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ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΕΙΕΑΔ 

Η παρούςα ϋκδοςη εύναι η 3η κατϊ ςειρϊ μελϋτη που υλοποιεύ το Εθνικό Ινςτιτούτο Εργαςύασ και 

Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ). Η μελϋτη αυτό υλοποιόθηκε ςτο πλαύςιο ϋργου που ϋγινε με τη 

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

Εθνικού Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδύςεων. Σο εν λόγω ϋργο με κωδικό «EGF/2017/003GR 

Attica retail» ςτο οπούο ςτηρύχτηκε η παρούςα ϋκδοςη, αφορϊ ςτισ δρϊςεισ που πραγματοπούηςε το 

Ινςτιτούτο ςε ςυνεργαςύα με κοινωνικούσ εταύρουσ, για απολυμϋνουσ επιχειρόςεων του λιανικού 

εμπορύου ςε δϋκα περιφϋρειεσ τησ χώρασ.  

την ϋκδοςη αυτό το ΕΙΕΑΔ παρουςιϊζει τισ απόψεισ των ωφελούμενων του προγρϊμματοσ 

Attica retail, για τισ δύο βαςικϋσ δρϊςεισ ςτισ οπούεσ ςυμμετεύχαν, την «επαγγελματικό 

ςυμβουλευτικό» και την «επαγγελματικό κατϊρτιςη». Με αυτό τον τρόπο αναδεικνύεται ο ρόλοσ 

τουσ ςτην ανϊπτυξη των δεξιοτότων και ςτην αύξηςη τησ απαςχόληςησ του ανθρώπινου δυναμικού, 

που βρύςκεται ςε μεταβατικό κατϊςταςη, από την απαςχόληςη ςτην ανεργύα και εκ νϋου ςτην 

εργαςύα.  Παρϊλληλα, η μελϋτη παρουςιϊζει μια ακόμα εφαρμογό τησ αξιοπούηςησ των δυνατοτότων 

που προςφϋρει ο Μηχανιςμόσ Διϊγνωςησ των Αναγκών τησ Αγορϊσ Εργαςύασ ςτο ςχεδιαςμό τησ 

«επαγγελματικόσ ςυμβουλευτικόσ» και ςτην επιλογό αντικειμϋνων κατϊρτιςησ για τα προγρϊμματα 

ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ που προςφϋρει το ϋργο.   

Η παρούςα μελϋτη με την πληθώρα των ςτοιχεύων και των δεδομϋνων που ςυγκεντρώνει και 

αναλύει, αποτελεύ μια ακόμα ςυμβολό του ΕΙΕΑΔ ςτην παροχό τεκμηρύωςησ και αναλύςεων ςχετικϊ 

με τη ςυνεχιζόμενη επαγγελματικό κατϊρτιςη και την αγορϊ εργαςύασ με ςτόχο τη χϊραξη 

ςτοιχειοθετημϋνων πολιτικών, δύνοντασ ταυτόχρονα την ευκαιρύα να παρουςιαςθεύ ϋνα μϋροσ των 

ερευνητικών δραςτηριοτότων του Ινςτιτούτου.  

Κλεύνοντασ αυτό το ςύντομο πρόλογο θα όθελα να ςυγχαρώ τα ςτελϋχη του Ινςτιτούτου που 

ςυνϋβαλαν ςτην υλοπούηςη αυτόσ τησ μελϋτησ και να ευχηθώ ςτουσ αναγνώςτεσ μασ καλό 

ανϊγνωςη. 

 

Αριςτοτϋλησ Βαβουγυιόσ 

Πρόεδροσ-Γενικόσ Διευθυντόσ ΕΙΕΑΔ 
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ΤΝΟΧΗ 

Η παρούςα ϋκδοςη παρουςιϊζει τα αποτελϋςματα ϋρευνασ για την επαγγελματικό ςυμβουλευτικό 

και την επαγγελματικό κατϊρτιςη που παρακολούθηςαν ωφελούμενεσ/οι του προγρϊμματοσ 

«EGF/2017/003 GR Attica retail» ςτην Περιφϋρεια Αττικόσ και ςε εννϋα ϊλλεσ περιφϋρειεσ τησ 

χώρασ.  

 

Η ϋρευνα πραγματοποιόθηκε μεταξύ Ιουνύου και Ιουλύου 2019, κατϊ τη φϊςη υλοπούηςησ 

προγραμμϊτων επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ για τισ/τουσ δικαιούχουσ του προγρϊμματοσ και 

ςυγκεκριμϋνα για τισ απολυμϋνεσ/ουσ από επιχειρόςεισ του κλϊδου 47 τησ NACE αναθ.2 (Λιανικό 

εμπόριο, εκτόσ από το εμπόριο μηχανοκύνητων οχημϊτων και μοτοςυκλετών).  

Σο πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτόθηκε από το Ευρωπαώκό Σαμεύο Προςαρμογόσ ςτην 

Παγκοςμιοπούηςη (ΕΣΠ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοςύων Επενδύςεων (ΠΔΕ).  

 

Για τη ςυλλογό των δεδομϋνων τησ ϋρευνασ χρηςιμοποιόθηκε ερωτηματολόγιο το οπούο εςτϊλη 

ηλεκτρονικϊ ςτισ/ςτουσ ωφελούμενεσ/ουσ του προγρϊμματοσ. υγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν 

πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ απόψεισ τουσ για την επαγγελματικό ςυμβουλευτικό και τα 

προγρϊμματα επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ του ΕΣΠ τα οπούα παρακολούθηςαν. Επύςησ, 

ςυλλϋχθηκαν ςτοιχεύα ςχετικϊ με το ενδιαφϋρον και τη ςυμμετοχό των ωφελούμενων ςε 

προγρϊμματα κατϊρτιςησ, τισ απόψεισ τουσ και τισ πρακτικϋσ εύρεςησ εργαςύασ, τη ςημαςύα 

διαφόρων παραγόντων για την εργαςύα, μεταξύ των οπούων και την επαγγελματικό κατϊρτιςη κ.ϊ.  
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CAREER COUNSELING AND VOCATIONAL TRAINING 

IN THE CONTEXT OF THE  

EUROPEAN GLOBALISATION ADJUSTMENT FUND (EGF): 

ATTICA RETAIL PROJECT (EGF /2017/003GB/ATTICA RETAIL) 

 

ABSTRACT 

This publication presents the results of a research into former (redundant) retail employees in 10 

regions of Greece, mainly in the regions of Attica and Central Macedonia. 

 

More precisely the research investigates the experience gained from beneficiaries' participation in 

career counseling and vocational training programs in the context of «EGF/2017/003 GR Attica 

retail», a program funded by European Globalization Adjustment Fund (EGF) and Public Investment 

Program. 

Furthermore, questions were raised on issues related to their job search methods, the importance of 

on-the-job training, labor mobility, etc. 

The beneficiaries were redundant employees from enterprises in the economic activity classified in 

NACE Rev. 2, as 47 (Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles). 

 

The study was conducted between June and July 2019, during the implementation phase of vocational 

training programs. The data collection was carried out through an online questionnaire, which was 

sent to the beneficiaries during the execution of the training programs. 
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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 παρουςιϊζει τα αποτελϋςματα ϋρευνασ1 για την επαγγελματικό ςυμβουλευτικό 

και την επαγγελματικό κατϊρτιςη που πραγματοποιόθηκε ςε απολυμϋνεσ/ουσ από εννϋα (9) 

επιχειρόςεισ του λιανικού εμπορύου (εκτόσ από το εμπόριο μηχανοκύνητων οχημϊτων και 

μοτοςυκλετών) ςε δϋκα (10) περιφϋρειεσ τησ χώρασ. Η επαγγελματικό ςυμβουλευτικό και η 

επαγγελματικό κατϊρτιςη παραςχϋθηκαν ςτο πλαύςιο προγρϊμματοσ με τον τύτλο “Attica retail”, με 

ςτόχο την υποςτόριξη των απολυμϋνων για την επανϋνταξη τουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ. Σο εν λόγω 

πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτόθηκε κατϊ 60% από το Ευρωπαώκό Σαμεύο Προςαρμογόσ ςτην 

Παγκοςμιοπούηςη (ΕΣΠ)2 και κατϊ 40% από το Πρόγραμμα Δημοςύων Επενδύςεων (ΠΔΕ). 

Ο κύριοσ όγκοσ των δικαιούχων του προγρϊμματοσ, που απετϋλεςαν και τισ/τουσ 

ςυμμετϋχουςεσ/οντεσ τησ ϋρευνασ που παρουςιϊζεται ςε αυτό την ϋκδοςη, προϋρχεται από την 

εταιρεύα «Ηλεκτρονικό Αθηνών» η οπούα κηρύχτηκε ςε πτώχευςη τον Απρύλιο του 2016, κλεύνοντασ 

40 καταςτόματα ςτην Αθόνα και 4 καταςτόματα τησ θυγατρικόσ τησ, με την επωνυμύα αραφύδησ, 

ςτη Θεςςαλονύκη. Οι ϊλλεσ οκτώ επιχειρόςεισ από τισ οπούεσ απολύθηκαν οι ωφελούμενεσ/οι του 

προγρϊμματοσ “Attica retail”, εύτε περιόριςαν τισ δραςτηριότητϋσ τουσ, εύτε εξαγορϊςτηκαν από 

ϊλλεσ του ιδύου κλϊδου.  

Για την υλοπούηςη τησ ϋρευνασ χρηςιμοποιόθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οπούο εςτϊλη 

ςτισ/ςτουσ δικαιούχουσ του ΕΣΠ και με το οπούο ςυλλϋχθηκαν οι απόψεισ που ϋχουν ςχετικϊ με την 

επαγγελματικό ςυμβουλευτικό και την επαγγελματικό κατϊρτιςη που παρακολούθηςαν. 

Επιπρόςθετα, με βϊςη το ύδιο ερωτηματολόγιο εξετϊςτηκαν και ζητόματα που ςχετύζονται με τουσ 

τρόπουσ εύρεςησ εργαςύασ, την πρόθεςη μετεγκατϊςταςησ για εύρεςη εργαςύασ, τη ςημαςύα 

διαφόρων παραγόντων για την εργαςύα, κ.ϊ.. 

Η ανϊπτυξη τησ παρούςασ μελϋτησ αρθρώνεται ςε τρύα μϋρη: 

                                                           
1 Σο ΕΙΕΑΔ ϋχει εκδώςει δύο ακόμα μελϋτεσ ςτο πλαύςιο δρϊςεων του ΕΣΠ. Η πρώτη μελϋτη αφορούςε ζητόματα ςχετικϊ 
με την επαγγελματικό κατϊρτιςη και τισ απόψεισ των απολυμϋνων από το .Μ Λϊριςα. Η μελϋτη εκδόθηκε το Νοϋμβριο του 
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 Γενικϊ, τα μϋτρα που ςυγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠ εύναι ποικύλα και περιλαμβϊνουν από βοόθεια για αναζότηςη 
εργαςύασ και υπηρεςύεσ επαγγελματικόσ καθοδόγηςησ, ϋωσ επιδόματα μετεγκατϊςταςησ για εύρεςη εργαςύασ, υποςτόριξη 
επιχειρηματικότητασ κ.ϊ.  το ϋργο του Attica retail τα μϋτρα ςτόριξησ για την επανϋνταξη των απολυμϋνων ςτην αγορϊ 
εργαςύασ, αφορούςαν κυρύωσ, ςτην επαγγελματικό ςυμβουλευτικό και ςτην επαγγελματικό κατϊρτιςη. 

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

περιλαμβϊνει δύο (2) κεφϊλαια: 

το πρώτο κεφϊλαιο παρουςιϊζει το πρόγραμμα του Attica retail και τα ςτϊδια ανϊπτυξόσ του, 

το δεύτερο κεφϊλαιο περιγρϊφει τουσ ερευνητικούσ ςτόχουσ και τη μεθοδολογύα υλοπούηςησ 

τησ ϋρευνασ και ςτη ςυνϋχεια παρουςιϊζονται δημογραφικϊ ςτοιχεύα των ωφελούμενων που 

ανταποκρύθηκαν ςτο ερωτηματολόγιο. 

Σο ΔΕΤΣΕΡΟ ΜΕΡΟ, με τύτλο «Συμβουλευτικό και Κατϊρτιςη ςτο πλαύςιο του ΕΤΠ» 

περιλαμβϊνει δύο (2) κεφϊλαια, εκ των οπούων: 

το τρύτο κεφϊλαιο επικεντρώνεται ςτην ανϊλυςη των αποκρύςεων των ωφελούμενων ςχετικϊ 

με τη ςυμβολό τησ επαγγελματικόσ ςυμβουλευτικόσ ςε διϊφορεσ παραμϋτρουσ που επηρεϊζουν την 

εργαςιακό τουσ επανϋνταξη,  

το τϋταρτο κεφϊλαιο παρουςιϊζει τισ απόψεισ τουσ για τα προγρϊμματα επαγγελματικόσ 

κατϊρτιςησ που παρακολούθηςαν και τη ςυμβολό τουσ ςτην εύρεςη εργαςύασ.  

Σο ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ, με τύτλο «Ενδιαφϋρον για την επαγγελματικό κατϊρτιςη και απόψεισ για την 

εργαςύα» αποτελεύται από τρύα (3) κεφϊλαια, ςυγκεκριμϋνα: 

Σο πϋμπτο κεφϊλαιο διερευνϊ το γενικό ενδιαφϋρον που ϋχουν οι ωφελούμενεσ/οι για 

προγρϊμματα επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, μϋςω ερωτημϊτων ςχετικϊ με την αναζότηςη και τη 

ςυμμετοχό ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ, 

το ϋκτο κεφϊλαιο αςχολεύται με παρϊγοντεσ εύρεςησ εργαςύασ και ςυγκεκριμϋνα διερευνϊ τουσ 

τρόπουσ με τουσ οπούουσ οι ερωτώμενεσ/οι προςλόφθηκαν ςτισ επιχειρόςεισ από τισ οπούεσ 

απολύθηκαν, αλλϊ και ςτισ νϋεσ, εφόςον εργϊζονται, και ςτη ςυνϋχεια εξετϊζει τη ςημαςύα που 

προςδύδουν οι ύδιεσ/οι ςε διϊφορουσ παρϊγοντεσ για την εύρεςη εργαςύασ.  

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

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

αυτών και η παροχό ςυνεχιζόμενησ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ.   

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

ανϊλυςη των ευρημϊτων. 
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ΜΕΡΟ Ι. 

Πλαύςιο και ταυτότητα ϋρευνασ, 

χαρακτηριςτικϊ ςυμμετεχόντων 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: Σο πρόγραμμα του ΕΣΠ –Attica retail 

1.1  Βαςικϊ ςτοιχεύα του προγρϊμματοσ 

Η ϋναρξη του προγρϊμματοσ Attica retail ϋγινε το Νοϋμβριο του 2018 και η ολοκλόρωςό του τον 

Ιούλιο του 2019. Όπωσ αναφϋρθηκε όδη, το πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτόθηκε κατϊ 60% από το 

Ευρωπαώκό Σαμεύο Προςαρμογόσ ςτην Παγκοςμιοπούηςη (ΕΣΠ) και κατϊ 40% από το Πρόγραμμα 

Δημοςύων Επενδύςεων (ΠΔΕ).   

Η δυςκολύα αλλϊ και το ενδιαφϋρον του εν λόγω προγρϊμματοσ όταν ότι, ςε αντύθεςη με το 

προηγούμενο πρόγραμμα για το «ούπερ Μϊρκετ Λϊριςα ΑΕΒΕ»,3 τα μϋτρα υποςτόριξησ αφορούςαν 

απολυμϋνεσ και απολυμϋνουσ όχι από μύα, αλλϊ από εννϋα (9) διαφορετικϋσ επιχειρόςεισ του κλϊδου 

47, (NACE, αναθ.2) (Λιανικό εμπόριο, εκτόσ από το εμπόριο μηχανοκύνητων οχημϊτων και 

μοτοςυκλετών), οι οπούεσ βρύςκονται διεςπαρμϋνεσ ςε ϋντεκα (11) περιφϋρειεσ τησ χώρασ.4 

υγκεκριμϋνα, δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο πρόγραμμα εύχαν 725 ϊτομα που απολύθηκαν μεταξύ 

19 Απριλύου 2016 ϋωσ 19 Ιανουαρύου 2017, από τισ επιχειρόςεισ που αναφϋρονται ςτη ςυνϋχεια 

ςτον Πύνακα1.  

 
Πύνακασ 1. Επιχειρόςεισ και αριθμόσ απολυμϋνων/ωφελούμενων 

α/α Επιχειρόςεισ Αριθμόσ 
απολυμϋνων-

ωφελούμενων 
1 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε 428 
2 DIXONS SOUTH - EAST EUROPE SA 42 
3 MEDIA SATURN, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΦΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

37 

4 ΑΣΗΝΗ  ΦΟΝΣΟ Α.Ε.Ε 29 
5 ΑΥΟΙ ΒΕΡΟΠΟΤΛΟΙ Α.Ε. 49 
6 ΜΕΣΡΟ ΑΕΒΕ 56 
7 ΝΟΣΟ COM ΤΜΜΕΣΟΦΕ Α.Ε. 33 
8 PET CITY ΑΕΒΕ 23 
9 ΑΡΑΥΙΔΗ Α.Ε.  28 

                   ΤΝΟΛΟ 725 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
 
 

                                                           
3 Παώδούςη Φ., (επιμ.), 2018 και 2019 
4 ΑΠΟΥΑΗ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ, 23.10.2017 
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Οι επιχειρόςεισ «Ηλεκτρονικό Αθηνών Α.Ε.Ε.», «Dixons South – East Europe SA», «Media Saturn, 

Ηλεκτρονικϊ Ελλϊσ Εμπορικό και υμμετοχικό Ανώνυμη Εταιρεύα» και «αραφύδησ Α.Ε» η οπούα 

όταν θυγατρικό τησ «Ηλεκτρονικό Αθηνών Α.Ε.Ε.», πωλούν ό πωλούςαν5 ηλεκτρονικϊ εύδη, ςυςκευϋσ 

όχου και εικόνασ, ηλεκτρονικούσ υπολογιςτϋσ, εύδη οικιακού εξοπλιςμού κ.ϊ. Η «ΑΣΗΝΗ ΦΟΝΣΟ 

Α.Ε.Ε» και η «ΝOTOS COM ΤΜΜΕΣΟΦΕ Α.Ε.» εύναι επιχειρόςεισ-πολυκαταςτόματα καλλυντικών 

και ειδών προςωπικόσ φροντύδασ και υγιεινόσ, προώόντων ϋνδυςησ και υπόδηςησ κ.λπ. Η «Μϋτρο 

ΑΕΒΕ» και οι «Αφού Βερόπουλοι Α.Ε.» εύναι εταιρεύεσ ειδών διατροφόσ και οικιακόσ χρόςησ, ενώ η 

«Pet City ΑΕΒΕ» έχει ως αντικείμενο την ειςαγωγό και εμπορύα τροφών κατοικύδιων ζώων και 

αξεςουϊρ. 

Οι περιφϋρειεσ ςτισ οπούεσ δραςτηριοποιούνταν ό ςυνεχύζουν τη δραςτηριότητϊ τουσ οι 

παραπϊνω επιχειρόςεισ για τισ οπούεσ ζητόθηκε η χρηματοδότηςη ενεργητικών μϋτρων για την 

αντιμετώπιςη των ςυνεπειών των απολύςεων όταν οι Περιφϋρειεσ Αττικόσ (EL30), Ανατολικόσ 

Μακεδονύασ και Θρϊκησ (EL11), Κεντρικόσ Μακεδονύασ (EL12), Δυτικόσ Μακεδονύασ (EL13), 

Θεςςαλύασ (EL14), Ηπεύρου (EL 21), Δυτικόσ Ελλϊδασ (EL23), Κεντρικόσ Ελλϊδασ (EL24), 

Πελοποννόςου (EL25), Νότιου Αιγαύου (EL42) και Κρότησ (EL43). 

Σο αύτημα τησ ελληνικόσ πολιτεύασ για χρηματοδότηςη από το ΕΣΠ υποβλόθηκε τον Απρύλιο του 

2017 και εγκρύθηκε τον Οκτώβριο του 2017. Η ϋναρξη υλοπούηςησ του ςχεδύου, ωςτόςο, 

πραγματοποιόθηκε με ςχετικό καθυςτϋρηςη, τον Νοϋμβριο του 2018, ενώ όλεσ οι βαςικϋσ δρϊςεισ, 

ςυμβουλευτικό και επαγγελματικό κατϊρτιςη ϋλαβαν χώρα το πρώτο εξϊμηνο του 2019 και 

ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του ιδύου ϋτουσ. 

Σο Έργο υλοποιόθηκε από το Εθνικό Ινςτιτούτο Εργαςύασ και Ανθρωπύνου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) με 

τη ςυνεργαςύα ϋξι (6) φορϋων των κοινωνικών εταύρων και ςυγκεκριμϋνα: του Ινςτιτούτου 

Εργαςύασ τησ Γενικόσ υνομοςπονδύασ Εργατών Ελλϊδοσ (ΙΝΕ ΓΕΕ), του Ινςτιτούτου Μικρών 

Επιχειρόςεων τησ Γενικόσ υνομοςπονδύασ Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλϊδασ (ΙΜΕ 

ΓΕΒΕΕ), του Ινςτιτούτου Εμπορύου & Τπηρεςιών τησ Εθνικόσ υνομοςπονδύασ Εμπόρων Ελλϊδοσ 

(ΙΝΕΜΤ ΕΕΕ), του Κϋντρου Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ του Ινςτιτούτου Εργαςύασ τησ ΓΕΕ (ΚΕΚ 

ΙΝΕ ΓΕΕ), του Κϋντρου Ανϊπτυξησ Ελληνικού Εμπορύου και Επιχειρηματικότητασ τησ ΕΕΕ (ΚΑΕΛΕ) 

και του Κϋντρου Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ τησ Γενικόσ υνομοςπονδύασ Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλϊδασ (ΚΕΚ ΓΕΒΕΕ).  

                                                           
5 Η «Ηλεκτρονικό Αθηνών Α.Ε.Ε.», και η «αραφύδησ Α.Ε», πτώχευςαν, ενώ οι υπόλοιπεσ επιχειρόςεισ ςυνϋχιςαν τισ 
δραςτηριότητϋσ τουσ.   
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Σο αύτημα προσ το ΕΣΠ αφορούςε, όπωσ αναφϋρθηκε, την οικονομικό ςτόριξη για 725 ϊτομα. 

Ωςτόςο κατϊ τη φϊςη υλοπούηςησ του ϋργου δόλωςαν ςυμμετοχό μόνο 218 ϊτομα, εκ των οπούων 

τα περιςςότερα προϋρχονταν από την «Ηλεκτρονικό Αθηνών Α.Ε.Ε.» (Πύνακασ 2). 

 

Πύνακασ 2. Σελικόσ αριθμόσ ωφελούμενων ανϊ επιχεύρηςη και περιφϋρεια  

α/α Επιχειρόςεισ 
Αριθμόσ 

απολυμϋνων-
ωφελούμενων 

Περιφϋρεια 

1 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε 

13 
Αν. Μακεδονύα-

Θρϊκη 

16 
Κεντρικό 

Μακεδονύα  
8 Δυτ. Μακεδονύα 
4 Θεςςαλύα 
4 Ήπειροσ 
1 Δυτ. Ελλϊδα 

11 τερεϊ Ελλϊδα 
11 Πελοπόννηςοσ 

115 Αττικό 

2 DIXONS SOUTH – EAST EUROPE SA 
1 Αττικό 
1 Κρότη 

3 ΑΣΗΝΗ ΦΟΝΣΟ Α.Ε.Ε 4 Αττικό 
4 ΑΥΟΙ ΒΕΡΟΠΟΤΛΟΙ Α.Ε. 3 Αττικό 
5 ΜΕΣΡΟ ΑΕΒΕ 6 Αττικό 
6 PET CITY ΑΕΒΕ 2 Αττικό 
7 MEDIA SATURN 4 Αττικό 
8 

ΑΡΑΥΙΔΗ Α.Ε. 
7 Θεςςαλύα 
6 Κεν. Μακεδονύα 

                   ΤΝΟΛΟ 218  
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018 

 

Οι δρϊςεισ που υλοποιόθηκαν ςτο πλαύςιο του ϋργου περιελϊμβαναν: 

α) επαγγελματικό ςυμβουλευτικό και υποςτόριξη για υλοπούηςη επιχειρηματικών ςχεδύων 

β) προγρϊμματα ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ 300 ωρών και προγρϊμματα 

εξειδικευμϋνησ ό ςυγκεκριμϋνησ εκπαύδευςησ.6 

Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ του ϋργου ανόλθε ςτο 1.073.234,52 €, εκ των οπούων 549.234,52€ 

αφορούςαν ςτην επαγγελματικό ςυμβουλευτικό (51%) και 524.000€ ςτισ ενϋργειεσ κατϊρτιςησ 

(49%).  

                                                           
6 EGF, ATTICA RETAIL, PRESENTATION FINAL
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την πρώτη φϊςη του ϋργου οι δικαιούχοι ενημερώθηκαν για τισ δρϊςεισ που θα κληθούν να 

ςυμμετϊςχουν και ςτη ςυνϋχεια πραγματοποιόθηκε αναλυτικό καταγραφό των χαρακτηριςτικών 

τουσ και διατύπωςη των αναγκών τουσ.  

Ακολούθηςαν οι ςυνεδρύεσ τησ επαγγελματικόσ ςυμβουλευτικόσ και η καταρχόν ανϊπτυξη και 

επεξεργαςύα του ατομικού ςχεδύου δρϊςησ που προβλϋπονταν κατϊ την πρώτη περύοδο του ϋργου. 

τη ςυνϋχεια υλοποιόθηκε η επαγγελματικό κατϊρτιςη για την οπούα παρεχόντουςαν δύο 

δυνατότητεσ ςτισ/ςτουσ ωφελούμενεσ/ουσ, η μύα αφορούςε προγρϊμματα ςυνεχιζόμενησ 

επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ 300 ωρών, εύτε δια ζώςησ, εύτε εξ αποςτϊςεωσ, με καταβολό 

εκπαιδευτικού επιδόματοσ, και η ϊλλη αφορούςε εξειδικευμϋνη κατϊρτιςη, με βϊςη τα αιτόματα των 

ωφελούμενων και χωρύσ εκπαιδευτικό επύδομα.  

Επύςησ, τα μϋτρα υποςτόριξησ περιελϊμβαναν τη χρηματοδότηςη ςύςταςησ επιχεύρηςησ, καθώσ 

και τη χρηματοδότηςη εργοδοτών για τοποθϋτηςη 60 ωφελούμενων για ϋξι μόνεσ ςε τοπικϋσ 

επιχειρόςεισ, με την υποχρϋωςη ανανϋωςησ τησ εργαςύασ τουσ για ϋξι ακόμα μόνεσ. Μϊλιςτα για την 

τοποθϋτηςη των ωφελούμενων ςε θϋςεισ εργαςύασ, προβλϋφθηκε η οργϊνωςη ςυναντόςεων 

«ελευθϋρασ ειςόδου», κατϊ τισ οπούεσ οι ενδιαφερόμενεσ/οι ωφελούμενεσ/οι επικοινώνηςαν με 

τοπικϋσ επιχειρόςεισ. Η εύρεςη των ενδιαφερόμενων επιχειρόςεων, θα πραγματοποιούνταν με τη 

ςυνεργαςύα των τοπικών επιμελητηρύων και τα κατϊ τόπουσ Κϋντρα Προώθηςησ τησ Απαςχόληςησ 

(ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ. 

1.2  Διερεύνηςη αναγκών τησ αγορϊσ εργαςύασ 

Όπωσ και ςτο προηγούμενο πρόγραμμα για το ούπερ Μϊρκετ Λϊριςα ΑΒΕΕ το οπούο 

ςυγχρηματοδοτόθηκε από το ΕΣΠ, οι υπηρεςύεσ επαγγελματικόσ ςυμβουλευτικόσ και ο 

προςδιοριςμόσ των αντικειμϋνων κατϊρτιςησ αξιοπούηςαν τα δεδομϋνα που προόλθαν από την 

επεξεργαςύα ςτοιχεύων που παρεύχε «Μηχανιςμό Διϊγνωςησ των Αναγκών τησ Αγορϊσ Εργαςύασ».7 

Βαςικό επιδύωξη τησ ςύνδεςησ των αποτελεςμϊτων του Μηχανιςμού Διϊγνωςησ με την 

επαγγελματικό ςυμβουλευτικό και τα προγρϊμματα επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ όταν η επιτυχόσ 

επαγγελματικό επανϋνταξη των δικαιούχων, μϋςω τησ αντιςτούχιςησ ζότηςησ και προςφορϊσ 

δεξιοτότων. 

                                                           
7 Σο ϋργο υλοπούηςε για λογαριαςμό του ΕΙΕΑΔ, ο Δρ. Β. Κώτςιοσ, επιςτημονικόσ ςυνεργϊτησ του Ινςτιτούτου, ςε 
ςυνεργαςύα με τον Δρ. . Γαβρόγλου, επιςτημονικό υπεύθυνο του Μηχανιςμού Διϊγνωςησ των Αναγκών τησ Αγορϊσ 
Εργαςύασ ςτο ΕΙΕΑΔ. 
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την κατεύθυνςη αυτό πραγματοποιόθηκε, αφενόσ μελϋτη διϊγνωςησ τησ αγορϊσ εργαςύασ και 

των δυναμικών επαγγελμϊτων ςτισ περιφϋρειεσ από τισ οπούεσ προϋρχονταν οι ωφελούμενεσ/οι, με 

αναλυτικϊ ςτοιχεύα για την Περιφϋρεια Αττικόσ και την Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ και 

ςυγκεντρωτικϊ για τισ Λοιπϋσ περιφϋρειεσ, και αφετϋρου αποτύπωςη των χαρακτηριςτικών τησ 

ομϊδασ των ωφελούμενων. 

Ωσ προσ το πρώτο ςκϋλοσ, ο Πύνακασ 3, παρουςιϊζει τα ςτοιχεύα του Μηχανιςμού Διϊγνωςησ για 

τα δυναμικϊ επαγγϋλματα ςτισ δύο περιφϋρειεσ που ςυγκεντρώνεται ο μεγαλύτεροσ αριθμόσ των 

ωφελούμενων, καθώσ και των ςυγκεντρωτικών για τισ ϊλλεσ οκτώ. 

 
Πύνακασ 3: Δυναμικϊ επαγγϋλματα (μιςθωτό εργαςύα ιδιωτικού δικαύου), κατϊ φθύνουςα ςειρϊ 
κατϊταξησ ςτισ Περιφϋρειεσ Αττικόσ και Κεντρικόσ Μακεδονύασ  

Περιφϋρεια Αττικόσ       Περιφϋρεια Κ. Μακεδονύασ Λοιπϋσ Περιφϋρειεσ 
Απαςχολούμενοι ςτην παροχό 
υπηρεςιών προςταςύασ 

Απαςχολούμενοι ςτην παροχό 
υπηρεςιών προςταςύασ 

Φειριςτϋσ ςταθερών βιομηχανικών 
εγκαταςτϊςεων 

Τπϊλληλοι γραφεύου Απαςχολούμενοι ςτην παροχό 
προςωπικών υπηρεςιών 

Ειδικευμϋνοι αλιεύσ και αςκούντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα  

Απαςχολούμενοι ςτην παροχό 
προςωπικών υπηρεςιών 

Ανειδύκευτοι αγρεργϊτεσ, 
αλιεργϊτεσ και αςκούντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 

Μοντϋλα, πωλητϋσ και αςκούντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 

Μοντϋλα, πωλητϋσ και αςκούντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 

Μοντϋλα, πωλητϋσ και αςκούντεσ 
ςυναφό επαγγϋλματα 

Απαςχολούμενοι ςτην παροχό 
προςωπικών υπηρεςιών 

Πλανόδιοι πωλητϋσ, οικιακού 
βοηθού κ.π.α.ε. 

Τπϊλληλοι γραφεύου Ανειδύκευτοι αγρεργϊτεσ, 
αλιεργϊτεσ και αςκούντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 

Ανειδύκευτοι εργϊτεσ ορυχεύων, 
καταςκευών, μεταπούηςησ και 
μεταφορών 

Ανειδύκευτοι εργϊτεσ ορυχεύων, 
καταςκευών, μεταπούηςησ και 
μεταφορών 

Τπϊλληλοι γραφεύου 

Εκπαιδευτικού Πλανόδιοι πωλητϋσ, οικιακού 
βοηθού κ.π.α.ε. 

Μεταλλωρύχοι, Λατόμοι και 
Αςκούντεσ υναφό Επαγγϋλματα  

Ειδικευμϋνοι επύ των πωλόςεων, 
χρηματιςτϋσ, κτηματομεςύτεσ, 
απαςχολούμενοι ςτην 
εξυπηρϋτηςη επιχειρόςεων εν 
γϋνει και αςκούντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 

Οδηγού μϋςων μεταφορϊσ και 
χειριςτϋσ κινητού εξοπλιςμού 

Εκπαιδευτικού 

Οδηγού μϋςων μεταφορϊσ και 
χειριςτϋσ κινητού εξοπλιςμού 

Ειδικευμϋνοι επύ των πωλόςεων, 
χρηματιςτϋσ, κτηματομεςύτεσ, 
απαςχολούμενοι ςτην 
εξυπηρϋτηςη επιχειρόςεων εν 
γϋνει και αςκούντεσ ςυναφό 
επαγγϋλματα 

Οδηγού μϋςων μεταφορϊσ και 
χειριςτϋσ κινητού εξοπλιςμού 

Πρόςωπα αςκούντα 
επιςτημονικϊ, καλλιτεχνικϊ και 
ςυναφό επαγγϋλματα μ.α.κ. 

Εκπαιδευτικού Ανειδύκευτοι εργϊτεσ ορυχεύων, 
καταςκευών, μεταπούηςησ και 
μεταφορών 

Πηγό: ΕΙΕΑΔ-Κώτςιοσ, 2019 
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τη ςυνϋχεια, η ομϊδα ϋργου των φορϋων ΕΙΕΑΔ, ΓΕΕ, ΓΕΒΕΕ και ΕΕΕ επεξεργϊςτηκε τα 

παραπϊνω ςτοιχεύα, προκειμϋνου να προςδιορύςει τα αντικεύμενα κατϊρτιςησ8 και κατευθύνςεισ 

ςτην επαγγελματικό ςυμβουλευτικό. ημειώνεται ότι η κατϊρτιςη για όλεσ και όλουσ τισ/τουσ 

καταρτιζόμενεσ/ουσ περιελϊμβανε κατϊ τα 2/3 κοινϊ μαθηςιακϊ αντικεύμενα, ςτα πεδύα τησ 

Πληροφορικόσ και των Οριζοντύων και Κοινωνικών δεξιοτότων.9 

Η ομϊδα ϋργου απϋκλειςε καταρχόν «δυναμικϊ επαγγϋλματα» τα οπούα, εύτε δεν οδηγούν ςε 

ςυγκεκριμϋνα αντικεύμενα ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, εύτε απαιτούν ειδικό ϊδεια 

για την εξϊςκηςό τουσ. Επύςησ, δεν ςυμπεριϋλαβε αντικεύμενα κατϊρτιςησ που χρειϊζονται 

εξειδικευμϋνεσ καταρτύςεισ π.χ. αναβϊθμιςη διπλώματοσ οδόγηςησ, αν και το πρόγραμμα παρεύχε τη 

δυνατότητα ςε μεμονωμϋνα ϊτομα να παρακολουθόςουν μια τϋτοια κατϊρτιςη, μετϊ από 

ςυνεννόηςη με τον ςύμβουλο και χωρύσ καταβολό επιδόματοσ. Οι προτϊςεισ που διατυπώθηκαν 

τελικϊ από την ομϊδα ϋργου ωσ προσ τα αντικεύμενα κατϊρτιςησ (παρουςιϊζονται ςτο κεφϊλαιο 4) 

προϋκυψαν με βϊςη την παραπϊνω διαδικαςύα και λαμβϊνοντασ υπόψη το επαγγελματικό και 

εκπαιδευτικό προφύλ των ωφελούμενων τησ ομϊδασ ςτόχο.  

Ωσ προσ το δεύτερο ςκϋλοσ, δηλαδό την αποτύπωςη χαρακτηριςτικών των ωφελούμενων, η 

ανϊλυςη10 ϋδειξε ότι το μεγαλύτερο ποςοςτό (58,18%) εύναι γυναύκεσ, ενώ ο μϋςοσ όροσ ηλικύασ των 

ωφελούμενων ανδρών και γυναικών εύναι κυρύωσ 43-44 ετών. Σα επαγγϋλματα που αςκούςαν τα 

ϊτομα τησ ομϊδασ ςτόχου ενταςςόντουςαν κυρύωσ ςτισ κατηγορύεσ «Μοντϋλα, πωλητϋσ και 

αςκούντεσ ςυναφό επαγγϋλματα» (39,22%) και «Τπϊλληλοι γραφεύου» (28,43%), ενώ από τα  

ϊτομα που δόλωςαν τελικϊ ςυμμετοχό ςτο πρόγραμμα, τα μιςϊ όταν ακόμα ϊνεργα μετϊ την 

απόλυςό τουσ. 

Αξύζει να ςημειωθεύ ότι ωσ προσ το εκπαιδευτικό επύπεδο τουσ, το μεγαλύτερο ποςοςτό όταν 

Επιπϋδου 4, (43,18%), δηλαδό εύχε ό απολυτόριο Γενικού Λυκεύου (ΓΕΛ) ό απολυτόριο 

Επαγγελματικού Λυκεύου (ΕΠΑΛ) ό πτυχύο ΕΠΑ, ενώ αμϋςωσ μετϊ ϋρχονται οι ωφελούμενεσ/οι με 

Πτυχύα-Διπλώματα Επιπϋδου 5 (26,36%), δηλαδό με πτυχύο επαγγελματικόσ ειδικότητασ, 

Εκπαύδευςησ και Κατϊρτιςησ, απόφοιτεσ/οι τησ τϊξησ μαθητεύασ των ΕΠΑΛ, μετϊ από πιςτοπούηςη, 

με Δύπλωμα ΙΕΚ, ό με πτυχύο-δύπλωμα-Ανωτϋρασ χολόσ. Οι ωφελούμενεσ/οι απόφοιτεσ/οι ΑΕΙ/ΣΕΙ 

(Επύπεδο 6) εύναι η 3η μεγαλύτερη ομϊδα με ποςοςτό (19,54%), ενώ πολύ μικρότερα εύναι τα 

                                                           
8 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ 
του ΕΣΠ «EGF/2017/003 GR/Attica retail» 
9 Ο.π 
10Η ανϊλυςη πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο τησ μελϋτησ του  Μηχανιςμού Διϊγνωςησ των Αναγκών  τησ αγορϊσ Εργαςύασ 
για την υποςτόριξη  του ϋργου ΕΣΠ. 
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ποςοςτϊ των ωφελούμενων με απολυτόριο Γυμναςύου (6,36%), Δημοτικού (1,36%) και με 

Μεταπτυχιακό δύπλωμα (0,90%).  

 
Πύνακασ4. Εκπαιδευτικό επύπεδο ςτο ςύνολο των ωφελούμενων 

Επύπεδο Εθνικού & 
Ευρωπαώκού Πλαιςύου 
Προςόντων 

Σύτλοι ςπουδών  Ποςοςτό 

Επύπεδο 1 Απολυτόριο Δημοτικού 1,36% 
Επύπεδο 2 Απολυτόριο Γυμναςύου 6,36% 
Επύπεδο 4 Απολυτόριο Γενικού Λυκεύου 

(ΓΕΛ) 
43,18% Απολυτόριο Επαγγελματικού 

Λυκεύου (ΕΠΑΛ) 
Πτυχύο ΕΠΑ 

Επύπεδο 5 Πτυχύο επαγγελματικόσ 
ειδικότητασ, Εκπαύδευςησ και 
Κατϊρτιςησ,  
απόφοιτοι τησ τϊξησ 
μαθητεύασ των ΕΠΑΛ, μετϊ 
από πιςτοπούηςη, 

26,36% 

Δύπλωμα ΙΕΚ 

Πτυχύο Ανωτϋρασ χολόσ 

Επύπεδο 6 Πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ 19,54% 
Επύπεδο 7 Μεταπτυχιακό δύπλωμα  0,90% 

Πηγό: ΕΙΕΑΔ-Κώτςιοσ, 2019 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: Η ταυτότητα τησ  ϋρευνασ 

2.1  Ερευνητικού ςτόχοι 

Βαςικόσ ςτόχοσ τησ ϋρευνασ όταν η αποτύπωςη των απόψεων των ωφελούμενων του 

προγρϊμματοσ του ΕΣΠ-Attica retail για τισ δύο κύριεσ δρϊςεισ ςτισ οπούεσ ςυμμετεύχαν, την 

επαγγελματικό ςυμβουλευτικό και την επαγγελματικό κατϊρτιςη.11 

Λαμβϊνοντασ υπόψη το ευρύτερο πλαύςιο και τισ δυναμικϋσ που επηρεϊζουν τισ απόψεισ για τα 

παραπϊνω ζητόματα εξετϊζονται, επύςησ, και κϊποιεσ ϊλλεσ κρύςιμεσ παρϊμετροι, όπωσ το 

ενδιαφϋρον και η ςυμμετοχό ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ, η αξιολόγηςη που πραγματοποιούν οι 

ωφελούμενεσ/οι για παρϊγοντεσ τουσ οπούουσ θεωρούν κρύςιμουσ για την εύρεςη εργαςύασ, αλλϊ και 

για την ύδια τουσ την εργαςύα, ενώ ζητεύται να προςδιορύςουν και τον τρόπο εύρεςησ τησ εργαςύασ 

από την οπούα απολύθηκαν ό και τησ νϋασ, εφόςον ϋχουν, μετϊ την απόλυςό τουσ. 

Απώτεροσ ςκοπόσ και αυτόσ τησ μελϋτησ εύναι να αναδεύξει χρόςιμα ςτοιχεύα για τισ δρϊςεισ 

υποςτόριξησ ςτισ/ςτουσ ϊνεργεσ/ουσ που υλοποιούνται ςτο πλαύςιο του ΕΣΠ, τα οπούα θα 

εμπλουτύςουν το ςχεδιαςμό και τισ πρακτικϋσ των ενεργητικών πολιτικών για την αποτελεςματικό 

αντιμετώπιςη τησ ανεργύασ που προκύπτει λόγω μαζικών απολύςεων. 

2.2  Μεθοδολογύα 

Για τη ςυλλογό των δεδομϋνων τησ ϋρευνασ χρηςιμοποιόθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το 

οπούο αναπτύχθηκε μϋςω τησ διαδικτυακόσ υπηρεςύασ Lime Survey Professional, το οπούο εύναι 

διαθϋςιμο και ςτα ελληνικϊ.12 Σο ερωτηματολόγιο13 περιελϊμβανε ερωτόςεισ κλειςτού τύπου 

διαρθρωμϋνεσ με βϊςη την κλύμακα Likert14, τη διχοτομικό κλύμακα και κλύμακεσ πολλαπλόσ 

επιλογόσ. Οι ερωτόςεισ όταν απλϊ διατυπωμϋνεσ, ςύντομεσ και κατανοητϋσ, ϋτςι ώςτε η/ο 

ερωτώμενη/οσ να ανταποκριθεύ με ταχύτητα και ευκολύα. Ο ςχεδιαςμόσ και η υλοπούηςη τησ 

ϋρευνασ ϋγινε από τη Διεύθυνςη Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ ΕΙΕΑΔ ςε ςυνεργαςύα με την αρμόδια 

                                                           
11 Ωσ προσ τη ςημαςύα τησ διερεύνηςησ αυτών των παραμϋτρων βλϋπε τισ δύο προηγούμενεσ εκδόςεισ για το ΕΣΠ-Μ 
Λϊριςα , το 2018 και 2019. 
12 Πρόκειται για ϋνα λογιςμικό που χρηςιμοποιεύται ευρύτατα για να καλύψει ερευνητικϋσ ανϊγκεσ . Επιπρόςθετα, το 
λογιςμικό αυτό διατϋθηκε δωρεϊν από το ΕΙΕΑΔ για τισ ανϊγκεσ του εν λόγω ϋργου. 
13 Σο ερωτηματολόγιο τησ ϋρευνασ βρύςκεται ςτο Παρϊρτημα 1. τισ ερωτόςεισ δεν περιλαμβϊνεται η ερώτηςη για το εύδοσ 
απαςχόληςησ που ϋχουν οι ωφελούμενεσ/οι ςτην νϋα τουσ εργαςύα, η οπούα δεν αναλύθηκε ςτην παρούςα εργαςύα. 
14 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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ομϊδα υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ ΕΣΠ ςτο ΕΙΕΑΔ.15 Για τη διαμόρφωςη των ερωτηματολογύων 

ακολουθόθηκε παρόμοια διαδικαςύα με αυτό των ερευνών που πραγματοποιόθηκαν ςτο πλαύςιο του 

ΕΣΠ - «ούπερ Μϊρκετ Λϊριςα ΑΒΕΕ»16 δηλαδό, αρχικϊ ςυγκεντρώθηκε και μελετόθηκε 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, το εγχειρύδιο Διαδικαςιών 

Προγραμματιςμού, Αξιολόγηςησ, Διαχεύριςησ, Παρακολούθηςησ και Ελϋγχου των ενεργειών. Επύςησ, 

μελετόθηκαν οι πιο πρόςφατεσ αξιολογικϋσ εκθϋςεισ για αντύςτοιχα προγρϊμματα του ΕΣΠ, ςε 

ευρωπαώκό επύπεδο. Σο ερωτηματολόγιο που διαμορφώθηκε περιϋλαβε ερωτόςεισ που ςχετύζονται 

με τουσ ςτόχουσ και τη φιλοςοφύα του προγρϊμματοσ του ΕΣΠ και ςυζητόθηκε με την ομϊδα ϋργου 

ΕΙΕΑΔ, προκειμϋνου να υπϊρξουν ςχετικϋσ τροποποιόςεισ και διορθώςεισ. 

Η ςύνταξη και διαχεύριςη του ηλεκτρονικού ερωτηματολόγιου ϋγινε με βϊςη τισ οδηγύεσ και τα 

εργαλεύα του περιβϊλλοντοσ δημιουργύασ ερωτηματολογύου του λογιςμικού Lime Survey, το οπούο 

επϋτρεψε τη διαςφϊλιςη τησ ανωνυμύασ των απαντόςεων, καθώσ και την εξαγωγό ςτατιςτικών 

αναλύςεων και γραφημϊτων. Σο ερωτηματολόγιο ςυνοδεύτηκε από ϋνα μόνυμα καλωςορύςματοσ 

και οδηγύεσ ςυμπλόρωςησ του, καθώσ και ςύντομη περύληψη ςχετικϊ με την ϋρευνα.  

Σο ερωτηματολόγιο περιελϊμβανε τϋςςερισ ομϊδεσ ερωτόςεων ςτισ οπούεσ ομαδοποιόθηκαν 

«διαφορετικού τύπου» ερωτόςεισ, που αφορούςαν όμωσ κοινό θεματικό και ςυγκεκριμϋνα, 

Η πρώτη ομϊδα αφορούςε γενικϊ ςτοιχεύα για τισ/τουσ ερωτώμενεσ/νουσ (φύλο, 

εκπαιδευτικό επύπεδο κ.λπ.). 

Η δεύτερη ομϊδα περιεύχε ερωτόςεισ για την επαγγελματικό ςυμβουλευτικό που 

ακολούθηςαν κατϊ τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ. 

Η τρύτη ομϊδα ερωτόςεων επικεντρώθηκε ςτην επαγγελματικό κατϊρτιςη ςτην οπούα 

ςυμμετεύχαν και 

Η τϋταρτη ομϊδα περιελϊμβανε ερωτόςεισ ςχετικϊ με τισ απόψεισ των ωφελούμενων για την 

επαγγελματικό κατϊρτιςη και την αγορϊ εργαςύασ. 

Οι «διαφορετικού τύπου» ερωτόςεισ περιελϊμβαναν ενδεικτικϊ, ερωτόςεισ μύασ απϊντηςησ, ό 

πολλαπλόσ  επιλογόσ – πολλών απαντόςεων, πύνακα επιλογών με μύα απϊντηςη ανϊ γραμμό κ.ϊ. ενώ 

υπόρχε και η δυνατότητα επεξόγηςησ και προςθόκησ ςχολύων ςτην περύπτωςη που η/ο 

ερωτώμενη/οσ ςημεύωνε ςτισ απαντόςεισ «Άλλο». τισ ερωτόςεισ που αφορούςαν ςτισ απόψεισ των 

                                                           
15 υντονιςτόσ του ϋργου εκ μϋρουσ του ΕΙΕΑΔ όταν ο κ. Γ. Παντελόγλου 
16 Παώδούςη (επιμ.) 2018, 2019 
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ωφελούμενων ωσ προσ την επαγγελματικό ςυμβουλευτικό που ακολούθηςαν χρηςιμοποιόθηκε η 

κλύμακα τύπου Likert, με βϊςη την οπούα αποτυπώθηκε ο βαθμόσ ικανοπούηςησ τησ/του 

ερωτώμενησ/ου από τη διαδικαςύα τησ ςυμβουλευτικόσ ςε ςχϋςη με την επανϋνταξη τησ/του ςτην 

αγορϊ εργαςύασ. υγκεκριμϋνα, διατυπώθηκαν δϋκα (10) προτϊςεισ-ςτόχοι τησ ςυμβουλευτικόσ 

διαδικαςύασ οι οπούεσ ςυνοδεύονταν από κλειςτϋσ απαντόςεισ με τη μορφό κλύμακασ από 1 ωσ 5 

βαθμύδεσ (Καθόλου ϋωσ Πϊρα Πολύ). την ύδια κατεύθυνςη αναπτύχθηκαν και οι ερωτόςεισ που 

αφορούςαν ςτισ απόψεισ των ωφελούμενων για την επαγγελματικό κατϊρτιςη που 

παρακολούθηςαν. 

Η ενεργοπούηςη τησ λειτουργύασ του ερωτηματολογύου, πραγματοποιόθηκε με την ολοκλόρωςη 

και τη δοκιμό του. Ο υπερςύνδεςμοσ του ερωτηματολογύου μαζύ με την πρόκληςη ςυμπλόρωςησ του 

προσ τισ/τουσ ωφελούμενεσ/νουσ, εςτϊλη ςτισ/ςτουσ υπεύθυνεσ/νουσ των κοινωνικών εταύρων τησ 

ομϊδασ ϋργου. τη ςυνϋχεια, οι υπεύθυνεσ/οι ϋργου προώθηςαν τα παραπϊνω με e-mail ςτισ/ςτουσ 

ωφελούμενεσ/νουσ του ϋργου. 

Προκειμϋνου να υποβληθεύ οριςτικϊ το ερωτηματολόγιο, ςτην πλατφόρμα του Lime survey οι 

ερωτώμενεσ/οι ϋπρεπε να απαντόςουν υποχρεωτικϊ ςτα μϋρη του ερωτηματολογύου που 

αφορούςαν ςτο κύριο μϋροσ τησ ϋρευνασ, δηλαδό την επαγγελματικό ςυμβουλευτικό και την 

επαγγελματικό κατϊρτιςη. Κϊθε υποχρεωτικό ερώτηςη εύχε ειδικό ςόμανςη με αςτερύςκο και 

ςχετικό επεξόγηςη. Αν ϋνασ/μια ερωτώμενοσ/η δεν απαντούςε ςε μύα από αυτϋσ τισ ερωτόςεισ, δεν 

υπόρχε η δυνατότητα να προχωρόςει ςτην επόμενη και ωσ εκ τούτου η διαδικαςύα υποβολόσ 

παρϋμενε ανολοκλόρωτη.  

Η χρονικό διϊρκεια για τη ςυγκϋντρωςη ςτοιχεύων όταν από τη Δευτϋρα 24/06/2019 ϋωσ και την 

Σρύτη 09/07/2019, ημερομηνύα ολοκλόρωςησ τησ κατϊρτιςησ. Κατϊ τη διϊρκεια των δύο εβδομϊδων 

τησ ϋρευνασ υπόρχε ςυνεχόσ παρακολούθηςη των αποκρύςεων, προκεύμενου να εντοπύζονται τυχόν 

προβλόματα, αλλϊ και για να ελϋγχεται ο αριθμόσ και ρυθμόσ  των απαντόςεων. Επιπρόςθετα, για να 

υπϊρξει μια όςον το δυνατόν μεγαλύτερη ανταπόκριςη πραγματοποιόθηκαν τρεύσ κατϊ ςειρϊ 

υπενθυμύςεισ ςυμπλόρωςησ του ερωτηματολογύου. 

Η ανϊλυςη των  απαντόςεων πραγματοποιόθηκε, όπωσ αναφϋρθηκε, μϋςω των εργαλεύων που 

προςφϋρει η εφαρμογό του Lime Survey Professional. Εκτόσ, ωςτόςο από τα αρχικϊ ςτοιχεύα που 

εξϊγει η εφαρμογό, πραγματοποιόθηκαν περαιτϋρω αναλύςεισ των δεδομϋνων με βϊςη τουσ πύνακεσ 

excel που παρόχθηςαν από την εφαρμογό, κατόπιν διατύπωςησ ςυγκεκριμϋνων ερωτημϊτων. 



29 

 

ημειώνεται τϋλοσ ότι ςτην παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων δόθηκε ιδιαύτερη βαρύτητα ςτην 

παρϊμετρο του φύλου και ςτο εκπαιδευτικό επύπεδο των ωφελούμενων.  

2.3  Δημογραφικϊ χαρακτηριςτικϊ των ςυμμετεχόντων 

Όπωσ αναφϋρθηκε, ςτο πρώτο μϋροσ του ερωτηματολόγιου ζητόθηκε από τισ/τουσ 

ερωτώμενεσ/νουσ να ςυμπληρώςουν διϊφορα δημογραφικϊ, κυρύωσ, ςτοιχεύα. Σα ςτοιχεύα που 

ςυγκεντρώθηκαν αφορούν 157 ϊτομα από τα 173 που ςυμμετεύχαν ςτισ δρϊςεισ κατϊρτιςησ και τα 

218 ϊτομα ςυνολικϊ που επωφελόθηκαν από τισ δρϊςεισ του ΕΣΠ. Επύςησ, όπωσ αποτυπώνεται ςτον 

Πύνακα 5 η πλειοψηφύα των ατόμων αυτών προϋρχεται από τισ/τουσ απολυμϋνεσ/νουσ τησ 

«Ηλεκτρονικόσ Αθηνών Α.Ε.Ε.», ενώ πολύ μικρότεροσ εύναι ο αριθμόσ των απολυμϋνων που 

ςυμμετεύχαν ςτο πρόγραμμα από τισ ϊλλεσ επιχειρόςεισ. 
 
Πύνακασ 5. Ποςοςτϊ  ωφελούμενων προγρϊμματοσ ΕΣΠ, κατϊ επιχεύρηςη από την οπούα 
απολύθηκαν και κατϊ φύλο 

Επιχεύρηςη Ποςοςτό Ωνδρεσ Γυναύκεσ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε  81,53% 39,06% 60,94% 
ΑΡΑΥΙΔΗ Α.Ε.  5,73% 22,22% 77,78% 
ΜΕΣΡΟ ΑΕΒΕ  4,46% 71,43 28,57% 
MEDIA SATURN  2,55% 50% 50% 
ΑΣΗΝΗ ΦΟΝΣΟ Α.Ε.Ε.  1,91% 0% 100% 
ΑΔΕΛΥΟΙ ΒΕΡΟΠΟΤΛΟΙ ΑΕΒΕ  2,55% 75% 25% 
PET CITY AEBE  0,64% 100% 0 
Άλλο 0,64% 100% 0 

Πηγό: ΕΙΕΑΔ 2019 

Από τισ/τουσ ωφελούμενεσ/ουσ που απϊντηςαν ςε αυτό το ερώτημα (το 98,09%)17, η  

πλειονότητα εργαζόταν ςτισ επιχειρόςεισ από τισ οπούεσ απολύθηκαν πϊνω από 6 χρόνια. Σο 

υψηλότερο ποςοςτό, ϋνα 38% περύπου, εργαζόταν από 6 ϋωσ 10 χρόνια, το 22% εργαζόταν από 11 

ϋωσ 15 χρόνια, ενώ ϋνα 19% εύχε εργαςθεύ από 1 ϋωσ 5 χρόνια. 

Ωσ προσ τη ςχϋςη του φύλου και των χρόνων εργαςύασ ςτισ επιχειρόςεισ από τισ οπούεσ 

απολύθηκαν διαπιςτώνεται ότι ςτο ςύνολο των γυναικών που απϊντηςαν, το 34% εργαζόταν από 6-

10 χρόνια και το 21%, από 11 ϋωσ 15 χρόνια. Επύςησ, το μεγαλύτερο ποςοςτό των ανδρών 

ωφελούμενων (32%) εύχε εργαςτεύ πριν την απόλυςό του 6-10 χρόνια και το 22% από 1 ϋωσ 5 

χρόνια. 

                                                           
17 Η απϊντηςη ςε αυτό το ερώτημα δεν όταν υποχρεωτικό. 
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Γενικϊ, από τα 157 ϊτομα που ανταποκρύθηκαν ςτο ερωτηματολόγιο, τα 93 ϊτομα εύναι γυναύκεσ, 

ποςοςτό 59% και τα 64, ϊνδρεσ, (41%).  

 

Γρϊφημα 1. Σο φύλο των ερωτώμενων 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

Ωσ προσ τισ ηλικύεσ των ατόμων που απϊντηςαν ςε αυτό την ερώτηςη (το 99%) διαπιςτώνεται 

ότι ςτισ γυναύκεσ η πολυπληθϋςτερη ηλικιακό κατηγορύα εύναι μεταξύ 35 και 44 ετών (60,8%), ενώ 

ςτουσ ϊνδρεσ κυριαρχεύ η ηλικιακό ομϊδα των 45-54 ετών (45,3%).  

 
Γρϊφημα 2. Ηλικιακϋσ ομϊδεσ, κατϊ φύλο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

Όςον αφορϊ την οικογενειακό κατϊςταςη των ςυμμετεχόντων ςτην ϋρευνα (απϊντηςαν όλεσ 

και όλοι ςε αυτό την ερώτηςη), το 57,8% των ανδρών δηλώνει παντρεμϋνο, ενώ το 56% ϋχει παιδιϊ. 

Αρκετϊ μεγαλύτερο εύναι το ποςοςτό των παντρεμϋνων γυναικών, 68,8% καθώσ και αυτών που 

ϋχουν παιδιϊ (66,7%).  
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Ωσ προσ το εκπαιδευτικό τουσ επύπεδο το 30% ϋχει απολυτόριο Γενικού Λυκεύου, το 22,3% 

κατϋχει πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ, ενώ 17,2% εύναι απόφοιτεσ/τοι Σεχνικού-Επαγγελματικού Λυκεύου και 

αντύςτοιχο ποςοςτό ϋχει Δύπλωμα ΙΕΚ. Για τισ ϊλλεσ εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ τα ποςοςτϊ  των 

ωφελούμενων με απολυτόριο Γυμναςύου εύναι 6,37%, με πτυχύο Ανωτϋρασ χολόσ 1,91%, με 

απολυτόριο ΕΠΑ-ΟΑΕΔ και με Μεταπτυχιακό δύπλωμα 1,27%.  

Η κατϊ φύλο ανϊλυςη του εκπαιδευτικού επιπϋδου δεύχνει ότι τα ποςοςτϊ ανδρών και γυναικών 

με απολυτόριο Γενικού Λυκεύου που ςυμμετϋχουν ςτο πρόγραμμα εύναι ςχεδόν τα ύδια 29,7% και 

30,11% αντύςτοιχα. Ακολουθούν οι κϊτοχοι πτυχύου ΑΕΙ/ΣΕΙ με 21,8% για τουσ ϊνδρεσ και 22,58% 

για τισ γυναύκεσ. Τψηλό εύναι επύςησ το ποςοςτό (20,43%) των γυναικών που ϋχει Δύπλωμα ΙΕΚ ενώ 

για τουσ ϊνδρεσ το ποςοςτό αυτό κατϋρχεται ςτο 12, 5%. Αντύθετα, ελαφρώσ υψηλότερο των 

γυναικών εύναι το ποςοςτό των ανδρών με απολυτόριο Σεχνικού-Επαγγελματικού Λυκεύου 18,75% 

ϋναντι 16,13% των γυναικών. Επύςησ, ςχεδόν διπλϊςιο από αυτό των γυναικών εύναι το ποςοςτό 

των ανδρών τησ ϋρευνασ οι οπούοι ϋχουν ολοκληρώςει Σριτϊξιο Γυμνϊςιο  (9,38% ϊνδρεσ και 4,3% 

γυναύκεσ). 

 
Γρϊφημα 3. Εκπαιδευτικό επύπεδο, κατϊ φύλο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3:  Επαγγελματικό ςυμβουλευτικό ςτο 
πλαύςιο του ΕΣΠ 

 

το κεφϊλαιο αυτό παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα τησ ενότητασ των ερωτόςεων που αφορούν 

ςτισ απόψεισ των ωφελούμενων του προγρϊμματοσ του ΕΣΠ για τισ υπηρεςύεσ επαγγελματικόσ 

ςυμβουλευτικόσ που ϋλαβαν. Προκειμϋνου να γύνουν κατανοητϊ τα αποτελϋςματα αυτϊ, ςτο πρώτο 

υποκεφϊλαιο παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ οι υπηρεςύεσ ςυμβουλευτικόσ που παραςχϋθηκαν ςτο 

πλαύςιο του προγρϊμματοσ.   

Τπενθυμύζεται ότι για τη ςυλλογό των απόψεων των ωφελούμενων διατυπώθηκαν δϋκα (10) 

προτϊςεισ για τισ οπούεσ ζητόθηκε να εκτιμόςουν/δηλώςουν τον βαθμό ικανοπούηςησ τουσ (κλύμακα 

τύπου Likert,) ςε πϋντε βαθμύδεσ/επιλογϋσ, από το «Καθόλου» ϋωσ το «Πϊρα Πολύ», με ενδιϊμεςη 

επιλογό το «μϋτρια». Σα ςτοιχεύα που παρουςιϊζονται ςτη ςυνϋχεια αφορούν ςτισ απαντόςεισ που 

δόθηκαν από το ςύνολο των ατόμων που αποκρύθηκαν ςτο ερώτημα αυτό, καθώσ και ςτην κατϊ 

φύλο και εκπαιδευτικό επύπεδο ανϊλυςό τουσ.  

3.1  Τπηρεςύεσ ςυμβουλευτικόσ ςτο πρόγραμμα του ΕΣΠ 

Η επαγγελματικό ςυμβουλευτικό εύναι η πρώτη ενϋργεια (Ενϋργεια Α’) για τισ/τουσ 

ωφελούμενεσ/νουσ του προγρϊμματοσ Attica retail. ύμφωνα με τον ςχεδιαςμό ςτόχοσ τησ όταν «η 

πολυδιϊςτατη μϋςω εξειδικευμϋνων και εξατομικευμϋνων παρεμβϊςεων υποςτόριξησ»18 των 

ωφελούμενων, προκειμϋνου να ενδυναμωθούν και να επανενταχθούν ςτην αγορϊ εργαςύασ. 

Σο ςύςτημα Επαγγελματικόσ υμβουλευτικόσ και Επαγγελματικού προςανατολιςμού το οπούο 

εφαρμόςτηκε ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ ΕΣΠ, Attica retail, παραχωρόθηκε από τον εταύρο του 

προγρϊμματοσ «Ινςτιτούτο Εργαςύασ» (ΙΝΕ ΓΕΕ), το οπούο ϋχει αναπτύξει και εφαρμόςει ςτο 

πλαύςιο των δραςτηριοτότων του εν λόγω ςύςτημα. 

Η διαδικαςύα τησ «επαγγελματικόσ ςυμβουλευτικόσ» περιελϊμβανε 25 ατομικϋσ ςυνεδρύεσ, 

διϊρκειασ 45 λεπτών, οι οπούεσ πραγματοποιόθηκαν ωσ ακολούθωσ:  

 δύο (2) ςυνεδρύεσ αφιερώθηκαν ςτην υποδοχό και πληροφόρηςη των ωφελούμενων για 

το πρόγραμμα, καθώσ και καταγραφό των προςωπικών επιθυμιών/ αιτημϊτων τουσ για 

επαγγελματικό εξϋλιξη 

                                                           
18 2η Σροποπούηςη Απόφαςησ υλοπούηςησ με ιδύα Μϋςα ςτο ϋργο EGF/2017/003 GR/AtticaRetail, 09/04/2019,ςελ. 7 
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 δύο (2) ςυνεδρύεσ αφορούςαν ςτον προςωπικό επαγγελματικό απολογιςμό των 

δικαιούχων, με την καταγραφό των δεξιοτότων και γνώςεων τουσ προκειμϋνου να 

εντοπιςθούν οι ανϊγκεσ ςε επιμόρφωςη ό η περαιτϋρω υποςτόριξη για τη μελλοντικό 

εργαςύα  

 ϋξι (6) ςυνεδρύεσ επικεντρώθηκαν ςτην εκπόνηςη ςχεδύου δρϊςησ και ςτην παραπομπό ςε 

ενϋργειεσ. το πλαύςιο αυτό δόθηκαν πληροφορύεσ για τη λειτουργύα τησ αγορϊσ εργαςύασ, 

αλλϊ και των ευκαιριών που παρουςιϊζονται ςε τοπικό επύπεδο για γρόγορη εργαςιακό 

επανϋνταξη. ημαντικό ρόλο ςτην ενημϋρωςη για την αγορϊ εργαςύασ και των 

προοπτικών τησ, ϋπαιξε Μηχανιςμόσ Διϊγνωςησ των Αναγκών τησ Αγορϊσ Εργαςύασ, με 

τισ εξειδικευμϋνεσ πληροφορύεσ που παρεύχε. Επύςησ, ςτη φϊςη αυτό ςχεδιϊςτηκε και το 

πρώτο ςυνοπτικό επαγγελματικό ςχϋδιο τησ/του κϊθε ωφελούμενησ/ου 

 εννϋα (9) ςυνεδρύεσ  αςχολόθηκαν με την ανϊπτυξη αναλυτικού ατομικού ςχεδύου δρϊςησ, 

προκειμϋνου η/ο ωφελούμενη/οσ να διαμορφώςει ϋνα ρεαλιςτικό πλϊνο ϋνταξησ ςτην 

αγορϊ εργαςύασ, αλλϊ και για την περαιτϋρω υποςτόριξό τησ/του, εφόςον απαιτηθεύ, από 

ϊλλα χρηματοδοτικϊ προγρϊμματα, και τϋλοσ  

 ϋξι (6) ςυνεδρύεσ προςφϋρθηκαν για την παρακολούθηςη/υποςτόριξη των ωφελούμενων 

μετϊ την ϋναρξη των ϊλλων ενεργειών του προγρϊμματοσ, όπωσ η επαγγελματικό 

κατϊρτιςη με ςτόχο να υπϊρξει ςυςτηματικό βοόθεια προσ την πορεύα τουσ ςτην αγορϊ 

εργαςύασ, αλλϊ και για να αξιολογηθεύ η αποτελεςματικότητα τησ επαγγελματικόσ 

ςυμβουλευτικόσ που παραςχϋθηκε ςτισ/ςτουσ ωφελούμενεσ/νουσ. 

Ένασ από τουσ βαςικούσ ςτόχουσ τησ επαγγελματικόσ ςυμβουλευτικόσ όταν και η υποςτόριξη 

των απολυμϋνων-ανϋργων του προγρϊμματοσ ςτην ανϊπτυξη επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ, η 

οπούα θα προτεινόταν ό θα προϋκυπτε με βϊςη τη διϊγνωςη των αναγκών τησ αγορϊσ εργαςύασ. Η 

υποςτόριξη αφορούςε τη ςύνταξη επιχειρηματικού ςχεδύου και ςτη ςυνϋχεια παροχό ανϊλογησ 

χρηματοδότηςησ. Επύςησ, προβλεπόταν ενημϋρωςη και ϋνταξη ςε ϊλλα προγρϊμματα ευρωπαώκόσ 

βοόθειασ, ςτην περύπτωςη που οι ωφελούμενεσ/οι του ΕΣΠ δεν κατϊφερναν να ενταχθούν ςε 

εργαςύα ϋωσ την ολοκλόρωςη του προγρϊμματοσ. 

3.2 Παρουςύαςη αποτελεςμϊτων 

Για διερευνηθεύ η ικανοπούηςη των ωφελούμενων από τισ δρϊςεισ ςυμβουλευτικόσ, οι οπούεσ όπωσ 

γύνεται αντιληπτό διαδραματύζουν καθοριςτικό ρόλο ςτη διαδικαςύα επανϋνταξησ ςτην εργαςύα, 
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τϋθηκαν ςυνολικϊ δϋκα (10) προτϊςεισ-ερωτόματα τα οπούα ςχετύζονται με τουσ γενικούσ και 

ειδικότερουσ ςτόχουσ τησ ςυμβουλευτικόσ διαδικαςύασ. Τπενθυμύζεται, όμωσ, ότι το 48% των 

ωφελούμενων του προγρϊμματοσ εύχε όδη βρει νϋα εργαςύα μετϊ την απόλυςό του.19 

Η ςυνολικό αποτύμηςη των υπηρεςιών τησ επαγγελματικόσ ςυμβουλευτικόσ που προςφϋρθηκαν 

ςτο πλαύςιο του ΕΣΠ εύναι εξαιρετικϊ θετικό. ε όλεσ τισ προτϊςεισ για τισ οπούεσ ζητόθηκε η ϊποψη 

των ωφελούμενων η πλειοψηφύα των απαντόςεων όταν ότι η ςυμβουλευτικό τισ/τουσ βοόθηςε 

«Πολύ» και «Πϊρα Πολύ» ςτην επύτευξη του ςυγκεκριμϋνου αποτελϋςματοσ. 

 
Γρϊφημα 4 . Η ςυμβολό τησ επαγγελματικόσ ςυμβουλευτικόσ, ςύνολο

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

Αναλυτικότερα, το μεγαλύτερο ποςοςτό (82,8%) των ωφελούμενων του προγρϊμματοσ του ΕΣΠ  

δηλώνει ότι η επαγγελματικό ςυμβουλευτικό που ϋλαβαν βοόθηςε «Πολύ» (43,95%) και «Πϊρα 

Πολύ» (38,85%) «ςτην κατανόηςη των δεξιοτότων» τουσ. Με ελϊχιςτη διαφορϊ (82,17%) ακολουθεύ 

η βοόθεια «Πολύ» (43,31%) και «Πϊρα Πολύ» ςημαντικό (38,85%) «ςτην επιλογό του 

προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ». Σο τρύτο υψηλότερο ποςοςτό (77,71%) ςτη ςειρϊ, αλλϊ με αρκετό 

διαφορϊ από τα δύο προηγούμενα, ςυγκεντρώνει η ςυμβολό «ςτην παροχό πληροφοριών για τα 

επαγγϋλματα ενδιαφϋροντοσ». 

 
 

                                                           
19Θα παρουςιαςθούν αναλυτικότερα ςτοιχεύα ςτο υποκεφϊλαιο 6.3. 
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Πύνακασ 6.  Η ςυμβολό τησ ςυμβουλευτικόσ με βϊςη την κλύμακα 1-5. Σα υψηλότερα ποςοςτϊ ςτισ 
κλύμακεσ 4&5, 3 και 1&220 

Πολύ & Πϊρα Πολύ (4 &5) Μϋτρια (3) Καθόλου & Λύγο (1 & 2) 
«ςτην κατανόηςη των 

δεξιοτότων» 
«ςτην επιλογό επιχειρηματικόσ 

δραςτηριότητασ». 
«ςτην επιλογό επιχειρηματικόσ 

δραςτηριότητασ». 
«ςτην επιλογό του 

προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ» 
«ςτη λόψη επαγγελματικόσ 

απόφαςησ» 
«ςτη λόψη επαγγελματικόσ 

απόφαςησ» 

«ςτην παροχό πληροφοριών 
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«ςτον εντοπιςμό επαγγελματικών 
ενδιαφερόντων» 

«ςτη δημιουργύα ενόσ ατομικού 
ςχεδύου επαγγελματικόσ 

επανϋνταξησ». 
 «ςτη δημιουργύα ενόσ ατομικού 

ςχεδύου επαγγελματικόσ 
επανϋνταξησ» 

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
 

Όταν τα παραπϊνω ποςοςτϊ εξεταςτούν υπό το πρύςμα του φύλου αναδεικνύονται κϊποιεσ 

ενδιαφϋρουςεσ διαφοροποιόςεισ. υγκεκριμϋνα, οι γυναύκεσ δηλώνουν ότι βοηθόθηκαν «Πολύ» και 

«Πϊρα Πολύ» «ςτην επιλογό του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ», το 89,25%, «ςτην κατανόηςη των 

δεξιοτότων τουσ», το 84,95%, ενώ το 79,57% εξ αυτών δόλωςε «Πολύ» και «Πϊρα Πολύ» βοόθεια 

«ςτην παροχό πληροφοριών για τα επαγγϋλματα ενδιαφϋροντοσ τουσ».  

 
Γρϊφημα 5. Η ςυμβολό τησ επαγγελματικόσ ςυμβουλευτικόσ, γυναύκεσ ωφελούμενεσ  

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

                                                           
20 Τπογραμμύζεται  εκ νϋου ότι τα ποςοςτϊ που ςυγκεντρώνονται ςτισ κλύμακεσ, Λύγο (2) και Καθόλου (0) εύναι πολύ 
μικρότερα από τισ κλύμακεσ Πολύ (4) και Πϊρα Πολύ (5) και μικρότερα από το Μϋτρια (3). 
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Οι ϊνδρεσ από την ϊλλη προκρύνουν ςε ποςοςτό 79,69% τη ςυμβολό τησ επαγγελματικόσ 

ςυμβουλευτικόσ «Πολύ» και «Πϊρα Πολύ» «ςτην κατανόηςη των δεξιοτότων τουσ», «ςτην 

αναζότηςη πληροφοριών για την εργαςύα ενδιαφϋροντόσ τουσ» αντύςτοιχα και «ςτην ενημϋρωςη για 

εναλλακτικϋσ επαγγελματικϋσ λύςεισ» (75%), ενώ ϋνα μικρότερο ποςοςτό 72% δόλωςε ότι η 

επαγγελματικό ςυμβουλευτικό ςυνϋβαλε «Πολύ» και «Πϊρα Πολύ» «ςτην επιλογό του 

προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ». 

Όςον αφορϊ τα ποςοςτϊ αυτών που δηλώνουν «καθόλου» και «λύγο» βοόθεια από την 

επαγγελματικό ςυμβουλευτικό, το υψηλότερο ποςοςτό ςυνολικϊ (28,3%) ςυγκεντρώνεται ςτην 

πρόταςη «επιλογό επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ». Ακολουθούν με ϋνα αρκετϊ μικρότερο 

ποςοςτό 12,10% αυτϋσ και αυτού που δεν βοηθόθηκαν «καθόλου» ό «λύγο» «ςτη λόψη 

επαγγελματικόσ απόφαςησ» και «ςτη δημιουργύα ενόσ ατομικού ςχεδύου επαγγελματικόσ 

επανϋνταξησ» (11,46%). 

Η ανϊλυςη των ποςοςτών αυτών με βϊςη το φύλο δεν δύνει ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ. Οι 

γυναύκεσ ωφελούμενεσ δόλωςαν ότι δεν βοηθόθηκαν «καθόλου» ό «λύγο» «ςτην επιλογό 

επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ» ςε ποςοςτό 30,11%, «ςτη δημιουργύα ενόσ ατομικού ςχεδύου 

επαγγελματικόσ επανϋνταξησ» (12,95%) και «ςτη λόψη επαγγελματικόσ απόφαςησ» (11,83%). 

Επύςησ, οι ϊνδρεσ ςε ποςοςτό 25% δόλωςαν ότι δεν βοηθόθηκαν «καθόλου» ό «λύγο» «ςτην επιλογό 

επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ», και με 12,5% «ςτην επιλογό τησ μελλοντικόσ επαγγελματικόσ 

εναςχόληςησ» και «ςτη λόψη επαγγελματικόσ απόφαςησ». 

 
Γρϊφημα 6. Η ςυμβολό τησ επαγγελματικόσ ςυμβουλευτικόσ, ϊνδρεσ ωφελούμενοι  

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
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«Μϋτρια» βοόθεια ςτην «επιλογό επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ» και ςτη «λόψη 

επαγγελματικόσ απόφαςησ» δηλώνει το 26,6% και το 24,84% αντύςτοιχα, ενώ το24,20% ςημειώνει 

ότι η ςυμβουλευτικό βοόθηςε «μϋτρια» «ςτον εντοπιςμό επαγγελματικών ενδιαφερόντων» και «ςτη 

δημιουργύα ενόσ ατομικού ςχεδύου επαγγελματικόσ επανϋνταξησ». 

τισ γυναύκεσ τα υψηλότερα ποςοςτϊ αυτών που δόλωςαν «μϋτρια» βοόθεια τησ ςυμβουλευτικόσ 

ςυγκεντρώνονται «ςτην επιλογό επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ» (26,88%), «ςτη λόψη 

επαγγελματικόσ απόφαςησ» (24,73%) και «ςτην επιλογό τησ μελλοντικόσ επαγγελματικόσ 

εναςχόληςησ» (22,58%). τουσ ϊνδρεσ το 29,69% δόλωςε «μϋτρια» βοόθεια «ςτον εντοπιςμό 

επαγγελματικών ενδιαφερόντων», «ςτη δημιουργύα ενόσ ατομικού ςχεδύου επαγγελματικόσ 

επανϋνταξησ» (26,56%), και το 25% «ςτην επιλογό επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ» και «ςτη λόψη 

επαγγελματικόσ απόφαςησ». 

Παρατηρούνται διαφορϋσ ωσ προσ τισ εκτιμόςεισ για την επαγγελματικό ςυμβουλευτικό με βϊςη 

το εκπαιδευτικό επύπεδο των ωφελούμενων; Αυτό το οπούο μπορεύ να καταγραφεύ ωσ γενικό 

διαπύςτωςη εύναι ότι ςτην εν λόγω ενότητα οι απόφοιτεσ/οι ΙΕΚ και ΑΕΙ/ΣΕΙ υιοθετούν μια πιο 

κριτικό ςτϊςη απϋναντι ςτισ προτϊςεισ για τισ οπούεσ ζητόθηκε η εκτύμηςό τουσ. Διαπιςτώνεται, 

δηλαδό, ότι επιλϋγουν περιςςότερο ςυχνϊ από τα ϊτομα των ϊλλων εκπαιδευτικών επιπϋδων που 

παρουςιϊζονται εδώ,21και κυρύωσ οι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΣΕΙ, το «Μϋτρια», «Λύγο» και  «Καθόλου».  

 
Γρϊφημα 7. Η ςυμβολό τησ επαγγελματικόσ ςυμβουλευτικόσ, ωφελούμενεσ/οι με απολυτόριο 
Γενικού Λυκεύου 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

                                                           
21Αναλύονται τα εκπαιδευτικϊ επύπεδα τα οπούα ςυγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό ωφελούμενων και ςυγκεκριμϋνα  
Γενικό Λύκειο, Σεχνικό-Επαγγελματικό Λύκειο, Ινςτιτούτο Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ (ΙΕΚ) και ΑΕΙ/ΣΕΙ.  
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Ειδικότερα, το 87,23% των κατόχων Απολυτηρύου Γενικού Λυκεύου δηλώνουν ότι βοηθόθηκαν 

«Πολύ» και «Πϊρα Πολύ» «ςτην ενημϋρωςη για εναλλακτικϋσ επαγγελματικϋσ λύςεισ», το 85,11%, 

«ςτην κατανόηςη των δεξιοτότων», ενώ το 82,98% «ςτην παροχό πληροφοριών για επαγγϋλματα» 

ενδιαφϋροντοσ» και «ςτην επιλογό του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ» . 

Ση μικρότερη βοόθεια, «καθόλου» και «λύγο» εκτιμούν ότι ϋλαβαν, αν και με μικρϊ ποςοςτϊ 

πϊντα, «ςτην επιλογό επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ» και «ςτην λόψη επαγγελματικόσ 

απόφαςησ» (34,04%), καθώσ και «ςτη δημιουργύα ενόσ ατομικού ςχεδύου επαγγελματικόσ 

επανϋνταξησ» (14,98%). ε αυτό το τελευταύο εξϊλλου, ςυγκεντρώνεται και το υψηλότερο ποςοςτό 

ωφελούμενων (29,79%) με απολυτόριο Γενικού Λυκεύου που κρύνουν ότι η ςυμβολό τησ 

επαγγελματικόσ ςυμβουλευτικόσ όταν «μϋτρια», το 14,98%. 

 
Γρϊφημα 8. Η ςυμβολό τησ επαγγελματικόσ ςυμβουλευτικόσ, ωφελούμενεσ/οι με απολυτόριο 
Σεχνικού-Επαγγελματικού Λυκεύου

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

Σο υψηλότερο ποςοςτό αποφούτων «Σεχνικού - Επαγγελματικού Λυκεύου», δόλωςε «Πολύ» 

και «Πϊρα Πολύ» βοόθεια «ςτην κατανόηςη των δεξιοτότων του» (96,3%), ενώ ακολουθούν με 

92,59% το «ςτην επιλογό του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ» και με 88,89% «ςτην παροχό 

πληροφοριών για επαγγϋλματα ενδιαφϋροντόσ τουσ».  
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Σο 29,63% των ωφελούμενων με απολυτόριο «Σεχνικού- Επαγγελματικού Λυκεύου» εκτύμηςε ότι 

ϋλαβε τη μικρότερη βοόθεια, «καθόλου» και «λύγο» «ςτην επιλογό επιχειρηματικόσ 

δραςτηριότητασ». 

«Μϋτρια» κρύνεται, από το 25,93% των ωφελούμενων «Σεχνικού -Επαγγελματικού Λυκεύου», ότι 

όταν η βοόθεια «ςτον εντοπιςμό των επαγγελματικών ενδιαφερόντων τουσ» και «ςτη δημιουργύα 

ενόσ ατομικού ςχεδύου επαγγελματικόσ επανϋνταξησ», ενώ το 22,22% ϋκρινε επύςησ «μϋτρια» τη 

ςυμβολό τησ ςυμβουλευτικόσ «ςτη ενημϋρωςη για εναλλακτικϋσ επαγγελματικϋσ λύςεισ», «ςτη λόψη 

επαγγελματικόσ απόφαςησ» και «ςτην επιλογό τησ μελλοντικόσ τουσ απαςχόληςησ». 

 
Γρϊφημα 9. Η ςυμβολό τησ επαγγελματικόσ ςυμβουλευτικόσ, ωφελούμενεσ/οι με Δύπλωμα ΙΕΚ

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

Για το 85,19% των αποφούτων ΙΕΚ η ςυμβολό τησ ςυμβουλευτικόσ όταν «Πολύ» και «Πϊρα 

Πολύ» ςημαντικό «ςτην επιλογό του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ», ενώ το 77,78% ϋκρινε ότι βοόθηςε 

«Πολύ» και «Πϊρα Πολύ» «ςτην κατανόηςη των δεξιοτότων του» και «ςτην αναζότηςη 

πληροφοριών για την εργαςύασ τουσ».  

Και για τισ/τουσ απόφοιτεσ/ουσ ΙΕΚ, το μεγαλύτερο ποςοςτό τησ «καθόλου» και «λύγο» βοόθειασ 

ςυγκεντρώνεται ςτη ςυμβολό τησ ςυμβουλευτικόσ «ςτην επιλογό επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ» 

(29,63%) και «ςτη δημιουργύα ενόσ ατομικού ςχεδύου επαγγελματικόσ επανϋνταξησ» (11,11%). 

«Μϋτρια» για το 29,63% όταν η βοόθεια «ςτην ενημϋρωςη για εναλλακτικϋσ επαγγελματικϋσ λύςεισ», 
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ενώ για το 25,93%  «ςτην επιλογό επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ», «ςτην λόψη επαγγελματικόσ 

απόφαςησ» και «ςτην παροχό πληροφοριών για επαγγϋλματα ενδιαφϋροντόσ τουσ». 

Σο 77,14% των αποφούτων ΑΕΙ/ΣΕΙ, θεωρεύ ότι βοηθόθηκε «Πολύ» και «Πϊρα Πολύ» «ςτην 

κατανόηςη των δεξιοτότων τουσ», το 74,29% «ςτην επιλογό του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ» και το 

68,57%  «ςτον εντοπιςμό επαγγελματικών ενδιαφερόντων» και «ςτην αναζότηςη πληροφοριών για 

την εργαςύασ τουσ».  

 

Γρϊφημα 10. Η ςυμβολό τησ επαγγελματικόσ ςυμβουλευτικόσ, ωφελούμενεσ/οι με πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 
 

«Μϋτρια» όταν η βοόθεια «ςτην επιλογό επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ» για το 37,14% των 

αποφούτων ΑΕΙ/ΣΕΙ, «ςτην επιλογό τησ μελλοντικόσ επαγγελματικόσ εναςχόληςησ» και «ςτην λόψη 

επαγγελματικόσ απόφαςησ» (31,43%), καθώσ και «ςτον εντοπιςμό επαγγελματικών 

ενδιαφερόντων», «ςτην παροχό πληροφοριών για επαγγϋλματα ενδιαφϋροντόσ τουσ», «ςτην 

ενημϋρωςη για εναλλακτικϋσ επαγγελματικϋσ λύςεισ» με 28,57%. 
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Πύνακασ 7. Η ςυμβολό τησ ςυμβουλευτικόσ με βϊςη την κλύμακα 1-5. Οι ςτόχοι  που ςυγκεντρώνουν 
τα υψηλότερα ποςοςτϊ ικανοπούηςησ  (4 & 5) και βρύςκονται ςτισ 3 πρώτεσ θϋςεισ, κατϊ 
εκπαιδευτικό επύπεδο 

Πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ 
 

Δύπλωμα ΙΕΚ Απολυτόριο 
Σεχνικού-

Επαγγελματικού 
Λυκεύου 

Απολυτόριο Γενικού 
Λυκεύου 

«ςτην κατανόηςη των 
δεξιοτότων του» 

«ςτην επιλογό του 
προγρϊμματοσ 

κατϊρτιςησ» 

«ςτην κατανόηςη των 
δεξιοτότων του» 

«ςτην ενημϋρωςη για 
εναλλακτικϋσ 

επαγγελματικϋσ λύςεισ» 
«ςτην επιλογό του 

προγρϊμματοσ 
κατϊρτιςησ» 

«ςτην κατανόηςη 
των δεξιοτότων του» 

«ςτην επιλογό του 
προγρϊμματοσ 

κατϊρτιςησ» 

«ςτην κατανόηςη των 
δεξιοτότων» 

«ςτον εντοπιςμό 
επαγγελματικών 

ενδιαφερόντων» και 
«ςτην αναζότηςη 

πληροφοριών για την 
εργαςύασ τουσ» 

«ςτην παροχό 
πληροφοριών για 

επαγγϋλματα 
ενδιαφϋροντόσ τουσ». 

 

«ςτην παροχό 
πληροφοριών για 

επαγγϋλματα» 
ενδιαφϋροντοσ» 

«ςτην αναζότηςη 
πληροφοριών για την 

εργαςύασ τουσ» 

«ςτην επιλογό του 
προγρϊμματοσ 

κατϊρτιςησ» αντύςτοιχα 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4:  Επαγγελματικό κατϊρτιςη ςτο πλαύςιο 
του ΕΣΠ 

4.1 Σα προγρϊμματα επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ ςτο πλαύςιο του ΕΣΠ 
Attica retail 

Οι δρϊςεισ κατϊρτιςησ όταν το δεύτερο πακϋτο υποςτόριξησ των ωφελούμενων του ΕΣΠ για την 

ϋνταξη ό και παραμονό τουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ. τισ δρϊςεισ αυτϋσ ςυμπεριλόφθηκαν 

προγρϊμματα ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, διϊρκειασ 300 ωρών, τα οπούα 

πραγματοποιόθηκαν εύτε δια ζώςησ, εύτε εξ αποςτϊςεωσ, καθώσ και προγρϊμματα εξειδικευμϋνησ 

κατϊρτιςησ/επιμόρφωςη, μικρότερησ διϊρκειασ.  

Και ςτισ δύο περιπτώςεισ τα αντικεύμενα των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ προϋκυψαν από την 

επεξεργαςύα των ςτοιχεύων που ςυγκεντρώθηκαν από το Μηχανιςμό Διϊγνωςησ των Αναγκών τησ 

Αγορϊσ Εργαςύασ, την επιςτημονικό ευθύνη του οπούου ϋχει το ΕΙΕΑΔ. Επιπρόςθετα, κατϊ τη 

διϊρκεια τησ επαγγελματικόσ ςυμβουλευτικόσ, τα ςτοιχεύα ςυνϋβαλλαν και ςτον προςανατολιςμό 

των ωφελούμενων ςε ςυγκεκριμϋνα προγρϊμματα κατϊρτιςησ. ημειώνεται ότι ϋνασ βαςικόσ ςτόχοσ 

τησ ςυνεχιζόμενησ κατϊρτιςησ όταν η πιςτοπούηςη γνώςεων των δικαιούχων ςε ηλεκτρονικούσ 

υπολογιςτϋσ. 

Η εξ αποςτϊςεωσ κατϊρτιςη αφορούςε τισ/τουσ ωφελούμενεσ/ουσ οι οπούεσ/οι δεν μπορούςαν 

να ςυμμετϋχουν ςε δια ζώςησ κατϊρτιςη, εύτε γιατύ δεν όταν δυνατόν να ςυγκροτηθεύ τμόμα λόγω 

γεωγραφικόσ διαςπορϊσ ενδιαφερόμενων, εύτε γιατύ δεν εύχαν ςταθερό ωρϊριο εργαςύασ, εύτε γιατύ 

διϋμεναν ςε απομακρυςμϋνεσ περιοχϋσ τησ περιφϋρειασ Αττικόσ, εύτε τϋλοσ για προςωπικούσ λόγουσ. 

 
Πύνακασ  8. Προγρϊμματα κατϊρτιςησ, ανϊ εύδοσ και αριθμό ωφελούμενων. 

Ειδικότητεσ 
κατϊρτιςησ 

Δια ζώςησ Εξ Αποςτϊςεωσ ύνολο 

Τπϊλληλοι γραφεύου 42 47 89 
Πωλητόσ Λιανικόσ 6 27 33 
Προώθηςη πωλόςεων 
Λιανικού Εμπορύου 

0 29 29 

Διαχεύριςη αποθόκησ   0 16 16 

ύνολο 48 119 167 
Εξειδικευμϋνη κατϊρτιςη   6 

ΤΝΟΛΟ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 173 

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
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Επύςησ, όπωσ αναφϋρθηκε δόθηκε η δυνατότητα ςτισ/ςτουσ ωφελούμενεσ/ουσ να 

παρακολουθόςουν ατομικϊ εξειδικευμϋνη κατϊρτιςη. Σα αντικεύμενα τησ κατϊρτιςη αυτόσ όταν 

“Πιςτοποιημϋνοσ ύμβουλοσ Ηλεκτρονικού Εμπορύου”, “Diploma in Public Relations & Event 

Management”, “Ιςπανικό γλώςςα επιπϋδου Β2”, “Λογιςμικό Solid works Essentials”, “Λογιςμικό 

Autocad 2D & 3D» 

Σο κϊθε πρόγραμμα κατϊρτιςησ (εκτόσ από την εξειδικευμϋνη κατϊρτιςη) περιελϊμβανε τρεύσ 

θεματικϋσ ενότητεσ: την ενότητα ςτην οπούα παρϋχονταν οι εξειδικευμϋνεσ επαγγελματικϋσ γνώςεισ, 

την ενότητα η οπούα παρεύχε τισ ψηφιακϋσ δεξιότητεσ απαραύτητεσ για την πιςτοπούηςη ςτουσ Η/Τ, 

καθώσ και την ενότητα που περιελϊμβανε την ανϊπτυξη οριζόντιων και διαπροςωπικών δεξιοτότων 

των ωφελούμενων. 

 
Πύνακασ 9. Οριζόντιεσ και διαπροςωπικϋσ δεξιότητεσ ςτα προγρϊμματα κατϊρτιςησ 

Οριζόντιεσ και διαπροςωπικϋσ 
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Χηφιακϋσ Δεξιότητεσ 

Δεξιότητεσ ςυνεργαςύασ / ομαδικόσ 
εργαςύασ 

Κειμενογρϊφοσ 

Δεξιότητεσ επικοινωνύασ Υύλλα εργαςύασ 

Δεξιότητεσ κατανόηςησ και επύλυςησ 
προβλημϊτων 

Διαδύκτυο 

Δεξιότητεσ οργϊνωςησ και 
προγραμματιςμού  

Νϋεσ ψηφιακϋσ δεξιότητεσ (social 
media, e-banking κλπ ) 

Δεξιότητεσ επιχειρηματικότητασ / 
Κοινωνικόσ Οικονομύασ 

 

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

4.2 Επιλογό τησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ 

Όπωσ και ςτισ προηγούμενεσ εργαςύεσ για την επαγγελματικό κατϊρτιςη ςτο πλαύςιο του ΕΣΠ,22 το 

πρώτο ερώτημα που τϋθηκε ςτισ/ςτουσ ωφελούμενεσ/ουσ αφορούςε τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ 

επϋλεξαν να παρακολουθόςουν την επαγγελματικό κατϊρτιςη, πϋρα από τη ςυμβουλευτικό 

διαδικαςύα. Η κατϊρτιςη δεν εύναι υποχρεωτικό για τισ/τουσ δικαιούχουσ, αποτελεύ όμωσ μια βαςικό 

δρϊςη του προγρϊμματοσ και προώπόθεςη για την καταβολό του επιδόματοσ. Τπενθυμύζεται, το 

επύδομα δόθηκε ςτισ περιπτώςεισ όπου η ςυνεχιζόμενη επαγγελματικό κατϊρτιςη 

                                                           
22 Παώδούςη Φ., (επιμ.), 2018 και 2019 
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πραγματοποιόθηκε εύτε δια ζώςησ, εύτε εξ αποςτϊςεωσ, ενώ ςτισ περιπτώςεισ τησ εξειδικευμϋνησ 

κατϊρτιςησ δεν καταβλόθηκε  επύδομα.  

 

Γρϊφημα 11. Λόγοι επιλογόσ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, ςύνολο

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

Για τη διερεύνηςη του ερωτόματοσ διατυπώθηκαν ϋντεκα (11) προτϊςεισ-λόγοι, οι οπούεσ 

ςχετύζονται με τουσ ςτόχουσ του προγρϊμματοσ και ειδικότερα τησ κατϊρτιςησ. Ζητόθηκε από 

τισ/τουσ καταρτιζόμενεσ/νουσ να επιλϋξουν όςεσ απαντόςεισ θεωρούν ότι αρμόζουν ςτην 

περύπτωςη τουσ. 

ύμφωνα με τισ απαντόςεισ των ωφελούμενων η αναβϊθμιςη των δεξιοτότων ςυγκεντρώνει το 

υψηλότερο ποςοςτό (62,42%) μεταξύ των λόγων επιλογόσ τησ κατϊρτιςησ και ακολουθούν με 

57,32% «Επειδό μου αρϋςει να επιμορφώνομαι» και «Για να πϊρω το επύδομα» και το τρύτο 

μεγαλύτερο ποςοςτό ςυγκεντρώνει ο λόγοσ «Για να αποκτόςω νϋεσ δεξιότητεσ» με 52,87%. 

Διαπιςτώνεται, δηλαδό, ότι αναβϊθμιςη ό και η απόκτηςη νϋων δεξιοτότων, αλλϊ και η αγϊπη για 

επιμόρφωςη αναδεικνύονται μαζύ βϋβαια με το επύδομα, οι λόγοι τουσ οπούουσ ςημεύωςαν 

περιςςότερο οι ωφελούμενεσ/οι. Επύςησ, ςημαντικϊ ποςοςτϊ κατϋγραψαν και δύο ϊλλοι λόγοι, η 

«Πιςτοπούηςη ςτουσ Η/Τ» (36,1%) και η γρόγορη ϋνταξη ςτην αγορϊ εργαςύασ (33,12%). 
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Γρϊφημα 12.  Λόγοι επιλογόσ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, κατϊ φύλο

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

Διαφοροποιούνται όμωσ και πώσ οι απαντόςεισ αυτϋσ ςε ςχϋςη με το φύλο των ερωτώμενων;  

Όπωσ αποτυπώνεται ςτο Γρϊφημα 12, οι διαφορϋσ που παρατηρούνται μεταξύ ανδρών και 

γυναικών ωσ προσ τουσ λόγουσ που επϋλεξαν ϋνα πρόγραμμα κατϊρτιςησ εύναι μικρϋσ, αλλϊ κϊποιεσ 

ενδιαφϋρουςεσ. Για παρϊδειγμα αρκετϊ μεγαλύτερο εύναι το ποςοςτό των γυναικών (23,66%) από 

αυτό των ανδρών (12,50%) που επϋλεξε το πρόγραμμα κατϊρτιςησ επειδό το υπϋδειξαν ςτη 

ςυμβουλευτικό διαδικαςύα, ό δηλώνει ότι το παρακολουθεύ για την πιςτοπούηςη των γνώςεων τουσ 

ςτουσ Η/Τ, 43,01% ϋναντι 26,56% των ανδρών.  

Αντύθετα, οι ϊνδρεσ δόλωςαν ςε μεγαλύτερο ποςοςτό από τισ γυναύκεσ, ότι επϋλεξαν την 

παρακολούθηςη τησ κατϊρτιςησ για να ανούξουν τη δικιϊ τουσ επιχεύρηςη (9,38%) και 3,23% για τισ 

γυναύκεσ. Ενδιαφϋρον εύναι επύςησ ότι οι ϊνδρεσ ςε υψηλότερο ποςοςτό (62,5%) από τισ γυναύκεσ 

(53,76%) ςημεύωςαν ωσ λόγο επιλογόσ τησ κατϊρτιςησ  το ενδιαφϋρον τουσ για επιμόρφωςη. 

Οι λόγοι επιλογόσ τησ κατϊρτιςησ δεν διαφοροποιούνται επύςησ ιδιαύτερα ανϊμεςα ςτισ/ςτουσ 

ερωτώμενεσ/νουσ διαφορετικών εκπαιδευτικών επιπϋδων. Και ςτα τϋςςερα επύπεδα εκπαύδευςησ 

που παρουςιϊζονται εδώ τα υψηλότερα ποςοςτϊ ωσ προσ τουσ λόγουσ επιλογόσ τησ κατϊρτιςησ 

ςυγκεντρώνονται γύρω από την αναβϊθμιςη των δεξιοτότων, το επύδομα, τη διϊθεςη για 

επιμόρφωςη και την πιςτοπούηςη ςτουσ Η/Τ.  
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Γρϊφημα 13.  Λόγοι επιλογόσ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

Ενδεικτικϊ αναφϋρεται ότι, για τα ϊτομα με απολυτόριο Γενικού Λυκεύου το υψηλότερο ποςοςτό 

(63,83%) δηλώνει ωσ λόγο επιλογόσ τησ κατϊρτιςησ την αναβϊθμιςη των δεξιοτότων του και 

ακολουθεύ η διϊθεςη για επιμόρφωςη (61,70%) και το επύδομα (59,57%). Για τισ/τουσ κατόχουσ 

απολυτηρύου Σεχνικού-Επαγγελματικού Λυκεύου οι τρεύσ αυτού λόγοι ςυγκεντρώνουν, επύςησ, τα 

υψηλότερα ποςοςτϊ, ωςτόςο ςτην πρώτη θϋςη με 59,26%, βρύςκεται ωσ λόγοσ το επύδομα 

κατϊρτιςησ. Ενδιαφϋρον εύναι ακόμα, ότι η δημιουργύα επιχεύρηςησ ςυγκεντρώνει για τα ϊτομα 

αυτόσ τησ εκπαιδευτικόσ κατηγορύασ ϋνα αρκετϊ υψηλότερο ποςοςτό 14,81%, ϋναντι 4,26% των 

ατόμων με απολυτόριο Γενικού Λυκεύου, 3,7% με Δύπλωμα ΙΕΚ και 5,71%  αποφούτων ΑΕΙ/ΣΕΙ. Οι 

απόφοιτοι ΙΕΚ ςε ποςοςτό 66,67% αναφϋρουν ωσ πρώτο λόγο ςυμμετοχόσ ςτην κατϊρτιςη, το 

επύδομα, ακολουθεύ η αναβϊθμιςη των δεξιοτότων και η πιςτοπούηςη ςτουσ Η/Τ  με 62,96% 

αντύςτοιχα, ενώ για τισ/τουσ κατόχουσ πτυχύου ΑΕΙ/ΣΕΙ, ο πρώτοσ λόγοσ εύναι το επύδομα (65,71%) 

και ακολουθούν η πιςτοπούηςη (60%) και η διϊθεςη για επιμόρφωςη (57,14%). 
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4.3 Απόψεισ για την επαγγελματικό κατϊρτιςη ςτο πλαύςιο του ΕΣΠ 

Ποιεσ όμωσ εύναι οι απόψεισ των ωφελούμενων για την επαγγελματικό κατϊρτιςη που επϋλεξαν και 

τι πιςτεύουν για διϊφορα ζητόματα που ςχετύζονται με αυτό, όπωσ ο καλύτεροσ μιςθόσ, η ςύνδεςη 

με την αγορϊ εργαςύασ και η ϋνταξη ςε αυτό, κ.ϊ; 

Η γενικό διαπύςτωςη που εξϊγεται μετϊ την ανϊλυςη των απαντόςεων τουσ εύναι η πολύ θετικό 

ςτϊςη απϋναντι ςτην επαγγελματικό κατϊρτιςη και ςτα οφϋλη που προκύπτουν από αυτό.   

Αναλυτικότερα, τα υψηλότερα ποςοςτϊ ωφελούμενων που εκτύμηςαν «Πολύ» και «Πϊρα πολύ» 

θετικϊ τισ προτϊςεισ-ερωτόςεισ ςτην ενότητα τησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ ςυγκεντρώνονται 

ςτο ενδιαφϋρον για το αντικεύμενο κατϊρτιςησ που παρακολουθούν (84,08%), ςτην ικανοπούηςη 

από το περιεχόμενο τησ κατϊρτιςησ (82,17%) και ςτην πεπούθηςη ότι θα αξιοποιόςουν ςτην 

εργαςύα τουσ τισ γνώςεισ που αποκτούν ςτην κατϊρτιςη (79, 62%).  

 

Γρϊφημα 14. Απόψεισ για την επαγγελματικό κατϊρτιςη, ςύνολο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

Από την ϊλλη το 36,31% πιςτεύει ότι η επαγγελματικό κατϊρτιςη δεν ςυνδϋεται «Καθόλου» ό 

«Λύγο» με καλύτερη αμοιβό, όπωσ επύςησ «Καθόλου» ό «Λύγη» εύναι η ςυμβολό τησ ςτην ανϊπτυξη 

τησ επιχειρηματικότητασ (16,56%) και ςτην ευκολότερη εύρεςη εργαςύασ (14,65%).Οι προτϊςεισ 

αυτϋσ εξϊλλου ςυγκεντρώνουν και τα υψηλότερα ποςοςτϊ των ωφελούμενων που εκτύμηςαν 

«Μϋτρια» την επύπτωςη τησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ που παρακολουθούν ςτο πλαύςιο του ΕΣΠ. 
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Αν και η κατϊ φύλο ανϊλυςη των ςτοιχεύων δεύχνει γενικότερα ςύγκλιςη των απόψεων ανδρών 

και γυναικών για την κατϊρτιςη του ΕΣΠ, τα ποςοςτϊ των γυναικών που εκφρϊζουν μια θετικό 

ςτϊςη απϋναντι ςτην κατϊρτιςη εύναι για μια ακόμα φορϊ υψηλότερα των ανδρών. 

Αρχόσ γενομϋνησ από το ενδιαφϋρον και την ικανοπούηςό τουσ για το αντικεύμενο και το 

περιεχόμενο κατϊρτιςησ. υγκεκριμϋνα, το 91,4% των γυναικών δηλώνει «Πολύ» και «Πϊρα Πολύ» 

ενδιαφϋρον για το αντικεύμενο κατϊρτιςησ, ϋναντι 73,44% των ανδρών, ενώ το 87,10% εύναι «Πολύ» 

και «Πϊρα Πολύ» ικανοποιημϋνεσ από το περιεχόμενο τησ κατϊρτιςησ, ϋναντι 75% των ανδρών. 

Επύςησ, περιςςότερεσ γυναύκεσ (77,42%) από ϊνδρεσ (62,5%) θεωρούν ότι με την κατϊρτιςη 

αποκτούν «Πολύ» και «Πϊρα Πολύ» τισ απαιτούμενεσ από την αγορϊ εργαςύασ δεξιότητεσ. Όςον 

αφορϊ την ϊποψη ότι η κατϊρτιςη που παρακολουθούν αναπτύςςει «Πολύ» και «Πϊρα Πολύ»  τισ 

προςωπικϋσ και τεχνικϋσ δεξιότητεσ, οι ϊνδρεσ με 71,88% προκρύνουν τισ προςωπικϋσ δεξιότητεσ και 

ςτη ςυνϋχεια τισ τεχνικϋσ με 65,63%. Οι γυναύκεσ εύναι και εδώ περιςςότερο θετικϋσ, αλλϊ και αυτϋσ 

θεωρούν ότι η κατϊρτιςη αναπτύςςει περιςςότερο τισ προςωπικϋσ δεξιότητεσ με 76,34% ϋναντι 

73,12% για τισ τεχνικϋσ.  

 

Γρϊφημα 15. Απόψεισ για την επαγγελματικό κατϊρτιςη, ϊνδρεσ ωφελούμενοι 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

Κατϊ ςυνϋπεια, τα ποςοςτϊ των ανδρών που ςημεύωςαν ςτισ διϊφορεσ προτϊςεισ-ερωτόςεισ το 

«Καθόλου» ό «Λύγο» ςυμβολό τησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ εύναι ςε αρκετϋσ περιπτώςεισ πολύ 

μεγαλύτερα από αυτϊ των γυναικών. Ενδεικτικϊ αναφϋρονται το 18,75% των ανδρών ϋναντι του 
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7,53% των γυναικών που θεωρούν ότι η κατϊρτιςη που παρακολουθούν ςυνδϋεται με τισ ανϊγκεσ 

τησ αγορϊσ εργαςύασ ςτην περιοχό τουσ ό το 20,31% των ανδρών ϋναντι του 10,76% των γυναικών 

που πιςτεύει «Καθόλου» ό «Λύγο» ςτην πιθανότητα να βρει γρηγορότερα εργαςύα μετϊ την 

κατϊρτιςη. Πιο κοντϊ εύναι τα ποςοςτϊ ανδρών και γυναικών που θεωρούν ότι μετϊ την κατϊρτιςη 

δεν θα ϋχουν «Καθόλου» ό «Λύγο» καλύτερη αμοιβό ςτην εργαςύασ τουσ, 39,07% και 34,4% 

αντύςτοιχα, ό ότι η κατϊρτιςη δεν βοηθϊ «Καθόλου» ό βοηθϊ «Λύγο» ςτην ανϊπτυξη επιχειρηματικόσ 

δραςτηριότητασ, 18,75% των ανδρών και 15,05% των γυναικών. 

 

Γρϊφημα 16. Απόψεισ για την επαγγελματικό κατϊρτιςη, γυναύκεσ ωφελούμενεσ 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

Όςον αφορϊ το εκπαιδευτικό επύπεδο και τισ απόψεισ των ωφελούμενων για την κατϊρτιςη 

που παρακολουθούν διαπιςτώνεται καταρχϊσ ότι τα ϊτομα με απολυτόριο Σεχνικού-

Επαγγελματικού Λυκεύου και με Δύπλωμα ΙΕΚ δόλωςαν περιςςότερο από όλα τα ϊλλα ότι τουσ 

ενδιαφϋρει το αντικεύμενο κατϊρτιςησ «Πολύ» και «Πϊρα Πολύ» (το 88,89% ςυνολικϊ). Επύςησ, το 

ύδιο ποςοςτό αποφούτων Σεχνικού-Επαγγελματικού Λυκεύου θεωρεύ ότι θα αξιοποιόςει ςτην 

εργαςύα του τισ γνώςεισ που λαμβϊνει ςτην κατϊρτιςη. Με μικρό διαφορϊ, το 85,19%, των 

αποφούτων Σεχνικού-Επαγγελματικού Λυκεύου, Γενικού Λυκεύου και ΙΕΚ, δηλώνει «Πολύ» και «Πϊρα 

Πολύ» ικανοποιημϋνο από το περιεχόμενο τησ κατϊρτιςησ.  

Οι κϊτοχοι πτυχύου ΑΕΙ/ΣΕΙ καταγρϊφουν για την επαγγελματικό κατϊρτιςη, όπωσ και για τη 

ςυμβουλευτικό διαδικαςύα, περιςςότερο ςυγκρατημϋνη ςτϊςη από τα ϊτομα των ϊλλων 
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εκπαιδευτικών επιπϋδων. Για παρϊδειγμα τα ποςοςτϊ ενδιαφϋροντοσ και ικανοπούηςησ από το 

αντικεύμενο και περιεχόμενο κατϊρτιςησ εύναι μεν υψηλϊ 80,0% και 74,29% αντύςτοιχα, αλλϊ  εύναι 

ςχετικϊ μικρότερα από των ϊλλων, τα οπούα ξεπερνούν το 85%. 

 
Γρϊφημα 17. Απόψεισ για την επαγγελματικό κατϊρτιςη, ωφελούμενεσ/οι με απολυτόριο Γενικού 
Λυκεύου 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

ημειώνεται ότι και για τισ τϋςςερισ εκπαιδευτικϋσ κατηγορύεσ που παρουςιϊζονται εδώ, το 

μεγαλύτερο ποςοςτό αυτών που αξιολογούν χαμηλϊ μια από τισ προτεινόμενεσ παραμϋτρουσ για τη 

ςυμβολό τησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ ςυγκεντρώνεται ςτο ερώτημα  τησ ςχϋςησ επαγγελματικόσ 

κατϊρτιςησ και καλύτερησ αμοιβόσ. υγκεκριμϋνα το 40,74% αποφούτων ΙΕΚ, το 37,14% 

πτυχιούχων ΑΕΙ/ΣΕΙ, το 34,04% αποφούτων Γενικού Λυκεύου και το 33,33% Σεχνικού- 

Επαγγελματικού Λυκεύου, δεν πιςτεύουν «Καθόλου» ό πιςτεύουν «Λύγο» ότι θα ϋχουν καλύτερη 

αμοιβό ςτην εργαςύα τουσ μετϊ την κατϊρτιςη. Επύςησ, το 17,02% των ωφελούμενων που ϋχουν 

απολυτόριο Γενικού Λυκεύου και το 25,71% με πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ θεωρούν ότι η κατϊρτιςη δεν βοηθϊ 

«Καθόλου» ό «Λύγο» ςτην ανϊπτυξη τησ επιχειρηματικότητασ. 
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Γρϊφημα 18. Απόψεισ για την επαγγελματικό κατϊρτιςη, ωφελούμενεσ/οι με απολυτόριο Σεχνικού-
Επαγγελματικού Λυκεύου 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

Ένα ςημαντικό ποςοςτό ωφελούμενων, επύςησ επιλϋγει την ενδιϊμεςη εκτύμηςη, δηλαδό το 

«Μϋτρια» προκειμϋνου να εκφρϊςει την ϊποψό του για τη ςχϋςη τησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ με 

διϊφορουσ παρϊγοντεσ. υγκεκριμϋνα, ςτισ/ςτουσ απόφοιτεσ/τουσ Γενικού Λυκεύου το υψηλότερο 

ποςοςτό ωφελούμενων (36,17%) που επϋλεξε το «Μϋτρια» ςυγκεντρώνεται ςτην πρόταςη που 

αφορϊ ςτη βοόθεια τησ κατϊρτιςησ για την ανϊπτυξη τησ επιχειρηματικότητασ και το ύδιο πιςτεύει 

το 33,33% των κατόχων διπλώματοσ ΙΕΚ. 

 
Γρϊφημα 19. Απόψεισ για την επαγγελματικό κατϊρτιςη, ωφελούμενεσ/οι με Δύπλωμα ΙΕΚ 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
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«Μϋτρια» θεωρεύ την πιθανότητα να βρει ευκολότερα εργαςύα μετϊ την κατϊρτιςη το 40,74% 

των πτυχιούχων Σεχνικού-Επαγγελματικού Λυκεύου, ενώ ϋνα εξύςου ςημαντικό ποςοςτό 

πτυχιούχων ΑΕΙ/ΣΕΙ (40%), πιςτεύει ότι οι προοπτικϋσ για καλύτερη αμοιβό με την κατϊρτιςη εύναι 

«Μϋτριεσ». 

 
Γρϊφημα 20. Απόψεισ για την επαγγελματικό κατϊρτιςη, ωφελούμενεσ/οι με πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5:  Ενδιαφϋρον για την επαγγελματικό 
κατϊρτιςη 

Όπωσ αναφϋρθηκε και ςτα ειςαγωγικϊ κεύμενα, οι απόψεισ για την επαγγελματικό κατϊρτιςη, αλλϊ 

και η αποτελεςματικότητϊ τησ εξαρτώνται από μια ςειρϊ παρϊγοντεσ μεταξύ των οπούων εύναι το 

ενδιαφϋρον που ϋχουν οι ωφελούμενεσ/νοι για παρακολούθηςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ,  η 

ςημαντικότητα που τησ αποδύδουν ςτη διαδικαςύα αναζότηςησ εργαςύασ ό ςτην εργαςύα τουσ 

προκειμϋνου να βελτιώςουν τισ δεξιότητϋσ τουσ, κ.ϊ. το κεφϊλαιο αυτό παρουςιϊζονται τα 

αποτελϋςματα που προκύπτουν από την ανϊλυςη των απαντόςεων που αφορούν ςτο ενδιαφϋρον 

και ςτισ απόψεισ των ωφελούμενων του προγρϊμματοσ του ΕΣΠ, για την επαγγελματικό κατϊρτιςη. 

Οι απαντόςεισ που αναλύθηκαν προϋκυψαν από ερωτόςεισ ςχετικϊ με την αναζότηςη και 

ςυμμετοχό των ερωτώμενων ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ, με τουσ τρόπουσ που αναζητούν και που 

βρόκαν εργαςύα και με παρϊγοντεσ που θεωρούν ςημαντικούσ για την εργαςύα.  

5.1  Αναζότηςη και ςυμμετοχό ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ 

Σο πρώτο ερώτημα αναφορικϊ με το ενδιαφϋρον που ϋχουν οι ωφελούμενεσ/νοι του προγρϊμματοσ 

ΕΣΠ για την επαγγελματικό κατϊρτιςη αφορούςε ςτην αναζότηςη και τουσ τρόπουσ αναζότηςησ 

προγραμμϊτων κατϊρτιςησ. υγκεκριμϋνα τϋθηκε το ερώτημα «Όταν αναζητϊτε πληροφορύεσ για 

προγρϊμματα κατϊρτιςησ, που απευθύνεςτε;», ςτο οπούο δόθηκε και η δυνατότητα να επιλϋξουν «Δεν 

αναζητώ πληροφορύεσ για προγρϊμματα κατϊρτιςησ».  

Από το ςύνολο των ερωτηθϋντων μόνο ϋνα 5,73% δόλωςε ότι δεν αναζητϊ πληροφορύεσ για 

προγρϊμματα κατϊρτιςησ,  ποςοςτό που δεύχνει καταρχϊσ, ότι και αυτό η ομϊδα ωφελούμενων του 

ΕΣΠ ϋχει ιςχυρό ενδιαφϋρον για την επαγγελματικό κατϊρτιςη.  

Πού απευθύνονται όμωσ οι ενδιαφερόμενεσ/νοι προκειμϋνου να αναζητόςουν πληροφορύεσ για 

προγρϊμματα κατϊρτιςησ; το ερώτημα αυτό τουσ προτϊθηκαν οκτώ πιθανού τρόποι αναζότηςησ 

προγραμμϊτων κατϊρτιςησ και τουσ δόθηκε η δυνατότητα να επιλϋξουν ότι αρμόζει ςτην περύπτωςό 

τουσ, και εφόςον το επιθυμούν να ςημειώςουν «ϊλλο» και να το επεξηγόςουν.  

Οι τρόποι αναζότηςησ προγραμμϊτων που ςυγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποςοςτϊ με βϊςη τισ 

απαντόςεισ των ωφελούμενων του Attica retail εύναι το διαδύκτυο με 57,96% και ο ΟΑΕΔ με 49,04%. 

Ακολουθούν, με αρκετϊ χαμηλότερα ποςοςτϊ, τα Κϋντρα Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ με 26,11% 

και οι φύλεσ/οι με 19,11%, ενώ ϋνα αρκετϊ μικρότερο ποςοςτό 11,46%, δόλωςε ότι δεν ξϋρει που να 
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απευθυνθεύ. Σα αποτελϋςματα αυτϊ επιβεβαιώνουν ότι το διαδύκτυο, μαζύ με τον ΟΑΕΔ εύναι οι πιο 

ςημαντικϋσ πηγϋσ πληροφόρηςησ για προγρϊμματα κατϊρτιςησ, όςον αφορϊ τουλϊχιςτον αυτό την 

κατηγορύα ερωτώμενων, δηλαδό τισ/τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε προγρϊμματα του ΕΣΠ και μϊλιςτα 

ανεξαρτότου ηλικύασ. 

 
Γρϊφημα 21. Σρόποι αναζότηςησ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ, ςύνολο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

Η κατϊ φύλο προςϋγγιςη των τρόπων αναζότηςησ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ δεν δεύχνει 

ςημαντικϋσ διαφορϋσ ανϊμεςα ςτουσ ϊνδρεσ και ςτισ γυναύκεσ του ΕΣΠ Attica retail. Ο δύο βαςικού 

τρόποι εύναι μϋςω ΟΑΕΔ και διαδικτύου. Ενδιαφϋρον εύναι ότι το διαδύκτυο ςυγκεντρώνει λύγο 

μεγαλύτερο ποςοςτό προτύμηςησ από τισ γυναύκεσ 59,14% ϋναντι 56,25% των ανδρών.  

 
Γρϊφημα 22. Σρόποι αναζότηςησ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ, κατϊ φύλο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
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Ένα ϊλλο ςτοιχεύο που αξύζει να επιςημανθεύ εύναι ότι οι γυναύκεσ αναφϋρουν ςε αρκετϊ 

μεγαλύτερο ποςοςτό (35,48%) από τουσ ϊνδρεσ (12,50%) τα Κϋντρα Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ 

ωσ τρόπο αναζότηςησ προγραμμϊτων, όπωσ επύςησ και τισ φύλεσ/ουσ, 23,66% για τισ γυναύκεσ και 

12,5% για τουσ ϊνδρεσ. Από την ϊλλη, οι ϊνδρεσ δηλώνουν περιςςότερο από τισ γυναύκεσ ότι δεν 

ξϋρουν που να απευθυνθούν 15,63% ϋναντι 8,6% αντύςτοιχα. 

 
Γρϊφημα 23. Σρόποι αναζότηςησ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ, κατϊ  εκπαιδευτικό επύπεδο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

Η ανϊλυςη των τρόπων αναζότηςησ πληροφοριών για προγρϊμματα κατϊρτιςησ με βϊςη το 

εκπαιδευτικό επύπεδο των ωφελούμενων δεύχνει ότι το διαδύκτυο καταγρϊφει το υψηλότερο 

ποςοςτό του, 68,57%, ςτισ/ςτουσ απόφοιτεσ/ουσ ΑΕΙ/ΣΕΙ και αμϋςωσ μετϊ ςτισ/ςτουσ κατόχουσ 

Απολυτηρύου Γενικού Λυκεύου (63, 83%), ενώ μικρό εύναι η διαφορϊ μεταξύ διαδικτύου (51,85%) και 

ΟΑΕΔ (48,15%) για κατόχουσ Διπλώματοσ ΙΕΚ. Για τα ϊτομα με απολυτόριο Σεχνικού-

Επαγγελματικού Λυκεύου η ςημαντικότερη πηγό αναζότηςησ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ εύναι ο 

ΟΑΕΔ (59,26%) και ακολουθεύ με μικρό διαφορϊ το διαδύκτυο (55,56%). Σα Κϋντρα Επαγγελματικόσ 

Κατϊρτιςησ ςυγκεντρώνουν το υψηλότερο ποςοςτό ωσ πηγό πληροφόρηςησ  ςτισ/ςτουσ κατόχουσ 

Διπλώματοσ ΙΕΚ (33,33%), ενώ οι φύλεσ/οι καταγρϊφουν το υψηλότερο ποςοςτό ςτα ϊτομα με 

απολυτόριο Γενικού Λυκεύου (31,91%).   
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5.2 Παρακολούθηςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ 

Όπωσ διαπιςτώθηκε παραπϊνω η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των ωφελούμενων τησ ϋρευνασ δόλωςε 

ότι αναζητϊ προγρϊμματα κατϊρτιςησ, ωςτόςο και ςε αυτό την περύπτωςη η ςυμμετοχό τουσ ςε 

αυτϊ δεν εύναι εξύςου υψηλό. υνολικϊ το 68,79% των ερωτώμενων δόλωςε ότι δεν ϋχει 

ςυμμετϊςχει ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ.  

  Η κατϊ φύλο ανϊλυςη των ςτοιχεύων δεύχνει ότι οι γυναύκεσ ωφελούμενεσ καταγρϊφουν 

μικρότερα ποςοςτϊ ςυμμετοχόσ ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ από ότι οι ϊνδρεσ, με 27,95% ϋναντι 

35,93% αντύςτοιχα.  

Ωσ προσ το εκπαιδευτικό επύπεδο αυτών που ϋχουν ςυμμετϊςχει ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ, 

διαπιςτώνεται ότι οι κϊτοχοι διπλώματοσ ΙΕΚ δηλώνουν περιςςότερο από τισ/τουσ κατόχουσ ϊλλων 

εκπαιδευτικών τύτλων, ότι ϋχουν παρακολουθόςει προγρϊμματα κατϊρτιςησ ςε ποςοςτό 44,44% 

ενώ το μικρότερο ποςοςτό ςυμμετοχόσ ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ το καταγρϊφουν οι απόφοιτοι 

ΑΕΙ/ΣΕΙ  με 25,71%.  

το ερώτημα ςχετικϊ με την παρακολούθηςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ ζητόθηκε, επύςησ, από 

τισ/τουσ ωφελούμενεσ/νουσ να προςδιορύςουν το πλαύςιο μϋςα ςτο οπούο ςυμμετεύχαν ςε αυτϊ και 

ςυγκεκριμϋνα ερωτόθηκαν για το εϊν η κατϊρτιςη όταν εντόσ εργαςύασ, εκτόσ εργαςύασ ό και τα δύο. 

Από το ςύνολο αυτών που απϊντηςαν θετικϊ ωσ προσ τη ςυμμετοχό τουσ ςε προγρϊμματα 

κατϊρτιςησ, το υψηλότερο ποςoςτό  56,8% ςυγκεντρώνεται ςτο «κατϊρτιςη εντόσ εργαςύασ», ενώ, 

πολύ μικρότερο εύναι το ποςοςτό αυτών που δόλωςαν «εντόσ και εκτόσ εργαςύασ», (13,72%).  

 
Γρϊφημα 24: Πλαύςιο παρακολούθηςησ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ, κατϊ φύλο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
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Ενδιαφϋρον εύναι ότι η πλειοψηφύα των ανδρών (66,6%) δόλωςε ότι παρακολούθηςε κατϊρτιςη 

εντόσ εργαςύασ, ςε αντύθεςη με τισ γυναύκεσ όπου το αντύςτοιχο ποςοςτό κατϋρχεται ςτο 48%. Ένα 

υψηλό ποςοςτό γυναικών (41%) παρακολούθηςε κατϊρτιςη εκτόσ εργαςύασ, ενώ για τουσ ϊνδρεσ το 

αντύςτοιχο ποςοςτό εύναι πολύ μικρότερο (16,16%). Σϋλοσ, τα ποςοςτϊ για αυτϋσ και αυτούσ που 

δόλωςαν ότι καταρτύςτηκαν και εντόσ και εκτόσ εργαςύασ ανϋρχονται ςτο 16,16% για τουσ ϊνδρεσ 

και ςτο 11% για τισ γυναύκεσ.  

το τρύτο από τα ερωτόματα, που αφορούν ςτο ενδιαφϋρον των ωφελούμενων του 

προγρϊμματοσ ΕΣΠ-Attica retail για την επαγγελματικό κατϊρτιςη, ζητόθηκε να ςημειωθούν οι 

λόγοι για τουσ οπούουσ κϊποια/οσ δεν ϋχει παρακολουθόςει πρόγραμμα κατϊρτιςησ. Και ςε αυτόν 

την ερώτηςη υπόρξε η επιςόμανςη να απαντηθεύ ςύμφωνα με ότι αρμόζει ςτην περύπτωςό τουσ. 

ημειώνεται, ωςτόςο, ότι ο αριθμόσ αυτών που ανταποκρύθηκαν ςτο εν λόγω ερώτημα, δηλαδό που 

προςδιόριςαν τισ αιτύεσ-λόγουσ  για τη μη ςυμμετοχό τουσ ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ εύναι αρκετϊ 

μεγαλύτεροσ από αυτόν που δόλωςε ςτην προηγούμενη ερώτηςη ότι δεν ϋχουν παρακολουθόςει 

πρόγραμμα κατϊρτιςησ. Κατϊ ςυνϋπεια τα αποτελϋςματα παρουςιϊζονται με επιφύλαξη. 

 

Γρϊφημα 25. Λόγοι μη ςυμμετοχόσ ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ, ςύνολο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
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χρειαζόμουν ςτην εργαςύα μου» και ϋνα 7,01% «Δεν εύχα χρόνο λόγο οικογϋνειασ». Όλοι οι υπόλοιποι 

λόγοι ςυγκεντρώνουν πολύ μικρϊ ποςοςτϊ. Επιςημαύνεται εδώ ότι ο λόγοσ «εύμαι καλϊ 

καταρτιςμϋνη/οσ», δεν επιλϋχθηκε από καμύα και κανϋναν.  

Οι γυναύκεσ υπϋδειξαν την «ϋλλειψη ενημϋρωςησ» (40,86%), το «δεν το χρειαζόμουν ςτην 

εργαςύα μου» (11,83%) και «ϋλλειψη χρόνου λόγω οικογϋνειασ»  (9,68%) ςε υψηλότερα ποςοςτϊ 

από τουσ ϊνδρεσ, για τουσ οπούουσ τα αντύςτοιχα ποςοςτϊ εύναι 31,25%, 6,25% και 3,13%. 

Από την ϊλλη οι ϊνδρεσ επικαλϋςτηκαν περιςςότερο από τισ γυναύκεσ ωσ λόγουσ μη ςυμμετοχόσ 

ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ το «δεν εύχα χρόνο λόγω εργαςύασ» και το «δεν μου προςφϋρθηκε ποτϋ 

ςτην εργαςύα μου», 29,6% ϋναντι 20,43% των γυναικών. Επιςημαύνεται ότι και για τα δύο φύλα τα 

ποςοςτϊ του «δεν ενδιαφερόμουν» εύναι ιδιαιτϋρωσ χαμηλϊ, 4,69% για τουσ ϊνδρεσ και 2,15% για 

τισ γυναύκεσ. 

 
Γρϊφημα 26. Λόγοι μη ςυμμετοχόσ ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ,  κατϊ φύλο 

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
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εργαςύασ» (29,79%). Ο λόγοσ «δεν μου προςφϋρθηκε ποτϋ ςτην εργαςύα μου» ςυγκεντρώνει 

υψηλότερο ποςοςτό ςτισ/ςτουσ απόφοιτεσ/τουσ ΑΕΙ/ΣΕΙ με 31,43%. 

 
Γρϊφημα 27. Λόγοι μη ςυμμετοχόσ ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ,  κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6: Παρϊγοντεσ εύρεςησ εργαςύασ 

Η παρακολούθηςη προγραμμϊτων επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ ςυνδϋεται ϊμεςα με τη βελτύωςη 

των προοπτικών απαςχόληςησ ςτισ ςύγχρονεσ αγορϋσ εργαςύασ. ε όλεσ ςχεδόν τισ ενεργητικϋσ 

πολιτικϋσ απαςχόληςησ, η ςυνεχιζόμενη επαγγελματικό κατϊρτιςη αποτελεύ βαςικό μϋτρο για την 

υποςτόριξη των ατόμων ςτην ϋνταξη ό επανϋνταξό τουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ ό ςτη διατόρηςη τησ 

θϋςησ εργαςύασ, παρϋχοντασ  γνώςεισ δεξιότητεσ και ικανότητεσ που ανταποκρύνονται ςε 

ςυγκεκριμϋνεσ απαιτόςεισ τησ αγορϊσ. Σα προγρϊμματα κατϊρτιςησ ςυχνϊ περιλαμβϊνουν πρακτικό 

ϊςκηςη ό μαθητεύα ςε χώρουσ εργαςύασ ϋτςι ώςτε να διαςφαλύζεται μια ακόμα μεγαλύτερη ςύνδεςη 

θεωρύασ και πρακτικών γνώςεων ςτην εργαςύα.   

ε αυτό το υποκεφϊλαιο εξετϊζεται η ςημαντικότητα διαφόρων παραγόντων προκειμϋνου να 

βρει κϊποια/οσ εργαςύα μεταξύ των οπούων η επαγγελματικό κατϊρτιςη, η μαθητεύα ό πρακτικό 

ϊςκηςη. Αρχικϊ τύθενται ερωτόματα που διερευνούν τον τρόπο που βρόκαν οι ωφελούμενεσ/οι την 

εργαςύα τουσ ςτην επιχεύρηςη από την οπούα απολύθηκαν και τη νϋα τουσ εργαςύασ μετϊ την 

απόλυςό τουσ, εφόςον βϋβαια εργϊζονται. τη ςυνϋχεια ζητεύται να αξιολογόςουν με βϊςη την 

κλύμακα 1-5  τη ςημαςύα   δϋκα τριών (13) παραγόντων προκειμϋνου να βρει κϊποια/οσ εργαςύα     

6.1 Σρόποι εύρεςησ εργαςύασ ςτην επιχεύρηςη από την οπούα 
απολύθηκαν 

Όπωσ αναφϋρθηκε ϋνα από τα ερωτόματα που τϋθηκε ςτισ/ςτουσ ωφελούμενεσ/νουσ του EΣΠ -

Attica retail, όταν πωσ εύχαν βρει την εργαςύα τουσ από την οπούα και απολύθηκαν.  

Με βϊςη τισ απαντόςεισ που ϋδωςαν διαπιςτώνεται ότι το 33,12% δόλωςε τισ/τουσ φύλεσ/ουσ, 

ενώ ϋνα εξύςου υψηλό ποςοςτό 29,94% ςημεύωςε την αποςτολό βιογραφικού ςε εργοδότεσ. Σο τρύτο 

μεγαλύτερο ποςοςτό  (13,38%) ςυγκεντρώνει το «από ςυγγενεύσ» και ακολουθούν με 9,55%, το 

«από αγγελύα ςτα ΜΜΕ», με 7,64%,23 από διαδικτυακό πλατφόρμα εύρεςησ εργαςύασ, ενώ ο ΟΑΕΔ 

ςυγκεντρώνει μόλισ το 2,55%.  

                                                           
23 Αναφϋρονται εδώ εκ νϋου τα ςτοιχεύα τησ ΕΛΣΑΣ, ςύμφωνα με την οπούα 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 
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Γρϊφημα 28. Σρόποι εύρεςησ εργαςύασ  από την οπούα απολύθηκαν 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
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Γρϊφημα 29. Σρόποι εύρεςησ εργαςύασ από την οπούα απολύθηκαν, κατϊ φύλο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

Ωσ προσ τουσ τρόπουσ εύρεςησ τησ εργαςύασ ςτην επιχεύρηςη από την οπούα απολύθηκαν,  με 

βϊςη το εκπαιδευτικό επύπεδο των ωφελούμενων παρατηρούνται τα ακόλουθα. Αυτϋσ και αυτού 

που δόλωςαν περιςςότερο από όλεσ και όλουσ ότι βρόκαν την εργαςύα τουσ μϋςω φύλων εύναι οι 

κϊτοχοι απολυτηρύου Σεχνικού-Επαγγελματικού Λυκεύου με ποςοςτό 48,15%, ενώ το μικρότερο 

ποςοςτό για τον τρόπο  αυτό καταγρϊφεται ςτισ/ςτουσ πτυχιούχουσ ΑΕΙ/ΣΕΙ με 28,57%.  

 

Γρϊφημα 30.Σρόποι εύρεςησ εργαςύασ από την οπούα απολύθηκαν, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
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Για τα ϊτομα με πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ οι φύλοι και το «ϋςτειλα βιογραφικό ςτην επιχεύρηςη» εύναι οι πιο 

ςημαντικού τρόποι εύρεςησ εργαςύασ μαζύ με το «από διαδικτυακό πλατφόρμα εύρεςησ εργαςύασ» με 

25,71%. Επύςησ, οι φύλοι και το βιογραφικό ςτην επιχεύρηςη εύναι οι κυριότεροι τρόποι εύρεςησ τησ 

προηγούμενησ εργαςύασ για τισ/τουσ ωφελούμενεσ/νουσ με Δύπλωμα ΙΕΚ, με 37,04% και 33,33% 

αντύςτοιχα. Οι ωφελούμενεσ/οι με απολυτόριο Γενικού Λυκεύου δόλωςαν περιςςότερο από όλουσ 

τουσ τρόπουσ το «ϋςτειλα βιογραφικό ςτην επιχεύρηςη» με 31,91% και αμϋςωσ μετϊ ακολουθεύ ωσ 

τρόποσ εύρεςησ τησ προηγούμενησ εργαςύασ το «από φύλεσ/ουσ», με 29,79%. 

6.2 Σρόποι εύρεςησ εργαςύασ μετϊ την απόλυςη 

Από τισ απαντόςεισ των ωφελούμενων του προγρϊμματοσ ΕΣΠ- Attica retail, διαπιςτώνεται ότι κατϊ 

το χρονικό διϊςτημα που υλοποιόθηκε η ϋρευνα, το 46% δεν εργϊζεται, το 48% δηλώνει ότι 

εργϊζεται, ενώ ϋνα 6% περύπου ςημειώνει το «ϊλλο», ςτο οπούο οι επεξηγόςεισ αναφϋρουν 

αυτοαπαςχόληςη, επιχειρηματικότητα και ϋνα  ςχόλιο, την πρόςληψη ςτο Δημόςιο. 

 
Γρϊφημα 31. Ποςοςτό ωφελούμενων που εργϊζονται εκ νϋου  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

Η κατϊ φύλο προςϋγγιςη των ποςοςτών δεύχνει ότι ςτο  ςύνολο των απολυμϋνων γυναικών το 

49,47% εργϊζεται εκ νϋου, ενώ το αντύςτοιχο ποςοςτό των ανδρών εύναι 60,94%. Δηλαδό δύο 

χρόνια περύπου μετϊ την απόλυςη, οι μιςϋσ γυναύκεσ εύχαν ενταχθεύ εκ νϋου ςτην εργαςύα, ενώ για 

τουσ ϊνδρεσ το ποςοςτό αυτό εύναι κατϊ 10 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ υψηλότερο.  

Ωσ προσ τα ποςοςτϊ αυτών που εργϊζονται και το εκπαιδευτικό τουσ επύπεδο διαπιςτώνεται 

ότι το υψηλότερο ποςοςτό αυτών που βρόκαν εκ νϋου εργαςύα μετϊ την απόλυςό τουσ εύναι με 

απολυτόριο Σεχνικού -Επαγγελματικού Λυκεύου (62,96%), ακολουθούν οι κϊτοχοι διπλώματοσ ΙΕΚ 
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εκ των οπούων βρόκε νϋα εργαςύα το 55,55%, οι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΣΕΙ με 54,28%, ενώ το μικρότερο 

ποςοςτό αυτών που εργϊζονται εκ νϋου ςημειώνεται ςτισ/ςτουσ κατόχουσ απολυτηρύου Γενικού 

Λυκεύου. 

ε αυτϋσ και αυτούσ που δόλωςαν ότι εργϊζονταν τϋθηκε και πϊλι το ερώτημα το πωσ βρόκαν τη 

νϋα εργαςύα τουσ. Σο 36,47% απϊντηςε ότι τη βρόκε από φύλεσ/ουσ, ϋνα μικρότερο ποςοςτό, 

22,35%, ςημεύωςε ότι «ϋςτειλα βιογραφικό ςε επιχειρόςεισ», ϋνα 10,58% δόλωςε «από διαδικτυακό 

πλατφόρμα εύρεςησ εργαςύασ» και «ϊλλο» το οπούο ςυνόθωσ αναφϋρεται ςτην αυτοαπαςχόληςη. 

Ακολουθούν με μικρότερα ποςοςτϊ, «από ςυγγενεύσ» (9,41%), από τον ΟΑΕΔ (5,88%), ενώ αρκετϊ 

μικρότερα εύναι τα ποςοςτϊ που αναφϋρονται «από αγγελύα ςτα ΜΜΕ» (3,52%) και «από ϊλλο 

πρόγραμμα κατϊρτιςησ» (1,17%) 

 
Γρϊφημα 32. Σρόποι εύρεςησ  τησ  νϋασ εργαςύασ , ςύνολο   

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

Ωσ προσ τη ςχϋςη φύλου και τρόπου εύρεςησ τησ νϋασ εργαςύασ, διαπιςτώνεται ότι τόςο για τισ 

γυναύκεσ, όςο και για τουσ ϊνδρεσ το «από φύλεσ/ουσ» ςυγκεντρώνει τα υψηλότερα ποςοςτϊ. 

Ωςτόςο, για τισ γυναύκεσ  το ποςοςτό εύναι αρκετϊ μικρότερο από αυτό των ανδρών, 30,43% ϋναντι 

43,58%.  

Επύςησ, το «ϋςτειλα βιογραφικό ςε επιχειρόςεισ» εύναι ο δεύτεροσ πιο ςημαντικόσ τρόποσ για 

τουσ ϊνδρεσ με ποςοςτό 33,33%, ενώ για τισ γυναύκεσ ςτη δεύτερη θϋςη ϋρχεται με 15,21% το «από 

διαδικτυακό πλατφόρμα εύρεςησ εργαςύασ». ημειώνεται ότι οι γυναύκεσ καταγρϊφουν, επύςησ 

υψηλότερα ποςοςτϊ για εύρεςη τησ νϋασ εργαςύασ «από ςυγγενεύσ» 13,04%, (5,12% για τουσ 
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ϊνδρεσ), για το  «ϊλλο»  15,21% (5,12% για τουσ ϊνδρεσ) και  για το «από τον ΟΑΕΔ»  8,69% (2,56% 

για τουσ ϊνδρεσ).  

 
Γρϊφημα 33.Σρόποι εύρεςησ  νϋασ εργαςύασ, κατϊ φύλο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

Πωσ επηρεϊζονται οι τρόποι εύρεςησ τησ (νϋασ) εργαςύασ  από το εκπαιδευτικό επύπεδο των 

ωφελούμενων του προγρϊμματοσ ΕΣΠ; Με βϊςη τισ απαντόςεισ τουσ διαπιςτώνεται ότι οι 

πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΣΕΙ δόλωςαν περιςςότερο από όλεσ και όλουσ τισ/τουσ ϊλλεσ/ουσ (57,89%) ότι 

βρόκαν τη νϋα εργαςύα τουσ «από φύλεσ/ουσ». 

Από φύλεσ/ουσ επύςησ, βρόκε τη νϋα του εργαςύα το 40% των κατόχων Διπλώματοσ ΙΕΚ. 

Επιπλϋον, οι απόφοιτεσ/οι ΙΕΚ δόλωςαν ςε ποςοςτό 13,33% ότι βρόκαν εργαςύα από τον ΟΑΕΔ. Από 

την ϊλλη, το 35,29%  των ωφελούμενων με απολυτόριο Σεχνικού-Επαγγελματικού Λυκεύου, που 

όπωσ διαπιςτώθηκε ϋχουν το υψηλότερο ποςοςτό νϋασ απαςχόληςησ, δόλωςαν ότι βρόκαν την 

τωρινό εργαςύα τουσ με αποςτολό βιογραφικού ςε επιχειρόςεισ. Με τον ύδιο τρόπο βρόκε εργαςύα 

και το 30,43% των αποφούτων Γενικού Λυκεύου.  
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Γρϊφημα 34.Σρόποι εύρεςησ νϋασ εργαςύασ, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

6.3 Οι απόψεισ των ωφελούμενων του Attica retail για παρϊγοντεσ 
εύρεςησ εργαςύασ  

Σι απαντούν όμωσ οι ωφελούμενεσ και ωφελούμενοι του προγρϊμματοσ του ΕΣΠ- Attica retail, όταν 

καλούνται να εκφρϊςουν την ϊποψό τουσ για τη ςημαντικότητα κϊποιων παραγόντων εύρεςησ 

εργαςύασ; Σι ςημαςύα προςδύδουν ςε παρϊγοντεσ όπωσ οι «κοινωνικϋσ επαφϋσ», η «ςυνεχόσ 

επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη», η «κατϊςταςη ςτην αγορϊ εργαςύασ» ό «τα 

διπλώματα/πτυχύα τησ/του»; 

 
Γρϊφημα 35. ημαςύα παραγόντων εύρεςησ εργαςύασ, ςύνολο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
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Οι περιςςότεροι παρϊγοντεσ που τϋθηκαν προσ κρύςη ςτισ/τουσ ωφελούμενεσ/νουσ 

αξιολογόθηκαν ωσ «Πολύ» και «Πϊρα Πολύ» ςημαντικού για την εύρεςη εργαςύασ. Ο παρϊγοντασ «Οι 

δεξιότητεσ που διαθϋτει κϊποια/οσ» αξιολογόθηκε ωσ «Πολύ και Πϊρα Πολύ ςημαντικόσ» από το 

92,36% των ερωτώμενων. Σο δεύτερο μεγαλύτερο ποςοςτό των ερωτώμενων (90,45%) θεωρεύ 

«Πολύ και Πϊρα Πολύ ςημαντικό» τον παρϊγοντα «η ικανότητα να παρουςιϊζει την/τον εαυτό 

τησ/του» ενώ με ελϊχιςτη διαφορϊ ακολουθεύ ο παρϊγοντασ  «επαγγελματικό εμπειρύα» (89,17%). « 

Η «ςυνεχόσ επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη» κρύνεται μαζύ με τισ «κοινωνικϋσ επαφϋσ» ωσ 

«Πολύ» το 47,77% και «Πϊρα Πολύ» (38,22%) ςημαντικόσ παρϊγοντασ εύρεςησ εργαςύασ (ςυνολικϊ 

το 86% των ερωτώμενων), ςυγκεντρώνοντασ το 4ο μεγαλύτερο ποςοςτό από τισ/τουσ 

ωφελούμενεσ/νουσ.  

Σα υψηλότερα ποςοςτϊ των «Καθόλου» και «Λύγο» ςημαντικών παραγόντων ςτην εύρεςη 

εργαςύασ, ςυγκεντρώνονται γύρω από τον παρϊγοντα «φύλο» (20,38%), «τύχη» (12,47%) και «τόπο 

διαμονόσ» (11,46%). Σο «φύλο» και «η τύχη» εύναι εξϊλλου οι παρϊγοντεσ που ςυγκεντρώνουν τα 

υψηλότερα ποςοςτϊ των ερωτώμενων που τουσ κρύνουν ωσ «Μϋτρια» ςημαντικότητασ 42,68% και 

29,30% αντύςτοιχα.  

 
Γρϊφημα 36. ημαςύα παραγόντων εύρεςησ εργαςύασ, γυναύκεσ ωφελούμενεσ 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
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να παρουςιϊζει τον εαυτό του/τησ» με 97,85% και ακολουθεύ με 95,7% ο παρϊγοντασ «οι δεξιότητεσ 

που διαθϋτει κϊποια/οσ». Σην «επαγγελματικό εμπειρύα» την κρύνουν ωσ «Πολύ και Πϊρα Πολύ  

ημαντικό» παρϊγοντα το 91,40% των γυναικών. 

 
Γρϊφημα 37. ημαςύα παραγόντων εύρεςησ εργαςύασ, ϊνδρεσ ωφελούμενοι 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

Από την ϊλλη, ο μεγαλύτεροσ αριθμόσ ανδρών, ωφελούμενων, ποςοςτό 87,5% κρύνουν ωσ «Πολύ 

και Πϊρα Πολύ ημαντικό» τον παρϊγοντα «Οι δεξιότητεσ που διαθϋτει κϊποια/οσ», ακολουθεύ με 

ποςοςτό 85,94%, η «επαγγελματικό εμπειρύα» και το τρύτο υψηλότερο ποςοςτό ανδρών 

ωφελούμενων 79,69% ςυγκεντρώνεται γύρω από τρεύσ παρϊγοντεσ, που εύναι «η ικανότητα να 

παρουςιϊζει τον εαυτό του/τησ», «οι κοινωνικϋσ επαφϋσ τησ/του» και «η ςυνεχόσ επαγγελματικό 

εκπαύδευςη και κατϊρτιςη». 

Αξύζει να ςημειωθεύ, επύςησ, ότι ο παρϊγοντασ «ηλικύα» εύναι «Πολύ και Πϊρα Πολύ ημαντικόσ»  

για το 78,13% των ανδρών, ενώ το αντύςτοιχο ποςοςτό για τισ γυναύκεσ ανϋρχεται ςτο 84,95%.  

Επιπλϋον, διπλϊςιο των ανδρών εύναι το ποςοςτό των γυναικών τησ ϋρευνασ αυτόσ που αξιολογούν 

τον παρϊγοντα «φύλο», ωσ «Πολύ και Πϊρα Πολύ ημαντικό», 46,24% για τισ γυναύκεσ και 23,44% 

για τουσ ϊνδρεσ. 

Για τα ϊτομα και των τεςςϊρων επιπϋδων εκπαύδευςησ που εξετϊζονται εδώ, ο παρϊγοντασ 

«φύλο» κρύνεται ο λιγότερο ςημαντικόσ παρϊγοντασ για να βρει κϊποια/οσ εργαςύα, καταγρϊφοντασ 

τα μικρότερα ποςοςτϊ ςτο «Πολύ & Πϊρα Πολύ ημαντικόσ». υγκεκριμϋνα για ϊτομα με 

απολυτόριο Γενικού Λυκεύου, το ποςοςτό ανϋρχεται ςε 36,17%, Σεχνικού-Επαγγελματικού Λυκεύου, 

ςε 29,63%,  με Δύπλωμα ΙΕΚ ςε 51,85% και με πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ, 31,43%. 
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Γρϊφημα 38. ημαςύα παραγόντων εύρεςησ εργαςύασ, ωφελούμενεσ/οι με απολυτόριο Γενικού 
Λυκεύου 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

«Οι δεξιότητεσ που διαθϋτει κϊποια/οσ» εύναι από τουσ πιο ςημαντικούσ παρϊγοντεσ εύρεςησ 

εργαςύασ για τισ/τουσ ωφελούμενεσ/ουσ με απολυτόριο Γενικού Λυκεύου (95,74%), Σεχνικού- 

Επαγγελματικού Λυκεύου, (92,59%) και κατόχουσ διπλώματοσ ΙΕΚ, (96,30%), ενώ για τισ/τουσ 

πτυχιούχουσ ΑΕΙ/ΣΕΙ, ο πιο ςημαντικόσ παρϊγοντασ εύναι «η ικανότητα να παρουςιϊζει την/τον 

εαυτό τησ/του» με 94,29%. 

 

Γρϊφημα 39. ημαςύα παραγόντων εύρεςησ εργαςύασ, ωφελούμενεσ/οι με απολυτόριο Σεχνικού- 
Επαγγελματικού Λυκεύου 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
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Γρϊφημα 40. Αξιολόγηςη παραγόντων εύρεςησ εργαςύασ, ωφελούμενεσ/οι με Δύπλωμα ΙΕΚ 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
 

 
Γρϊφημα 41. Αξιολόγηςη παραγόντων εύρεςησ εργαςύασ, ωφελούμενεσ/οι με πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7: ημαντικού παρϊγοντεσ για τη μελλοντικό 
εργαςύα 

το υποκεφϊλαιο αυτό διερευνϊται η αξιολόγηςη ςτην οπούα προβαύνουν οι ωφελούμενεσ/οι ωσ 

προσ τουσ παρϊγοντεσ που θεωρούν ςημαντικούσ για την εργαςύασ τουσ, (μελλοντικό ό παρούςα). 

Μεταξύ αυτών εξετϊζεται ωσ ςημαντικόσ παρϊγοντασ για την εργαςύα ο παρϊγοντασ ςυνεχιζόμενη 

επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη.  

Γενικϊ, οι ωφελούμενεσ/νοι του Attica retail αξιολόγηςαν τουσ επτϊ από τουσ οκτώ παρϊγοντεσ 

που τουσ προτϊθηκαν ωσ «Πολύ και Πϊρα Πολύ» ςημαντικούσ. Σο υψηλότερο ποςοςτό των 

ωφελούμενων, 94,63%, ϋκρινε ότι «Πολύ και Πϊρα Πολύ» ςημαντικόσ εύναι ο παρϊγοντασ τησ 

«εργαςιακόσ αςφϊλειασ», ακολουθεύ με 92,47% ο παρϊγοντασ «καλϋσ ςχϋςεισ με τισ/τουσ 

ςυναδϋλφουσ/ςυνεργϊτεσ» και με 92% οι «καλϋσ εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ».  

Ωσ «Καθόλου και Λύγο» ςημαντικό θεωρόθηκε από το 62,77% των ερωτώμενων η «δυνατότητα 

εργαςύασ ςτο εξωτερικό», ενώ το «ευϋλικτο ωρϊριο εργαςύασ» εκτιμόθηκε ωσ «Μϋτρια» ςημαντικό 

από το 25,17% και «Καθόλου και Λύγο» ςημαντικό από το 8,16%. Ο παρϊγοντασ «Συνεχιζόμενη 

εκπαύδευςη και κατϊρτιςη» αξιολογόθηκε ωσ «Πολύ και Πϊρα Πολύ» ςημαντικόσ παρϊγοντασ από το 

84,56%, καταλαμβϊνοντασ ϋτςι την 5η θϋςη μεταξύ των οκτώ παραγόντων που προτϊθηκαν. 

 
Γρϊφημα 42. ημαςύα παραγόντων για την εργαςύα, ςύνολο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
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ανδρών (89,83%) και γυναικών (97,78%) που τον κρύνουν ωσ «Πολύ και Πϊρα Πολύ» ςημαντικό για 

την εργαςύα. Δεύτεροσ ςτη ςειρϊ παρϊγοντασ για τουσ ϊνδρεσ ϋρχεται ο «καλϋσ εργαςιακϋσ 

ςυνθόκεσ» με 88,14%, ενώ το 96,67% των γυναικών προκρύνουν τον παρϊγοντα «καλϋσ ςχϋςεισ με 

τισ/τουσ ςυναδϋλφουσ/ςυνεργϊτεσ». 

Επιμϋρουσ παρατηρόςεισ  που αξύζει να επιςημανθούν εύναι ότι, τόςο για τουσ ϊνδρεσ όςο και για 

τισ γυναύκεσ η «Δυνατότητα εργαςύασ ςτο εξωτερικό» εύναι ο λιγότερο ό καθόλου ςημαντικόσ 

παρϊγοντασ για την εργαςύα τουσ. Ωςτόςο, το ποςοςτό των γυναικών που τον θεωρούν «Καθόλου 

και Λύγο» ςημαντικό εύναι κατϊ 10 περύπου ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ υψηλότερο των ανδρών, 66,67%  

και 57,14% αντύςτοιχα.   

 
Γρϊφημα 43. ημαςύα παραγόντων για την εργαςύα, ϊνδρεσ ωφελούμενοι

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

Ένα ϊλλο ενδιαφϋρον ςημεύο εύναι ωσ προσ τα ποςοςτϊ που αφορούν το «ευϋλικτο ωρϊριο 

εργαςύασ». Σο ποςοςτό των ανδρών που το θεωρούν «Πολύ και Πϊρα Πολύ» ςημαντικό αγγύζει το 

41,38%, ενώ το αντύςτοιχο ποςοςτό των γυναικών εύναι διπλϊςιο (83,15%). 

την 5η θϋςη για τουσ ϊνδρεσ και ςτην 6η για τισ γυναύκεσ βρύςκεται, με βϊςη τα ποςοςτϊ που τον 

επϋλεξαν ωσ «Πολύ και Πϊρα Πολύ» ςημαντικόσ, ο παρϊγοντασ «ςυνεχιζόμενη επαγγελματικό 

εκπαύδευςη και κατϊρτιςη». 
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Γρϊφημα 44. ημαςύα παραγόντων για την εργαςύα, γυναύκεσ ωφελούμενεσ 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

Η «δυνατότητα εργαςύασ ςτο εξωτερικό» εύναι και για τισ τϋςςερεισ εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ 

ωφελούμενων «Λύγο και Καθόλου» ςημαντικόσ παρϊγοντασ για την εργαςύα τουσ. Οι κϊτοχοι 

απολυτηρύου Γενικού Λυκεύου και με Δύπλωμα ΙΕΚ ςυγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποςοςτϊ αυτών 

που θεωρούν λύγο ό καθόλου ςημαντικό παρϊγοντα την εργαςύα ςτο εξωτερικό, με 64,10% και 

62,96% αντύςτοιχα, ενώ μικρότερα, αλλϊ επύςησ υψηλϊ εύναι τα ποςοςτϊ που καταγρϊφονται για τα 

ϊτομα με απολυτόριο Σεχνικού -Επαγγελματικού Λυκεύου (57,14%) και με πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ (58,6%). 

 
Γρϊφημα 45. ημαςύα παραγόντων για την  εργαςύα, ωφελούμενεσ/οι με απολυτόριο Γενικού 
Λυκεύου 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
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Όλοι οι υπόλοιποι παρϊγοντεσ αξιολογούνται από τισ/τουσ ωφελούμενεσ/νουσ και των τεςςϊρων 

εκπαιδευτικών βαθμύδων που εξετϊζονται εδώ, ωσ «Πολύ και Πϊρα Πολύ» ςημαντικού για την 

εργαςύα. Σο υψηλότερο ποςοςτό εξ αυτών ςυγκεντρώνει  η «εργαςιακό αςφϊλεια», με το 100% των 

ατόμων με απολυτόριο Γενικού Λυκεύου και με το 96% των ατόμων με απολυτόριο Σεχνικού-

Επαγγελματικού Λυκεύου.  

 

Γρϊφημα 46 . ημαςύα παραγόντων για την εργαςύα, ωφελούμενεσ/οι με απολυτόριο Tεχνικού-
Επαγγελματικού Λυκεύου

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
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εύναι «Πολύ και Πϊρα Πολύ» ςημαντικόσ, κυρύωσ για τισ/τουσ κατόχουσ διπλώματοσ ΙΕΚ 

ςυγκεντρώνοντασ το 96,3%, ενώ το αντύςτοιχο μικρότερο ποςοςτό ςημειώνεται ςτισ/ςτουσ 

πτυχιούχουσ ΑΕΙ/ΣΕΙ (79,41%). 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Καλόσ μιςθόσ 

Καλϋσ εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ 

Εργαςιακό αςφϊλεια 

Ευϋλικτο ωρϊριο εργαςύασ 

Επαγγελματικό εξϋλιξη 

υνεχιζόμενη εκπαύδευςη και κατϊρτιςη 

Δυνατότητα εργαςύασ ςτο εξωτερικό 

Καλϋσ ςχϋςεισ με τισ/τουσ 
ςυναδϋλφουσ/ςυνεργϊτεσ 

Πολύ & Πϊρα Πολύ 

Μϋτρια 

Καθόλου & Λύγο 



77 

 

Γρϊφημα 47. ημαςύα παραγόντων για την εργαςύα, ωφελούμενεσ/οι με Δύπλωμα ΙΕΚ

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
 

Γρϊφημα 48 . ημαςύα παραγόντων για την εργαςύα, ωφελούμενεσ/οι με πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 8: Μετεγκατϊςταςη για εργαςύα; 

Σο τελευταύο υποκεφϊλαιο του τρύτου μϋρουσ τησ παρούςασ μελϋτησ αφορϊ τη διερεύνηςη τησ 

πρόθεςησ των ωφελούμενων να μετεγκαταςταθούν ςε ϊλλη πόλη ό και χώρα για να εργαςθούν.  

Μύα από τισ υποςτηρικτικϋσ δρϊςεισ του Ευρωπαώκού Σαμεύου Προςαρμογόσ ςτην 

Παγκοςμιοπούηςη (ΕΣΠ) εύναι η παροχό επιδόματοσ για την κινητικότητα/μετεγκατϊςταςη των 

ενδιαφερόμενων προκειμϋνου να εργαςτούν. Ωςτόςο, πρόκειται για οικονομικό ςτόριξη η οπούα δεν 

αξιοποιόθηκε ςτο παρόν πρόγραμμα, αλλϊ ούτε και ςτο προηγούμενο πρόγραμμα του Σαμεύου για το 

.Μ Λϊριςα. Όπωσ αναδεικνύεται ςτη ςυνϋχεια δεν φαύνεται να υπϊρχει, τουλϊχιςτον ςτα ϊτομα που 

ςυμμετϋχουν ςτο πρόγραμμα του ΕΣΠ, ιδιαύτερη επιθυμύα μετεγκατϊςταςησ για εργαςύα.  

Πιο ςυγκεκριμϋνα, το ερώτημα που τϋθηκε ςε αυτό την κατεύθυνςη όταν αν θα ϊλλαζαν τόπο 

διαμονόσ προκειμϋνου να εργαςτούν. Για καλύτερη αποτύπωςη τησ ςτϊςησ των ωφελούμενων 

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 49 . Αλλαγό τόπου διαμονόσ για εργαςύα, ςύνολο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

Η απϊντηςη ςτο ερώτημα όταν 49% OXI, 35% ΑΒΕΒΑΙΟ και μόλισ ϋνα 16% απϊντηςε ΝΑΙ.  

Αν εξεταςτούν οι απαντόςεισ αυτϋσ ςε ςχϋςη με την ηλικύα των ωφελούμενων διαπιςτώνεται ότι 

τα ϊτομα που βρύςκονται ςτισ ηλικιακϋσ ομϊδεσ 35-44 ετών και 55-64 ετών, δηλαδό εύτε ςτη φϊςη 

δημιουργύασ ό ανϊπτυξησ οικογϋνειασ, εύτε ςτη φϊςη προσ τη ςυνταξιοδότηςη εύναι περιςςότερο 

αρνητικϊ από τισ ϊλλεσ δύο ηλικιακϋσ ομϊδεσ ςτην πιθανότητα μετεγκατϊςταςησ. Αντύθετα, ςτη 

νεότερη ηλικιακό ομϊδα 25-34 ετών, το ΟΦΙ καταγρϊφει το μικρότερο ποςοςτό του (33,33%) και το 
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«αβϋβαια» το μεγαλύτερο ποςοςτό (53,3%) από τισ ϊλλεσ ηλικιακϋσ ομϊδεσ. Σο υψηλότερο ποςοςτό 

διϊθεςησ για αλλαγό τόπου διαμονόσ καταγρϊφεται ςτισ ηλικύεσ μεταξύ 45-54 ετών, με 22,92%. 

 
Γρϊφημα 50 . Αλλαγό τόπου διαμονόσ για εργαςύα, κατϊ ηλικιακϋσ ομϊδεσ 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

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

τουσ ϊνδρεσ να δηλώνουν ςε υψηλότερο ποςοςτό (21,88%) από τισ γυναύκεσ (11,83%) ΝΑΙ ςτη 

μετακύνηςη. Επιπρόςθετα, και το ποςοςτό του «αβϋβαιο» για τουσ ϊνδρεσ εύναι υψηλότερο από αυτό 

των γυναικών, με 40,63% ϋναντι 31,18%. Όςον αφορϊ την απϊντηςη του ΟΦΙ ςτη μετακύνηςη, η 

διαφορϊ μεταξύ ανδρών και γυναικών ανϋρχεται ςτισ 20 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ.  

 
Γρϊφημα 51. Αλλαγό τόπου διαμονόσ για εργαςύα, κατϊ φύλο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
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Σο εκπαιδευτικό επύπεδο των ωφελούμενων επηρεϊζει, επύςησ τη ςτϊςη τουσ απϋναντι ςτην 

μετεγκατϊςταςη για εργαςύα. Διαπιςτώνεται ότι το υψηλότερο ποςοςτό θετικόσ απϊντηςησ (ΝΑΙ) 

για κινητικότητα καταγρϊφεται ςτα ϊτομα με Δύπλωμα ΙΕΚ (18,52%) και ακολουθούν οι πτυχιούχοι 

ΑΕΙ/ΣΕΙ με 17,14%. Σο υψηλότερο ποςοςτό κατηγορηματικϊ αρνητικόσ απϊντηςησ (ΟΦΙ) 

ςημειώνεται ςτισ/ςτουσ απόφοιτεσ/ουσ Γενικού Λυκεύου (55,32%) και Σεχνικού-Επαγγελματικού 

Λυκεύου (51,85%). Σϋλοσ, οι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΣΕΙ, ςυγκεντρώνουν το υψηλότερο ποςοςτό (45,71%) 

αυτών που δόλωςαν ωσ «αβϋβαιη» την  αλλαγό τόπου διαμονόσ για εργαςύα. 

 
Γρϊφημα 52.Αλλαγό τόπου διαμονόσ για εργαςύα, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

ε ςυνϋχεια τησ παραπϊνω ερώτηςησ τϋθηκε το ερώτημα «Εϊν αλλϊζατε τόπο διαμονόσ (για 

εργαςύα) που θα πηγαύνατε;». το ςύνολο των ατόμων που απϊντηςαν ςτο ερωτηματολόγιο, το 

36,94% απϊντηςε εκ νϋου ότι «δεν θα ϊλλαζα τόπο διαμονόσ» προκειμϋνου να εργαςτώ, ενώ ϋνα 

25,48% δεν απϊντηςε ςε αυτό την ερώτηςη. 

Από το ςύνολο αυτών που ϋδωςαν μύα απϊντηςη το 70% δηλώνει μετακύνηςη ςε ϊλλη πόλη εντόσ 

τησ Ελλϊδασ. Πολύ μικρότερο εύναι το ποςοςτό αυτών που δηλώνουν ότι θα πόγαιναν «ςε ϊλλη 

ευρωπαώκό χώρα» (25%), ενώ ϋνα 5% δηλώνει «ϊλλο», π.χ. ςε κοντινό πόλη αυτό που διαμϋνει η/ο 

ερωτώμενη/οσ . Καμύα και κανϋνασ  δεν δόλωςε ϊλλη χώρα εκτόσ Ευρώπησ. ! 
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Γρϊφημα 53. Σόποσ μετεγκατϊςταςησ για εργαςύα, ςύνολο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 

 

Η εξϋταςη των παραπϊνω απαντόςεων με βϊςη το φύλο δεύχνει καταρχόν ότι ςτο ςύνολο των 

ανδρών που απϊντηςαν ςτο ερωτηματολόγιο, το 26,56% ςημεύωςε ότι «δεν θα ϊλλαζε τόπο 

διαμονόσ» και ποςοςτό 23,44% δεν ϋδωςε απϊντηςη.  

Για τισ γυναύκεσ το ποςοςτό αυτών που απϊντηςαν εκ νϋου ότι «δεν θα ϊλλαζαν τόπο διαμονόσ» 

εύναι αρκετϊ υψηλότερο 44, 09% των ανδρών, ενώ αυτϋσ που δεν ϋδωςαν καμύα απϊντηςη αγγύζουν 

το 26,88%. Από το Γρϊφημα 54, διαπιςτώνεται ότι οι ϊνδρεσ ςε μεγαλύτερο ποςοςτό (28,12%) από 

τισ γυναύκεσ (22,22%) εύναι πρόθυμοι να μετακινηθούν ςε χώρα τησ Ε.Ε. προκειμϋνου να εργαςτούν, 

ενώ οι γυναύκεσ, ςε υψηλότερο ποςοςτό από τουσ ϊνδρεσ, με μικρό όμωσ διαφορϊ (70,37% ϋναντι 

68,75% αντύςτοιχα) προτύθενται να μετακινηθούν ςε ϊλλη πόλη εντόσ Ελλϊδασ. 

 

Γρϊφημα 54.Σόποσ μετεγκατϊςταςησ για εργαςύα, κατϊ φύλο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
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Σο εκπαιδευτικό επύπεδο των ωφελούμενων δεν φαύνεται να επηρεϊζει ςημαντικϊ την επιλογό 

του τόπου μετακύνηςησ για εργαςύα. ε όλα τα εκπαιδευτικϊ επύπεδα το υψηλότερο ποςοςτό των 

ερωτώμενων από 64% ϋωσ 80% επιλϋγει την μετακύνηςη εντόσ Ελλϊδασ.  Οι κϊτοχοι διπλώματοσ ΙΕΚ 

καταγρϊφουν το υψηλότερο ποςοςτό (36,36%) μεταξύ όλων των ϊλλων που θα επϋλεγαν «ϊλλη 

χώρα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ», πρόκειται ωςτόςο για μικρό αριθμό ατόμων.  

 
Γρϊφημα 55. Σόποσ μετεγκατϊςταςησ για εργαςύα, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο 

 
Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2019 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

την παρούςα μελϋτη εξετϊςτηκαν οι απόψεισ των ωφελούμενων του προγρϊμματοσ 

«EGF/2017/003 GR/ Attica retail» για την επαγγελματικό ςυμβουλευτικό και την επαγγελματικό 

κατϊρτιςη ςτισ οπούεσ ςυμμετεύχαν, ςτο πλαύςιο ενεργειών που ςυγχρηματοδοτόθηκαν από το   

Ευρωπαώκό Σαμεύο Προςαρμογόσ ςτην Παγκοςμιοπούηςη (ΕΣΠ), μεταξύ 2018-2019. Επύςησ, 

παρουςιϊςθηκαν οι απόψεισ τουσ για γενικότερα ζητόματα που αφορούν ςτην επαγγελματικό 

κατϊρτιςη και ςτην ϋνταξη ςτην αγορϊ εργαςύασ. 

Η μελϋτη αυτό αποτελεύ την τρύτη κατϊ ςειρϊ ϋκδοςη του ΕΙΕΑΔ, με αφορμό ϋργο του ΕΣΠ, το 

οπούο  υλοποιεύται από το Ινςτιτούτου ςε ςυνεργαςύα  με φορεύσ τησ ΓΕΕ, τησ ΓΕΒΕΕ, τησ ΕΕΕ  

και του ΚΑΕΛΕ.  

Οι ωφελούμενεσ/οι του προγρϊμματοσ που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα προϋρχονται από  εννϋα 

επιχειρόςεισ του κλϊδου 47 τησ NACE αναθ. 2 (Λιανικό εμπόριο, εκτόσ από το εμπόριο 

μηχανοκύνητων οχημϊτων και μοτοςυκλετών) ςτισ Περιφϋρειεσ Αττικόσ και εννϋα ϊλλεσ Περιφϋρειεσ 

ςτην Ελλϊδα. Η γεωγραφικό διαςπορϊ των δικαιούχων, αλλϊ και το γεγονόσ ότι προϋρχονται από  

διαφορετικϋσ επιχειρόςεισ, δημιούργηςε αρκετϋσ δυςκολύεσ ςτη διαχεύριςη και υλοπούηςη του ϋργου.  

 

Τα βαςικϊ ςυμπερϊςματα που προϋκυψαν ςυνοψύζονται ωσ ακολούθωσ: 

 

Ι. Μεγϊλη ικανοπούηςη από την υλοπούηςη των δρϊςεων επαγγελματικόσ ςυμβουλευτικόσ 

και επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ 

τη ςυντριπτικό τουσ πλειοψηφύα οι ωφελούμενεσ/οι των δρϊςεων του ΕΣΠ εύναι πολύ 

ικανοποιημϋνεσ/οι από τισ παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ, τόςο ςτον τομϋα τησ επαγγελματικόσ 

ςυμβουλευτικόσ, όςο και ςτον τομϋα τησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ. Η ικανοπούηςη αυτό μπορεύ 

να αποδοθεύ και ςτο ότι τόςο η «επαγγελματικό ςυμβουλευτικό» όςο και η «επαγγελματικό 

κατϊρτιςη» υποςτηρύχθηκαν από τα πορύςματα του «Μηχανιςμού Διϊγνωςησ των Αναγκών τησ 

Αγορϊσ Εργαςύασ» ο οπούοσ προςϋφερε πολύτιμεσ πληροφορύεσ για τισ ανϊγκεσ ςτισ  τοπικϋσ αγορϋσ 

εργαςύασ και τισ ανϊγκεσ των ωφελούμενων. 

Ειδικότερα, η επαγγελματικό ςυμβουλευτικό ςυνϋβαλε, πολύ «ςτην κατανόηςη των δεξιοτότων» 

των ωφελούμενων, «ςτην επιλογό του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ» και  «ςτην παροχό πληροφοριών 

για τα επαγγϋλματα ενδιαφϋροντοσ» τουσ.  
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Από την ϊλλη αξιοςημεύωτα ποςοςτϊ ωφελούμενων ςυμφωνούν ότι η ςυμβουλευτικό δεν ςυνϋβαλε 

ιδιαύτερα ςτην επιλογό επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ, ςτη λόψη επαγγελματικόσ απόφαςησ και 

ςτη δημιουργύα ενόσ ατομικού ςχεδύου επαγγελματικόσ επανϋνταξησ.  

Για την επαγγελματικό κατϊρτιςη οι ωφελούμενεσ/οι εκτύμηςαν πολύ θετικϊ το αντικεύμενο 

κατϊρτιςησ, αλλϊ και το περιεχόμενο τησ24 και πιςτεύουν πϊνω από όλα, ότι θα αξιοποιόςουν ςτην 

εργαςύα τουσ τισ γνώςεισ που απϋκτηςαν. Όμωσ, εμφανύζονται αρκετϊ επιφυλακτικϋσ/οι ωσ προσ το 

εϊν θα βρούνε ευκολότερα εργαςύα ό θα αναπτύξουν επιχειρηματικό δραςτηριότητα ό θα ϋχουν 

καλύτερη αμοιβό ςτην εργαςύα τουσ λόγω τησ κατϊρτιςησ.  

Σα πιο ςημαντικϊ κύνητρα για τη ςυμμετοχό των ωφελούμενων του ΕΣΠ ςτισ δρϊςεισ κατϊρτιςησ 

όταν η αναβϊθμιςη των δεξιοτότων τουσ, η αγϊπη για την επιμόρφωςη, αλλϊ και το επύδομα που 

καταβϊλλεται με την κατϊρτιςη, ενώ με μικρό διαφορϊ ακολουθεύ η επιθυμύα για απόκτηςη νϋων 

δεξιοτότων. Εδώ υπενθυμύζεται και η ευκαιρύα που δόθηκε ςτισ/ςτουσ ςυμμετϋχουςεσ/ντεσ να 

πιςτοποιόςουν μϋςω του προγρϊμματοσ τισ γνώςεισ τουσ ςτουσ Η/Τ.  

 

 Ο ρόλοσ του φύλου και του εκπαιδευτικού επιπϋδου 

Οι ωφελούμενεσ/οι του προγρϊμματοσ ΕΣΠ- Attica retail εύναι πϊνω από 50% γυναύκεσ  με μεςαύα-

υψηλϊ προςόντα, (απόφοιτεσ/οι  Γενικού Λυκεύου, Σεχνικού-Λυκεύου, ΙΕΚ  και ΑΕΙ/ΣΕΙ), μϋςησ 

ηλικύασ (35-45 ετών), με αρκετϊ χρόνια εργαςύασ ςτην επιχεύρηςη από την οπούα απολύθηκαν (6-20 

χρόνια). Οι περιςςότερεσ και περιςςότεροι ωφελούμενεσ/οι προϋρχονται από την ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ  

ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε και τη θυγατρικό τησ ΑΡΑΥΙΔΗ Α.Ε. 

Σο φύλο των ωφελούμενων δεν φαύνεται να επηρεϊζει ςημαντικϊ τισ απόψεισ που διατυπώνονται 

για την επαγγελματικό ςυμβουλευτικό που παραςχϋθηκε ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ. Μικρϋσ 

διαφοροποιόςεισ παρατηρούνται ωσ προσ το τι προτϊςςουν ωσ πρώτο οι γυναύκεσ και τι οι ϊνδρεσ. 

Για παρϊδειγμα, οι γυναύκεσ θεωρούν ςε υψηλότερο ποςοςτό από τουσ ϊνδρεσ ότι η ςυμβουλευτικό 

ςυνϋβαλε καταρχόν ςτην επιλογό του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ, ενώ οι ϊνδρεσ ςτην κατανόηςη 

των δεξιοτότων. Επύςησ, οι γυναύκεσ υιοθϋτηςαν και ςε αυτό το πρόγραμμα του ΕΣΠ μια πιο θετικό 

ςτϊςη απϋναντι και ςτην επαγγελματικό κατϊρτιςη που παρακολούθηςαν, δύνοντασ υψηλϊ 

ποςοςτϊ ικανοπούηςησ από την κατϊρτιςη. Άνδρεσ και γυναύκεσ ςυμφωνούν, ωςτόςο, ότι δεν θα 

ϋχουν καλύτερη αμοιβό μετϊ την κατϊρτιςη.  

                                                           
24 Τπενθυμύζουμε ότι το κϊθε πρόγραμμα κατϊρτιςησ περιελϊμβανε τρεύσ ενότητεσ ςτισ οπούεσ διδϊχθηκαν: οριζόντιεσ και 
διαπροςωπικϋσ δεξιότητεσ, ψηφιακϋσ δεξιότητεσ και εξειδικευμϋνεσ επαγγελματικϋσ δεξιότητεσ 
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Η ανϊλυςη των απόψεων των ωφελούμενων για την επαγγελματικό ςυμβουλευτικό και την 

επαγγελματικό κατϊρτιςη με βϊςη  το εκπαιδευτικό επύπεδο, δεύχνει ότι υπϊρχουν γενικϊ ςυγκλύςεισ 

με μικρϋσ διαφοροποιόςεισ. Παρατηρεύται για παρϊδειγμα, ότι οι απόφοιτεσ/οι ΙΕΚ και ΑΕΙ/ΣΕΙ 

υιοθετούν μια προςϋγγιςη πιο κριτικό (κυρύωσ οι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΣΕΙ) απϋναντι ςτισ προτϊςεισ για 

τισ οπούεσ ζητόθηκε η εκτύμηςό τουσ επιλϋγοντασ περιςςότερο ςυχνϊ από τα ϊτομα των δύο ϊλλων 

εκπαιδευτικών επιπϋδων  το «Μϋτρια», «Λύγο» και  «Καθόλου».  

 

ΙΙ. Μεγϊλο ενδιαφϋρον για προγρϊμματα κατϊρτιςησ, μικρό ςυμμετοχό  

Και ςε  αυτό την ομϊδα ωφελούμενων η ςυντριπτικό πλειοψηφύα δόλωςε ότι αναζητϊ προγρϊμματα  

επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ προκειμϋνου να ςυμμετϊςχει. Η αναζότηςη των προγραμμϊτων 

πραγματοποιεύται κυρύωσ μϋςω του διαδικτύου και του ΟΑΕΔ. Μικρότεροσ αριθμόσ ατόμων δηλώνει 

ότι απευθύνεται ςτα ΚΕΚ ό ενημερώνεται από φύλεσ/ουσ.   

Ωςτόςο, ςτη ςυνϋχεια πολύ μικρότερο εύναι το ποςοςτό αυτών που βεβαιώνει ότι ϋχει ςυμμετϊςχει 

ςε προγρϊμματα επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ. Μϊλιςτα, πϊνω από τισ/τουσ μιςϋσ/ούσ που 

παρακολούθηςαν επαγγελματικό κατϊρτιςη, αυτό όταν ςύμφωνα με τισ απαντόςεισ τουσ, εντόσ 

εργαςύασ, ενώ μικρότερο εύναι το ποςοςτό αυτών που δόλωςαν παρακολούθηςη εκτόσ εργαςύασ.  

Οι λόγοι τουσ οπούουσ επικαλούνται τα ϊτομα τησ παρούςασ ϋρευνασ για τη μη ςυμμετοχό τουσ ςε 

προγρϊμματα κατϊρτιςησ εύναι η ϋλλειψη ενημϋρωςησ, το ότι δεν τουσ προςφϋρθηκε ποτϋ ςτην 

εργαςύα τουσ και το ότι δεν εύχαν χρόνο εξαιτύασ τησ εργαςύασ. Αξιοςημεύωτο εύναι ότι κανϋνασ και 

καμύα δεν ιςχυρύςθηκε ωσ λόγο μη ςυμμετοχόσ το ότι εύναι καλϊ καταρτιςμϋνη/οσ».  

 

 Ο ρόλοσ του φύλου και του εκπαιδευτικού επιπϋδου 

Ωσ προσ τισ απόψεισ που εκφρϊζονται για την επαγγελματικό κατϊρτιςη γενικϊ, η ανϊλυςη με βϊςη 

το φύλο και το εκπαιδευτικό επύπεδο δεν αναδεικνύει ςημαντικϋσ διαφορϋσ.  

ε ςχϋςη όμωσ με το ερώτημα τησ αναζότηςησ και τησ παρακολούθηςησ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ, 

η κατϊ φύλο ανϊλυςη των ςτοιχεύων ϋδειξε ότι οι ϊνδρεσ ωφελούμενοι αναζητούν ςε μεγαλύτερο 

ποςοςτό από τισ γυναύκεσ προγρϊμματα κατϊρτιςησ. Ωσ προσ τον τρόπο αναζότηςησ των 

προγραμμϊτων αξιοποιούνται τα ύδια μϋςα, τόςο από τουσ ϊνδρεσ όςο και από τισ γυναύκεσ, με τισ 

τελευταύεσ ωςτόςο να χρηςιμοποιούν περιςςότερο το διαδύκτυο και να απευθύνονται πιο ςυχνϊ ςε 

Κϋντρα Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ, από ότι οι ϊνδρεσ.  
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Από την ϊλλη διαπιςτώθηκε ότι η ςυμμετοχό των γυναικών ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ εύναι 

μικρότερη από αυτό των ανδρών, παρατόρηςη που ςυνϊδει και με το ότι οι γυναύκεσ αναζητούν ςε 

μικρότερο ποςοςτό από ότι οι ϊνδρεσ προγρϊμματα κατϊρτιςησ. Ωσ προσ τουσ λόγουσ που 

επικαλούνται για τη μη ςυμμετοχό περιλαμβϊνονται η ϋλλειψη ενημϋρωςησ, το ότι δεν  

χρειαζόντουςαν κατϊρτιςη ςτην εργαςύα τουσ, καθώσ και η ϋλλειψη χρόνου λόγω οικογϋνειασ.  

Η ανϊλυςη των ςτοιχεύων με βϊςη το εκπαιδευτικό επύπεδο των ωφελούμενων ϋδειξε ότι οι 

απόφοιτεσ/οι ΙΕΚ και με πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ αναζητούν λιγότερο από κατόχουσ ϊλλων εκπαιδευτικών 

τύτλων προγρϊμματα κατϊρτιςησ, καθώσ επύςησ ότι το διαδύκτυο εύναι δημοφιλόσ τρόποσ 

αναζότηςησ προγραμμϊτων για τα ϊτομα με πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ. Για πτυχιούχουσ ΙΕΚ και με απολυτόριο 

Σεχνικού-Επαγγελματικού Λυκεύου, ο ΟΑΕΔ φαύνεται να εύναι το περιςςότερο ενδεδειγμϋνο μϋςο 

αναζότηςησ προγραμμϊτων.  

Ωσ προσ το εκπαιδευτικό επύπεδο αυτών που ϋχουν ςυμμετϊςχει ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ, 

διαπιςτώνεται ότι οι κϊτοχοι διπλώματοσ ΙΕΚ δηλώνουν περιςςότερο από τισ/τουσ κατόχουσ ϊλλων 

εκπαιδευτικών τύτλων, ότι ϋχουν παρακολουθόςει προγρϊμματα κατϊρτιςησ, ενώ το μικρότερο 

ποςοςτό ςυμμετοχόσ ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ το καταγρϊφουν οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΣΕΙ.  

Η ϋλλειψη ενημϋρωςησ εύναι βαςικόσ λόγοσ μη ςυμμετοχόσ ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ  για τα 

ϊτομα με πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ, Δύπλωμα ΙΕΚ και απολυτόριο Σεχνικού-Επαγγελματικού Λυκεύου, ενώ για 

τα ϊτομα με απολυτόριο Γενικού Λυκεύου ο λόγοσ που επικαλούνται πιο ςυχνϊ εύναι ότι δεν εύχαν 

χρόνο λόγω εργαςύασ.  

 

ΙΙΙ. Κατϊρτιςη και αγορϊ εργαςύασ 

Σο φιλικό και ςυγγενικό δύκτυο αναδεικνύεται ωσ το πιο ιςχυρό μϋςο εύρεςησ απαςχόληςησ και ςε 

αυτό την ομϊδα ωφελούμενων του ΕΣΠ. Η εργαςύα ςτην επιχεύρηςη από την οπούα απολύθηκαν, 

αλλϊ και αυτό που ϋχουν, μετϊ την απόλυςό τουσ, βρϋθηκε ςύμφωνα με τισ δηλώςεισ τουσ, μϋςω 

αυτού του δικτύου. ημαντικό ρόλο, επύςησ, ςτην εύρεςη εργαςύασ εύχε και η πρωτοβουλύα των ύδιων 

να αποςτεύλουν ςτισ επιχειρόςεισ βιογραφικό ςημεύωμα, ενώ πολύ μικρότερη όταν η ςυμβολό των 

αγγελιών ςτα ΜΜΕ, των ιςτοςελύδων εύρεςησ εργαςύασ και του ΟΑΕΔ. Η μαθητεύα και η πρακτικό 

ϊςκηςη δεν δηλώνεται από κανϋνα ϊτομο τησ ομϊδασ των ωφελούμενων ωσ τρόποσ εύρεςησ 

εργαςύασ, ενώ αμελητϋα εύναι και η ςυνειςφορϊ προηγούμενων προγραμμϊτων κατϊρτιςησ. 

Παρϊ τισ παραπϊνω διαπιςτώςεισ, όταν οι ωφελούμενεσ/οι του ΕΣΠ καλούνται να εκφρϊςουν την 

ϊποψό τουσ για τη ςημαντικότητα κϊποιων παραγόντων εύρεςησ εργαςύασ κρύνουν, ωσ πολύ 
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ςημαντικούσ παρϊγοντεσ, κυρύωσ, τισ δεξιότητεσ που διαθϋτει κϊποια/οσ, την ικανότητα να 

παρουςιϊζει τον εαυτό τησ/του και την επαγγελματικό εμπειρύα, ενώ οι κοινωνικϋσ επαφϋσ μαζύ με 

την επαγγελματικό κατϊρτιςη ςυγκεντρώνουν το 4ο υψηλότερο ποςοςτό. 

Επιπρόςθετα, οι ωφελούμενεσ/οι ςημεύωςαν ςε υψηλό ποςοςτό ότι για την εργαςύα τουσ εύναι πολύ 

ςημαντικό και η ςυνεχιζόμενη εκπαύδευςη και κατϊρτιςη, μετϊ όμωσ από την εργαςιακό αςφϊλεια, 

τισ καλϋσ ςχϋςεισ με τισ/τουσ ςυναδϋλφουσ/ςυνεργϊτεσ, τισ καλϋσ εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ και τον καλό 

μιςθό.  

Η μετεγκατϊςταςη για εργαςύα, εύτε εντόσ Ελλϊδασ, εύτε εκτόσ δεν εύναι καθόλου ςτα ϊμεςα ςχϋδια ό 

ςκϋψεισ των ωφελούμενων του ΕΣΠ-Attica retail. Ένα μικρό ποςοςτό μόνο δηλώνει ότι ναι θα 

μπορούςε να αναζητόςει αλλού εργαςύα, ενώ ϋνα μεγαλύτερο ποςοςτό εκφρϊζει αβεβαιότητα ωσ 

προσ αυτό το ενδεχόμενο. Από όςεσ και όςουσ απαντούν θετικϊ ςτην εργαςιακό κινητικότητα, το 

μεγαλύτερο ποςοςτό επιλϋγει Ελλϊδα.  Η αρνητικό ςτϊςη που ϋχουν οι ερωτώμενεσ/οι απϋναντι 

ςτην μετεγκατϊςταςη για εργαςύα επιβεβαιώνεται και από τη πολύ μικρό ςημαςύα που δύνουν ςτη 

δυνατότητα εργαςύασ ςτο εξωτερικό, ωσ ςημαντικού παρϊγοντα για την εργαςύα τουσ. 

 

 Ο ρόλοσ του φύλου και του εκπαιδευτικού επιπϋδου 

Οι γυναύκεσ ωφελούμενεσ που βρόκαν νϋα εργαςύα μετϊ την απόλυςη τουσ εύναι αρκετϊ λιγότερεσ 

από τουσ ϊνδρεσ. Επύςησ, ενδιαφϋρον εύναι ότι το υψηλότερο ποςοςτό αυτών που βρόκαν εκ νϋου 

εργαςύα μετϊ την απόλυςό τουσ εύναι με απολυτόριο Σεχνικού-Επαγγελματικού Λυκεύου, ενώ   

ακολουθούν οι κϊτοχοι διπλώματοσ ΙΕΚ, οι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΣΕΙ, ενώ το μικρότερο ποςοςτό αυτών 

που εργϊζονται εκ νϋου ςημειώνεται ςτισ/ςτουσ κατόχουσ απολυτηρύου Γενικού Λυκεύου. 

Και τα δύο φύλα  δόλωςαν ότι, τόςο την προηγούμενη εργαςύα όςο και τη νϋα, την οφεύλουν κυρύωσ 

ςτισ φύλεσ/ουσ και ςτην πρωτοβουλύα τουσ να ςτεύλουν βιογραφικό ςε επιχειρόςεισ, ενώ ο ΟΑΕΔ, 

φαύνεται να παύζει πολύ μικρό ρόλο εύρεςησ εργαςύασ και μόνο για τισ γυναύκεσ. 

Ωσ προσ τη ςχϋςη εκπαιδευτικού επιπϋδου ωφελούμενων και του τρόπου που βρόκαν την 

προηγούμενη αλλϊ και τη νϋα εργαςύα τουσ δεν διαπιςτώθηκαν ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ, με τισ 

φύλεσ και φύλουσ και την αποςτολό βιογραφικού ςε επιχειρόςεισ να κυριαρχούν και ςτουσ τϋςςερισ 

εκπαιδευτικούσ τύτλουσ.   

την ερώτηςη όμωσ, που αφορϊ ςτη ςπουδαιότητα διαφόρων παραγόντων για εύρεςη εργαςύασ, 

μόνο οι ϊνδρεσ ωφελούμενοι προκρύνουν και τον παρϊγοντα «κοινωνικϋσ επαφϋσ». Η ςυνεχόσ 

επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη, αναδεικνύεται επύςησ ωσ ςημαντικόσ παρϊγοντασ για την 
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εργαςύα ςε υψηλότερα ποςοςτϊ από τουσ ϊνδρεσ, παρϊ από τισ γυναύκεσ, οι οπούεσ θεωρούν 

ςημαντικότερο το ευϋλικτο ωρϊριο εργαςύασ.  

Αξύζει να ςημειωθεύ ακόμα ότι και ςε αυτό το πρόγραμμα, τόςο για τουσ ϊνδρεσ όςο και για τισ 

γυναύκεσ, ο παρϊγοντασ φύλο ϋχει μικρό ςημαςύα για την εύρεςη εργαςύασ, επιβεβαιώνοντασ και 

προηγούμενα ευρόματα τα οπούα δεύχνουν ότι οι γυναύκεσ (ϊνεργεσ-απολυμϋνεσ) δεν 

αντιλαμβϊνονται το φύλο τουσ ωσ ϋνα αρνητικό (ό θετικό ανϊλογα) παρϊγοντα προκειμϋνου να βρει 

κϊποιοσ/α εργαςύα.  

Αν και όπωσ αναφϋρθηκε ϊνδρεσ και γυναύκεσ δεν δεύχνουν  ςτο ςύνολο τουσ διατεθειμϋνεσ/οι να  

μετεγκαταςταθούν για εργαςύα, τα ποςοςτϊ αναδεικνύουν ότι οι ϊνδρεσ εύναι περιςςότερο 

πρόθυμοι από τισ γυναύκεσ να μετακινηθούν λόγω εργαςύασ, κυρύωσ εντόσ Ελλϊδασ (και για τα δύο 

φύλα ιςχύει αυτό). Επύςησ, το ποςοςτό  των ανδρών που δηλώνει αβϋβαιο για την αλλαγό τόπου 

κατοικύασ εύναι υψηλότερο από αυτό των γυναικών.  

Σο εκπαιδευτικό επύπεδο των  ερωτώμενων δεν φαύνεται να επηρεϊζει ςημαντικϊ την απόφαςη για 

μετούκιςη προκειμϋνου να εργαςθούν, με τισ/τουσ απόφοιτεσ/ουσ ΙΕΚ και ΑΕΙ/ΣΕΙ να εμφανύζονται 

λύγο πιο πρόθυμεσ/οι  να προβούν ςε αυτό το βόμα. 
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Επιλϋξτε μια από τισ παρακϊτω απαντόςεισ 

 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε  

 ΑΡΑΥΙΔΗ Α.Ε.  

 ΜΕΣΡΟ ΑΕΒΕ  

 DIXONS SOUTH - EAST EUROPE AEBE  

 MEDIA SATURN ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΦΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  

 ΑΣΗΝΗ ΦΟΝΣΟ Α.Ε.Ε. ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΗΜΑ  

 ΑΔΕΛΥΟΙ ΒΕΡΟΠΟΤΛΟΙ ΑΕΒΕ  

 PET CITY AEBE  

 Άλλο:  

 

 Καμύα απϊντηςη  
 

ΠΟΑ ΦΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΖΟΑΣΕ ΣΗΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΑΤΣΗ;  

 
Γρϊψτε μόνο αριθμούσ 

(This question is mandatory)  
ΣΟ ΥΤΛΟ Α ΕΙΝΑΙ  
Επιλϋξτε μια από τισ παρακϊτω απαντόςεισ 

 ΑΝΔΡΑ  

 ΓΤΝΑΙΚΑ  

 Άλλο:  

 
Η ΗΛΙΚΙΑ Α ΕΙΝΑΙ  

 
Γρϊψτε μόνο αριθμούσ  

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ Α ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΝΑΙ  
Επιλϋξτε μια από τισ παρακϊτω απαντόςεισ 

 Άγαμη/οσ  
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 Έγγαμη/οσ  

 Με ςύμφωνο ςυμβύωςησ  

 Φόρα/οσ  

 Διαζευγμϋνη/οσ  

 ε διϊςταςη  

 Καμύα απϊντηςη  
ΕΦΕΣΕ ΠΑΙΔΙΑ;  

 
 
(This question is mandatory)  
ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ Α ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙ  
Επιλϋξτε μια από τισ παρακϊτω απαντόςεισ 

 Μεταπτυχιακό δύπλωμα  

 Πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ  

 Πτυχύο Ανωτϋρασ Επαγγελματικόσ χολόσ  

 Δύπλωμα Ι.Ε.Κ.  

 Απολυτόριο Γενικού Λυκεύου  

 Απολυτόριο Σεχνικού-ΕπαγγελματικούΛυκεύου  

 Απολυτόριο ΕΠΑ-ΟΑΕΔ- Μαθητεύα  

 Απολυτόριο Γυμναςύου (τριτϊξιο)  

 Απολυτόριο Δημοτικού  

 Κϊποιεσ τϊξεισ του Δημοτικού  

 Άλλο:  

 
Σημειώςτε μόνο τον ανώτερο τύτλο ςπουδών που ϋχετε  
 
Η ΚΑΣΟΙΚΙΑ Α ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΗΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ  
Επιλϋξτε μια από τισ παρακϊτω απαντόςεισ 

 Ανατολικόσ Μακεδονύασ- Θρϊκησ  

 Αττικόσ  

 Δυτικόσ Ελλϊδασ  

 Δυτικόσ Μακεδονύασ  

 Ήπεύρου  

 Θεςςαλύασ  



94 

 

 Κεντρικόσ Μακεδονύασ  

 Κρότησ  

 Νοτύου Αιγαύου  

 Πελοποννόςου  

 τερεϊσ Ελλϊδασ  

 Καμύα απϊντηςη  
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Β. ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΕΣΠ  
(This question is mandatory)  
ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΕΚΣΙΜΗΣΕ  ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ 1-5, ΠΟΟ Α ΒΟΗΘΗΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΨ ΖΗΣΗΜΑΣΑ; 
Όπου 
1=Καθόλου,  
2=Λύγο,  
3=Μϋτρια,  
4=Πολύ, 
5=Πϊρα Πολύ 
 

 
1  2  3  4  5  

τον εντοπιςμό των επαγγελματικών ςασ ενδιαφερόντων  1  2  3  4  5  

την παροχό πληροφοριών για τα επαγγϋλματα ενδιαφϋροντοσ ςασ  1  2  3  4  5  

την κατανόηςη των δεξιοτότων ςασ*1  1  2  3  4  5  

την ενημϋρωςη για εναλλακτικϋσ επαγγελματικϋσ λύςεισ  1  2  3  4  5  

την επιλογό τησ μελλοντικόσ επαγγελματικόσ ςασ εναςχόληςησ  1  2  3  4  5  

την επιλογό επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ  1  2  3  4  5  

την αναζότηςη πληροφοριών για την εργαςύα ενδιαφϋροντόσ ςασ  1  2  3  4  5  

την λόψη επαγγελματικόσ απόφαςησ  1  2  3  4  5  

τη δημιουργύα ενόσ ατομικού ςχεδύου επαγγελματικόσ επανϋνταξησ  1  2  3  4  5  

την επιλογό του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ  1  2  3  4  5  

*1Η ικανότητα να εκτελεύσ ϋνα ϋργο και να επιλύεισ προβλόματα.(Cedefop, 2011) 
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Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΕΣΠ  
(This question is mandatory)  
ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΕΚΣΙΜΗΣΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ 1-5, ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΨ  
Όπου 
1=Καθόλου 
2=Λύγο 
3=Μϋτρια 
4=Πολύ 
5=Πϊρα πολύ  

 
1  2  3  4  5  

Με ενδιαφϋρει το αντικεύμενο κατϊρτιςησ* που παρακολουθώ  
1  2  3  4  5  

Εύμαι ικανοποιημϋνη/οσ από το περιεχόμενο*1 τησ κατϊρτιςησ  
1  2  3  4  5  

Η κατϊρτιςη που παρακολουθώ ςυνδϋεται με τισ ανϊγκεσ τησ αγορϊσ εργαςύασ 
ςτην περιοχό μου  1  2  3  4  5  

Πιςτεύω ότι με την κατϊρτιςη αποκτώ τισ απαιτούμενεσ από την αγορϊ 
εργαςύασ δεξιότητεσ  1  2  3  4  5  

Πιςτεύω ότι θα βρω ευκολότερα εργαςύα μετϊ την κατϊρτιςη  
1  2  3  4  5  

Πιςτεύω ότι η κατϊρτιςη βοηθϊ ςτην ανϊπτυξη επιχειρηματικότητασ *2  
1  2  3  4  5  

Πιςτεύω ότι τισ γνώςεισ που αποκτώ ςτην κατϊρτιςη θα τισ αξιοποιόςω ςτην 
εργαςύα μου  1  2  3  4  5  

Πιςτεύω ότι θα ϋχω καλύτερη αμοιβό ςτην εργαςύα μου μετϊ την κατϊρτιςη  
1  2  3  4  5  

Με την κατϊρτιςη που παρακολουθώ αναπτύςςω τισ προςωπικϋσ μου 
δεξιότητεσ*3  1  2  3  4  5  

Με την κατϊρτιςη που παρακολουθώ αναπτύςςω τισ τεχνικϋσ μου 
δεξιότητεσ*4  1  2  3  4  5  

* αναφϋρεται ςτο τι πραγματεύεται ςυνολικϊ το πρόγραμμα κατϊρτιςησ π.χ. «Πιςτοποιημϋνοσ ςύμβουλοσ ηλεκτρονικού 
εμπορύου» 
*1 αναφϋρεται ςτισ ενότητεσ και τη διδαχθεύςα ύλη του προγρϊμματοσ 
*2 απαντϊτε, ακόμα και αν δεν προβλϋπεται να αναλϊβετε επιχειρηματικό δραςτηριότητα  
*3 αφορϊ δεξιότητεσ όπωσ επικοινωνιακϋσ δεξιότητεσ, ικανότητα επύλυςησ προβλημϊτων, κριτικό ςκϋψη, επαγγελματιςμόσ, 
ηγετικϋσ δεξιότητεσ, ευελιξύα, ομαδικό πνεύμα κ.ϊ 
*4 αφορϊ δεξιότητεσ απαραύτητεσ για την ϊςκηςη ενόσ επαγγϋλματοσ όπωσ λογιςτικό, προγραμματιςμόσ, μηχανικό, 
ηλεκτρονικό, ιατρικό κλπ. 

 
 
 
 
 
 



97 

 

(This question is mandatory)  
ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΗΜΕΙΨΣΕ ΓΙΑΣΙ ΕΠΙΛΕΞΑΣΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΕΣΕ ΣΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ 
ΚΑΣΑΡΣΙΗ   
Επιλϋξτε καθετύ που εφαρμόζει 

 Για να αναβαθμύςω τισ δεξιότητϋσ μου*1  

 Επειδό μου το υπϋδειξαν από το πρόγραμμα ςυμβουλευτικόσ  

 Επειδό μου αρϋςει να επιμορφώνομαι  

 Επειδό αλλϊζω αντικεύμενο εργαςύασ  

 Για να πϊρω το επύδομα  

 Για να αποκτόςω νϋεσ δεξιότητεσ  

 Για να ϋρθω ςε επαφό με ϊλλα ϊτομα 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  

 Άλλο:  

 
*1Η ικανότητα να εκτελεύσ ϋνα ϋργο και να επιλύεισ προβλόματα.(Cedefop, 2011) 
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Δ. ΑΠΟΧΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ  
(This question is mandatory)  
ΟΣΑΝ ΑΝΑΖΗΣΑΣΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΠΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΕ;  
Επιλϋξτε καθετύ που εφαρμόζει 

 τον ΟΑΕΔ  

 τα Κϋντρα Κατϊρτιςησ (ΚΕΚ)  

 τα εργατικϊ κϋντρα  

 ε ςυλλόγουσ  

 το διαδύκτυο  

 ε φύλεσ/ουσ  

 ε υπηρεςύεσ του Δόμου  

 Δεν ξϋρω που να απευθυνθώ  

 ΔΕΝ ΑΝΑΖΗΣΩ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ  

 Άλλο:  

 
ΕΑΝ ΕΦΕΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΤΣΑ ΗΣΑΝ  
Επιλϋξτε καθετύ που εφαρμόζει 

 Κατϊρτιςη εντόσ εργαςύασ  

 Κατϊρτιςη εκτόσ εργαςύασ  

 Και ςτην εργαςύα και εκτόσ εργαςύασ  

 ΔΕΝ ΕΦΩ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ  

 Άλλο:  

 
(This question is mandatory)  
ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΦΕΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΗΜΕΙΨΣΕ 
ΓΙΑΣΙ  
Επιλϋξτε καθετύ που εφαρμόζει 

 Δεν το χρειαζόμουν για την εργαςύα μου  

 Δεν μου προςφϋρθηκε ποτϋ ςτην εργαςύα μου  

 Δεν εύχα χρόνο λόγω εργαςύασ  

 Δεν εύχα χρόνο λόγω οικογϋνειασ  

 Δεν εύχα ενημϋρωςη  

 Δεν ενδιαφερόμουν  

 Εύμαι καλϊ καταρτιςμϋνοσ/η  
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 Δεν εύχε αντικεύμενα κατϊρτιςησ που να με ενδιαφϋρουν  

 Για οικονομικούσ λόγουσ  

 Λόγω ηλικύασ  

 Πραγματοποιόντουςαν μακριϊ από τον τόπο διαμονόσ μου  

 ΕΦΩ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ  

 Άλλο:  

 
(This question is mandatory)  
ΠΨ ΕΙΦΑΣΕ ΒΡΕΙ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ Α ΣΗΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΛΤΘΗΚΑΣΕ; 
Επιλϋξτε μια από τισ παρακϊτω απαντόςεισ 

 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  

 Έςτειλα βιογραφικό ςτην επιχεύρηςη  

 Από ϊλλο πρόγραμμα κατϊρτιςησ  

 Μϋςω πρακτικόσ ϊςκηςησ  

 Μϋςω μαθητεύασ  

 Άλλο:  

 
(This question is mandatory)  
ΕΑΝ ΕΡΓΑΖΕΣΕ ΑΤΣΟ ΣΟ ΔΙΑΣΗΜΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΗΜΕΙΨΣΕ ΠΨ ΒΡΗΚΑΣΕ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΑΤΣΗ  
Επιλϋξτε μια από τισ παρακϊτω απαντόςεισ 

 Από τον ΟΑΕΔ  

 Από αγγελύα ςτα ΜΜΕ (εφημ., περιοδικό, τηλ/ςη, ραδ/νο)  

 Από διαδικτυακό πλατφόρμα εύρεςησ εργαςύασ  

 Από φύλεσ/ουσ  

 Από ςυγγενεύσ  

 Έςτειλα βιογραφικό ςε επιχειρόςεισ  

 Από ϊλλο πρόγραμμα κατϊρτιςησ  
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 Από υπηρεςύεσ του Δόμου  

 ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ  

 Άλλο:  

 
  
(This question is mandatory)  
ΘΑ ΑΛΛΑΖΑΣΕ ΣΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤ ΝΑ ΕΡΓΑΣΕΙΣΕ;  

 
Ναι Αβϋβαιο Όχι 

 Ναι  Αβϋβαιο  Όχι  

ΕΑΝ ΝΑΙ ΠΟΤ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΑΣΕ;  
Επιλϋξτε μια από τισ παρακϊτω απαντόςεισ 

 ε ϊλλη πόλη τησ Ελλϊδασ  

 ε ϊλλη χώρα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ  

 ε ϊλλη χώρα εκτόσ Ευρώπησ  

 ΔΕΝ ΘΑ ΑΛΛΑΖΑ ΣΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗ  

 Άλλο:  

 

 Καμύα απϊντηςη  
 
(This question is mandatory)  
ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΠΟ 1-5, ΣΗ ΗΜΑΙΑ ΠΟΤ ΕΦΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΑ 
ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΨ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΠΟΙΑ/Ο ΕΡΓΑΙΑ; 
Όπου 
1= Καθόλου ςημαντικόσ 
2= Λύγο ςημαντικόσ 
3= Μϋτρια ςημαντικόσ 
4= Πολύ ςημαντικόσ 
5=Πϊρα Πολύ ςημαντικόσ  

 
1  2  3  4  5  

Οι δεξιότητεσ που διαθϋτει κϊποια/οσ  1  2  3  4  5  

Σα διπλώματα/πτυχύα τησ/του  1  2  3  4  5  

Η ικανότητα να παρουςιϊζει τον εαυτό τησ/του  1  2  3  4  5  

Οι κοινωνικϋσ επαφϋσ τησ/του  1  2  3  4  5  

Η τύχη  1  2  3  4  5  

Η πληροφόρηςη που ϋχει κϊποια/οσ  1  2  3  4  5  
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1  2  3  4  5  

Η ςυνεχόσ επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη  1  2  3  4  5  

Η κατϊςταςη που επικρατεύ ςτην αγορϊ εργαςύασ  1  2  3  4  5  

Η επαγγελματικό εμπειρύα  1  2  3  4  5  

Η ηλικύα  1  2  3  4  5  

Σο φύλο  1  2  3  4  5  

Σο παρουςιαςτικό τησ/του  1  2  3  4  5  

Ο τόποσ διαμονόσ  1  2  3  4  5  
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Άρθρα, 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,  
& Κοινωνικών Υποθέςεων  

  
 

Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead.gr 

 

 

 

 

 

 

 

ειρϊ: 

«Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη και Αγορϊ Εργαςύασ» 

 

ISΒΝ, e-book, 978-960-6725-10-4       

 

 


