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Μελέτη παρακολούθησης της εργασιακής πορείας των καταρτισθέντων του 

ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ μετά το πέρας της κατάρτισής τους 

                                                                                    Χρήστος Γούλας 

                                                                                                                 

1. Εισαγωγή 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα, 

αναπτύχθηκε με αλματώδη βήματα και εξελίχθηκε σε εκπαιδευτικό κλάδο με 

ιδιαίτερες ανάγκες σε στελέχη, υποδομές, εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτές έτσι 

ώστε να μπορέσει να επιτελέσει θετικό ρόλο στην καταπολέμηση της ανεργίας.  

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης αποτελούν μέρος του 

συστήματος της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης και αποβλέπουν στην 

συντήρηση, ανανέωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των γνώσεων, των 

επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού έτσι ώστε να 

συμβάλλουν στις προσπάθειες οικονομικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού.                                             

Συμπληρωματικός αλλά κυρίαρχος στόχος των προγραμμάτων συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης αποτελεί η προώθηση της εργασιακής εξέλιξης του 

ανθρώπινου δυναμικού.  

Συγκεκριμένα, για τους εργαζόμενους, τα προγράμματα Σ.Ε.Κ. προσπαθούν να 

συμβάλλουν α) στην κατοχύρωση της θέσης εργασίας τους, β) στην εξέλιξή τους 

(επαγγελματικά – οικονομικά κλπ) μέσα στον εργασιακό χώρο, γ) στην αύξηση της 

παραγωγικότητά τους.  

Για τους ανέργους στόχος είναι η συμβολή στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας, 

σε σταθερές θέσεις απασχόλησης ανάλογες των προσόντων, γνώσεων, δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων τους.      

 

Η επαγγελματική κατάρτιση και ιδίως η συνεχιζόμενη αναπτύχθηκε στην 

Ελλάδα, με αρκετά άναρχο και ευκαιριακό χαρακτήρα. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη 

πολιτικών για την επαγγελματική κατάρτιση καθορίσθηκε από την προσφορά 

κοινοτικών πόρων και όχι από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της ελληνικής 

κοινωνίας. Το γεγονός αυτό, εκτός από πλήθος οργανωτικών ελλείψεων είχε και ως 

συνέπεια την παροχή χαμηλής ποιότητας προγραμμάτων κατάρτισης με σοβαρό  

αντίκτυπο στην αξιοπιστία του συστήματος ¨κατάρτιση – απασχόληση¨ και του  

παρεχόμενου έργου από τους φορείς παροχής συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης, τα ΚΕΚ.  Αυτό με την σειρά του δημιούργησε έλλειμμα εμπιστοσύνης 
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της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων, απέναντι στις γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες που προσδίδουν στο ανθρώπινο δυναμικό (εργαζόμενους και άνεργους) τα 

προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.     

Στην Ελλάδα δεν έχει διενεργηθεί ολοκληρωμένη πρωτογενής ερευνητική εργασία 

σχετικά με την αξιοπιστία του συστήματος στις επιχειρήσεις και στην αγορά εργασίας 

γενικότερα. 

Επίσης, δεν έχει διερευνηθεί ποτέ από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς (παρά τις 

επανειλημμένες κριτικές από την Ε.Ε., τον τύπο, τα συνδικάτα κλπ.) η 

αποτελεσματικότητα και ο αντίκτυπος των προγραμμάτων συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης α) ως προς των απορρόφηση των ανέργων 

καταρτισθέντων από την αγορά εργασίας και β) ως προς την εργασιακή εξέλιξη και 

την παραγωγικότητα των εργαζομένων καταρτισθέντων.  

 

2. Στοχοθεσία της εργασίας 

Με βάση το αρχικό πλαίσιο που κατατέθηκε παραπάνω (εισαγωγή) κύριος στόχος της 

εργασίας που ακολουθεί είναι μια πρώτη διερεύνηση της εργασιακής πορείας των 

ανέργων καταρτιζομένων που παρακολούθησαν προγράμματα συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης στο ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ κατά το έτος 2003 
1
 
2
 

Επιπλέον, η συγκεκριμένη εργασία στοχεύει στην αξιολόγηση της δουλειάς που 

πραγματοποιείται στο ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ σχετικά την προώθηση στην απασχόληση 

των ανέργων που παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης σε αυτό και 

συμπληρωματικά σε μία αρχική / πιλοτική αξιολόγηση του συστήματος 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. 

Επίσης, έμμεσος και παράλληλος στόχος της εργασίας είναι η ευαισθητοποίηση των 

αρμόδιων κρατικών αρχών και η έναρξη μιας προσπάθειας διερεύνησης και 

δημοσιοποίησης συνολικών – αξιόπιστων  στοιχείων σχετικά με την συμβολή των 

προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην καταπολέμησης της 

ανεργίας.  

 

                                                
1 Το ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ υλοποιεί προγράμματα στο σύνολο των παραρτημάτων του σε όλες τις 
διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας πλην Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 
2 Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνολική, ολοκληρωμένη και αναλυτική έρευνα στο σύνολο των 

ανέργων που παρακολούθησαν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε όλα τα 

ΚΕΚ αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί λόγω α) μεγάλου απαιτούμενου χρόνου και 

κόστους και κυρίως β) μεγάλης δυσκολίας πρόσβασης στα στοιχεία καθώς μόνο το Υπουργείο 

Εργασίας μπορεί να έχει άμεση και συνολική πρόσβαση σε αυτά. 



 3 

Μέσα από την συγκεκριμένη εργασία διενεργείται προσπάθεια διερεύνησης :  

α) του αριθμού των ανέργων που παρακολούθησαν προγράμματα κατάρτισης στο 

ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ και έχουν βρει εργασία μετά το τέλος της κατάρτισής τους 

 i) συνολικά σε όλη την Ελλάδα, ii) σε κάθε περιφερειακό παράρτημα και  

iii) σε κάθε θεματικό πεδίο,  

β) της συμβατότητας της θέσης εργασίας των καταρτισθέντων (που βρήκαν δουλειά 

μετά το τέλος του προγράμματος) με το θεματικό αντικείμενο που παρακολούθησαν,  

γ) του είδους και της μορφής εργασίας που έχουν βρει οι καταρτισθέντες (πλήρης, 

μερική απασχόληση, σύμβαση εργασίας ή έργου κλπ.)  

δ) την ύπαρξη ή μη ασφάλισης των καταρτισθέντων (που βρήκαν δουλειά μετά το 

τέλος του προγράμματος) από τους εργοδότες τους 

ε) των απόψεων των καταρτισθέντων των προγραμμάτων κατάρτισης σχετικά με την 

χρησιμότητα των προγραμμάτων ως προς την εργασιακή τους πορεία κλπ.      

στ) εάν οι επιχειρήσεις που εργάζονται οι καταρτισθέντες προέρχονται από αυτές που 

διενεργήθηκαν οι πρακτικές ασκήσεις των προγραμμάτων κατάρτισης, 

  

3. Ταυτότητα Εργασίας – Μεθοδολογική προσέγγιση - Εργαλείο   

Κατά το έτος 2003, το ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ, υλοποίησε 83 προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων σε διάφορα θεματικά πεδία, τα οποία 

παρακολούθησαν συνολικά 1670 καταρτιζόμενοι. 

Τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν, κατανέμονται σε δύο επιχειρησιακά 

προγράμματα :  

Α) Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (ΣΕΚ) όπου κύριος στόχος σύμφωνα με 

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εκτός της ποιοτικής παροχής εκπαιδευτικού έργου, 

είναι η ισχυροποίηση των προσόντων των ανέργων, μέσω της εξειδίκευσής τους σε 

συγκεκριμένο εργασιακό αντικείμενο και τελικά η προώθηση και ένταξή τους στην 

αγορά εργασίας και 

Β) Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Κοινωνία της Πληροφορίας¨ (ΚτΠ), όπου κύριος 

στόχος είναι η ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με την χρήση της 

πληροφορικής και η απόκτησης πιστοποίησης. 

Το πρώτο επιχειρησιακό πρόγραμμα, της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, είναι προσανατολισμένο στην αγορά εργασίας και στην απορρόφηση 
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των ανέργων καταρτιζομένων σε συγκεκριμένο κλάδο, μέσω πραγματοποίησης 

πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις.  

Το δεύτερο επιχειρησιακό πρόγραμμα, της Κοινωνίας της Πληροφορίας, έχει ως 

κύριο προσανατολισμό των εμπλουτισμό των τυπικών προσόντων των ανέργων 

καταρτιζομένων μέσω της απόκτησης αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γνώσης 

πληροφορικής σε επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ενώ δεν είναι υποχρεωτική η 

διεξαγωγή πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις. 

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά αποκλειστικά και μόνο τους ανέργους 

καταρτιζόμενους που παρακολούθησαν προγράμματα κατάρτισης στο ΚΕΚ – ΙΝΕ / 

ΓΣΕΕ.  

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην συνέχεια δεν μπορούν να γενικευθούν 

για το σύνολο των ανέργων που παρακολούθησαν προγράμματα κατάρτισης σε όλους 

τους φορείς κατάρτισης της Ελληνικής επικράτειας καθώς δεν εφαρμόσθηκαν 

συγκεκριμένα  δειγματοληπτικά πλαίσια όπου θα επέτρεπαν την γενίκευση των 

συμπερασμάτων της συγκεκριμένης εργασίας.  

Αποτελούν, όμως, μια αρχική αποτύπωση μιας μορφής δράσης των συνδικάτων στον 

τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και ενδείξεις για την πορεία του 

συστήματος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. 

Συγκεκριμένα, πληθυσμός στόχος της εργασίας αποτέλεσαν οι καταρτιζόμενοι που 

παρακολούθησαν προγράμματα του ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ κατά το έτος 2003.                  

Στο διάστημα 4 – 6 μηνών μετά το τέλος της κατάρτισής τους, πραγματοποιήθηκε 

τηλεφωνική επικοινωνία με τους καταρτισθέντες του όπου ζητήθηκαν συγκεκριμένες 

πληροφορίες σχετικά με την πορεία τους στην αγορά εργασίας. 

Η συλλογή των δεδομένων από τους καταρτισθέντες των προγραμμάτων 

πραγματοποιήθηκε από τους υπεύθυνους των υλοποιηθέντων προγραμμάτων τόσο 

στο κεντρικό ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ όσο και στα περιφερειακά παραρτήματά.  

Από τους 1.670 ανέργους που παρακολούθησαν προγράμματα κατάρτισης απάντησαν 

οι 1.460 
3
. 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν και καταγράφηκαν σε συγκεκριμένα ερωτηματολόγια 

καταχωρήθηκαν ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένη βάση δεδομένων στο 

λογισμικό SPSS Data Entry και στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων. 

                                                
3 Υπήρχαν καταρτιζόμενοι που δεν βρέθηκαν ή δεν ήθελαν να απαντήσουν  



 5 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που ακολουθεί στα επόμενα κεφάλαια είναι 

ενιαία και για τα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα (Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης και Κοινωνίας της Πληροφορίας). Επιλέχθηκε η ενιαία αντιμετώπιση 

των αποτελεσμάτων των δύο επιχειρησιακών προγραμμάτων διότι και τα δύο 

προγράμματα απευθύνονται σε ανέργους όπου βασικός σκοπός τους παραμένει η 

ένταξή τους στην αγορά εργασίας, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση καθαυτών των 

προγραμμάτων.  

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των πληροφοριών και των 

δεδομένων είναι τα δομημένα ερωτηματολόγια κλειστού και ανοικτού τύπου.                       

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου και 

προετοιμάσθηκε με ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα ως προς το εύρος των πιθανών 

απαντήσεων που προτάθηκαν στους ερωτηθέντες.  

Δόθηκε προσοχή έτσι ώστε η κάθε ερώτηση να φωτίζει όσο γίνεται περισσότερο τα 

ερωτήματα της εργασίας. 

Επειδή, η εργασία στόχευε να συλλέξει πληροφορίες που ήταν απολύτως γνωστές στα 

άτομα που απευθυνθήκαμε για να πάρουμε δεδομένα, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή 

ώστε οι ερωτήσεις που τέθηκαν να είναι ιδιαίτερα ακριβείς και συγκεκριμένες και να 

παράσχουν ακριβώς την πληροφορία που έχουμε ανάγκη. 

 

Το ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε αποτελούνταν από  ερωτήσεις 

κατανεμημένες σε τρεις κύριους άξονες. Συγκεκριμένα : 

Α) Ο πρώτος άξονας ερωτήσεων συνιστά συλλογή στοιχείων στο σύνολο των 

καταρτιζομένων (ανεξάρτητα από το αν βρήκαν εργασία) και διερευνά στοιχεία που 

αφορούν : την εργασιακή τους κατάσταση (άνεργος ή εργαζόμενος), τρόπους που 

προσπαθούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, την συμμετοχή ή μη σε άλλα 

προγράμματα κατάρτισης, την επιθυμία ατομικής επαφής με εργασιακό σύμβουλο 

στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας κλπ.                                      

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι μία σειρά από προσωπικά, εκπαιδευτικά, 

κοινωνικά, επαγγελματικά / εργασιακά χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων του 

ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ συλλέγονται με διαφορετικό εργαλείο στην έναρξη των 

προγραμμάτων κατάρτισης. 
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Β) Ο δεύτερος άξονας ερωτήσεων συνιστά συλλογή στοιχείων στους 

καταρτιζόμενους που έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας μετά το τέλος των 

προγραμμάτων και διερευνά στοιχεία όπως : η επωνυμία και το αντικείμενο της 

επιχείρησης που εργάζονται, η θέση εργασίας που κατέχουν στην επιχείρηση,            

οι τρόποι που ενισχύθηκαν, από το πρόγραμμα, στην προσπάθειά τους να βρουν 

εργασία, την σχέση αντικειμένου κατάρτισης και θέσης εργασίας, το είδος της  

απασχόλησης (μερική ή πλήρης), την κάλυψή τους από κάποιο ταμείο ασφάλισης 

(ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο), η υπαγωγή της θέσης εργασίας τους σε κάποιο 

πρόγραμμα του ΟΑΕΔ (πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, πρόγραμμα STAGE 

κλπ.). 

Γ) Ο τρίτος άξονας ερωτήσεων συνιστά συλλογή στοιχείων στους καταρτιζόμενους 

που παραμένουν άνεργοι, μετά το τέλος του προγράμματος κατάρτισης και διερευνά 

στοιχεία που αφορούν : α) αν συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης τους 

βοήθησε με κάποιον τρόπο στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην αγορά 

εργασίας, β) με ποιο τρόπο γίνεται αυτό κλπ.     

Το ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ενιαίες μεθόδους και 

τεχνικές προώθησης στην απασχόληση των ανέργων, για το σύνολο των 

προγραμμάτων που υλοποιεί ανεξάρτητα από την φύση των προγραμμάτων αυτών 

(π.χ. Ε.Π. Συνεχιζόμενης κατάρτισης ή Ε.Π. Κοινωνίας της Πληροφορίας κλπ.).  

Κύρια προσπάθεια αποτελεί η παροχή ποιοτικής και σύγχρονης επαγγελματικής 

κατάρτισης και αποτελεσματικού εκπαιδευτικού έργου καθώς και η μέγιστη, 

αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.  

Η συγκεκριμένη προσπάθεια που καταβάλλεται, δεν μπορεί να οδηγήσει στην 

αντίληψη ότι τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν, από μόνα τους, 

να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης.  

Οι απόψεις της ΓΣΕΕ και του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ, για τον ρόλο της επαγγελματικής 

κατάρτισης ως πολιτική απασχόλησης περιγράφονται σε άλλο άρθρο του τεύχους της 

Ενημέρωσης 
4
. 

Εκτενέστερη ανάλυση της σχέσης επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση, 

θα υπάρξει στο άμεσο μέλλον από το ΙΝΕ / ΓΣΕΕ με συγκεκριμένη ερευνητική 

δουλειά.  

                                                
4  Την κατασκευή της Βάσης Δεδομένων καθώς και τις στατιστικές επεξεργασίες έκανε ο Κώστας 

Μπουκουβάλας Στατιστικός του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ.  
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

 

Καταρτιζόμενοι ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ (2003) :  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ 

 KΤΠ 45 829 

 ΣΕΚ 38 631 

 ΣΥΝΟΛΟ 83 1460 

 
 

Τα προγράμματα ανέργων που υλοποίησε το ΚΕΚ - ΙΝΕ / ΓΣΕΕ το έτος 2003 

κατανέμονται ως εξής :  

45 προγράμματα στο έργο της Κοινωνίας της Πληροφορίας και  

38 προγράμματα στο έργο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπου 

¨αποφοίτησαν¨  829  και 631 αντίστοιχα καταρτιζόμενοι. 

 

Καταρτιζόμενοι ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ (2003) :  

ΦΥΛΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΩΝ 
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Παρατηρούμε ότι το 14% των καταρτιζομένων είναι άνδρες και το 86% είναι 

γυναίκες. 

Το συγκεκριμένο ¨εύρημα¨ θεωρείται λογικό διότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία:            

α) Τα συγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης απευθύνονται σε 

ανέργους και σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας το 

ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες είναι κατά πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο 

ποσοστό στους άνδρες και β) το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση 2003 

και 2004 (ΕΣΔΑ) και κατ’ επέκταση το Υπουργείο Εργασίας διαμέσω της 

διαχειριστικής αρχής κατευθύνει τα ΚΕΚ στην ¨πριμοδότηση¨ των γυναικών  για την 

παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης. Στους δείκτες που δίνονται από τη 

διαχειριστική αρχή του Υπουργείου αναφέρεται ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι 

τουλάχιστον το 65% των ανέργων καταρτιζομένων.                                                                           

Με βάση τα παραπάνω, το γεγονός ότι η πλειοψηφία των καταρτισθέντων είναι 

γυναίκες θεωρείται ως λογική συνέπεια.                       

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, του Εθνικού Παρατηρητηρίου 

Απασχόλησης (ΕΠΑ) και της μετεξέλιξής του από το 2003 ως Παρατηρητηρίου για 

την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΠΑΕΠ), είναι διαχρονική τάση 

η πλειοψηφία των γυναικών στην παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης. 

Καταρτιζόμενοι ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ (2003) :  

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΩΝ 
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Η κατανομή των ηλικιών των εκπαιδευομένων μας δείχνει ότι η πλειοψηφία 

των καταρτισθέντων και συγκεκριμένα το 59,8%, είναι από 19 – 29 ετών.                         

Το γεγονός αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποδοθεί σε τρεις κυρίως λόγους :  

α) Το ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες αυτές (νέοι ή νεοσερχόμενοι στην αγορά 

εργασίας) είναι κατά πολύ υψηλότερο σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικίες,                                   

β) Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση 2003 και 2004 (ΕΣΔΑ) και κατ’ 

επέκταση το Υπουργείο Εργασίας διαμέσω της διαχειριστικής αρχής κατευθύνει τα 

ΚΕΚ στην ¨πριμοδότηση¨ των νέων ανέργων  για την παρακολούθηση 

προγραμμάτων κατάρτισης και  

γ) Έχει παρατηρηθεί
5
  ότι οι νέοι άνεργοι που δεν έχουν ξεκινήσει την εργασιακή 

τους πορεία ή οι άνεργοι που έχουν μικρή εργασιακή εμπειρία και επιθυμούν να 

εξειδικευθούν σε κάποιο εργασιακό  αντικείμενο, προτιμούν τα προγράμματα 

κατάρτισης. Αντίθετα, οι μεγαλύτερης ηλικίας άνεργοι (πιθανό και λόγω άλλων 

αναγκών όπως οικογενειακών υποχρεώσεων κλπ.) προσπαθούν να ενταχθούν 

απευθείας στην αγορά εργασίας χωρίς την διαμεσολάβηση προγραμμάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης. 

 

 

                                                
5 Πρόκειται για εμπειρική παρατήρηση στο πεδίο των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής  

Κατάρτισης 
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Καταρτιζόμενοι ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ (2003) :  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΩΝ 

 
Συνολικά, από τους 1460 ανέργους που παρακολούθησαν προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ, το 20,5 % προωθήθηκε στην 

εργασία μετά το τέλος των προγραμμάτων ενώ το 79,5% παρέμειναν άνεργοι.          

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι το ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ έχει σχεδιάσει και υλοποιεί 

ενιαίες μεθόδους και τεχνικές προώθησης στην απασχόληση των ανέργων, για το 

σύνολο των προγραμμάτων που υλοποιεί ανεξάρτητα από την φύση των 

προγραμμάτων αυτών (π.χ. Ε.Π. Συνεχιζόμενης κατάρτισης ή Ε.Π. Κοινωνίας της 

Πληροφορίας κλπ.).  

Κύρια προσπάθεια αποτελεί η παροχή ποιοτικής και σύγχρονης επαγγελματικής 

κατάρτισης και αποτελεσματικού εκπαιδευτικού έργου καθώς και η μέγιστη και 

ποιοτικότερη ένταξη στην αγορά εργασίας των ανέργων, που καταρτίσθηκαν από τον 

φορέα.  
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Καταρτιζόμενοι ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ (2003) :  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

 

 

Το παραπάνω γράφημα παρατίθεται για λόγους παρακολούθησης της εργασιακής 

κατάστασης των καταρτιζομένων του ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ σε κάθε περιφερειακό 

παράρτημά του.   

Παρατηρούμε ότι υπάρχουν δύο ομάδες περιφερειών ως προς την απορρόφηση των 

καταρτιζομένων από την αγορά εργασίας, α) αυτές που η απορρόφηση κυμαίνεται 

από 20 -32% και είναι οι περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δυτικής 

Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου και β) αυτές που η 

απορρόφηση των καταρτισθέντων κυμαίνεται από 15% και κάτω και είναι οι 

περιφέρειες Ηπείρου, Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – 

Θράκης.                                                                                                                                

Στην περιφέρεια Αττικής κατά το έτος 2003 υλοποιήθηκαν μόνο 2 προγράμματα (των 

15 ατόμων) γεγονός που σημαίνει ότι ο αριθμός των καταρτιζομένων είναι πολύ 

μικρός. 
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Το γεγονός ότι σε κάποιες περιφέρειες υπάρχει μεγαλύτερη απορρόφηση ανέργων 

από την αγορά εργασίας σε σχέση με άλλες  μπορεί να οφείλεται σε πλήθος 

παραγόντων όπως : α) από το αντικείμενο κατάρτισης και την ζήτηση που υπάρχει 

για το ανάλογο επάγγελμα, την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, από τις τοπικές αγορές 

εργασίας, β) από την εντατικοποίηση των προσπαθειών και εφαρμογή των 

διαδικασιών προώθησης της απασχόλησης από τα περιφερειακά παραρτήματα του 

φορέα, γ) από την κατάσταση της τοπικής οικονομίας, δ) από την χρονική στιγμή π.χ. 

η ολοκλήρωση ενός προγράμματος κατάρτισης στο πεδίο του τουρισμού σε 

νησιωτική περιοχή χειμερινό μήνα σημαίνει δυσκολότερη απορρόφηση των ανέργων 

από ότι την Άνοιξη, ε) από την σύνθεση του τμήματος που παρακολουθεί το 

πρόγραμμα ως προς τις κατεχόμενες δεξιότητες – ικανότητές τους, στ) από τυχαία – 

συμπτωματική εξέλιξη κλπ.  
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Καταρτιζόμενοι ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ (2003) :  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ  

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

 

  Εργασιακή κατάσταση 

Καταρτιζόμενου 
ΣΥΝΟΛΟ 

  ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ   

 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 55 27 82 

    67,1% 32,9% 100,0% 

  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 19 0 19 

    100,0% ,0% 100,0% 

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 42 5 47 

    89,4% 10,6% 100,0% 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 161 49 210 

    76,7% 23,3% 100,0% 

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 716 165 881 

    81,3% 18,7% 100,0% 

  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 120 39 159 

    75,5% 24,5% 100,0% 

  ΑΓΡΟΤΙΚΑ 37 5 42 

    88,1% 11,9% 100,0% 

  ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 11 8 19 

    57,9% 42,1% 100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 1161 298 1459 

  79,6% 20,4% 100,0% 

 

 

Στον προηγούμενο πίνακα παρατηρείται ότι η απορρόφηση των καταρτιζομένων στα 

θεματικά πεδία Πολιτισμού – Αθλητισμού και Παιδαγωγικών είναι πολύ μικρή έως 

ελάχιστη ενώ στα θεματικά πεδία Τεχνικών, Υγείας Πρόνοιας, Τουρισμού και 

Οικονομίας Διοίκησης η απορρόφηση των ανέργων καταρτιζομένων παρουσιάζεται 

περισσότερο αυξημένη. 
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Καταρτιζόμενοι ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ (2003) :  

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ 

ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ 
 

 

 

Από το σύνολο των καταρτιζομένων που εργάζονται, η συντριπτική πλειοψηφία, το 

90,6%, έχουν μισθωτή θέση εργασίας ενώ μόλις το 4,5% είναι αυτοαπασχολούμενοι 

και το 4,9% είναι συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη. 
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Καταρτιζόμενοι ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ (2003) :  

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ 

ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

 

 

 

Το 95,7 % των εργαζομένων καταρτιζομένων δεν απασχολείται στην επιχείρηση που 

πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση του προγράμματος κατάρτισης αλλά σε 

κάποια άλλη επιχείρηση, ενώ μόλις το 4,3% δηλώνει ότι εργάζεται στην επιχείρηση 

που πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση.    

Αν το στοιχείο αυτό προστεθεί στην εμπειρία που έχει αναπτυχθεί στο ΚΕΚ – ΙΝΕ /  

ΓΣΕΕ, είναι βάσιμη η υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις δέχονται να πραγματοποιηθεί στις 

δομές τους η πρακτική άσκηση των προγραμμάτων κατάρτισης, κυρίως επειδή 

αμείβονται διαμέσου των προγραμμάτων αυτών και όχι διότι μπορεί να χρειασθούν 
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προσωπικό ή να έχουν πρόθεση να απασχολήσουν κάποιον από τους 

καταρτιζόμενους
6
 . 

 Πολύ σημαντικό ζήτημα για την πορεία και την εξέλιξη της συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα είναι η διερεύνηση της ποιότητας της 

πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται στις επιχειρήσεις.  

 

 

Καταρτιζόμενοι ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ (2003) :  

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΩΝ 

 

 
 

Το 65,7% των καταρτισθέντων που εργάζονται δηλώνουν ότι βοηθήθηκαν από το 

πρόγραμμα κατάρτισης στην εξεύρεση εργασίας, ενώ το 34,3%  των καταρτιζομένων 

δήλωσαν πως δεν βοηθήθηκαν στην προσπάθειά τους να βρουν εργασία. 

Με βάση τις απαντήσεις παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των καταρτιζομένων που 

εργάζονται, θεωρούν θετική την συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης 

καθώς δηλώνουν ότι βοηθήθηκαν στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην αγορά 

εργασίας.      

                                                
6 Δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια ολοκληρωμένη ερευνητική διαδικασία πεδίου στο συγκεκριμένο 

ζήτημα 
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Καταρτιζόμενοι ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ (2003) :  

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 

 

Στον παραπάνω διάγραμμα  ράβδου παρουσιάζονται οι απαντήσεις των εργαζομένων 

καταρτιζομένων στην ερώτηση αν η εργασία που βρήκαν έχει σχέση με το 

αντικείμενο κατάρτισης που παρακολούθησαν.  

Οι απαντήσεις των καταρτιζομένων είναι περίπου μοιρασμένες.            

Το 47,5 % δηλώνει ότι η εργασία που βρήκαν έχει σχέση με το αντικείμενο 

κατάρτισης (Πολύ ή Μέτρια) και το 52,5% δηλώνει ότι η εργασία που βρήκαν έχει 

(λίγο ή καθόλου) σχέση με το αντικείμενο κατάρτισης που παρακολούθησαν. 

Το ¨εύρημα¨ των παραπάνω δεδομένων είναι οι απαντήσεις που δόθηκαν στην 

επιλογή ¨ΚΑΘΟΛΟΥ¨. Παρατηρείται ότι αρκετά μεγάλο ποσοστό των 

καταρτισθέντων που εργάζονται, το 42,2%, δηλώνουν πως η εργασία που βρήκαν δεν 

έχει καμία σχέση με το αντικείμενο του προγράμματος που παρακολούθησαν.  
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Συνεχίζοντας τον παραπάνω προβληματισμό, καταβλήθηκε προσπάθεια έτσι 

ώστε να διερευνηθούν περαιτέρω οι απαντήσεις στην επιλογή ¨ΚΑΘΟΛΟΥ¨.          

Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε συσχέτιση των απαντήσεων στις ερωτήσεις                

¨Θεωρείτε ότι η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα κατάρτισης σας βοήθησε στην 

εξεύρεση εργασίας;¨ και ¨Η εργασία που βρήκατε έχει κάποια σχέση  με το 

αντικείμενο  στο οποίο καταρτιστήκατε;¨. 

 

Διασταύρωση ερωτήσεων 

 

  
α : Η εργασία που βρήκατε έχει κάποια σχέση  με 

το αντικείμενο  στο οποίο καταρτιστήκατε; 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΠΟΛΥ MEΤΡΙΑ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ  

β :Θεωρείτε ότι η συμμετοχή σας  
NAI 77 34 22 45 178 

στο πρόγραμμα κατάρτισης  
 88,5% 87,2% 78,6% 39,5% 66,4% 

 σας βοήθησε στην 
OXI 10 5 6 69 90 

 εξεύρεση εργασίας;   
11,5% 12,8% 21,4% 60,5% 33,6% 

                                               ΣΥΝΟΛΟ 87 39 28 114 268 

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

 

 

 

Η πλειοψηφία των καταρτισθέντων που δήλωσαν ¨ΚΑΘΟΛΟΥ¨ και σε αντίθεση με 

τους καταρτισθέντες που έδωσαν άλλες απαντήσεις στην συγκεκριμένη ερώτηση, 

απαντούν με ποσοστό 60,5% ότι η συμμετοχή τους στον πρόγραμμα κατάρτισης ΔΕΝ 

τους βοήθησε στην εξεύρεση εργασίας. 

Παράλληλα, παρατηρείται ότι η στάση των καταρτισθέντων που δήλωσαν ότι η 

εργασία που βρήκαν έχει ¨ΠΟΛΥ¨,  ¨ΜΕΤΡΙΑ¨ ή και ¨ΛΙΓΟ¨ σχέση με το 

αντικείμενο που καταρτίσθηκαν, είναι σημαντικά θετική
7
 απέναντι στα 

προγράμματα κατάρτισης καθώς δηλώνουν ότι το πρόγραμμα κατάρτισης τους 

βοήθησε στην εξεύρεση εργασίας, με ποσοστά 88,5%, 87,2% και 78,6% αντίστοιχα.  

 

                                                
7 Σε επίπεδο  σημαντικότητας 5 % υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ της ερώτησης α  (συνάφεια 

εργασίας  με αντικείμενο κατάρτισης) και  ερώτησης β  (εάν βοήθησε το πρόγραμμα κατάρτισης στην 

εξεύρεση εργασίας).  
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Το ζήτημα της συνάφεια της θέσης εργασίας των καταρτισθέντων με το αντικείμενο 

κατάρτισης είναι πολύ σημαντικό και απαιτεί περαιτέρω συνολική διερεύνησή του.  

 

 

Καταρτιζόμενοι ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ (2003) :  

ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΩΝ 
 

 ΣΥΝΟΛΟ 

 ΑΤΟΜΑ 182 

   

ΤΡΟΠΟΣ Διεύρυνση Γνώσεων/Απόκτηση Δεξιοτήτων N 162 

    % 89,1% 

  Συμβουλευτική Υποστήριξη N 63 

    % 34,5% 

  Επαγγελματικός Προσανατολισμός N 80 

    % 44,3% 

  Δικτύωση με Επιχειρήσεις N 63 

    % 34,5% 

  Δικτύωση με Φορείς N 55 

    % 30,5% 

  Άλλοι τρόποι N 7 

    % 4,0% 

ΣΥΝΟΛΟ Απαντήσεις 431 

    236,8% 

 

Στον παραπάνω πίνακα καταγράφεται η άποψη των καταρτιζομένων που βρήκαν 

εργασία, σχετικά με τους τρόπους που το πρόγραμμα κατάρτισης τους βοήθησε να 

ενταχθούν στην αγορά εργασίας. 

Στην πολλαπλών επιλογών ερώτηση το 89,1% των εργαζομένων καταρτιζομένων 

απαντούν ότι διευρύνθηκαν οι γνώσεις τους και απόκτησαν νέες δεξιότητες, το 44,3% 

απαντούν ότι βοηθήθηκαν μέσω των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού 

που τους παρείχαν και ακολουθούν με 34,5% η δικτύωση με επιχειρήσεις καθώς και 

η συμβουλευτική υποστήριξη που τους παρείχε το ΚΕΚ- ΙΝΕ / ΓΣΕΕ. 
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Καταρτιζόμενοι ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ (2003) : 

ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΩΝ 

 

 

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα πίτας παρατηρείται ότι το 69,1% των καταρτιζομένων που 

εργάζονται μετά το τέλος της κατάρτισής τους, βρήκαν εργασία πλήρους 

απασχόλησης ενώ το 30,9% εργάζονται με μερική απασχόληση. 
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Καταρτιζόμενοι ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ (2003) :  

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΩΝ 
 

 

 

 
 

 

Στο προηγούμενο γράφημα παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων  

καταρτισθέντων, εργάζονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου.  

Συγκεκριμένα, το 55,6% δηλώνει ότι εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου, το 

40,2% με σύμβαση αορίστου χρόνου και το 4,3% με σύμβαση έργου. 

Παρατηρείται ότι είναι σημαντικό το ποσοστό των καταρτισθέντων που δηλώνουν ότι 

εργάζονται με σύμβαση αορίστου χρόνου. Ωστόσο οι απαντήσεις αυτές χρειάζονται 

περαιτέρω διευκρίνιση και διερεύνηση προκειμένου να διαπιστωθεί  τι ακριβώς 

εννοούν οι καταρτισθέντες όταν δηλώνουν ¨σύμβαση αορίστου χρόνου¨.  
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Καταρτιζόμενοι ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ (2003) :  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥΣ 

 

 

Σημαντικά στοιχεία παρουσιάζονται στο προηγούμενο διάγραμμα, όπου οι 

καταρτιζόμενοι που βρήκαν εργασία μετά το τέλος της κατάρτισής τους, δηλώνουν 

σε ποσοστό 20,6% ότι εργάζονται χωρίς ασφάλιση ενώ το υπόλοιπο 79,4% δηλώνει 

ότι είναι ασφαλισμένοι κανονικά. 

Παρατηρείται, ότι το ποσοστό των καταρτισθέντων που δηλώνουν ότι εργάζονται 

ανασφάλιστοι είναι πολύ σημαντικό (20,40%) και χρειάζεται να διερευνηθεί 

περαιτέρω 
8
 . 

                                                
8 Το ζήτημα της μαύρης εργασίας είναι γενικότερο και πολύ σημαντικό τόσο για την ομαλή πορεία της 

αγοράς εργασίας όσο και για το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης (έρευνες ΕΣΥΕ 2002, 2003, 

Αρθρογραφία για το αντίκτυπο της ανασφάλιστης εργασίας στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ΙΝΕ / 

ΓΣΕΕ 2002 - 2003, Ρομπόλης Σ., Ρωμανιάς Γ.).    
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Καταρτιζόμενοι ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ (2003) :  

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ 
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Στα παραπάνω δύο διαγράμματα πίτας παρατηρείται ότι οι καταρτιζόμενοι ή οι 

επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται, ελάχιστα έχουν επωφεληθεί και έχουν κάνει 

χρήση, προγράμματα του ΟΑΕΔ. 

Το 89,5% των καταρτιζομένων που εργάζονται δηλώνουν ότι η θέση εργασίας τους 

δεν είναι επιδοτούμενη δηλαδή δεν είναι ενταγμένη σε κάποιο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 

που χρηματοδοτεί Νέες Θέσεις Εργασίας, ενώ το 10,5% των καταρτιζομένων 

δηλώνει ότι η θέση εργασίας τους είναι επιδοτούμενη από τον ΟΑΕΔ. 

Σχεδόν το σύνολο των καταρτιζομένων, το 99,1%, δηλώνει ότι η θέση εργασίας τους 

δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας STAGE του ΟΑΕΔ. 

 

Καταρτιζόμενοι ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ (2003) :  

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΩΝ 
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Για θετική συμβολή των προγραμμάτων κατάρτισης που παρακολούθησαν, στην 

προσπάθειά τους για ένταξη στην αγορά εργασία, αναφέρονται και οι καταρτιζόμενοι 

που παραμένουν άνεργοι μετά το τέλος των προγραμμάτων.  

Το 85,6% των καταρτιζομένων που παραμένουν άνεργοι μετά το τέλος των 

προγραμμάτων, δηλώνουν ότι η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης, τους 

βοήθησε στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ενώ το αντίθετο 

δήλωσε το 14,4% των καταρτιζομένων.  

Στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι οι καταρτιζόμενοι είναι ευνοϊκά διακείμενοι 

απέναντι στα προγράμματα κατάρτισης που παρακολούθησαν παρά το γεγονός ότι 

παραμένουν άνεργοι για αρκετούς μήνες μετά το τέλος τους. 

Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί ως εξής : 

 Οι εκπαιδευόμενοι εθελοντικά επέλεξαν να παρακολουθήσουν τα 

προγράμματα κατάρτισης και μάλιστα κατέβαλαν σημαντική προσπάθεια 

προκειμένου να το επιτύχουν (συγκέντρωσαν δικαιολογητικά, πήγαν στον 

ΟΑΕΔ, πέρασαν από διαδικασία συνέντευξης από τα ΚΕΚ κλπ.).                     

Άρα, έπρεπε να γίνει κάτι εξαιρετικά ¨δυσάρεστο¨ στο πρόγραμμα που 

παρακολουθούν για να τους οδηγήσει σε απογοήτευση από την συμμετοχή 

τους σε αυτό. 

 Οι εκπαιδευόμενοι είναι άνεργοι και η συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα 

κατάρτισης (όσο μέτρια και αν υλοποιείται αυτό) σίγουρα τους δίνει κάποια 

εφόδια προκειμένου να βοηθηθούν στην πορεία τους στην αγορά εργασίας. 

Από τα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης είναι πολύ πιθανό ότι 

αποκομίζουν κάποιες νέες γνώσεις και δεξιότητες, χρήσιμες τόσο για την 

κοινωνική όσο και για την εργασιακή τους πορεία. 

 Με την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης έρχονται σε επαφή με 

έμπειρους ανθρώπους της αγοράς (στους οποίους ανήκουν οι περισσότεροι 

εκπαιδευτές) και παίρνουν πολύτιμες πληροφορίες για το επάγγελμα που 

στοχεύει το πρόγραμμα κατάρτισης 

 Κάνουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο 

κατάρτισης που παρακολουθούν                         

Έτσι, στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να απασχοληθούν σε μια από αυτές 

μετά το τέλος του προγράμματος και στην ¨χειρότερη¨ να παρακολουθήσουν 



 27 

από κοντά ένα επάγγελμα που τους ενδιαφέρει και να αποκομίσουν κάποιες 

εμπειρίες  

 Λαμβάνουν την βεβαίωση παρακολούθησης από το πιστοποιημένο ΚΕΚ που 

υλοποιεί το πρόγραμμα  

 Τέλος, παίρνουν εκπαιδευτικό επίδομα (3,52 euro την ώρα) για την 

συμμετοχή τους σε τέτοια προγράμματα. 
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Καταρτιζόμενοι ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ (2003) :  

ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΩΝ 
 

 ΣΥΝΟΛΟ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΑ  932 

   

ΤΡΟΠΟΣ Διεύρυνση Γνώσεων/Απόκτηση Δεξιοτήτων N 850 

    % 91,2% 

  Συμβουλευτική Υποστήριξη N 411 

    % 44,1% 

  Επαγγελματικός Προσανατολισμός N 411 

    % 44,1% 

  Δικτύωση με Επιχειρήσεις N 263 

    % 28,2% 

  Δικτύωση με Φορείς N 247 

    % 26,5% 

  Άλλοι τρόποι N 18 

    % 1,9% 

ΣΥΝΟΛΟ Απαντήσεις 2199 

    236,1% 

 

Στον προηγούμενο πίνακα παρουσιάζεται η άποψη των καταρτιζομένων που 

παραμένουν άνεργοι, σχετικά με τους τρόπους που το πρόγραμμα κατάρτισης που 

παρακολούθησαν συμβάλλει στην προσπάθειά τους για εξεύρεση εργασίας. 

Στην πολλαπλών επιλογών ερώτηση το 91,2% των ανέργων καταρτιζομένων 

απαντούν ότι διευρύνθηκαν οι γνώσεις τους και απόκτησαν νέες δεξιότητες, το 44,1% 

απαντούν ότι βοηθήθηκαν μέσω των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού 

και συμβουλευτικής υποστήριξης που τους παρέχεται από το ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ και 

ακολουθούν με 28,2% η δικτύωση που αποκτούν με επιχειρήσεις και 26,5%  η 

δικτύωση που αποκτούν με διάφορους φορείς.  

Αν συγκριθούν οι απαντήσεις της συγκεκριμένης ερώτησης με τις αντίστοιχες 

απαντήσεις που δόθηκαν από τους καταρτισθέντες που έχουν βρει εργασία (βλ. 

αντίστοιχο πίνακα), θα παρατηρηθεί ότι οι τάσεις είναι ανάλογες. Αυτό σημαίνει ότι 

το σύνολο των καταρτισθέντων (άνεργοι και εργαζόμενοι) θεωρούν ότι τα 

προγράμματα κατάρτισης που παρακολούθησαν, συμβάλουν στην προσπάθειά τους 
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να βρουν εργασία με τον ίδιο περίπου τρόπο, ανεξάρτητα από τον αν εντάχθηκαν ή 

όχι στην αγορά εργασίας 
9
. 

 

Καταρτιζόμενοι ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ (2003) : 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΩΝ 

 

 ΣΥΝΟΛΟ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΑ 1287  

   

ΤΡΟΠΟΣ Συνεργασία ΚΠΑ / ΟΑΕΔ N 870 

    % 67,6% 

  Συνεργασία με Επιχειρήσεις N 252 

    % 19,6% 

  Συνεργασία με ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ N 435 

    % 33,8% 

  Αγγελία N 803 

    % 62,6% 

  Γνωστοί /Φίλοι N 874 

    % 67,9% 

  Άλλος τρόπος N 69 

    % 5,4% 

ΣΥΝΟΛΟ Απαντήσεις 3304 

    256,7% 

 

Σημαντικά είναι τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον προηγούμενο πίνακα και που 

αφορούν τους τρόπους που χρησιμοποιούν οι άνεργοι καταρτιζόμενοι προκειμένου να 

ενταχθούν στην αγορά εργασίας.  

Στην πολλαπλών επιλογών ερώτηση ¨ποιον τρόπο χρησιμοποιείται στην προσπάθεια 

εξεύρεσης εργασίας;¨ το 67,9% του συνόλου των καταρτιζομένων απαντά ότι 

χρησιμοποιεί διάφορους φίλους και γνωστούς, το 67,6% δηλώνει συνεργάζεται με τα 

Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, το 62,6% δηλώνει ότι προσπαθεί 

να βρει εργασία μέσω αγγελιών, το 33,8% των καταρτιζομένων απαντά ότι 

απευθύνεται στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ μέσω των υπηρεσιών που παρέχει 

                                                
9  Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουν διεξαχθεί και από μελέτη που έχει υλοποιηθεί από το ΚΕΚ – ΙΝΕ / 

ΓΣΕΕ για τους άνεργους καταρτιζόμενους που παρακολουθούσαν προγράμματα συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης της Περιφέρειας Αττικής το πρώτο εξάμηνο του 2004. Γούλας Χ., 2004  

 



 30 

(πληροφόρηση, επαγγελματικό προσανατολισμό, συμβουλευτική κλπ.) και το 19,6% 

ότι συνεργάζονται με επιχειρήσεις. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινισθεί ότι η συνεργασία των ανέργων με τα ΚΠΑ 

του ΟΑΕΔ είναι υποχρεωτική και απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι άνεργοι 

να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα ΚΕΚ για την 

παρακολούθηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.                 

Ίσως, αυτό να αποτελεί και μία εξήγηση για την μεγάλη προτίμηση που δηλώνουν ότι 

έχουν οι καταρτισθέντες στα ΚΠΑ / ΟΑΕΔ στην προσπάθειά τους να βρουν 

εργασία
10

.   

Καταρτιζόμενοι ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ (2003) : 

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΩΝ 

 

 

 

                                                
10 Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουν διεξαχθεί και από μελέτη που έχει υλοποιηθεί από το ΚΕΚ – ΙΝΕ / 

ΓΣΕΕ για τους άνεργους καταρτιζόμενους που παρακολουθούσαν προγράμματα συνεχιζόμενης 

κατάρτισης της Περιφέρειας Αττικής το πρώτο εξάμηνο του 2004. Γούλας Χ., 2004  
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Τέλος, το 72,3% του συνόλου των καταρτιζομένων δηλώνει ότι επιθυμεί να έρχεται 

σε επαφή με εργασιακό σύμβουλο προκειμένου να του παρέχονται εξατομικευμένες 

υπηρεσίες στήριξης, επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής κλπ.. 

Η τάση αυτή των καταρτιζομένων για αναζήτηση εξατομικευμένων υπηρεσιών 

υποστήριξης διαπιστώνεται και από την παράθεση προηγούμενων αποτελεσμάτων   

(στις ερωτήσεις ¨με ποιους τρόπους βοηθήθηκαν από το πρόγραμμα κατάρτισης στην 

εξεύρεση εργασίας¨) όπου οι υπηρεσίες της συμβουλευτικής υποστήριξης και του  

επαγγελματικού προσανατολισμού, κατέχουν τις πρώτες θέσεις στις απαντήσεις τους.  

 

 

5. Συμπεράσματα 

Με την συγκεκριμένη εργασία πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια διερεύνησης της 

εργασιακής πορείας των ανέργων καταρτιζομένων που παρακολούθησαν 

προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ 

κατά το έτος 2003. 

Η εργασία αυτή, αποτελεί ένα κομμάτι της συνολικής αξιολόγησης που λαμβάνει 

χώρα, σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα  της παρέμβασης στον 

χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, που υλοποιείται από το ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ. 

Παράλληλα και συμπληρωματικά η συγκεκριμένη εργασία φιλοδοξεί να αποτελέσει 

μία αρχική / πιλοτική αξιολόγηση του συστήματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης. 

Τα βασικά συμπεράσματα που μπορούν  να εξαχθούν είναι τα εξής : 

 Η πλειοψηφία, περίπου το 60%, των ανέργων καταρτισθέντων του ΚΕΚ – 

ΙΝΕ / ΓΣΕΕ ήταν ηλικιακά νέοι από 19 – 29 ετών και το 84% γυναίκες. 

 Το 20,5% προωθήθηκε στην εργασία μετά το τέλος των προγραμμάτων και το 

79,5% παρέμειναν άνεργοι. Από το γεγονός αυτό δεν μπορούν να εξαχθούν 

ασφαλή συμπεράσματα καθώς μπορεί να οφείλεται σε πλήθος παραγόντων 

όπως : α) από το αντικείμενο κατάρτισης και την ζήτηση που υπάρχει για το 

ανάλογο επάγγελμα, την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, από τις τοπικές 

αγορές εργασίας, β) από την εντατικοποίηση των προσπαθειών και εφαρμογή 

των διαδικασιών προώθησης της απασχόλησης από τον φορέα και τα  

περιφερειακά του παραρτήματα, γ) από την κατάσταση της εθνικής ή τοπικής 

οικονομίας, δ) από την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης την 
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συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ε) από την σύνθεση του τμήματος που 

παρακολουθεί το πρόγραμμα ως προς τις κατεχόμενες δεξιότητες – ικανότητές 

τους, στ) από την χρονική στιγμή π.χ. η ολοκλήρωση ενός προγράμματος 

κατάρτισης στο πεδίο του τουρισμού σε νησιωτική περιοχή χειμερινό μήνα 

σημαίνει δυσκολότερη απορρόφηση των ανέργων από ότι την Άνοιξη, στ) από 

τυχαία – συμπτωματική εξέλιξη κλπ. 

 Η μεγάλη πλειοψηφία, το 90,6%, των καταρτισθέντων που βρήκαν εργασία 

μετά το τέλος του προγράμματος κατάρτισης κατέχουν μισθωτή θέση 

εργασίας. 

 Η μεγάλη πλειοψηφία των καταρτισθέντων, το 95,7%, που εργάζονται δεν 

απασχολούνται στις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση 

των προγραμμάτων κατάρτισης ενώ μόλις το 4,3% δηλώνουν ότι εργάζονται 

στις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση. 

 Οι καταρτισθέντες (ανεξάρτητα από τα αν βρήκαν εργασία) είναι σε γενικές 

γραμμές, ευνοϊκά διακείμενοι απέναντι στα προγράμματα κατάρτισης καθώς 

δηλώνουν ότι έχουν βοηθηθεί σημαντικά από αυτά, στην προσπάθειά τους να 

ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, το 65,7% των 

καταρτισθέντων που εργάζονται δηλώνουν ότι βοηθήθηκαν από το 

πρόγραμμα κατάρτισης στην εξεύρεση εργασίας, και το 85,6% των 

καταρτιζομένων που παραμένουν άνεργοι μετά το τέλος των προγραμμάτων, 

δηλώνουν ότι η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης, τους 

βοήθησε στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Είναι 

εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι καταρτιζόμενοι παρά το γεγονός ότι 

παραμένουν άνεργοι για αρκετούς μήνες μετά το τέλος των προγραμμάτων 

είναι πολύ θετικοί απέναντι στα προγράμματα κατάρτισης που 

παρακολούθησαν. Στο κυρίως κείμενο της εργασίας επιχειρήθηκε να δοθεί 

μία εξήγηση των λόγων που παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. 

 Περίπου το 60% των καταρτισθέντων που εργάζονται, δηλώνουν ότι η 

εργασία που βρήκαν έχει κάποια συμβατότητα με το αντικείμενο κατάρτισής 

τους. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση ¨η εργασία που βρήκατε έχει κάποια 

σχέση με το αντικείμενο που καταρτισθήκατε;¨ το 32,7% των εργαζομένων 

καταρτισθέντων απάντησε ¨ΠΟΛΥ¨ το 14,8% απάντησε ¨ΜΕΤΡΙΑ¨ και το 

10,3% ¨ΛΙΓΟ¨. Πολύ σημαντικό ποσοστό των απαντήσεων λαμβάνει η 
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απάντηση ¨ΚΑΘΟΛΟΥ¨ με ποσοστό 42,2%, γεγονός που σημαίνει ότι η 

εργασία που βρήκαν δεν έχει καμία σχέση με τα προγράμματα κατάρτισης 

που παρακολούθησαν.   

 Σημαντικά είναι τα ευρήματα σχετικά με τις απόψεις των καταρτισθέντων για 

την συμβολή των προγραμμάτων κατάρτισης στην εξεύρεση εργασίας. 

Συγκεκριμένα, το σύνολο των καταρτισθέντων ¨συμφωνεί¨ ότι η ¨διεύρυνση 

γνώσεων και απόκτηση δεξιοτήτων¨ είναι ο σημαντικότερος τρόπος συμβολής 

των προγραμμάτων κατάρτισης στην προσπάθειά τους για εξεύρεση εργασίας 

και στην συνέχεια ακολουθούν ως αρκετά σημαντικοί τρόποι συμβολής α) η 

παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού, β) η συμβουλευτική υποστήριξη, 

γ) η δικτύωση με επιχειρήσεις και δ) η δικτύωση με φορείς. 

 Το 69,1% των καταρτισθέντων που εργάζονται, βρήκαν εργασία πλήρους 

απασχόλησης ενώ το 30,9% εργάζονται ως μερικά απασχολούμενοι 

 Το 20% των καταρτισθέντων που εργάζονται  δηλώνουν ότι είναι 

ανασφάλιστοι ενώ μεγάλο είναι το ποσοστό που δηλώνουν ότι ΔΕΝ 

επωφελήθηκαν από κάποια προγράμματα του ΟΑΕΔ καθώς το 89,5% απαντά 

ότι η θέση εργασίας τους δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα νέων 

θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ και το 99,1% δηλώνει ότι η θέση εργασίας τους 

δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα STAGE. 

 Τέλος, παρατηρείται ότι στο σύνολο των καταρτισθέντων, η πλειοψηφία, το 

72%, επιθυμεί να έρχεται σε επαφή με εργασιακό σύμβουλο προκειμένου να 

τους παρέχονται υπηρεσίες που θα τους βοηθήσουν στην προσπάθεια 

εξεύρεσης εργασίας.       

 

 

Κλείνοντας, επισημαίνεται ότι είναι επιτακτική η ανάγκη συνολικής και διαχρονικής 

διερεύνησης και δημοσιοποίησης συνολικών – αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με την 

συμβολή των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην 

καταπολέμησης της ανεργίας.   
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