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Η Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση στην Ελλάδα. 

 

1. Εισαγωγή. 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σ’ 

αυτές του υπόλοιπου κόσµου η επαγγελµατική κατάρτιση, µε τη µία ή άλλη µορφή 

της, ολοένα και περισσότερο φαίνεται να µπαίνει στη ζωή µας. Έννοιες όπως αρχική, 

συνεχιζόµενη, εναλλασσόµενη, ταχύρυθµη, ενδοεπιχειρησιακή αποκτούν µια 

καθηµερινότητα και φαίνεται να πλουτίζουν το λεξιλόγιο όχι µόνο των ειδικών αλλά 

και ενός διευρυνόµενου τµήµατος του πληθυσµού. Τούτο ασφαλώς είναι αποτέλεσµα 

τόσο των ταχύτατων αλλαγών που συντελούνται στην οικονοµία, στην τεχνολογία, 

στη δοµή της απασχόλησης και στις αγορές εργασίας, που υποχρεώνουν τα 

συστήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης σε διαρκείς αναπροσαρµογές του ρόλου, των 

στόχων και των προγραµµάτων τους, όσο όµως και  της ανάγκης ενός αυξανόµενου 

τµήµατος του πληθυσµού να αναζητεί λύσεις στην ενίσχυση της διαπραγµατευτικής 

του ικανότητας µέσα στις αγορές εργασίας. Να αναζητεί, µε άλλα λόγια, τη βελτίωση 

και αναπροσαρµογή των γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων του, τα οποία θα 

ενισχύσουν τη διαπραγµατευτική ικανότητά του σ’ ένα έντονα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον.  

Στόχος αυτού του σύντοµου σηµειώµατος είναι η αποσαφήνιση του ρόλου, 

των στόχων και των πρόσφατων εξελίξεων της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 

κατάρτισης (ΣΕΚ) στην Ελλάδα. Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός κρίνεται 

απαραίτητο να παρουσιασθούν τόσο µια σειρά ορισµοί, που επιτρέπουν τη διάκριση 

ανάµεσα στις βασικές µορφές (και στόχους) της επαγγελµατικής κατάρτισης, όσο και 

µια σειρά από στοιχεία, που θα διευκολύνουν την κατανόηση των πρόσφατων 

εξελίξεων.   

 

2. Εννοιολογικός προσδιορισµός των βασικών µορφών της επαγγελµατικής 

κατάρτισης.   

Με τον όρο κατάρτιση1  εννοείται η σχεδιασµένη διαδικασία προσδιορισµού της 

συµπεριφοράς, των γνώσεων και των δεξιοτήτων µέσα από τη µάθηση προκειµένου 

                                                           
1  Στη σχετική φιλολογία ένα πλήθος ορισµών επιχειρεί να αποσαφηνίσει την έννοια της 
κατάρτισης και τις βασικές της διακρίσεις. Οι χρησιµοποιούµενοι, για τις ανάγκες του παρόντος 
σηµειώµατος, ορισµοί, παρά το γεγονός ότι δεν απαλλάσσονται προβληµάτων, έχουν υιοθετηθεί, 
καθώς είναι οι συνηθέστερα χρησιµοποιούµενοι στα επίσηµα έγγραφα και κείµενα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της χώρας µας.     
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να επιτευχθεί η αποτελεσµατική παρουσία σε µία δραστηριότητα ή ένα εύρος 

δραστηριοτήτων (Manpower Service Commission, 1981) Η επαγγελµατική 

κατάρτιση µπορεί, κατ’ αρχήν, να διακριθεί σε αρχική και συνεχιζόµενη. Πρέπει να 

επισηµανθεί ότι η διάκριση αυτή δεν είναι ευχερής καθώς οι πρόσφατες εξελίξεις 

καθιστούν τη διαχωριστική γραµµή τους περισσότερο ασαφή σε σχέση µε το 

παρελθόν. Ωστόσο καθώς αρχική και συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση σε µία 

σειρά από χώρες, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, διαµορφώνουν δύο διαφορετικά 

συστήµατα, η εννοιολογική τους διάκριση καθίσταται απαραίτητη. Έτσι ως αρχική 

επαγγελµατική κατάρτιση θεωρείται η µαθησιακή διαδικασία, δια µέσου της οποίας 

παρέχονται στα άτοµα βασικές επαγγελµατικές γνώσεις και δεξιότητες σε 

συγκεκριµένες ειδικότητες ή εξειδικεύσεις, που αποσκοπούν στην ένταξη στην αγορά 

εργασίας και στην επαγγελµατική κινητικότητα και εξέλιξη του ανθρώπινου 

δυναµικού. Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση θεωρείται η µαθησιακή 

διαδικασία δια µέσου της οποίας παρέχονται στα άτοµα γνώσεις και δεξιότητες που 

συµπληρώνουν, βελτιώνουν και αναβαθµίζουν αυτές που έχουν αποκτηθεί από το 

εκπαιδευτικό σύστηµα, την αρχική επαγγελµατική κατάρτιση, την επαγγελµατική 

εµπειρία ή και από άλλες µη τυπικές και άτυπες µορφές µάθησης, µε σκοπό την 

ένταξη ή επανένταξη των ατόµων στην απασχόληση, την επαγγελµατική εξέλιξη και 

την προσωπική ανάπτυξη.   
 
3. Φορείς και στόχοι της ΣΕΚ στην Ελλάδα. 

Η ΣΕΚ στην Ελλάδα ασκείται από ένα µεγάλο αριθµό φορέων, που ανήκουν στο 

δηµόσιο, ιδιωτικό και ευρύτερο κοινωνικό τοµέα. Υπουργεία, Νοµικά Πρόσωπα 

∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου, Οργανισµοί, Συνδικάτα και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 

εµπλέκονται στις διαδικασίες της ΣΕΚ. Ταυτοχρόνως στη ΣΕΚ θα πρέπει να 

ενταχθούν και οι δραστηριότητες επαγγελµατικής κατάρτισης που παρέχονται από 

µεγάλες συνήθως επιχειρήσεις και οργανισµούς, στο πλαίσιο της αναβάθµισης των 

προσόντων του εργατικού τους δυναµικού.  

Η σύντοµη αυτή παράθεση των φορέων επιτρέπει µια περαιτέρω διάκριση της 

ΣΕΚ, ανάµεσα σ’ αυτήν που συντελείται µε τη βοήθεια του ΕΚΤ και της Ελληνικής 

Πολιτείας και σ΄ εκείνη που λειτουργεί ανεξάρτητα (χωρίς δηλαδή τις ειδικές 

χρηµατοδοτήσεις) και έξω απ΄ αυτήν. Για λόγους που γίνονται εύκολα κατανοητοί, η 
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πολιτεία δίδει έµφαση στην πρώτη, χωρίς να αδιαφορεί για τη δεύτερη2 (την 

αναβάθµιση δηλαδή της ΣΕΚ που παρέχεται από µη χρηµατοδοτούµενους φορείς).3  

Οι βασικοί στόχοι της ΣΕΚ µπορεί να συνοψισθούν: Πρώτον, στην παροχή 

γνώσεων και δεξιοτήτων και στην εν γένει βελτίωση των προσόντων του εργατικού 

δυναµικού, σ’ ένα περιβάλλον ταχύτατων και διαρθρωτικών µεταβολών στην 

οικονοµία, στην τεχνολογία και στις αγορές εργασίας. ∆εύτερον, στη διατήρηση της 

ενεργητικότητας και στην αποφυγή της παθητικοποίησης τµηµάτων του πληθυσµού. 

Στη διατήρησή τους δηλαδή µέσα στην αγορά εργασίας και στη συµβολή στην 

αύξηση των δεικτών συµµετοχής του πληθυσµού στο εργατικό δυναµικό. Τρίτον, στη 

βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και τέταρτον 

στην πρόληψη ενδεχόµενων διαρθρωτικών ανισορροπιών στη προσφορά και ζήτηση 

δεξιοτήτων και, δια µέσου αυτής, στη µείωση της ανεργίας.   

 

4. Η διάρθρωση και τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος της ΣΕΚ στην 

Ελλάδα. 

Η απουσία παράδοσης στο χώρο της επαγγελµατικής κατάρτισης έχει επισηµανθεί σε 

µεγάλο αριθµό ερευνών (Χασάπης 1994α, 1994β, Ευστράτογλου 1997, Ιακωβίδης 

1998, κ.α). Ιδιαίτερα για την ΣΕΚ έχει επισηµανθεί ότι η απουσία αυτή σε συνδυασµό 

µε το γεγονός ότι οι δράσεις της έχουν προκύψει όχι ως προϊόν ζήτησης για 

υπηρεσίες κατάρτισης, αλλά ως αποτέλεσµα των χρηµατοδοτήσεων του ΕΚΤ 

(Μπαλούρδος και Χρυσάκης 1998, Ροµπόλης, ∆ηµουλάς, Γαλατά 1999, 

Παπαδόγαµβρος 2002), συνιστούν τα αίτια των κύριων προβληµάτων και της 

χαµηλής αποτελεσµατικότητας της ΣΕΚ. 

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, µια σειρά από ρυθµίσεις έχουν διαµορφώσει ένα 

διαφορετικό σκηνικό στο χώρο της ΣΕΚ στην Ελλάδα. Οι ρυθµίσεις αυτές αφορούν 

στην ίδρυση του ΕΚΕΠΙΣ  (Νόµος  2469/1997), στη δηµιουργία της Ειδικής 

Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (Ν. 2860/2000), της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής (107900 

                                                           
2  Το ενδιαφέρον της πολιτείας για τις υπηρεσίες επαγγελµατικής κατάρτισης που παρέχονται 
από τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της αναβάθµισης των δεξιοτήτων και των προσόντων του εργατικού 
τους δυναµικού, εκτός των άλλων, έχει δειχθεί µέσα από την εφαρµογή των προγραµµάτων 
ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.  Η παρουσίαση των εξελίξεων στο χώρο αυτό, όπως γίνεται φανερό, 
ξεφεύγει από τους στόχους του παρόντος σηµειώµατος.  
3  Tα µεγέθη και οι βασικές εξελίξεις που παρατίθενται σε συντοµία παρακάτω, αφορούν στο 
χρηµατοδοτούµενο από το ΕΚΤ και την πολιτεία τµήµα της ΣΕΚ στην χώρα. 
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Κ.Υ.Α4 των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονοµικών) και 

στην ίδρυση του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική Α.Ε – 

ΠΑΕΠ  (19059/2002 Κ.Υ.Α των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

και Ανάπτυξης).5 Αντικείµενο του ΕΚΕΠΙΣ είναι η διασφάλιση, δια µέσου της 

πιστοποίησης, των προϋποθέσεων παροχής ποιοτικών υπηρεσιών κατάρτισης.  

Αντικείµενο των ειδικών υπηρεσιών είναι η διαχείριση των πόρων του Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης, που αφορούν στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα ευθύνης του 

Υπουργείου Εργασίας.6 Αντικείµενο της  ΠΑΕΠ, είναι η έρευνα και η µελέτη των 

εξελίξεων στις αγορές εργασίας, ο προσδιορισµός των αναγκών κατάρτισης καθώς 

και η παροχή πληροφορικής και τεχνικής υποστήριξης προς τον ΟΑΕ∆.  

Στην πλήρη του ανάπτυξη το σύστηµα της ΣΕΚ λειτουργεί ως ακολούθως: Η 

ΠΑΕΠ έχει την ευθύνη του προσδιορισµού των αναγκών κατάρτισης και παρέχει 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο Υπουργείο Εργασίας. Το τελευταίο, µέσω των 

ειδικών υπηρεσιών, εξειδικεύει τις ανάγκες αυτές και προκηρύσσει τα απαραίτητα 

προγράµµατα, διασφαλίζοντας συνθήκες ανταγωνισµού. Από τη πλευρά του το 

ΕΚΕΠΙΣ διαµορφώνει τις προϋποθέσεις συµµετοχής για τους φορείς, διασφαλίζοντας 

την παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών κατάρτισης.  

Οι λειτουργίες αυτές συνδέονται µε τον κεντρικό σχεδιασµό του συστήµατος 

της ΣΕΚ, ο οποίος συµπληρώνεται και από τον περιφερειακό. Οι περιφέρειες, µέσω 

των ΠΕΠ, εξειδικεύοντας περαιτέρω τις περιφερειακές και τοπικές ανάγκες, έχουν τη 

δυνατότητα να προκηρύσσουν σειρά προγραµµάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης. Έτσι 

το σύστηµα της ΣΕΚ, µέσω ενός κεντρικού σχεδιασµού, επιχειρεί να καλύψει τις  

ανάγκες κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο, διαθέτοντας ταυτοχρόνως την απαιτούµενη 

ευελιξία, ώστε να καλύπτει τις επί µέρους περιφερειακές και τοπικές. 

Κάτω όµως από ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις µπορεί στο σύστηµα 

της ΣΕΚ να επιτυγχάνει τους στόχους του; Με άλλα λόγια ποια θα πρέπει να είναι τα 

βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος που θα του επιτρέπουν να πετύχει τους 

στόχους αυτούς; 

                                                           
4  Κοινή Υπουργική Απόφαση  
5  Η ΠΑΕΠ προέκυψε από τη συγχώνευση του Εθνικού Παρατηρητήριου Απασχόλησης και του 
Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και για την εκπλήρωση των σκοπών της αναπτύσσει δράσεις στους 
τοµείς του σχεδιασµού και της εφαρµογής ολοκληρωµένων πληροφορικών συστηµάτων, της έρευνας 
και µελέτης των δεδοµένων της αγοράς εργασίας και της παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.  
6  Ειδικότερα η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής έχει την αρµοδιότητα της προκήρυξης των 
συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ενεργειών, της έγκρισης και εκτέλεσης των ενεργειών καθώς και 
της αξιολόγησής τους.  
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Ως πρώτο χαρακτηριστικό θα πρέπει να θεωρηθεί η δυνατότητα 

προσδιορισµού των αναγκών κατάρτισης. Είναι ευρέως αποδεκτό, όχι µόνο στην 

χώρα µας αλλά σε διεθνώς, ότι η αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων 

επαγγελµατικής κατάρτισης συνδέεται άµεσα µε την ορθή επιλογή του είδους της 

κατάρτισης που θα λάβει χώρα (Bolle 1987, World Bank 1994). Ωστόσο ο 

προσδιορισµός των αναγκών επαγγελµατικής κατάρτισης, είτε αυτές αφορούν στην 

αρχική είτε στην συνεχιζόµενη, δεν είναι ευχερής. Για µία σειρά από λόγους, η 

παρουσίαση των οποίων ξεφεύγει από τους στόχους του παρόντος σηµειώµατος, οι 

τεχνικές προσδιορισµού των αναγκών κατάρτισης δεν είναι ούτε ασφαλείς ούτε 

απόλυτα αποτελεσµατικές. Κατά συνέπεια, η επιλογή από το (περιορισµένο) 

οπλοστάσιο των τεχνικών και των µεθόδων προσδιορισµού των αναγκών κατάρτισης 

της πιο κατάλληλης, ώστε να παραχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα είναι 

ζήτηµα αποφασιστικής σηµασίας.7  

∆εύτερον, η ευελιξία του συστήµατος. Η διάρθρωση του συστήµατος θα 

πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ταχύτατων και άµεσων 

προσαρµογών στις ανάγκες που διαµορφώνονται τόσο εθνικά όσο όµως κυρίως 

περιφερειακά και τοπικά (Begg 1990).  

Τρίτον, η διασφάλιση υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, µέσω της ύπαρξης 

συγκεκριµένων προϋποθέσεων. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν στις υποδοµές και 

στον εξοπλισµό των φορέων, που παρέχουν τις υπηρεσίες κατάρτισης, στο ανθρώπινο 

δυναµικό µε έµφαση στους εκπαιδευτές που καλούνται να διδάξουν τα προγράµµατα 

και στην ποιότητα αυτών καθ’ αυτών των προγραµµάτων επαγγελµατικής 

κατάρτισης. Η διαδικασία που διασφαλίζει την ύπαρξη υψηλών προδιαγραφών 

ποιότητας8 στις παραπάνω κατηγορίες είναι η πιστοποίηση, η οποία συνιστά και το 

κυρίως αντικείµενο του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ). Ετσι η πολιτεία, 

δια µέσου του ΕΚΕΠΙΣ, παρεµβαίνει και στους τρεις βασικούς παράγοντες 

                                                           
7  Για µία συνοπτική παρουσίαση των µεθόδων προσδιορισµού των αναγκών κατάρτισης καθώς 
και των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων που παρουσιάζουν, ο ενδιαφερόµενος, µεταξύ άλλων, 
µπορεί να ανατρέξει στο ∆εδουσόπουλο (2000). 
8  Γύρω από το ζήτηµα της ποιότητας στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση έχει αναπτυχθεί 
ένας εξαιρετικά σηµαντικός διάλογος. Τα ζητήµατα της ποιότητας µπορεί να αντιµετωπισθούν από την 
οπτική της παιδαγωγικής, της µακρο-οικονοµίας, της κοινωνιολογίας και του µάνατζµεντ, 
αναδεικνύοντας διαφορετικές κατά περίσταση προτεραιότητες. Σε κάθε περίπτωση όµως υπάρχει ένας 
βασικός άξονας παραγόντων, που αναφέρεται σε ζητήµατα διαµόρφωσης της πολιτικής για την 
κατάρτιση, σε ζητήµατα οργάνωσης των διαδικασιών κατάρτισης, σε θέµατα των εκπαιδευτών και των 
εκπαιδευοµένων και σε θέµατα αυτών καθ’ αυτών των προγραµµάτων κατάρτισης,  που φαίνεται να 
καλύπτει όλο το εύρος των επιστηµονικών πεδίων που ασχολούνται µε την ποιότητα της κατάρτισης.  
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(υποδοµές, ανθρώπινο δυναµικό, προγράµµατα) που συνδέονται άµεσα µε τη 

διασφάλιση της ποιότητας της επαγγελµατικής κατάρτισης.  

 

5. Υποδοµές και δυναµικότητα της ΣΕΚ. 

Οι υποδοµές συνιστούν έναν από τους βασικούς παράγοντες που συνδέονται µε τη 

ποιότητα των υπηρεσιών της ΣΕΚ.9 Οι υπηρεσίες της ΣΕΚ παρέχονται µέσα στα 

Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Με την Υ.Α 105127/8-1-2001 

θεσµοθετήθηκε το σύστηµα πιστοποίησης των ΚΕΚ, που διασφαλίζει σε σηµαντικό 

βαθµό τις απαιτούµενες υποδοµές για τη βελτίωση των υπηρεσιών της ΣΕΚ. Τα 

αποτελέσµατα της εφαρµογής του συστήµατος αυτού εµφανίζονται στον πίνακα 1.  

 

Πίνακας 1. 

Περιφερειακή κατανοµή ∆οµών, Θέσεων Κατάρτισης και Ανέργων. 

∆οµές Κατάρτισης ∆υναµικότητα Ανεργοι  Περιφέρεια 
Αριθµός Ποσοστό Αριθµός Ποσοστό Αριθµός (∆/Α)*100 

Αν. Μακ. & Θράκ 44 7,6 2.697 5,8 29.857 9,0 
∆. Μακεδονία 32 5,5 2.268 4,9 18.153 12,5 
Κ. Μακεδονία 93 16,0 7.049 15,2 86.886 8,1 
Ηπειρος 25 4,3 1.618 3,5 12.947 12,5 
Θεσσαλία 45 7,7 3.514 7,6 29.563 11,9 
Στερεά Ελλάδα 50 8,6 3.285 7,1 18.250 18,0 
Ιόνια Νησιά 18 3,1 1.008 2,2 9.044 11,1 
∆υτική Ελλάδα 53 9,1 3.913 8,4 26.823 14,6 
Αττική 120 20,6 14.655 31,6 168.595 8,7 
Πελοπόννησος 37 6,4 2.148 4,6 18.567 11,6 
Β. Αιγαίο 14 2,4 766 1,7 6.335 12,1 
Ν. Αιγαίο 16 2,8 989 2,1 22.063 4,5 
Κρήτη 35 6,0 2.500 5,4 28.274 8,8 
Σύνολο 582 100,0 46.410 100,0 475.357 9,8 
Πηγή: ΕΚΕΠΙΣ, ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, (Β΄Τρίµ. 2002). 
 

Ο πίνακας 1 εµφανίζει τον αριθµό των δοµών κατάρτισης ανά περιφέρεια, τη 

δυναµικότητά τους (τον αριθµό δηλαδή των ατόµων που µπορούν να καταρτίσουν) 

καθώς και τον αριθµό των καταρτιζοµένων ανά 100 ανέργους. Ετσι γίνεται άµεσα 

φανερό ότι η χώρα διαθέτει ένα δίκτυο 582 δοµών, που καλύπτουν το σύνολο των 

νοµών, και δύνανται να καταρτίσουν 46.410 άτοµα ταυτοχρόνως.  Με βάση δηλαδή 

                                                           
9  Στην έννοια των υποδοµών συµπεριλαµβάνονται, πέραν των κτιριακών υποδοµών και του 
απαραίτητου εξοπλισµού και η ύπαρξη των συστηµάτων, που εφαρµόζουν τα ΚΕΚ ώστε να 
εξασφαλίζουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα των δράσεων τους. 
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την υφιστάµενη δυναµικότητα της ΣΕΚ, ένας περίπου στους δέκα ανέργους µπορεί 

να καταρτισθεί.  

Όσον αφορά στη περιφερειακή τους διάρθρωση ο κύριος όγκος των δοµών 

κατάρτισης (και η δυναµικότητά τους) συγκεντρώνονται στις περιφέρειες της Αττικής 

και της Κ. Μακεδονίας, εκεί όπου συγκεντρώνεται και ο κύριος όγκος των ανέργων. 

Σχετικά υψηλά µερίδια επίσης εµφανίζουν οι περιφέρειες της ∆υτικής Ελλάδας, της 

Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, στις οποίες παράλληλα συγκεντρώνονται και 

σχετικά υψηλά µερίδια ανέργων. Σε γενικές γραµµές η περιφερειακή διάρθρωση των 

δοµών και της δυναµικότητας της ΣΕΚ στη χώρα εµφανίζει µια αντιστοιχία σε σχέση 

µ’ αυτήν της ανεργίας.  

Εκτιµώντας όµως τον δείκτη της δυναµικότητας κατά περιφέρεια (δηλαδή των 

αριθµό των καταρτιζοµένων ανά 100 ανέργους), οι παραπάνω διαπιστώσεις 

διαφοροποιούνται. Ο δείκτης10 αυτός  κυµαίνεται µεταξύ 8,1 (Αττική) και 19,9 (Β. 

Αιγαίο) και υποδηλώνει τις διαφορετικές δυνατότητες κατάρτισης που εµφανίζουν οι 

περιφέρειες. ∆ηλώνει δηλαδή ότι η περιφέρεια του Β. Αιγαίου διαθέτει υποδοµές 

τέτοιες ώστε να καταρτίσει το 20% των ανέργων της περιφέρειας, ενώ η Αττική µόνο 

το 8,1%.  

Ωστόσο πρέπει να διευκρινισθεί ότι η ιδιαιτερότητα των προγραµµάτων 

κατάρτισης και η διαθέσιµη ευελιξία του συστήµατος µπορεί να εξυπηρετήσουν 

σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό ανέργων. Και τούτο γιατί η δυναµικότητα µπορεί µε 

ευχέρεια να αυξηθεί εάν τα ΚΕΚ λειτουργήσουν σε δύο βάρδιες (πρωινά και 

απογευµατινά προγράµµατα) χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. Ταυτοχρόνως εάν 

συνυπολογισθεί ότι η µέση διάρκεια των προγραµµάτων της ΣΕΚ κυµαίνεται µεταξύ 

250-300 ωρών, στη χρονική περίοδο ενός έτους µπορεί να λειτουργήσουν 

περισσότερα του ενός προγράµµατα. Θα πρέπει ταυτοχρόνως να υπενθυµισθεί ότι 

όλοι οι άνεργοι δεν χρειάζονται την κατάρτιση στον ίδιο βαθµό και µε τον ίδιο τρόπο. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις µπορεί να υποστηριχθεί ότι 

η χώρα διαθέτει ένα σηµαντικό δίκτυο φορέων και δοµών ΣΕΚ, που µπορεί να 

καλύψει τις υφιστάµενες ανάγκες σε ικανοποιητικό βαθµό.  

 
 
                                                           
10  Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο σχετικός δείκτης αφορά στις 
υποδοµές των περιφερειών (στο πόσους ανέργους δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να καταρτίσουν) και 
όχι στις ευκαιρίες κατάρτισης που παρέχονται στις περιφέρειες, οι οποίες είναι συνάρτηση των 
προγραµµάτων κατάρτισης που υλοποιούνται σε κάθε περιφέρεια.  
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6. Το ανθρώπινο δυναµικό της ΣΕΚ. 
 
Οι πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της ΣΕΚ και η υλοποίηση των προγραµµάτων, µε 

τις προβλεπόµενες διαδικασίες, έχουν οδηγήσει στη δηµιουργία ενός σηµαντικού 

αριθµού νέων θέσεων εργασίας. Οι θέσεις εργασίας αυτές µπορεί να διακριθούν σ’ 

αυτές που σχετίζονται µε το επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό των ΚΕΚ και σ’ 

εκείνες που σχετίζονται µε το αµιγώς εκπαιδευτικό δυναµικό τους.  

Το επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό των ΚΕΚ ανέρχεται σε 4.264 

άτοµα (Ευστράτογλου, ∆έδε, Μακρυγιάννη, κ.α, 2003:34), εκ των οποίων τα 2.811  

συνιστούν το επιστηµονικό προσωπικό (διευθυντές ΚΕΚ, διευθυντές κατάρτισης, 

υπεύθυνοι προώθησης στην απασχόληση, κ.α) και τα 1.453 το διοικητικό 

προσωπικό.11  

Πέραν όµως αυτών τα ΚΕΚ διαθέτουν και εκπαιδευτικό δυναµικό. Η 

ιδιαίτερη σηµασία των εκπαιδευτών για την αρχική και τη συνεχιζόµενη 

επαγγελµατική κατάρτιση έχει εντοπισθεί σ’ ένα πλήθος εργασιών (Rogers 1999, 

Βεργίδης 2002, Ζιώµας, Καραλής, Κόκκος, Χρυσάκης 2002, Μαυρογιώργος 2003, 

κ.α). Τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήµατος όσο και τα χαρακτηριστικά 

των καταρτιζόµενων καθιστούν το ρόλο των εκπαιδευτών εξαιρετικά σηµαντικό. Ο 

ακριβής αριθµός των εκπαιδευτών, που χρησιµοποιούνται στη ΣΕΚ, δεν µπορεί να 

προσδιορισθεί µε ευχέρεια. Αυτό που µπορεί µε ακρίβεια να εκτιµηθεί είναι το εν 

δυνάµει εκπαιδευτικό δυναµικό, που έχει ενταχθεί στο Μητρώο των εκπαιδευτών 

της.12   

Ετσι σύµφωνα µε τα στοιχεία του Μητρώου (πίνακας 2), ο κύριος όγκος των 

εκπαιδευτών συγκεντρώνεται στις περιφέρειες της Αττικής (35%) και της Κ. 

Μακεδονίας (17%), εκεί όπου συγκεντρώνεται και ο κύριος όγκος των 

δραστηριοτήτων της ΣΕΚ. Ακολουθούν οι περιφέρειες της ∆. Ελλάδας (8%) και της 

                                                           
11  Κρίνεται σκόπιµο να διευκρινισθεί ότι για λόγους που συνδέονται κυρίως µε το θεσµικό 
πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΚΕΚ, ένα µεγάλο µέρος και όχι το σύνολο των θέσεων αυτών θα 
µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως ¨καθαρές θέσεις εργασίας¨. Για εκτενέστερη ενασχόληση µε το 
θέµα, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ανατρέξει στο Ευστράτογλου, ∆έδε, Μακρυγιάννη, κ.α, (2003).  
12  Η ρύθµιση του χώρου των εκπαιδευτών, επιχειρείται µε την έκδοση της 105128/8-1-2001 
Υ.Α, η οποία θέτει κριτήρια και προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι ώστε να 
ενταχθούν στο σχετικό Μητρώο και να ασκούν το επάγγελµα του εκπαιδευτή της ΣΕΚ. Η σύσταση του 
Μητρώου Εκπαιδευτών συνιστά την πρώτη φάση στην εφαρµογή του συστήµατος πιστοποίησης των 
εκπαιδευτών. Η δεύτερη φάση συνδέεται µε την εκπαίδευση τους και η τρίτη µε την αξιολόγηση και 
τις συγκεκριµένες διαδικασίες πιστοποίησής τους. Το σύστηµα είναι ολοκληρωµένο και αναµένεται η 
θεσµοθέτησή του εντός του 2005. 
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Θεσσαλίας (7%), µε τις λοιπές περιφέρειες να εµφανίζουν χαµηλότερες 

συγκεντρώσεις. 

Πίνακας 2 

Περιφερειακή κατά Φύλο Κατανοµή Εκπαιδευτών της Σ.Ε.Κ  
 

Περιφέρεια Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
Ανατολική Μακεδονία. & Θράκη 658 472 186 
Κεντρική Μακεδονία 1980 1255 725 
∆υτική  Μακεδονία 369 271 98 
Ήπειρος 476 324 152 
Θεσσαλία 878 623 255 
Ιόνια Νησιά 185 134 51 
∆υτική Ελλάδα 944 587 357 
Στερεά Ελλάδα 643 448 195 
Αττική 4168 2619 1549 
Πελοπόννησος 458 323 135 
Β. Αιγαίο 203 130 73 
Ν. Αιγαίο 159 118 41 
Κρήτη 630 422 208 
Σύνολο  11.751 (100%) 7.726 (66%) 4.025 (34%)
Πηγή: ΕΚΕΠΙΣ 
 

Τα δύο τρίτα (66%) περίπου του συνόλου των εκπαιδευτών είναι άνδρες ενώ 

το υπόλοιπο ένα τρίτο (34%) γυναίκες. Αυτή η κατά φύλο κατανοµή των 

εκπαιδευτών δεν είναι ανεξάρτητη από τη γενικότερη κατά φύλο κατανοµή της 

εργασίας στη χώρα, σύµφωνα µε την οποία οι γυναίκες εµφανίζουν τάσεις 

συγκέντρωσης σε συγκεκριµένες κατηγορίες επαγγελµάτων.  Η περιφερειακή κατά 

φύλο διάρθρωση των εκπαιδευτών δεν εµφανίζει σηµαντικές αποκλίσεις από το 

σύνολο, µε τις γυναίκες να εµφανίζουν την υψηλότερη τους συµµετοχή στην ∆. 

Ελλάδα (38%) και τη χαµηλότερη στο Ν. Αιγαίο (26%). 

Πέραν όµως της περιφερειακής κατά φύλο κατανοµής των εκπαιδευτών της 

ΣΕΚ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επαγγελµατική κατανοµή τους. Η 

ταξινόµηση των εκπαιδευτών σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές κατηγορίες (µε βάση 

την Στατιστική Ταξινόµηση των Επαγγελµάτων - ΣΤΕΠ 92, της ΕΣΥΕ) επιτρέπει την 

ανάδειξη εκείνων των επαγγελµατικών κατηγοριών, στις οποίες εντάσσονται οι 

εκπαιδευτές, µε βάση την επαγγελµατική και εκπαιδευτική τους εµπειρία και τα 

 10



εκπαιδευτικά τους προσόντα, ενώ παράλληλα αναδεικνύει και τα ευρύτερα 

εκπαιδευτικά αντικείµενα, τα οποία οι εκπαιδευτές µπορούν να καλύψουν.13  

Μία αρχική εκτίµηση των επαγγελµατικών κατηγοριών στις οποίες 

εντάσσονται οι εκπαιδευτές της ΣΕΚ δίδεται από τα στοιχεία του πίνακα Π1 του 

παραρτήµατος. Ο αριθµός των καταχωρήσεων στον πίνακα είναι σηµαντικά 

µεγαλύτερος από αυτόν των εκπαιδευτών, καθώς ένας εκπαιδευτής µπορεί να 

ταξινοµηθεί σε περισσότερες από µία επαγγελµατικές κατηγορίες.14 Ετσι σύµφωνα µε 

τα στοιχεία του πίνακα ο κύριος όγκος των εξειδικεύσεων εντάσσεται στην 

κατηγορία των επιστηµονικών επαγγελµάτων, που υπερτερεί σηµαντικά όλων των 

άλλων. Ακολουθούν οι κατηγορίες των τεχνολόγων και τεχνικών βοηθών, των 

ανώτερων διευθυντικών και διοικητικών στελεχών και των εξειδικευµένων τεχνιτών.  

 

7. Προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Καταρτιζόµενοι στη ΣΕΚ. 

Τέλος στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα προγράµµατα που υλοποιούνται στο 

πλαίσιο της ΣΕΚ και ο αριθµός των ατόµων που συµµετέχει σ’ αυτά. Προκειµένου να 

διασφαλισθεί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών κατάρτισης, το Υπουργείο Εργασίας, 

δια µέσου της πιστοποίησης, θέτει συγκεκριµένες προδιαγραφές στα προγράµµατα, 

επιχειρεί τη σύνδεσή τους µε συγκεκριµένες ανάγκες των αγορών εργασίας και 

εφαρµόζει σ’ αυτά τις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Μια πλήρης παρουσίαση του αριθµού και του είδους των προγραµµάτων, 

λόγω του µεγάλου πλήθους και της ετερογένειας των φορέων που συµµετέχουν στη 

ΣΕΚ είναι εξαιρετικά δυσχερής και ξεφεύγει από τους στόχους της παρούσας 

εργασίας. Η προσπάθεια περιορίζεται στην παρουσίαση των προγραµµάτων και του 

αριθµού των καταρτιζοµένων που συµµετέχουν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 

προγράµµατος για την απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση,15 που 

                                                           
13  Η αντιστοίχηση ανάµεσα στις επαγγελµατικές κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται οι 
εκπαιδευτές της ΣΕΚ και στα εκπαιδευτικά αντικείµενα, τα οποία δύνανται να διδάξουν δεν είναι 
άµεση. Η κατανοµή αυτή γίνεται µε ευθύνη των ΚΕΚ και δηµιουργεί σειρά προβληµάτων, που 
συνδέονται άµεσα µε την αποδοτικότητα των εκπαιδευτών και την αποτελεσµατικότητα των 
προγραµµάτων. Στο πεδίο αυτό απαιτείται η έγκαιρη και επιστηµονική αντιµετώπιση του ζητήµατος.  
14  Καθώς η ταξινόµηση τους γίνεται µε βάση τον τετραψήφιο κωδικό του επαγγέλµατος, ένας 
εκπαιδευτής µπορεί να ταξινοµείται, µε βάση τα προσόντα που διαθέτει, σε δύο ή περισσότερες 
αναλυτικές επαγγελµατικές κατηγορίες, οι οποίες όταν αθροίζονται σε µονοψήφιες επαγγελµατικές 
κατηγορίες παρέχουν τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται στον πίνακα του παραρτήµατος.  
15  Πέραν του συγκεκριµένου επιχειρησιακού προγράµµατος σηµαντική συµµετοχή στις δράσεις 
της ΣΕΚ έχουν και τα επιχειρησιακά προγράµµατα των Υπουργείων Οικονοµικών και Εθνικής 
Οικονοµίας,  Ανάπτυξης, Υγείας, Γεωργίας αλλά και τα ΠΕΠ όλων των περιφερειών της χώρας.  
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υπάγεται στις δραστηριότητες του ΥΠΕΡΚΑ. Τα σχετικά µεγέθη  παρουσιάζονται 

στον πίνακα 3.  

Πίνακας 3 

Καταρτιζόµενοι κατά κατηγορία Προγράµµατος 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2001-2003 2004-2006 ΣΥΝΟΛΟ 
Άνεργοι (σε ποικίλα αντικείµενα) 24.360 23.000 47.360 
Άνεργοι σε Μεγάλα Τεχνικά Έργα - 8.000 8.000 
Άνεργοι Ναυτικοί 14.994 5.361 20.355 
Συνεχιζόµενη & Εναλλασσόµενη (ΟΑΕ∆) 9.907 2.525 12.432 
Άνεργοι σε Περιβάλλον - 6.700 6.700 
Ελληνική Γλώσσα σε άνεργους Παλιν/τούντες  - 13.600 13.600 
Αυτοαπασχολούµενοι Πρωτογενούς Τοµέα 1.329 5.500 6.829 
Αυτοαπασχολούµενοι Β’ και Γ’ Τοµέα - 6.743 6.743 
Απασχολούµενοι του Ιδιωτικού Τοµέα - 49.600 49.600 
Εκπαιδευτές Μητρώου ΣΕΚ - 10.000 10.000 
Απασχολούµενοι του ∆ηµόσιου Τοµέα 22.553 12.972 35.525 
Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες 14.142 22.000 36.142 
Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις* 3.000 10.992 19.992 
Παρεµβάσεις υπέρ των Γυναικών  14.000 14.585 28.585 
ΣΥΝΟΛΟ 104.285 191.578 305.863 
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, * Παρεµβάσεις που απευθύνονται σε ειδικές οµάδες (Τσιγγάνοι, 
Μουσουλµάνοι, ΑµεΑ, Παλλινοστούντες, ΦυλακισµένοΙ, κ.α). 
 

Γίνεται φανερό ότι στο πλαίσιο της ΣΕΚ παρέχονται προγράµµατα που απευθύνονται 

κυρίως προς τους ανέργους, προς ειδικές κατηγορίες απασχολουµένων, και προς 

ειδικές οµάδες του πληθυσµού.  Το 35% των καταρτιζοµένων είναι άνεργοι, το 36% 

είναι απασχολούµενοι και το υπόλοιπο 29% είναι ειδικές οµάδες του πληθυσµού 

(Τσιγγάνοι, Μουσουλµάνοι, ΑµεΑ, Παλιννοστούντες, Φυλακισµένοι, Γυναίκες, κ.α), 

η πλειονότητα των οποίων είναι άνεργοι και χρήζουν των συνοδευτικών και 

υποστηρικτικών υπηρεσιών, ώστε να ενταχθούν στα προγράµµατα κατάρτισης και 

απασχόλησης και να βελτιώσουν τις πιθανότητες ένταξής τους στην απασχόληση και 

στην αγορά εργασίας.  

Ενδιαφέρον όµως παρουσιάζει και η εκτίµηση του αριθµού των 

καταρτιζοµένων που παρακολούθησαν προγράµµατα της ΣΕΚ µέσα από τα στοιχεία 

των Ερευνών Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ. Και τούτο γιατί µια σηµαντική 

απόκλιση έχει επισηµανθεί ανάµεσα στις δύο αυτές πηγές. Έτσι ο αριθµός των 

ατόµων που συµµετείχαν σε δράσεις της ΣΕΚ καθώς και ο κύριος λόγος της 

συµµετοχής τους σ΄ αυτήν, για τα τρία τελευταία έτη παρουσιάζεται στον πίνακα 4.   
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Πίνακας 4. 

Αριθµός Καταρτιζοµένων στη Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση 

Λόγοι Συµµετοχής στην ΣΕΚ 2000 2001 2002 

Βελτίωση προσόντων 29.071 34.817 26.378 

Προετοιµασία ένταξης  279 521 108 

Άλλοι λόγοι 8.490 7.181 5.526 

Σύνολο 37.840 42.519 32.012 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 

 

Η αρχική διαπίστωση που προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα είναι ο σχετικά 

χαµηλός αριθµός των ατόµων που φαίνεται να συµµετέχουν στα προγράµµατα της 

ΣΕΚ. Το σύνολο των ατόµων, και για τα τρία έτη, είναι χαµηλότερο και από το 1% 

του εργατικού δυναµικού της χώρας τα αντίστοιχα έτη. Χωρίς να αµφισβητείται το 

γεγονός της  χαµηλής συµµετοχής του εργατικού δυναµικού στις δράσεις της ΣΕΚ 

στη Ελλάδα, διατηρούνται κάποιες επιφυλάξεις ως προς την ακρίβεια των σχετικών 

µεγεθών. Τούτο συνδέεται µε τον τρόπο συγκέντρωσης (µε τη διαδικασία δηλαδή που 

ακολουθεί η ΕΣΥΕ) των σχετικών στοιχείων.16  

 Ανεξαρτήτως όµως τούτου ενδιαφέρον παρουσιάζουν τόσο οι λόγοι για τους 

οποίους τα άτοµα εµπλέκονται στις διαδικασίες της ΣΕΚ, όσο και η κατά φύλο και 

ηλικία σύνθεση των συµµετασχόντων. Προκύπτει λοιπόν ότι  ο κυριότερος λόγος της 

συµµετοχής των ατόµων είναι  η βελτίωση των προσόντων τους. Ακολουθούν µία 

σειρά από λόγους που δεν εξειδικεύονται, ενώ σε χαµηλά µερίδια κυµαίνεται το αίτιο 

της προετοιµασίας των ατόµων για την ένταξη στην αγορά εργασίας. 

Ως προς την κατά φύλο διάρθρωση των συµµετασχόντων, και για τα τρία έτη, 

ο αριθµός των ανδρών (15.452, 19.947 και 15.470), που συµµετέχουν στις δράσεις 

της συνεχιζόµενης υπολείπεται του αντίστοιχου των γυναικών (22.388, 22.527 και 

16.542), εµφανίζοντας µια σχετική αντιστοίχηση µε το συνολικό αριθµό των 

ανέργων, στον οποίο, ως γνωστόν, οι γυναίκες υπερτερούν των ανδρών σηµαντικά. 

                                                           
16  Κατά τη συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων, τα άτοµα ερωτώνται εάν παρακολούθησαν 
προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων εβδοµάδων. 
Εκτιµώντας το γεγονός ότι τα προγράµµατα της ΣΕΚ έχουν µικρή διάρκεια υπάρχει πιθανότητα να µη 
καταγράφονται µέσα από µια τέτοια διαδικασία. Άτοµα δηλαδή που έχουν παρακολουθήσει 
πρόγραµµα διάρκειας δύο µηνών ενδέχεται να µη καταγράφονται, γεγονός που υποεκτιµά σηµαντικά 
τον σχετικό αριθµό. Τέλος καθώς η ΕΕ∆ λαµβάνει χώρα σε τριµηνιαία βάση τα αποτελέσµατά της θα 
πρέπει να ανάγονται σε ετήσια βάση και να υπολογίζεται ο συνολικός αριθµός των συµµετασχόντων 
στην ΣΕΚ. 
 

 13



Ωστόσο κατά το τελευταίο έτος τα παρουσιαζόµενα στοιχεία εµφανίζουν µια 

σηµαντική συνολική µείωση (του συνόλου δηλαδή των συµµετεχόντων στις δράσεις 

της ΣΕΚ), κατά 25% περίπου, η οποία ταυτοχρόνως επιδρά και στη µείωση της κατά 

φύλο διαφοράς.  

 Ως προς την ηλικιακή σύνθεση των συµµετεχόντων στα εν λόγω 

προγράµµατα,, η πλειονότητα εντοπίζεται στις κατ΄ εξοχήν παραγωγικές ηλικίες 

(µεταξύ 25-44 ετών), σε ποσοστά που ανέρχονται σε 49%, 52,4% και 54,5% για τα 

έτη 2000, 2001 και 2002. Υψηλά µερίδια εµφανίζουν και οι νεαρές ηλικίες (κάτω των 

25 ετών), που ανέρχονται σε 43,6%, 37,3% και 37,9% για τα αντίστοιχα έτη, ενώ 

χαµηλά µερίδια της τάξεως του 7,4%, 10,3% και 7,6% εµφανίζουν οι ηλικίες µεταξύ 

45-64 ετών. Έτσι µπορεί µε ευχέρεια να υποστηριχθεί ότι η αναγκαιότητα των 

σχετικών δράσεων καλύπτει όλο το ηλικιακό φάσµα και καθίσταται απαραίτητη 

ακόµη και στις ηλικίες που προσεγγίζουν τα όρια της συνταξιοδότησης. 

 

8. Βασικές διαπιστώσεις και συµπεράσµατα. 

Η σύντοµη αυτή παρουσίαση και ανάλυση των εξελίξεων και µεγεθών που 

συνδέονται µε τη ΣΕΚ στη χώρα οδηγεί σε µία σειρά από βασικές διαπιστώσεις και 

συµπεράσµατα. Αναµφίβολα υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα, που θα µπορούσαν 

να χαρακτηρισθούν είτε εγγενή, καθώς αφορούν το ίδιο το σύστηµα, τη διάρθρωση 

του, τη θεσµική του συγκρότηση και τα χαρακτηριστικά του, είτε προβλήµατα του 

ευρύτερου οικονοµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο λειτουργούν, 

όπως για παράδειγµα η σύνδεση του συστήµατος µε τους ευρύτερους οικονοµικούς 

και κοινωνικούς στόχους της χώρας. Η εµπλοκή στο σύστηµα ενός µεγάλου αριθµού 

φορέων και υπηρεσιών απαιτεί αφ΄ ενός τον προσδιορισµό του ρόλου ενός εκάστου 

εξ αυτών, αφ’ ετέρου ένα ικανοποιητικό συντονισµό των λειτουργιών, ώστε οι 

δράσεις τους να καταστούν αποτελεσµατικές. Και ασφαλώς η αποτελεσµατικότητα 

των δράσεων θα φανεί τόσο µέσα από την αναβάθµιση των δεξιοτήτων και των 

προσόντων του εργατικού δυναµικού όσο και µέσα από τη µείωση της ανεργίας.  

Ωστόσο καθίσταται φανερό ότι τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται 

συστηµατική προσπάθεια συγκρότησης, εξορθολογισµού και  αναβάθµισης των 

υπηρεσιών της ΣΕΚ. Προς τούτο κατατείνουν τόσο η ανάλυση των δεδοµένων που 

αφορούν στις δράσεις της ΣΕΚ, όσο και οι διαπιστώσεις των εµπλεκοµένων σε όλες 

τις βαθµίδες της (Συνεδριάσεις Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων, Συνεδριάσεις της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την 
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Απασχόλησης και την Επαγγελµατική Κατάρτιση, Συνέδριο του ΕΛΣΕΚΕΚ, 

Ηµερίδες ΕΚΕΠΙΣ και Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ.α.).17  

Ασφαλώς υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης, που εκτιµάται ότι 

µπορεί να καλυφθούν µόλις εµφανισθούν τα αποτελέσµατα των σχετικών δράσεων 

που έχουν δροµολογηθεί. Η περαιτέρω βελτίωση του συστήµατος θα συµβάλλει, µε 

τη σειρά της στην κοινωνική του καταξίωση, στην ευρύτερη αποδοχή του και στην 

αύξηση της αποτελεσµατικότητας των δράσεών του, ώστε τα όντως χαµηλά µερίδια 

της συµµετοχής των ατόµων σύντοµα να βελτιωθούν προς όφελος των εργαζοµένων 

και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17  Αρκεί κανείς να διαπιστώσει το βαθµό στον οποίο έχουν αντιµετωπισθεί και ξεπερασθεί τα 
προβλήµατα που εύστοχα έχουν επισηµανθεί στην εργασία των Μπαλούρδου και Χρυσάκη (1998), 
που αναφέρεται στις δράσεις της ΣΕΚ κατά την περίοδο εφαρµογής του Α’ και Β’ Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Πίνακας Π1 

Ταξινόµηση Εκπαιδευτών της ΣΕΚ κατά Επαγγελµατικές Κατηγορίες 

 

Επαγγέλµατα Αριθµός 

0  Ένοπλες ∆υνάµεις  18 
1  Μέλη Βουλευοµένων Σωµάτων – Ανώτ. ∆ιοικητικά κ. 
∆ιευθυντικά Στελέχη 

1615 

2  Επιστηµονικά - Καλλιτεχνικά και συναφή Επαγγέλµατα 17060 
3  Τεχνολόγοι – Τεχνικοί Βοηθοί και συναφή Επαγγέλµατα 3631 
4  Υπάλληλοι Γραφείου και συναφή Επαγγέλµατα 828 
5  Απασχολούµενοι στην παροχή Υπηρεσιών 350 
6  Ειδικευµένοι Γεωργοί Κτηνοτρόφοι, Αλιείς και ∆ασοκόµοι 109 
7  Ειδικευµένοι Τεχνίτες και συναφή Τεχνικά Επαγγέλµατα 1053 
8  Χειριστές Σταθερών Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων, Μηχανηµάτων 190 
9  Ανειδίκευτοι Εργάτες 3 
Πηγή: ΕΚΕΠΙΣ 
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