούν ότι θα ςυμβϊλλει εύναι οι κϊτοχοι απολυτηρύου Γυμναςύου (το 62,5%)  

και το 50% των αποφούτων ΕΠΑ-ΟΑΕΔ-Μαθητεύασ.  
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ΜΕΡΟ ΙΙΙ. 

Παρουςύαςη αποτελεςμϊτων –Ενότητα 3 

  

 

Μαρύα-Φριςτύνα Σςιϊμα 

τϋλεχοσ Δ/νςησ Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ, ΕΙΕΑΔ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6: Δεξιότητεσ ςτην εργαςύα 

6.1  Δεξιότητεσ & εργαςύα: Αξιολόγηςη - Αυτοαξιολόγηςη 

Για την διερεύνηςη του ερωτόματοσ «Παρακαλούμε αξιολογεύςτε με βϊςη την κλύμακα από 1 ϋωσ 5 τη 

ςημαςύα που ϋχουν για εςϊσ οι αναγραφόμενεσ δεξιότητεσ για την εργαςύα, καθώσ και ςε ποιό βαθμό 

εςεύσ ϋχετε τισ δεξιότητεσ αυτϋσ» επελϋγηςαν 17 δεξιότητεσ (13 Οριζόντιεσ και 4 Βαςικϋσ) και 

ζητόθηκε από τισ/τουσ ερωτώμενεσ/ουσ να ςημειώςουν για κϊθε μύα πόςο ςημαντικό την θεωρούν 

και ςε ποιό βαθμό πιςτεύουν ότι την διαθϋτουν. Η διερεύνηςη αυτό ϋγινε ςύμφωνα με κλύμακα 

τύπου Likert, η οπούα περιελϊμβανε επιλογϋσ από το «Καθόλου ςημαντικό»  ϋωσ το «Πϊρα πολύ 

ςημαντικό» με ενδιϊμεςη επιλογό το «Μϋτρια ςημαντικό». 

Σα ϊτομα που απϊντηςαν, ανϊ δεξιότητα, κυμαύνονται μεταξύ 321 και 334. Ϊξι (6) ϊτομα δεν 

απϊντηςαν ςε καμύα από τισ δεξιότητεσ. την κατϊ φύλο ανϊλυςη δεν ελόφθηκαν υπ’ όψη τα ϊτομα 

που δεν εύχαν δηλώςει φύλο. Επύςησ, η παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων γύνεται παρϊλληλα και για 

τα δύο υποερωτόματα (Αξιολόγηςη – Αυτοαξιολόγηςη), ανϊ κατηγορύα δεξιοτότων (Οριζόντιεσ- 

Βαςικϋσ). 

Τπενθυμύζεται ο αριθμόσ των ατόμων που περιλαμβϊνονται ςε κϊθε εκπαιδευτικό επύπεδο, κατϊ 

φθύνοντα αριθμό: οι κϊτοχοι Απολυτηρύου Σεχνικού – Επαγγελματικού Λυκεύου εύναι η 

πολυπληθϋςτερη ομϊδα με 101 ϊτομα, ακολουθούν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΣΕΙ με 80 ϊτομα, οι κϊτοχοι 

Διπλώματοσ ΙΕΚ με 57 ϊτομα, η ομϊδα με Απολυτόριο Γενικού Λυκεύου με 54 ϊτομα, ενώ λιγότερα 

ϊτομα περιλαμβϊνονται ςτα ϊλλα εκπαιδευτικϊ επύπεδα που αντιςτοιχούν ςτο Απολυτόριο ΕΠΑ – 

ΟΑΕΔ, 18 ϊτομα, ςτισ/ςτουσ κατόχουσ Μεταπτυχιακού, 10 ϊτομα, ςτο Απολυτόριο Γυμναςύου 

(τριτϊξιο), 8 ϊτομα, ςτο Απολυτόριο Δημοτικού, 6 ϊτομα και ςε όςεσ/ουσ ϋχουν τελειώςει κϊποιεσ 

τϊξεισ του Δημοτικού, 5 ϊτομα.  

6.1.1 Οριζόντιεσ Δεξιότητεσ  

ύμφωνα με τον οριςμό που δύνει το «Ευρωπαώκό Κϋντρο για την Ανϊπτυξη τησ Επαγγελματικόσ 

Κατϊρτιςησ, CEDEFOP,71 οι «οριζόντιεσ δεξιότητεσ» ό “softskills” εύναι οι διατομεακϋσ δεξιότητεσ οι 

οπούεσ διαπερνούν θϋςεισ και τομεύσ εργαςύασ και αφορούν προςωπικϋσ ικανότητεσ (εμπιςτοςύνη, 

πειθαρχύα, αυτοδιαχεύριςη) και κοινωνικϋσ ικανότητεσ (ομαδικό εργαςύα, επικοινωνύα, 

                                                           
71 Skills Panorama glossary, https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/Glossary?page=4 
 

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/Glossary?page=4
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ςυναιςθηματικό νοημοςύνη). την κατεύθυνςη αυτό ςυμπεριελόφθηκαν ςτο ερωτηματολόγιο 

δεξιότητεσ που ανόκουν και ςτισ δύο κατηγορύεσ. Οι δεξιότητεσ αυτϋσ εύναι η «Δημιουργικότητα», η 

«Ικανότητα Μϊθηςησ», η «Πρωτοβουλύα», η «Επιχειρηματικότητα», η «Ικανότητα Εργαςύασ ςε 

Ομϊδα», η «Ικανότητα Αυτόνομησ Εργαςύασ», οι «Ηγετικϋσ Ικανότητεσ», η «Ευελιξύα», η 

«Προςαρμοςτικότητα», η «Κριτικό κϋψη», η «Οργανωτικότητα», η «Ικανότητα Επύλυςησ 

Προβλημϊτων» και οι «Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ».  

 

Αξιολόγηςη 

το ςύνολο των απαντόςεων και λαμβϊνοντασ υπ’ όψη ςυνολικϊ το ποιϊ δεξιότητα θεωρούν 

«Αρκετϊ ημαντικό» και «Πϊρα πολύ ςημαντικό» για την εργαςύα, διαπιςτώνεται ότι οι νϋεσ/οι, 

μεταξύ των οριζόντιων δεξιοτότων που προτϊθηκαν με το ερωτηματολόγιο, θεωρούν ότι η πιο 

ςημαντικό δεξιότητα για την εργαςύα εύναι η «Ικανότητα Μϊθηςησ» (88,4%) και ςε πολύ κοντινό 

επύπεδο η  «Προςαρμοςτικότητα» (88,1%). 

Οι επόμενεσ δεξιότητεσ που αξιολογούν ωσ ςημαντικϋσ, ςτο ύδιο ακριβώσ επύπεδο, εύναι η 

«Οργανωτικότητα» και οι «Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ» (86,9%) και ακολουθεύ με ελϊχιςτη διαφορϊ 

η «Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα» (86,3%).  

Οι νϋεσ/οι εύναι πιο διςτακτικού ςτην αναγνώριςη τησ ςημαςύασ των «Ηγετικών Ικανοτότων», με 

ποςοςτό 61,8% και τησ «Επιχειρηματικότητασ», με 55,6%, για την εργαςύα. 

 

Γρϊφημα 48. Αξιολόγηςη ςημαςύασ Οριζόντιων δεξιοτότων, ςε % (υνολικϊ) 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 
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Αξύζει να ςημειωθεύ εδώ ότι ςε παρόμοιο ερωτηματολόγιο οι Απολυμϋνεσ/νοι από το .Μ. 

Λϊριςα72 προτϊςςουν ωσ πιο ςημαντικό δεξιότητα, την «Οργανωτικότητα» (87,8%), ενώ για 

τισ/τουσ NEETs αυτό η δεξιότητα ϋρχεται 3η ςτη ςειρϊ αξιολόγηςησ, με παραπλόςιο ωςτόςο 

ποςοςτό (86,9%). Από την ϊλλη παρατηρεύται, ότι η ομϊδα των Απολυμϋνων του .Μ. Λϊριςα, 

θεωρεύ επύςησ ςημαντικϋσ τισ δεξιότητεσ ςτισ οπούεσ δύνει προβϊδιςμα η ομϊδα των NEETs, 

κρατώντασ όμωσ πιο ςυγκρατημϋνη ςτϊςη ςτην αξιολόγηςη τησ ςημαςύασ τουσ. Δηλαδό, οι 

Απολυμϋνοι του .Μ. Λϊριςα θεωρούν ωσ «Αρκετϊ» και «Πϊρα πολύ» ςημαντικϋσ την «Ικανότητα 

Μϊθηςησ» με 83,7%, ενώ η ομϊδα των NEETs με 88,4%, καθώσ επύςησ την «Προςαρμοςτικότητα» ςε 

επύπεδο 80,9%, ενώ οι NEETs με 88,1%.  

ήςον αφορϊ ςτην «Επιχειρηματικότητα» και ςτισ «Ηγετικϋσ Ικανότητεσ», που εύναι και για τισ 

δύο ομϊδεσ οι δεξιότητεσ με τα μικρότερα ποςοςτϊ, ςε γενικϋσ γραμμϋσ οι ωφελούμενοι κινούνται 

περύπου ςτα ύδια επύπεδα, με τισ/τουσ Απολυμϋνεσ/ουσ του .Μ. Λϊριςα λύγο πιο επιφυλακτικϋσ/ούσ 

ςτην περύπτωςη τησ «Επιχειρηματικότητασ» (Απολυμϋνοι .Μ.Λϊριςα: 51,8% και NEETs: 55,6%) και 

λύγο περιςςότερο ςτην περύπτωςη των «Ηγετικών Ικανοτότων» (Απολυμϋνοι .Μ.Λϊριςα: 55,4% και 

NEETs: 61,8%). 

 

Γρϊφημα 49. Αξιολόγηςη ςημαςύασ Οριζόντιων δεξιοτότων για τουσ Ωνδρεσ, ςε % 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

                                                           
72 Αφορϊ το πρώτο μϋροσ τησ ϋρευνασ που διεξόχθη ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ του Ευρωπαώκού Σαμεύου 
Προςαρμογόσ για την Παγκοςμιοπούηςη (ΕΣΠ),  για τισ/τουσ  απολυμϋνεσ/νουσ του .Μ Λϊριςα, το 2018 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
86,2 83,9 83,8 81,2 78,3 76,7 75 74 71,2 70 

66 65 

52,6 



113 

 

Λαμβϊνοντασ και πϊλι υπόψη το ςύνολο των δύο υψηλότερων επιπϋδων αξιολόγηςησ («Αρκετϊ 

ημαντικό και «Πϊρα πολύ ςημαντικό») διαπιςτώνεται ότι η ςειρϊ αξιολόγηςησ των δεξιοτότων για 

την εργαςύα, παρουςιϊζει κϊποιεσ διαφορϋσ ανϊμεςα ςτα δύο φύλα. Οι γυναύκεσ αναδεικνύουν ωσ 

πιο ςημαντικό δεξιότητα, ςτην κορυφό τησ κλύμακασ αξιολόγηςησ, την «Ικανότητα Εργαςύασ ςε 

Ομϊδα» (92,8%), την οπούα οι ϊνδρεσ κατατϊςςουν ςτην 7η ςειρϊ, ενώ οι ϊνδρεσ θεωρούν πιο 

ςημαντικό δεξιότητα την «Ικανότητα Μϊθηςησ» (86,2%), την οπούα οι γυναύκεσ κατατϊςςουν 5η 

ςτην ςειρϊ. Η δεξιότητα ςτην οπούα αποδύδουν τη μικρότερη ςημαςύα για την εργαςύα, τόςο οι 

γυναύκεσ όςο και οι ϊνδρεσ, εύναι η «Επιχειρηματικότητα» (57,4% και 52,6% αντύςτοιχα).  

 
Γρϊφημα 50. Αξιολόγηςη ςημαςύασ Οριζόντιων δεξιοτότων για τισ Γυναύκεσ, ςε %  

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

Γενικϊ, οι γυναύκεσ αποδύδουν αρκετϊ μεγαλύτερη ςημαςύα από τουσ ϊνδρεσ ςε όλεσ ςχεδόν τισ 

δεξιότητεσ που προτϊθηκαν με το ερωτηματολόγιο. Οι διαφορϋσ που ςημειώνονται, με προβϊδιςμα 

των γυναικών, κυμαύνονται μεταξύ 3,8% ςτην «Ικανότητα Μϊθηςησ» και 17,4% ςτην «Ικανότητα 

Εργαςύασ ςε Ομϊδα». ημαντικϋσ διαφορϋσ μεταξύ ανδρών και γυναικών ςτην αξιολόγηςη των 

δεξιοτότων παρατηρούνται, επύςησ, ςτην «Ικανότητα Επύλυςησ Προβλημϊτων» (13,6%), ςτη 

«Δημιουργικότητα» (11,7%), ςτην «Ικανότητα Αυτόνομησ Εργαςύασ» (11,4%), ςτην «Κριτικό κϋψη» 

(10,7%) και ςτισ «Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ» (9,1%).  Η μόνη δεξιότητα την οπούα αξιολογούν οι 

ϊνδρεσ ωσ ςημαντικό, ςε μεγαλύτερο βαθμό από τισ γυναύκεσ, εύναι οι «Ηγετικϋσ Ικανότητεσ» με 

διαφορϊ 8,2%. 
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Πύνακασ 8 : Αξιολόγηςη ςημαςύασ Οριζόντιων δεξιοτότων κατϊ φθύνουςα ςειρϊ, Ωνδρεσ - Γυναύκεσ 

΄Ανδρεσ % Γυναύκεσ % 

Ικανότητα Μϊθηςησ 86.2 Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα 92.8 

Προςαρμοςτικότητα 83.9 Προςαρμοςτικότητα 91.3 

Οργανωτικότητα 83.8 Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ 90.3 

Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ 81.2 Δημιουργικότητα 90 

Δημιουργικότητα 78.3 Ικανότητα Μϊθηςησ 90 

Ευελιξύα 76.7 Οργανωτικότητα 89.4 

Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα 75.4 Ικανότητα Επύλυςησ Προβλημϊτων 88 

Ικανότητα Επύλυςησ Προβλημϊτων 74.4 Ευελιξύα 82.6 

Πρωτοβουλύα 71.2 Κριτικό κϋψη 81.6 

Κριτικό κϋψη 70.9 Πρωτοβουλύα 77 

Ηγετικϋσ Ικανότητεσ 66.9 Ικανότητα Αυτόνομησ Εργαςύασ 76.4 

Ικανότητα Αυτόνομησ Εργαςύασ 65 Ηγετικϋσ Ικανότητεσ 58.7 

Επιχειρηματικότητα 52.6 Επιχειρηματικότητα 57.4 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Αν ςυγκριθούν τα παραπϊνω με τισ απαντόςεισ που ϋδωςαν ςε αντύςτοιχο ερώτημα οι 

Απολυμϋνεσ/οι των .Μ Λϊριςα, παρατηρεύται ότι ςε αυτό την ομϊδα και τα δύο φύλα προτϊςςουν 

ωσ πιο ςημαντικό δεξιότητα την «Οργανωτικότητα». Ψςτόςο, τα ποςοςτϊ που καταγρϊφονται 

ςτισ/ςτουσ Απολυμϋνεσ/νουσ του .Μ. Λϊριςα, ωσ προσ τη ςημαςύα που αποδύδουν ςε αυτό τη 

δεξιότητα για την εργαςύα, εύναι παραπλόςια με αυτϊ των NEETs, που την κατατϊςςουν 3η ςτη 

ςειρϊ αξιολόγηςησ. Δηλαδό για τισ Απολυμϋνεσ του .Μ. Λϊριςα, το ποςοςτό που ςυγκεντρώνει η 

δεξιότητα  «Οργανωτικότητα» αγγύζει το 90,8% ενώ για τισ γυναύκεσ NEETs το 89,4%. Αντύςτοιχα το 

ποςοςτό για τουσ Απολυμϋνουσ του .Μ. Λϊριςα εύναι 82,2% και για τουσ ϊνδρεσ NEETs  83,8%. 

Επύςησ και ςτισ δύο κατηγορύεσ ωφελούμενων οι γυναύκεσ δύνουν μεγαλύτερη ϋμφαςη ςχεδόν ςε 

όλεσ τισ δεξιότητεσ που προτϊθηκαν, εκτόσ από τισ «Ηγετικϋσ Ικανότητεσ»!   

ήςον αφορϊ το εκπαιδευτικό επύπεδο και πϊντα λαμβϊνοντασ υπ’ όψη για την αξιολόγηςη τησ 

ςημαςύασ των δεξιοτότων το τι θεωρούν «Πϊρα πολύ» και «Αρκετϊ» ςημαντικό για την εύρεςη 

εργαςύασ, καταγρϊφονται τα ακόλουθα. ήςεσ/οι ανόκουν ςτην ομϊδα των ατόμων με 

Μεταπτυχιακό (10 ϊτομα) αξιολογούν ςτο ςύνολό τουσ (100%) πολλϋσ από τισ προτεινόμενεσ 

δεξιότητεσ ωσ «Αρκετϊ» και «Πϊρα πολύ» ςημαντικϋσ για την εργαςύα, όπωσ την «Ικανότητα 

Μϊθηςησ», την «Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα», την «Ευελιξύα», την «Προςαρμοςτικότητα», 

την «Κριτικό κϋψη», την «Ικανότητα Επύλυςησ Προβλημϊτων» και τισ «Επικοινωνιακϋσ 

Δεξιότητεσ». Επύςησ, ςχεδόν ςτο ςύνολό τουσ, θεωρούν ςημαντικϋσ τη «Δημιουργικότητα» και την 
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«Πρωτοβουλύα» (90%). Πολύ διαφορετικό εικόνα διαμορφώνεται για την «Επιχειρηματικότητα» 

όπου μόνο οι μιςϋσ/οι (50%) την αξιολογούν ωσ «Αρκετϊ» και «Πϊρα πολύ» ςημαντικό. 

ήςεσ/οι ϋχουν πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ (80 ϊτομα) αξιολογούν ςτην πλειοψηφύα τουσ ωσ ςημαντικό 

δεξιότητα την «Προςαρμοςτικότητα» (93,6%) και επόμενεσ, με μικρό διαφορϊ την «Ικανότητα 

Μϊθηςησ», την «Οργανωτικότητα» και τισ «Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ» (91%). Περιςςότερεσ/οι, ςε 

ςχϋςη με όςεσ/ουσ ϋχουν Μεταπτυχιακό, θεωρούν ςε μεγϊλο βαθμό ςημαντικό την 

«Επιχειρηματικότητα» (60,3%). 

Για τισ/τουσ περιςςότερεσ/ουσ κατόχουσ πτυχύων ΙΕΚ (57 ϊτομα), «Αρκετϊ» και «Πϊρα πολύ» 

ςημαντικϋσ εύναι εξύςου η «Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα» και η «Οργανωτικότητα» (96,5%) 

και ακολουθεύ η «Δημιουργικότητα» (93%). Και ςε αυτόν την εκπαιδευτικό κατηγορύα, η 

«Επιχειρηματικότητα», ςυγκεντρώνει το μικρότερο ποςοςτό των ερωτώμενων που δηλώνει ότι 

εύναι «Αρκετϊ» και «Πϊρα πολύ» ςημαντικό για την εργαςύα με 51,8%. 

Η ομϊδα των αποφούτων του ΓΕ.Λ (54 ϊτομα) ςτην πλειοψηφύα τησ ξεχωρύζει την 

«Προςαρμοςτικότητα» και την «Οργανωτικότητα» (90,6%) ωσ ςημαντικϋσ δεξιότητεσ και 

ακολουθεύ η «Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα» (88,7%). Σο μικρότερο ποςοςτό ςημαντικότητασ 

ςυγκεντρώνει η «Επιχειρηματικότητα» (60,4%). 

Η πλειοψηφύα (86,2%) όςων ϋχουν τελειώςει Σεχ. Επ. Λ. (101 ϊτομα) αποδύδουν τη μεγαλύτερη 

ςημαςύα ςτην «Ικανότητα Μϊθηςησ» με μικρό διαφορϊ από τισ «Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ» 

(83,9%). ήπωσ και οι προηγούμενεσ ομϊδεσ εύναι πιο ςυγκρατημϋνοι ςε ςχϋςη με την 

«Επιχειρηματικότητα» (54,2%) και επύςησ με τισ «Ηγετικϋσ Ικανότητεσ» (54,7%).  

Οι απόφοιτεσ/οι των ΕΠΑ – ΟΑΕΔ (18 ϊτομα) δύνουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα (88,2%) ςτη 

«Δημιουργικότητα» και ςτην «Προςαρμοςτικότητα» και τη μικρότερη ςτην 

«Επιχειρηματικότητα» (41,2%). 

Οι απόφοιτοι του Σρ. Γυμναςύου (8 ϊτομα) ςτο ςύνολό τουσ (100%) δύνουν ϋμφαςη ςτην 

«Ικανότητα Μϊθηςησ», ςτην «Προςαρμοςτικότητα» και ςτισ «Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ». 

Ακολουθούν με 87,5% αρκετϋσ δεξιότητεσ, όπωσ η «Ικανότητα Επύλυςησ Προβλημϊτων», η 

«Οργανωτικότητα» κ.ϊ. Σο αξιοςημεύωτο εύναι ότι η ςυγκεκριμϋνη εκπαιδευτικό ομϊδα, ςτην 

πλειοψηφύα τησ, αποδύδει ςτην «Επιχειρηματικότητα» (87,5%) την ύδια βαρύτητα για την εργαςύα με 

τισ παραπϊνω δεξιότητεσ! Επύςησ αποδύδει μεγαλύτερη ςημαςύα, ςε ςχϋςη με τισ ϊλλεσ 

εκπαιδευτικϋσ κατηγορύεσ που παρουςιϊςτηκαν μϋχρι τώρα, ςτισ «Ηγετικϋσ Ικανότητεσ» (75%). 
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Για το ςύνολο των αποφούτων του Δημοτικού (6 ϊτομα) υψηλόσ ςημαςύασ εύναι η «Ικανότητα 

Εργαςύασ ςε Ομϊδα», η «Ικανότητα Αυτόνομησ Εργαςύασ» και οι «Επικοινωνιακϋσ 

Δεξιότητεσ». Ακολουθούν με 83,3% η «Δημιουργικότητα» και η «Ικανότητα Μϊθηςησ». ημειώνεται 

ότι η ομϊδα αυτό δύνει την μικρότερη βαρύτητα, από όλεσ τισ ϊλλεσ, ςτη δεξιότητα τησ 

«Επιχειρηματικότητασ» (20%). 

Σϋλοσ, όςεσ/οι ϋχουν τελειώςει κϊποιεσ τϊξεισ του Δημοτικού (5 ϊτομα) προκρύνουν την 

«Ικανότητα Μϊθηςησ», τισ «Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ» και τισ «Ηγετικϋσ Ικανότητεσ» ςε 

ποςοςτό 80%. Σο ενδιαφϋρον εύναι ότι η ομϊδα αυτό δύνει ςτισ «Ηγετικϋσ Ικανότητεσ» τη 

μεγαλύτερη βαρύτητα μεταξύ όλων των ϊλλων ομϊδων. Ακολουθούν με 60% αρκετϋσ δεξιότητεσ, 

«Δημιουργικότητα», «Επιχειρηματικότητα» κ.ϊ, ενώ μικρότερο εύναι το ποςοςτό (40%) για τισ 

δεξιότητεσ «Πρωτοβουλύα», «Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα» και «Ευελιξύα». 

 

Αυτοαξιολόγηςη 

το ςύνολο των απαντόςεων τησ αυτοαξιολόγηςησ το 85% πιςτεύει ότι διαθϋτει «Αρκετϊ» και ςε 

«Πολύ μεγϊλο βαθμό» την «Ικανότητα Μϊθηςησ» (85%) και, με ελϊχιςτη διαφορϊ, την 

«Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα» (84,7%). Ακολουθούν με μικρό διαφορϊ η 

«Προςαρμοςτικότητα» (82,4%), οι «Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ» (82,1%), η «Οργανωτικότητα» 

(81,8%) και η «Ικανότητα Επύλυςησ Προβλημϊτων» (81,5%). Πολύ λιγότερα εύναι τα ϊτομα που 

θεωρούν ότι διαθϋτουν «Αρκετϊ» και ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» «Ηγετικϋσ Ικανότητεσ» (48,2%) και 

«Επιχειρηματικότητα» (42,3%).  

Αν ςυγκριθούν οι παραπϊνω απαντόςεισ με αυτϋσ που ϋδωςαν ςε αντύςτοιχο ερωτηματολόγιο οι 

ωφελούμενεσ/νοι πρώην εργαζόμενεσ/νοι του .Μ. Λϊριςα, διαπιςτώνεται ότι η «Οργανωτικότητα» 

με 85,5% και η «Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα» με 84,6% εύναι οι δεξιότητεσ τισ οπούεσ δηλώνουν 

ότι διαθϋτουν ςε μεγαλύτερο βαθμό οι ωφελούμενοι αυτόσ τησ ομϊδασ. ε γενικϋσ γραμμϋσ οι δύο 

κατηγορύεσ ωφελούμενων, παρουςιϊζουν μικρϋσ διαφορϋσ ςτον βαθμό ςτον οπούο πιςτεύουν ότι 

διαθϋτουν την κϊθε μύα δεξιότητα. 
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Γρϊφημα 51. Αυτοαξιολόγηςη Οριζόντιων δεξιοτότων, ςε % (υνολικϊ) 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

Λαμβϊνοντασ και πϊλι υπόψη το ςύνολο των δύο υψηλότερων επιπϋδων αυτοαξιολόγηςησ 

(«Αρκετϊ» και ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό»), βλϋπουμε ότι η ςειρϊ αυτοαξιολόγηςησ των δεξιοτότων 

που διαθϋτει κϊποιοσ για την εργαςύα, παρουςιϊζει κϊποιεσ διαφορϋσ ανϊμεςα ςτα δύο φύλα. 

Οι γυναύκεσ, ανϊμεςα ςε όλεσ τισ δεξιότητεσ που προτϊθηκαν, θεωρούν ςτην μεγαλύτερη 

πλειοψηφύα τουσ ότι διαθϋτουν την «Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα» (90,2%), ενώ οι ϊνδρεσ, την 

ύδια δεξιότητα, θεωρούν ότι την διαθϋτουν ςε ποςοςτό 74,3 κατατϊςςοντϊσ την 4η ςτην ςειρϊ 

αυτοαξιολόγηςησ.  

 
Γρϊφημα 52. Αυτοαξιολόγηςη Οριζόντιων δεξιοτότων για τουσ Ωνδρεσ, ςε % 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 
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Οι ϊνδρεσ, από την ϊλλη πλευρϊ, πιςτεύουν ςτην πλειοψηφύα τουσ, με 81,1%, ότι διαθϋτουν 

περιςςότερο την «Ικανότητα Μϊθηςησ», την οπούα οι γυναύκεσ κατατϊςςουν 2η  ςτην ςειρϊ 

αυτοαξιολόγηςησ, με 87,3%. Η δεξιότητα την οπούα πιςτεύουν ότι διαθϋτουν ςε μικρότερο βαθμό, 

τόςο οι γυναύκεσ όςο και οι ϊνδρεσ, εύναι η «Επιχειρηματικότητα» (36,8% και 52,4% αντύςτοιχα).  

 

Γρϊφημα 53. Αυτοαξιολόγηςη Οριζόντιων δεξιοτότων για τισ Γυναύκεσ, ςε %

 

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

Πύνακασ 9. Αυτοαξιολόγηςη Οριζόντιων δεξιοτότων, Ωνδρεσ - Γυναύκεσ, ςε % 

Ωνδρεσ % Γυναύκεσ % 

Ικανότητα Μϊθηςησ 81.1 Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα 90.2 

Ικανότητα Επύλυςησ Προβλημϊτων 76.4 Ικανότητα Μϊθηςησ 87.3 

Προςαρμοςτικότητα 76.2 Οργανωτικότητα 87.3 

Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα 74.3 Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ 86.3 

Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ 73.6 Προςαρμοςτικότητα 85.3 

Κριτικό κϋψη 72.8 Ικανότητα Επύλυςησ Προβλημϊτων 83.8 

Δημιουργικότητα 72.1 Ευελιξύα 77.9 

Οργανωτικότητα 71.7 Δημιουργικότητα 77.6 

Ικανότητα Αυτόνομησ Εργαςύασ 67.6 Κριτικό κϋψη 74.9 

Ευελιξύα 66 Ικανότητα Αυτόνομησ Εργαςύασ 73.7 

Πρωτοβουλύα 65.7 Πρωτοβουλύα 69.3 

Ηγετικϋσ Ικανότητεσ 55.2 Ηγετικϋσ Ικανότητεσ 44.4 

Επιχειρηματικότητα 52.4 Επιχειρηματικότητα 36.8 
   Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 
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Γενικϊ, ανϊμεςα ςτα δύο φύλα, οι γυναύκεσ επιδεικνύουν μεγαλύτερο βαθμό αυτοπεπούθηςησ, ςε 

ςχϋςη με τουσ ϊνδρεσ, ότι διαθϋτουν τισ περιςςότερεσ από τισ δεξιότητεσ που προτϊθηκαν με το 

ερωτηματολόγιο. Οι διαφορϋσ που ςημειώνονται κυμαύνονται μεταξύ 2,10% ςτην «Κριτικό κϋψη» 

και 15,9% ςτην «Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα». ημαντικϋσ διαφορϋσ προσ τα πϊνω ςημειώνουν οι 

γυναύκεσ επύςησ ςτην «Οργανωτικότητα» (15,6%), ςτισ «Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ» (12,7%) και 

ςτην «Ευελιξύα» (11,9%). Οι μόνεσ δεξιότητεσ ςτισ οπούεσ εμφανύζουν οι ϊνδρεσ υψηλότερο βαθμό 

πεπούθηςησ ότι τισ διαθϋτουν, ςε ςχϋςη με τισ γυναύκεσ, εύναι οι «Ηγετικϋσ Ικανότητεσ» με διαφορϊ 

10, 8% και η «Επιχειρηματικότητα» με διαφορϊ 15,6%.! 

τισ απαντόςεισ αυτοαξιολόγηςησ που ϋδωςαν ςε αντύςτοιχο ερωτηματολόγιο οι Απολυμϋνεσ/οι 

από το .Μ Λϊριςα παρατηρεύται ότι, τόςο οι γυναύκεσ  όςο και οι ϊνδρεσ αυτόσ τησ ομϊδασ θεωρούν 

ότι η δεξιότητα που ϋχουν περιςςότερο από όλεσ τισ ϊλλεσ εύναι η «Οργανωτικότητα». Για τισ 

γυναύκεσ τα ποςοςτϊ αυτϊ εύναι παραπλόςια με τα αντύςτοιχα τησ ομϊδασ των NEETs, δηλαδό για 

τισ απολυμϋνεσ του .Μ Λϊριςα το ποςοςτό εύναι 88,1% και για τισ NEETs: 87,3%. Σο ποςοςτό όμωσ 

που καταγρϊφεται για τουσ ϊνδρεσ απολυμϋνουσ του .Μ Λϊριςα εύναι αρκετϊ υψηλότερο από το 

αντύςτοιχο τησ ομϊδασ των NEETs, με 81,6% για τουσ απολυμϋνουσ ϋναντι 71,7% των NEETs. Επύςησ 

και ςτισ δύο ομϊδεσ ωφελούμενων, οι γυναύκεσ δεύχνουν μεγαλύτερο βαθμό εμπιςτοςύνησ ςτο ότι 

διαθϋτουν τισ περιςςότερεσ από τισ προτεινόμενεσ δεξιότητεσ, ενώ οι ϊνδρεσ δηλώνουν με 

μεγαλύτερη ϋμφαςη από τισ γυναύκεσ ότι διαθϋτουν «Ηγετικϋσ Ικανότητεσ» και 

«Επιχειρηματικότητα». 

ήςον αφορϊ το εκπαιδευτικό επύπεδο και πϊντα με κριτόριο το πόςεσ/οι θεωρούν ότι 

διαθϋτουν «Αρκετϊ» και ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» την κϊθε δεξιότητα, διαπιςτώνονται τα 

παρακϊτω.  

Σα ϊτομα με Μεταπτυχιακό (10) ϋχουν ςτο ςύνολό τουσ (100%) την πεπούθηςη ότι διαθϋτουν 

αρκετϋσ δεξιότητεσ «Αρκετϊ» και ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό», «Ικανότητα Μϊθηςησ», «Ικανότητα 

Εργαςύασ ςε Ομϊδα», «Ευελιξύα», «Προςαρμοςτικότητα», «Κριτικό κϋψη». Επύςησ το 90% 

πιςτεύει ότι διαθϋτει «Αρκετϊ» και ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» «Δημιουργικότητα», «Ικανότητα 

Αυτόνομησ Εργαςύασ», «Οργανωτικότητα», «Ικανότητα Επύλυςησ Προβλημϊτων» και 

«Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ». Μόνο ϋνα 20% δηλώνει ότι διαθϋτει «Αρκετϊ» την δεξιότητα τησ 

«Επιχειρηματικότητασ», ενώ το 60% θεωρεύ ότι την ϋχει ςε «Μϋτριο Βαθμό» και οι υπόλοιπεσ/οι 

«Ελϊχιςτα» και «Καθόλου».   
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ήςεσ/οι ϋχουν πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ (80 ϊτομα) ϋχουν την πεπούθηςη, ςχεδόν ςτο ςύνολό τουσ 

(97,4%), ότι διαθϋτουν «Αρκετϊ» και ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» «Ικανότητα Μϊθηςησ». Ϊνα 

μικρότερο ποςοςτό 89,7% θεωρεύ ότι διαθϋτει «Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα», ενώ ϋνα 87,2% 

διαθϋτει «Αρκετϊ» και «Πϊρα πολύ» «Οργανωτικότητα» και «Ικανότητα Επύλυςησ Προβλημϊτων». 

Και εδώ το μικρότερο ποςοςτό ςτην αυτοαξιολόγηςη δεξιοτότων από τισ/τουσ NEETs 

καταγρϊφεται ςτη δεξιότητα τησ «Επιχειρηματικότητασ» (44,9%).   

Σο 86,8%, των αποφούτων ΙΕΚ (57 ϊτομα) πιςτεύει ότι διαθϋτει «Αρκετϊ» και ςε «Πολύ μεγϊλο 

βαθμό» «Ικανότητα Μϊθηςησ» και «Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα». Σο 84,9% θεωρεύ ότι ϋχει 

ςε μεγϊλο βαθμό «Οργανωτικότητα» και «Ικανότητα Επύλυςησ Προβλημϊτων». Και ςε αυτό το 

εκπαιδευτικό επύπεδο το χαμηλότερο ποςοςτό ςτην αυτοαξιολόγηςη ωσ προσ τισ δεξιότητεσ 

ςυγκεντρώνει η δεξιότητα τησ «Επιχειρηματικότητασ» (42,3%). 

Οι απόφοιτεσ/οι του ΓΕ.Λ (54 ϊτομα) ςτην πλειοψηφύα τουσ (90,2%), ϋχουν την πεπούθηςη ότι 

διαθϋτουν «Αρκετϊ» και ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» «Προςαρμοςτικότητα» και 

«Οργανωτικότητα» και αμϋςωσ μετϊ με 86,3% «Ικανότητα Μϊθηςησ». Ο ϋνασ ςτουσ δύο (51%) 

πιςτεύει ότι κατϋχει ςε υψηλό βαθμό «Επιχειρηματικότητα» και «Ηγετικϋσ Ικανότητεσ».   

τισ/ςτουσ κατόχουσ απολυτηρύου του Σεχ. Επ. Λ. (101ϊτομα) το υψηλότερο ποςοςτό, 82,2%, 

πιςτεύει ότι διαθϋτει «Αρκετϊ» και ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» «Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ» και με 

μικρό διαφορϊ «Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα» (80%) και «Δημιουργικότητα» (79,6%). Πολύ 

μικρότερα εύναι τα ποςοςτϊ όςων δηλώνουν ότι διαθϋτουν τισ δεξιότητεσ τησ 

«Επιχειρηματικότητασ» (37,8%) και «Ηγετικϋσ Ικανότητεσ» (38,9%). 

Οι απόφοιτεσ/οι των ΕΠΑ – ΟΑΕΔ (18 ϊτομα) ςτην πλειοψηφύα τουσ (85,7%) θεωρούν ότι 

διαθϋτουν ςε υψηλό βαθμό «Προςαρμοςτικότητα» και ςε μικρότερο ποςοςτό (78,6%), 

«Δημιουργικότητα», «Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα», «Ευελιξύα» και «Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ». 

Φαμηλϊ εύναι τα ποςοςτϊ αυτών που δηλώνουν ότι ϋχουν «Αρκετϊ» και ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» την 

δεξιότητα τησ «Επιχειρηματικότητασ» (28,6%) και τησ «Πρωτοβουλύασ» (35,7%).  

Οι απόφοιτεσ/οι του Σρ. Γυμναςύου (8 ϊτομα) δηλώνουν ςε ποςοςτό 85,7% ότι διαθϋτουν 

«Αρκετϊ» και ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» «Δημιουργικότητα», «Ικανότητα Μϊθηςησ» και 

«Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα». ήμωσ ςε αντύθεςη με τα ϊτομα των ϊλλων εκπαιδευτικών 

επιπϋδων, οι απόφοιτεσ/οι του Σρ. Γυμνϊςιου ςημειώνουν τα χαμηλότερα ποςοςτϊ 

αυτοαξιολόγηςησ ςτην κατοχό των δεξιοτότων «Ευελιξύα» και «Ικανότητα Αυτόνομησ Εργαςύασ»,  με 

42,9% αντύςτοιχα.  
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Σο ςύνολο (100%) των απόφοιτων του Δημοτικού (6 ϊτομα) δηλώνει ότι διαθϋτει «Ικανότητα 

Εργαςύασ ςε Ομϊδα» και «Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ». Ακολουθεύ με 85,7% η δεξιότητα 

«Ικανότητα Μϊθηςησ». Αρκετϊ μικρότερο (40%) εύναι το ποςοςτό που πιςτεύει ότι ϋχει τισ 

δεξιότητεσ «Επιχειρηματικότητα» και «Ηγετικϋσ Ικανότητεσ».  

Εύναι αξιοςημεύωτο ότι όςεσ/οι ϋχουν τελειώςει κϊποιεσ τϊξεισ του Δημοτικού εμφανύζουν 

μεγϊλη αυτοπεπούθηςη, με ςημαντικό διαφορϊ από τισ ϊλλεσ εκπαιδευτικϋσ κατηγορύεσ, αλλϊ και 

από τισ υπόλοιπεσ δεξιότητεσ που τουσ προτϊθηκαν, ότι διαθϋτουν δεξιότητα ςτην 

«Επιχειρηματικότητα» με 75%.  Σο ύδιο ποςοςτό πιςτεύει ότι ϋχει «Ικανότητα Επύλυςησ 

Προβλημϊτων».  

 

6.1.2 Βαςικϋσ  Δεξιότητεσ  

Οι Βαςικϋσ δεξιότητεσ που επελϋγηςαν να καταγραφούν ςτο ερωτηματολόγιο εύναι η «Φρόςη Ξϋνων 

Γλωςςών», οι «Βαςικϋσ δεξιότητεσ πληροφορικόσ», οι «Προχωρημϋνεσ δεξιότητεσ πληροφορικόσ» 

και οι «Αριθμητικϋσ Δεξιότητεσ». 

 

Αξιολόγηςη 

το ςύνολο των απαντόςεων και λαμβϊνοντασ υπ’ όψη το ποιϊ δεξιότητα θεωρούν ςυνολικϊ 

«Αρκετϊ ημαντικό» και «Πϊρα πολύ ςημαντικό» για την εργαςύα, οι ερωτώμενεσ/νοι επιλϋγουν τισ 

«Βαςικϋσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ» (83,2%) και αμϋςωσ επόμενεσ, με ςημαντικό όμωσ διαφορϊ 

από τισ πρώτεσ, τισ «Αριθμητικϋσ Δεξιότητεσ» (67,6%).  

 

Γρϊφημα 54. Αξιολόγηςη ςημαςύασ Βαςικών δεξιοτότων, ςε % (υνολικϊ) 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 
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την αντύςτοιχη ενότητα του ερωτηματολογύου που δόθηκε ςτισ απολυμϋνεσ/νουσ του .Μ. 

Λϊριςα, οι απαντόςεισ ακολουθούν την ύδια ςειρϊ αξιολόγηςησ που καταγρϊφεται και για τισ/τουσ  

NΕΕΣs, αν και τα ποςοςτϊ ανϊ δεξιότητα για το «Αρκετϊ» και «Πϊρα πολύ» εύναι μικρότερα ςε ςχϋςη 

με την ομϊδα NΕΕΣs. Οι πιο μεγϊλεσ διαφορϋσ μεταξύ των δύο ομϊδων ωφελούμενων 

καταγρϊφονται ςτισ «Βαςικϋσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ» όπου οι Απολυμϋνεσ/οι του .Μ. Λϊριςα 

ςημειώνουν ϋνα 70,2% και οι NΕΕΣs 83,2%. Ακολουθούν οι «Αριθμητικϋσ Δεξιότητεσ» όπου οι 

Απολυμϋνεσ/οι του .Μ. Λϊριςα ςημειώνουν 58,4% ϋναντι 67,6% των NΕΕΣs, η «Φρόςη Ξϋνων 

Γλωςςών» όπου οι Απολυμϋνεσ/οι του .Μ. Λϊριςα καταγρϊφουν, 56,1% και οι NΕΕΣs, 64,3% και οι 

«Προχωρημϋνεσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ» με τισ/τουσ Απολυμϋνεσ/ουσ .Μ. Λϊριςα να 

ςημειώνουν, 53,3% και τισ/τουσ NΕΕΣs, 61,9%. 

Λαμβϊνοντασ και πϊλι υπόψη το ςύνολο των δύο υψηλότερων επιπϋδων αξιολόγηςησ («Αρκετϊ» 

και ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό»), βλϋπουμε ότι η ςειρϊ αξιολόγηςησ των Βαςικών δεξιοτότων που 

διαθϋτει κϊποια/οσ για την εργαςύα, παρουςιϊζεται όμοια ανϊμεςα ςτα δύο φύλα.  

 
Γρϊφημα 55. Αξιολόγηςη ςημαςύασ Βαςικών δεξιοτότων, Ωνδρεσ - Γυναύκεσ, ςε % 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 
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Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ» (14,5%) και τισ «Προχωρημϋνεσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ» (14,1%).    

ε ςχϋςη με τισ απαντόςεισ που ϋδωςε η ομϊδα των απολυμϋνων από το .Μ. Λϊριςα, 
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Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ ωσ πιο ςημαντικϋσ. Επύςησ και ςτισ δύο ομϊδεσ οι γυναύκεσ δύνουν 

μεγαλύτερη ϋμφαςη ςχεδόν ςε όλεσ τισ δεξιότητεσ που προτϊθηκαν. 

ήςον αφορϊ το εκπαιδευτικό επύπεδο και πϊντα λαμβϊνοντασ υπ’ όψη για την αξιολόγηςη τησ 

ςημαςύασ το ςύνολο του τι θεωρούν «Πϊρα πολύ» και «Αρκετϊ» ςημαντικό για την εύρεςη εργαςύασ, 

παρατηρεύται ότι ςτισ «Βαςικϋσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ» δύνουν την μεγαλύτερη ϋμφαςη 

όςεσ/οι ϋχουν Μεταπτυχιακό (100%) και πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ (92,3%) και μικρότερη οι απόφοιτεσ/οι 

του Γυμναςύου (62,5%). 

τισ «Αριθμητικϋσ Δεξιότητεσ» τη μεγαλύτερη βαρύτητα δύνουν όςεσ/οι ϋχουν τελειώςει 

Γυμνϊςιο (75%) και ΑΕΙ/ΣΕΙ (74%). Ση μικρότερη δύνουν οι απόφοιτεσ/οι ΕΠΑ-ΟΑΕΔ (52,9%). 

ημειώνεται ότι όςεσ/οι ϋχουν τελειώςει κϊποιεσ τϊξεισ του Δημοτικού πιςτεύουν ςτο ςύνολό τουσ 

(100%) ότι οι αριθμητικϋσ δεξιότητεσ εύναι «Μϋτρια» ωσ  «Καθόλου» ςημαντικϋσ. 

Ση «Φρόςη Ξϋνων Γλωςςών» αξιολογούν ωσ πιο ςημαντικό όςεσ/οι ϋχουν πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ 

(78,2%) και Μεταπτυχιακό (70%). Οι απόφοιτεσ/οι κϊποιων τϊξεων του Δημοτικού (20%) δύνουν τη 

μικρότερη, όςο και μικρό, ςημαςύα για την εργαςύα ςτισ «Ξϋνεσ Γλώςςεσ». 

Σισ «Προχωρημϋνεσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ» θεωρούν ςημαντικϋσ, κατϊ το υψηλότερο 

ποςοςτό, οι απόφοιτεσ/οι ΑΕΙ/ΣΕΙ (69,2%) και οι απόφοιτεσ/οι ΕΠΑ-ΟΑΕΔ (64,7%). Ση μικρότερη 

ςημαςύα δύνουν οι απόφοιτεσ/οι του Δημοτικού (20%). ήςεσ/οι ϋχουν τελειώςει μόνο κϊποιεσ τϊξεισ 

του Δημοτικού πιςτεύουν ςτο ςύνολό τουσ (100%) ότι οι «Προχωρημϋνεσ Δεξιότητεσ 

Πληροφορικόσ» εύναι «Μϋτρια» ωσ  «Καθόλου» ςημαντικϋσ. 

 

Αυτοαξιολόγηςη 

το ςύνολο των απαντόςεων και λαμβϊνοντασ υπ’ όψη το πόςεσ/οι θεωρούν ότι διαθϋτουν οι 

ύδιεσ/οι «Αρκετϊ» και ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» την κϊθε δεξιότητα, εξϊγεται ότι μεταξύ των 

βαςικών δεξιοτότων που προτϊθηκαν με το ερωτηματολόγιο οι ερωτώμενεσ/οι, θεωρούν ότι 

διαθϋτουν ςτην πλειοψηφύα τουσ (77,6%), «Αρκετϊ» και ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό», «Βαςικϋσ 

Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ». Ακολουθούν, με αρκετό διαφορϊ, οι «Αριθμητικϋσ Δεξιότητεσ» (61%), 

η «Φρόςη Ξϋνων Γλωςςών» (54,8%) και οι «Προχωρημϋνεσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ» (45,5%). 
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Γρϊφημα 56. Αυτοαξιολόγηςη Βαςικών δεξιοτότων, ςε % (υνολικϊ) 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

ε ςχϋςη με τισ απαντόςεισ που ϋδωςε ςε παρόμοιο ερωτηματολόγιο η ομϊδα των Απολυμϋνων 

από το .Μ. Λϊριςα, παρατηρεύται ότι η ομϊδα των Απολυμϋνων δηλώνει ότι διαθϋτει, «Αρκετϊ» και 

«ε πολύ μεγϊλο βαθμό» τισ Βαςικϋσ Δεξιότητεσ ςε χαμηλότερο βαθμό από την ομϊδα των NEETs με 

τισ πιο ςημαντικϋσ διαφορϋσ να ςημειώνονται ςτισ «Βαςικϋσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ» όπου οι 

Απολυμϋνεσ/οι του .Μ. Λϊριςα καταγρϊφουν 52,1% ενώ οι NEETs το ςημαντικϊ μεγαλύτερο 

ποςοςτό 77,6% και ςτη «Φρόςη Ξϋνων Γλωςςών» με 40,6% για τισ Απολυμϋνεσ/ουσ του .Μ. Λϊριςα 

και 54,8% για τισ/τουσ NEETs. Μικρότερεσ διαφορϋσ ςημειώνονται ςτισ «Προχωρημϋνεσ Δεξιότητεσ 

Πληροφορικόσ» όπου οι Απολυμϋνεσ/οι του .Μ. Λϊριςα ςημειώνουν 38,8% και οι NEETs 45,5%, 

καθώσ και ςτισ «Αριθμητικϋσ Δεξιότητεσ»,  όπου οι Απολυμϋνεσ/οι του .Μ. Λϊριςα ςυγκεντρώνουν 

57,7% και  οι NEETs 61%. 

Λαμβϊνοντασ και πϊλι υπόψη το ςύνολο των δύο υψηλότερων επιπϋδων αυτοαξιολόγηςησ 

(«Αρκετϊ» και ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό»)  ςυμπεραύνεται ότι η ςειρϊ αυτοαξιολόγηςησ των Βαςικών 

δεξιοτότων που διαθϋτει κϊποια/οσ για την εργαςύα, παρουςιϊζεται όμοια ανϊμεςα ςτα δύο φύλα. 

Γενικϊ, οι γυναύκεσ επιδεικνύουν μεγαλύτερο βαθμό αυτοπεπούθηςησ, ςε ςχϋςη με τουσ ϊνδρεσ, ότι 

διαθϋτουν τισ περιςςότερεσ από τισ Βαςικϋσ δεξιότητεσ. Η μεγαλύτερη διαφορϊ ςτην αυτοπεπούθηςη 

από πλευρϊσ των γυναικών, ϊνω του 10%, ςημειώνεται ςτισ «Βαςικϋσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ».! 

Οι ϊνδρεσ εμφανύζονται να πιςτεύουν λύγο περιςςότερο από τισ γυναύκεσ ςτισ «Αριθμητικϋσ τουσ 

Δεξιότητεσ». 
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Γρϊφημα 57. Αυτοαξιολόγηςη Βαςικών δεξιοτότων, Ωνδρεσ- Γυναύκεσ, ςε % 

 
   Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

ήςον αφορϊ το εκπαιδευτικό επύπεδο και πϊντα με κριτόριο το πόςεσ/οι θεωρούν ότι 

διαθϋτουν οι ύδιεσ/οι «Αρκετϊ» και ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» την κϊθε δεξιότητα, εξϊγεται ότι 

όςεσ/οι ανόκουν ςτην ομϊδα των ατόμων με «Μεταπτυχιακό» ϋχουν ςτο ςύνολό τουσ (100%) την 

ιςχυρό πεπούθηςη ότι διαθϋτουν τη «Φρόςη Ξϋνων Γλωςςών» ςε υψηλό βαθμό, με επόμενεσ/ουσ 

τισ/τουσ απόφοιτεσ/ουσ των ΑΕΙ/ΣΕΙ ςε επύπεδο 74,4% και των ΕΠΑ-ΟΑΕΔ και Γυμνϊςιου με 

57,1%. Σο χαμηλότερο επύπεδο ςημειώνουν οι απόφοιτεσ/οι του Δημοτικού και οι απόφοιτεσ/οι 

κϊποιων τϊξεων του Δημοτικού με 25% και για τισ δύο ομϊδεσ . 

Ϊχει ενδιαφϋρον ότι ςτισ «Βαςικϋσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ» εμφανύζονται να ϋχουν ςτο 

ςύνολό τουσ (100%) αυτοπεπούθηςη ότι τισ διαθϋτουν ςε υψηλό βαθμό όςεσ/οι ϋχουν 

Μεταπτυχιακό και όςοι ϋχουν τελειώςει το Δημοτικό, με επόμενεσ/ουσ τισ/τουσ απόφοιτεσ/ουσ των 

ΑΕΙ/ΣΕΙ ςε επύπεδο 94,4% και όςεσ/ουσ ϋχουν δύπλωμα ΙΕΚ, 75,5%. Σο μικρότερο ποςοςτό (50%) 

ςημειώνουν όςεσ/οι τελεύωςαν κϊποιεσ τϊξεισ του Δημοτικού. 

τισ «Προχωρημϋνεσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ» το υψηλότερο επύπεδο, όςων πιςτεύουν ότι 

τισ διαθϋτουν ςε «Αρκετϊ» και ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» , παρουςιϊζεται ςτισ/ςτουσ απόφοιτεσ/ουσ 

των ΑΕΙ/ΣΕΙ (59%) και ςτισ/τουσ απόφοιτεσ/τουσ Γυμναςύου (57,1%). τισ εν λόγω δεξιότητεσ πϊλι 

παρατηρεύται το φαινόμενο, ότι όςεσ/οι ϋχουν Μεταπτυχιακό δηλώνουν ςτο ύδιο ποςοςτό με  

τισ/τουσ απόφοιτεσ/τουσ του Δημοτικού (40%) ότι τισ διαθϋτουν «Αρκετϊ». Οι απόφοιτεσ/οι 

κϊποιων τϊξεων του Δημοτικού ςε επύπεδο 100% δηλώνουν ότι τισ διαθϋτουν από «Μϋτρια» ϋωσ 

«Καθόλου». 
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Εύναι ενδιαφϋρον ότι οι απόφοιτεσ/οι του Γυμναςύου παρουςιϊζουν το υψηλότερο επύπεδο 

πεπούθηςησ (85,7%), ςε ςχϋςη με τισ ϊλλεσ ομϊδεσ, ότι διαθϋτουν τισ «Αριθμητικϋσ δεξιότητεσ», με 

επόμενεσ/ουσ τισ/τουσ απόφοιτεσ/τουσ ΑΕΙ/ΣΕΙ :74% και όςεσ/όςουσ ϋχουν Μεταπτυχιακό : 70%.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7: Παρϊγοντεσ εύρεςησ εργαςύασ  

Για την διερεύνηςη του ερωτόματοσ «Παρακαλούμε αξιολογεύςτε με βϊςη την κλύμακα από 1 ϋωσ 5 τη 

ςημαςύα που ϋχουν για εςϊσ οι παρακϊτω παρϊγοντεσ προκειμϋνου να βρει κϊποιοσ/α εργαςύα» 

διατυπώθηκαν (δεκαπϋντε) 15 παρϊγοντεσ και ζητόθηκε από τουσ ερωτώμενουσ να ςημειώςουν για 

κϊθε ϋναν πόςο ςημαντικό τον θεωρούν, ςύμφωνα με κλύμακα τύπου Likert. Η κλύμακα 

περιελϊμβανε επιλογϋσ από το «Καθόλου ςημαντικό»  ϋωσ το «Πϊρα πολύ ςημαντικό» με ενδιϊμεςη 

επιλογό το «Μϋτρια ςημαντικό». 

Σα ϊτομα που απϊντηςαν, ανϊ παρϊγοντα, κυμαύνονται μεταξύ 335 και 338. Σϋςςερα (4) ϊτομα 

δεν απϊντηςαν ςε κανϋναν από τουσ παρϊγοντεσ. την κατϊ φύλο ανϊλυςη δεν ελόφθηςαν υπ’ όψη 

τα ϊτομα που δεν εύχαν δηλώςει φύλο. 

το ςύνολο των απαντόςεων και λαμβϊνοντασ υπ’ όψη ςυνολικϊ το τι θεωρούν οι ερωτώμενεσ/οι  

«Αρκετϊ ημαντικό» και «Πϊρα πολύ ςημαντικό» προκύπτει ότι, οι νϋοι/εσ πιςτεύουν, ςτη 

μεγϊλη πλειοψηφύα τουσ (92,9%), ότι η παρϊμετροσ με τη μεγαλύτερη επιρροό προκειμϋνου να βρει 

κϊποια/οσ εργαςύα εύναι οι «Κοινωνικϋσ επαφϋσ». Ψσ επόμενουσ παρϊγοντεσ ςτη ςειρϊ 

αξιολόγηςησ οι NΕΕΣs αναδεικνύουν, με ελϊχιςτη διαφορϊ μεταξύ τουσ, τισ «Δεξιότητεσ» ενόσ 

ατόμου (87,8%) και τισ «Επαγγελματικϋσ του Γνώςεισ» (87%) και ακολουθεύ η «Κατϊςταςη 

ςτην αγορϊ εργαςύασ» με 85,4%. Οι παρϊγοντεσ που θεωρεύται ότι ϋχουν τη μικρότερη 

βαρύτητα από όλουσ τουσ παρϊγοντεσ, για την εύρεςη εργαςύασ, εύναι ο «Σόποσ διαμονόσ» (60%) 

και με ςημαντικό διαφορϊ από τουσ υπόλοιπουσ, το «Υύλο» (43,6%). 

 

Γρϊφημα 58. Αξιολόγηςη ςημαςύασ παραγόντων για την εύρεςη εργαςύασ, ςε % (υνολικϊ) 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 
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ε ςχϋςη με τισ απαντόςεισ που ϋδωςε ςε παρόμοιο ερωτηματολόγιο η ομϊδα των Απολυμϋνων 

από το .Μ. Λϊριςα, παρατηρεύται ότι και οι δύο ομϊδεσ αναδεικνύουν με το ύδιο ποςοςτό, περύπου, 

τισ «Κοινωνικϋσ επαφϋσ» ωσ το ςημαντικότερο παρϊγοντα για την εύρεςη εργαςύασ (NΕΕΣs: 92,9% 

και Απολυμϋνεσ/οι του .Μ. Λϊριςα: 92,6%).  

Η ομϊδα των NEETs δύνει μύα ςχετικϊ μεγαλύτερη βαρύτητα ςτη ςημαςύα των «Δεξιοτότων» για 

την εύρεςη εργαςύασ από την ομϊδα των Απολυμϋνων του .Μ. Λϊριςα (87,8% και 81,4% 

αντύςτοιχα), καθώσ και ςτην «Κατϊςταςη ςτην αγορϊ εργαςύασ» όπου οι NEETs καταγρϊφουν ϋνα 

85,4% και οι Απολυμϋνεσ/οι του .Μ. Λϊριςα, 78%. Επιςημαύνεται ότι η ομϊδα των Απολυμϋνων του 

.Μ. Λϊριςα δύνει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα ςτη «Ηλικύα» (81,8%), ωσ παρϊγοντα που επηρεϊζει 

την εύρεςη εργαςύασ, ςε ςχϋςη με την ομϊδα των NEETs (64,6%), καθώσ επύςησ και ςτο «Υύλο» 

(56,9% και 43,6% αντύςτοιχα). 

Λαμβϊνοντασ και πϊλι υπόψη το ςύνολο των δύο υψηλότερων επιπϋδων αξιολόγηςησ («Αρκετϊ 

ημαντικό» και «Πϊρα πολύ ςημαντικό»), η ςειρϊ αξιολόγηςησ των παραγόντων προκειμϋνου να 

βρει κϊποιοσ/α εργαςύα παρουςιϊζει κϊποιεσ διαφορϋσ ανϊμεςα ςτα δύο φύλα. Καταρχόν, αν και 

τα δύο φύλα αξιολογούν ωσ πιο ςημαντικό παρϊγοντα τισ «Κοινωνικϋσ Επαφϋσ», παρατηρεύται 

ότι οι γυναύκεσ δύνουν αρκετϊ μεγαλύτερη ϋμφαςη ςτη ςυγκεκριμϋνη παρϊμετρο από τουσ ϊνδρεσ 

(95,7% και 87,7% αντύςτοιχα). τη ςυνϋχεια, η ςειρϊ αξιολόγηςησ τησ ςημαςύασ των υπόλοιπων 

παραγόντων αλλϊζει ανϊμεςα ςτα δύο φύλα.  

 

Γρϊφημα 59. Αξιολόγηςη ςημαςύασ παραγόντων για την εύρεςη εργαςύασ, ςε % (Ωνδρεσ)

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 
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Γρϊφημα 60. Αξιολόγηςη ςημαςύασ παραγόντων για την εύρεςη εργαςύασ, ςε % (Γυναύκεσ)  

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Γενικϊ, ανϊμεςα ςτα δύο φύλα, οι γυναύκεσ αποδύδουν αρκετϊ μεγαλύτερη ςημαςύα από τουσ 

ϊνδρεσ ςε όλουσ ςχεδόν τουσ παρϊγοντεσ που προτϊθηκαν με το ερωτηματολόγιο εκτόσ από τον 

παρϊγοντα οι «υγγενεύσ και οι φύλοι» όπου οι ϊνδρεσ δύνουν λύγο μεγαλύτερη βαρύτητα ςε ςχϋςη 

με τισ γυναύκεσ (81,1% και 80,6% αντύςτοιχα). Από τισ διαφορϋσ αυτϋσ, οι οπούεσ κυμαύνονται μεταξύ 

6,5% και 15,2%, φαύνεται ότι, μεταξύ των παραγόντων, οι γυναύκεσ δύνουν ιδιαύτερη ϋμφαςη ςε 

ςχϋςη με τουσ ϊνδρεσ, με διαφορϊ ϊνω του 10%, ςτισ «Δεξιότητεσ» (93,8%και 78,7% αντύςτοιχα), 

ςτην «Ηλικύα» (70% και 54,9% αντύςτοιχα), ςτην «Κατϊςταςη ςτην αγορϊ εργαςύασ» (91% και 

76,2% αντύςτοιχα), ςτην «Σύχη» (67,9% και 54,9% αντύςτοιχα) ςτον «Σόπο διαμονόσ» (65,2% και 

51,2% αντύςτοιχα) και ςτην «Επαγγελματικό εμπειρύα» (87,6% και 76,4% αντύςτοιχα).  

 
Ση μικρότερη ςημαςύα για την εύρεςη εργαςύασ, τόςο οι γυναύκεσ όςο και οι ϊνδρεσ, με μικρό 

διαφορϊ μεταξύ τουσ, αποδύδουν ςτο «Υύλο» (43,3% και 42,1% αντύςτοιχα). Ση «υνεχό 

επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη» την κατατϊςςουν δϋκατη (10η) ςτη ςειρϊ 

αξιολόγηςησ μεταξύ των δεκαπϋντε παραγόντων που προτϊθηκαν. 

ε ςχϋςη με τισ απαντόςεισ που ϋδωςαν οι Απολυμϋνεσ/οι από το Super Market Larissa, 

παρατηρεύται ότι και ςτισ δύο ομϊδεσ οι γυναύκεσ δύνουν μεγαλύτερη βαρύτητα ςχεδόν ςε όλουσ 

τουσ παρϊγοντεσ που προτϊθηκαν (πλην ενόσ, διαφορετικού ςε κϊθε ομϊδα).  
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Πύνακασ 10. Αξιολόγηςη ςημαςύασ παραγόντων για την εύρεςη εργαςύασ, ςε %, Ωνδρεσ - Γυναύκεσ  

΄Ανδρεσ  % Γυναύκεσ % 

Οι κοινωνικϋσ επαφϋσ 87.7 Οι κοινωνικϋσ επαφϋσ 95.7 

Οι επαγγελματικϋσ του γνώςεισ 82.1 Οι δεξιότητϋσ του 93.8 

Οι ςυγγενεύσ και οι φύλοι 81.1 Η κατϊςταςη ςτην αγορϊ εργαςύασ 91 

Η ικανότητα να παρουςιϊζει τον 
εαυτό του 

81.1 Οι επαγγελματικϋσ του γνώςεισ 89.6 

Οι δεξιότητϋσ του 78.7 Η επαγγελματικό εμπειρύα του 87.6 

Η πληροφόρηςη που ϋχει 77.2 
Η ικανότητα να παρουςιϊζει τον 
εαυτό του 

84.8 

Η επαγγελματικό εμπειρύα του 76.4 Η πληροφόρηςη που ϋχει 83.8 

Η κατϊςταςη ςτην αγορϊ εργαςύασ 76.2 Σα διπλώματα/πτυχύα του 81.9 

Σα διπλώματα/πτυχύα του 73 Οι ςυγγενεύσ και οι φύλοι 80.6 

Η ςυνεχόσ επαγγελματικό 
εκπαύδευςη και κατϊρτιςη 

73 
Η ςυνεχόσ επαγγελματικό 
εκπαύδευςη και κατϊρτιςη 

79.5 

Σο παρουςιαςτικό του 63.2 Σο παρουςιαςτικό του 70.5 

Η τύχη 54.9 Η ηλικύα του 70 

Η ηλικύα του 54.9 Η τύχη 67.9 

Ο τόποσ διαμονόσ του 51.2 Ο τόποσ διαμονόσ του 65.2 

Σο φύλο του 42.1 Σο φύλο του 43.3 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

ήςον αφορϊ το εκπαιδευτικό επύπεδο και πϊντα με κριτόριο το ςυνολικό ϊθροιςμα του τι 

θεωρεύται «Πϊρα πολύ» και «Αρκετϊ» ςημαντικό για την εύρεςη εργαςύασ, παρατηρεύται ότι οι 

κϊτοχοι Μεταπτυχιακού (10 ϊτομα) αποδύδουν την μϋγιςτη ςημαςύα (100%) ςε αρκετούσ 

παρϊγοντεσ, ςτισ «Κοινωνικϋσ Επαφϋσ», ςτισ «Δεξιότητεσ», ςτισ «Επαγγελματικϋσ Γνώςεισ», 

ςτην «Επαγγελματικό Εμπειρύα» και ςτην «Ικανότητα κϊποιου να παρουςιϊζει τον εαυτό 

του/τησ». Επύςησ, θεωρούν ςημαντικϋσ (90%) την «Πληροφόρηςη που ϋχει» κϊποιοσ, την 

«Κατϊςταςη ςτην αγορϊ εργαςύασ» και την «Ηλικύα του/τησ». Σην μικρότερη ςημαςύα αποδύδουν 

ςτο «Παρουςιαςτικό» (50%) και ςτο «Υύλο» (40%). 

ήςεσ/οι ϋχουν πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ (80 ϊτομα) αξιολογούν ωσ πιο ςημαντικό παρϊγοντα (100%) τισ 

«Κοινωνικϋσ Επαφϋσ» με επόμενεσ τισ «Δεξιότητεσ» (91,1%). Ση μικρότερη ςημαςύα αποδύδουν 

ςτην «Ηλικύα» (54,4%) και ςτο «Υύλο» (34,6%). 

Για τισ/τουσ απόφοιτεσ/ουσ των ΙΕΚ (57 ϊτομα) τη μεγαλύτερη ςημαςύα (93%) ϋχουν οι 

«Κοινωνικϋσ Επαφϋσ» και οι «Επαγγελματικϋσ Γνώςεισ» και ακολουθούν οι «Δεξιότητεσ» 

(91,2%). Ση μικρότερη ςημαςύα αποδύδουν ςτον «Σόπο Διαμονόσ» (59,6%) και ςτο «Υύλο» (35,1%). 
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Η ομϊδα των αποφούτων του ΓΕ.Λ (54 ϊτομα) ξεχωρύζει ωσ πιο ςημαντικό παρϊγοντα τισ 

«Επαγγελματικϋσ γνώςεισ» (88,9%) και ακολουθούν με (87%) οι «Δεξιότητεσ», η «Επαγγελματικό 

Εμπειρύα» και η «Ικανότητα να παρουςιϊζει τον εαυτό του/τησ». Σην μικρότερη ςημαςύα (66,7%) 

αποδύδουν ςτον «Σόπο Διαμονόσ» και ςτο «Υύλο». ημειώνεται ότι οι απόφοιτεσ/οι του ΓΕ.Λ, αν 

και κατατϊςςουν τον παρϊγοντα «Υύλο» τελευταύο ςτην αξιολογικό τουσ κλύμακα, όπωσ και οι 

απόφοιτεσ/οι των περιςςότερων εκπαιδευτικών ομϊδων, του αποδύδουν πολύ μεγαλύτερη 

βαρύτητα (66,7% ) ςε ςχϋςη με τουσ υπόλοιπουσ.  

Οι απόφοιτοι του Σεχ. Επ. Λ. (101 ϊτομα) αποδύδουν την μεγαλύτερη ςημαςύα, όπωσ και οι 

περιςςότερεσ εκπαιδευτικϋσ ομϊδεσ, ςτισ «Κοινωνικϋσ Επαφϋσ» (92,9%), ςτη ςυνϋχεια όμωσ 

αξιολογούν την «Κατϊςταςη ςτην αγορϊ εργαςύασ» ωσ τον επόμενο ςημαντικό παρϊγοντα (88,8%). 

Ση μικρότερη ςημαςύα αποδύδουν ςτην «Σύχη» (57,7%) και ςτο «Υύλο» (42,9%). 

Για τισ/τουσ απόφοιτεσ των ΕΠΑ – ΟΑΕΔ (18 ϊτομα) τη μεγαλύτερη βαρύτητα (88,9%) ϋχουν 

αρκετού παρϊμετροι, οι «Κοινωνικϋσ Επαφϋσ», οι «Επαγγελματικϋσ Γνώςεισ», η 

«Επαγγελματικό Εμπειρύα» και η «Πληροφόρηςη» και ακολουθούν ςτο ύδιο επύπεδο (83,3%) και 

πϊλι αρκετού παρϊγοντεσ, όπωσ οι «υγγενεύσ και οι Υύλοι», οι «Δεξιότητεσ», η «Ικανότητα να 

παρουςιϊζει τον εαυτό του», η «υνεχόσ Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη» και η 

«Κατϊςταςη ςτην αγορϊ εργαςύασ». Σην μικρότερη ςημαςύα αποδύδουν ςτο «Υύλο» (61,1%). 

Οι απόφοιτεσ/οι του Σρ. Γυμναςύου (8 ϊτομα) δύνουν προτεραιότητα ςτισ «Δεξιότητεσ» (100%) 

και ακολουθούν (87,5%) οι «Επαγγελματικϋσ Γνώςεισ», η «Επαγγελματικό Εμπειρύα», τα 

«Διπλώματα/Πτυχύα», η «Ικανότητα να παρουςιϊζει τον εαυτό του» και η «Ηλικύα». Σην μικρότερη 

ςημαςύα αποδύδουν ςτο «Υύλο» και ςτην «Σύχη» (37,5%) καθώσ και ςτον «Σόπο Διαμονόσ» (25%). 

Επιςημαύνεται ότι όςον αφορϊ την «Σύχη» και τον «Σόπο Διαμονόσ» τα ςυγκεκριμϋνα ποςοςτϊ εύναι 

τα μικρότερα που αποδύδονται, μεταξύ όλων των ομϊδων, ςε αυτϋσ τισ παραμϋτρουσ. 

Για τισ/τουσ απόφοιτεσ/τουσ Δημοτικού (6 ϊτομα), το πιο ςημαντικό για την εύρεςη εργαςύασ, 

όπωσ και για τισ περιςςότερεσ εκπαιδευτικϋσ ομϊδεσ, εύναι οι «Κοινωνικϋσ Επαφϋσ» (100%) και η 

«Πληροφόρηςη» (100%). Ακολουθούν (83,3%) οι «υγγενεύσ και οι Υύλοι» και η «υνεχόσ 

Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη». Ση μικρότερη ςημαςύα (33,3%), αποδύδουν εξύςου ςτο 

«Υύλο», ςτην «Σύχη», ςτην «Ηλικύα» και ςτον «Σόπο Διαμονόσ». 

ήςεσ/οι ϋχουν τελειώςει κϊποιεσ τϊξεισ του Δημοτικού (5 ϊτομα) διακρύνουν τον παρϊγοντα οι 

«υγγενεύσ και οι Υύλοι» ωσ πρωτεύοντα και καθοριςτικό για την εύρεςη εργαςύασ, αξιολογώντασ 

τον ςε επύπεδο 100% ωσ «Πϊρα πολύ ςημαντικό». Επόμενουσ ςτην ςειρϊ αξιολογούν ωσ «Πϊρα πολύ 
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ςημαντικούσ» και ςε ποςοςτό 80%, την «Κατϊςταςη ςτην αγορϊ εργαςύασ», την «Επαγγελματικό 

Εμπειρύα» και τον «Σόπο Διαμονόσ». Κατϊ 80% θεωρούν επύςησ, ωσ «Αρκετϊ» και «Πϊρα Πολύ» 

ςημαντικϋσ,  τισ «Κοινωνικϋσ Επαφϋσ» και τισ «Δεξιότητεσ». Ση μικρότερη ςημαςύα αποδύδουν ςτο 

«Υύλο» (20%). Εύναι ενδιαφϋρον ότι το ποςοςτό 80% για την ςημαντικότητα του «Σόπου 

Διαμονόσ» εύναι το μεγαλύτερο που αποδύδεται, μεταξύ όλων των εκπαιδευτικών ομϊδων ςε αυτόν 

τον παρϊγοντα και το 20% για το «Υύλο» εύναι το μικρότερο, μεταξύ όλων των ομϊδων, για την 

ςυγκεκριμϋνη παρϊμετρο. Επιςημαύνεται επύςησ ότι ςτη ςυγκεκριμϋνη ομϊδα τα 

«Διπλώματα/Πτυχύα» θεωρούνται ςε ποςοςτό 100% από «Μϋτρια» ϋωσ «Καθόλου» ςημαντικϊ για 

την εύρεςη εργαςύασ.  

 
Γρϊφημα 61. Οι τρεύσ ςημαντικότεροι παρϊγοντεσ για την εύρεςη εργαςύασ ανϊ εκπαιδευτικό 
επύπεδο, ςε % (υνολικϊ) 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 
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Μεταπτυχιακό 100 100 100

Πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ 100 91,1 83,5

Δύπλωμα ΙΕΚ 93 91,2 93

Γεν. Λυκ. 85,2 87 88,9

Σεχν. Επ. Λ. 92,9 83,8 86

ΕΠΑ-ΟΑΕΔ 88,9 83,3 88,9

Γυμνϊςιο 75 100 87,5

Δημοτικό 100 66,7 66,7

Σϊξεισ Δημ. 80 80 60

Μεταπτυχιακό Πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ Δύπλωμα ΙΕΚ Γεν. Λυκ. Σεχν. Επ. Λ. 

ΕΠΑ-ΟΑΕΔ Γυμνϊςιο Δημοτικό Σϊξεισ Δημ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 8: ημαντικού Παρϊγοντεσ για τη μελλοντικό 
εργαςύα  

Για τη διερεύνηςη του ερωτόματοσ «Παρακαλούμε αξιολογεύςτε με βϊςη την κλύμακα από 1 ϋωσ 5 τη 

ςημαςύα που ϋχουν οι παρακϊτω παρϊγοντεσ για την μελλοντικό εργαςύα ςασ» διατυπώθηκαν 

(ϋντεκα) 11 παρϊγοντεσ και ζητόθηκε από τισ/τουσ ερωτώμενεσ/ουσ να ςημειώςουν για κϊθε ϋναν 

πόςο ςημαντικό τον θεωρούν, ςύμφωνα με κλύμακα τύπου Likert. Η κλύμακα περιελϊμβανε επιλογϋσ 

από το «Καθόλου ςημαντικό» ϋωσ το «Πϊρα πολύ ςημαντικό» με ενδιϊμεςη επιλογό το «Μϋτρια 

ςημαντικό». 

Σα ϊτομα που απϊντηςαν, ανϊ παρϊγοντα, κυμαύνονται μεταξύ 328 και 330. Δώδεκα (12) ϊτομα 

δεν απϊντηςαν ςε κανϋναν από τουσ παρϊγοντεσ. την κατϊ φύλο ανϊλυςη δεν ςυμπεριελόφθηςαν 

τα ϊτομα που δεν εύχαν δηλώςει φύλο. 

το ςύνολο των απαντόςεων και λαμβϊνοντασ υπ’ όψη ςυνολικϊ το τι θεωρούν «Αρκετϊ 

ημαντικό» και «Πϊρα πολύ ςημαντικό», διαπιςτώνεται  ότι για τισ ερωτώμενεσ/ουσ η 

παρϊμετροσ που ϋχει τη  μεγαλύτερη βαρύτητα για τη μελλοντικό εργαςύα εύναι ο «Καλόσ Μιςθόσ» 

με ποςοςτό 95,2%. Ψσ επόμενουσ ςε ςημαςύα παρϊγοντεσ, με ελϊχιςτη διαφορϊ από τον πρώτο, 

αναδεικνύουν τισ «Καλϋσ Εργαςιακϋσ υνθόκεσ» (95,1%), τισ «Καλϋσ ςχϋςεισ με τουσ 

ςυναδϋλφουσ/ςυνεργϊτεσ» (95,1%) και ακολουθεύ, η «Εργαςιακό Αςφϊλεια» με 94,5%.  

 

Γρϊφημα 62. Αξιολόγηςη ςημαςύασ παραγόντων για τη μελλοντικό εργαςύα, ςε % (υνολικϊ) 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
95,2 95,1 95,1 94,5 

89,4 85,7 
79 79 78 77,3 

37,5 



134 

 

Ο παρϊγοντασ που θεωρεύται ότι ϋχει τη μικρότερη ςημαςύα από όλουσ για τη μελλοντικό 

εργαςύα εύναι η «Δυνατότητα εργαςύασ ςτο εξωτερικό» (37,5%). Η «υνεχιζόμενη Εκπαύδευςη 

και Κατϊρτιςη» βρύςκεται ςτην όγδοη θϋςη (8η) ςτη ςειρϊ κατϊταξησ μεταξύ των ϋντεκα 

παραγόντων, με 79,9%.  

ε ςχϋςη με τισ απαντόςεισ που ϋδωςε ςε παρόμοιο ερωτηματολόγιο η ομϊδα των Απολυμϋνων 

από το .Μ. Λϊριςα, παρατηρεύται ότι και οι δύο ομϊδεσ δύνουν προτεραιότητα ςτουσ ύδιουσ ακριβώσ 

παρϊγοντεσ με μικρϋσ διαφορϋσ ςτη ςειρϊ αξιολόγηςησ. Η ομϊδα των NEETs δύνει μεγαλύτερη 

ϋμφαςη ςε όλουσ του παρϊγοντεσ με διαφορϋσ που κυμαύνονται από 1,8 % ϋωσ 5,1%. 

Πύνακασ 11: ημαςύα των 4 πρώτων παραγόντων για τη μελλοντικό εργαςύα, NEETs - Απολυμϋνοι 
.Μ. Λϊριςα) 

NEETs % Απολυμϋνοι .Μ. Λϊριςα % 
Καλόσ Μιςθόσ 95.2 Εργαςιακό Αςφϊλεια 92.7 

Καλϋσ εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ 95.1 Καλόσ Μιςθόσ 92.3 

Καλϋσ ςχϋςεισ με τισ/τουσ 
ςυναδϋλφουσ/ςυνεργϊτεσ 

95.1 
Καλϋσ ςχϋςεισ με τισ/τουσ 
ςυναδϋλφουσ/ςυνεργϊτεσ 

91 

Εργαςιακό Αςφϊλεια 94.5 Καλϋσ εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ 90 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 
 

Και οι δύο ομϊδεσ θεωρούν ότι η «Δυνατότητα Εργαςύασ ςτο εξωτερικό» ϋχει μικρό ςημαςύα για 

τη μελλοντικό εργαςύα τουσ, όςο και τη μικρότερη ςε ςχϋςη με τισ ϊλλεσ παραμϋτρουσ, ωςτόςο η 

ομϊδα των Απολυμϋνων του .Μ. Λϊριςα φαύνεται περιςςότερο απρόθυμη (27,4%), ςε ςχϋςη με την 

ομϊδα των NEETs (37,5%), να την ςυμπεριλϊβει ςτισ επιλογϋσ τησ.  

Λαμβϊνοντασ και πϊλι υπόψη το ςύνολο των δύο υψηλότερων επιπϋδων αξιολόγηςησ («Αρκετϊ 

ημαντικό και «Πϊρα πολύ ςημαντικό»), βλϋπουμε ότι η ςειρϊ αξιολόγηςησ των παραγόντων για την 

μελλοντικό εργαςύα, παρουςιϊζει αρκετϋσ διαφορϋσ ανϊμεςα ςτα δύο φύλα. 

Οι γυναύκεσ τοποθετούν ςτην κορυφό τησ αξιολογικόσ τουσ κρύςησ τον παρϊγοντα «Καλϋσ 

ςχϋςεισ με τουσ ςυναδϋλφουσ/ςυνεργϊτεσ» (97,1%) και του δύνουν μεγαλύτερη βαρύτητα από 

τουσ ϊνδρεσ (91,5%). Οι ϊνδρεσ θεωρούν τον «Καλό Μιςθό» (94,1%) ωσ ςημαντικότερο παρϊγοντα, 

δύνοντασ του όμωσ  λύγο μικρότερη βαρύτητα από αυτό που του αποδύδουν οι γυναύκεσ (95,7%). 

Γενικϊ, ανϊμεςα ςτα δύο φύλα, οι γυναύκεσ αποδύδουν μεγαλύτερη ςημαςύα από τουσ ϊνδρεσ ςε 

όλουσ τουσ παρϊγοντεσ που προτϊθηκαν με το ερωτηματολόγιο. Οι διαφορϋσ αυτϋσ κυμαύνονται 

μεταξύ 0,4% ςτη «Δυνατότητα εργαςύασ ςτο εξωτερικό» (37,4% και 37% αντύςτοιχα) και 12,3% ςτα 

«ύγχρονα Εργαλεύα Εργαςύασ» (82,9% και 70,6% αντύςτοιχα). Διαφορϋσ ϊνω του 10%, ςτην 
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ϋμφαςη που δύνουν οι γυναύκεσ, παρατηρούνται επύςησ ςτουσ παρϊγοντεσ «υνεχιζόμενη 

Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη» (84% και 72% αντύςτοιχα), «Επαγγελματικό Αναγνώριςη» (84% και 

73,1% αντύςτοιχα) και ςτη «Βελτύωςη των Δεξιοτότων μου» (93,2% και 83,1% αντύςτοιχα). 

 
Γρϊφημα 63. Αξιολόγηςη ςημαςύασ παραγόντων για τη μελλοντικό εργαςύα, ςε % (Ωνδρεσ) 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 
 

Γρϊφημα 64. Αξιολόγηςη ςημαςύασ παραγόντων για τη μελλοντικό εργαςύα, ςε % (Γυναύκεσ) 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Ση μικρότερη ςημαςύα μεταξύ των παραγόντων για τη μελλοντικό εργαςύα τουσ, τόςο οι 

γυναύκεσ όςο και οι ϊνδρεσ αποδύδουν, με ελϊχιςτη διαφορϊ μεταξύ τουσ, ςτη «Δυνατότητα εργαςύασ 

ςτο εξωτερικό» (37,4% και 37% αντύςτοιχα).  
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ε ςχϋςη με τισ απαντόςεισ που ϋδωςε η ομϊδα των Απολυμϋνων από το .Μ. Λϊριςα, 

παρατηρεύται ότι και ςτισ δύο περιπτώςεισ οι γυναύκεσ δύνουν μεγαλύτερη ϋμφαςη ςχεδόν ςε όλουσ 

τουσ παρϊγοντεσ που προτϊθηκαν.  

 
Πύνακασ 12: Αξιολόγηςη ςημαςύασ παραγόντων για τη μελλοντικό εργαςύα, (Ωνδρεσ - Γυναύκεσ) 

Ωνδρεσ % Γυναύκεσ % 

Καλόσ Μιςθόσ 94.1 
Καλϋσ ςχϋςεισ με τουσ 
ςυναδϋλφουσ/ςυνεργϊτεσ 97.1 

Καλϋσ εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ 93.3 Εργαςιακό Αςφϊλεια 96.1 

Εργαςιακό Αςφϊλεια 92.4 Καλϋσ εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ 96.1 
Καλϋσ ςχϋςεισ με τουσ 
ςυναδϋλφουσ/ςυνεργϊτεσ 91.5 Καλόσ Μιςθόσ 95.7 

Βελτύωςη των Δεξιοτότων μου 83.1 Βελτύωςη των Δεξιοτότων μου 93.2 

Επαγγελματικό Εξϋλιξη 80.5 Επαγγελματικό Εξϋλιξη 88.8 

Επαγγελματικό Αναγνώριςη 73.1 Επαγγελματικό Αναγνώριςη 84 

υνεχιζόμενη εκπαύδευςη και 
Κατϊρτιςη 72 

υνεχιζόμενη εκπαύδευςη και 
Κατϊρτιςη 84 

Ευϋλικτο Ψρϊριο Εργαςύασ 71.4 ύγχρονα Εργαλεύα Εργαςύασ 82.9 

ύγχρονα Εργαλεύα Εργαςύασ 70.6 Ευϋλικτο Ψρϊριο Εργαςύασ 81.2 
Δυνατότητα εργαςύασ ςτο 
εξωτερικό 37 

Δυνατότητα εργαςύασ ςτο 
εξωτερικό 37.4 

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

ήςον αφορϊ το εκπαιδευτικό επύπεδο και πϊντα με το κριτόριο του τι θεωρεύται «Πϊρα πολύ» 

και «Αρκετϊ» ςημαντικό για τη μελλοντικό εργαςύα καταγρϊφονται τα παρακϊτω.: 

ήςεσ/οι ανόκουν ςτην ομϊδα των ατόμων με Μεταπτυχιακό (10) αποδύδουν τη μϋγιςτη 

ςημαςύα (100%) ςτην «Επαγγελματικό Εξϋλιξη», ςτισ «Καλϋσ Εργαςιακϋσ υνθόκεσ» και ςτισ 

«Καλϋσ χϋςεισ με τουσ υναδϋλφουσ». Επόμενουσ παρϊγοντεσ ςτη ςειρϊ με 88,9% θεωρούν τον 

«Καλό Μιςθό», την «Βελτύωςη των Δεξιοτότων μου» και τα «ύγχρονα Εργαλεύα Εργαςύασ».  Σην 

μικρότερη ςημαςύα αποδύδουν ςτο «Ευϋλικτο Ψρϊριο Εργαςύασ» (33,3%). 

ήςεσ/οι ϋχουν πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ (80 ϊτομα) αξιολογούν ωσ πιο ςημαντικούσ παρϊγοντεσ (96,2%) 

τον «Καλό Μιςθό» και την «Εργαςιακό Αςφϊλεια» και επόμενεσ τισ «Καλϋσ χϋςεισ με τουσ 

υναδϋλφουσ» (94,9%). Ση μικρότερη ςημαςύα αποδύδουν ςτη «Δυνατότητα εργαςύασ ςτο 

εξωτερικό» (33,3%). 
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Για τισ/τουσ απόφοιτεσ/ουσ των ΙΕΚ (57 ϊτομα) τη μεγαλύτερη ςημαςύα ϋχουν οι «Καλϋσ 

Εργαςιακϋσ υνθόκεσ» (96,4%) και ακολουθεύ η «Εργαςιακό Αςφϊλεια» (94,5%). Ση μικρότερη 

ςημαςύα αποδύδουν επύςησ ςτην «Δυνατότητα εργαςύασ ςτο εξωτερικό» (40%). 

Η ομϊδα των αποφούτων του ΓΕ.Λ. (54 ϊτομα) ξεχωρύζει ωσ ςημαντικότερο παρϊγοντα τισ 

«Καλϋσ χϋςεισ με τουσ υναδϋλφουσ» (98,1%) και ακολουθούν με 96,3% ο «Καλόσ Μιςθόσ», η 

«Εργαςιακό Αςφϊλεια» και οι «Καλϋσ Εργαςιακϋσ υνθόκεσ». Ση μικρότερη ςημαςύα για τη 

μελλοντικό εργαςύα και ςε αυτό την εκπαιδευτό κατηγορύα ϋχει η «Δυνατότητα εργαςύασ ςτο 

εξωτερικό» (40,7%). 

Οι απόφοιτεσ/οι του Σεχ. Επ. Λ. (101 ϊτομα) αποδύδουν τη μεγαλύτερη ςημαςύα ςτον «Καλό 

Μιςθό» (96,9%) και αμϋςωσ μετϊ ςτην «Εργαςιακό Αςφϊλεια» (94,9%). Ση μικρότερη ςημαςύα για 

την εργαςύα ϋχει και για αυτϋσ/ούσ η «Δυνατότητα εργαςύασ ςτο εξωτερικό» (34%). 

Οι απόφοιτεσ/οι των ΕΠΑ – ΟΑΕΔ (18 ϊτομα) αποδύδουν τη μϋγιςτη βαρύτητα (100%) ςτον 

«Καλό Μιςθό» και ςτισ «Καλϋσ Εργαςιακϋσ υνθόκεσ» και ακολουθούν με 94,1% η «Εργαςιακό 

Αςφϊλεια», η «Επαγγελματικό Εξϋλιξη», η «Βελτύωςη των Δεξιοτότων μου» και οι «Καλϋσ χϋςεισ με 

τουσ υναδϋλφουσ». Θεωρούν, όπωσ και οι προηγούμενεσ ομϊδεσ, ότι ο παρϊγοντασ με την 

μικρότερη βαρύτητα εύναι η «Δυνατότητα εργαςύασ ςτο εξωτερικό» (58,8%). 

Οι απόφοιτεσ/οι του Σρ. Γυμναςύου (8 ϊτομα) δύνουν τη μϋγιςτη βαρύτητα (100%) ςε αρκετούσ 

παρϊγοντεσ, όπωσ ςτην «Εργαςιακό Αςφϊλεια», ςτισ «Καλϋσ Εργαςιακϋσ υνθόκεσ», ςτην 

«υνεχιζόμενη Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη» και ςτισ «Καλϋσ χϋςεισ με τουσ υναδϋλφουσ» 

και ακολουθούν με 87,5% ο «Καλόσ Μιςθόσ», η «Επαγγελματικό Αναγνώριςη» και τα «ύγχρονα 

Εργαλεύα Εργαςύασ». Ση μικρότερη ςημαςύα αποδύδουν επύςησ ςτην «Δυνατότητα εργαςύασ ςτο 

εξωτερικό» (28,6%). 

Για τισ/τουσ απόφοιτεσ/ουσ του Δημοτικού (6 ϊτομα) τη μϋγιςτη ςημαςύα (100%) ϋχουν ο 

«Καλόσ Μιςθόσ», η «Βελτύωςη των Δεξιοτότων μου», η «Επαγγελματικό Αναγνώριςη»,  οι 

«Καλϋσ Εργαςιακϋσ υνθόκεσ» και οι «Καλϋσ χϋςεισ με τουσ υναδϋλφουσ». Ακολουθούν με 

80% η «Εργαςιακό Αςφϊλεια», η «υνεχιζόμενη Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη» και η «Επαγγελματικό 

Εξϋλιξη». Ενδιαφϋρον ϋχει ότι ϊτομα που ανόκουν ςτην ςυγκεκριμϋνη εκπαιδευτικό ομϊδα θεωρούν 

ςτο ςύνολό τουσ, 100%, την «Δυνατότητα εργαςύασ ςτο εξωτερικό», από «Μϋτρια» ωσ 

«Καθόλου» ςημαντικό παρϊγοντα για την μελλοντικό τουσ εργαςύα. 

ήςεσ/οι ϋχουν τελειώςει κϊποιεσ τϊξεισ του Δημοτικού (5 ϊτομα) διακρύνουν, ςτο ςύνολό τουσ 

(100%) τον παρϊγοντα οι «Καλϋσ χϋςεισ με τουσ υναδϋλφουσ» ωσ πρωτεύοντα για την 
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μελλοντικό τουσ εργαςύα και επόμενουσ ςτην ςειρϊ με 80% αρκετϋσ παραμϋτρουσ, την «Εργαςιακό 

Αςφϊλεια», την «Επαγγελματικό Εξϋλιξη», την «Βελτύωςη των Δεξιοτότων μου», τισ «Καλϋσ 

Εργαςιακϋσ υνθόκεσ» και την «υνεχιζόμενη Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη». Επιςημαύνεται ότι τα 

ϊτομα τησ ςυγκεκριμϋνησ εκπαιδευτικόσ ομϊδασ, ςε αντύθεςη με όλεσ τισ ϊλλεσ, δύνουν αρκετϊ 

μεγαλύτερη βαρύτητα ςτην «Δυνατότητα εργαςύασ ςτο εξωτερικό» (60%).  

 
Γρϊφημα 65. Οι τρεύσ ςημαντικότεροι παρϊγοντεσ για τη μελλοντικό εργαςύα, ανϊ εκπαιδευτικό 
επύπεδο, ςε % (υνολικϊ) 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 
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 Καλόσ Μιςθόσ Καλϋσ εργαςιακϋσ υνθόκεσ Καλϋσ ςχϋςεισ με τουσ 
υναδϋλφουσ/υνεργϊτεσ 

Μεταπτυχιακό 88,9 100 100

Πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ 96,2 92,3 94,9

Δύπλωμα ΙΕΚ 92,7 96,4 92,7

Γεν. Λυκ. 96,3 96,3 98,1

Σεχν. Επ. Λ. 96,9 94,8 93,9

ΕΠΑ-ΟΑΕΔ 100 100,0 94,1

Γυμνϊςιο 87,5 100,0 100

Δημοτικό 100 100,0 100

Σϊξεισ Δημ. 60 80,0 100

Μεταπτυχιακό Πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ Δύπλωμα ΙΕΚ Γεν. Λυκ. Σεχν. Επ. Λ. 

ΕΠΑ-ΟΑΕΔ Γυμνϊςιο Δημοτικό Σϊξεισ Δημ. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

την παρούςα ϋκδοςη παρουςιϊςτηκαν τα αποτελϋςματα τησ μελϋτησ που υλοποιόθηκε για τισ 

απόψεισ Νϋων εκτόσ εργαςύασ, εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ (NEETs) για την επαγγελματικό 

εκπαύδευςη και κατϊρτιςη. Πρόκειται για νϋεσ και νϋουσ που ςυμμετεύχαν ςε πρόγραμμα του 

Ευρωπαώκού Σαμεύου Προςαρμογόσ ςτην Παγκοςμιοπούηςη (ΕΣΠ), το οπούο υλοποιόθηκε με αφορμό  

τισ μαζικϋσ απολύςεισ ςτα .Μ Λϊριςα73 ςτισ Περιφϋρειεσ Θεςςαλύασ και Κ. Μακεδονύασ. 

Βαςικό δρϊςη του προγρϊμματοσ όταν η επαγγελματικό κατϊρτιςη των νϋων ςε ειδικότητεσ που 

ϋχουν ζότηςη από την αγορϊ εργαςύασ, με βϊςη την ανϊλυςη που πραγματοπούηςε ο Μηχανιςμόσ 

Διϊγνωςησ των Αναγκών.  τη μελϋτη ϋγινε προςπϊθεια να αποτυπωθούν ποικύλα χαρακτηριςτικϊ 

και αντιλόψεισ των ατόμων που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα και να εξεταςτεύ, τόςο η εμπειρύα τουσ 

από τη ςυμμετοχό ςτο πρόγραμμα κατϊρτιςησ του ΕΣΠ, όςο και οι γενικότερεσ αντιλόψεισ τουσ για 

την επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη (ΕΕΚ). Η ςυνδυαςτικό αυτό προςϋγγιςη ανϋδειξε τουσ 

πολλαπλούσ παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν αφενόσ, τισ απόψεισ που διαμορφώνονται για την ΕΕΚ 

αφετϋρου την αποτελεςματικότητα τησ.  

 

Ανακεφαλαιώνοντασ, κϊποια βαςικϊ ςυμπερϊςματα που προκύπτουν από την ανϊλυςη που 

προηγόθηκε εύναι.   

 
Α. Χαρακτηριςτικϊ των ΝΕΕΤs που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα 

 Οι ΝΕΕΣs που ςυμμετεύχαν ςτην παρούςα μελϋτη εύναι ςτην πλειοψηφύα γυναύκεσ που δεν 

ανόκουν ςε μειονεκτούςεσ ομϊδεσ,74 25-29 ετών, με μεςαύο και υψηλό επύπεδο εκπαύδευςησ, 

(Σεχνικό - Επαγγελματικό Λύκειο, Πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ, Δύπλωμα ΙΕΚ). Οι γονεύσ αποτελούν την κύρια 

πηγό οικονομικόσ υποςτόριξησ των νϋων ΝΕΕΣs, ενώ οι γυναύκεσ που δηλώνουν  παντρεμϋνεσ 

αναφϋρουν ότι ϋχουν υποςτόριξη και από το ςύζυγο/ςύντροφο.   

 

 Αρκετϋσ και αρκετού δόλωςαν εργαςιακό εμπειρύα, την οπούα απϋκτηςαν ςε ςύντομο χρονικό 

διϊςτημα από την ολοκλόρωςη των ςπουδών τουσ. Ψςτόςο, για την πλειονότητα των ατόμων η 

εργαςύα αυτό δεν εύχε ςυνϊφεια με την εκπαύδευςη που εύχε ολοκληρώςει, ακόμα και για 

                                                           
73 Φ. Παώδούςη (επιμ.), 2018 
74 Σισ ομϊδεσ ςτισ οπούεσ αναφερόταν η πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για ϋνταξό ςτο πρόγραμμα του 
ΕΣΠ 
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τισ/τουσ απόφοιτεσ/τουσ του Σεχνικού-Επαγγελματικού Λυκεύου και των ΕΠΑ-ΟΑΕΔ 

Ενδιαφϋρον εύναι ότι η πλειοψηφύα των ατόμων που δόλωςε ςυνϊφεια πτυχύου και εργαςύασ 

όταν, οι κϊτοχοι πτυχύου ΑΕΙ/ΣΕΙ. 

  

 Οι φύλοι και οι ςυγγενεύσ όταν οι πιο ςυχνϊ αναφερόμενοι τρόποι εύρεςησ τησ εργαςύασ που 

ανϋφεραν ότι εύχαν οι ΝΕΕΣs ςτο παρελθόν, ενώ μικρότεροσ αριθμόσ νϋων ςημειώνει τον ΟΑΕΔ 

και με δικό του πρωτοβουλύα. Μϊλιςτα όταν ςε ϊλλη ενότητα του ερωτηματολογύου ερωτούνται 

για το ποιουσ θεωρούν ςημαντικούσ παρϊγοντεσ εύρεςησ εργαςύασ προκρύνουν τισ «κοινωνικϋσ 

επαφϋσ» και δευτερευόντωσ τισ δεξιότητϋσ τουσ ό τισ επαγγελματικϋσ τουσ γνώςεισ.  

 

 Η  πλειοψηφύα των ερωτώμενων αποδύδει την ανεργύα του ςτην οικονομικό κρύςη, εξαιτύασ τησ 

οπούασ δεν υπϊρχουν αρκετϋσ δουλειϋσ. Ψςτόςο ςε ϊλλο ερώτημα ςχετικϊ με την αξιολόγηςη 

παραγόντων εύρεςησ εργαςύασ «η κατϊςταςη ςτην αγορϊ εργαςύασ» βρύςκεται ςτην 8η θϋςη 

μεταξύ 15 προτεινόμενων παραγόντων για τουσ ϊνδρεσ και ςτην 3η θϋςη για τισ γυναύκεσ. 

Φαμηλότερα εύναι τα ποςοςτϊ αυτών που θεωρούν ότι η ανεργύα του οφεύλεται ςτην ϋλλειψη 

εργαςιακόσ εμπειρύασ, ό ςτο ότι «Οι μιςθού που προςφϋρονται εύναι χαμηλού», ενώ ϋνα ακόμα 

μικρότερο ποςοςτό ςημειώνει ότι το πτυχύο του δεν ϋχει ζότηςη. 

 

 ήμωσ, οι περιςςότερεσ/οι νϋεσ/οι που ςυμμετεύχαν ςτο πρόγραμμα δεν ϋχουν εγκαταλεύψει τισ 

προςπϊθειεσ επανϋνταξησ, αφού δόλωςαν ότι ϋχουν ζητόςει βοόθεια προκειμϋνου να εργαςτούν 

και μϊλιςτα οι νϋεσ γυναύκεσ ςε υψηλότερο ποςοςτό από τουσ νϋουσ ϊνδρεσ. Αυτϋσ και αυτού που 

εμφανύζονται να μην ϋχουν προβεύ ςε ενϋργειεσ επανϋνταξησ τουσ ςτην εργαςύα ανόκουν κυρύωσ 

ςε δύο, εκ διαμϋτρου αντύθετεσ, εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ: τα ϊτομα με Μεταπτυχιακό και αυτϋσ/οι 

με μερικϋσ τϊξεισ του Δημοτικού! Για την αναζότηςη βοόθειασ/εργαςύασ ςχεδόν όλεσ και όλοι 

απευθύνθηκαν ςτον ΟΑΕΔ και ςε αρκετϊ μικρότερα ποςοςτϊ ςε υπηρεςύεσ του Δόμου και ςε 

γραφεύο ευρϋςεωσ εργαςύασ. 

 

 Για την εργαςιακό τουσ επανϋνταξη η πλειοψηφύα των νϋων τησ παρούςασ ϋρευνασ εύναι 

πρόθυμη για γεωγραφικό μετακύνηςη, ςε υψηλότερο ποςοςτό ςτουσ ϊνδρεσ από ότι ςτισ 

γυναύκεσ. Επύςησ, η πρόθεςη αλλαγόσ τόπου διαμονόσ  για εργαςύα φαύνεται να ςυνδϋεται με το 

επύπεδο εκπαύδευςησ, όπου όςο υψηλότερο εύναι, τόςο περιςςότερο θετικό εύναι η απόκριςη, με 

μια διαφοροπούηςη από τισ/τουσ απόφοιτεσ/τουσ τριτϊξιου Γυμνϊςιου (πολύ μικρόσ αριθμόσ 
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ωφελούμενων). ήςεσ και όςοι απαντούν θετικϊ ςτη γεωγραφικό κινητικότητα, το μεγαλύτερο 

ποςοςτό επιλϋγει Ελλϊδα, ενώ κϊτι λιγότερο από το 1/4 θα επϋλεγε ϊλλη ευρωπαώκό χώρα. Σο 

φύλο και εδώ παύζει ϋνα αρκετϊ ςημαντικό ρόλο, αφού τα ποςοςτϊ των νϋων ανδρών που 

δηλώνουν πρόθυμοι να μετοικύςουν ςε ϊλλη ευρωπαώκό χώρα ό ςε χώρα εκτόσ Ευρώπησ εύναι 

υψηλότερα από αυτϊ των γυναικών. 

 

Β. Ενδιαφϋρον και αντιλόψεισ για την  επαγγελματικό εκπαύδευςη και  κατϊρτιςη 

 Η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των ΝΕΕΣs που ςυμμετεύχε ςτην ϋρευνα δόλωςε ότι ϋχει ενδιαφϋρον 

και αναζητϊ προγρϊμματα  επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, οι δε νϋεσ γυναύκεσ ςε μεγαλύτερο 

ποςοςτό από τουσ νϋουσ ϊνδρεσ. Σα ϊτομα με δευτεροβϊθμιο επύπεδο εκπαύδευςησ όπωσ ΕΠΑ-

ΟΑΕΔ, ΓΕΛ και Σεχνικό - Επαγγελματικό Λύκειο δηλώνουν μικρότερο ενδιαφϋρον για αναζότηςη 

προγραμμϊτων κατϊρτιςησ, από αυτό ϊλλων εκπαιδευτικών επιπϋδων.  

 

 Η αναζότηςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ πραγματοποιεύται μϋςω τεςςϊρων βαςικών πηγών, οι 

οπούεσ εύναι κατϊ ςειρϊ: τα ΚΕΚ, το διαδύκτυο, ο ΟΑΕΔ, οι φύλεσ/οι. Ο ΟΑΕΔ εύναι η 

ςημαντικότερη πηγό αναζότηςησ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ για τα ϊτομα πρωτοβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ, τα ΚΕΚ για τισ/τουσ κατόχουσ Μεταπτυχιακού και το Διαδύκτυο για τισ/τουσ 

πτυχιούχεσ/ουσ ΑΕΙ/ΣΕΙ  

 

 Παρότι η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των νϋων αναζητϊ προγρϊμματα κατϊρτιςησ, ϋνα αρκετϊ 

μικρότερο ποςοςτό ϋχει ςυμμετϊςχει ςε αυτϊ ςτο παρελθόν. Η ϋλλειψη ενημϋρωςησ75 και η μη 

προςφορϊ προγραμμϊτων ςε αυτϋσ/ούσ εύναι οι δύο βαςικού λόγοι που επικαλούνται οι νϋεσ/οι 

τησ ϋρευνασ για τη μη ςυμμετοχό τουσ. Εντούτοισ, οι περιςςότερεσ/οι ςε ερώτηςη επόμενησ 

ενότητασ απαντούν ότι η πληροφόρηςη για την επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη (ΕΕΚ) 

εύναι επαρκόσ. Οι απόφοιτεσ/οι Γενικού Λυκεύου θεωρούν περιςςότερο από όλεσ/ουσ ότι η 

ενημϋρωςη για την ΕΕΚ  εύναι επαρκόσ, ενώ το αντύθετο πιςτεύουν οι κϊτοχοι Μεταπτυχιακού 

διπλώματοσ. 

 

                                                           
75 τα ςυμπερϊςματα που εξϊγει το CEDEFOP, 2017  ςτην ευρωπαώκό ϋρευνα γνώμησ για την ΕΕΚ, αναφϋρεται ότι  υπϊρχει 
μια ιςχυρό ςυςχϋτιςη ανϊμεςα ςτην πληροφόρηςη που ϋχουν τα ϊτομα και ςτη ςυμμετοχό τουσ ςε προγρϊμματα 
κατϊρτιςησ  
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 Σο υψηλότερο ποςοςτό, αν και λιγότερο από το μιςό, των ΝΕΕΣs του προγρϊμματοσ πιςτεύει ότι 

η επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη (ΕΕΚ) ϋχει γενικϊ μια θετικό εικόνα ςτη Ελλϊδα. Οι 

κϊτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματοσ πιςτεύουν περιςςότερο από όλεσ και όλουσ ότι η ΕΕΚ δεν 

ϋχει θετικό εικόνα ςτην Ελλϊδα, ενώ τα ϊτομα με Απολυτόριο Γενικού Λυκεύου και Σεχνικού 

Επαγγελματικού Λυκεύου υποςτηρύζουν το αντύθετο. 

 

 Ϊνα ςημαντικό ποςοςτό των ςυμμετεχόντων ΝΕΕΣs ςυνδϋει την ΕΕΚ με αυτϋσ και αυτούσ που 

εγκαταλεύπουν το ςχολεύο, δεν θεωρούν, ωςτόςο, ότι την επιλϋγουν ϊτομα που απϋτυχαν ςτη 

Γενικό εκπαύδευςη. Επύςησ, η πλειοψηφύα των ςυμμετεχόντων διαφωνεύ με το ότι η ΕΕΚ εύναι 

δεύτερησ κατηγορύασ εκπαύδευςη και ότι αφορϊ περιοριςμϋνεσ τεχνικϋσ ειδικότητεσ, ενώ 

υποςτηρύζει ότι προςφϋρει μια ολοκληρωμϋνη γνώςη για ϋνα αντικεύμενο εργαςύασ. 

 

 Οι απόψεισ των ςυμμετεχόντων για τη ςχϋςη ΕΕΚ και αγορϊσ εργαςύασ εύναι λύγο 

αντικρουόμενεσ. Από τη μύα ϋνα ςημαντικό ποςοςτό θεωρεύ ότι η ΕΕΚ δεν εξαςφαλύζει 

ευκολότερη ϋνταξη ςτην αγορϊ εργαςύασ από ότι τα ΓΕ.Λ ό τα ΑΕΙ/ΣΕΙ, από την ϊλλη πιςτεύει ότι 

η ΕΕΚ ςυμβϊλλει ςτη μεύωςη τησ ανεργύασ. Επύςησ, ενώ ϋνα αξιοςημεύωτο ποςοςτό ςυμφωνεύ με 

το ότι η ΕΕΚ οδηγεύ ςε προςωρινϋσ εργαςύεσ, ϋνα εξύςου ςημαντικό ποςοςτό πιςτεύει ότι παρϋχει 

ευκαιρύεσ εργαςιακόσ εξϋλιξησ.! 

 

 Σϋλοσ ωσ προσ την αναγκαιότητα τησ ΕΕΚ  για την οικονομικό ανϊπτυξη το 50% των νϋων 

θεωρεύ ότι εύναι αρκετϊ ϋωσ πολύ ςημαντικό.  

 

Γ. Η κατϊρτιςη ςτο πλαύςιο του ΕΤΠ 

 Οι περιςςότερεσ/οι νϋεσ και νϋοι NEETs δόλωςαν το επύδομα κατϊρτιςησ, ωσ το πιο ςημαντικό 

κύνητρο για τη ςυμμετοχό τουσ ςτο πρόγραμμα κατϊρτιςησ του ΕΣΠ. Ψςτόςο, ςε μικρό 

απόςταςη ακολουθούν η αναβϊθμιςη δεξιοτότων και η απόκτηςη νϋων δεξιοτότων και την 

πρώτη τετρϊδα, ςτουσ λόγουσ επιλογόσ τησ κατϊρτιςησ, ςυμπληρώνει το «Επειδό μου αρϋςει να 

επιμορφώνομαι».  

 

 Ενδιαφϋρον εύναι ότι οι γυναύκεσ ςε πολύ υψηλότερο ποςοςτό από τουσ ϊνδρεσ δηλώνουν την 

απόκτηςη νϋων δεξιοτότων ωσ βαςικό λόγο ςυμμετοχόσ, ενώ οι νϋοι ϊνδρεσ περιςςότερο από τισ 

γυναύκεσ το επύδομα! Επύςησ, παρότι οι ωφελούμενεσ/νοι ανόκουν ςτην ομϊδα των NEETs, ο 
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λόγοσ ςυμμετοχόσ ςτο πρόγραμμα που ςχετύζεται με την ϋνταξη ςτην αγορϊ εργαςύασ, 

ςυγκεντρώνει ποςοςτό κϊτω από 10%, ενώ ακόμα μικρότερο εύναι το ποςοςτό αυτών που 

δηλώνουν το ϊνοιγμα επιχεύρηςησ. Εντούτοισ, ϊνδρεσ και γυναύκεσ, ςε υψηλό ποςοςτό,  

απαντούν ότι θα αξιοποιόςουν ςτην εργαςύα τουσ τισ γνώςεισ που απϋκτηςαν με την κατϊρτιςη, 

παρότι πιςτεύουν ότι δεν θα ϋχουν καλύτερο μιςθό από αυτό. 

 

 την πλειοψηφύα τουσ  οι NEETs δόλωςαν ότι η κατϊρτιςη του ΕΣΠ τισ/τουσ ενδιαφϋρει πολύ 

και εύναι ικανοποιημϋνεσ/νοι από το περιεχόμενο τησ. Επύςησ, μεγϊλο ποςοςτό θεωρεύ ότι η 

κατϊρτιςη ςυνδϋεται με την αγορϊ εργαςύασ76 και ότι προςφϋρει τισ ζητούμενεσ από την αγορϊ 

δεξιότητεσ. Ψςτόςο, ϋνα εξύςου ςημαντικό ποςοςτό των νϋων θεωρεύ ότι δεν θα βρει  ευκολότερα 

εργαςύα μετϊ την ολοκλόρωςη τησ κατϊρτιςησ και αυτό παρότι το 1/3 των ερωτώμενων 

δηλώνει ότι ϋχει ϋνα ςχϋδιο για τη μελλοντικό του απαςχόληςό, με τισ γυναύκεσ να εύναι αρκετϊ 

πιο επιφυλακτικϋσ ωσ προσ αυτό από ότι οι ϊνδρεσ.  

 

Δ. Δεξιότητεσ, αξιολόγηςη και αυτοαξιολόγηςη  

 τισ ερωτόςεισ «Αξιολόγηςησ», μεταξύ των Οριζόντιων δεξιοτότων που προτϊθηκαν με το 

ερωτηματολόγιο, οι NEETs προτϊςςουν ωσ πιο ςημαντικό δεξιότητα για την εργαςύα, ςε επύπεδο 

«Αρκετϊ» και «Πϊρα πολύ», την «Ικανότητα Μϊθηςησ» και, με ελϊχιςτη διαφορϊ από την 

πρώτη, την «Προςαρμοςτικότητα». Επόμενεσ δεξιότητεσ ςτη ςειρϊ αξιολόγηςησ, ςε κοντινό 

επύπεδο με τισ δύο προηγούμενεσ, εμφανύζονται η «Οργανωτικότητα» και οι «Επικοινωνιακϋσ 

Δεξιότητεσ» ακολουθούμενεσ, με ελϊχιςτη διαφορϊ, από την «Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα». Οι 

ερωτώμενεσ/οι εμφανύζονται πιο επιφυλακτικϋσ/ού, ςε ςχϋςη με τισ υπόλοιπεσ δεξιότητεσ, 

απϋναντι ςτην ςημαντικότητα που ϋχουν για την εργαςύα οι «Ηγετικϋσ Ικανοτότεσ» και η 

«Επιχειρηματικότητα».  

 

 Η βαρύτητα που αποδύδουν τα δύο φύλα ςτην ςημαςύα των δεξιοτότων για την εργαςύα 

παρουςιϊζει κϊποιεσ διαφορϋσ. Οι γυναύκεσ αναδεικνύουν ωσ πιο ςημαντικό δεξιότητα την 

«Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα», ενώ οι ϊνδρεσ την «Ικανότητα Μϊθηςησ». Η δεξιότητα 

ςτην οπούα αποδύδουν τη μικρότερη ςημαςύα για την εργαςύα, τόςο οι γυναύκεσ όςο και οι 

ϊνδρεσ, εύναι η «Επιχειρηματικότητα». Παρατηρεύται ότι γυναύκεσ αποδύδουν αρκετϊ 

                                                           
76 ήπωσ ϋχει αναφερθεύ, ϋνα μϋροσ των προγραμμϊτων που προςφϋρθηκαν, βαςύςτηκαν ςε προτϊςεισ που εξόχθηςαν από 
το Μηχανιςμό Διϊγνωςησ. 
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μεγαλύτερη ςημαςύα από τουσ ϊνδρεσ ςε όλεσ ςχεδόν τισ δεξιότητεσ που προτϊθηκαν με το 

ερωτηματολόγιο. Η μόνη δεξιότητα την οπούα αξιολογούν οι ϊνδρεσ ωσ ςημαντικό, ςε 

μεγαλύτερο βαθμό από τισ γυναύκεσ, εύναι οι «Ηγετικϋσ Ικανότητεσ», με διαφορϊ 8,2%. 

 

 ήςον αφορϊ τα διϊφορα εκπαιδευτικϊ επύπεδα παρουςιϊζονται επύςησ διαφοροποιόςεισ, τόςο 

ςτην ςειρϊ αξιολόγηςησ όςο και ςτον βαθμό ςημαντικότητασ που αποδύδει η κϊθε ομϊδα ςτισ 

οριζόντιεσ δεξιότητεσ. Ανϊμεςα ςτισ Βαςικϋσ δεξιότητεσ οι νϋεσ/οι επιλϋγουν ωσ «Αρκετϊ» και 

«Πϊρα πολύ» ςημαντικό για την εργαςύα, τισ «Βαςικϋσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ», με ςημαντικό 

διαφορϊ από τισ υπόλοιπεσ.  

 

 τισ ερωτόςεισ «Αυτοαξιολόγηςησ» διαπιςτώνεται ότι οι NEETs, μεταξύ των Οριζόντιων 

δεξιοτότων που προτϊθηκαν με το ερωτηματολόγιο, ϋχουν την πεπούθηςη ότι διαθϋτουν ςε 

μεγαλύτερο βαθμό («Αρκετϊ» και «Πολύ»), την «Ικανότητα Μϊθηςησ», την οπούα, όπωσ 

ςημειώθηκε και παραπϊνω, εκτιμούν και ωσ την πιο ςημαντικό δεξιότητα για την εύρεςη 

εργαςύασ. Με ελϊχιςτη διαφορϊ από την «Ικανότητα Μϊθηςησ» θεωρούν ότι διαθϋτουν την 

«Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα» την οπούα επύςησ εντϊςςουν μεταξύ των ςημαντικότερων 

δεξιοτότων προκειμϋνου να βρει κϊποιοσ εργαςύα. Πολύ λιγότερα εύναι τα ϊτομα που θεωρούν 

ότι διαθϋτουν «Αρκετϊ» και ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» «Ηγετικϋσ Ικανότητεσ» και 

«Επιχειρηματικότητα».  

 

 O βαθμόσ που οι ερωτώμενοι/εσ πιςτεύουν ότι διαθϋτουν τισ ςυγκεκριμϋνεσ δεξιότητεσ 

(«Αρκετϊ» και «Πολύ») ποικύλει ανϊμεςα ςτα δύο φύλα. Οι γυναύκεσ, ανϊμεςα ςε όλεσ τισ 

δεξιότητεσ που προτϊθηκαν, επιδεικνύουν τον μεγαλύτερο βαθμό αυτοπεπούθηςησ ςτη 

«Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα», ενώ οι ϊνδρεσ εκτιμούν ότι διαθϋτουν, περιςςότερο από 

όλεσ τισ ϊλλεσ δεξιότητεσ, την «Ικανότητα Μϊθηςησ». Σόςο οι γυναύκεσ όςο και οι ϊνδρεσ 

πιςτεύουν ότι διαθϋτουν ςε μικρότερο βαθμό, με ςημαντικό όμωσ διαφορϊ μεταξύ τουσ, την 

«Επιχειρηματικότητα». ημαντικϋσ διαφορϋσ προσ τα πϊνω, ϊνω του 10%, ςημειώνουν οι 

γυναύκεσ επύςησ ςτην «Οργανωτικότητα», ςτισ «Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ» και ςτην «Ευελιξύα». 

Οι μόνεσ δεξιότητεσ ςτισ οπούεσ εμφανύζουν οι ϊνδρεσ υψηλότερο βαθμό πεπούθηςησ ότι τισ 

διαθϋτουν, ςε ςχϋςη με τισ γυναύκεσ, εύναι οι «Ηγετικϋσ Ικανότητεσ» με διαφορϊ 10,8% και η 

«Επιχειρηματικότητα» με διαφορϊ 15,6%. 
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 Ανϊμεςα ςτισ Βαςικϋσ δεξιότητεσ οι νϋεσ/οι θεωρούν ςτην πλειοψηφύα τουσ ότι διαθϋτουν ςε 

μεγαλύτερο βαθμό («Αρκετϊ» και «Πϊρα πολύ») τισ «Βαςικϋσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ», με 

ςημαντικό διαφορϊ από τισ υπόλοιπεσ. ημειώνεται ότι μόνο οι 6 ςτουσ 10 θεωρούν ότι 

διαθϋτουν ςε υψηλό βαθμό («Αρκετϊ» και «Πϊρα Πολύ») τισ «Αριθμητικϋσ Δεξιότητεσ». Περύπου 

οι μιςού από τουσ ερωτώμενουσ δηλώνουν ότι κϊνουν «Φρόςη Ξϋνων Γλωςςών» ςε αυτό το 

επύπεδο και ακόμα λιγότεροι από τουσ μιςούσ πιςτεύουν ότι διαθϋτουν «Προχωρημϋνεσ 

Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ». Σα δύο φύλα εμφανύζουν την ύδια ςειρϊ ςτο βαθμό που θεωρούν ότι 

διαθϋτουν τισ Βαςικϋσ δεξιότητεσ. Γενικϊ, οι γυναύκεσ επιδεικνύουν μεγαλύτερο βαθμό 

αυτοπεπούθηςησ, ςε ςχϋςη με τουσ ϊνδρεσ, ςτισ περιςςότερεσ από αυτϋσ. Η μεγαλύτερη διαφορϊ, 

ϊνω του 10%, ςτην αυτοπεπούθηςη των γυναικών, ςημειώνεται ςτισ «Βαςικϋσ Δεξιότητεσ 

Πληροφορικόσ». Οι ϊνδρεσ εμφανύζονται να ϋχουν λύγο περιςςότερη εμπιςτοςύνη ςτον εαυτό 

τουσ, ςε ςχϋςη με τισ γυναύκεσ, ςτισ «Αριθμητικϋσ Δεξιότητεσ». 

 

Ε. Παρϊγοντεσ για να βρει κϊποιοσ εργαςύα-Παρϊγοντεσ για την παρούςα και μελλοντικό 

εργαςύα 

 Από τισ απαντόςεισ που ςυγκεντρώθηκαν προκύπτει ότι οι ερωτώμενεσ/οι, μεταξύ των 

παραγόντων που τϋθηκαν με το ερωτηματολόγιο, εκτιμούν ότι η παρϊμετροσ με τη μεγαλύτερη 

βαρύτητα («Αρκετϊ» και «Πϊρα πολύ») προκειμϋνου να βρει κϊποιοσ εργαςύα εύναι οι 

«Κοινωνικϋσ επαφϋσ». Διαπιςτώνεται δηλαδό ότι, τα κοινωνικϊ δύκτυα και οι κατϊλληλεσ 

κοινωνικϋσ γνωριμύεσ εκτιμώνται ωσ το βαςικότερο εργαλεύο ςτην εύρεςη εργαςύασ. Επόμενοι 

ςημαντικού παρϊγοντεσ, με ελϊχιςτη διαφορϊ μεταξύ τουσ, εμφανύζονται οι «Δεξιότητεσ» ενόσ 

ατόμου και οι «Επαγγελματικϋσ του Γνώςεισ» και ακολουθεύ η «Κατϊςταςη ςτην αγορϊ 

εργαςύασ». Ο παρϊγοντασ ςτον οπούο δύνουν την μικρότερη ςημαςύα για την εύρεςη εργαςύασ, με 

ςημαντικό διαφορϊ από τουσ υπόλοιπουσ, εύναι το «Υύλο». 

 

 Ψσ πιο ςημαντικό παρϊγοντα και τα δύο φύλα αξιολογούν τισ «Κοινωνικϋσ Επαφϋσ», ωςτόςο 

οι γυναύκεσ δύνουν αρκετϊ μεγαλύτερη ϋμφαςη ςτην ςυγκεκριμϋνη παρϊμετρο από τουσ ϊνδρεσ. 

Η ςειρϊ με την οπούα τα δύο φύλα αξιολογούν τουσ επόμενουσ παρϊγοντεσ διαφοροποιεύται.  

Γενικϊ, οι γυναύκεσ αποδύδουν αρκετϊ μεγαλύτερη ςημαςύα από τουσ ϊνδρεσ ςε όλουσ ςχεδόν 

τουσ παρϊγοντεσ που προτϊθηκαν με το ερωτηματολόγιο εκτόσ από τον παρϊγοντα οι 
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«υγγενεύσ και οι φύλοι» όπου οι ϊνδρεσ δύνουν λύγο μεγαλύτερη βαρύτητα ςε ςχϋςη με τισ 

γυναύκεσ. Οι γυναύκεσ δύνουν ςημαντικϊ μεγαλύτερη ςημαςύα, ςε ςχϋςη με τουσ ϊνδρεσ, ςτισ 

«Δεξιότητεσ», ςτην «Ηλικύα», ςτην «Κατϊςταςη ςτην αγορϊ εργαςύασ», ςτην «Σύχη», ςτον «Σόπο 

διαμονόσ» και ςτην  «Επαγγελματικό εμπειρύα». Σην μικρότερη ςημαςύα για την εύρεςη 

εργαςύασ, τόςο οι γυναύκεσ όςο και οι ϊνδρεσ, με μικρό διαφορϊ μεταξύ τουσ, αποδύδουν ςτο 

«Υύλο». Ση «υνεχό επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη» την κατατϊςςουν δϋκατη 

(10η) ςτην ςειρϊ αξιολόγηςησ μεταξύ των δεκαπϋντε παραγόντων που προτϊθηκαν. 

 

 Ο πιο ςημαντικόσ παρϊγοντασ για τη μελλοντικό εργαςύα, θεωρεύται ο «Καλόσ Μιςθόσ». 

Επόμενοι παρϊγοντεσ ςε ςημαςύα, με ελϊχιςτη όμωσ διαφορϊ από τον πρώτο, εύναι οι «Καλϋσ 

Εργαςιακϋσ υνθόκεσ» και οι «Καλϋσ ςχϋςεισ με τουσ ςυναδϋλφουσ/ςυνεργϊτεσ» και ακολουθεύ η 

«Εργαςιακό Αςφϊλεια». Διαπιςτώνεται ότι οι νϋοι/εσ δύνουν ϋμφαςη προκειμϋνου για την 

μελλοντικό τουσ εργαςύα και ςε παρϊγοντεσ που αφορούν την ποιότητα του εργαςιακού 

περιβϊλλοντοσ. Ο παρϊγοντασ που θεωρεύται ότι ϋχει τη μικρότερη ςημαςύα από όλουσ για την 

μελλοντικό εργαςύα, με ςημαντικό διαφορϊ από τουσ υπόλοιπουσ, ςχεδόν 40%, εύναι η 

«Δυνατότητα εργαςύασ ςτο εξωτερικό». Ση «υνεχιζόμενη Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη» 

κατατϊςςουν ςτην όγδοη (8η) θϋςη ςτην ςειρϊ εκτύμηςησ τησ βαρύτητασ μεταξύ των ϋντεκα 

παραμϋτρων.  

 

 Ανϊμεςα ςτα δύο φύλα παρουςιϊζονται αρκετϋσ διαφορϋσ ςτη ςειρϊ αξιολόγηςησ των 

παραγόντων για την μελλοντικό εργαςύα. Οι γυναύκεσ προτϊςςουν τισ «Καλϋσ ςχϋςεισ με τουσ 

ςυναδϋλφουσ /ςυνεργϊτεσ» ενώ οι ϊνδρεσ θεωρούν τον «Καλό Μιςθό» ωσ ςημαντικότερο 

παρϊγοντα. Γενικϊ, ανϊμεςα ςτα δύο φύλα, οι γυναύκεσ αποδύδουν μεγαλύτερη ςημαςύα από 

τουσ ϊνδρεσ ςε όλεσ τισ παραμϋτρουσ που προτϊθηκαν με το ερωτηματολόγιο. Αξύζει να 

ςημειωθεύ ότι οι γυναύκεσ δύνουν μεγαλύτερη ϋμφαςη από τουσ ϊνδρεσ ςτη «υνεχιζόμενη 

Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη», ςτην «Επαγγελματικό Αναγνώριςη» και ςτην «Βελτύωςη των 

Δεξιοτότων μου» για τη μελλοντικό τουσ εργαςύα. Ση μικρότερη ςημαςύα για την εύρεςη 

εργαςύασ, τόςο οι γυναύκεσ όςο και οι ϊνδρεσ, με ελϊχιςτη διαφορϊ μεταξύ τουσ, αποδύδουν ςτη 

«Δυνατότητα εργαςύασ ςτο εξωτερικό».  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΤΝΑ  

 
 
1Η ΕΝΟΣΗΣΑ : ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 
 
 
1. Υύλο:   

Ωνδρασ          Γυναύκα  
 

2. Ηλικύα:  ……………………… 
 

3. Οικογενειακό κατϊςταςη (Σημειώςτε ϋνα  Χ ςτη ςτόλη που αντιςτοιχεύ ςτην επιλογό ςασ) 
 Αριθμόσ παιδιών 
 0 1 2 3 >=4 
Ωγαμοσ/η      
Ϊγγαμοσ/η       
Με ςύμφωνο ςυμβύωςησ       
Φόροσ/α      
Διαζευγμϋνοσ/η      
ε διϊςταςη      

 
Μϋλοσ πολύτεκνησ οικογϋνειασ  
Μϋλοσ μονογονεώκόσ  οικογϋνειασ  

 
4. Σόποσ Κατοικύασ  

Περιφϋρεια …………………………………… 
Δόμοσ……………………………………………. 
 

5. Εκπαιδευτικό επύπεδο (Σημειώςτε με ϋνα  Χ ςτη δεξιϊ ςτόλη τον ανώτερο τύτλο ςπουδών  
που  ϋχετε) 

Μεταπτυχιακό δύπλωμα  
Πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ  
Πτυχύο Ανωτϋρασ Επαγγελματικόσ χολόσ  
Δύπλωμα Ι.Ε.Κ.   
Απολυτόριο Γενικού Λυκεύου  
Απολυτόριο Σεχνικού-Επαγγελματικού Λυκεύου  
Απολυτόριο ΕΠΑ-ΟΑΕΔ- Μαθητεύα  
Απολυτόριο Γυμναςύου (τριτϊξιο)  
Απολυτόριο Δημοτικού  
Κϊποιεσ τϊξεισ του Δημοτικού  
Ωλλο……………………………………………………………….  
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6. Ανόκετε ςε κϊποια από τισ παρακϊτω κατηγορύεσ; 

(Ωτομο με αναπηρύα, θύμα ενδοοικογενειακόσ βύασ, θύμα trafficking, Ρομϊ, θρηςκευτικό 
μειονότητα, παλιννοςτούντασ – ομογενόσ, πρώην χρόςτησ, αποφυλακιςμϋνοσ/νη, ϊλλο) 
 
ΝΑΙ          ΟΦΙ  
 

7. Ϊχετε εργαςτεύ ςτο παρελθόν για 20 τουλϊχιςτον ώρεσ την εβδομϊδα; (δεν 
περιλαμβϊνονται η πρακτικό ϊςκηςη, μαθητεύα, voucher)  
 
ΝΑΙ          ΟΦΙ  
 

Εάν ΝΑΙ ςυνεχίςτε ςτην επόμενη ερώτηςη, εάν ΟΧΙ περάςτε ςτην ερώτηςη 12  

 
8. την/τισ εργαςύα/εσ που εύχατε με τουλϊχιςτον 20 ώρεσ την εβδομϊδα, με τι ςχϋςη 

εργαςύασ εύςαςτε :  (Σημειώςτε τισ  επιλογϋσ ςασ «ςε περύπτωςη που εύχατε παραπϊνω από μύα 
εργαςύα> με ϋνα  Χ ςτη δεξιϊ ςτόλη) 

 

ύμβαςη αορύςτου χρόνου  
ύμβαςη οριςμϋνου χρόνου  
Μερικό απαςχόληςη  
Προςωρινό απαςχόληςη  
ύμβαςη ϋργου  
Εκ περιτροπόσ εργαςύα  
Με υπεργολαβύα   
Ωλλο  (διευκρινύςτε) 
……………………………………………………. 

 

 
 
9. Μετϊ την ολοκλόρωςη των ςπουδών ςασ πόςοσ χρόνοσ, περύπου, χρειϊςτηκε για να 

βρεύτε την πρώτη ςασ εργαςύα με τουλϊχιςτον 20 ώρεσ την εβδομϊδα ; (μόνεσ, χρόνοσ)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. Η εργαςύα αυτό εύχε ςχϋςη με το αντικεύμενο ςπουδών ςασ; 
 
ΝΑΙ          ΟΦΙ  

  



155 

 

 
11. Πώσ βρόκατε την εργαςύα που εύχατε με τουλϊχιςτον 20 ώρεσ την εβδομϊδα;  

(Σημειώςτε την επιλογό ςασ με ϋνα Χ ςτη δεξιϊ ςτόλη) 
 
Από τον ΟΑΕΔ  
Από γραφεύο ευρϋςεωσ εργαςύασ  
Από αγγελύα ςτα ΜΜΕ (εφημ., περιοδικό, 
τηλ/ςη, ραδ/νο) 

 

Από διαδικτυακό πλατφόρμα εύρεςησ 
εργαςύασ 

 

Από φύλουσ/εσ  
Από ςυγγενεύσ  
Ϊςτειλα βιογραφικό ςε εργοδότεσ  
Από ϊλλο πρόγραμμα κατϊρτιςησ  
Μϋςω πρακτικόσ ϊςκηςησ  
Μϋςω μαθητεύασ   
Από υπηρεςύεσ του Δόμου  
Ωλλο  (διευκρινύςτε) 
…………………………………………………………………. 

 

 
 
12. Πόςο καιρό περύπου εύςαςτε/μεύνατε ϊνεργοσ/η; (μόνεσ, χρόνοσ) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13. Σο διϊςτημα που εύςαςτε ϊνεργοσ/η πώσ υποςτηρύζεςτε οικονομικϊ; 

 (Σημειώςτε τισ  επιλογϋσ ςασ  <ςε περύπτωςη που εύχατε παραπϊνω από μύα πηγό υποςτόριξησ>  
με ϋνα  Χ ςτη δεξιϊ ςτόλη) 
 
Από τουσ γονεύσ μου  
Από την/τον γυναύκα/ϊνδρα μου  
Από το επύδομα ανεργύασ  
Από τισ αποταμιεύςεισ μου  
Από «δουλειϋσ του ποδαριού»  
Από φύλουσ/εσ  
Από επύδομα πρόνοιασ  
Ωλλο (διευκρινύςτε) 
……………………………………………………… 

 

 
 

14. Θα αλλϊζατε τόπο διαμονόσ προκειμϋνου να εργαςτεύτε; 
 
ΝΑΙ          ΟΦΙ   
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15. Εϊν ΝΑΙ, θα πηγαύνατε : 
(επιλϋξτε μύα μόνο απϊντηςη) 
 

- ε ϊλλη πόλη τησ Ελλϊδασ          
- ε ϊλλη χώρα τησ Ευρώπησ           
- ε ϊλλη χώρα εκτόσ Ευρώπησ       

 
 

16. Εκτόσ από το πρόγραμμα του Ευρωπαώκού Σαμεύου Παγκοςμιοπούηςησ (ΕΣΠ)  
ϋχετε απευθυνθεύ ςε κϊποια ϊλλη υπηρεςύα/φορϋα για βοόθεια ςτην  
εύρεςη εργαςύασ;  

 
ΝΑΙ          ΟΦΙ   

 
 

17. Εϊν ΝΑΙ ςε ποια υπηρεςύα/φορϋα απευθυνθόκατε; (Σημειώςτε τισ επιλογϋσ ςασ  
<ςε περύπτωςη που ϋχετε απευθυνθεύ ςε πϊνω από μύα υπηρεςύα/φορϋα> με ϋνα  Χ ςτη  
δεξιϊ ςτόλη) 
 
τον ΟΑΕΔ  
ε γραφεύο ευρϋςεωσ εργαςύασ  
ε υπηρεςύεσ του Δόμου  
Ωλλο (διευκρινύςτε) : 
…………………………………………………………………. 

 

 
 

 
18. Για ποιουσ από τα παρακϊτω παρϊγοντεσ πιςτεύετε ότι εύςαςτε ϊνεργοσ/η;  

(Επιλϋξτε ϋωσ  δύο από τουσ πιο ςημαντικούσ κατϊ τη γνώμη ςασ  λόγουσ και ςημειώςτε με  
ϋνα  Χ ςτη δεξιϊ ςτόλη) 

 
Δεν υπϊρχουν αρκετϋσ δουλειϋσ λόγω κρύςησ   
Δεν ϋχω ϋγκαιρη πληροφόρηςη για τισ δουλειϋσ    
Σο πτυχύο μου/οι ςπουδϋσ μου δεν ϋχουν ζότηςη  
Δεν ϋχω την απαιτούμενη εργαςιακό εμπειρύα  
Ο τόποσ διαμονόσ μου εύναι μακριϊ από εκεύ που υπϊρχουν 
δουλειϋσ 

 

Δεν ϋχω την κατϊλληλη επαγγελματικό 
εκπαύδευςη/κατϊρτιςη 

 

Οι μιςθού που προςφϋρονται εύναι χαμηλού  
Οι νϋεσ τεχνολογύεσ αντικαθιςτούν τα εργατικϊ χϋρια  
Ωλλο  (διευκρινύςτε): 
……………………………………………………………………………………….. 
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2Η ΕΝΟΣΗΣΑ : ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝ  ΚΑΙ ΑΝΣΙΛΗΧΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ  
 
19. Αναζητϊτε πληροφορύεσ για προγρϊμματα κατϊρτιςησ, προκειμϋνου να ςυμμετϋχετε; 

 
ΝΑΙ          ΟΦΙ   

 
20. Εϊν ΝΑΙ, πού αναζητϊτε τισ πληροφορύεσ ςασ;  

(Σημειώςτε τισ  επιλογϋσ ςασ με ϋνα  Χ ςτη δεξιϊ ςτόλη) 
 
Από τον ΟΑΕΔ  
Από τα Κϋντρα Κατϊρτιςησ (ΚΕΚ)  
Από εργατικϊ κϋντρα  
Από ανακοινώςεισ  ςε ςυλλόγουσ  
Από το διαδύκτυο  
Από φύλουσ/εσ  
Από υπηρεςύεσ του Δόμου  
Δεν ξϋρω που να απευθυνθώ   
Ωλλο  (διευκρινύςτε) 
…………………………………………………………………. 

 

 
21. Ϊχετε παρακολουθόςει προγρϊμματα κατϊρτιςησ ςτο παρελθόν;  

 
ΝΑΙ          ΟΦΙ   

 
 

22. Εϊν ΝΑΙ, παρακαλούμε ςημειώςτε για κϊθε πρόγραμμα κατϊρτιςησ που 
παρακολουθόςατε το αντικεύμενο, τη διϊρκεια και τον τόπο υλοπούηςησ τησ 
   

α/α Αντικεύμενο κατϊρτιςησ  Διϊρκεια Σόποσ Τλοπούηςησ 
1    
2    
3    
4    

 
 

23. Σο/α παραπϊνω πρόγραμμα/τα κατϊρτιςησ πιςτεύετε ότι ςασ βοόθηςαν ςτην αγορϊ 
εργαςύασ; (Σημειώςτε την επιλογό ςασ με ϋνα  Χ για κϊθε ϋνα από τα προγρϊμματα κατϊρτιςησ 
που αναφϋρετε παραπϊνω) 

 
 Προγρϊμματα Κατϊρτιςησ  

1 2 3 4 
Καθόλου      
Ελϊχιςτα       
Μϋτρια      
Αρκετϊ       
Πϊρα πολύ      
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24. Εϊν ΔΕΝ ϋχετε παρακολουθόςει κϊποιο πρόγραμμα κατϊρτιςησ παρακαλούμε 

ςημειώςτε γιατύ; (Σημειώςτε μύα μόνο επιλογό με ϋνα Χ ςτη δεξιϊ ςτόλη) 
  
Δεν το χρειαζόμουν για την εργαςύα μου  
Δεν μου προςφϋρθηκε ποτϋ  
Δεν εύχα χρόνο λόγω εργαςύασ  
Δεν εύχα χρόνο λόγω οικογϋνειασ  
Δεν εύχα ενημϋρωςη  
Ϋταν μακριϊ από τον τόπο διαμονόσ μου  
Δεν ενδιαφερόμουν  
Εύμαι καλϊ καταρτιςμϋνοσ/η  
Δεν εύχε αντικεύμενα κατϊρτιςησ που να με ενδιαφϋρουν  
Για οικονομικούσ λόγουσ   
Λόγω ηλικύασ  
Ωλλο (διευκρινύςτε)  
……………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
 

25. Γιατύ επιλϋξατε την επαγγελματικό κατϊρτιςη ωσ υποςτόριξη από το πρόγραμμα 
ΕΣΠ; (Σημειώςτε μύα μόνο επιλογό με ϋνα  Χ ςτη δεξιϊ ςτόλη)  
 
Για να αναβαθμύςω τισ δεξιότητϋσ μου  
Για να αποκτόςω νϋεσ δεξιότητεσ  
Επειδό αλλϊζω αντικεύμενο εργαςύασ   
Επειδό μου αρϋςει να επιμορφώνομαι  
Για να πϊρω το επύδομα  
Επειδό μου το υπϋδειξαν από το πρόγραμμα ςυμβουλευτικόσ  
Για να ϋρθω ςε επαφό  με ϊλλουσ/λεσ  νϋουσ και νϋεσ που 
βρύςκονται ςτην ύδια θϋςη με εμϋνα 

 

Για την πιςτοπούηςη ςτουσ Η/Τ  
Για να ενταχθώ πιο γρόγορα ςτην αγορϊ εργαςύασ   
Για να ανούξω τη δικιϊ μου επιχεύρηςη  
Συχαύα  
Ωλλο (διευκρινύςτε) 
………………………………………………………………………………………………. 
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26. Παρακαλούμε εκτιμόςτε με βϊςη την κλύμακα «καθόλου-ωσ πϊρα πολύ» τα 

παρακϊτω (Σημειώςτε την επιλογό ςασ με ϋνα  Χ ςτην αντύςτοιχη ςτόλη για κϊθε μύα 
πρόταςη ) 

 
 Καθόλου Ελϊχιςτα Μϋτρια Αρκετϊ Πϊρα πολύ  

Με ενδιαφϋρει το αντικεύμενο 

κατϊρτιςησ που παρακολουθώ 

     

Εύμαι ικανοποιημϋνοσ/η από το 

περιεχόμενο τησ κατϊρτιςησ 

     

Η κατϊρτιςη που παρακολουθώ 

ςυνδϋεται με την αγορϊ 

εργαςύασ ςτην περιοχό μου 

     

Πιςτεύω ότι με την κατϊρτιςη θα 

αποκτόςω τισ απαιτούμενεσ από 

την αγορϊ δεξιότητεσ 

     

Πιςτεύω ότι θα βρω ευκολότερα 

εργαςύα μετϊ το τϋλοσ τησ 

κατϊρτιςησ 

     

Πιςτεύω ότι θα με βοηθόςει ςτα 

επιχειρηματικϊ μου ςχϋδια 

     

Ϊχω ϋνα ςυγκεκριμϋνο ςχϋδιο 

για την απαςχόληςό μου μετϊ το 

τϋλοσ τησ κατϊρτιςησ 

     

Πιςτεύω ότι τισ γνώςεισ που 

αποκτώ ςτην κατϊρτιςη θα τισ 

αξιοποιόςω ςτην εργαςύα μου 

     

Πιςτεύω ότι θα ϋχω καλύτερη 

αμοιβό ςτην εργαςύα μου μετϊ 

την κατϊρτιςη 
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27. Παρακαλούμε ςημειώςτε αν ςυμφωνεύτε ό διαφωνεύτε με τα παρακϊτω (Σημειώςτε  

ϋνα  Χ ςτην αντύςτοιχη ςτόλη για κϊθε μύα πρόταςη) 
  

 Δεν 
ςυμφωνώ 
καθόλου 

υμφωνώ 
ελϊχιςτα 

Ούτε 
υμφωνώ 

/ούτε 
Διαφωνώ  

υμφωνώ 
αρκετϊ 

υμφωνώ 
Πϊρα 
πολύ  

Οι απόφοιτεσ/τοι  τησ 
Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ και 
Κατϊρτιςησ (ΕΕΚ)  βρύςκουν 
ευκολότερα εργαςύα από αυτϋσ/ουσ 
που εύναι απόφοιτεσ/τοι Γενικού 
Λυκεύου/ΑΕΙ/ΣΕΙ  

     

Η Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και 
Κατϊρτιςη εύναι κυρύωσ για τουσ 
μηχανικούσ αυτοκινότων και για 
εργαζόμενεσ/νουσ ςε βιομηχανύεσ 

     

Η Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και 
Κατϊρτιςη ςυμβϊλλει ςτη μεύωςη 
τησ ανεργύασ 

     

Η Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και 
Κατϊρτιςη εύναι καλό για αυτϋσ/ούσ  
που εγκαταλεύπουν το ςχολεύο 

     

Η Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και 
Κατϊρτιςη εύναι αναγκαύα για την 
οικονομικό ανϊπτυξη 

     

Η Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και 
Κατϊρτιςη εύναι γι’ αυτϋσ/ούσ που 
απϋτυχαν ςτην γενικό εκπαύδευςη 

     

Η Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και 
Κατϊρτιςη οδηγεύ ςε προςωρινϋσ 
εργαςύεσ 

     

Η Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και 
Κατϊρτιςη δεν ϋχει θετικό εικόνα 
ςτην Ελλϊδα 

     

Οι ενδιαφερόμενοι/νεσ δεν ϋχουν 
ικανοποιητικό ενημϋρωςη για την 
Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και 
Κατϊρτιςη που τουσ αφορϊ  

     

Η Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και 
Κατϊρτιςη προςφϋρει 
ολοκληρωμϋνεσ γνώςεισ για ϋνα 
εργαςιακό αντικεύμενο  

     

Η Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και 
Κατϊρτιςη δεν εξαςφαλύζει  
εργαςιακό εξϋλιξη 
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3Η ΕΝΟΣΗΣΑ : ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ  & ΕΡΓΑΙΑ 
 

28. Παρακαλούμε αξιολογεύςτε με βϊςη την κλύμακα από 1 ϋωσ 5 τη ςημαςύα που ϋχουν για 
εςϊσ οι αναγραφόμενεσ δεξιότητεσ για την εργαςύα, καθώσ και ςε ποιο βαθμό εςεύσ 
ϋχετε τισ δεξιότητεσ αυτϋσ   
(Σημειώςτε ςτισ ςτόλεσ δεξιϊ  το βαθμό (1, 2,…) τησ κλύμακασ που αντιςτοιχεύ ςτην αξιολόγηςό 
ςασ) 

 
Καθόλου ςημαντικό  1 Δεν την ϋχω καθόλου 
Ελϊχιςτα ςημαντικό  2 Σην ϋχω λύγο 
Μϋτρια ςημαντικό  3 Σην ϋχω ςε μϋτριο βαθμό 
Αρκετϊ ςημαντικό  4 Σην ϋχω αρκετϊ 
Πϊρα πολύ ςημαντικό 5 Σην ϋχω ςε πολύ μεγϊλο βαθμό 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Δεξιότητεσ  
Βαθμολόγηςη 

Για την εργαςύα Αυτοαξιολόγηςη 

Δημιουργικότητα   

Ικανότητα μϊθηςησ   

Πρωτοβουλύα   

Επιχειρηματικότητα   

Ικανότητα εργαςύασ ςε ομϊδα   

Ικανότητα αυτόνομησ εργαςύασ   

Ηγετικϋσ ικανότητεσ   

Ευελιξύα   

Προςαρμοςτικότητα   

Κριτικό ςκϋψη   

Οργανωτικότητα   

Ικανότητα επύλυςησ προβλημϊτων    

Επικοινωνιακϋσ δεξιότητεσ   

Φρόςη Ξϋνων γλωςςών   

Βαςικϋσ δεξιότητεσ πληροφορικόσ   

Προχωρημϋνεσ δεξιότητεσ πληροφορικόσ   

Αριθμητικϋσ δεξιότητεσ   

Ωλλεσ (διευκρινύςτε)   
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29. Παρακαλούμε αξιολογεύςτε με βϊςη την κλύμακα από 1 ϋωσ 5 τη ςημαςύα που  

ϋχουν για εςϊσ οι παρακϊτω παρϊγοντεσ προκειμϋνου να βρει κϊποιοσ/α εργαςύα;  
(Σημειώςτε ςτη δεξιϊ ςτόλη το βαθμό (1, 2,…) τησ κλύμακασ που αντιςτοιχεύ ςτην  
αξιολόγηςό ςασ) 

 
(1) Καθόλου ςημαντικό 
(2) Ελϊχιςτα ημαντικό 
(3) Μϋτρια ημαντικό 
(4) Αρκετϊ ημαντικό 
(5) Πϊρα πολύ ςημαντικό 

 
 

 Βαθμόσ 

Οι κοινωνικϋσ επαφϋσ  

Οι ςυγγενεύσ και οι φύλοι  

Οι δεξιότητϋσ του  

Οι επαγγελματικϋσ του γνώςεισ   

Σα διπλώματϊ του/πτυχύα του  

Η ικανότητα να παρουςιϊζει τον εαυτό του/τησ  

Η τύχη  

Η πληροφόρηςη που ϋχει   

Η ςυνεχόσ επαγγελματικό  εκπαύδευςη και 

κατϊρτιςη 

 

Η κατϊςταςη ςτην αγορϊ εργαςύασ   

Η επαγγελματικό εμπειρύα του  

Η ηλικύα του/τησ  

Σο φύλο του/τησ  

Σο παρουςιαςτικό του  

Ο τόποσ διαμονόσ του  
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30. Παρακαλούμε αξιολογεύςτε με βϊςη την κλύμακα από 1 ϋωσ 5 τη ςημαςύα που  
ϋχουν οι παρακϊτω παρϊγοντεσ για τη μελλοντικό εργαςύα ςασ. (Σημειώςτε ςτη  
δεξιϊ ςτόλη το βαθμό (1, 2,…) τησ κλύμακασ που αντιςτοιχεύ ςτην αξιολόγηςό ςασ) 
 
(1) Καθόλου ςημαντικό 
(2) Ελϊχιςτα ημαντικό 
(3) Μϋτρια ημαντικό 
(4) Αρκετϊ ημαντικό  
(5) Πϊρα πολύ ςημαντικό 

 
 
 

 Βαθμόσ 

Καλόσ μιςθόσ  

Εργαςιακό αςφϊλεια  

Ευϋλικτο ωρϊριο εργαςύασ  

Επαγγελματικό εξϋλιξη  

Βελτύωςη των δεξιοτότων μου  

Επαγγελματικό αναγνώριςη  

Καλϋσ εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ   

υνεχιζόμενη εκπαύδευςη και κατϊρτιςη  

ύγχρονα εργαλεύα εργαςύασ  

Δυνατότητα εργαςύασ ςτο εξωτερικό  

Καλϋσ ςχϋςεισ με τουσ ςυναδϋλφουσ/ςυνεργϊτεσ   
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Ωρθρα, μελϋτεσ, ςχόλια κ.λπ. εκφρϊζουν αποκλειςτικϊ τισ απόψεισ του ςυντϊκτη ό των ςυντακτών τουσ. 

Περιεχόμενα αυτόσ τησ ϋκδοςησ μπορούν να αναπαραχθούν εν μϋρει, εξαιρουμϋνων των εμπορικών ςκοπών, 

εφόςον υπϊρξει ρητό αναφορϊ ςτην πηγό.  

Για την αναπαραγωγό ολόκληρου του εγγρϊφου απαιτεύται  

προηγούμενη ϊδεια από το ΕΙΕΑΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ  

ΚΨΣΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8  

111 41 ΑΘΗΝΑ  

ΣΗΛ.: 210-2120700  

ΥΑΞ: 210-2285122  

e-mail: info@eiead.gr 

www.eiead.gr  
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Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ,  
Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ 

  
 

Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead.gr 

 

 

 

 

 

 

 

ειρϊ: 

«Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη και Αγορϊ Εργαςύασ» 

 

ISΒΝ, e-book, 978-960-6725-07-4 

 

 


