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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/YEI) αποτελεί ένας από τους
σημαντικότερους οικονομικούς πόρους της ΕΕ που στοχεύει στην υλοποίηση των
Εγγυήσεων για τη Νεολαία.
Σκοπός της ΠΑΝ είναι η παροχή πρόσθετης στήριξης σε νέους κάτω των 25 ετών που
ζουν σε Περιφέρειες όπου η ανεργία των νέων υπερέβη το 25% το 2012.
Η Ελλάδα, με δεδομένο και το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανεργίας στους νέους 25
έως 29 ετών, έκανε χρήση του δικαιώματος των κρατών-μελών για επέκταση του
πεδίου εφαρμογής των δράσεων της ΠΑΝ και για την εν λόγω ηλικιακή ομάδα.
Το παρόν πόνημα συνιστά τμήμα της εξωτερικής αξιολόγησης των Πράξεων που
υλοποιούνται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ΠΑΝ. Πιο συγκεκριμένα στην Έκθεση
Αξιολόγησης προσεγγίζονται τα αξιολογικά κριτήρια του Σχεδιασμού/Στρατηγικής,
της Υλοποίησης, της Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας, των Επιπτώσεων
και της Σύνδεσης με το Σύστημα «Εγγύηση για τη Νεολαία» των 9 Πράξεων της
Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, που έχουν ενταχθεί και
υλοποιούνται στον Άξονα Προτεραιότητας 8, Επενδυτική Προτεραιότητα 8.ii και
Ειδικοί Στόχοι i, ii. Οι Πράξεις αυτές αφορούν:
1) Την Επιταγή Εισόδου για νέους 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.
2) Την Επιταγή Εισόδου για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.
3) Την Επιταγή Εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον
Κλάδο του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, στις 8 Περιφέρειες
Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου.
Επισημαίνεται ότι για τις Πράξεις «Επιταγή Εισόδου για νέους έως 29 ετών σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις στον Κλάδο του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας» απαντώνται τα αξιολογικά ερωτήματα της Στρατηγικής.
Στο πλαίσιο της Δράσης «Επιταγή Εισόδου για νέους 25-29 ετών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» -συνολικού προϋπολογισμού
108 εκατ. € αφορά 30.000 νέους ηλικίας 25-29 ετών (12.000 πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ και
18.000 αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)υλοποιείται μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που περιλαμβάνει:
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Θεωρητική Κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών,
Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας
συνολικής διάρκειας 450 (δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες),
Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής Καθοδήγησης των
ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο της Δράσης «Επιταγή Εισόδου για νέους 18-24 ετών σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» -συνολικού
προϋπολογισμού 43,2 εκατ. € αφορά 12.000 νέους ηλικίας 18-24 ετών (3.000
πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 9.000 αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)- υλοποιείται μια ολοκληρωμένη δέσμη
παρεμβάσεων που περιλαμβάνει:






Θεωρητική Κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και
120 ωρών για αυτούς της υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας
συνολικής διάρκειας 420 ωρών για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ (δεν
υπερβαίνει τους 6 μήνες) και 380 ωρών για αυτούς της υποχρεωτικής,
δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής Καθοδήγησης των
ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

Η εν λόγω Δράση αποτελεί την πρώτη δράση «Εγγύησης για τη Νεολαία».

Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Για τη διενέργεια της Εξωτερικής αξιολόγησης πραγματοποιήθηκαν:



Έρευνα Δευτερογενών Στοιχείων (Desk Research).
Ποιοτική Έρευνα με ημιδομημένες συνεντεύξεις σε εκπροσώπους των
εμπλεκόμενων φορέων με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των υπό
αξιολόγηση Πράξεων.
 Ποσοτική Έρευνα Πεδίου για την αξιολόγηση της ποιότητας είτε της
προσφοράς εργασίας ή πρακτικής άσκησης που έλαβαν οι συμμετέχοντες
στην ΠΑΝ έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη
αποχώρησή τους από την παρέμβαση είτε της αυτοαπασχόλησης που
ανέλαβαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την κατεύθυνση
εκπονήθηκε ειδική μεθοδολογία αξιολόγησης:
 για την προσφορά εργασίας: στη βάση των χαρακτηριστικών του
μοντέλου της τυπικής-κανονικής σχέσης εργασίας και των ευρωπαϊκών
κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση,

7
 για την προσφορά πρακτικής άσκησης, με γνώμονα τις προδιαγραφές που
τίθενται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «Σχετικά με ένα
πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση»
 για την αυτοπασχόληση, με άξονα το περιεχόμενό της, τα ειδικά
χαρακτηριστικά και το στάδιο υλοποίησής της κ.α.
Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας διασυνδέονται με τα
στοιχεία που έχουν προκύψει από τα συμπληρωμένα Ερωτηματολόγια Εισόδου και
Εξόδου.
Ο Σχεδιασμός/Στρατηγική για την Υλοποίηση της ΠΑΝ αξιολογούνται με
επικέντρωση στον κεντρικό στόχο της βιώσιμης ένταξης των νέων στην αγορά
εργασίας. Ειδικότερα, κεντρικό ζήτημα διερεύνησης συνιστά η συμβολή του
αρχικού σχεδιασμού στην επίτευξη των στόχων, δηλαδή σε ποιο βαθμό ο αρχικός
σχεδιασμός αποτέλεσε παράγοντα επιτυχίας ή δημιούργησε μικρές ή μεγαλύτερες
δυσχέρειες ως προς την επίτευξη των στόχων της ΠΑΝ, καθώς και αν δυσχέρειες
αυτές θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να προβλεφθούν ή να αντιμετωπιστούν
έγκαιρα. Ειδικότερα, η Αξιολόγηση εστιάζει, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα:





σύνδεσης και συμβολής στο εθνικό σχέδιο «Εγγύηση για τη Νεολαία»,
προσδιορισμού των κατάλληλων ομάδων-στόχου,
αντιμετώπισης του επείγοντος χαρακτήρα της νεανικής ανεργίας,
συμπληρωματικότητας της ΠΑΝ με άλλες ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης των νέων.

Η Υλοποίηση αξιολογείται –και με ανάλυση SWOT– μέσα από την κριτική
αποτίμηση του ρόλου των εμπλεκομένων φορέων, των διαδικασιών εφαρμογής, τις
δικτυώσεις και τις εταιρικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν, τους όρους και κανόνες
υλοποίησης των Πράξεων, τη συμπληρωματικότητα με άλλες πολιτικές στήριξης της
νεανικής απασχόλησης, τον εντοπισμό καινοτομιών και δυνητικών κινδύνων, τον
προσδιορισμό των δράσεων που χρηματοδοτήθηκαν κ.α.
Η Αποτελεσματικότητα προσεγγίζεται με την καταγραφή, παρουσίαση, ανάλυση
και αξιολόγηση των άμεσων αποτελεσμάτων και τη διασύνδεσή τους με το γενικό
και τους ειδικούς στόχους της ΠΑΝ. Σημαντικό κομμάτι της διερεύνησης της
αποτελεσματικότητας πραγματοποιείται σύμφωνα με:




τον μοναδικό αριθμό των συμμετεχόντων που έλαβαν προσφορές
απασχόλησης, πρακτικής άσκησης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή
κατάρτισης, καθώς και εκείνων που ανέλαβαν αυτοαπασχόληση,
τα πορίσματα της αξιολόγησης ποιότητας των προσφορών που έλαβαν οι
συμμετέχοντες στις υπό αξιολόγηση Πράξεις,
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τη στόχευση και διάθεση πόρων στις ειδικές-μειονεκτούσες ομάδες (αυτοί
που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη), τη θέση και την πρόοδο των προερχόμενων
από αυτές τις ομάδες συμμετεχόντων μετά την έξοδό τους από την
παρέμβαση.

Αξίζει να σημειωθεί για την αξιολόγηση της κατασκευάσθηκαν 3 ειδικοί συνθετικοί
δείκτες συμβατοί με τους διακηρυγμένους στόχους της ΠΑΝ για τη δημιουργία
«εγγυήσεων», τη μείωση του χρόνου μετάβασης από την εκπαίδευση στην
απασχόληση, την ενίσχυση της απασχολησιμότητας (απόκτηση, βελτίωση,
αναβάθμιση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων), την επίτευξη μιας δομημένης
πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας η οποία δυνητικά
καταλήγει σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή
αυτοαπασχόληση. Πιο συγκεκριμένα:


Δείκτης Ωφελούμενοι που έλαβαν προσφοράς εργασίας, πρακτικής
άσκησης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή ανέλαβαν
δράση
αυτοαπασχόλησης ή συμμετέχουν σε κατάρτιση.



Δείκτης Ωφελούμενοι που βρίσκονται σε απασχόληση, αυτοαπασχόληση,
συνεχιζόμενη κατάρτιση ή πρακτική άσκηση.



Δείκτης Ωφελούμενοι σε απασχόληση ή αυτοαπασχόληση.

Στην αξιολόγηση των Επιπτώσεων παρουσιάζεται και αποτιμάται ο αντίκτυπος της
υλοποίησης των Πράξεων:




στην απασχόληση των νέων και κατά συνέπεια στην αντιμετώπιση της
νεανικής ανεργίας,
στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών υποστήριξης της απασχόλησης
των νέων
σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, λειτουργικές και δομικές αλλαγές στα
πεδία των πολιτικών απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής
κατάρτισης, αλλά και στις δομές-οργανισμούς που σχετίζονται με την αγορά
εργασίας και την καταπολέμηση της ανεργίας (π.χ. ΟΑΕΔ κ.α.)

Η Σύνδεση με το Σύστημα «Εγγύηση για τη Νεολαία» εξετάζεται υπό το πρίσμα της
συμβατότητας του περιεχομένου των δράσεων και των εκροών των υπό αξιολόγηση
Πράξεων με τη μεθοδολογία και τη στόχευση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
«Εγγύηση για τη Νεολαία» στη βάση των της δημιουργίας «εγγυήσεων».
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Βασικές Όψεις Αξιολόγησης – Συμπεράσματα
 Ομάδες-Στόχος
Οι ομάδες-στόχος και τα ειδικά τους χαρακτηριστικά, πέρα από τα κριτήρια που
τίθενται ως προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο «Μητρώο Ωφελουμένων»
(ηλικία, τίτλοι εκπαίδευσης, εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μη ύπαρξη
μαθητικής σπουδαστικής ή φοιτητικής ιδιότητας) προσδιορίζονται και βάσει των
μοριοδοτούμενων κριτηρίων στις σχετικές προκηρύξεις. Ειδικότερα η μοριοδότηση:




του χρόνου ανεργίας,
του οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος,
της μη συμμετοχής σε αντίστοιχες δράσεις

δείχνει ξεκάθαρα τη στόχευση σε μακροχρόνια ανέργους με χαμηλό εισόδημα,
προερχόμενους δηλαδή από εισοδηματικά ασθενείς και κοινωνικά ευάλωτες
ομάδες, οι οποίοι δεν έχουν λάβει μέρος σε παρεμβάσεις ομοειδούς περιεχομένου.
Με δεδομένο το ειδικό βάρος που αποδίδει η ΠΑΝ στην καταγραφή σε υπηρεσία
απασχόλησης όσων νέων δεν είναι εγγεγραμμένοι και κατ’ επέκταση τη συμμετοχή
τους στις παρεμβάσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιό τους εγείρεται ένα σοβαρό
ζήτημα αναφορικά με την εκπλήρωση του συγκεκριμένου στόχου αφού οι
συγκεκριμένοι υποψήφιοι δεν έχουν καταγεγραμμένο χρόνο ανεργία ώστε να
μοριοδοτηθούν σχετικά.

 Αντιμετώπιση του επείγοντος χαρακτήρα της ανεργίας
Η πρακτική του «κουπονιού» (στοιχείο καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο) λειτούργησε
καταλυτικά στην επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης μέσα από τη μείωση του
διαχειριστικού άχθους και άλλων γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Ταυτόχρονα, ο ρόλος του Παρόχου (ΚΕΚ) εμφανίζει στοιχεία «one stop shop»,
καθώς αναλαμβάνει ολιστικά την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών από την
προσέλκυση –δευτερογενώς ή άτυπα– έως τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για
τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης μισθωτής εργασίας.
Αυτή η ολιστική προσέγγιση, διάσταση καινοτομίας σε επίπεδο εθνικών πολιτικών
απασχόλησης, συνέβαλε στην ταχύτητα υλοποίησης των υπό αξιολόγηση Πράξεων.
Συμπερασματικά, λοιπόν, δύναται να υποστηριχθεί ότι το φυσικό αντικείμενο και η
μεθοδολογία των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, η πρακτική της Επιταγής Εισόδου
(κουπόνι) και η ολιστική προσέγγιση του ρόλου του Παρόχου στις διαδικασίες
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υλοποίησης υπηρέτησαν ουσιαστικά το στόχο και την αναγκαιότητα της έγκαιρης
και άμεσης παρέμβασης για την αντιμετώπιση του επείγοντος χαρακτήρα του
προβλήματος της νεανικής ανεργίας που αποτελεί, μεταξύ άλλων, και κεντρικό
άξονα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία.

 Είδος χρηματοδοτούμενων δράσεων
Όπως προκύπτει από το φυσικό αντικείμενο και τη μεθοδολογία υλοποίησης των
υπό αξιολόγηση Πράξεων, αυτές αποτελούν τμήμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
με εξατομικευμένη προσέγγιση καθώς:


περιλαμβάνουν ένα πλέγμα αλληλένδετων και αλληλοσυμπληρούμενων
δράσεων και δεν εξαντλούνται σε αποσπασματικές ή μεμονωμένες ενέργειες
 ενώ ένα μέρος του περιεχομένου της παρέμβασης διαφοροποιείται και
διαμορφώνεται σύμφωνα με το προφίλ του κάθε ωφελούμενου μέσα από το
Ατομικό Σχέδιο Δράσης, τις εκροές της συμβουλευτικής διαδικασίας, την
καθοδήγηση, την εξειδικευμένη σύζευξη, την παρακολούθηση και εποπτεία.

 Η πρακτική του «κουπονιού»
Παρά τη γενικά θετική αποτίμηση του εργαλείου της «Επιταγής Κατάρτισης» ως
προς την ενεργό συμμετοχή του καταρτιζομένου, την ελευθερία επιλογής και την
επιτάχυνση των διαδικασιών, παρατηρήθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις δε
διασφαλίστηκαν οι προϋποθέσεις ώστε να αποφευχθούν καταχρηστικές πρακτικές
εκ μέρους των Παρόχων Κατάρτισης, ιδίως μέσω της επιθετικής πολιτικής
προσέλκυσης υποψηφίων ωφελουμένων. Διαπιστώνεται, έτσι, η ανάγκη για ένα
περισσότερο αξιόπιστο και αντικειμενικό σύστημα ενημέρωσης των τελικών
αποδεκτών.

 Διάγνωση Αναγκών
Η απουσία ενός οργανωμένου και συγκροτημένου εθνικού μηχανισμού διάγνωσης
αναγκών σε εθνικό, περιφερειακό, κλαδικό ή τοπικό επίπεδο, που θα συνδέει
αποτελεσματικά την εκπαίδευση με την εργασία οδηγώντας στη βελτίωση της
αντιστοίχησης προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων και ειδικοτήτων, ήταν εμφανής
στην υλοποίηση και των υπό αξιολόγηση Πράξεων.
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 Θεωρητική Κατάρτιση
Η σύνδεση της θεωρητικής κατάρτισης με την πρακτική άσκηση δεν ήταν πάντοτε η
βέλτιστη δυνατή. Σε αρκετές περιπτώσεις τα καθήκοντα που οι πρακτικά
ασκούμενοι αναλάμβαναν στο πλαίσιο της πρακτικής δεν είχαν καμία ή είχαν πολύ
περιορισμένη συμβατότητα με όσα είχαν επεξεργαστεί κατά τη διάρκεια της
κατάρτισης.

 Πρακτική Άσκηση
Η πρακτική άσκηση, παρά το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, λειτούργησε και
ως μέσο υποκατάστασης της εργασίας ή μείωσης του μισθολογικού κόστους για τις
επιχειρήσεις.

 Μειονεκτούσες Ομάδες
Η συμμετοχή των μειονεκτούντων ατόμων στις δύο υπό αξιολόγηση Πράξεις
ανέρχεται στο 30,5% (8.058 μοναδικά άτομα) επί του συνόλου των ωφελουμένων.
Πιο συγκεκριμένα:
Από το σύνολο των 26.395 συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ:








το 21,5% (5.662 άτομα) ήταν μέλη νοικοκυριών χωρίς κανέναν εργαζόμενο
(CO12)
το 9,6% (2.543 άτομα) ήταν μέλη νοικοκυριού χωρίς κανένα εργαζόμενο που
ζουν και συντηρούμενα τέκνα (CO13)
το 7,8% (2.048 άτομα) ήταν μέλη μονοπρόσωπου νοικοκυριού με
συντηρούμενα τέκνα (CO14)
το 3,3% (870 άτομα) ήταν μέλη Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης,
Ρομά ή Μετανάστες (CO15)
το 1% (264 άτομα) ήταν Άτομα με αναπηρία (CO16)
το 0,3% (75 άτομα) ήταν πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο ή απεξαρτημένα
άτομα ή φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι (CO17)
το 0,1% (30 άτομα) ήταν άστεγοι (CO18)

Συνολικά, το 24,2% (1.951 μοναδικά άτομα σε σύνολο 8.058 μοναδικών ατόμων)
των συμμετεχόντων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή προέρχονται από
περιθωριοποιημένες κοινότητες (CO12,13,14,15,16,17) ή εγκατέλειψαν την
εκπαίδευση χωρίς προσόντα δέχτηκαν προσφορά εργασίας ή πρακτικής άσκησης ή
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης ή ανέλαβαν
δράση αυτοαπασχόλησης μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ.
Αντίστοιχα, το 22,1% (1.784 μοναδικά άτομα σε σύνολο 8.058 μοναδικών ατόμων)
των εν λόγω συμμετεχόντων (CO12,13,14,15,16,17 ή εγκαταλείποντες την
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εκπαίδευση χωρίς προσόντα) βρίσκονται σε απασχόληση, αυτοαπασχόληση,
εκπαίδευση, πρακτική άσκηση ή συνεχιζόμενη κατάρτιση μετά την έξοδό τους από
την ΠΑΝ.

 Αντιμετώπιση του φαινομένου των NEETs
Το 23% (1.728 άτομα) των ωφελουμένων ηλικίας 18 έως 24 ετών 28 ημέρες μετά
την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την ΠΑΝ βρίσκονται σε
απασχόληση, αυτοαπασχόληση, συνεχιζόμενη κατάρτιση ή πρακτική άσκηση.
Από το σύνολο των 7.520 συμμετεχόντων ηλικίας 18 έως 24 ετών, το 15,1% (1.134
άτομα) έλαβαν προσφορά εργασίας έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την
πρόωρη αποχώρησή τους από την ΠΑΝ και αυτή αφορούσε:


32,1% πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου



22% πλήρη απασχόληση ορισμένου χρόνου



23,1% μερική απασχόληση ορισμένου χρόνου



20,5% μερική απασχόληση αορίστου χρόνου

την οποία και αποδέχτηκε το 80,9% (918), δηλαδή το 12,2% του συνόλου των
συμμετεχόντων ηλικίας 18 έως 24 ετών εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας ως
εργαζόμενοι.
Επιπρόσθετα:


το 2,7% (202 άτομα) ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης,



το 2,5% (189 άτομα) δέχτηκαν προσφορά για θέση πρακτικής άσκησης την
οποία και αποδέχτηκαν το 86% (163 άτομα),



το 8,2% (618 άτομα) δέχτηκαν προσφορά σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση,



το 2,2% (169 άτομα) συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης.
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 Λήψη προσφορών εργασίας, πρακτικής άσκησης συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης και κατάρτισης ή ανάληψη δράσης αυτοαπασχόλησης
Από το σύνολο των 26.395 συμμετεχόντων στην ΠΑΝ, το 15,6% (ήτοι 4.110
συμμετέχοντες) δέχτηκαν προσφορά εργασίας έως και 28 ημέρες μετά την
ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την παρέμβαση, το 3% (793
άτομα) ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης στο 2,5% (663 άτομα) προσφέρθηκε
θέση πρακτικής άσκησης, το 8,1% (2.149) έλαβε προσφορά συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης ενώ το 2% συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης.

 Θέση των συμμετεχόντων της ΠΑΝ μετά την έξοδό τους από τις υπό
αξιολόγηση Παρεμβάσεις
Εντοπίζονται 6.304 μοναδικοί ωφελούμενοι που αποδέχτηκαν την προσφορά
εργασίας, ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης, δέχτηκαν προσφορά θέσης
πρακτικής άσκησης ή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή συμμετείχαν σε πρόγραμμα
κατάρτισης. Κατά συνέπεια το 23,9% του συνόλου των ωφελουμένων βρίσκεται σε
απασχόληση, κατάρτιση ή εκπαίδευση.

 Θέση των συμμετεχόντων της ΠΑΝ στην απασχόληση ή
αυτοαπασχόληση μετά την έξοδό τους από τις υπό αξιολόγηση
Παρεμβάσεις
Από το σύνολο των 26.396 συμμετεχόντων στις παρεμβάσεις της ΠΑΝ, εντοπίζονται
4.100 μοναδικοί ωφελούμενοι (15,5%) που αποδέχτηκαν τη θέση προσφοράς
εργασίας ή ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης.

 Ποιότητα προσφοράς εργασίας






Το 83% των προσφερόμενων θέσεων εργασίας προήλθαν από τις
επιχειρήσεις στις οποίες οι ωφελούμενοι πραγματοποίησαν την
πρακτική τους άσκηση στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην
παρέμβαση της ΠΑΝ.
Το 51% των προσφερόμενων θέσεων αφορούσε θέσεις πλήρους
απασχόλησης. Το 41% αφορούσε θέσεις μερικής απασχόλησης με μέσο
όρο 4,6 ωρών ημερησίως ενώ το 5% εκ περιτροπής εργασία με μέσο όρο
3,3 ημέρες εβδομαδιαίως. η επιλογή της μερικής απασχόλησης (μερική ή
εκ περιτροπής εργασία) αποτελούσε προϊόν εθελοντικής πρωτοβουλίας
των ωφελούμενων σε ποσοστό 21%.
Το 87% όσων δέχτηκαν προσφορά θέσης εργασίας προχώρησαν στην
αποδοχή της συγκεκριμένης προσφοράς.
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Από το σύνολο των ωφελουμένων που δέχτηκαν προσφορά εργασίας
έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους
από την παρέμβαση της ΠΑΝ, το 61% απασχολείται σε μισθωτή εργασία
και το 33% βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας (άνεργοι).
Οι μέσοι όροι της καθαρής μηνιαίας αμοιβής ήταν 410€ για την ηλικιακή
ομάδα 18-24 ετών και 460€ για αυτήν των 25-29 ετών.

 Ποιότητα ανάληψης αυτοαπασχόλησης






Το 58% του συνόλου των ωφελουμένων που απέκτησαν ιδιότητα
αυτοαπασχολούμενου
αποτελούν
συμβοηθούντα
μέλη
στην
οικογενειακή επιχείρηση χωρίς αμοιβή (51%) ή/και με δηλωμένη αμοιβή
(7%) ενώ το 21% δήλωσε ότι βρίσκεται σε φάση έναρξης επαγγέλματος.
Το 63% όσων ωφελούμενων απέκτησαν την ιδιότητα -σύμφωνα με το
ΕΚΤ- του αυτοαπασχολούμενου παραμένουν και σήμερα σε κατάσταση
αυτοαπασχόλησης ενώ το 37% εγκατέλειψε την ιδιότητα του
αυτοαπασχολούμενου.
Το 47% των ωφελουμένων που απέκτησαν την ιδιότητα του
αυτοαπασχολούμενου οδηγήθηκαν σε αυτήν την απόφαση γιατί δεν
έβρισκαν απασχόληση δίνοντας μια ισχυρή όψη αναγκαστικής επιλογής
ενώ το 21% για λόγους συνέχισης της οικογενειακής επιχείρησης.

 Ποιότητα προσφοράς πρακτικής άσκησης






Το 74% από το σύνολο των ωφελουμένων δέχτηκαν προσφορά θέσης
πρακτικής άσκησης από την ίδια επιχείρηση στην οποία
πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση στο πλαίσιο της
συμμετοχής του στην παρέμβαση της ΠΑΝ. Το γεγονός αυτό, δηλαδή η
αθροιστικά μεγάλη -επαναλαμβανόμενη- χρονική διάρκεια πρακτικής
άσκησης στην ίδια επιχείρηση, δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για το
ενδεχόμενο χρησιμοποίησής της ως μέσο υποκατάστασης της
υφιστάμενης εργασίας ή της ανάγκης για διενέργεια προσλήψεων
εργατικού δυναμικού.
Η χρονική διάρκεια της προσφερόμενης πρακτικής άσκησης ήταν κατά
μέσο όρο 4,8 μήνες, για 5-6 ημέρες (77%) εβδομαδιαίως και 6-8 ώρες
(71%) ημερησίως. Το δε ωράριο της πρακτικής άσκησης ήταν κυρίως
συνεχόμενο (92%)
Στο 96% των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης που
προβλέπονταν αμοιβή αυτή είχε μέση τιμή 420€.
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ABSTRACT

The Initiative for Youth Employment (YEI) is one of the most important economic
resources of the EU that aims to implement the Youth Guarantee principles.
The purpose of YEI is to provide additional support to young people under 25 who
live in regions where youth unemployment exceeded the 25% rate in 2012.
Greece, has exercised the right of the Member States to extend the field of the YEI
actions, including the age group 25-29 years old, given the fact that unemployment
rate among young people in this specific age group is very high.
This essay forms a part of the external evaluation of the activities implemented in
Greece, within the framework of the YEI.
Specifically, the external evaluation report approach the evaluation criteria of the
Planning/Strategy of Implementation, the Effectiveness, Efficiency, Impact and the
Connection with the System "Youth Guarantee" of the 9 Initiative Acts on Youth
Employment, which have integrated and implemented under the Priority Axis 8,
Investment Priority 8.ii and Specific Objectives i, ii.
These Acts refer to:
1. The Voucher to Private Companies in order to acquire work experience for
young people 25-29 years, in the 8 Convergence Regions, in 3 “Phasing Out
Regions” and in 2 “ Phasing In” Regions.
2. The Voucher to Private Companies in order to acquire work experience for
young people 18-24 years, in the 8 Convergence Regions, in 3 “Phasing Out
Regions” and in 2 “ Phasing In” Regions.
3. The Voucher for private companies in the Sector of Tourism for youths up
to 29 years for work experience, in the 8 Convergence Regions, in 3
“Phasing Out Regions” and in 2 “ Phasing In” Regions.
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Note that, concerning the Act " Voucher for private companies in the Sector of
Tourism, for youths up to 29 years for work experience " the evaluative questions of
the Strategy are answered.
Within the framework of the Act: " Voucher to Private Companies in order to
acquire work experience, for young people 25-29 years " of a total budget of € 108
million, which targets

30.000 young people aged 25-29 (12,000 University /

Technical Education Institutes graduates and 18.000 secondary and post-secondary
education graduates), a comprehensive package of interventions was implemented,
including:


Theoretical training, duration 80 hours



Internships (Traineeship) in private sector companies, of a total duration of
450 (not exceeding six months)



Support and Counseling Guidance Services of the beneficiaries throughout
the duration of the Program

Similarly, under the Act: " Voucher to Private Companies in order to acquire work
experience, for young people 18-24 years » of a total budget of 43.2 million €, which
targets 12.000 young people aged 18-24 years (3,000 University / Technical
Education Institutes graduates and 9.000 graduates of compulsory secondary and
post-secondary education), a comprehensive package of interventions was
implemented, that includes:


Theoretical training, duration 80 hours for University / Technical Education
Institutes and 120 hours for those of compulsory, secondary and postsecondary education,



Internships in the private sector companies, of a total duration of 420 hours
for University / Technical Education Institutes, (not exceeding 6 months) and
380 hours for those of compulsory, secondary and post-secondary education,



Support and Counseling Guidance Services of the beneficiaries throughout
the duration of the Program.



This Act is the first "Youth Guarantee" action.
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Evaluation methodology
In order to conduct the external evaluation, the following actions took place:


Secondary Data Research (Desk Research).



Qualitative Research with semi-structured interviews, with representatives of
the involved partners in the design and implementation of the Acts under
review.



Quantitative Field Research for the evaluation of the quality of the work or of
the internship offered to the YEI participants, until up to 28 days after the
completion or after their early withdrawal from the intervention or after their
self-employment during the same period.

In this direction a special assessment methodology elaborated:
 For the job offer: in the basis of the characteristics of the standard-regular
employment relationship model and of

the European guidelines for

employment,
 For the internship offer, based on the standards set by the European Council
Recommendation “Towards a quality framework for traineeships”,
 For self employment, based on its content, special features and the
implementation stage, etc.
It is highlighted that the results of the qualitative research interconnect with the
outputs from the completed Entry and Exit questionnaires.
The Planning / Strategy for the Implementation of YEI is evaluated, with a central
focus on the main target of a sustainable integration of young people into the labor
market. In particular, a central issue for investigation is the contribution of the initial
planning to the achievement of the objectives, namely to what extent the initial
planning was a success factor or established some small or larger difficulties in
achieving the YEI objectives and whether these difficulties could possibly have been
prevented or treated in time.
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In particular, the Evaluation focuses, inter alia, at the following issues :


the connection and contribution to the national "Youth Guarantee" plan



the identification of relevant target groups,



addressing the urgency of youth unemployment,



complementarity of YEI with the other active labor market policies for
young people.

The Implementation of the YEI is evaluated –also using a SWOT analysis- through
the critical valuation of the role of the involved partners and of the application, the
procedures, the partnership relations,

the conditions and the rules for the

implementation of the Acts, the complementarity with other policies to support
youth employment, the innovation and the identify of

potential risks, the

identification of the operations financed, etc.
Efficiency is approached through the recording, presentation, analysis and
evaluation of the direct results and their interconnection with the general and the
specific objectives of the YEI. An important part of the investigation of the
effectiveness, is implemented in accordance with:


the unique number of the participants who received offers for jobs,
traineeships, continuing education or training, and of those that took over
self employment,



the results of the quality evaluation of the offers received by the
participants in the Acts under evaluation,



the targeting and resource allocation within special-disadvantaged groups
(those with greater needs), the position and progress of the participants
derived from these groups after leaving the intervention.

It is worth noting that for the assessment of YEI, three specific synthetic indicators
were made,

in consistency with the stated objectives of the YEI to create

"guarantees", to reduce the transit time from education to work, to improve
employability (acquisition, improvement, upgrading of knowledge, skills and
qualifications), to achieve a structured entering path of unemployed young people to
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the labor market, which potentially leads to jobs in the private sector or to selfemployment.

More specifically:


Indicator Beneficiaries which received offers for jobs, internships,
continuing education or developed self-employment activities or take part
in training.



Indicator Beneficiaries located to employment, self-employment,
continuing training or practice.



Indicator Beneficiaries in employment or self-employment

For the Impact evaluation

the effects of the implementation of the Acts is

presented and assessed:


on youth employment and therefore in tackling youth unemployment,



in the design and implementation of policies to support employment of
youth,



on structural reforms, functional and structural changes in the fields of
employment, education, vocational training, but also in the labor marketrelated institutions and structures to combat unemployment (eg OAED, etc.).

The connection with the System "Youth Guarantee" is examined in the light of the
compatibility of the content of the actions and the outputs of the evaluated Acts
with the methodology and the targeting of the National Action

Plan

“Youth

Guarantee "on the basis of the establishment of guarantees.

Basic Aspects of Evaluation – Conclusions
 Target Groups
The target groups and their specific characteristics, in addition to the criteria set as a
prerequisites

for participation in the "Beneficiaries Registry" (age, educational
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qualifications, registering on the OAED unemployment register, lack of a students
status) are determined on the basis of the awarded criteria set on the relevant
notices/announcements.
In particular, the criteria of :


the duration of unemployment,



the family or personal income,



the non-participation in relevant actions

clearly shows the targeting of long-term unemployed with low income, coming from
socially vulnerable groups with low income, that have not previously participated in
interventions with a similar content.
Given the fact that YEI focuses at the recording of the unregistered young people
in the employment services and therefore at their participation in the interventions
developed within them, a serious question arises regarding the fulfillment of this
objective,

since the particular individuals do not have a recorded time in

unemployment in order to be suitably awarded.

 Addressing the urgent nature of unemployment
The practice of the "coupon" (the voucher – an element of innovation at national
level) acted as a catalyst to accelerate the implementation processes through the
reduction of administrative burdens and other paperwork procedures .
At the same time, the role of the Provider (Vocational Training Center - KEK) displays
elements of a «one stop shop», as it undertakes, in a holistic way, the provision of
the foreseen services, starting by the –secondary or informal- attraction and on to
preparatory actions for the conversion of an internship to an employment contract.
This holistic approach, an innovative dimension at the level of national employment
policies, contributed to the speed of implementation of the Acts under evaluation.
In conclusion, therefore, it may be argued that the content and the methodology of
the integrated interventions, the practice of the Entry Coupon and the holistic
approach of the role of the Provider in the processes of implementation, effectively
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served the target and the necessity of a timely and immediate intervention to
address the urgency of the problem of youth unemployment, which is, inter alia, a
central axis of the European Commission for the guarantee programs for youth.

 Type of supported actions
As shown by the content and the implementation methodology of the Acts under
evaluation, they are

integrated interventions with an individualized approach,

because:


they include a grid of interlocking and complementary actions and are not
limited to fragmented or isolated actions,



a part of the intervention varies and it is being determined according to the
profile of each beneficiary, through the Individual Action Plan, the outputs of
the consultative process, the guidance, specialized matching, monitoring and
supervision.

 The practice of the “Voucher”
Despite the generally positive assessment of the "Training Voucher" regarding the
active participation of the trainees, the freedom of choice and the speeding up of
the procedures, it was observed that in many cases conditions are not ensured in
order to prevent abusive practices by the training providers, particularly through
their aggressive policy of attracting candidates. Thus, a more reliable and objective
information system of the final recipients is needed.

 Identification of Needs
The absence of an organized and coherent national mechanism for the
identifications of needs at national, regional, sectoral or local level, which will
effectively link education with work, leading to an improved matching of supply
and demand of skills and specialties, was evident in the implementation of the Acts
under evaluation.
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 Theoretical Training
Linking theoretical training with practical training (traineeship) was not always
optimal. In several cases, the tasks that trainees in internship undertook, as part of
their practice, had no or had very limited compatibility with the content of their
theoretical training.

 Practice (traineeship)
The practice, despite the regulatory and legal framework, also worked as a substitute
means of work or of a reduction of wage costs for businesses.

 Disadvantaged Groups
The participation of disabled people in the two Acts under evaluation amounts to
30.5% (8.058 unique individuals) of the total of the beneficiaries. More specifically:
Of the total of 26 395 participants in the YEI intervention:


21.5% (5.662 people) were members of households with no other
employed (CO12)



9.6% (2,543 people) were household members without any other employed
and dependent children (CO13)



7.8% (2,048 people) were members of single-person household with
dependent children (CO14)



3.3% (870 individuals) were members of the Muslim minority of Thrace,
Roma or immigrants (CO15)



1% (264 persons) were Persons with Disabilities (CO16)



0.3% (75 people) were refugees or asylum seekers or detoxified people or
prisoners / ex-prisoners (CO17)



0.1% (30 people) were homeless (CO18)

Overall, 24.2% (1,951 unique individuals in a total of 8058 unique people) of
participants who are disadvantaged or come from marginalized communities
(CO12,13,14,15,16,17) or left education without qualifications accepted an offer for
work or training or continuing education, or participated in a training program or
became self-employed, after leaving the YEI.
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Respectively, 22.1% (1,784 unique individuals in total of 8058 unique individuals) of
those participants (CO12,13,14,15,16,17) or leaving education without qualifications)
are in employment, self-employment, training, internships or in continuing training
after leaving the YEI.

 Tackling the phenomenon of the NEETs
23% (1,728 people) of the beneficiaries aged 18-24 years,

28 days after the

completion or their early withdrawal from the YEI are in employment, selfemployment, continuing training or practice.
Of the total of 7,520 participants aged 18-24 years, 15.1% (1,134 people) received a
job offer up to 28 days after the completion or early withdrawal from the YIE, which
concerned:


32,1% full-time employment, indefinite



22% full-time fixed-term



23,1% part-time fixed-term



20,5% part time indefinite

80.9% (918), ie 12.2% of the total of the participants aged 18-24 years accepted the
above offers, and entered the labor market as employees.

In addition:


2.7% (202 individuals) developed a self - employment action,



2.5% (189 individuals) received an offer for an internship position, which 86%
of them accepted (163 people)



8.2% (618 individuals) received an offer in continuing education,



2.2% (169 persons) participated in a training program
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 Reception of job offers, internships of continues education or training or to
undertake a self-employment activity
Of the total of 26 395 participants in the YEI, 15.6% (ie 4,110 participants) received a
job offer up to 28 days after the completion or early withdrawal from intervention,
3% (793 individuals) entered a self-employment activity, 2,5% (663 people) received
an offer for an internship position, 8.1% (2.149) received a continues education offer
while 2% participate in a training program.

 The status of the YEI participants after leaving the interventions under
evaluation
6304 unique beneficiaries accepted an offer of employment, developed selfemployment actions, accepted an offer for a training

position or

continues

education, or participated in a training program. Thus 23.9% of all beneficiaries is in
employment, training or education.

 Status of the YEI participants concerning employment or self – employment
after leaving the Interventions under evaluation
Of the total of 26 396 participants in the intervention of the YEI, 4,100 unique
beneficiaries (15.5%) identified, accepting the position job offer or developed a self
employment action

 The quality of job offers


83% of the offered job positions came from companies in which the
beneficiaries were placed for practical training as part of their participation in
the YEI intervention.



51% of the offered job positions involved full-time jobs. 41% were part-time
positions with an average of 4.6 hours per day and 5% were job rotation
positions, with an average of 3.3 days per week. The choice of part-time
(part-time or job rotation) was voluntary by the beneficiaries in a 21%.
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87% of those who received a job position offer accepted the specific offer.



Out of the beneficiaries who accepted a job offer up to 28 days after the
completion or their early withdrawal from the YEI intervention, 61% is
employed in paid work and 33% is out of work (unemployed).



The average of their monthly net wage was € 410 for the age group 18-24
years and 460 € for those of 25-29.

 The quality of self – employment actions


58% of all beneficiaries who obtained a self – employed capacity are
members of a family business without getting paid (51%) or / and with
declared payment (7%) while 21% stated that it's in a profession starting
phase.



63% of those beneficiaries acquired the capacity, according to the ECF, of the
self-employed still remain today in a self-employment situation, while 37%
abandoned the self-employed state.



47% of the beneficiaries who acquired the self-employed capacity were led to
this decision because they could not find any other employment, revealing a
forced decision, while 21% for the continuation of the family business.

 Quality of practical training (traineeship)


74% of all beneficiaries received an offer for an internship position by the
same company in which they were placed during their participation in the YEI
intervention. This fact, is the continuously big duration of the internship in
the same company, raises serious concerns about the potential use of the
traineeship as a substitute means of the existing work or of the need to
conduct labor recruitment.



The duration of the offered training placement averaged 4.8 months, for 5-6
days (77%) per week and 6-8 hours (71%) per day. And the time schedul was
mainly continuous (92%).



96% of the offered internship positions provided a wage of an average € 420.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο πλαίσιο της παρούσας Έκθεσης Αξιολόγησης προσεγγίζονται τα αξιολογικά
κριτήρια του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της αποτελεσματικότητας, της
αποδοτικότητας και των επιπτώσεων στο πλαίσιο των άμεσων αποτελεσμάτων των
9 Πράξεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, που έχουν ενταχθεί
και υλοποιούνται στον Άξονα Προτεραιότητας 8, Επενδυτική Προτεραιότητα 8.ii και
Ειδικοί Στόχοι i, ii. Οι Πράξεις αυτές αφορούν:
1. την Επιταγή Εισόδου για νέους 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.
2. την Επιταγή Εισόδου για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.
3. την Επιταγή Εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον
Κλάδο του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, στις 8
Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.
Στην Έκθεση αποτυπώνονται τα στοιχεία και η αξιολόγηση της ποιότητας
προσφοράς εργασίας ή/και πρακτικής άσκησης, της ποιότητας της θέσης εργασίας ή
της αυτοαπασχόλησης. Η Μεθοδολογία της Έκθεσης Αξιολόγησης έχει εκπονηθεί
και αποτυπώνεται στο Α Παραδοτέο με τίτλο «Μεθοδολογία».
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Μεθοδολογία διερεύνησης και αξιολόγησης
ποιότητας άμεσων αποτελεσμάτων
1.1. Η έννοια της ποιότητας στην εργασία και η προσέγγιση της
αξιοπρεπούς θέσης απασχόλησης
Χωρίς αμφιβολία, η ποιότητα στην εργασία αποτελεί μια πολυδιάστατη και σχετική
έννοια. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η διερεύνησή της προϋποθέτει και περιλαμβάνει
την αξιολόγηση και συνεξέταση ενός συνόλου παραγόντων που συνδέονται με:
Τα ειδικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης, όπως αποδοχές, ωράριο, χρονική
διάρκεια σύμβασης εργασίας, λοιποί όροι εργασίας, περιεχόμενο δεξιοτήτων,
βαθμός ειδίκευσης κ.ά.
Τη φύση του εργασιακού περιβάλλοντος, όπως συνθήκες εργασίας, δυνατότητες
κατάρτισης, προοπτικές σταδιοδρομίας, συμβατότητα βασικών σπουδών και
επαγγελματικής τοποθέτησης, ασφάλιση ασθένειας, σχέση με τους συναδέλφους
και τη διοίκηση κ.ά.
Την υποκειμενική ικανοποίηση από την εργασία (ή την προσφορά εργασίας) όπως
την αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.
Στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης ως βασικοί δείκτες ποιοτικής απασχόλησης
θεωρούνται, μεταξύ άλλων, τα μορφικά χαρακτηριστικά της τυπικής-κανονικής
σχέσης εργασίας, δηλαδή της εργασιακής σχέσης που επικράτησε στις
αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οποία και
συνίστανται στα εξής:







εξαρτημένη μισθωτή απασχόληση,
σύμβαση αορίστου χρονικής διάρκειας,
πλήρες και σχετικά σταθερό ωράριο,
απασχόληση στον άμεσο εργοδότη,
επίπεδο αμοιβών τουλάχιστον ίσο με τις κατώτατες αποδοχές που
καθορίζονται από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας,
υπαγωγή της εργασιακής σχέσης στις προστατευτικές ρυθμίσεις της
εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επί τω δυσμενέστερω απόκλιση από τις διαστάσεις της
τυπικής-κανονικής σχέσης εργασίας δεν συνεπάγεται a priori θέσεις ανεπαρκούς ή
χαμηλής ποιότητας, μια και αυτή (π.χ. μερική απασχόληση) δύναται να αποτελεί
προϊόν επιθυμίας ή πρωτοβουλίας του ίδιου του εργαζομένου είτε για την
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ικανοποίηση προσωπικών αναγκών και ατομικών ενδιαφερόντων είτε για τη
«συμφιλίωση» της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.
Ταυτόχρονα, σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες του βαθμού ποιότητας στην
εργασία και κατ’ επέκταση της αξιοπρεπούς θέσης απασχόλησης αποτελούν:









η αυστηρή εφαρμογή των υψηλών ελάχιστων προτύπων υγείας και
ασφάλειας στην εργασία (μέτρα πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου,
εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών),
η συνάφεια των βασικών σπουδών και της προγενέστερης επαγγελματικής
εμπειρίας με τη θέση τοποθέτησης,
η πρόθεση από την επιχείρηση για παροχή κατάρτισης,
η προοπτική μακροπρόθεσμης -ή έστω μεσοπρόθεσμης- βιωσιμότητας
οι δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και ανέλιξης (επαγγελματική
σταδιοδρομία),
η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργαζόμενου για την αύξηση
της παραγωγικότητας και την αναβάθμιση της απασχολησιμότητάς1 του,
η παροχή πρόσθετων «προνομίων» άμεσου ή έμμεσου οικονομικού
αντίκτυπου π.χ. ιδιωτική ασφάλιση, επιδοτήσεις, καλύψεις μετακινήσεων
από και προς την εργασία κ.λπ.

Τέλος, η προσωπική επιλογή/στάση όπως εκφράζεται με την αποδοχή ή μη της
προσφερόμενης θέσης εργασίας, καθώς και η προσωπική άποψη -ο βαθμός
ικανοποίησης- του εργαζόμενου για το αντικείμενο, τις συνθήκες και το
περιεχόμενο της δουλειάς του εκλαμβάνεται ως μια βασική συνιστώσα
προσδιορισμού της ποιότητας.
Σε κάθε περίπτωση, όλα τα συλλεγόμενα δεδομένα προσεγγίζονται συνδυαστικά
αφενός με το γενικότερο εργασιακό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, και
αφετέρου με επιμέρους ηλικιακές, οικογενειακές και γεωγραφικές παραμέτρους
καθώς και τυχόν ιδιαιτερότητες της εκάστοτε πληθυσμιακής ομάδας.
Η ποιοτική απασχόληση είναι η κινητήριος δύναμη του ευρωπαϊκού κοινωνικού
μοντέλου και τοποθετείται στον πυρήνα των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για
την απασχόληση, δεν είναι ένα «προαιρετικό πλεονέκτημα» αλλά αναγκαία
συνθήκη για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, καθώς
και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής ως καθοριστικό μέσο προστασίας από τη
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Απασχολησιμότητα με την έννοια της ικανότητας προσωπικής διαχείρισης της σταδιοδρομίας για τη
διασφάλιση της απασχόλησης (ένταξη, παραμονή, εξέλιξη-ανέλιξη στην αγορά εργασίας).
1
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1.2. Η έννοια της ποιότητας στην πρακτική άσκηση
Η πρακτική άσκηση (traineeship) συνιστά μια σύντομη (περιορισμένης χρονικής
διάρκειας) περίοδο εργασιακής πρακτικής (work practice) σε επιχείρηση, δημόσιο
φορέα ή ΜΚΟ για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε πραγματικό
εργασιακό περιβάλλον με σκοπό την ενδυνάμωση είτε της μετάβασης από την
εκπαίδευση στην απασχόληση είτε της πρόσβασης στην αγορά εργασίας μέσα από
την ανάπτυξη της επαγγελματικής ωριμότητας και ικανότητας, την ενίσχυση της
απασχολησιμότητας και παραγωγικότητας, την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο
πλαίσιο της παροχής μιας συντεταγμένης εμπειρίας μάθησης/κατάρτισης (training
experience) με σαφή εκπαιδευτική διάσταση.
Ως προς τους τύπους και τις μορφές της, η πρακτική άσκηση διακρίνεται σε 5 -εν
μέρει επικαλυπτόμενες- κατηγορίες:







Εθελοντικό ή υποχρεωτικό τμήμα του ακαδημαϊκού ή/και επαγγελματικού
προγράμματος σπουδών.
Μέρος υποχρεωτικής επαγγελματικής κατάρτισης (professional training).
Σκέλος ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
Προϊόν συμφωνίας μεταξύ μαθητευόμενου και φορέα υποδοχής
(επιχείρηση, ΜΚΟ ή Δημόσια Διοίκηση) χωρίς τη συμμετοχή τρίτου φορέα
και η οποία συνήθως υλοποιείται μετά την ολοκλήρωση των σπουδών ή/και
ως μέρος της αναζήτησης εργασίας (job search), γνωστή ως post studies
open market traineeship.
Διακρατική πρακτική άσκηση.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η πρακτική άσκηση αποτελεί ένα -βαθμιαία και πιοσύνηθες χαρακτηριστικό των αγορών εργασίας και μια σημαντική διεργασία
ενίσχυσης της προώθησης στην απασχόληση. Η εξάπλωσή της συνοδεύτηκε και από
αυξανόμενες ανησυχίες2 ως προς την ποιότητα του μαθησιακού περιεχομένου, τις
συνθήκες και τους όρους απόκτησης της πρακτικής πείρας, καθώς και τις λογικές
πρόσληψής της ως φθηνό υποκατάστατο υφιστάμενων θέσεων εργασίας ή αναγκών
απασχόλησης.
Πιο συγκεκριμένα ο προβληματισμός γύρω από τα ζητήματα ποιότητας πρακτικής
άσκησης εντοπίζεται και αφορά 2 κύριους τομείς:



ανεπαρκές μαθησιακό περιεχόμενο και
ακατάλληλοι όροι και συνθήκες εργασίας/πρακτικής άσκησης (πολύωρη
εργασία, μη ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη, υγεία και ασφάλεια ή

Σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση,
Βρυξέλλες 4.12.2013
2
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έκθεση σε επαγγελματικούς κινδύνους, μη καταβολή αμοιβής, ασαφής
νομική κατάσταση, επέκταση διάρκειας κ.λπ.)3
Με δεδομένα, λοιπόν, τα σημερινά υψηλότατα ποσοστά ανεργίας, και δη της
νεανικής ανεργίας, η πρακτική άσκηση καλείται να καταστεί σε ουσιαστικό
εργαλείο-«σκαλοπάτι» για την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, την
πρόσβαση σε ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις απασχόλησης, την προώθηση της
γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας.
Υπό αυτό το πρίσμα, η επιτυχής μετατροπή του χώρου εργασίας σε χώρου μάθησης
συναρτάται με μια σειρά αλληλοσχετιζόμενων παραγόντων και θεσμικών
προδιαγραφών ενώ προϋποθέτει μια δέσμη κύριων και υποστηρικτικών δράσεων
που διαμορφώνουν διαλεκτικά το περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης
αναβαθμίζοντας την ποιότητά της και θωρακίζοντας το χαρακτήρα της από
πρακτικές αποκλειστικής χρησιμοποίησής της σαν «ευκαιρία» υπαμειβόμενης και
χωρίς δικαιώματα απασχόλησης.
Σε αυτήν την κατεύθυνση η διερεύνηση και αξιολόγηση της ποιότητας των
προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται με τη συνεξέταση
ενός συνόλου δεικτών, παραγόντων και προδιαγραφών στους εξής άξονες:








Είδος και χαρακτηριστικά πρακτικής άσκησης, όπως αμοιβή, ζητήματα
ωραρίου, χρονική διάρκεια, ασφαλιστική κάλυψη, συνάφεια με σπουδές,
επαγγελματική εμπειρία και πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της ΠΑΝ κ.α.
Γνωσιακό περιεχόμενο και υποστήριξη μαθησιακής διεργασίας, όπως
επάρκεια και διαφάνεια, σαφήνεια καθηκόντων, καταλληλότητα για
μετάβαση στην αγορά εργασίας, εκτέλεση μη συμβατών με τη θέση
εργασιών, ύπαρξη υπηρεσιών-ενεργειών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής,
Εποπτείας, Καθοδήγησης κ.α.
Φύση περιβάλλοντος πρακτικής άσκησης, όπως συνθήκες εργασίας, υγεία
και ασφάλεια-έκθεση σε επαγγελματικό κίνδυνο, σχέση/στάση προσωπικού
επιχείρησης, συμπεριφορά επιχείρησης, δυνατότητα συζήτησης με διοίκηση
για την αποσαφήνιση των καθηκόντων κ.α.
Υποκειμενική ικανοποίηση από προσφερόμενη θέση πρακτικής άσκησης
όπως την αντιλαμβάνονται οι πρακτικά ασκούμενοι.

Ειδικότερα οι δείκτες που θα συνεξετασθούν και θα αποτιμηθούν είναι:




Το είδος της πρακτικής άσκησης.
Η χρονική διάρκεια, η εκ νέου συμμετοχή σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης
με έμφαση στο ενδεχόμενο πραγματοποίησής της στην ίδια επιχείρηση.
Η ύπαρξη και το ύψος της αμοιβής.

Σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση,
Βρυξέλλες 4.12.2013
3
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Το πλαίσιο ωρών και ημερών πρακτικής άσκησης, καθώς και οι αποκλίσεις
ως προς αυτό.
Το επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης.
Η τήρηση κανόνων υγείας και ασφάλειας.
Η ειδικότητα της προσφερόμενης θέσης πρακτικής άσκησης και η συνάφειά
της με τις σπουδές, την προγενέστερη επαγγελματική εμπειρία και την
πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της ΠΑΝ.
Η ύπαρξη σχετικού συμφωνητικού, ο προκαθορισμός των εκπαιδευτικών
στόχων, η σαφήνεια των καθηκόντων και η ενδεχόμενη ανάθεση
καθηκόντων που δεν προβλέπονταν στο συμφωνητικό.
Η συμπεριφορά του προσωπικού ως βασική όψη του εργασιακού
περιβάλλοντος.
Η σχέση και η συνεργασία με τη Διοίκηση της επιχείρησης.
Η αποδοχή της προσφερόμενης θέσης πρακτικής άσκησης, και η διερεύνηση
των λόγων μη αποδοχής.
Η ύπαρξη υπηρεσιών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, Εποπτείας και
Καθοδήγησης.
Η αξιολόγηση της συμβολής της πρακτικής άσκησης στην εύρεση εργασίας
και στην απόκτηση χρήσιμων δεξιοτήτων.
Ο βαθμός και οι διαστάσεις ικανοποίησης των πρακτικά ασκούμενων.

Οι παραπάνω δείκτες και το σύνολο των συλλεγόμενων δεδομένα προσεγγίζονται
συνδυαστικά αφενός με το γενικότερο εργασιακό, εκπαιδευτικό και
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, και αφετέρου με επιμέρους ηλικιακές,
οικογενειακές και γεωγραφικές παραμέτρους καθώς και τυχόν ιδιαιτερότητες της
εκάστοτε πληθυσμιακής ομάδας.
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1.3. Η έννοια της ποιότητας στην αυτοαπασχόληση
Τόσο στις κατευθυντήριες γραμμές, τα σχετικά ψηφίσματα και τις ειδικές ανά χώρα
συστάσεις της Ε.Ε., όσο και στο σύνολο των θεματικών Εκθέσεων Πρωτοβουλίας και
Γνωμοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρατηρείται μια σημαντική
μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς την ενθάρρυνση και (υπο)στήριξη της
ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ως κεντρική πολιτική οικονομικής
ανάκαμψης και καταπολέμησης της ανεργίας.
Ταυτόχρονα επισημαίνεται το ειδικό βάρος και ο κομβικός ρόλος που
διαδραματίζουν οι δράσεις Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Συμβουλευτικής,
Καθοδήγησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την βιωσιμότητα των
επιχειρηματικών εγχειρημάτων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης
σταδιοδρομίας των επιχειρηματιών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιορίζει την επιχειρηματικότητα ως «τη νοοτροπία και
τη διαδικασία δημιουργίας και ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας, με
ανάληψη κινδύνων, δημιουργικότητα ή/και καινοτομία, με ορθή διαχείριση, στο
πλαίσιο ενός νέου ή υφιστάμενου οργανισμού». Η Eurostat κάνει διάκριση μεταξύ
δύο διαφορετικών τύπων επιχειρηματιών, των «αυτοαπασχολούμενων», που δεν
απασχολούν κανέναν εργαζόμενο και των «εργοδοτών», οι οποίοι απασχολούν
τουλάχιστον έναν εργαζόμενο.
Σύμφωνα με το ΕΚΤ, αυτοαπασχολούμενοι θεωρούνται:
α) όσοι έχουν επιχείρηση -και αγροτική επιχείρηση- ανεξαρτήτως από το εάν έχουν
ή δεν έχουν πωλήσεις ή κέρδη (π.χ. ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούν
δραστηριότητα),
β) άτομα που βρίσκονται σε φάση έναρξης επαγγέλματος (π.χ. έχουν αγοράσει
εξοπλισμό) και
γ) όσοι εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση και αμείβονται ή όσοι εργάζονται σε
οικογενειακή επιχείρηση και δεν αμείβονται αλλά ζουν στο ίδιο νοικοκυριό.
Με δεδομένο και το βραχύβιο χρονικό διάστημα (28 ημερών) από την ολοκλήρωση
ή πρόωρη αποχώρηση από την παρέμβαση της ΠΑΝ, η διερεύνηση, αξιολόγηση και
αποτίμηση της ποιότητας της αυτοαπασχόλησης είναι μια πολυπαραγοντική
διαδικασία με συγκεκριμένες διαστάσεις που προσεγγίζεται σε 3 αλληλένδετα
μεταξύ τους επίπεδα:


Το περιεχόμενο της αυτοαπασχόλησης (επαγγελματική κατάσταση) με
άξονα την κατανομή τους στις τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες, τη φάση
ή/και την πρόοδο που έχει συντελεστεί ως προς την ανάληψη δράσης
επιχειρηματικότητας.
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Τα ειδικά χαρακτηριστικά της αυτοαπασχόλησης όπως βιωσιμότητα
εγχειρήματος, μέγεθος και κλάδος επιχείρησης, ώρες αυτοαπασχόλησης σε
εβδομαδιαία βάση, συνάφεια αντικειμένου με σπουδές, προγενέστερη
επαγγελματική εμπειρία και πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της ΠΑΝ κ.α.
Τους λόγους ανάληψης δράσης αυτοαπασχόλησης, δηλαδή τη διερεύνηση
των κινήτρων, στάσεων ή περιορισμών που οδήγησαν τους ωφελούμενους
στην εν λόγω απόφαση.

Πιο συγκεκριμένα οι δείκτες που θα αξιολογηθούν και θα συσχετισθούν είναι:







Χρονική διάρκεια αυτοαπασχόλησης (εξέταση και του ενδεχομένου της
πρόωρης διακοπής/τερματισμού).
Περιεχόμενο αυτοαπασχόλησης ως προς τη θέση στην επιχείρηση.
Αριθμός ωρών αυτοαπασχόλησης.
Συνάφεια αυτοαπασχόλησης με σπουδές, προγενέστερη επαγγελματική
εμπειρία και πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της ΠΑΝ.
Λόγοι απόφασης για ανάληψη δράσης αυτοαπασχόλησης.
Συμβολή της συμμετοχής στην παρέμβαση της ΠΑΝ στην απόφαση και
διαχείριση της δράσης αυτοαπασχόλησης.
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1.4 Ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση
Σύμφωνα με το σκοπό και τους στόχους της εξωτερικής αξιολόγησης του Έργου, η
επιλογή και εφαρμογή της ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης απαντά στην
αναγκαιότητα εμβάθυνσης σε απόψεις, αντιληπτικά σχήματα, μεθοδολογίες,
στάσεις και συμπεριφορές των άμεσα εμπλεκόμενων μερών στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση της Παρέμβασης της ΠΑΝ (βλ. Cohen, Manion, Morrison, 2008).
Με τις ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις επιχειρείται να συλληφθεί το νόημα,
ο ρόλος, ο τρόπος αντίληψης, το εύρος και το βάθος των απόψεων (που σχετίζονται
με το υπό διερεύνηση θέμα) όσων μετέχουν και συνδιαμορφώνουν μια διαδικασία,
αναζητώντας ζωντανές εμπειρίες σε πραγματικές περιπτώσεις με δεδομένες τις
δυσκολίες στην επιλογή του «δείγματος», καθώς και στην επεξεργασία και ανάλυση
των δεδομένων.
Αναφέρεται ότι στην ποιοτική έρευνα, ο όρος «κατανόηση» είναι περισσότερο
δόκιμος από τον όρο «εγκυρότητα». Σύμφωνα με τον Maxwell, ο οποίος ακολουθεί
τον Mishler (1990), «…όλοι εμείς οι ερευνητές, αποτελούμε μέρος του κόσμου που
ερευνούμε και δεν μπορούμε να είμαστε πλήρως αντικειμενικοί για αυτόν,
επομένως οι απόψεις των άλλων ανθρώπων είναι εξίσου έγκυρες με τις δικές μας
και το μέλημα της ερευνητικής διαδικασίας είναι να αποκαλύψει ακριβώς αυτές τις
απόψεις. Η εγκυρότητα συνεπώς αποδίδεται στις προσωπικές εξηγήσεις και όχι στα
δεδομένα ή στις μεθόδους (Hammersley &Atkinson, 1983). Αυτό που έχει σημασία
είναι το νόημα που το κάθε άτομο αποδίδει στα δεδομένα και στα συμπεράσματα
που εξάγονται από αυτό…..» (βλ. Cohen, Manion, Morrison, 2008:178).
Η προαναφερόμενη διαπίστωση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην περίπτωση της
εφαρμογής της ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης στην εξωτερική αξιολόγηση
του έργου. Παρόλο που η κριτική προσέγγιση διασφαλίζει ως ένα βαθμό την
επιστημονικότητα,

την

απαραίτητη

τεκμηρίωση

και

ουδετερότητα/

αντικειμενικότητα με επιπτώσεις στη μέγιστη εφικτή αξιοπιστία, η βέλτιστη
συνθετική ολιστική προσέγγιση της «οπτικής του άλλου» έχει το σχετικό
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υποκειμενισμό λόγω των αντιληπτικών σχημάτων που δύναται να τον επηρεάζουν,
της υπάρχουσας γνώσης, εμπειρίας, τεχνογνωσίας κ.λπ.
Με την παρούσα εξωτερική αξιολόγηση, το Έργο προσεγγίζεται ολιστικά και
πολύπλευρα με εναλλακτικές ή συμπληρωματικές διαδικασίες στη βάση των
αξιολογητικών κριτηρίων/ερωτημάτων που προσδιορίστηκαν και επιλέχθηκαν
σύμφωνα με τις αντίστοιχες κατευθύνσεις, προδιαγραφές και δείκτες με γνώμονα
το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο της ΠΑΝ. Σημειώνεται ότι δίνεται έμφαση στην
κριτική αποτίμηση των κάτωθι:


Σχεδιασμός/στρατηγική για την υλοποίηση της ΠΑΝ



Πορεία Υλοποίησης



Αποτελεσματικότητα



Αποδοτικότητα



Επιπτώσεις



Σύνδεση με το σύστημα «Εγγύηση για τη Νεολαία».

Ιδιαίτερη σημασία για την εξωτερική αξιολόγηση, η οποία τροφοδοτείται και
ανατροφοδοτείται από τις εκροές της εφαρμογής της ποιοτικής μεθοδολογικής
προσέγγισης, έχουν ζητήματα ορθολογικής αξιοποίησης των εκροών και –στο
βαθμό που είναι εφικτό– εγκυρότητας και αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων/
συμπερασμάτων της.
Ενδεικτικά αναφέρεται η αναγκαιότητα εστίασης στην πορεία και τα αποτελέσματα
της διεργασίας λαμβάνοντας υπόψη:
 τα διακριτά σημεία (και ως προς τους στόχους) της εξωτερικής και εσωτερικής
αξιολόγησης του έργου,
 τους θεματικούς προσανατολισμούς κατά την επεξεργασία, ανάλυση, σύνθεση
και εκτίμηση των δεδομένων (απολογιστικού χαρακτήρα),
 στη σημασία (διασφάλιση)της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας κατά την
ερμηνεία και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων, διαπιστώσεων, αξιολογικών κρίσεων,
κ.λπ.,
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 στην κριτική σύνθεση/εξειδίκευση των αποτελεσμάτων ανά άξονα, στο πλαίσιο
του οποίου εφαρμόζονται τα επιμέρους ειδικά κριτήρια αξιολόγησης, που
προκύπτουν από την ανάλυσή του κ.λπ.

1.4.1 Η εφαρμογή της ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης στην
εξωτερική αξιολόγηση του Έργου

Για τη διενέργεια της εξωτερικής αξιολόγησης με την εφαρμογή της ποιοτικής
μεθοδολογικής προσέγγισης πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις
στους άμεσα εμπλεκόμενους στο έργο (ΟΑΕΔ, Δικαιούχους, Παρόχους Κατάρτισης,
Επιχειρήσεις Υποδοχής).
Οι άξονες των συνεντεύξεων διαμορφώθηκαν στη βάση κοινών θεματικών
προσανατολισμών ανάλογα με τους στόχους της εξωτερικής αξιολόγησης, το ρόλο
και το βαθμό εμπλοκής των υποκειμένων της, οι οποίοι προσεγγίζονται ως βασικοί
συντελεστές της (ενσωμάτωση στοιχείων της action research). Η επεξεργασία και η
ανάλυση των δεδομένων από τις συνεντεύξεις έγινε με ανάλυση περιεχομένου, με
σκοπό να προκύψουν οι κατηγορίες δεδομένων και οι μεταξύ τους συσχετισμοί. Με
τον τρόπο αυτό δόθηκε η δυνατότητα να διερευνηθούν συστηματικά τα δεδομένα
και να εξεταστεί το υλικό που συλλέχθηκε στην ολότητά του. Επισημαίνεται ότι η
κατηγοριοποίηση αφορά στην ουσία τη διατύπωση ερωτήσεων και όχι την
προσπάθεια εξεύρεσης απαντήσεων4.
Κρίσιμα σημεία για την εξέλιξη της αξιολογικής διεργασίας αποτέλεσαν:
Η ευέλικτη προσαρμογή της υλοποίησης της αξιολογικής διεργασίας ανάλογα με
τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες των άμεσα εμπλεκομένων συντελεστών του
έργου στην παρούσα πολιτική, κοινωνικοοικονομική κατάσταση, καθώς και την
επικρατούσα κατάσταση στην αγορά εργασίας.

Στις ποιοτικές έρευνες έμφαση δίνεται στον ορισμό των κατηγοριών με σαφήνεια, ώστε να είναι
δυνατή η επανάληψη και ο έλεγχος της διαδικασίας και από άλλους (βλ.σχετ. Bird,κ.ά.,1999).
4
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Η ευέλικτη ανάπτυξη του χωροχρονικού πλάνου διενέργειας των συνεντεύξεων
συνεκτιμώντας τις διαστάσεις του χρόνου, του τόπου και του χώρου διεξαγωγής των
συνεντεύξεων παράλληλα με τις συνθήκες – περιορισμούς /δυνατότητες της
καθημερινής ζωής των ερωτώμενων.
Η δυνατότητα επιλογής των συμμετεχόντων να ανταποκριθούν σε ερωτήματα
ανάλογα με τη γνώση, την εμπειρία αλλά και τη διαθεσιμότητα τους σε ένα
περιβάλλον αμεσότητας, ειλικρίνειας, εχεμύθειας, αλληλεγγύης. Αναφέρεται ότι
μέρη

της

συνέντευξης

μπορούσαν

να

μην

μαγνητοφωνηθούν

/απομαγνητοφωνηθούν.
Συμπληρωματικά με το σχεδιασμό και προγραμματισμό της διεργασίας της
εξωτερικής αξιολόγησης, και συνεκτιμώντας τις κατευθύνσεις από το σχετικό
θεωρητικό

πλαίσιο,

αναπτύχθηκαν

τα

μεθοδολογικά

εργαλεία

της.

Πιο

συγκεκριμένα α) το πρωτόκολλο συνέντευξης, β) οι οδηγοί συνέντευξης, γ) οι
βασικές κλείδες ανάλυσης, ώστε να διενεργείται η ανάλυση περιεχομένου των
απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων σε κρίσιμα σημεία που επηρεάζονται από
τους στόχους σε συνάρτηση με το ρόλο και το περιεχόμενο της εμπλοκής των
ερωτώμενων μερών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση (διαφοροποίηση ως προς το
σχεδιασμό των ερωτημάτων των ημιδομημένων συνεντεύξεων συνεκτιμώντας το
προφίλ / ρόλο του ερωτώμενου).

Ειδικότερα αναφέρεται:
Α. Το Πρωτόκολλο Συνέντευξης, το οποίο συντελεί στην επιλεκτική/εστιασμένη
σκιαγράφηση του προφίλ των ερωτώμενων - εκπροσώπων φορέων (ΚΕΚ, ΟΑΕΔ,
ΕΕΔΕ, ΙΝΣΕΤΕ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έργων ΕΚΤ, Επιχειρήσεις Υποδοχής
Πρακτικά Ασκούμενων), το οποίο ενδέχεται να επηρεάζει τις απαντήσεις τους και τη
συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της εξωτερικής αξιολόγησης.
Β. Οι Άξονες των Ημιδομημένων Συνεντεύξεων για τους εκπροσώπους των
εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το σκοπό και τους
στόχους της εξωτερικής αξιολόγησης. Επίσης, συνεκτιμήθηκαν τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα και διαφοροποιήθηκαν/εξειδικεύτηκαν ανάλογα με τον ειδικό ρόλο
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των ερωτώμενων στη βάση κοινών θεματικών προσανατολισμών. Στο σχεδιασμό
των ερωτημάτων ανά άξονα συνέντευξης δόθηκε έμφαση στη δυνατότητα
εμβάθυνσης και πολυπρισματικής προσέγγισης ορισμένων ζητημάτων. Επιπλέον
στη βάση αυτών και ειδικά με τις απαντήσεις των ερωτώμενων δύναται να
ενισχύονται οι δυνατότητες επιρροής πολιτικών σε οριζόντιο ή και κάθετο επίπεδο
μέσα

από

συγκεκριμένες

προτάσεις/προβληματισμούς

που

προωθούνται,

συνθετικά και μη, από ένα φορέα ή και συλλογικά από τα υφιστάμενα σχήματα
συνεργασίας (τυπική/άτυπη δικτύωση).
Γ. Η Ανάλυση Περιεχομένου: Η επεξεργασία και η ανάλυση των εκροών από τις
ημιδομημένες

συνεντεύξεις

(απομαγνητοφωνημένα

κείμενα

ή

σημειώσεις

συνεντευκτή στις περιπτώσεις που δεν υπήρξε συναίνεση για μαγνητοφώνηση)
έγινε με ανάλυση περιεχομένου, ώστε να προκύψουν οι κατηγορίες δεδομένων και
οι μεταξύ τους συσχετισμοί. Ως μορφή ανάλυσης επιλέχθηκε η θεματική ανάλυση,
διότι ως ενότητα5 λαμβάνεται υπόψη η σημασία της ομάδας των λέξεων
(Βάμβουκας, 2006). Οι απαντήσεις, κωδικοποιημένες και κατανεμημένες στις
ανάλογες κατηγορίες, αποτέλεσαν το υλικό για περαιτέρω ανάλυση και
προβληματισμό μέσω γραπτών και περιγραφικών εξηγήσεων με τη χρήση της
ποιοτικής προσέγγισης.
Οι κλείδες ανάλυσης: Η ανάλυση περιεχομένου εστιάζει στη μελέτη, επεξεργασία,
ανάλυση των εκροών/δεδομένων με σκοπό την εμβάθυνση, τη συνθετική κριτική
προσέγγιση κατά τη διεξαγωγή συμπερασμάτων κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό καθοριστική
σημασία

κατά

τη

μελέτη

του

υλικού

έχει

η

αποδελτίωση

των

απομαγνητοφωνημένων και μη κειμένων βάσει των κλείδων ανάλυσης (νοητά ή και
εγγράφως).

Αναφέρεται

ότι

οι

κλείδες

ανάλυσης

τροφοδοτούνται

και

ανατροφοδοτούνται ανάλογα με τις εκροές και τα ευρήματα κατά τη μελέτη, την
επεξεργασία και την ανάλυση του υλικού με συνέπεια να μπορεί να
διαφοροποιούνται, να διευρύνονται ή να απορρίπτονται (όταν δεν προκύπτουν
σχετικά στοιχεία).

Η υιοθέτηση της σημασίας ως ενότητα ανάλυσης βασίζεται στην ιδέα ότι ο λόγος είναι μια
συμπεριφορά δηλωτική και αποκαλυπτική των κέντρων ενδιαφέροντος, των γνωμών, των
πεποιθήσεων, των φόβων κ.ά. (Βάμβουκας, 2006).
5
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Ενδεικτικά αναφέρονται ως κλείδες ανάλυσης του υλικού από τις συνεντεύξεις τα
κάτωθι:
 Στρατηγική – Σχεδιασμός: Με προσεγγίσεις συνολικά και ανά εμπλεκόμενο
φορέα συνεκτιμήθηκαν, μεταξύ άλλων, κρίσιμες διαστάσεις όπως ο προσδιορισμός
των αναγκών των ομάδων-στόχου και οι δυνατότητες ανταπόκρισης του
σχεδιασμού σε αυτές με βάση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δράσεις,
παρεμβάσεις, η συσχέτιση με το κοινωνικοοικονομικό και ειδικότερα το εργασιακό
περιβάλλον, η λειτουργία της ΠΑΝ ως πολιτική απασχόλησης και μέσο
καταπολέμησης της ανεργίας των νέων, καθώς αντιμετώπισης του φαινομένου των
NEETs κ.λπ.
 Εφαρμογή – Υλοποίηση: Εντοπίζονται κρίσιμα σημεία (crucial points) κατά την
υλοποίηση, που αφορούν την ανάπτυξη των υπηρεσιών μέσα από στοχευμένες
δέσμες δράσεων, διεργασίες και διαδικασίες, τα δυνατά και αδύνατα σημεία της
παρέμβασης της ΠΑΝ, την αποτίμηση της συνεργασίας των εμπλεκόμενων μερών
διερευνώντας παράλληλα και δυνατότητες συνεχούς παρακολούθησης της
παρέμβασης τόσο τμηματικά, όσο και ολιστικά. Ταυτόχρονα αναλύονται σε βάθος
άμεσες ή και έμμεσες απαντήσεις των ερωτώμενων που υποκρύπτουν, εμπεριέχουν
ή αναδεικνύουν καινοτομικά στοιχεία / καλές πρακτικές. Επίσης, διερευνώνται
σχήματα συνεργασίας που ενίσχυσαν την υλοποίηση και καθόρισαν την επίτευξη
των στόχων του έργου κ.λπ.
 Ανασχεδιασμός ή και Επανασχεδιασμός. Προσεγγίζονται κριτικά διεργασίες,
διαδικασίες, ρόλοι, βελτιωτικές και διορθωτικές παρεμβάσεις, δυνατά και αδύνατα
σημεία, προβλήματα και τρόποι πρόληψης και επίλυσης κατά την πορεία (βάσει και
της διαμορφωτικής αξιολόγησης), αλλά και με την ολοκλήρωση. Επίσης
συνεκτιμούνται,

όσον

αφορά

την

αποτελεσματικότητα,

προτάσεις

για

διαφοροποιήσεις του σχεδιασμού κατά την υλοποίηση. Ανάλογα εντοπίζονται
εναλλακτικές ή συμπληρωματικές δράσεις, διαδικασίες ή λειτουργίες εντός και
εκτός πλαισίου της ΠΑΝ.
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 Δικτύωση τυπικής ή και άτυπης μορφής6. Προσεγγίζεται κριτικά, πολύπλευρα και
ολιστικά, η δικτύωση –δομημένη και μη συνεργασία με όρια και στόχους– μεταξύ
φορέων, επιχειρήσεων, ομάδων στόχου, στελεχών. Αναγνωρίζονται υφιστάμενες
και νέες εταιρικές σχέσεις ή και εναλλακτικά σχήματα συνεργασίας τυπικής
ήάτυπης

μορφής.

Επιπλέον,

εντοπίζονται

οι

μορφές

επικοινωνίας,

αλληλοσυμπληρούμενες μέθοδοι καιτεχνικές, δυνατά και αδύνατα σημεία στην
πορεία αλλά και τα επιμέρους αποτελέσματα, κίνητρα και ανάγκες, προβλήματα,
περιορισμοί, αδυναμίες, αλλά και δυνατότητες, ευκαιρίες, προοπτικές κ.λπ.
Ενεργός Συμμετοχή. Αφορά την υιοθέτηση και την εφαρμογή της αρχής της
ενεργού συμμετοχής όπως προωθήθηκε στην πράξη ή και συνεκτιμήθηκε κατά το
σχεδιασμό. Αναζητούνται μέθοδοι, τεχνικές, οργανωτικά πλαίσια, διαδικασίες και
διεργασίες που συνέβαλαν στην ενίσχυση ή ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής,
ρόλοι και σχέσεις με βάση κριτήρια, προδιαγραφές, προϋποθέσεις συμμετοχής,
κίνητρα και ανάγκες σε συνάρτηση με τους στόχους, το χρόνο και το χώρο
προσέγγισης, κ.λπ.
Καινοτομία. Διερευνώνται στοιχεία καινοτομίας ως προς το στόχο, τη μέθοδο, το
αποτέλεσμα. Καινοτομικά στοιχεία δύναται να εμπεριέχονται κατά το σχεδιασμό
και την υλοποίηση, σε ρόλους και σχέσεις των τυπικά και άτυπα εμπλεκομένων στο
έργο, σε εργαλεία και μηχανισμούς επίτευξης των στόχων ενσωματώνοντας και
καλές πρακτικές, σε νέες ιδέες με καινοτόμες προσεγγίσεις πρόληψης και επίλυσης
προβλημάτων, σε στοιχεία, διαδικασίες, διεργασίες που συμβάλλουν στην
προστιθέμενη αξία, στην πολλαπλασιαστικότητα, στην ευρύτερη εφαρμογή
(συνέργεια με οριζόντιο ή και κάθετο mainstreaming), κ.λπ.
Mainstreaming σε οριζόντιο ή και κάθετο επίπεδο. Αναφέρεται σε εκροές με
προστιθέμενη αξία που δύναται να έχουν −άμεσα ή έμμεσα− ευρύτερη εφαρμογή.
Συγκεκριμένα, σε ευρήματα/αποτελέσματα που μπορεί να αξιοποιούνται στην
επιρροή

πολιτικών

φορέων (οριζόντιο

mainstreaming)

ή

και λόγω

της

Η Δικτύωση αφορά τα υφιστάμενα σχήματα συνεργασίας, τις σχέσεις με διαφορετική εστίαση, αλλά
σε κοινό πλαίσιο, μεταξύ φορέων, δομών, επιχειρήσεων, στελεχών, εκπαιδευτών πρακτικής,
επωφελούμενων συνεκτιμώντας κριτήρια φύλου, ηλικίας, εκπαιδευτικού επιπέδου, γεωγραφικής
διασποράς, κλάδου, επαγγελματικής εξειδίκευσης, κ.λπ.
6
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πολλαπλότητας των ρόλων των συνεργαζόμενων φορέων σε εθνικές /κλαδικές
πολιτικές για την ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας στο
πλαίσιο της διά βίου μάθησης, τη σύνδεση κατάρτισης -απασχόλησης ή και
αυτοαπασχόλησης, τη δικτύωση εστιάζοντας στο gender mainstreaming, την
προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, κ.ά. (κάθετο mainstreaming), κ.λπ.

Με έναυσμα τα προαναφερόμενα σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του έργου της ΠΑΝ
η δυνατότητα επιλογής από τους ίδιους τους νέους του Παρόχου, αλλά και του
αντικειμένου κατάρτισης αποτελεί7 δυνητικό στοιχείο mainstreaming (π.χ. Σύνδεση
με το σύστημα «Εγγύηση για τη Νεολαία»).

Οι προαναφερόμενες κλείδες αναλύσεις καθοδηγούν και υποστηρίζουν την
ανάλυση του περιεχομένου των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων με
εστιάσεις /προσανατολισμούς σε όλες τις συνεντεύξεις στα κάτωθι:
Στρατηγική – σχεδιασμός, εφαρμογή – υλοποίηση, ανασχεδιασμός ή και
επανασχεδιασμός, δικτύωση τυπικής η και άτυπης μορφής, ενεργός συμμετοχή,
καινοτομία, mainstreaming σε οριζόντιο ή και κάθετο επίπεδο.

Οι κλείδες ανάλυσης μπορεί να αξιοποιούνται και κάθετα εστιάζοντας ανά
περίπτωση στους εμπλεκόμενους φορείς. Για παράδειγμα στην περίπτωση του

7Με

δεδομένο τη δυνατότητα συμβολής της υπάρχουσας τεχνογνωσίας στην προστιθέμενη αξία και
στην ευρύτερη εφαρμογή σημειώνεται ότι, η ενεργός συμμετοχή των νέων σε δράσεις και
παρεμβάσεις που τους αφορούν και συγκεκριμένα σε όλο το φάσμα των διαδικασιών και
λειτουργιών, υπηρεσιών και δικτυωμένων δομών δια βίου μάθησης, στήριξης της απασχόλησης
/αυτοαπασχόλησής τους, αποτελεί συστατικό οριζόντιου /κάθετου mainstreaming. Για παράδειγμα
στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Απασχόληση», άξονας YOUTHSTART I & II, καθώς και
στην Ευρωπαϊκή Θεματική Ομάδα TG 09 «ACTIVE INVOLVMENT» (βλ. σχ. «IT’S MAGIC»
(MENTORING, ADVOCASY, GUIDANCE, INFORMATION, COUNSELING)), αναλύθηκαν βιώματα,
εμπειρίες, πρακτικές που παρουσίαζαν ενδιαφέρον και κατόπιν αξιολόγησης «καλές πρακτικές»
ενεργούς συμμετοχής των νέων για την απασχόληση/ αυτοαπασχόλησή τους. Προσεγγίστηκαν
συστηματοποιημένες, αλλά ανοιχτές, δυναμικές και ευέλικτες διαδικασίες και λειτουργίες,
ολοκληρωμένες, αλληλοσυμπληρούμενες ή εναλλακτικές στοχευμένες δράσεις/ παρεμβάσεις και
δέσμες υπηρεσιών με πολλαπλές θετικές επιπτώσεις σε μέτρα πολιτικές και μελλοντικές
πρωτοβουλίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (Σιδηρά, 1998 – 99, Καραλής, 2007, 2008,
Ναγόπουλος, Σιδηρά, 2005, Σιδηρά, Ναγόπουλος, 2007, 2008)
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ΟΑΕΔ/ υπηρεσίες ΟΑΕΔ (προσέγγιση ανά εμπλεκόμενο φορέα) οι κλείδες ανάλυσης
αφορούν τα κάτωθι:

Στρατηγική – Σχεδιασμός/ Εφαρμογή – Υλοποίηση: Αξιοποίηση υπάρχουσας
εμπειρίας/ τεχνογνωσίας α) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: αξιοποίηση
εμπειρίας στο σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης,
αξιοποίηση εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού φορέα, δομών και υπηρεσιών,
κ.ά. και β) στην αξιολόγηση του έργου της ΠΑΝ ως προς: τη δομή, την οργάνωση, το
συνδυασμό Θεωρητικής Κατάρτισης & Πρακτικής Άσκησης, την επάρκεια της
πρακτικής Άσκησης, δυνατά/αδύνατα σημεία, ρόλους και σχέσεις, κ.λπ.

Ενεργός συμμετοχή / συμβολή εμπλεκόμενου φορέα / συντελεστή του έργου:
Είδος και εύρος υπηρεσιών / δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του έργου ανά
περίπτωση εφαρμογής, βαρύτητα (βαθμός) συμμετοχής/εμπλοκής στο σχεδιασμό
και στην υλοποίηση, κίνητρα, ανάγκες, δυνατότητες, περιορισμοί, προβλήματα,
τρόποι πρόληψης και επίλυσης, δυνατά και αδύνατα σημεία, προοπτικές,
επιπτώσεις, κ.ά.

Ανατροφοδότηση με εισροές από τους εκπροσώπους του φορέα και από τους
επωφελούμενους του έργου (ανάλογα την ομάδα /υποομάδα στόχο) σχετικά με:


προβλήματα/ζητήματα

που

προέκυψαν

κατά

την

υλοποίηση

της

παρέμβασης της ΠΑΝ, με έμφαση στα κυριότερα και σε τι συνίσταντο,


ανάλογη προσαρμογή ρόλων/σχέσεων,



αντιμετώπιση

μη

προβλέψιμων

προβλημάτων

και

αξιοποίηση

μη

προσδοκώμενων ωφελειών κ.ά.

Ανασχεδιασμός της παρέμβασης της ΠΑΝ: κρίσιμα σημεία με βάση την εμπειρία
του φορέα που πρέπει να συμπεριληφθούν, να ενισχυθούν ή να τροποποιηθούν
στην ΠΑΝ, ανατροφοδότηση προσδοκώμενης σχέσης στόχων – αποτελεσμάτων κ.ά.

Επιπρόσθετα σε επίπεδο υπηρεσιών, δραστηριοτήτων, διαδικασιών κλείδες
ανάλυσης μπορεί – ανάλογα με την περίπτωση – να αποτελούν τα κάτωθι:
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Ενημέρωση-πληροφόρηση των εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ ανέργων: πηγές,
επάρκεια, τρόποι ενημέρωσης και αντίστοιχης καθοδήγησης των ανέργων, εύρος
και μορφή υποστήριξης (π.χ. εξατομικευμένη ενημέρωση), τρόποι εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από δυνητικά ωφελούμενους, απόψεις, εμπειρίες, βιώματα,
εκτιμήσεις από εκπρόσωπο /εμπλεκόμενο στην ΠΑΝ στέλεχος ΟΑΕΔ του μέτρου της
επιταγής

κατάρτισης

και

της

λογικής

παροχής

της

δυνατότητας

στους

ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι τον Πάροχο και το αντικείμενο της κατάρτισής
τους (πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα, δυνατά, αδύνατα σημεία, προβλήματα,
λύσεις, τρόποι πρόληψης/αντιμετώπισης με δεδομένο τόσο το σημερινό
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, όσο και την επικρατούσα κατάσταση στην αγορά
εργασίας), κλπ.

Σημειώνεται ότι σε επιλεγμένες περιπτώσεις θεματικοί προσανατολισμοί/κλείδες
ανάλυσης μπορεί να προσδιοριστούν στις διαδικασίες και τις παρεχόμενες
υπηρεσίες: ενημέρωση-πληροφόρηση, κατάρτιση, πρακτική άσκηση, εποπτεία,
τοποθέτηση, απασχόληση, αυτοαπασχόληση, κ.λπ. (π.χ. είδος, εύρος, μεθοδολογία
εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης, διερεύνηση νέων αναγκών, δυνατά
και αδύνατα σημεία, προβλήματα, τρόποι πρόληψης ή επίλυσης, ρόλοι και σχέσεις
κ.λπ.).
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1.4.2 Η εφαρμογή της ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης: Άξονες και
κριτήρια εξωτερικής αξιολόγησης

Η διεργασία της εξωτερικής αξιολόγησης εμπεριέχει πλέγμα λειτουργιών και
διαδικασιών. Προσεγγίζει ζητήματα, που αποτελούν τα αντικείμενα της
αξιολόγησης και απαντούν στο «τι αξιολογείται» οριζόντια ή και κάθετα,
αλληλένδετα, παράλληλα ή συμπληρωματικά, ανάλογα με την

περίπτωση

εφαρμογής.
Ενδεικτικά αναφέρονται: η πορεία και τα αποτελέσματα, ο βαθμός επίτευξης των
στόχων, το προφίλ, οι ρόλοι, το έργο και η συμβολή των εμπλεκομένων
συντελεστών, οι παρεχόμενες υπηρεσίες ανά εμπλεκόμενο φορέα, οι μηχανισμοί
διαμεσολάβησης με την αγορά εργασίας και ειδικά η διάγνωση αναγκών των
ομάδων και υποομάδων στόχου, η σύνδεση-δικτύωση με τις επιχειρήσεις
πρακτικής άσκησης και ενδεχομένως απασχόλησης των ωφελούμενων, οι
επιπτώσεις συνολικά

και επιμέρους, η δικτύωση, η καινοτομία, το

mainstreaming κ.ά.

Στο πλαίσιο της εξωτερικής αξιολόγησης του Έργου της ΠΑΝ οι άξονες αξιολόγησης
αναλύονται σε κριτήρια/ερωτήματα αξιολόγησης, τα οποία αλληλεπιδρούν και
ενδεχομένως επικαλύπτονται μεταξύ τους, κάτι το οποίο όχι μόνο δεν αξιολογείται
ως «πρόβλημα», αλλά αντιθέτως ισχυροποιεί και τεκμηριώνει τις διαπιστώσεις, τις
κρίσεις και εκτιμήσεις. Στην πραγματικότητα, ως επακόλουθο των μεθοδολογικών
επιλογών και εφαρμογών, μερικές επικαλύψεις, επαναλήψεις, συγκλίσεις των
εκροών

αξιοποιούνται

τεκμηριώνουν

τα

θετικά/δυναμικά,

ευρήματα

της

αναδεικνύουν

αξιολόγησης,

τις

τη

βαρύτητα

προτάσεις

και

και
τους

προβληματισμούς που προκύπτουν. Ειδικά οι αντιθέσεις, οι προβληματισμοί και τα
νέα ερωτήματα που προκύπτουν συμβάλλουν στη διεύρυνση ή και στην εμβάθυνση
της αξιολογικής διεργασίας σε συνάρτηση και με το θεωρητικό της πλαίσιο.
Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένοι από τους άξονες οι οποίοι
αναλύονται και εξειδικεύονται σε κριτήρια αξιολόγησης.
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Άξονες αξιολόγησης
Α. Στρατηγική του έργου συνολικά και ειδικά ανά εμπλεκόμενο Συντελεστή:
Σχεδιασμός – Προγραμματισμός (Α1)–(Α2)Εφαρμογή της στρατηγικής και
ανατροφοδότηση κατά την πορεία υλοποίησης του Έργου.
Η στρατηγική, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της κατά την υλοποίηση του έργου της
ΠΑΝ αξιολογείται σε συνάρτηση με το ευρύτερο πλαίσιο που εντάσσεται, δηλαδή
το του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»,
Επενδυτική Προτεραιότητα 8.2. «Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων,
ειδικότερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
Παράλληλα με την οριζόντια προσέγγιση της στρατηγικής που εφαρμόζεται, αυτή
αξιολογείται και κάθετα ανάλογα με την στοχευμένη παρέμβαση/εφαρμογή, τους
εμπλεκόμενους συντελεστές και τις επιδράσεις της.
Οι βασικοί συντελεστές του έργου της ΠΑΝ είναι:


η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έργων ΕΚΤ (δικαιούχος),



η ΕΕΔΕ και το ΙΝΣΕΤΕ (συνδικαιούχοι στην περίπτωση της παρέμβασης στον
κλάδο του τουρισμού),



ο ΟΑΕΔ,



ο πάροχος κατάρτισης που αναλαμβάνει την ανάπτυξη των υπηρεσιών ανά
ομάδα και υποομάδα στόχου,



οι επιχειρήσεις τοποθέτησης για πρακτική άσκηση και ενδεχομένως για
απασχόληση μετά την ολοκλήρωσή της (εργοδότες).

Σημείωση: Στις περιπτώσεις που στην πράξη εμπλέκονται και πρόσθετοι
παράγοντες /συντελεστές αξιολογούνται με ιδιαίτερη βαρύτητα ως προς το προφίλ,
το ρόλο και το έργο τους, είτε η επίδρασή τους ήταν θετική, είτε όχι.
Α1. Σχεδιασμός – Προγραμματισμός: Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν:
η σαφήνεια και η ακρίβεια, η εφικτότητα και η μετρησιμότητα

-

αξιολογησιμότητα των στόχων (η δυνατότητα να μπορεί να αξιολογηθούν ως προς
την επίτευξή τους), η συνάφεια των διαπιστωμένων αναγκών με τους στόχους
συνολικά και ανά περίπτωση εφαρμογής, η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών
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στόχων σε ρητά και μη ρητά διατυπωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, η επάρκεια
και η καταλληλότητα δράσεων/διαδικασιών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών
αναγκών και ειδικά σε σχέση με οριζόντιες δεξιότητες αλλά και με συγκεκριμένες
ειδικότητες /επαγγέλματα, η συνάφεια αναγκών και προβλεπόμενων τρόπων
παρέμβασης για την κάλυψη αυτών, η ανταπόκριση του αρχικού σχεδιασμού του
έργου σε πραγματικές ανάγκες και η συμβολή αυτού στην εκπλήρωση των στόχων
και στην κάλυψη των αναγκών (όσο είναι εφικτό δεδομένου του ευρύτερου
κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, η επάρκεια και η καταλληλότητα των
επιλογών

συνδυαστικά

και

μη

με

την

αποτελεσματικότητα

των

προβλεπόμενων/προγραμματισμένων δράσεων και διαδικασιών όσον αφορά τις
διαπιστωμένες ανάγκες και δυνατότητες, η πρόβλεψη για υιοθέτηση ή και η
δυνατότητα εφαρμογής και προώθησης καινοτομιών όσον αφορά το σκοπό, τη
δυνατότητα επίτευξης αυτού, τη μέθοδο, το αποτέλεσμα, αλλά και ευρύτερα
προσδοκώμενα αποτελέσματα, κ.λπ.
Σημειώνεται ότι η συμβολή του αρχικού σχεδιασμού στο έργο αφορά το εταιρικό
σχήμα και το έργο, την αξιοποίηση υφιστάμενων, αλλά και τη δυνατότητα
προώθησης νέων εταιρικών σχέσεων τυπικής και άτυπης μορφής (δικτύωση), την
εφικτότητα γενικών και ειδικών στόχων, τη συνοχή των παρεχόμενων υπηρεσιών
και τις δυνατότητες παρακολούθησης της εξέλιξης των αναγκών, την καταλληλότητα
και συμβατότητα με τους στόχους της ΠΑΝ ευρύτερα σε επίπεδο θεσμικού
πλαισίου, την προβλεπόμενη σχέση κόστους - ωφέλειας, κ.ά.

Α2. Εφαρμογή της στρατηγικής και ανατροφοδότησή της κατά την πορεία
υλοποίησης του Έργου: Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν:
η επάρκεια, η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητα του προφίλ, των ρόλων
και του έργου των συντελεστών και των εταιρικών σχημάτων συνεργασίας, η
οριοθέτηση των ρόλων και η σαφήνεια των αρμοδιοτήτων στην πράξη, η συνεχής
ανατροφοδότηση της υλοποίησης με βάση τις εκροές από τη συστηματική
παρακολούθηση της εξέλιξης των (εκπαιδευτικών και μη) αναγκών και
δυνατοτήτων, η επαρκής και πολυδιάστατη αντιμετώπιση των προβλημάτων
παρεμβαίνοντας για την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους,  η κάλυψη των

47
εκπαιδευτικών και μη αναγκών με δέσμες δράσεων/ υπηρεσιών (ειδικά σε
περιπτώσεις που

αλληλεπιδρούν οι προσωπικές, οικογενειακές, κοινωνικές,

επαγγελματικές ανάγκες), η αλληλουχία/αλληλοσυμπλήρωση των τρόπων
υποστήριξης της απασχόλησης/αυτοαπασχόλησης, η σε βάθος

διάγνωση,

αναγνώριση και αξιοποίηση δυνατοτήτων, προοπτικών, ταυτόχρονα με την
άμβλυνση αδυναμιών ή περιορισμών και την αντιμετώπιση προβλημάτων και
περιορισμών, η καταλληλότητα της σχέσης στόχων, χρόνου, δράσεων, κόστους,
η δυνατότητα ευελιξίας, βελτιώσεων, διορθώσεων κ.λπ. σε επίπεδο στρατηγικών
στόχων κατά την ανάπτυξη του έργου σε εξατομικευμένη βάση, η ορθολογική
αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων μέσα από την ενίσχυση των σχέσεων και τη
συνέργεια των δράσεων (συνέργια με δικτύωση), κ.λπ.
Β. Ανάπτυξη υπηρεσιών/ δράσεων στο πλαίσιο του έργου της ΠΑΝ
Υπό το πρίσμα της τελικής εξωτερικής αξιολόγησης προσεγγίζεται η ανάπτυξη των
υπηρεσιών συνεκτιμώντας το σχεδιασμό και την παροχή τους συνολικά, ανά φορέα
και ανά υπηρεσία. Συγκεκριμένα συσχετίζονται ο προγραμματισμός, η υλοποίηση,
η παρακολούθηση, η ανατροφοδότηση και η βελτιωτική/διορθωτική παρέμβαση με
βάση τη συστηματική συνεχή αξιολόγηση (προσεγγίζεται η ανάπτυξη υπηρεσιών
συνεκτιμώντας όλες τις φάσεις).
Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν:
η επάρκεια, η καταλληλότητα, η πληρότητα και η αποτελεσματικότητα των
υπηρεσιών/δράσεων με βάση τους στόχους. η αποτελεσματικότητα της
μεθοδολογίας (μέθοδοι, τεχνικές, μέσα) υλοποίησης με έμφαση στη συνάφεια, στη
συνέργια, στην επάρκεια και στην καταλληλότητα των δράσεων /υπηρεσιών όσον
αφορά την

ανταπόκριση στις διαπιστωμένες ανάγκες/ δυνατότητες,κ.ά.,η

αποτελεσματικότητα
αναγνωρίζοντας

της

σχέσης

παράλληλα

στόχων-περιεχομένου–χρόνου-κόστους

δυνατότητες

και

περιορισμούς,

η

αποτελεσματικότητα της σχέσης κόστους– ωφέλειας η αποτελεσματικότητα των
ρόλων στο πλαίσιο ανάπτυξης των υπηρεσιών: τα διαθέσιμα προσόντα, οι
συστηματικές

αλληλεπιδράσεις,

οι

σαφείς

αρμοδιότητες,

οι

σαφώς

προσδιορισμένοι ρόλοι στο πλαίσιο της σχέσης/των σχέσεων, η αποτελεσματική
λειτουργία των σχημάτων συνεργασίας με εστιάσεις (δικτύωση) στη μέθοδο, το
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χρόνο, τα δυνατά και αδύνατα σημεία, η αποτελεσματικότητα, η αλληλουχία και
η αλληλεπίδραση των προσχεδιασμένων μηχανισμών, διεργασιών, διαδικασιών,
δράσεων πρόληψης ήεπίλυσης προβλημάτων, η στοχευμένη ανάλογα με ανάγκες
και στόχους ανάπτυξη των υπηρεσιών, συνεκτιμώντας την εξέλιξη αναγκών/
δυνατοτήτων, τις επιπτώσεις, τα πολλαπλασιαστικά οφέλη και τη δυνητική
προστιθέμενη αξία τους κ.λπ., η συμβατότητα, καταλληλότητα, συνάφεια,
αντιστοιχία στόχων - αποτελεσμάτων της εφαρμογής του έργου, οι επιπτώσεις,
τα πολλαπλασιαστικά οφέλη σε συνάρτηση με το ρόλο των εμπλεκομένων.
Σημείωση:
Τα προαναφερόμενα συσχετίζονται αξιολογικά (σε κάθετο επίπεδο) με α)την
ταυτότητα

του

εμπλεκόμενου

Συντελεστή

(Διαχειριστική

Αρχή,

πάροχος,

επιχείρηση, ΟΑΕΔ, κ.λπ.), β) το προφίλ και το ρόλο του στην πράξη, γ) τη συσχέτιση
της πράξης με το σχετικό σχεδιασμό και ειδικότερα με αρμοδιότητες, καθήκοντα
αλλά και τυχόν εθελοντικές πρωτοβουλίες που έλυσαν ή δημιούργησαν
προβλήματα, αποδυνάμωσαν ή ενίσχυσαν δυνατότητες ή προοπτικές, κ.λπ.
Γ. Η Δικτύωση: Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν: τη σαφήνεια της στόχευσης
και την ακρίβεια της οριοθέτησης ρόλων και σχέσεων (ποιοι εμπλέκονται, γιατί,
πώς, πότε, σε ποια εμβέλεια, με ποια διαμεσολαβητική /διαπραγματευτική ισχύ,
κ.ά.), την αναγνώριση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων, αλλά και την άμβλυνση
αδυναμιών, την αποτελεσματικότητα των τρόπων πρόληψης / επίλυσης
προβλημάτων, την αξιοποίηση / ενσωμάτωση καινοτομιών, την αξιοποίηση
υφιστάμενων συνεργασιών και τη διάθεση σχετικής τεχνογνωσίας, την επαρκή
συσχέτιση / σύνδεση με άλλες μορφές συλλογικότητας και άλλες συνεργατικού
τύπου συλλογικές δομημένες παρεμβάσεις κ.λπ.
Δ. Η Καινοτομία: Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν:  την αποτελεσματική
στοχευμένη διερεύνηση, αναγνώριση, προώθηση και ευρύτερη εφαρμογή νέου
τύπου (καινοτόμων) στοιχείων, την υιοθέτηση πρόσθετων καινοτόμων στοιχείων,
διαστάσεων, συστατικών σε στόχους και στρατηγικές προτεραιότητες, 
εναλλακτικές εφαρμογές με βάση τους στόχους αλλά και στο επίπεδο επίτευξής
τους (μεθοδολογικά),  την πολλαπλή δυναμική αξιοποίησή της καινοτομίας στο
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σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και αξιολόγηση (επίδραση στη
μεθοδολογία και τα αποτελέσματα), κ.λπ.
Σημείωση: Οι προαναφερόμενοι άξονες αξιολόγησης αφορούν και τις παρεχόμενες
υπηρεσίες στο πλαίσιο της ΠΑΝ (συνεκτιμώντας διαδικασίες και λειτουργίες) π.χ. τα
εξής: α) προσέγγιση, προσέλκυση, ενημέρωση, ενεργοποίηση, β) στοχευμένη
ενημέρωση, πληροφόρηση, ενδυνάμωση, συμβουλευτική βάσει διαπιστωμένων
αναγκών και εκροών από την παρακολούθηση της εξέλιξης αυτών, γ) κατάρτιση,
πρακτική άσκηση, συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε εξατομικευμένη
βάση, δ) τοποθέτηση, ε) εποπτεία – παρακολούθηση – αξιολόγηση κ.λπ.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σχεδιασμός – Στρατηγική για την υλοποίηση
της ΠΑΝ
Στην ενότητα αυτή αξιολογείται ο σχεδιασμός και η στρατηγική για την υλοποίηση
της ΠΑΝ, ως ουσιαστικό στοιχείο που μπορεί να καθορίσει το βαθμό επιτυχίας ή τις
ενδεχόμενες δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση των Πράξεων.
Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων σχεδιάστηκε ώστε να υποστηρίξει
τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης σε
περιφέρειες με ποσοστά ανεργίας των νέων που υπερβαίνουν το 25%,
χρηματοδοτώντας έργα και δράσεις με σκοπό «να διασφαλίσει ότι η παρεχόμενη
στήριξη ανά νέο θα είναι επαρκής ώστε να κάνει τη διαφορά στις περιοχές της
Ευρώπης
όπου
οι
δυσκολίες
είναι
εντονότερες»
(ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docId=435&langId=el).
Στο πλαίσιο αυτό τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι
ηλικίας έως 25 ετών δέχονται προσφορά καλής ποιότητας εργασίας, συνεχούς
εκπαίδευσης, μαθητείας ή άσκησης, εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που
καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την τυπική εκπαίδευση.
Ευθύς εξαρχής, η ΠΑΝ προοριζόταν ως χρηματοδοτικός πόρος που παρέχει
συγκεντρωμένη υποστήριξη σε νέους στις περιφέρειες της Ευρώπης που
επηρεάστηκαν περισσότερο από την ανεργία των νέων, δηλαδή σε νέους NEETs.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού για το ΕΚΤ, η ΠΑΝ έχει ως στόχο «όλους
τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης
ή κατάρτισης, που κατοικούν στις επιλέξιμες περιοχές, οι οποίοι είναι οικονομικά
μη ενεργοί ή άνεργοι (συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων), είτε είναι
εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία είτε όχι. Τα κράτη μέλη δύνανται να
αποφασίζουν, σε εθελοντική βάση, να διευρύνουν την ομάδα-στόχο
περιλαμβάνοντας τους νέους ηλικίας κάτω των 30 ετών». Η ΠΑΝ υποστηρίζει,
μεταξύ άλλων, την υλοποίηση της «εγγύησης για τη νεολαία» σύμφωνα με τη
σύσταση του Συμβουλίου (αιτιολογική σκέψη 11 του κανονισμού για το ΕΚΤ).
Από την προοπτική της πολιτικής, ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η ΠΑΝ παρέχει
προσφορές καλής ποιότητας, δηλαδή δέσμες παρεμβάσεων που θα διευκολύνουν
τη μετάβαση του προσώπου στην αγορά εργασίας, με την επίτευξη των στόχων που
τέθηκαν σύμφωνα με τους δείκτες αποτελεσμάτων που αναφέρονται στο
παράρτημα II του κανονισμού για το ΕΚΤ. Αντίστοιχα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να
διασφαλίσουν την κατάλληλη χρηματοδοτική στήριξη ανά πρόσωπο-στόχο. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι, σαφώς, σε κανένα κράτος μέλος δεν επαρκούν μόνο οι

51
πόροι της ΠΑΝ για την προσφορά εγγυήσεων για τη νεολαία σε όλους τους νέους
NEETs.
Ως εκ τούτου, η έμφαση δίνεται στην παροχή προς τα στοχευόμενα μεμονωμένα
πρόσωπα της ΠΑΝ διαδρομών / δεσμών μέτρων με στόχο την ενεργό ένταξη στην
αγορά εργασίας, θέτοντας έτσι τα μεμονωμένα πρόσωπα και τις ανάγκες τους στο
επίκεντρο της παρέμβασης και προσαρμόζοντας τις παρεμβάσεις αναλόγως. Στο
πλαίσιο της ΠΑΝ κάθε μεμονωμένο πρόσωπο θα λαμβάνει ένα κατάλληλο φάσμα
παρεμβάσεων και τελικά μια προσφορά απασχόλησης και/ή συνεχή εκπαίδευση και
κατάρτιση, πρακτική άσκηση ή μαθητεία. Ως εκ τούτου, οι παρεμβάσεις / δράσεις
θα πρέπει να αποσκοπούν στη διατηρήσιμη ενεργοποίηση της ομάδας-στόχου.
Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων θα
πρέπει να καθοδηγείται από τον γενικό στόχο της επίτευξης των ειδικών στόχων της
ΠΑΝ, σύμφωνα με τους δείκτες αποτελεσμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα II
του κανονισμού για το ΕΚΤ.
Τυπικά παραδείγματα παρεμβάσεων που υποστηρίζονται από την ΠΑΝ στο πλαίσιο
μεμονωμένου σχεδίου / διαδρομής μπορεί να περιλαμβάνουν:
 Παροχή πρακτικών ασκήσεων και μαθητειών
 Παροχή της πρώτης επαγγελματικής εμπειρίας
 Μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας
 Στοχοθετημένες
προσλήψεων

και

καλά

σχεδιασμένες

επιδοτήσεις

μισθών

και

 Μέτρα κινητικότητας για την απασχόληση και την κατάρτιση
 Υποστήριξη για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νέους
επιχειρηματίες
 Ποιοτικά μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 Προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας για όσους εγκαταλείπουν πρόωρα το
σχολείο
Τα παραδείγματα των ανωτέρω δράσεων συνάδουν με τις παρεμβάσεις για τους
νέους που αναφέρονται στη σύσταση για τη θέσπιση εγγύησης για τη νεολαία. Κατά
συνέπεια, η ΠΑΝ θα αποτελέσει βασικό χρηματοδοτικό μέσο για την υποστήριξη
της εφαρμογής των σχετικών δράσεων που ορίζονται στα εθνικά σχέδια εφαρμογής
της εγγύησης για τη νεολαία σε όλα τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για την ΠΑΝ
(Καθοδήγηση για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων –
Θεματική Έρευνα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου).
Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα ευρήματα από τις
ημιδομημένες συνεντεύξεις που αναφέρονται στο τμήμα των αξιολογικών
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κριτηρίων του Σχεδιασμού/Στρατηγικής και της Υλοποίησης.
πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις με:






Στο πλαίσιο αυτό

στέλεχος της Διαχειριστικής Αρχής
στελέχη των Δικαιούχων (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής, ΕΕΔΕ και ΙΝΣΕΤΕ)
στέλεχος του ΟΑΕΔ
στελέχη Αναδόχων (τρία Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης)
στελέχη Επιχειρήσεων στις οποίες τοποθετήθηκαν ωφελούμενοι για
πρακτική άσκηση.

Η επιλογή του εργαλείου της ημιδομημένης συνέντευξης, ως συμπληρωματικού της
ποσοτικής έρευνας σε σταθμισμένο δείγμα ωφελουμένων, έγινε με κριτήριο την
αυξημένη αλληλεπίδραση, που είναι η πηγή τόσο των πλεονεκτημάτων, όσο και των
μειονεκτημάτων της συνέντευξης ως τεχνικής έρευνας. Με τον τρόπο αυτό
επιδιώξαμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερο «βάθος» στην προσέγγιση και να
μειώσουμε τους κινδύνους παρερμηνειών για τις απόψεις των στελεχών που είχαν
κομβικό ρόλο είτε στο σχεδιασμό, είτε στην υλοποίηση των δράσεων προς
αξιολόγηση. Από την άλλη μεριά, κρίναμε ότι το ενδεχόμενο «προσαρμογής» των
συμμετεχόντων σε αυτό που εκλαμβάνουν ως προσδοκίες του ερευνητή, που
καταγράφεται ως ένα σημαντικό μειονέκτημα των συνεντεύξεων (Cohen, Manion,
1994, σελ. 389, Faulkner κ.συν., 1999, σελ. 34), περιορίζεται σημαντικά από την
ιδιότητα, το επαγγελματικό προφίλ και την επάρκεια εμπειρογνομωσύνης των
συμμετεχόντων στελεχών. Υιοθετήσαμε για τη συνέντευξη ως γενικό σχήμα αυτό
της ημι-δομημένης (semi-structured) συνέντευξης που βασίζεται στην
αναπλαισίωση των απόψεων που καταθέτουν οι συμμετέχοντες και για τις
ερωτήσεις αυτό της «ανοιχτής ερώτησης – χωνί» (Cohen, Manion, 1994, σελ. 381-2),
ξεκινώντας από μια ευρεία ερώτηση, η οποία σταδιακά «στενεύει» σε περισσότερο
εξειδικευμένες. Οι κλειστές ερωτήσεις, που χαρακτηρίζονται από την επιβολή
συγκεκριμένου φάσματος πιθανών απαντήσεων στον ερωτώμενο, με αποτέλεσμα η
απάντηση που επιλέγει ο τελευταίος να μην είναι κατ’ ανάγκην αυτή που θα έδινε
αυθόρμητα σε μια ανοιχτή ερώτηση, αποφεύγονται, ώστε με την ημιδομημένη
συνέντευξη να είναι δυνατόν οι ερωτώμενοι να ανατρέξουν στις δικές τους
εμπειρίες και ερμηνευτικά σχήματα (Faulkner κ.συν., 1999, σελ. 83, Nias, 1991, σελ.
185).
Επιδιώξαμε οι συνεντεύξεις μας να είναι συνεντεύξεις σε βάθος, ευνοώντας τη
διεξοδική συζήτηση του θέματος, αλλά και πτυχών των οποίων η διερεύνηση δεν
είχε προσχεδιαστεί, αλλά προκύπτει είτε ως προϊόν της αλληλεπίδρασης ερευνητή
και συμμετεχόντων, είτε ως θέμα που «φέρουν» στη συζήτηση οι συμμετέχοντες. Ο
ερευνητής κατευθύνει τον ερωτώμενο στα κεντρικά ζητήματα παρέχοντάς του τη
δυνατότητα να εκφράσει τις σκέψεις του ελεύθερα και σε βάθος, οδηγούμενος,
ενδεχομένως, σε απρόβλεπτα από τον αρχικό σχεδιασμό πεδία και επιδιώκοντας
τον διαρκή εμπλουτισμό της συζήτησης.

53
Από τη φύση της η ημιδομημένη συνέντευξη σε βάθος προσανατολίζεται στη
διευκρίνιση των απόψεων και των στάσεων, και αφορά ένα σύνολο γενικών
ερωτήσεων σε θέματα που ο ερευνητής έχει προκαθορίσει, αλλά τα οποία δεν τα
θέτει με συγκεκριμένη σειρά, ενώ τον «πρωταγωνιστικό» ρόλο «κατακτά» ο
ερωτώμενος, με την παρουσία του ερευνητή ως βοηθητική και διακριτικά
καθοδηγητική (Κυριαζή, 1998, σελ. 122). Στο πλαίσιο των ανοιχτών συνεντεύξεων
επιδιώκεται να εκφραστεί όσο το δυνατόν περισσότερο ελεύθερα ο συμμετέχων, με
παρεμβάσεις του ερευνητή που βοηθούν την εστίαση στα ζητήματα ενδιαφέροντος
ή παρεπόμενες ερωτήσεις που διευκρινίζουν σημεία των αρχικών απαντήσεων, ενώ
«οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την ατζέντα και να κάνουν
εκτενείς αναλύσεις» (Phillips & Jørgensen, 2009, σελ. 204 και 218).Με αυτήν την
έννοια στις συνεντεύξεις μας οι συμμετέχοντες ωθήθηκαν να ταξινομήσουν οι ίδιοι
τα σημαντικά και τα ουσιώδη συμβάντα (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008).
Κατά τη διάρκειά της συνέντευξης αυτού του είδους ο ερευνητής προχωρά σε
ερμηνείες των απόψεων του ερωτώμενου και ζητά σχετικές διευκρινίσεις. Ένα
σύνηθες είδος ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα στο πλαίσιο αυτής της
έρευνας είναι του τύπου: «Γιατί το λέτε αυτό;», «Πώς οδηγηθήκατε σε αυτήν την
άποψη, στάση ή πρακτική;», «Έχετε σκεφτεί τι θα συνέβαινε αν υιοθετούσατε μια
διαφορετική οπτική σε σχέση με το θέμα που συζητάμε;».
Κατά την έναρξη της συνέντευξης περιγράφεται ο σκοπός της έρευνας, τονίζεται η
ανωνυμία και η εχεμύθεια, ζητείται άδεια μαγνητοφώνησης και επισημαίνεται ότι ο
συμμετέχων / η συμμετέχουσα είναι εντελώς ελεύθεροι να αρνηθούν να
απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση.
Επιλέξαμε η διαδικασία της «πληροφορημένης συγκατάθεσης» (Robson, 2007, σελ.
455) των συμμετεχόντων να βασιστεί σε ένα προφορικό πρωτόκολλο και όχι σε μια
γραπτή φόρμα, κρίνοντας ότι η τελευταία θα δημιουργούσε ένα ιδιαίτερα τυπικόαυστηρό κλίμα που θα δυσχέραινε την αυθόρμητη-φιλική επικοινωνία.
Οι συνεντεύξεις είχαν διάρκεια από 35 έως 60 λεπτά, καταγράφηκαν ψηφιακά
(εκτός μίας, στην οποία ο συμμετέχων δήλωσε την επιθυμία του να μη
μαγνητοφωνηθεί), απομαγνητοφωνήθηκαν και αναλύθηκαν σε συσχέτιση και με τα
δεδομένα από τα υπόλοιπα ερευνητικά εργαλεία.
Οι άξονες στους οποίους βασίστηκαν οι συνεντεύξεις αποτυπώνονται στο
παρακάτω σχέδιο με διαφοροποίηση ανάλογα με το ρόλο του συμμετέχοντα:
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Περιγραφή των Δράσεων και Άξονες Συνέντευξης
1. Επιταγή Εισόδου για νέους 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για
την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (30.000)





Δικαιούχος: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών
από το ΕΚΤ
Μέθοδος επιδότησης: επιταγή-κουπόνι κατάρτισης (voucher)
«Καινοτόμο στοιχείο»: Παροχή δυνατότητας στους ωφελούμενους να
επιλέξουν φορέα κατάρτισης
Πάροχοι Κατάρτισης (ΚΕΚ): Θεωρητική Κατάρτιση (80 ώρες), Υπηρεσίες
υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης (i. Σύζευξη, ii. Τοποθέτηση,
παρακολούθηση, εποπτεία, iii. Επιπρόσθετες υπηρεσίες μετατροπής
πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας)

2. Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας







Δικαιούχος: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών
από το ΕΚΤ
Μέθοδος επιδότησης: επιταγή-κουπόνι κατάρτισης (voucher)
«Καινοτόμο στοιχείο»: Παροχή δυνατότητας στους ωφελούμενους να
επιλέξουν φορέα κατάρτισης
Πάροχοι Κατάρτισης (ΚΕΚ): Θεωρητική Κατάρτιση (80 ώρες), Υπηρεσίες
υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης (i. Σύζευξη, ii. Τοποθέτηση,
παρακολούθηση, εποπτεία, iii. Επιπρόσθετες υπηρεσίες μετατροπής
πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας)
Περιεχόμενα θεωρητικής Κατάρτισης – θεματικά πεδία: i. Παροχή
υπηρεσιών (εστίαση, εκπαίδευση, οικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες
κ.λπ., ii. Τεχνολογία και Τεχνολογικά Επαγγέλματα (ενέργεια, περιβάλλον,
τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών κ.λπ.) iii. Μεταποίηση-Εμπόριο,
iv. Αγροτικός Τομέας.

3. Επιταγή Εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον
Κλάδο του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
 Δικαιούχος: ΙΝ.ΣΕΤΕ. και Ε.Ε.Δ.Ε.
 Μέθοδος επιδότησης: επιταγή-κουπόνι κατάρτισης (voucher)
 «Καινοτόμο στοιχείο»: Παροχή δυνατότητας στους ωφελούμενους να
επιλέξουν φορέα κατάρτισης
 Πάροχοι Κατάρτισης (ΚΕΚ): Θεωρητική Κατάρτιση (80 ώρες), Υπηρεσίες
υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης (i. Σύζευξη, ii. Τοποθέτηση,
παρακολούθηση, εποπτεία, iii. Επιπρόσθετες υπηρεσίες μετατροπής
πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας)
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Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων σε 7 Ειδικότητες:
 Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου/ κρατήσεων
 Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα
 E-Commerce& Hospitality Sales& Marketing
 Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού
 Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών
 Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης
 Τουριστικός Αντιπρόσωπος

ΟΑΕΔ












Ποια ήταν η συμμετοχή ή ο βαθμός εμπλοκής του ΟΑΕΔ και των υπηρεσιών
του στο σχεδιασμό και υλοποίηση της παρέμβασης της ΠΑΝ;
Με δεδομένη την εμπειρία σας από το σχεδιασμό και υλοποίηση
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, πώς αξιολογείτε την όλη παρέμβαση;
Δομή Προγράμματος (Συνδυασμός Θεωρητικής Κατάρτισης & Πρακτικής
Άσκησης, Επάρκεια Πρακτικής Άσκησης, Δυνατά/Αδύνατα σημεία κ.λπ.);
Υπήρχε επαρκής ενημέρωση-πληροφόρηση των εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ
ανέργων για αυτά τα Προγράμματα;
Στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από δυνητικά
ωφελούμενους, κι αν ναι, υπήρξε αντίστοιχη καθοδήγηση;
Ποια ήταν η κύρια πηγή πληροφόρησης και καθοδήγησης των ανέργων σε
αυτά τα Προγράμματα;
Πως αξιολογείτε το μέτρο της επιταγής κατάρτισης, καθώς και τη λογική της
παροχής δυνατότητας στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι τον
πάροχο και το αντικείμενο της κατάρτισής του, με δεδομένο τόσο το
σημερινό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, όσο και την επικρατούσα
κατάσταση στην αγορά εργασίας (πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα);
Γνωρίζετε (ενδεχόμενα και από την ανατροφοδότηση που παίρνετε από τους
ανέργους) προβλήματα ή ζητήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της
παρέμβασης της ΠΑΝ; Αν ναι, ποια ήταν τα κυριότερα και σε τι συνίσταντο;
Σε περίπτωση ανασχεδιασμού της παρέμβασης της ΠΑΝ, ποια θα ήταν
εκείνα τα σημεία που -κατά τη γνώμη σας και βάσει της πολύχρονης
εμπειρίας σας- θα θέλατε να συμπεριληφθούν, να ενισχυθούν ή να
τροποποιηθούν;
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Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από
το ΕΚΤ (δικαιούχος)





















Ποια ήταν η συμμετοχή ή ο βαθμός εμπλοκής της Υπηρεσίας σας στο
σχεδιασμό και υλοποίηση της παρέμβασης της ΠΑΝ;
Πώς αξιολογείτε (απολογιστικά πλέον) την όλη παρέμβαση; Δομή
Προγράμματος (Συνδυασμός Θεωρητικής Κατάρτισης & Πρακτικής Άσκησης,
Επάρκεια Πρακτικής Άσκησης, Δυνατά/Αδύνατα σημεία κ.λπ.);
Πως αξιολογείτε το μέτρο της επιταγής εισόδου, καθώς και την παροχή
δυνατότητας ελεύθερης επιλογής παρόχου και αντικειμένου κατάρτισης από
τους ωφελούμενους (πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα);
Το Πρόγραμμα προβλέπει-εκχωρεί μια σειρά κομβικών ενεργειών στους
παρόχους κατάρτισης (Θεωρητική Κατάρτιση, Σύζευξη, Τοποθέτηση,
Εποπτεία, Υπηρεσίες μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε εξαρτημένη
εργασία), πως λειτούργησε αυτό στην πράξη;
Πως διασφαλίστηκε η επικοινωνία σας με τους παρόχους κατάρτισης, καθώς
και ο ποιοτικός έλεγχος των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών (π.χ.
εκπαιδευτικό υλικό θεωρητικής επιμόρφωσης, κριτήρια σύζευξης, εποπτεία
κ.λπ.);
Πως διασφαλίστηκε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης
στους χώρους εργασίας, καθώς και η πληρότητά τους ως προς τις ανάγκες
του επαγγέλματος-ειδικότητας;
Υπήρξαν καταγγελίες από ωφελούμενους για καταχρηστικές πρακτικές από
επιχειρήσεις (π.χ. ωράριο, καθήκοντα, δικαιώματα-υποχρεώσεις κ.λπ.);
Ποια ήταν τα κυριότερα ζητήματα που προέκυψαν ή προβλήματα που
αντιμετωπίστηκαν κατά τη φάση της υλοποίησης;
Υπήρχε συντεταγμένη στρατηγική διαχείρισης αδυναμιών τόσο το στάδιο
του σχεδιασμού και των προπαρασκευαστικών ενεργειών, όσο και κατά τη
φάση της υλοποίησης;
Με δεδομένο ότι τα Προγράμματα αυτά αναφέρονταν σε νέους με
διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο (από υποχρεωτική εκπαίδευση έως
πτυχιούχους ΑΕΙ), πως διασφαλίστηκε η αντιστοίχηση/συμβατότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών με τα εκπαιδευτικά τους προσόντα, και η
γενικότερη εξειδίκευση της παρέμβασης με βάση την υποομάδα στόχο;
Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν τα θεματικά αντικείμενα της θεωρητικής
κατάρτισης;
Υπήρχε ικανοποιητική γεωγραφική διασπορά της παρέμβασης;
Εντοπίσθηκε διαφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών βάσει
της γεωγραφικής διάστασης της παρέμβασης, κι αν ναι ποιες ήταν οι
«καλύτερες» και ποιες οι λιγότερο καλές περιοχές;
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Ποια υποομάδα (π.χ. απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, μεταδευτεροβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ.α.) ή και ομάδα (π.χ. ωφελούμενοι ή
επιχειρήσεις) θεωρείτε ότι ωφελήθηκε περισσότερο και πως;
Υπήρξε ανατροφοδότηση από ωφελούμενους και επιχειρήσεις αναφορικά
με το πρόγραμμα; Αν ναι, ποια ήταν τα βασικότερα σημεία που έχετε
επισημάνει (θετικά και αρνητικά);
Σε περίπτωση -ή στη φάση- ανασχεδιασμού της παρέμβασης της ΠΑΝ, ποια
θα ήταν εκείνα τα σημεία που θα θέλατε να συμπεριληφθούν, να
ενισχυθούν ή να τροποποιηθούν;

ΙΝ.ΣΕΤΕ και Ε.Ε.Δ.Ε. (δικαιούχος)
















Ποια ήταν η συμμετοχή ή ο βαθμός εμπλοκής της Υπηρεσίας σας στο
σχεδιασμό και υλοποίηση της παρέμβασης της ΠΑΝ;
Πώς αξιολογείτε την όλη παρέμβαση; Δομή Προγράμματος (Συνδυασμός
Θεωρητικής Κατάρτισης & Πρακτικής Άσκησης, Επάρκεια Πρακτικής
Άσκησης, Δυνατά/Αδύνατα σημεία κ.λπ.);
Πως αξιολογείτε, απολογιστικά πλέον, το μέτρο της επιταγής εισόδου,
καθώς και την παροχή δυνατότητας ελεύθερης επιλογής παρόχου και
αντικειμένου κατάρτισης από τους ωφελούμενους;
Το Πρόγραμμα προβλέπει-εκχωρεί μια σειρά κομβικών ενεργειών στους
παρόχους κατάρτισης (Θεωρητική Κατάρτιση, Σύζευξη, Τοποθέτηση,
Εποπτεία, Συμβουλευτική, Υπηρεσίες μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε
εξαρτημένη εργασία), πως λειτούργησε αυτό στην πράξη;
Πως διασφαλίστηκε η επικοινωνία σας με τους παρόχους κατάρτισης, καθώς
και ο ποιοτικός έλεγχος των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών (π.χ.
εκπαιδευτικό υλικό θεωρητικής επιμόρφωσης, κριτήρια σύζευξης, εποπτεία
κ.λπ.);
Πως διασφαλίστηκε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης
στους χώρους εργασίας, καθώς και η πληρότητά τους ως προς τις ανάγκες
του επαγγέλματος-ειδικότητας;
Υπήρξαν συγκεκριμένα κριτήρια για τη συγκρότηση του μητρώου
επιχειρήσεων (κριτήρια επιλογής επιχειρήσεων);
Υπήρξαν καταγγελίες από ωφελούμενους για καταχρηστικές πρακτικές από
επιχειρήσεις (π.χ. ωράριο, καθήκοντα, δικαιώματα-υποχρεώσεις κ.λπ.);
Ποια ήταν τα κυριότερα ζητήματα που προέκυψαν ή προβλήματα που
αντιμετωπίστηκαν κατά τη φάση της υλοποίησης;
Υπήρχε συντεταγμένη στρατηγική διαχείρισης αδυναμιών τόσο το στάδιο
του σχεδιασμού και των προπαρασκευαστικών ενεργειών, όσο και κατά τη
φάση της υλοποίησης;
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Με δεδομένο ότι τα Προγράμματα αυτά αναφέρονταν σε νέους με
διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο (από υποχρεωτική εκπαίδευση έως
πτυχιούχους ΑΕΙ), πως διασφαλίστηκε η αντιστοίχηση/συμβατότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών με τα εκπαιδευτικά τους προσόντα, και η
γενικότερη εξειδίκευση της παρέμβασης με βάση την υποομάδα στόχο;
Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι ειδικότητες που πιστοποιούνται;
Ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν για την πιστοποίηση των ειδικοτήτων;
Θεωρείτε ότι η πιστοποίηση και το περιεχόμενό της συνέβαλαν σημαντικά
στην αποτελεσματικότητα της παρέμβασης;
Υπήρχε ικανοποιητική γεωγραφική διασπορά της παρέμβασης;
Εντοπίσθηκε διαφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών βάσει
της γεωγραφικής διάστασης της παρέμβασης, κι αν ναι ποιες και γιατί ήταν
οι «καλύτερες» και ποιες οι «λιγότερο καλές» περιοχές;
Ποια υποομάδα (π.χ. απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, μεταδευτεροβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ.α.) θεωρείτε ότι ωφελήθηκε περισσότερο;
Υπήρξε ανατροφοδότηση από ωφελούμενους και επιχειρήσεις αναφορικά
με το πρόγραμμα; Αν ναι, ποια ήταν τα βασικότερα σημεία που έχετε
επισημάνει (θετικά και αρνητικά);
Σε περίπτωση -ή στη φάση- ανασχεδιασμού της παρέμβασης της ΠΑΝ, ποια
θα ήταν εκείνα τα σημεία που θα θέλατε να συμπεριληφθούν, να
ενισχυθούν ή να τροποποιηθούν;

Πάροχοι Κατάρτισης (ΚΕΚ)







Ποια ήταν η συμμετοχή ή ο βαθμός εμπλοκής του φορέα σας στην
υλοποίηση της παρέμβασης της ΠΑΝ;
Ως επαγγελματίες του χώρου της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης, πώς αξιολογείτε (απολογιστικά πλέον)
 α) την όλη παρέμβαση; Δομή Προγράμματος (Συνδυασμός
Θεωρητικής Κατάρτισης & Πρακτικής Άσκησης, Επάρκεια Πρακτικής
Άσκησης, Δυνατά/Αδύνατα σημεία κ.λπ.);
 β) το μέτρο της επιταγής εισόδου, καθώς και την παροχή
δυνατότητας ελεύθερης επιλογής παρόχου και αντικειμένου
κατάρτισης από τους ωφελούμενους;
Ποιους τρόπους χρησιμοποιήσατε -αν χρησιμοποιήσατε- προκειμένου να
προσελκύσετε ωφελούμενους;
Εντοπίσατε κενά στην ενημέρωση των δυνητικά ωφελουμένων;
Με δεδομένο ότι ο μεγαλύτερο μέρος των ενεργειών στο πλαίσιο της
παρέμβασης της ΠΑΝ (Θεωρητική Επιμόρφωση, Σύζευξη, Τοποθέτηση,
Εποπτεία, Συμβουλευτική, πρόσθετες υπηρεσίες μετατροπής της πρακτικής
άσκησης σε εξαρτημένη εργασία) αναλήφθηκε από τους παρόχους
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κατάρτισης, πως διαχειριστήκατε και διασφαλίσατε την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών;
Συγκεκριμένα:
 Θεωρητική Κατάρτιση: Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, επιλογή
δεξιοτήτων κ.λπ.
 Προσέλκυση Επιχειρήσεων (τρόποι προσέλκυσης, κριτήρια κ.λπ)
 Σύζευξη: (κριτήρια: συνάφεια τίτλου σπουδών, αντιστοίχηση τίτλου
σπουδών ή δεξιοτήτων ωφελουμένων με κλάδο επιχείρησης,
επαγγελματικός επαναπροσανατολισμός/κλάδοι σε δυναμική
πορεία, ανάγκες και δυναμική τοπικής αγοράς εργασίας, δυσκολίες
που αντιμετωπίσατε;
 Επαγγελματική Συμβουλευτική: Μεθοδολογία – Διαδικασία
 Εποπτεία: Τρόποι και παράμετροι διασφάλισης του εκπαιδευτικού
χαρακτήρα της πρακτικής άσκησης, εργαλεία, συναντήσεις κ.λπ.
 Ποιες ήταν οι πρόσθετες υπηρεσίες που παρείχατε για τη μετατροπή
της πρακτικής άσκησης σε εξαρτημένη εργασία;
 Υπήρχε επάρκεια κατάλληλων εξωτερικών συνεργατών, αν και εφόσον
χρησιμοποιήσατε;
 Ποιες ήταν οι κύριες ειδικότητες προτίμησης των ωφελουμένων;
 Ποια ήταν τα κυριότερα ζητήματα που προέκυψαν ή προβλήματα που
αντιμετωπίστηκαν κατά τη φάση της υλοποίησης;
 Πως διασφαλίσατε τη συνεργασία και την επικοινωνία με τις
επιχειρήσεις υποδοχής;
 Πως διασφαλίσατε την επικοινωνία με τους ωφελούμενους;
 Πως διαφυλάξατε την παρέμβαση από καταχρηστικές πρακτικές;
 Ποια ήταν η ανατροφοδότηση για το Πρόγραμμα που πήρατε από
ωφελούμενους και επιχειρήσεις;
 Ποια υποομάδα-στόχος εμφάνισε τη μεγαλύτερη ανταπόκριση στους
στόχους και τις προσδοκίες του προγράμματος;
 Σε περίπτωση -ή στη φάση- ανασχεδιασμού της παρέμβασης της ΠΑΝ,
ποια θα ήταν εκείνα τα σημεία που θα θέλατε να συμπεριληφθούν, να
ενισχυθούν ή να τροποποιηθούν;

Διαχειριστική Αρχή



Ποια ήταν η συμμετοχή ή ο βαθμός εμπλοκής της Υπηρεσίας σας στο
σχεδιασμό και υλοποίηση της παρέμβασης της ΠΑΝ;
Πώς αξιολογείτε (απολογιστικά πλέον) την όλη παρέμβαση; Δομή
Προγράμματος (Συνδυασμός Θεωρητικής Κατάρτισης & Πρακτικής Άσκησης,
Επάρκεια Πρακτικής Άσκησης, Δυνατά/Αδύνατα σημεία κ.λπ.);
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Πως αξιολογείτε το μέτρο της επιταγής εισόδου, καθώς και την παροχή
δυνατότητας ελεύθερης επιλογής παρόχου και αντικειμένου κατάρτισης από
τους ωφελούμενους;
Το Πρόγραμμα προβλέπει-εκχωρεί μια σειρά κομβικών ενεργειών στους
παρόχους κατάρτισης (Θεωρητική Κατάρτιση, Σύζευξη, Τοποθέτηση,
Εποπτεία, Συμβουλευτική, Υπηρεσίες μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε
εξαρτημένη εργασία)
 πως λειτούργησε αυτό στην πράξη;
 ποιες ενέργειες (π.χ. κατευθυντήριες γραμμές, κριτήρια, ρήτρες
διασφάλισης ποιότητας) έγιναν προκειμένου να διασφαλιστεί η
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών;
Πως διασφαλίστηκε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης
στους χώρους εργασίας, καθώς και η πληρότητά τους ως προς τις ανάγκες
του επαγγέλματος-ειδικότητας;
Υπήρξαν καταγγελίες από ωφελούμενους για καταχρηστικές πρακτικές από
επιχειρήσεις (π.χ. ωράριο, καθήκοντα, δικαιώματα-υποχρεώσεις κ.λπ.);
Ποια ήταν τα κυριότερα ζητήματα που προέκυψαν ή προβλήματα που
αντιμετωπίστηκαν τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού, όσο και στη φάση
της υλοποίησης;
Υπήρχε συντεταγμένη στρατηγική διαχείρισης αδυναμιών τόσο το στάδιο
του σχεδιασμού και των προπαρασκευαστικών ενεργειών, όσο και κατά τη
φάση της υλοποίησης;
Με δεδομένο ότι τα Προγράμματα αυτά αναφέρονταν σε νέους με
διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο (από υποχρεωτική εκπαίδευση έως
πτυχιούχους ΑΕΙ), πως διασφαλίστηκε η αντιστοίχηση/συμβατότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών με τα εκπαιδευτικά τους προσόντα, και η
γενικότερη εξειδίκευση της παρέμβασης με βάση την υποομάδα στόχο;
Ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν για την πιστοποίηση των ειδικοτήτων;
Υπήρχε ικανοποιητική γεωγραφική διασπορά της παρέμβασης;
Εντοπίσθηκε διαφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών βάσει
της γεωγραφικής διάστασης της παρέμβασης, κι αν ναι ποιες και γιατί ήταν
οι «καλύτερες» και ποιες οι «λιγότερο καλές» περιοχές;
Ποια υποομάδα (π.χ. απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, μεταδευτεροβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ.α.) θεωρείτε ότι ωφελήθηκε περισσότερο;
Υπήρξε ανατροφοδότηση από ωφελούμενους και επιχειρήσεις αναφορικά
με το πρόγραμμα; Αν ναι, ποια ήταν τα βασικότερα σημεία που έχετε
επισημάνει (θετικά και αρνητικά);
Σε περίπτωση -ή στη φάση- ανασχεδιασμού της παρέμβασης της ΠΑΝ, ποια
θα ήταν εκείνα τα σημεία που θα θέλατε να συμπεριληφθούν, να
ενισχυθούν ή να τροποποιηθούν;
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Επιχειρήσεις Υποδοχής
























Πως ενημερωθήκατε για την παρέμβαση της ΠΑΝ και τη δυνατότητα
συμμετοχής της επιχείρησής σας στο σκέλος της πρακτικής άσκησης;
Για ποιους λόγους συμμετείχατε στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης;
Μέγεθος και αντικείμενο επιχείρησης.
Προγενέστερη συμμετοχή σε αντίστοιχο ή ομοειδές Πρόγραμμα.
Πείτε μας συνοπτικά για τον τρόπο με τον οποίο επιλέξατε να υλοποιήσετε
την πρακτική άσκηση στην επιχείρησή σας (π.χ. ορισμός υπευθύνου, job
rotation, ωράριο/ημέρες κ.λπ.).
Θεωρείτε ότι το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης και η εσωτερική
του διάρθρωση (ομαλή ένταξη-ενσωμάτωση/απόκτηση δεξιοτήτων) ήταν
επαρκή προκειμένου να αποτελέσει ένα δομημένο «σκαλοπάτι» για την
επιτυχή είσοδο των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας και στο επάγγελμα;
Απολογιστικά, πλέον, τι θα αλλάζατε (ποια στοιχεία θα ενισχύατε, ποια θα
τροποποιούσατε και ποια θα συμπεριλαμβάνατε);
Υπήρχε υποστήριξη-καθοδήγηση της επιχείρησής σας ώστε να διασφαλιστεί
ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας της παρέμβασης (μετατροπή του χώρου
εργασίας σε χώρου μάθησης);
Κρίνετε ότι -σε ενδεχομένως επόμενα προγράμματα- πρέπει να υπάρξει
κάποια συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία για το στέλεχος της
επιχείρησης που θα αναλάβει ρόλου υπευθύνου για την πρακτική άσκηση;
Σε συνέχεια του παραπάνω ερωτήματος, ποια άλλα στοιχεία (π.χ.
συγκεκριμένη μεθοδολογία, εργαλεία, οδηγίες, έλεγχος κ.λπ.) κρίνετε
απαραίτητα προκειμένου να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις που
συμμετέχουν για να είναι πραγματικά κατάλληλοι χώροι μάθησης;
Ποια κριτήρια θα πρέπει να διαθέτουν οι επιχειρήσεις (π.χ. μέγεθος,
τμήματα, τεχνολογία κ.λπ.) ώστε να διασφαλιστεί το ενδεδειγμένο
περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης;
Πως πραγματοποιήθηκε η σύζευξη;
Ποια ήταν η σχέση του/ων πρακτικά ασκούμενων με το προσωπικό της
επιχείρησης;
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης υπήρχε ικανοποιητική επικοινωνία
με τον πάροχο κατάρτισης και τους αρμόδιους συνεργάτες του για ζητήματα
ελέγχου, εποπτείας κ.λπ.;
Θεωρείτε ότι οι δεξιότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη θεωρητική
επιμόρφωση ενδυνάμωσαν το επαγγελματικό προφίλ του ωφελούμενου;
Ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο ωφελούμενο που πραγματοποίησε την
πρακτική του άσκηση στην επιχείρησή σας και τις δεδομένες ανάγκες σας σε
προσωπικό, θα προχωρούσατε σε πρόσληψη ατόμου που θα είχε
υλοποιήσει πρακτική άσκηση με ανάλογο περιεχόμενο;

62







Με δεδομένο ότι τα Προγράμματα αυτά αναφέρονταν σε νέους με
διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο (από υποχρεωτική εκπαίδευση έως
πτυχιούχους ΑΕΙ), πως διασφαλίστηκε η αντιστοίχηση/συμβατότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών με τα εκπαιδευτικά τους προσόντα, και η
γενικότερη εξειδίκευση της παρέμβασης με βάση την υποομάδα στόχο;
Ποια ήταν τα κυριότερα ζητήματα που προέκυψαν ή προβλήματα που
αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης;
Πως αξιολογείτε το μέτρο της επιταγής κατάρτισης, καθώς και τη λογική της
παροχής δυνατότητας στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι τον
πάροχο και το αντικείμενο της κατάρτισής του, με δεδομένο τόσο το
σημερινό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, όσο και την επικρατούσα
κατάσταση στην αγορά εργασίας (πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα);
Σε περίπτωση -ή στη φάση- ανασχεδιασμού της όλης παρέμβασης της ΠΑΝ,
ποια θα ήταν εκείνα τα σημεία -πέρα από αυτά που αναφέρατε παραπάνωπου θα θέλατε ως επαγγελματίας να συμπεριληφθούν, να ενισχυθούν ή να
τροποποιηθούν;
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Το πλαίσιο και οι ιδιαιτερότητες του έργου

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013), στην τροποποιημένη ΚΥΑ, με θέμα το «Ενιαίο
Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών
Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ»8
εισάγεται από το Υπουργείο Εργασίας το Μάιο του 2011, μια καινοτομία για το
ελληνικό περιβάλλον της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία
αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ωφελούμενοι των ενεργειών κατάρτισης
δύνανται να λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές. Συγκεκριμένα, εισάγεται το μοντέλο
της «επιταγής κατάρτισης» (training voucher) για τους δικαιούχους των
προγραμμάτων και εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η εκάστοτε
προκήρυξη.
Τα προγράμματα αυτά ανήκουν στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και
ειδικότερα οι δράσεις voucher αποτελούν μέρος της προσπάθειας εξατομίκευσης
των πολιτικών απασχόλησης. Ως τέτοιες αποτελούν επιλεκτικές πολιτικές
απασχόλησης9 οι οποίες επικεντρώνονται σε ειδικές υποκατηγορίες (ομάδες) των
ατόμων που είναι σε ηλικία εργασίας, ειδικά σε άτομα ευάλωτων ομάδων,
παρέχοντας το λεγόμενο «εκπαιδευτικό επίδομα» και, αφετέρου, βελτιώνουν τις
επαγγελματικές δεξιότητές τους, αφού λάβουν υπηρεσίες κατάρτισης που είναι
συναφείς με το προφίλ τους.
Ειδικότερα όσον αφορά στη λειτουργία του συστήματος Επιταγών Κατάρτισης
(training voucher) δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους κάρτας ανεργίας,
προσωπικής «Επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας», την οικονομική αξία της
οποίας μπορούν να ανταλλάξουν αποκλειστικά με υπηρεσίες εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
Τα προγράμματα κατάρτισης και η διαδικασία για την απόκτηση των «επιταγών
κατάρτισης» ανακοινώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr/
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Οι υποψήφιοι
άνεργοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα
κατάρτισης και επιλέγονται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που ορίζει η
εκάστοτε πρόσκληση του προγράμματος. Παράλληλα, αίτηση υποβάλλουν και οι
πιστοποιημένοι φορείς, πάροχοι κατάρτισης, οι οποίοι δηλώνουν τις δομές τους , τα
ΦΕΚ 915 Β’/20-5-2012, Αριθμ. 1.5188/οικ.3.968/15.4.2011 “Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης,
Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης
συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ
9
Δημουλάς Κ.-Μιχοπούλου Κ. «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης-Η περίπτωση των
Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων στους Νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Λαρίσης και
Φθιώτιδας», ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Αθήνα 2008
8
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προγράμματα, τον τόπο υλοποίησης κ.ο.κ. Έτσι δημιουργούνται δυο μητρώα α) το
Μητρώο ωφελουμένων και β) το Μητρώο παρόχων κατάρτισης. Με την
ολοκλήρωση των προγραμμάτων ο πάροχος κατάρτισης αμείβεται με την αξία της
επιταγής κατάρτισης και ο ωφελούμενος αμείβεται με το εκπαιδευτικό επίδομα.
Η δυνατότητα που παρέχεται στους ωφελούμενους να επιλέξουν οι ίδιοι βάσει των
προσωπικών αναγκών τους τον φορέα κατάρτισης, και μάλιστα μέσα σε
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αποτελεί μια από τις καινοτομίες αυτού του
συστήματος. Μέσω αυτού του συστήματος επιδιώκεται : α) η ποιοτική αναβάθμιση
των εκπαιδευτικών υπηρεσιών από τους παρόχους κατάρτισης (ΚΕΚ), αφού στο
πλαίσιο του ανταγωνισμού θεωρείται πως ο ενδιαφερόμενος θα επιλέγει φορείς
που παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση, β) η διαφάνεια στη διαχείριση
των πόρων για εκπαίδευση και κατάρτιση και γ) η μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την
επιλογή του εκπαιδευόμενου σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο που θα
καταρτισθεί.
Επισημαίνεται ότι η επιταγή κατάρτισης αποτελεί το διάδοχο εργαλείο επιδότησης
των καταρτιζομένων και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των δημοσίων και
ιδιωτικών ΙΕΚ («Επιταγή Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης»). Ωστόσο, το
σύστημα χρηματοδότησης της κατάρτισης μέσω «voucher» δεν είναι κάτι καινούριο
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η δυνατότητα χρήσης του αναφέρεται για πρώτη
φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο «Λευκό Βιβλίο» για την Ανάπτυξη, την
Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση», το οποίο δημοσιεύθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1994. Σε αυτό περιλαμβάνονται προτάσεις και μέτρα για
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, αναφέρεται ότι το
σύστημα χρήσης των «κουπονιών κατάρτισης», που εφαρμοζόταν ήδη σε κάποιες
χώρες της ΕΕ κυρίως για τους νέους, θα πρέπει να γενικευθεί, με στόχο να έχουν
όλοι οι άνθρωποι, σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, τη δυνατότητα
απόκτησης νέων γνώσεων και επικαιροποίησης των προσόντων τους. Επίσης, σε
μελέτη του Cedefop το 200010, το «voucher» αναφέρεται ως ένα καλό εργαλείο για
τη κατανομή των Ευρωπαϊκών κονδυλίων για την κατάρτιση.
Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που εφαρμόζουν το σύστημα του «κουπονιού
κατάρτισης» στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, από το 2000
ήδη, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Γαλλία, η
Ιταλία. Παραλλαγή και εξέλιξη του «κουπονιού» κατάρτισης αποτελεί το σύστημα
των Ατομικών Λογαριασμών Μάθησης11.

10

Cedefop 2002
ΕΙΕΔΙΑΔ ΈΚΘΕΣΗ 2012, Επαγγελματική Κατάρτιση στην Περίοδο Της Οικονομικής Κρίσης ,
Χρύσα Παιδούση , Αθήνα 2013
11
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Συνοπτική παρουσίαση των Πράξεων που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται στον
άξονα Προτεραιότητας 8, Επενδυτική Προτεραιότητα 8.ii και Ειδικοί Στόχοι i,ii)

Ειδικότερα οι Πράξεις που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται στον Άξονα
Προτεραιότητας 8, Επενδυτική Προτεραιότητα 8.ii και Ειδικοί Στόχοι i, ii12, όπως
αυτές αναφέρονται στην εκάστοτε προκήρυξη αυτές αφορούν έχουν ως εξής:
1. Την Επιταγή Εισόδου για νέους 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.
2. Την Επιταγή Εισόδου για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.
3. Την Επιταγή Εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον
Κλάδο του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, στις 8
Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.

Επιταγή Εισόδου για νέους 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
Το πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου για νέους 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», προκηρύχθηκε τον Αύγουστο 2014 από την
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και
άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η
οποία ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007
(ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου
για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας».
Σύμφωνα με την πρόσκληση του έργου (Αριθμ. Πρωτ.: 4.24050/5.17569/5-8-2014
Αριθμός Πρόσκλησης 2/2014) η οποία αναρτήθηκε στην ειδική ιστοσελίδα
http://www.voucher.gov.gr, οι πράξεις του Άξονα Προτεραιότητας 8, αναμένεται να
ενταχθούν στο νέο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» 2014-2020, μόλις αυτό εγκριθεί, και να συγχρηματοδοτηθούν από
πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.
12

Οι Πράξεις του Άξονα Προτεραιότητας 8, Επενδυτική Προτεραιότητα 8.ii και Ειδικοί Στόχοι i, ii εμπίπτουν στο Θεματικό
Στόχο 8: “Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων”,
Επενδυτική Προτεραιότητα 8ii “Βιώσιμη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός
εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες”.
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Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων
νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε
θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
Στο πλαίσιο της δράσης υλοποιείται μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η
οποία περιλαμβάνει:
 Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
 Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας
συνολικής διάρκειας 450 ωρών σε 2 φάσεις (α΄ φάση: 200 ώρες αφορούν
την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό
περιβάλλον της επιχείρησης και β΄ φάση: 250 ώρες αφορούν δεξιότητες που
συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης ). Η διάρκεια
της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν πρέπει να
υπερβαίνει τους 6 μήνες.
 Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των
καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της
πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη
των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις
ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και
εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση
πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες
υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτησή του στην επιχείρηση
πρακτικής.
Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενες. Τα
προγράμματα κατάρτισης, το φυσικό αντικείμενο των οποίων (θεωρία και
πρακτική) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/06/2016, αφορούν στην
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά
αντικείμενα, τα οποία σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης όπου τοποθετείται
ο ωφελούμενος. Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από τους
πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης, που περιλαμβάνονται στο Μητρώο
Παρόχων, και είναι αυτοί που υποδεικνύουν τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης.
Απώτερο σκοπό της δράσης αποτελεί η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου
των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην
τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της
οικονομίας. Ταυτόχρονα επιδιώκεται να διασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις
ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των
γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε
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πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων
στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
Στο πλαίσιο μελλοντικής δράσης, επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη του
ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, δύνανται να επιχορηγηθούν. Οι
όροι και οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης
δράσης.
Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 30.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 25 μέχρι 29
ετών, εκ των οποίων:
 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ
 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Σε περίπτωση μη κάλυψης των προβλεπόμενων θέσεων για μία εκπαιδευτική
κατηγορία, με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας δύνανται να καλυφθούν οι θέσεις με ωφελούμενους κατηγορίας άλλου
εκπαιδευτικού επιπέδου.
Πιο συγκεκριμένα, κάθε άνεργος ηλικίας 25 έως 29 ετών που εκδηλώνει ενδιαφέρον
επιλέγεται σύμφωνα με τα κριτήρια, τους όρους και τις διαδικασίες που τίθενται
στην πρόσκληση ενδιαφέροντος και εγγράφεται στο Μητρώο Ωφελουμένων που
συγκροτεί
η
ΕΥΕ/ΕΚΤ
στην
ειδική
ιστοσελίδα
της
δράσης
http://www.voucher.gov.gr. Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης
συμμετοχής των ωφελουμένων ξεκίνησε στις 7/8/2014 και έληξε στις 15/9/2014.
Κάθε εγγεγραμμένος άνεργος στο Μητρώο, δικαιούται μια προσωπική επιταγή
εισόδου στην αγορά εργασίας που αφορά στην οικονομική αξία ποσού 1.080€, που
αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) καθώς και
συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουμένων από τους
παρόχους κατάρτισης. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 1.380€, στην περίπτωση
μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου, σε σύμβαση εργασίας, της
οποίας η διάρκεια δεν θα είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών, δεδομένου ότι στην
περίπτωση αυτή, ο πάροχος κατάρτισης, παρέχει επιπρόσθετες και
αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης
από τις αρχικές, οι οποίες εν τέλει οδήγησαν με επιτυχία στην υπογραφή σύμβασης
εργασίας του καταρτιζομένου.
Επιπρόσθετα, ο ωφελούμενος μέσω της επιταγής εισόδου αποκτά τη δυνατότητα
να επιλέξει πάροχο κατάρτισης, πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης, αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενώ μέσω αυτής πληρώνεται και ο
πάροχος κατάρτισης για τις υπηρεσίες που παρέχει στον καταρτιζόμενο.
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Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό επίδομα, αυτό περιλαμβάνει το επίδομα
θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό
επίδομα ανέρχεται σε: (α) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας 2529 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ», 2.550€ (συμπεριλαμβανομένων των
νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 480€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής
κατάρτισης και 2.070€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης (920€ για την α΄φάση και
1.150€ για την β΄φάση), (β) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας 2529 ετών που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης» 2.280€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων), εκ των
οποίων 480€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1.800€ στο
επίδομα πρακτικής άσκησης(800€ για την α΄φάση και 1.000€ για την β΄φάση).
O συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό 108.000.000 Eυρώ.
Στο πλαίσιο της πράξης, υποβλήθηκαν συνολικά 64.971 αιτήσεις από άνεργους
νέους.
Έως 30 /6/2015:
 22.685 ωφελούμενοι έχουν πραγματοποιήσει έναρξη θεωρητικής
κατάρτισης μέχρι και 30/6/2015 (δηλαδή η ημερομηνία έναρξης της θεωρίας
να είναι <=30/6/2015)
 21.450 ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση –
συμπεριλαμβανόμενων κι αυτών που έχουν εγκαταλείψει ή διακόψει το
πρόγραμμα μέχρι και 30/6/2015 (ημερολογιακά έως και 30/6/2015- δεν έχει
ληφθεί υπόψη η έκθεση υλοποίησης)

Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
Το πρόγραμμα Επιταγή Εισόδου για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, προκηρύχθηκε τον Αύγουστο 2014 από την Ειδική
Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και
άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η
οποία ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007
(ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου
για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας».
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Σύμφωνα με την πρόσκληση του έργου (Αριθμ. Πρωτ.4.25194/5.18259/28.08.2014,
Αριθμός πρόσκλησης 3/2014) η οποία αναρτήθηκε στην ειδική ιστοσελίδα
http://www.voucher.gov.gr, η δράση συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση
των Νέων και ειδικότερα στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη
Νεολαία» (Youth Guarantee). Η «Εγγύηση για τη Νεολαία» αφορά στην υλοποίηση
μίας νέας αναπτυξιακής στρατηγικής, η οποία αναμένεται να κλιμακωθεί χρονικά
ξεκινώντας εμπροσθοβαρώς με την αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος της
ανεργίας και ιδιαίτερα της νεανικής ανεργίας. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής η
αύξηση της απασχόλησης των νέων, μέσω της εφαρμογής ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης, δράσεων επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων,
προγραμμάτων μαθητείας, προγραμμάτων μετάβασης από την εκπαίδευση στην
εργασία, δράσεων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού
ανέργων, αποτελεί μείζονα προτεραιότητα και συνιστά τη βασική επιδίωξη του
Σχεδίου «Εγγύηση για τη Νεολαία»13.
Σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία», το
πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους νέους ηλικίας κάτω των 24 ετών που
βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίοι είναι οικονομικά
μη ενεργοί ή άνεργοι. Οι νέοι αυτοί θα πρέπει μέσω της σταδιακής εφαρμογής του
Σχεδίου Δράσης να δεχθούν μία προσφορά καλής ποιότητας εργασίας, εκπαίδευσης,
μαθητείας ή πρακτικής άσκησης εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που
καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από τα τυπικά συστήματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης. Ως έναρξη του ανωτέρου διαστήματος των τεσσάρων (4) μηνών νοείται
η ημερομηνία εγγραφής των νέων στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του
ΟΑΕΔ(ΚΠΑ).
Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί την πρώτη δράση της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για
τη Νεολαία» (Youth Guarantee).
Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων
νέων ηλικίας 18-24 ετών στην αγορά εργασίας, με την απόκτηση πρώτης
εργασιακής εμπειρίας και μείωσης του χρόνου μετάβασης από την εκπαίδευση στην
αγορά εργασίας μέσω θεωρητικής και πρακτικής άσκησης, η οποία δυνητικά
καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων της οικονομίας. Η δράση διασφαλίζει τις
αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της
13

Το εγκεκριμένο Σύστημα Εγγυήσεων για τη Νεολαία έχει σχεδιασθεί σε πλήρη συμβατότητα με τη δεύτερη (2η)
προτεραιότητα του Θεματικού Στόχου 8 “Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων, ειδικότερα για αυτούς που βρίσκονται
εκτός εργασίας, εκπαίδευσης η κατάρτισης”, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, επιδιώκοντας τη μέγιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων
της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/ΥΕΙ).
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απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεων τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση
και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και
προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή «ποιοτικής προσφοράς» που θα
αξιοποιεί τα προσόντα και τις δεξιότητες τους και θα αφορά στην απόκτηση πρώτης
εργασιακής εμπειρίας με στόχο την μακροπρόθεσμη βελτίωση της
απασχολησιμότητας των ωφελούμενων.
Στο πλαίσιο της δράσης υλοποιείται μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η
οποία περιλαμβάνει:
1. Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι
ΑΕΙ /ΤΕΙ»:
 Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
 Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας
συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις (α' φάση: 180 ώρες αφορούν την
ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον
της επιχείρησης και β'φάση: 240 ώρες αφορούν τις δεξιότητες που συνδέονται
με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης
στο σύνολό της (α και β φάση), δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες.
 Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζόμενων
από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης,
που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών
αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β)
στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον
πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη
Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής
άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την
τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής
2. Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι
υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:
 Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών
 Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας
συνολικής διάρκειας 380 ωρών σε 2 φάσεις (α' φάση: 180 ώρες αφορούν την
ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον
της επιχείρησης και β'φάση: 200 ώρες αφορούν τις δεξιότητες που συνδέονται
με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης
στο σύνολό της (α και β φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
 Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων
από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης,
που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών
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αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β)
στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον
πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη
Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής
άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την
τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.
Τα προγράμματα κατάρτισης, το φυσικό αντικείμενο των οποίων (θεωρία και
πρακτική) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/06/2016, αφορούν στην
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά
αντικείμενα, τα οποία σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης όπου τοποθετείται
ο ωφελούμενος. Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από τους
πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης, που περιλαμβάνονται στο Μητρώο
Παρόχων, και είναι αυτοί που υποδεικνύουν τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης.
Όσον αφορά τα περιεχόμενα της θεωρητικής κατάρτισης του προγράμματος ο
πάροχος μπορεί να επιλέξει, με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και το επίπεδο των
καταρτιζομένων, ένα από τα ακόλουθα θεματικά πεδία:
 Παροχή υπηρεσιών (εστίαση, εκπαίδευση, οικονομικές και λογιστικές
υπηρεσίες, κλπ)
 Τεχνολογία και τεχνολογικά επαγγέλματα (ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογία
πληροφορικής και επικοινωνιών κλπ)
 Μεταποίηση -εμπόριο
 Αγροτικός τομέας
Επιπρόσθετα, ο ωφελούμενος μέσω της επιταγής εισόδου αποκτά τη δυνατότητα
να επιλέξει πάροχο κατάρτισης, πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης, αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενώ μέσω αυτής πληρώνεται και ο
πάροχος κατάρτισης για τις υπηρεσίες που παρέχει στον καταρτιζόμενο.
Στο πλαίσιο μελλοντικής δράσης, επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη του
ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, δύνανται να επιχορηγηθούν. Οι
όροι και οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης
δράσης.
Συνολικά στο πλαίσιο της δράσης αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 άνεργοι νέοι
ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών, εκ των οποίων
 3.000 είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ
 9.000
είναι
απόφοιτοι
υποχρεωτικής,
δευτεροβάθμιας
και
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης
παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
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Σε περίπτωση μη κάλυψης των προβλεπόμενων θέσεων για μία εκπαιδευτική
κατηγορία, με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας δύνανται να καλυφθούν οι θέσεις με ωφελούμενους κατηγορίας άλλου
εκπαιδευτικού επιπέδου.
Πιο συγκεκριμένα, κάθε άνεργος ηλικίας 18 έως 24 ετών που εκδηλώνει
ενδιαφέρον,
υποβάλλοντας
αίτηση
στην
ιστοσελίδα
http://youthguarantee.ypakp.gr/, επιλέγεται σύμφωνα με τα κριτήρια, τους όρους
και τις διαδικασίες που τίθενται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος και εγγράφεται
στο Μητρώο Ωφελουμένων που συγκροτεί η ΕΥΕ/ΕΚΤ.
Στη
διαμορφωμένη
ιστοσελίδα
με
την
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.voucher.gov.gr γίνεται η διαχείριση όλων των ενεργειών για την
υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης (όπως υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από
παρόχους κατάρτισης, παρακολούθηση της από την ΕΥΕ-ΕΚΤ, κλπ.) καθώς και η
ενημέρωση των παρόχων για την πρόσκληση και τη δράση.
Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των
ωφελουμένων ξεκίνησε στις 29/8/2014 και έληξε στις 24/9/2014.
Η προσωπική επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας αφορά:
α) για τους νέους από 18-24 αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ στην οικονομική αξία ποσού
1.070€, το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και
πρακτική) καθώς και συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των
ωφελουμένων από τους παρόχους κατάρτισης. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 1.370€,
στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου, σε
σύμβαση εργασίας, της οποίας η διάρκεια δεν θα είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών,
δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος κατάρτισης, θα έχει παράσχει
επιπρόσθετες
και
αποτελεσματικότερες
υπηρεσίες
υποστήριξης
και
συμβουλευτικής καθοδήγησης από τις αρχικές, οι οποίες εν τέλει οδήγησαν με
επιτυχία στην υπογραφή σύμβασης εργασίας του καταρτιζομένου,
β) για τους νέους από 18-24 αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην οικονομική αξία ποσού 1.260€, το οποίο
αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) καθώς και
συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουμένων από τους
παρόχους κατάρτισης. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 1.560€, στην περίπτωση
μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου, σε σύμβαση εργασίας, της
οποίας η διάρκεια δεν θα είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών, δεδομένου ότι στην
περίπτωση αυτή, ο πάροχος κατάρτισης, θα έχει παράσχει επιπρόσθετες και
αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης
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από τις αρχικές, οι οποίες εν τέλει οδήγησαν με επιτυχία στην υπογραφή σύμβασης
εργασίας του καταρτιζομένου.
Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό επίδομα, αυτό περιλαμβάνει το επίδομα
θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό
επίδομα ανέρχεται σε: (α) για την ομάδα αποφοίτων ΑΕΙ /ΤΕΙ», 2.410€
(συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 480€ αντιστοιχούν
στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1.930€ συνολικά στο επίδομα πρακτικής
άσκησης (830€ για την α΄φάση και 1.100€ για την β΄φάση), (β) για τους αποφοίτους
υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 2.240€
(συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων), εκ των οποίων 720€
αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1.520€ στο επίδομα
πρακτικής άσκησης(720€ για την α΄φάση και 800€ για την β΄φάση).
O συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 43.200.000
Eυρώ.
Στο πλαίσιο της πράξης,
 9.144 ωφελούμενοι έχουν πραγματοποιήσει έναρξη θεωρητικής κατάρτισης
μέχρι και 30/6/2015(δηλ. η ημερομηνία έναρξης της θεωρίας να είναι
<=30/6/2015)
 8.651 ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την πρακτική άσκησησυμπεριλαμβανόμενων κι αυτών που έχουν εγκαταλείψει ή διακόψει το
πρόγραμμα μέχρι και 30/6/2015
«Επιταγή Εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον Κλάδο
του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, στις 8 Περιφέρειες
Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου»
Η δράση Επιταγή Εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον
κλάδο του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, προκηρύχθηκε στις 2
Ιουλίου 2015 (Αριθμός πρόσκλησης 1/2015) από το Ινστιτούτο του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης
Επιχειρήσεων ( ΕΕΔΕ) οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση της συγκεκριμένης
δράσης ως Συνδικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ
267/Α).
Οι πράξεις, αναμένεται να ενταχθούν στο νέο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού,
Εκπαίδευση
και
Δια
Βίου
Μάθηση»
20142020, μόλις αυτό εγκριθεί, και να συγχρηματοδοτηθούν από πόρους του ΕΚΤ και
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της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων. Οι πράξεις εμπίπτουν στο
Θεματικό Στόχο 8: “Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και
υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων”, Επενδυτική Προτεραιότητα 8ii
“Βιώσιμη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται
εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από
περιθωριοποιημένες κοινότητες”.
Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων
νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε
θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή
έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Ενδεικτικά δε
αναφέρονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων,
επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού
τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε
υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές
επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων,
επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας
μαρίνων, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις
εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον τουριστικό
κλάδο, όπου συνολικά 8.000 ωφελούμενοι, από τους οποίους 1.100 είναι
απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και 6.900 είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα είναι σε θέση να λάβουν κατάρτιση,
συμβουλευτική και πιστοποίηση σε επτά βασικές ειδικότητες του κλάδου του
τουρισμού, με βάση τόσο το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει αναπτύξει ο
ΣΕΤΕ/ΙΝΣΕΤΕ, όσο και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχει καθορίσει το
ΙΝΣΕΤΕ.
Ειδικότερα, η συγκεκριμένη δράση αφορά μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων
που περιλαμβάνει:
 Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
 Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή
έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας συνολικής
διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη
και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της
επιχείρησης- α΄ φάση και 220 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται
με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης - β΄ φάση). Η διάρκεια
της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει
τους 6 μήνες.
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Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των
καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της
πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη
των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες
των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του
καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής
άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για
την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.

Επίσης προβλέπεται πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των
ωφελουμένων του Έργου σε 7 τουλάχιστον ειδικότητες για τις οποίες θα
αναπτυχθούν τα 7 εκπαιδευτικά προγράμματα από το ΙΝΣΕΤΕ, τα οποία είναι τα
κάτωθι:
1.Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου/ κρατήσεων
2.Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων)
3. E-Commerce& Hospitality Sales& Marketing
4.Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού
5.Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών
6.Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης
7.Τουριστικός Αντιπρόσωπος
Την πιστοποίηση θα διενεργήσουν Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι, σύμφωνα με το
Πρότυπο ISO/IEC 17024 (από Εθνικούς ή Διεθνείς Φορείς) ή άλλα αναγνωρισμένα
Διεθνή πρότυπα, να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Οι
δαπάνες πιστοποίησης των ωφελουμένων καλύπτονται (όπως προβλέπεται από τις
αποφάσεις ένταξης), από τον Δικαιούχο και δεν περιλαμβάνονται στην Επιταγή
Εισόδου στην αγορά εργασίας. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις ως άνω
διαδικασίες πιστοποίησης είναι υποχρεωτική.
Στα πλαίσια της δράσης θα δημιουργηθεί Μητρώο Επιχειρήσεων του κλάδου του
τουρισμού, θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ομαδοποίησή
τους καθώς και την επιμέρους ομαδοποίηση των ειδικοτήτων που ζητούνται.
Οι επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη του ωφελουμένου μετά τη λήξη
της πρακτικής άσκησης, δύνανται να επιχορηγηθούν αλλά θα αποτελέσουν
αντικείμενο άλλης μελλοντικής δράσης.
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Στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα με την ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.insete-training.gr θα γίνει η διαχείριση όλων των ενεργειών για την
υλοποίηση της δράσης (όπως υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από ωφελουμένους
και παρόχους κατάρτισης, παρακολούθηση της υλοποίησής της από τους
Συνδικαιούχους κλπ.) καθώς και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την
πρόσκληση και τη δράση.
Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των
κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην πρόσκληση, θα εγγραφεί σε
«Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά
εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).
Η Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας αφορά στην οικονομική αξία ποσού 1.060€
(αντιστοιχεί στις υπηρεσίες κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) και συμβουλευτικής
καθοδήγησης και υποστήριξης, των ωφελουμένων από τους παρόχους κατάρτισης).
Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 1.360 ευρώ, στην περίπτωση μετατροπής της
πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου, σε σύμβαση εργασίας, της οποίας η
διάρκεια δεν θα είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών, δεδομένου ότι στην περίπτωση
αυτή, ο πάροχος κατάρτισης, θα έχει παράσχει επιπρόσθετες και
αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης
από τις αρχικές, οι οποίες εν τέλει οδήγησαν με επιτυχία στην υπογραφή σύμβασης
εργασίας του καταρτιζομένου.
Όσον αφορά στο Εκπαιδευτικό Επίδομα αυτό ανέρχεται: α) για τους αποφοίτους
ΑΕΙ/ΤΕΙ στο ποσό των 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ
των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.058€
συνολικά, αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης (980€ για την α΄ φάση και
1.078
€
για
την
β΄
φάση),
β)
για
τους
αποφοίτους
Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο ποσό των 2.248 €
(συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν
στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1.848 € συνολικά, στο επίδομα πρακτικής
άσκησης ( 880€ για την α΄ φάση και 968€ για την β΄ φάση). Στο ως άνω
εκπαιδευτικό επίδομα έχει ληφθεί υπόψη και η κάλυψη των αναγκών μετακίνησης
των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης των ωφελουμένων ξεκίνησε από 02/07/2015
και έληξε την 30/07/2015.
Το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/10/2017, ενώ στην περίπτωση μετατροπής
της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας στην επιχείρηση
πρακτικής, η λήξη του φυσικού αντικειμένου της ορίζεται στις 30/4/2018.
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Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 29.860.000 €.
Σε δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές (ορεινούς όγκους και μικρά νησιά όπου
δεν υφίστανται δομές), μετά από έγκριση των Συνδικαιούχων τα προγράμματα
δύνανται να υλοποιηθούν σε μισθούμενα /παραχωρούμενα λειτουργούντα σχολεία.
Εναλλακτικά, για τις ως άνω περιπτώσεις είναι δυνατόν, μετά από έγκριση των
Συνδικαιούχων, η υλοποίηση του θεωρητικού μέρους των 80 ωρών να γίνει με τη
μέθοδο της σύγχρονης ή/και της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, δηλαδή κατάρτισης
από απόσταση μέσω διαδικτύου.
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2.1. Κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον υλοποίησης της ΠΑΝ

Έξι χρόνια μετά την εκδήλωση της κρίσης δημοσίου χρέους, η χώρα μας
εξακολουθεί να βρίσκεται δημοσιονομικά εγκλωβισμένη στην «παγίδα του χρέους»
(ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2015: 31) αντιμετωπίζοντας σημαντικούς περιορισμούς ρευστότητας με
αναπόδραστα δυσμενείς προεκτάσεις για την πραγματική οικονομία, την
απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή της προοπτική.
Η αδυναμία αφενός εμπέδωσης διατηρήσιμων συνθηκών δημοσιονομικής
σταθερότητας, και αφετέρου επίτευξης του στόχου της αυτόνομης εξόδου στις
αγορές κεφαλαίων καθηλώνουν την ελληνική οικονομία σε μη βιώσιμο πρωτογενές
πλεόνασμα και υψηλό πιστωτικό ρίσκο, στοιχεία που συστηματικά υπονομεύουν
την πιστοληπτική της αξιοπιστία και παρατείνουν τις συνθήκες μακροοικονομικής,
νομισματικής και χρηματοπιστωτικής αστάθειας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2015:39).
Η διαχείριση των δανειακών υποχρεώσεων στηρίχτηκε στο δίπτυχο:


νέος δανεισμός, για να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη στάση πληρωμών και



ταυτόχρονη εφαρμογή πολιτικών αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας
και εσωτερικής υποτίμησης προκειμένου να προκληθεί ένα «επεκτατικό
σοκ» στην οικονομία μέσα από την αύξηση των εξαγωγών,

δηλαδή βασική υπόθεση των Προγραμμάτων Δημοσιονομικής Προσαρμογής
αποτελεί ότι ο συνδυασμός δημοσιονομικής λιτότητας και εσωτερικής υποτίμησης
θα οδηγήσει σε οικονομική μεγέθυνση μέσω της βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας, της προσέλκυση επενδύσεων και των εξαγωγών. Στην
προσέγγιση αυτή η μείωση του κόστους εργασίας λειτουργεί ως διορθωτικός
μηχανισμός, ο οποίος προσαρμόζει την ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγές με
τρόπο που να αντισταθμίζονται οι επιπτώσεις της λιτότητας στην εγχώρια ζήτηση.
Την περίοδο 2011-14, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη δημοσιονομική
προσαρμογή ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης με εξαιρετικά αρνητικές
συνέπειες τόσο στη μείωση του ΑΕΠ, η μέση ετήσια υποχώρηση του πραγματικού
ΑΕΠ υπολογίζεται περίπου στις 4,5 ποσοστιαίες μονάδες, όσο και στην ραγδαία
αύξηση του ποσοστού της ανεργίας κατά 8,6%.
Η απώλεια στο ΑΕΠ μεταξύ των ετών 2008 και 2014 ανήλθε σωρευτικά στο 25,5%,
το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε την ίδια περίοδο από 7,8 σε 26,5%14 ενώ το
μοναδιαίο κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 13,7% (2009-14).

14

Πηγή: Eurostat, Unemployment rate
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Η βαθιά, παρατεταμένη και ανακυκλούμενη ύφεση υπονομεύει τη δυνατότητα της
χώρας να ικανοποιεί τις δανειακές της υποχρεώσεις τροφοδοτώντας την κρίση
χρέους ενώ η καθίζηση της ιδιωτικής επενδυτικής δραστηριότητας υποσκάπτει κάθε
εγχείρημα υπέρβασής της δημιουργώντας μακροπρόθεσμα σοβαρή εμπλοκή στο
ζωτικής σημασίας αιτούμενο του διαρθρωτικού μετασχηματισμού του παραγωγικού
ιστού της χώρας. Η διαδικασία της αποεπένδυσης μειώνει διαρκώς το αργούν
παραγωγικό δυναμικό της χώρας συρρικνώνοντας το μέγεθός του αποθέματος
παγίου κεφαλαίο, δηλαδή το μέγεθος του εγκατεστημένου παραγωγικού δυναμικού
και το ύψος της μέγιστης δυνητικής παραγωγής.
Στο σκέλος των δημόσιων δαπανών παρατηρείται μια συνεχής μείωση στη δημόσια
κατανάλωση, σημαντική περιστολή των κοινωνικών δαπανών και μεταβιβάσεων με
συνέπεια τη δραστική αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, καθώς και
περιορισμός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η χρηματοδότηση του
οποίου βασίζεται κυρίως στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)
που αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο αναπτυξιακής δημοσιονομικής πολιτικής.
Η μεγιστοποίηση, λοιπόν, της απόστασης «μεταξύ της χρηματιστικής και της
πραγματικής οικονομίας (Touraine, 2010: 37)» και η αποκλειστική ταύτιση της
ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας με την «ανταγωνιστικότητα κόστους»
συνθέτουν ένα περιβάλλον υψηλής ανεργίας και κοινωνικής καχεξίας, παραγωγικής
υποβάθμισης και αποεπένδυσης (παραγωγικό κενό) με κοινό παρανομαστή την
δραστική υποχώρηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών.
Η καθίζηση του όγκου παραγωγής, η συρρίκνωση του κεφαλαιακού αποθέματος, η
ραγδαία μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και της εγχώριας ζήτησης, σε μια
οικονομία που το μακροαναπτυξιακό της μοντέλο εξαρτάται από τη δυναμική της
σχέσης: κατανάλωση-εγχώρια ζήτηση-οικονομική μεγέθυνση (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2015: 13),
συνοδεύονται από γενικευμένα και ιδιαίτερα αυξημένης συχνότητας φαινόμενα
πτωχεύσεων, οριστικής παύσης λειτουργίας ή αναδιαρθρώσεων για τις
επιχειρήσεις, αποδιοργάνωσης παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας με τις
μαζικές απολύσεις και την «εισαγωγή» της ακραίας ευελιξίας να «εγγράφονται»
στην ημερήσια διάταξη.
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Το νέο τοπίο στην ελληνική αγορά εργασίας

Οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα μετά την υπογραφή των Μνημονίων
Δανεισμού
Με την υπαγωγή της χώρας μας στον Μεικτό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ) και
τη σύναψη των Συμβάσεων Δανεισμού δρομολογείται μια ισχυρή νομοθετική
κινητοποίηση με έντονο κρατικό παρεμβατισμό και στόχευση τη ριζική
επαναρρύθμιση του περιεχομένου της εργασίας.
Πρόκειται για εκτεταμένες σε εύρος και ένταση αλλαγές στον «πυρήνα» του
ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου με άξονα το δραστικό περιορισμού του
εργασιακού κόστους (συρρίκνωση των αμοιβών) και της προστασίας
(αποδιάρθρωση των προστατευτικών ρυθμίσεων και δομών) του εργαζόμενου, του
αδύνατου πόλου της εργασιακής σχέσης, μια σχέσης εξ ορισμού άνισης και
ετεροβαρούς.
Ο συντελούμενος μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας παρουσιάζεται ως sine
qua non προϋπόθεση για τη χρηματοδοτική στήριξη της ελληνικής οικονομίας
διευρύνοντας περαιτέρω την «απόσταση» ανάμεσα στην –εν πολλοίς
μονεταριστικής έμπνευσης– ακολουθούμενη μέθοδο δημοσιονομικής εξυγίανσης
και την εγγύηση θεμελιωδών εργασιακών ή κοινωνικών κατακτήσεων οι οποίες
«ενοχοποιούνται» συλλήβδην ως τροχοπέδη για την προσέλκυση επενδύσεων.
Από το σύνολο των εξελίξεων που σημειώνονται στις εγχώριες εργασιακές σχέσεις
του ιδιωτικού τομέα αναδεικνύονται σαφώς δύο κεντρικές κατευθύνσεις οι οποίες
συνίστανται:
α) Στην ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας με τη σημαντική υποβάθμιση του
εργασιακού προτύπου της πλήρους και σταθερής απασχόλησης και ταυτόχρονη
ενίσχυση του διευθυντικού δικαιώματος, τη διάδοση των ευέλικτων μορφών
εργασίας και τη διευθέτηση (προσαρμογή) του επιπέδου απασχόλησης (εργάσιμος
χρόνος) σύμφωνα με τη διακύμανση των αναγκών της επιχείρησης (βάσει δηλαδή
του κύκλου εργασιών της επιχείρησης με ευρύ φάσμα μονομερούς ρύθμισης από
τον εργοδότη).
Χαρακτηριστικότερα μέτρα ενσωμάτωσης της ευελιξίας στην ελληνική έννομη τάξη
αποτελούν:


η επιμήκυνση του ανώτατου χρόνου δανεισμού των εργαζομένων από τους
18 στους 36 μήνες,
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η αύξηση της μέγιστης χρονικής διάρκειας σύναψης συμβάσεων προσωρινής
απασχόλησης (συμβάσεις ορισμένου χρόνου) από τα 2 στα 3 έτη (3
διαδοχικές ανανεώσεις),



η δυνατότητα μονομερούς επιβολής καθεστώτος εκ περιτροπής εργασίας
και η επέκτασή του από 6 σε 9 μήνες ανά ημερολογιακό έτος (καθώς και
διαθεσιμότητας 3 μήνες ετησίως και παρέλευση 3 μηνών προκειμένου να
ξανατεθεί σε διαθεσιμότητα ο ίδιος εργαζόμενος),



η μείωση του κόστους για υπέρβαση του ημερήσιου και εβδομαδιαίου
ωραρίου απασχόλησης κατά 20% (υπερωρία και υπερεργασία),



η κατάργηση των προσαυξήσεων σε περίπτωση υπερωρίας για μερική
απασχόληση με εβδομαδιαία εργασία κάτω των 20 ωρών.

β) Στη βίαιη αποκέντρωση των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων σε επίπεδο
επιχείρησης ή ατόμου (εξατομίκευση) και τον περιορισμό του περιεχομένου τους με
την αποδόμηση της συλλογικής αυτονομίας, την περιθωριοποίηση των μηχανισμών
συλλογικής δράσης και την επιβολή νέου τρόπου καθορισμού των κατώτατων
αποδοχών που ουσιαστικά διεμβολίζουν κάθε απόπειρα συμφωνίας των
οργανωμένων κοινωνικών υποκειμένων υπονομεύοντας την προοπτική σύναψης
νέων και στοιχειωδώς επωφελών για τους εργαζόμενους Συλλογικών Συμβάσεων
Εργασίας.
Οι κυριότερες όψεις αποδιάρθρωσης του Συστήματος των Συλλογικών Συμβάσεων
(ΣΣΕ) επισημαίνονται στα κάτωθι:


Προώθηση νέου μηχανισμού διαμόρφωσης κατώτατων μισθολογικών ορίων.



Πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τη μείωση15 του κατώτατου μισθού
κατά παρέκκλιση των συμφωνηθέντων στην ΕΓΣΣΕ (15-07-2010) για την
περίοδο 2010-12 που συνοδεύεται από σχετική δέσμευση (νομοθετική
καθιέρωση) για τη διατήρησή τους στο ίδιο επίπεδο μέχρι την ολοκλήρωση
του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής και την
αναστολή αυξήσεων σε ωριμάνσεις-επιδόματα πολυετίας –που
προβλέπονται από το νόμο ή ΣΣΕ- έως ότου το ποσοστό ανεργίας να
κατέλθει του 10%16. Αξίζει να σημειωθεί ότι η θέσπιση ηλικιακού κριτηρίου
στο ύψος των βασικών αποδοχών (άνω και κάτω των 25 ετών) παραβιάζει τη
θεμελιώδη αρχή της «ίσης αμοιβής για ίση εργασία» και γίνεται «μήτρα»
νέων πολύπλευρων στρεβλώσεων στην ελληνική αγορά εργασίας.

Μείωση του κατώτατου μισθού κατά 22% για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών και κατά 32%
για τους εργαζόμενους έως 25 ετών.
15

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, υπό το πρίσμα των ακολουθούμενων πολιτικών το
ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί κάτω από το 10% μετά το 2023.
16
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Κατάργηση της καθολικότητας ισχύος της ΕΓΣΣΕ για μισθολογικά ζητήματα.



Αναστολή της «αρχής της εύνοιας» μέχρι τη λήξη του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, με την παροχή δυνατότητας
υπογραφής και υπερίσχυσης –σε περίπτωση συρροής– επιχειρησιακών (ΣΣΕ)
που περιέχουν δυσμενέστερους όρους για τους εργαζόμενους από τις
αντίστοιχες κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές.



Αναστολή για το ίδιο χρονικό διάστημα της διαδικασίας επέκτασης και
καθολικότητας ισχύος των κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ (αναστολή,
δηλαδή, της δυνατότητας κήρυξής τους ως γενικά υποχρεωτικών).



Καθορισμός μέγιστης διάρκειας ΣΣΕ στα 3 έτη.



Μείωση του χρόνου επέλευσης της μετενέργειας των ΣΣΕ σε περίπτωση
καταγγελίας ή λήξης τους από 6 σε 3 μήνες (μετά το πέρας του τριμήνου και
εφόσον δεν έχει υπογραφεί νέα ΣΣΕ, η περιορισμένη μισθολογική
μετενέργεια αφορά μόνο τον βασικό μισθό της αντίστοιχης ΣΣΕ και τα 4
επιδόματα τέκνων, ωρίμανσης, σπουδών και επικινδυνότητας).



Δυνατότητα σύναψης επιχειρησιακής ΣΣΕ και από επιχειρήσεις που
απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα (τα προηγούμενα έτη καλύπτονταν
κυρίως από κλαδικές ΣΣΕ).



Δυνατότητα υπογραφής επιχειρησιακών ΣΣΕ από τις «Ενώσεις Προσώπων»,
ένα συλλογικό (ψευδο)μόρφωμα εικονικής εκπροσώπησης των εργαζομένων
που εδράζεται σε ένα άτυπο σύνολο ατομικών δηλώσεων, με μοναδική
δέσμευση να απαρτίζονται από τα 3/5 του εργατικού δυναμικού της
επιχείρησης και χωρίς χρονικό προσδιορισμό της διάρκεια τους.



Περιορισμός του περιεχομένου της Διαιτητικής Απόφασης και κατάργηση
της μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία (η δυνατότητα μονομερούς
προσφυγής στη Διαιτησία έχει επαναφερθεί μετά από τη δικαίωση της
σχετικής προσφυγής της ΓΣΕΕ στο ΣτΕ).
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Τα επιμέρους χαρακτηριστικά και η δυναμική της εγχώριας αγοράς εργασίας
Η ελληνική αγορά εργασίας, λοιπόν, ως επιμέρους «χώρος» –λειτουργικά
εξαρτώμενο υποσύστημα– του όλου κοινωνικοοικονομικού συστήματος
ενσωματώνει τα δομικά και μορφικά χαρακτηριστικά της πολυεπίπεδης κρίσης, τις
κανονιστικές μετατοπίσεις στο συσχετισμό των παραγωγικών δυνάμεων και τις
κατευθύνσεις των ακολουθούμενων πολιτικών.
Οι επιπτώσεις της ύφεσης και η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων όπως
αναπτύσσονται διαλεκτικά στο πεδίο της απασχόλησης οδηγούν:


στη σημαντική ποσοτική της μείωση στο 53,3% το 2014 από το 65,6% το
200917 αποκλίνοντας σημαντικά από το στόχο της Στρατηγικής «Ευρώπη
2020» για 75% ποσοστό απασχόλησης,



στην παγίωση της ανεργίας, της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας
ανεργίας σε δυσθεώρητα επίπεδα,



στην ευρεία υποχώρηση των μισθών, οι ακαθάριστες ονομαστικές αποδοχές
ανά μισθωτό μειώθηκαν κατά 17,8% μεταξύ 2008-201418,



στην εντεινόμενη «δυστοκία» ως προς τη δημιουργία νέων, σταθερών και
μακροπρόθεσμα βιώσιμων θέσεων εργασίας, και



στην ποιοτική υποβάθμιση του περιεχομένου της εργασίας19.

Απασχόληση
Πέραν της μεγάλης μείωσης του ποσοστού της απασχόλησης εντοπίζονται και
σημαντικές μεταβολές ως προς τη διάρθρωσή της. Το ποσοστό μερικής
απασχόλησης αυξήθηκε από το 6,1% το 2009 σε 9,5% το 201420 με το ποσοστό της
μη ηθελημένης μερικής απασχόλησης να φτάνει το 68% (Β’ Τρίμηνο 2015 21). Είναι
ενδεικτικό ότι μεταξύ 2010 και 2014, οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης
αυξάνονται κατά 259,06% και οι συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας κατά 454,58%.
Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης αντιπροσωπεύουν, πλέον, μια ισχυρή αναλογία,
η οποία ξεπερνά το 1/2 των νέων συμβάσεων που υπογράφονται συνολικά. Πιο
17
18

20
21

Πηγή: Eurostat, Employment rate of the total population, men and women, age group 20-64
Πηγή: Eurostat, Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί

Πηγή Eurostat, Persons employed part time - % of total employment
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Τριμηνιαία Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
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συγκεκριμένα η ποσοστιαία συμμετοχή τους στις νέες προσλήψεις ανήλθε από 21%
το 2009 στο 50,5% το 2014 πιστοποιώντας την αποκαθήλωση της κυριαρχίας του
«μοντέλου» της πλήρους απασχόλησης και τη δημιουργία ενός εργατικού
δυναμικού «πολλαπλών ταχυτήτων» σε μια αγορά εργασίας που μαστίζεται από
μαζικά φαινόμενα μη έγκαιρης καταβολής αποδοχών (δεδουλευμένων) με
τουλάχιστον 1 εκ. εργαζόμενους να αμείβονται με χρονική καθυστέρηση και
πρωτοφανή μεγέθη και μερικώς αδήλωτης εργασίας (περίπου 800 χιλιάδες
εργαζόμενοι είναι ανασφάλιστοι και 200 χιλιάδες πλήρους ωραρίου δηλώνονται ως
μερικώς απασχολούμενοι).
Η μείωση του αριθμού των απασχολούμενων (3.614.192) που υπολείπονται πλέον
σημαντικά έναντι του αθροίσματος ανέργων και οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού
(4.466.687)22 απαγορεύει κάθε προοπτική εκκίνησης ενός στέρεου και μακρόπνοου
αναπτυξιακού εγχειρήματος ενώ σε συνδυασμό με τη συμπίεση του εργασιακού
κόστους (μειωμένες εισφορές) υπονομεύουν τόσο τη βιωσιμότητα και επάρκεια του
Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, όσο και την εν γένει λειτουργία του Κοινωνικού
Κράτους εγκαθιστώντας μια ισχυρή διαιρετική τομή ανάμεσα στην ακολουθούμενη
δημοσιονομική προσαρμογή και την ικανοποίηση ζωτικών κοινωνικών αναγκών.

Ανεργία
Η εκτόξευση της ανεργίας από το 7,8% το 2008 στο 26,5% το 201423 (24,6%, B’
Τρίμηνο 201524), καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αποτελούν τη
σοβαρότερη συνέπεια της πολυδιάστατης κρίσης και των πολιτικών που
εφαρμόζονται για την υπέρβασή της τροφοδοτώντας, μεταξύ άλλων, το μείζον
πρόβλημα της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain), αφού η αδυναμία πρόσβασης
στην απασχόληση και –σε ορισμένες περιπτώσεις– η απόρριψη της επιλογής της
υποαπασχόλησης ή της ετεροαπασχόλησης πυροδοτούν μεταναστευτικές τάσεις και
ροές εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού από τη χώρα μας προς το εξωτερικό με
συνέπεια και την απώλεια της απαιτούμενης τεχνογνωσίας και καινοτομίας από την
παραγωγική διαδικασία.
Η ανεργία των νέων 15 έως 24 ετών και 25 έως 29 ετών ανήλθε για το Β’ Τρίμηνο
του 2015 στο 49,5% και 35,7%25 αντίστοιχα, την ώρα που το φαινόμενο των ΝΕΕΤ’s

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Μηνιαία Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Αύγουστος 2015
Πηγή: Eurostat, Total unemployment rate
24
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Τριμηνιαία Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
25
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Τριμηνιαία Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
22
23

85
(νέοι από 15 έως 29 ετών εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης)
ξεπερνούσε το 2014 το 26% (26,7%)26
Η δραματική αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας που το 2014 άγγιξε το 19,5%
συνιστώντας το 70,3% της συνολικής ανεργίας27, καθώς και η επιμήκυνση του
χρόνου παραμονής εκτός αγοράς εργασίας αποτυπώνουν με τον πιο απόλυτο και
σαφή τρόπο την ένταση και έκταση της κρίσης απασχόλησης. Η εξέλιξη αυτή
συνεπάγεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της ανεργίας στη διάρκεια της
κρίσης μετατρέπεται σε δομική ανεργία. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το 90%
των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ δεν λαμβάνει καμία απολύτως
επιδοματική στήριξη ενώ σε περίπου σε 350 χιλιάδες νοικοκυριά δεν υπάρχει ούτε
ένα εργαζόμενο μέλος διαμορφώνοντας συνθήκες έξαρσης κοινωνικών ανισοτήτων,
φαινόμενων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού με δεδομένη και την
ουσιαστική απουσία μηχανισμού ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (πιλοτική
εφαρμογή του από το τρέχον έτος).
Η έμφυλη διάσταση της ανεργίας (γυναίκες: 28,5% – άνδρες 21,5%28) τεκμαίρει την
εμπέδωση των διακρίσεων στην εγχώρια αγορά εργασίας και ενδυναμώνει το
διαχρονικό αίτημα ενίσχυσης των δομών «συμφιλίωσης» της επαγγελματικής με
την οικογενειακή ζωή που συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται με «προκρούστιες»
λογικές στην κατεύθυνση της περικοπής των κοινωνικών δαπανών.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
Η αποκέντρωση που επιχειρήθηκε στο πεδίο της συλλογικής αυτονομίας είχε ως
συνέπεια το δραστικό περιορισμό των κλαδικών και εθνικών ομοιοεπαγγελματικών
συμβάσεων από 65 το 2010 σε μόλις 14 το 2014 υπονομεύοντας το επίπεδο
συλλογικής προστασίας για τους εργαζόμενους, ειδικότερα για εκείνους που
απασχολούνται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι επιχειρησιακές ΣΣΕ
αυξήθηκαν θεαματικά από 227 το 2010 σε 976 το 2012, για να μειωθούν
ακολούθως σε385 και 286 το 2013 και 2014 αντίστοιχα.
Περίπου το 70% των εργαζομένων υποχρεώθηκε να συνάψει ατομικές συμβάσεις με
μείωση των αποδοχών τους από 10 έως και 40%. Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι
περισσότεροι από 500 χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα αμείβονται με
300€ καθαρά.

Πηγή: Eurostat, Young people neither in employment nor in education and training by sex, age and
labour status (NEET rates).
27
Πηγή Eurostat, Long-term unemployment (12 months or more) as a percentage og thw total
unemployment, by sex, age, and citizenship
28
ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (τριμηνιαία), Γ΄ Τρίμηνο 2013.
26
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2.2. Σύνδεση της ΠΑΝ με το Σχέδιο Εγγύησης για τη Νεολαία

Η «Εγγύηση για τη Νεολαία» αποτελεί ένα σύστημα παρεμβάσεων και
πρωτοβουλιών -μέσα από ένα πλέγμα ενεργειών- που καλείται να λειτουργήσει
αφενός ως εργαλείο ανάσχεσης της νεανικής ανεργίας και αντιμετώπισης των
δυσμενών επιπτώσεών της στην απασχολησιμότητα και την κοινωνική κατάσταση
των νέων, και αφετέρου σαν μοχλός δομικών μεταρρυθμίσεων στους θεσμούς, τους
μηχανισμούς και το περιεχόμενο των πολιτικών στήριξης και προώθησης της
νεανικής απασχόλησης.
Ο όρος «Εγγύηση για τη Νεολαία» αναφέρεται σε κατάσταση στην οποία οι νέοι
δέχονται μια ποιοτική προσφορά εργασίας, συνεχούς εκπαίδευσης (ποιοτικά
προγράμματα κατάρτισης που καταλήγουν σε επαγγελματική ειδίκευση), μαθητείας
ή πρακτικής άσκησης εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που είτε καθίστανται
άνεργοι είτε εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση29.
Σε κάθε περίπτωση, οι νέοι δε μπορούν να εκληφθούν ως μια ομοιογενής ομάδα
λόγω των σημαντικών εγγενών διαφοροποιήσεων (δεξιότητες, κοινωνικό
περιβάλλον, εκπαιδευτικό επίπεδο κ.α.) που παρουσιάζουν. Η αντιμετώπιση των
κινδύνων που απορρέουν από τους κύκλους ανεργίας ή αεργίας προβάλλει ως
αδήριτη ανάγκη.
Ειδικό βάρος αποδίδεται στην καταγραφή σε υπηρεσία απασχόλησης όσων NEET’s
(EAEK) δεν είναι εγγεγραμμένοι ενώ τα προγράμματα των εγγυήσεων οφείλουν να
διαμορφώνονται σε συνάρτηση με τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές συνθήκες
συνεκτιμώντας διαστάσεις φύλου και διαφορετικότητας ανάλογα με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της εκάστοτε ομάδας στόχου.
Ο σκοπός της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) συνίσταται στην
παροχή πρόσθετης στήριξης και στοχευμένης βοήθειας σε νέους κάτω των 25 ετών
στις περιφέρειες όπου το 2012 η νεανική ανεργία υπερέβη το 25%, δηλαδή στις
γεωγραφικές περιοχές παρατηρούνται πιο οξυμένα προβλήματα.
Στο επίκεντρο της ΠΑΝ βρίσκονται οι νέοι που δεν εργάζονται ή δεν μετέχουν σε
κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισηςσυμπεριλαμβανομένων των
μακροχρονίως ανέργων ή αυτών που δεν έχουν εγγραφεί ως αναζητούντες εργασία
μέσα από την παροχή δυνατοτήτων για:

29



Μαθητεία



Πρακτική άσκηση



Τοποθέτηση σε θέση εργασίας

Σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία
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Συνέχιση της εκπαίδευσης με σκοπό την απόκτηση προσόντων30.

Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων είναι ένας από τους
σημαντικότερους οικονομικούς πόρους της ΕΕ που στοχεύει στην υλοποίηση των
«Εγγυήσεων για τη Νεολαία», δηλαδή–όπως αναφέρεται και παραπάνω– τη
διασφάλιση της λήψης ποιοτικής προσφοράς εργασίας, μαθητείας και πρακτικής
άσκησης ή της δυνατότητας συνέχισης της εκπαίδευσης προσαρμοσμένες στις
ανάγκες και την κατάσταση του κάθε νέου, σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών
από τη στιγμή που καθίστανται άνεργος ή ολοκληρώνει την όποια σπουδαστικήεκπαιδευτική του δραστηριότητα.
Επισημαίνεται ότι η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων λειτουργεί και
(αλληλο)συμπληρωματικά ή ενισχυτικά με άλλες δράσεις, όπως αυτές που
χρηματοδοτεί το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης των
Εγγυήσεων για τη Νεολαία.
Το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» (Μάιος 2014) καταρτίσθηκε
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικής Σύστασης του Συμβουλίου
και τους άξονες που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Οικοδόμηση προσεγγίσεων που
βασίζονται στην εταιρική σχέση, Έγκαιρη παρέμβαση και ενεργοποίηση, Μέτρα
στήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, Χρήση των Ταμείων της Ένωσης,
Αξιολόγηση και συνεχής βελτίωση των Προγραμμάτων, Υλοποίηση των
προγραμμάτωνεγγυήσεων για τη νεολαία)σε συνδυασμό με τις εθνικές,
περιφερειακές και τοπικές συνθήκες ή ιδιαιτερότητες, τον προσανατολισμό του
παραγωγικού μοντέλο της χώρας και την αξιοποίηση της προγενέστερης εμπειρίας
από εθνικά σχέδια δράσης ομοειδούς στόχευσης.
Η στρατηγική του εν λόγω Σχεδίου Δράσης εστιάζει στην υλοποίηση σειράς
στοχευμένων δράσεων εθνικής εμβέλειας σε νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών εκτός
δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ώστε να λάβουν μια ποιοτική
προσφορά για εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση,η οποία θα εδράζεται στο
Ατομικό Σχέδιο Δράσης του νέου αξιοποιώντας ή εξελίσσοντας τα προσόντα του και
τις δεξιότητες του προκειμένου να διασφαλιστεί η απασχολησιμότητα του
μακροπρόθεσμα εντός 4 μηνών από την έξοδό του από τα τυπικά συστήματα
εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης31.
Οι προβλεπόμενες ενέργειες έχουν σκοπό:


την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών εύρεσης
απασχόλησης, συμβουλευτικής κ.λπ. του Ο.Α.Ε.Δ. (Δημόσιας Υπηρεσίας

30

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=el

«Εγγύηση για τη Νεολαία», το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης, Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, Μάιος 2014
31
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Απασχόλησης), για να λειτουργήσει ως βασικός πυλώνας επίτευξης των
στόχων στου Σχεδίου,


την ενίσχυση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας και της σύνδεσης
εκπαίδευσης και απασχόλησης, ιδιαίτερα για την είσοδο στην αγορά
εργασίας και πρώτη απασχόληση,



την αναβάθμιση της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού και
ιδιαίτερα των επιμέρους περιθωριοποιημένων ομάδων, των ήδη σε
μακροχρόνια ανεργία,



την ενίσχυση της ζήτησης εργασίας, με προγράμματα επιδότησης της
απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στους φορείς δημοσίου
συμφέροντος (ως «εργοδότη τελικής καταφυγής») και τη διευκόλυνση
κάλυψης της ζήτησης αυτής με ενδο-υπηρεσιακή (επιχειρησιακή) κατάρτιση
και επανειδίκευση ανέργων.

Σε αυτήν την κατεύθυνση χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες:
α) Ενέργειες Πρώιμης Παρέμβασης και Δραστηριοποίησης, με βασικές θεσμικές
μεταρρυθμίσεις που κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχή και απρόσκοπτη
υλοποίηση του Σχεδίου, ενέργειες πρόληψης – συμβουλευτικής για την
καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και ενέργειες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των νέων εκτός δομών απασχόλησης, κατάρτισης και
εκπαίδευσης.
β) Ενέργειες προώθησης στην απασχόληση, κατάρτιση ή εκπαίδευση με στόχο την
ενίσχυση της μακροπρόθεσμης απασχολησιμότητας των νέων μέσα απόβασικές
μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην εκπαίδευση και στην προώθηση στην
απασχόληση (Μαθητεία, θεσμικό πλαίσιο πρακτικής άσκησης, Εθνικό Πλαίσιο
Προσόντων, αμοιβαίες υποχρεώσεις ανέργων κ.α.). Παράλληλα περιλαμβάνονται
και στοχευμένες και συμπληρωματικές δράσεις για την προώθηση των
ωφελουμένων σε προγράμματα κατάρτισης- εκπαίδευσης (βελτίωση των
δεξιοτήτων και των προσόντων τους) και σε προγράμματα απασχόλησης επιχειρηματικότητας (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας)32.
Για την υλοποίηση των ενεργειών αυτών, προβλέφθηκαν στον Άξονα
Προτεραιότητας 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι πέντε (5) κατηγορίες
Πράξεων για νέους 15-24 ετών, οι οποίες περιγράφηκαν ανωτέρω. Συγκεκριμένα, οι
πράξεις «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 18-24 ετών σε ιδιωτικέςεπιχειρήσεις
«Εγγύηση για τη Νεολαία», το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης, Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, Μάιος 2014
32
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για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και «Επιταγή εισόδουγια νέους έως 29 ετών
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας» όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών, περιλαμβάνονται στις
Δράσεις Απόκτησης ΕργασιακήςΕμπειρίας του Συστήματος «Εγγύηση για την
Νεολαία».
Αντίστοιχα, οι 18 πράξεις που αφορούν την Δράση «Ευκαιρίες κατάρτισης και
πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε
τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας», περιλαμβάνονται στις ΔράσειςΚατάρτισης
– Εκπαίδευσης, της «Εγγύησης για την Νεολαία».
Ομοίως η πρόσκληση της ΕΥΔ προς τον ΟΑΕΔ στις 15/12/2014, για την υποβολή
προτάσεων πράξεων επιλέξιμων από την Πρωτοβουλία για την Απασχόλησητων
Νέων (ΠΑΝ) πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των παρεμβάσεων
του Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία».
Η Πρωτοβουλία Απασχόλησης των Νέων (ΠΑΝ) στηρίζει άμεσα και συνδέεται
άρρηκταμε την εφαρμογή του εθνικού συστήματος «Εγγύηση για τη Νεολαία». Πιο
συγκεκριμένα:


Οι ευρωπαϊκοί πόροι για την υλοποίηση της ΠΑΝ(YEI) μαζί με τους πόρους
του ΕΚΤ(ESF) αποτελούν τα βασικά -μη εθνικά- χρηματοδοτικά εργαλεία του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία».



Τόσο η γενική στοχοθεσίατων υπό αξιολόγηση Πράξεων για την ανάσχεση
και μείωσης της νεανικής ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης (και
αυτοαπασχόλησης), την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και προσόντων, καθώς
και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων, όσο και οι ειδικοί στόχοι
της εν λόγω Πρωτοβουλίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του
φαινομένου των NEETs(ΕΑΕΚ) και του απορρέοντος κινδύνου κοινωνικού
αποκλεισμού ή μόνιμης εργασιακής περιθωριοποίησης -με ιδιαίτερη
επικέντρωση στις μειονεκτούσες πληθυσμιακές ομάδες-εφάπτονται
απόλυτα με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του συστήματος «Εγγύηση
για τη Νεολαία».



Στους δυνητικά επιλέξιμους ωφελούμενους των υπό αξιολόγηση Πράξεωνόπως αυτοί προσδιορίζονται μέσα από τις σχετικές προκηρύξειςπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό τμήμα της ομάδας-στόχου του συστήματος
«Εγγύηση για τη Νεολαία», δηλαδή η ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών με
ειδικότερα χαρακτηριστικά μακροχρόνιας ανεργίας, κοινωνικής ευπάθειας,
χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου κ.λπ.Αξίζει να σημειωθεί πως κατά το
σχεδιασμό των παρεμβάσεων της ΠΑΝ στη χώρα μαςέγινε χρήση της
δυνατότητας των κρατών μελών για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της και
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στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετώνμε δεδομένοτοιδιαίτερο υψηλό ποσοστό
ανεργίας στην συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, και κατ’ επέκταση τον
αυξημένο κίνδυνο κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού.


Η μεθοδολογία και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της ΠΑΝ –
στη βάση και των έξι αξόνων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(αναφέρονται παραπάνω) για το σύστημα «Εγγύηση για τη Νεολαία»–
συνθέτουν μια ολιστική-ολοκληρωμένη παρέμβαση εθνικής εμβέλειας με
αλληλένδετες δράσεις και εξατομικευμένη προσέγγιση (θεωρητική
κατάρτιση, πρακτική άσκηση, υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής
καθοδήγησης, εξειδικευμένη σύζευξη, τοποθέτηση, παρακολούθηση και
εποπτεία, μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας, πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων33 κ.α.). Ο χαρακτήρας
των υπό αξιολόγηση Πράξεων είναιαπόλυτα εναρμονισμένοςμε τις
προβλεπόμενες στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία»
ενέργειες για τη δημιουργία «εγγυήσεων», δηλαδή ποιοτικών προσφορών
εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας
εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία
εγγραφής στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ.



Το ατομικό σχέδιο δράσης (Α.Σ.Δ.) που καταρτίζεται στα ΚΠΑ από τον άνεργο
και τον εργασιακό σύμβουλό του ΟΑΕΔ, οι εσωτερικές διαφοροποιήσεις στο
περιεχόμενο των παρεμβάσεων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της
υποομάδας-στόχου (π.χ. εκπαιδευτικό επίπεδο κ.α.), η Συμβουλευτική
Καθοδήγηση σε όλα τα στάδια-φάσεις της παρέμβασης και η αξιοποίηση της
ανατροφοδότησης από αυτή,η εξειδικευμένη σύζευξη και η εποπτεία
αποτελούναφενός τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία για την
εξατομικευμένη προσέγγιση στο πλαίσιοτωνυπό αξιολόγηση Πράξεων
διατρέχοντας όλο το πλέγμα και φάσμα των δράσεων και ενεργειών τους,και
αφετέρου την πρώτη ύλη για τη μετέπειτα λήψη ποιοτικών προσφορών
εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας
συμβατών με τις ανάγκες και την κατάσταση των ωφελουμένων.
Επισημαίνεται ότι τα Κ.Π.Α. είναι το κεντρικό σημείο υποδοχής για την
υλοποίηση του σχεδίου «Εγγύηση για τη Νεολαία».

Συμπερασματικά, λοιπόν, από την αξιολόγηση της στρατηγικής, του σχεδιασμού και
τηςυλοποίησης34των ως άνω Πράξεων δύναται να υποστηριχθεί ότι αποτέλεσαν
Η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων σε 7 τουλάχιστον ειδικότητες αφορά την «Επιταγή
Εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον Κλάδο του Τουρισμού για απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»
34
Δεν αξιολογείται ως προς την υλοποίησή της η «Επιταγή Εισόδου για νέους έως 29 ετών σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις στον Κλάδο του Τουρισμού για απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στις 8
33
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στοχευμένεςπαρεμβάσεις ποιοτικής προσφοράς προσαρμοσμένες στις ανάγκες της
εκάστοτε ομάδας-στόχου στην κατεύθυνση επίτευξης μιας δομημένης πορείας
εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας.

2.3 Προσδιορισμός των ομάδων-στόχου και των αναγκών τους κατά το
σχεδιασμό

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Συστήματος «Εγγύηση για τη Νεολαία» προβλέπονται
δομικές αλλαγές στις υπηρεσίες απασχόλησης, με τη δημιουργία ενός συστήματος
διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας προκειμένου να συνδεθούν
αποτελεσματικότερα με το εκπαιδευτικό σύστημα και τα προγράμματα σπουδών
και να αντιμετωπιστεί το χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε
δεξιότητες και τις αντίστοιχες δεξιότητες που καλλιεργούνται μέσω των δομών
εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των αξιολογούμενων Πράξεων προσδιορίστηκαν δύο ηλικιακές ομάδες
(18-24 και 25-29 ετών) και διαφοροποιήθηκαν εσωτερικά με κριτήριο το
εκπαιδευτικό τους επίπεδο (απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τη μια μεριά, και απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ από
την άλλη). Στο κεφάλαιο για τη σχέση θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής
άσκησης σχολιάζεται η διαφοροποίηση αυτή σε σχέση με την αποτελεσματικότητα
της θεωρητικής κατάρτισης και τη συνάφειά της με τις θέσεις πρακτικής άσκησης
όσο και με τις προοπτικές απασχόλησης. Σε γενικές γραμμές φαίνεται να κυριαρχεί
η άποψη ότι η θεωρητική κατάρτιση για τους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ ήταν πολύ
λιγότερο χρήσιμη σε σχέση με τη θεωρητική κατάρτιση που έλαβαν οι απόφοιτοι
υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι ομάδες-στόχος και τα ειδικά τους χαρακτηριστικά, πέρα από τα κριτήρια που
τίθενται ως προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο «Μητρώο Ωφελουμένων»
(ηλικία, τίτλοι εκπαίδευσης, εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μη ύπαρξη
μαθητικής σπουδαστικής ή φοιτητικής ιδιότητας) προσδιορίζονται και βάσει των
μοριοδοτούμενων κριτηρίων στις σχετικές προκηρύξεις. Ειδικότερα η μοριοδότηση:


του χρόνου ανεργίας,



του οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος,



της μη συμμετοχής σε αντίστοιχες δράσεις

Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου»
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δείχνει ξεκάθαρα τη στόχευση σε μακροχρόνια ανέργους με χαμηλό εισόδημα,
προερχόμενους δηλαδή από εισοδηματικά ασθενείς και κοινωνικά ευάλωτες
ομάδες, οι οποίοι δεν έχουν λάβει μέρος σε παρεμβάσεις ομοειδούς περιεχομένου.
Με δεδομένο το ειδικό βάρος που αποδίδει η ΠΑΝ στην καταγραφή σε υπηρεσία
απασχόλησης όσων νέων δεν είναι εγγεγραμμένοι και κατ’ επέκταση τη συμμετοχή
τους στις παρεμβάσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιό τους εγείρεται ένα σοβαρό
ζήτημα αναφορικά με την εκπλήρωση του συγκεκριμένου στόχου αφού οι
συγκεκριμένοι υποψήφιοι δεν έχουν καταγεγραμμένο χρόνο ανεργία ώστε να
μοριοδοτηθούν σχετικά.
Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις διαπιστώνουν εμφατικά ότι,
παρά το γεγονός ότι οι ομάδες-στόχος προσδιορίστηκαν με, κατά κανόνα,
αντικειμενικά δεδομένα, η σύζευξη των αναγκών τους με τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας ήταν προβληματική, ακριβώς λόγω της έλλειψης ενός οργανωμένου
συστήματος διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας.
Στη διαδικασία επιλογής των ανέργων δεν έπασχε καθόλου, υπήρχαν κριτήρια
αντικειμενικά, υπήρχαν μόρια… Αυτά ήταν μια χαρά. Το computer τα βγάζει,
δεν παρεμβαίνει καθόλου το ανθρώπινο χέρι, μάτι… Αυτό είναι το υγιές
κομμάτι, πάρα πολύ καλό, να παραμείνει. Γιατί όχι; Απλά, κάθε φορά ανάλογα
με την ειδικότητα θα πρέπει να δημιουργούνται εκείνα τα κριτήρια και να
μοριοδοτούνται εκείνα τα κριτήρια που έχει ανάγκη η ειδικότητα, ο κλάδος
κ.λπ. ‘Άρα, εδώ πρέπει να υπάρχει διάγνωση αναγκών σε επίπεδο τοπικό, σε
επίπεδο Δήμου, στο επίπεδο του παλιού Νομού και όχι σε επίπεδο χώρας ή
Περιφέρειας. Να υπάρχει διάγνωση αναγκών, δηλαδή το τι ανάγκες, τι
ειδικότητες έχει ανάγκη η περιοχή … τώρα και σε βάθος χρόνου, τα επόμενα
χρόνια. Πώς θα το λάβεις αυτό υπόψη; Το τι προφίλ ανθρώπων θέλουν από
πλευράς δεξιοτήτων, δεν είναι μόνο η ειδικότητα. Και μετά: Τι είδους
αναπτυξιακά έργα προβλέπεται γίνουν στην περιοχή, είτε επενδύσεις οι
οποίες θα επηρεάσουν τη ζήτηση; Αυτή την πληροφόρηση δεν μπορούν να
την δώσουν κεντρικά φορείς εξ Αθηνών αλλά μόνο –κατά τη δική μου γνώμηκλαδικές οργανώσεις της περιοχής, πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες
οργανώσεις. (ΕΕΔΕ)
Υπό την ίδια έννοια η καταγραφή ομάδων όπως οι Neets ή άλλες ευάλωτες
κοινωνικά ομάδες και ο προσδιορισμός των αναγκών τους σε συνδυασμό με τις
προοπτικές των τοπικών αγορών εργασίας συνιστά μια έλλειψη του συστήματος
και ζητούμενο για την επόμενη γενικά συναφών προγραμμάτων.
Στο ίδιο πλαίσιο αποτυπώνεται ως ιδιαίτερα σημαντική η ανάγκη για έναν πιο
ολοκληρωμένο και συνεκτικό εντοπισμό των κλάδων αιχμής ή με προοπτικές
ανάπτυξης.
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Όταν θα προκηρύσσονται προγράμματα, δεν θα μπορεί να είναι γενικού
ενδιαφέροντος, αλλά να υπάρχουν εξειδικευμένα Voucher που καλύπτουν
συγκεκριμένες ανάγκες κλάδων και όχι γενικά δεξιότητες οριζόντιες για να
μπορεί έχει ουσία και εφαρμογή η πρακτική άσκηση στη συνέχεια και η
θεωρία κ.λπ. (ΕΕΔΕ)
Με αυτήν την έννοια θα ήταν σημαντικό να συνυπολογίζεται η πέραν των
προγραμμάτων της ΠΑΝ προσφορά εκπαίδευσης, κατάρτισης και πρακτικής
άσκησης ή μαθητείας σε συγκεκριμένους κλάδους. Ενώ, για παράδειγμα, ο κλάδος
του Τουρισμού αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο παρέμβασης, δε μπορεί να μη
λαμβάνεται υπόψη ότι, την ίδια στιγμή, είναι και ένας χώρος με σχετικά επαρκή
προσφορά θέσεων εκπαίδευσης-κατάρτισης-πρακτικής άσκησης (Τριτοβάθμια
Ιδρύματα, ΙΕΚ, Σχολές Μαθητείας κοκ).
Η στόχευση των Πράξεων σε συγκεκριμένες ομάδες στόχου που διατρέχουν
αυξημένο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού (συμμετέχοντες σε μειονεκτική), τέλος,
φαίνεται να μην ήταν το ίδιο επιτυχής για όλες τις ομάδες. Έτσι, όπως
αποτυπώνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, τα μέλη ομάδων με περιορισμένη
πρόσβαση στα συστήματα κατάρτισης, μαθητείας, πρακτικής άσκησης φαίνεται ότι
εκπροσωπούνται με ανάλογα χαμηλά ποσοστά στις συγκεκριμένες Πράξεις. Ακόμα
και στο εσωτερικό της ευρύτερης κατηγορίας ορισμένες ομάδες (Ρομά, πρόσφυγες
και αιτούντες άσυλο, απεξαρτημένα άτομα, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι και
άστεγοι) φαίνεται να εκπροσωπούνται σε σχεδόν μηδενικό βαθμό. Επιβεβαιώνεται,
με άλλα λόγια, το πόρισμα πολυάριθμων ερευνών ότι οι πολιτικές διά βίου
μάθησης (και αυτές απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, μαθητείας, πρακτικής
άσκησης) δεν επιτυγχάνουν να αμβλύνουν τις ανισότητες – συχνά μάλιστα
οδηγούν στην όξυνσή τους (Καραλής, 2013).
Πίνακας 1: Οι κατανομές των δεικτών στη βάση των 26.395
ερωτώμενων
% των
Ν

ερωτώμενων*

Δείκτης
CO12

Μέλη νοικοκυριού που δεν εργάζεται κανένας

5.662

21,5 %

CO13

Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται και ζουν
συντηρούμενα τέκνα
Μέλη
μονοπρόσωπoυ
νοικοκυριού
με
συντηρούμενα τέκνα
Μέλη Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης,
Ρομά ή Μετανάστες
Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης

2.543

9,6 %

2.048

7,8 %

870

3,3 %

381

1,4 %

CO14
CO15
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Ρομά

59

0,2 %

Μετανάστες

453

1,7 %

CO16

Άτομα με αναπηρία

264

1,0%

CO17

Πρόσφυγες ή Αιτούντες άσυλο ή Απεξαρτημένα
Άτομα ή Φυλακισμένοι/Αποφυλακισμένοι
Πρόσφυγες

75

0,3 %

36

0,13 %

Αιτούντες άσυλο

26

0,1 %

Απεξαρτημένα Άτομα

38

0,14%

Φυλακισμένοι/Αποφυλακισμένοι

17

0,07 %

Άστεγοι

30

0,1%

CO18

* στο σύνολο των 26.395 ερωτώμενων

Σύνοψη – Συμπεράσματα

Από την ανάλυση των απόψεων των συμμετεχόντων προκύπτει με έμφαση:
 Η αντικειμενικότητα του συστήματος επιλογής των ωφελούμενων σε
αντίστιξη με την προβληματική σύζευξη των αναγκών τους με τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας, εξαιτίας, κυρίως, της έλλειψης ενός οργανωμένου
συστήματος διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε εθνικό,
περιφερειακό, αλλά –κυρίως– σε τοπικό επίπεδο.
 Η ανάγκη εξειδικευμένης στόχευσης των προγραμμάτων, σε σύνδεση με τις
προοπτικές απασχόλησης και τον περιορισμό των προγραμμάτων «γενικού
ενδιαφέροντος», κυρίως σε ό,τι αφορά στη θεωρητική κατάρτιση.
 Επισημαίνονται, επίσης, ως ζητήματα αιχμής:
 Η εστίαση μεγάλου μέρους προγραμμάτων σε κλάδους που ενδεχομένως
υπάρχει ήδη προσφορά κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης, όπως ο
Τουρισμός, σε αντίστιξη με πεδία όπου δεν υφίστανται ανάλογες ευκαιρίες.
 Η αδυναμία, παρά την πρόβλεψη σε επίπεδο σχεδιασμού, στόχευσης σε
ορισμένες από τις ομάδες με περιορισμένη πρόσβαση στα συστήματα
κατάρτισης, μαθητείας και πρακτικής άσκησης (Ρομά, πρόσφυγες και
αιτούντες άσυλο, απεξαρτημένα άτομα, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι και
άστεγοι)
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2.4 Αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας των νέων μέσω της
ΠΑΝ – η καινοτομία των Πράξεων

Όπως έχει, ήδη, αναφερθεί, ο σκοπός της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των
Νέων συνίσταται στην παροχή πρόσθετης στήριξης σε νέους που ζουν σε
περιφέρειες όπου η ανεργία των νέων υπερέβη το 25% το 2012.
Τόσο τα ποσοτικά, όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της νεανικής ανεργίας στη
χώρα μας (έχουν αναλυθεί στο κεφάλαιο Κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον
υλοποίησης της ΠΑΝ – Το νέο τοπίο στην ελληνική αγορά εργασίας), καθώς και οι
απορρέοντες κίνδυνοι κοινωνικού αποκλεισμού ή εργασιακής περιθωριοποίησης
για τους νέους που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας (κύκλοι ανεργίας και
αεργίας) καθιστούν εξαιρετικά επείγουσα την ανάγκη ανάληψης στοχευμένων
δράσεων για την αντιμετώπιση του ανεργιακού φαινομένου στην ηλικιακή ομάδα
18 έως 29 ετών.
Σε αυτήν την κατεύθυνση, οι υπό αξιολόγηση Πράξεις στο πλαίσιο της
Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και του συστήματος «Εγγύησης για
τη Νεολαία» κλήθηκαν να λειτουργήσουν, μεταξύ άλλων, και ως μέτρα έκτακτης και
έγκαιρης παρέμβασης για τη δημιουργία «εγγυήσεων», δηλαδή ποιοτικών
προσφορών εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας
εντός τεσσάρων μηνών ώστε να επιτευχθεί η ένταξη στην απασχόληση και
αυτοαπασχόληση ή η ουσιαστική αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων με κοινό
παρονομαστή την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων.
Η πρακτική του «κουπονιού» (στοιχείο καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο /
αξιολογούνται παρακάτω τα δυνατά ή αδύνατα σημεία του) λειτούργησε
καταλυτικά στην επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης μέσα από τη μείωση του
διαχειριστικού άχθους και άλλων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Κατά αυτόν τον
τρόπο, η λογική του «μοναδιαίου κόστους» (voucher) είχε ως αποτέλεσμα την
αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών όπως οι προκηρύξεις Διαγωνισμών με ότι αυτό
δυνητικά συνεπάγονται (π.χ. σύνταξη προκήρυξης, χρόνος ανάρτησηςδημοσιοποίησης, ενστάσεις, παρατάσεις, ματαιώσεις, άγονη έκβαση κ.λπ.), αλλά
και πρόσθετων διαχειριστικών ενεργειών στις φάσεις του σχεδιασμού και της
υλοποίησης.
Ταυτόχρονα, ο ρόλος του Παρόχου (ΚΕΚ) όπως περιγράφεται στις σχετικές
προκηρύξεις και αναπτύσσεται στην υλοποίηση των υπό αξιολόγηση Πράξεων
εμφανίζει στοιχεία «one stop shop», καθώς αναλαμβάνει ολιστικά την παροχή των
προβλεπόμενων υπηρεσιών από την προσέλκυση –δευτερογενώς ή άτυπα– έως τις
προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε
σύμβαση εξαρτημένης μισθωτής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, ο Πάροχος
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αναλαμβάνει ένα τμήμα της προσέλκυσης-ενημέρωσης των δυνητικά επιλέξιμων
ωφελούμενων, την υποδοχή τους, τη θεωρητική κατάρτιση, την επαγγελματική
συμβουλευτική (ή συμβουλευτική σταδιοδρομίας), την προσέλκυση-εύρεση
επιχειρήσεων, τη σύζευξη, την τοποθέτηση στην επιχείρηση, την παρακολούθηση
και εποπτεία, καθώς και τις ενέργειες –εφόσον προκύψει ανάγκη– της μετατροπής
της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης μισθωτής εργασίας.
Αυτή η ολιστική προσέγγιση στον ρόλο του Παρόχου ως «υπηρεσία μιας στάσης» ή
«ενιαίο σημείο επαφής» («καλή πρακτική» σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο) με την εκχώρηση «αδιαμεσολάβητης» υλοποίησης ενός σημαντικού
μέρους του φυσικού αντικειμένου, διάσταση καινοτομίας σε επίπεδο εθνικών
πολιτικών απασχόλησης (αξιολογούνται παρακάτω τα δυνατά ή αδύνατα σημεία, οι
κίνδυνοι ή απειλές του ολιστικού του ρόλου με γνώμονα την αναγκαιότητα
προϋποθέσεων και προδιαγραφών λειτουργίας), συνέβαλε στην ταχύτητα
υλοποίησης των υπό αξιολόγηση Πράξεων.
Συμπερασματικά, λοιπόν, δύναται να υποστηριχθεί ότι το φυσικό αντικείμενο και η
μεθοδολογία των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, η πρακτική της Επιταγής Εισόδου
(κουπόνι) και η ολιστική προσέγγιση του ρόλου του Παρόχου στις διαδικασίες
υλοποίησης υπηρέτησαν ουσιαστικά το στόχο και την αναγκαιότητα της έγκαιρης
και άμεσης παρέμβασης για την αντιμετώπιση του επείγοντος χαρακτήρα του
προβλήματος της νεανικής ανεργίας που αποτελεί, μεταξύ άλλων, και κεντρικό
άξονα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία.
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2.4.1. Η καινοτομία των προγραμμάτων που βασίζονται στην επιταγή
κατάρτισης – δεδομένα από τις συνεντεύξεις

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι οι συγκεκριμένες δράσεις
συνιστούν μια τομή στο πλαίσιο της κατάρτισης και της σύνδεσής της με την
απασχόληση. Το βασικό στοιχείο που επισημαίνεται είναι η αλλαγή εστίασης από
τους παρόχους στους ωφελούμενους:
Στα παλιότερα συστήματα, πριν την Voucher εποχή, είχε δοθεί βαρύτητα στο
κομμάτι «αυτοί που προσφέρουν», δηλαδή έβγαζε ο προσφέρων το
πρόγραμμα και έλεγε «αυτό κάνω, ελάτε». Τώρα πώς προέκυψε η ανάγκη,
πώς φτιάχτηκε το πρόγραμμα, ποια ανάγκη ικανοποιούσε ή όχι, αν η ανάγκη
αυτή ήταν πρόσκαιρη, μακροχρόνια, μεσο-μακροπρόθεσμη, δεν το εξέταζε
κανείς. Και άρα ήταν αναγκασμένος αυτός που λάμβανε την υπηρεσία, η
«ζήτηση» δηλαδή, να πάει σε αυτό χωρίς να έχει δικαίωμα επιλογής. Πιστεύω
ότι το Voucher απάντησε σε έναν προβληματισμό που λέει «όχι», να
αποτελέσει το κέντρο βάρους αυτός που δέχεται την υπηρεσία, η ζήτηση
(ΕΕΔΕ).
Έχει δύο σκέλη. Απολογιστικά βλέποντας τώρα τις δράσεις Voucher, σίγουρα
δίνει αυτούς τους μεγάλους βαθμούς ελευθερίας στον ωφελούμενο να
διαλέξει μόνος του τον πάροχο, με κριτήριο την καλύτερη εκπαιδευτική
υπηρεσία και τη σύνδεσή του με αυτό που επιδιώκει και επιθυμεί (ΚΕΚ γ)
Η χρήση της επιταγής κατάρτισης περιγράφεται, έτσι, ως μια παρέμβαση
εξυγίανσης του τοπίου της επαγγελματικής κατάρτισης.
Ο θεσμός του κουπονιού καταρχήν ήταν μια καινοτομία, όχι διεθνής, αλλά μια
καινοτομία για την ελληνική πραγματικότητα. Άλλαξε και έκανε μια σημαντική
παρέμβαση και εξυγιαντική παρέμβαση σε ένα καθεστώς επαγγελματικής
κατάρτισης που υπήρχε στην Ελλάδα. Που υπήρχαν – για να το πω με δυο
λόγια – φορείς οι οποίοι παίρνανε έργα, σωστά ή λάθος δεν έχει σημασία,
παίρνανε κάποια έργα, είχανε να τα υλοποιήσουνε και είχανε πελάτες για να
τα κάνουνε αυτά. Δηλαδή, για να πω για μένα, εγώ έπαιρνα τρία έργα στην
Τρίπολη π.χ. που έχω παράρτημα, και ήξερα ότι με τη δραστηριότητά μου εκεί
έχω μια πελατεία 200 ανέργων. Και οι κατά συνήθεις ύποπτοι ήξεραν ότι θα
τα υλοποιήσω αυτά τα έργα (ΚΕΚ α)
Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ως θετική η αλλαγή προσανατολισμού (μέσω
κυρίως της επικέντρωσης στην πρακτική άσκηση) που αποτρέπει από τη δημιουργία
ενός σώματος ανέργων, οι οποίοι, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, περιορίζονται στην
εξασφάλιση ενός στοιχειώδους εισοδήματος μέσω της συμμετοχής στα
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επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, χωρίς να επιδιώκουν να
ενταχθούν πραγματικά στην αγορά εργασίας.
Αυτό με την πάροδο των χρόνων έφτασε σε ένα σημείο να έχεις ανθρώπους οι
οποίοι κινιόντουσαν γύρω από την αγορά της επαγγελματικής κατάρτισης
χωρίς να έχουν καμία διάθεση να μπουν στην αγορά εργασίας.
Ανακυκλωνόντουσαν στην κατάρτιση, τελείωνε η κατάρτιση, τους έλεγες μετά
«-Παιδιά μήπως να πάτε εκεί;» «-Όχι μου έχουν πει για ένα άλλο πρόγραμμα»
και πήγαινε στο επόμενο. Όχι, δηλαδή, πώς θα εκμεταλλευτεί ακόμα και την
πρακτική του για να μπει στην αγορά εργασίας. Αυτό δημιούργησε μια
κατάσταση. Αυτό πήγε να ανατραπεί με την εισαγωγή του Voucher. Άρα,
λοιπόν, είναι πολύ βασικό, καινοτομικό και θετικό στοιχείο αυτό.
Ξεσκαρτάρισε – να το πω έτσι – μια μεγάλη ομάδα ανέργων, οι οποίοι δεν
επιθυμούσαν να μπουν στην αγορά εργασίας, αλλά βρήκαν αυτόν τον τρόπο
επαγγελματικής κατάρτισης ως μια παράλληλη δραστηριότητα για ένα μικρό
εισόδημα… Αυτό κυρίως όχι στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά στα μικρότερα
αστικά κέντρα της επαρχίας ήταν πάρα πολύ διαδεδομένο… Εδώ μπήκανε λίγο
τα αγγούρια, με την έννοια ότι θα κάνεις πέντε μήνες πρακτική. Δεν είναι
εκατό ωρίτσες πρακτική όπως ήταν παλιά, και πήγαινε εδώ και πίνε καφέ,
πηγαίνανε είκοσι – είκοσι και κάνανε παρέα… κάνανε δεν κάνανε πρακτική
δεν ξέρω εγώ τι. Τώρα πήγαινε ένας σε κάθε επιχείρηση, face to face. Τώρα
ήταν δύσκολη η κατάσταση. Κατά συνέπεια εκεί καθάρισε λίγο το πεδίο (ΚΕΚ
α).
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2.4.2. Σχεδιασμός: δυνατά σημεία – δεδομένα από τις συνεντεύξεις

Ως καινοτομικό στοιχείο των δράσεων περιγράφεται η μετάβαση από την
επικέντρωση στους φορείς σχεδιασμού και τους παρόχους στον τελικό χρήστη των
υπηρεσιών κατάρτισης.
Εδώ, λοιπόν, -και εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης-, αυτός που ζητάει, που
δέχεται την υπηρεσία πρέπει να έχει τον αποφασιστικό ρόλο. Αυτός πρέπει να
ξέρει τι θέλει να πάρει (ΕΕΔΕ).
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ο βαθμός «ελευθερίας» στην επιλογή διαφοροποιείται
ανάλογα με τον αριθμό των παρόχων κατάρτισης που δραστηριοποιούνται τοπικά.
Έτσι, στα μεγάλα αστικά κέντρα ήταν αναμενόμενο να υπάρχει μεγαλύτερο φάσμα
δυνητικών επιλογών σε σχέση με τις μικρές πόλεις.
Κοίταξε να δεις τώρα, η ελεύθερη επιλογή δεν ήταν τόσο ελεύθερη επιλογή.
Με ποια έννοια; Με την έννοια ότι όπως όλος ο κόσμος πας εκεί που ξέρεις,
εκεί που εμπιστεύεσαι, εκεί που πάνε οι φίλοι σου, εκεί που κάποιος σου
είπε. Αυτό εκεί που υπάρχει αγορά και φήμη και μικρότερες κοινωνίες
λειτούργησε πάρα πολύ δυναμικά. Να στο πω αλλιώς, στην Τρίπολη, 30.000
κατοίκων, ο ΑΚΜΟΝΑΣ είναι εκεί από το 1995, έχει εκπαιδεύσει 4.000 άτομα…
Είναι τέσσερα Κ.Ε.Κ. εκεί, τρία- τέσσερα και είναι γνωστά… Άρα σου λέει
Voucher, το πρώτο που θα κάνω είναι να πάρω τηλέφωνο εκεί. Όχι ότι δεν θα
πάρω και τους άλλους… Στα μεγάλα κέντρα, που είναι και μεγάλος
πληθυσμός, εκεί όντως έγινε μια επιλογή (ΚΕΚ α).
Οι προσπάθειες, επίσης, για αποτελεσματικότερη σύνδεση της πρακτικής άσκησης
με την απασχόληση, καθώς και της δημιουργίας μιας κουλτούρας μάθησης στο
πλαίσιο των επιχειρήσεων, καταγράφονται με θετικό πρόσημο.
Αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Υπουργείο πρέπει να συμβάλει κάπου,
πρέπει να βάλει περισσότερα κριτήρια στις επιχειρήσεις, γιατί εμείς από μόνοι
μας αδυνατούμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία. Ας πούμε μια καλή πρακτική
ήταν σε αυτό το τελευταίο Voucher ότι είχε βάλει έναν περιορισμό, ότι μία
επιχείρηση που παίρνει πάνω από πέντε πρακτικά ασκούμενους, θα πρέπει να
κάνει τουλάχιστον μία πρόσληψη, γιατί δεν θα έχει δικαίωμα. Αυτό το
εφάρμοσε. Επομένως, αυτές οι επιχειρήσεις οι μεγάλες θα πρέπει να
προσλάβουν έναν αν θέλουν να περιμένουν νέες θέσεις. Αυτό μπορεί να γίνει
και πιο σκληρό. Αυτό το καταλαβαίνουν και τη χρησιμότητά του οι
επιχειρήσεις, αλλά θα πρέπει και αυτές να συμβάλουν. Ίσως, ότι για να
μπαίνεις σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης να παίρνεις και έναν αριθμό…, να
προσλαμβάνει, να επιδοτείται αλλά αφού έχει κάνει πρακτική να συνδέεται
και μετά να μπορέσει να το κάνει… Νομίζω είναι σε μια τροχιά που μπορεί να
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λυθεί αυτό το πράγμα. Να γίνουν λίγο πιο σκληροί οι όροι προς τις
επιχειρήσεις έτσι ώστε τα παιδιά να νιώθουν ότι δεν είναι αναλώσιμοι, ότι
κάνουν πρακτική και μετά ο επιχειρηματίας θα πάρει κάποιον άλλον (ΚΕΚ γ)
Το σύστημα της επιταγής κατάρτισης φαίνεται ότι επιταχύνει τις διαδικασίες
σχεδιασμού και υλοποίησης των σχετικών δράσεων, σε σύγκριση πάντοτε με
προηγούμενες πρακτικές κατάρτισης.
Έχει δείξει η εμπειρία ότι οι δράσεις με Voucher… τρέχουν πιο γρήγορα… Η
εμπειρία έχει δείξει και από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο ότι
όταν υπάρχουν διαγωνισμοί, διαγωνιστικές διαδικασίες με αναδόχους τα ΚΕΚ,
τα πράγματα καθυστερούν πάρα πολύ. Και είναι οι εποχές τέτοιες που δεν
σηκώνουν καθυστερήσεις. Δηλαδή, η αγορά και από την πλευρά των ΚΕΚ είτε
συμμετέχουν με τη νέα μορφή που συμμετέχουν στην υλοποίηση των
Voucher, αλλά και από την πλευρά των ανέργων ζητάει δράσεις. Καλώς ή
κακώς είναι μια έξοδος διαφυγής. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό
(Διαχειριστική).
Σε αυτό το πλαίσιο επισημαίνεται ως ιδιαίτερα θετικό στοιχείο η μείωση των
γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Σε αυτή τη λογική πλέον είναι η λογική του μοναδιαίου κόστους. Ορίζεις ένα
fix ποσό και λες εγώ γι’ αυτή τη δουλειά δίνω τόσα. Και έτσι απαλλάσσεσαι
από το να βγεις και να κάνεις διαγωνισμούς, από το να έχεις πολύ ψιλολόι
διαχειριστικό, να ψάχνεις τιμολόγια, τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι. Απόδειξη ότι
τη λογική αυτή του μοναδιαίου κόστους την υιοθετεί πλέον με τη βούλα και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φτιάξανε νομοθεσία για το καινούριο ΕΣΠΑ που θα
διαχειρίζεται τα προγράμματα αυτού του τύπου (ΟΑΕΔ).

Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων
Τα συστήματα επιλογής που βασίζονται σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια
κρίνονται γενικά ως σημαντικό πλεονέκτημα του συστήματος.
Στη διαδικασία επιλογής των ανέργων δεν έπασχε καθόλου, υπήρχαν κριτήρια
αντικειμενικά, υπήρχαν μόρια… Αυτά ήταν μια χαρά. Το computer τα βγάζει,
δεν παρεμβαίνει καθόλου το ανθρώπινο χέρι, μάτι… Αυτό είναι το υγιές
κομμάτι, πάρα πολύ καλό, να παραμείνει. Γιατί όχι; Απλά, κάθε φορά ανάλογα
με την ειδικότητα θα πρέπει να δημιουργούνται εκείνα τα κριτήρια και να
μοριοδοτούνται εκείνα τα κριτήρια που έχει ανάγκη η ειδικότητα, ο κλάδος
κ.λπ. (ΕΕΔΕ)
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Δόθηκε μια ελευθερία και στους παρόχους, όταν είχε τις προϋποθέσεις και
μπορούσε να ανταποκριθεί, να μπει, χωρίς να υπάρχει το κόψιμο της
επιτροπής αξιολόγησης που μπορεί να λειτουργούσαν χίλια δυο άλλα κατά
καιρούς και να παραπονιούνται οι εταιρείες και τα Κέντρα Επαγγελματικής
Κατάρτισης. Και στα παιδιά, γιατί έγινε… Είναι μια δυνατότητα που δόθηκε
μαζικά σε μεγάλο πληθυσμό σε όλη την Ελλάδα. Δεν ήταν όπως τα κλασικά, τα
συμβατικά προγράμματα… Και μπόρεσαν όλοι, οι περισσότεροι, να
συμμετάσχουν. Άσχετα αν είχαν τις προϋποθέσεις για να… Αξιολογήθηκαν
αντικειμενικά με βάση τις προϋποθέσεις που είχε η πρόσκληση οπότε δεν
μπορούσε κανείς να πει τίποτα για τη μοριοδότηση και τα παιδιά και οι
πάροχοι… (ΕΥΕ)
Επισημαίνεται, εξάλλου, η σημασία της πρόσβασης στην πρακτική άσκηση για τους
νέους 18-24 ετών, για εκείνη την ηλικιακή ομάδα, δηλαδή, που έχει ελάχιστη ή
καθόλου επαγγελματική εμπειρία.
Μεγάλη ωφέλεια εδώ είναι για τις μικρές ηλικίες το Voucher, που τους έδωσε
τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια επαγγελματική εμπειρία, που λίγο
δύσκολα θα τους εμπιστεύονταν μόνοι τους να τοποθετηθούνε. Θα έφτανε
μέχρι το σημείο της κατάρτισης. Επομένως, το Voucher έδωσε τη δυνατότητα
σ’ αυτά τα παιδιά πέρα από τα θεωρητικά που τους μαθαίνεις για τους
επαγγελματικούς χώρους και τις συμπεριφορές, μέσα στην πράξη αν μη τι
άλλο να πετύχουν μία ειδίκευση, σίγουρα κατάλαβαν πώς λειτουργεί ο
επαγγελματικός χώρος, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, με τους πελάτες, με
το υπόλοιπο προσωπικό, με τους προϊσταμένους… μεγάλη ωφέλεια εδώ είναι
για τις μικρές ηλικίες το Voucher, που τους έδωσε τη δυνατότητα να
αποκτήσουν μια επαγγελματική εμπειρία, που λίγο δύσκολα θα τους
εμπιστεύονταν μόνοι τους να τοποθετηθούνε. Θα έφτανε μέχρι το σημείο της
κατάρτισης. Επομένως, το Voucher έδωσε τη δυνατότητα σ’ αυτά τα παιδιά
πέρα από τα θεωρητικά που τους μαθαίνεις για τους επαγγελματικούς
χώρους και τις συμπεριφορές, μέσα στην πράξη αν μη τι άλλο να πετύχουν μία
ειδίκευση, σίγουρα κατάλαβαν πώς λειτουργεί ο επαγγελματικός χώρος, πώς
πρέπει να συμπεριφέρονται, με τους πελάτες, με το υπόλοιπο προσωπικό, με
τους προϊσταμένους…
Η συνεχής παρακολούθηση, εξάλλου, όπως και το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο
καταγράφονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής στα θετικά στοιχεία του
σχεδιασμού του προγράμματος.
Υπήρχε συνεχής παρακολούθηση, κάτι που βέβαια που η αλήθεια είναι ότι
δυσκολεύει και τη ζωή και τη δική μας και του παρόχου και του ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ,
είναι λίγο δύσκολο να συντονιστούν όλοι, μία ώρα να ξεφύγει… γίνεται
ολόκληρη αναστάτωση… Τέλος πάντων. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωνόταν η
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θεωρία, η θεωρητική κατάρτιση, ήταν υποχρεωμένος ο πάροχος – όπως έλεγε
και η πρόσκληση – να περάσει κάποιες εκθέσεις και όλα τα σχετικά για να
ολοκληρωθεί και να έχει δικαίωμα να πληρωθεί. Το αντίστοιχο συνέβαινε και
στην πρακτική. Είχε ο πάροχος την ευθύνη να ελέγχει εάν όντως το παιδί
παρακολουθεί σωστά την πρακτική του άσκηση ή να συντονίζεται με τον
εκάστοτε επιχειρηματία για το αν υπάρχει – τέλος πάντων – υποστήριξη στον
ωφελούμενο, ενδιαφέρον από τον ωφελούμενο, για τις παρουσίες, γιατί ο
πάροχος τα περνούσε αυτά (ΕΥΕ).
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2.4.3. Σχεδιασμός: αδύναμα σημεία – δεδομένα από τις συνεντεύξεις

Η μετάβαση της επικέντρωσης από τους παρόχους στους ωφελούμενους, παρότι
καταγράφεται γενικά ως στοιχείο καινοτομίας και ως θετική διάσταση των δράσεων
που υλοποιήθηκαν μέσω επιταγών κατάρτισης, θεωρείται, παράλληλα, ότι
στερούνταν μιας σειράς στοιχείων στο επίπεδο του σχεδιασμού που θα μπορούσαν
να διασφαλίσουν τη δυνατότητα των ωφελούμενων να επιλέγουν με αξιόπιστα
και έγκυρα κριτήρια.
Εδώ, λοιπόν, -και εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης-, αυτός που ζητάει, που
δέχεται την υπηρεσία πρέπει να έχει τον αποφασιστικό ρόλο. Αυτός πρέπει να
ξέρει τι θέλει να πάρει. [Πώς θα παίρνει όμως, αυτή τη γνώση, το να
αναγνωρίζει δηλαδή τι θέλει, είναι ένα άλλο θέμα, που θα το συζητήσουμε.]
Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει, να έχει και τη γνώση και τη
δυνατότητα και εκείνες τις ικανότητες να μπορεί να αξιολογεί αυτούς που
προσφέρουν και να παίρνει εκείνο που του καλύπτει την πραγματική του
ανάγκη. Άρα, πρέπει να έχει και ικανότητες και δεξιότητες και γνώσεις για να
μπορέσει να αξιολογήσει αυτά που του προσφέρουν, αλλιώς και πάλι θα
παρασυρθεί (ΕΕΔΕ).
Επισημαίνεται, έτσι, ως βασικό αδύναμο σημείο στο σχεδιασμό των προγραμμάτων
η έλλειψη κατάλληλης, επαρκούς και αξιόπιστης ενημέρωσης των ωφελουμένων,
ώστε να είναι σε θέση να επιλέξει με βάση την πραγματική χρησιμότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Το ζητούμενο που υπήρξε είναι ότι με τα συστήματα Voucher -κατά τη γνώμη
μου- ναι μεν μεταφέρθηκε το κέντρο βάρους στη ζήτηση, αλλά με την έννοια
της επιταγής. Δηλαδή, πάρε την επιταγή και διάλεξε, αλλά τι να διαλέξει;
Ποιος εκπαίδευσε, ενημέρωσε, πληροφόρησε τον καταρτιζόμενο, ό,τι και αν
είναι, άνεργος κατά βάση (τα προγράμματα Voucher απευθύνονται σε
ανέργους) ανεξαρτήτως αν ήταν άτομα με ανάγκες ή όχι, αλλά υπήρξαν και
προγράμματα για εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και απολυμένους.
Ποιος ενημέρωσε, ποιος έδωσε μια βασική ενημέρωση, εκπαίδευση,
πληροφόρηση -όπως θέλεις ονόμασέ το- στον άνεργο, στον καταρτιζόμενο
δηλαδή, στον υποψήφιο καταρτιζόμενο να μπορεί να επιλέξει, να αξιολογήσει
και να πάρει αυτό που του καλύπτει την ανάγκη, ποιος έδωσε την
πληροφόρηση στον άνεργο -και εννοώ την έγκυρη πληροφόρηση- για να
επιλέξει εκείνο που του ταιριάζει περισσότερο. Ποιος έδωσε την απαραίτητη
πληροφόρηση, ενημέρωση, εκπαίδευση, κατάρτιση να επιλέξει εκείνο που
του δίνει κάποιες προοπτικές απασχόλησης; (ΕΕΔΕ)
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Ανάλογη άποψη σε σχέση με τους περιορισμούς στην επιλογή εξαιτίας της ελλιπούς
ενημέρωσης των ωφελουμένων εκφράζονται και από τις επιχειρήσεις.
Όσον αφορά το γεγονός ότι επιλέγουν οι ίδιοι τον πάροχο κατάρτισης, δεν
νομίζω ότι είναι τόσο ουσιαστικό και διαφοροποιεί το πρόγραμμα γιατί δεν
έχουν ούτε την εμπειρία, ούτε την ικανότητα και τη γνώση να αξιολογήσουν
αν ο πάροχος κατάρτισης είναι έμπειρος, αν έχει τις σωστές διασυνδέσεις με
τις επιχειρήσεις ή τον προγραμματισμό και τον έλεγχο. Οπότε, θεωρώ ότι δεν
είναι το κρίσιμο σημείο (Επιχείρηση Β).
Έτσι, η έλλειψη πληροφόρησης δημιούργησε το έδαφος για μια σειρά
προβληματικών, συχνά καταχρηστικών, πρακτικών.
Άρα, υπήρχαν κενά, άφησαν τον καταρτιζόμενο τελείως κενό. Δηλαδή, στην
ουσία το κέντρο βάρους πήγε πάλι στον προσφέροντα. Ο προσφέρων
προσέφερε ό,τι ήθελε χωρίς δικαίωμα επιλογής. Η επιλογή του ανέργου ήταν
κατ' επίφαση, δηλαδή, είχε μια επιταγή που ναι μεν φαινόταν ότι αυτός
αποφασίζει, αλλά ήταν κατ' επίφαση επιλογή. Αυτή είναι η γνώμη μου για τα
Voucher έτσι όπως λειτούργησαν ως σήμερα. Το ξαναλέω, ήταν μια κατ'
επίφαση επιλογή, άρα υπήρχαν προγράμματα, υπήρχαν οι προσφέροντες, οι
«πάροχοι» οι επονομαζόμενοι, οι οποίοι έλεγαν αυτά προσφέρω, ελάτε. Και
έδιναν και διάφορα κίνητρα, θεμιτά, μη θεμιτά, δεν θέλω να σταθώ εκεί, τα
ονομάσανε δράσεις marketing, δηλαδή πάρε και ένα computer δώρο και
διάλεξε εμένα, πάρε και ένα κινητό τηλέφωνο και διάλεξε εμένα, πάρε και
200€ και διάλεξε εμένα. Νόμοι της ελεύθερης αγοράς, του ελεύθερου
ανταγωνισμού. Όλα είναι θεμιτά, και να πω κάτι; Δεν απαγορεύεται και δεν
μπορούν να απαγορευτούν. Διαλέγεις εμένα το πρόγραμμα «χ» και εγώ
επιπλέον, επειδή με διαλέγεις, σου δίνω και ένα tablet. Δεν έχω δικαίωμα να
σου δώσω ένα tablet; Ιδιώτες είναι οι πάροχοι, στην ελεύθερη αγορά
κινούνται, δεν μπορεί να τους το απαγορέψει κανείς και κανένα νομικό
πλαίσιο και δεν μπορεί να παρέμβει κανείς. Δηλαδή, τυπικά και νομικά δεν
μπορεί κανείς να παρέμβει (ΕΕΔΕ).
Οι πρακτικές αυτές οδήγησαν, τελικά, ένα μέρος των ωφελουμένων να αξιοποιεί
την επιταγή κατάρτισης ως μέσο διαπραγμάτευσης για την απόκτηση των
καλύτερων «δώρων μάρκετινγκ».
Στην αγορά όμως, παίχτηκε και ένα παράλληλο παζάρι, «Εσύ τι μου δίνεις; Ο
τάδε μου δίνει τάδε, ο τάδε μου δίνει τάδε». Υπήρχαν κάτω από το τραπέζι
κίνητρα, τα οποία δεν σχετίζονταν με το πρόγραμμα, την ποιότητα, τη
σύνδεση. Δηλαδή, εμείς λέγαμε θα κάνουμε αυτό «Θα σου δούμε αυτά, θα σε
στείλουμε σε επιχειρήσεις, θα διαλέξεις, θα συμφωνήσουμε». Tablet δεν
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δίνουμε. Tablet στο «Πλαίσιο»… στο «Γερμανό» - ξέρω εγώ – εμείς δεν
πουλάμε τέτοια πράγματα. Αν θέλεις αυτό, ωραία, πήγαινε αλλού. Αυτό ήταν
και μια συνειδητή επιλογή, ξέροντας ότι και αυτό θα έχει μια απώλεια. Το
ξέραμε ότι θα έχει μια απώλεια, όταν ο άλλος είχε αυτό στο μυαλό του, «Τι θα
πάρω εγώ» (ΚΕΚ α).
Αντίστοιχα, ωστόσο, προβλήματα υπήρξαν και με την ενημέρωση και τη δικτύωση
με τις επιχειρήσεις υποδοχής της πρακτικής άσκησης, τουλάχιστον στην αρχική
φάση.
Και κυρίως είχαμε μια δυσκολία σε πρώτη φάση στο να ενημερώσουμε τις
επιχειρήσεις πρακτικής, να καταλάβουν τι είναι, για να βρούμε
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Βέβαια, αυτό το πρόβλημα δεν το είχαμε στη
δεύτερη φάση, γιατί πλέον όλες οι επιχειρήσεις ζητούσαν, απευθύνονταν στο
Κ.Ε.Κ. για προγράμματα (ΚΕΚ γ).

2.4.4. Σχεδιασμός: ζητήματα διασφάλισης ποιότητας – δεδομένα από
τις συνεντεύξεις

Ως σημαντικό έλλειμμα του συστήματος καταγράφεται η απουσία ποιοτικών
προδιαγραφών για το ποιοι νομιμοποιούνται να λειτουργούν ως πάροχοι
κατάρτισης σε ανάλογα έργα και δράσεις.
Χρειαζόμαστε προδιαγραφές στους παρόχους κατάρτισης. Ποιοτικές
προδιαγραφές για το ποιοι θα παρέχουν την κατάρτιση στην Ελλάδα. Δεν
μπορεί και η κουτσή Μαρία –χρησιμοποιώ λαϊκή έκφραση- να θεωρείται
«πάροχος». Ποιοτικές, ναι, θα βάλω και κριτήρια κτιριολογικά, αυτή τη στιγμή
μόνο κτιριολογικά έχω, αλλά θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα μπορώ να
σταθώ, από πλευράς ασφάλισης και καλού περιβάλλοντος. Ποιοτικά κριτήρια
(ΕΕΔΕ).
Ο αριθμός των παρόχων κατάρτισης που εντάχθηκαν στα σχετικά μητρώα ώστε να
υλοποιήσουν προγράμματα στο πλαίσιο των αξιολογούμενων δράσεων θεωρείται,
γενικά, υπερβολικά μεγάλος, ειδικά εάν εξεταστεί σε αναλογία με τον αριθμό των
δυνητικά ωφελούμενων. Το γεγονός αυτό, εκτός των άλλων, μειώνει την ποιότητα
των προγραμμάτων μέσα από τη δημιουργία ανομοιογενών τμημάτων για
διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικά επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων των
καταρτιζομένων.
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Αυτή τη στιγμή στο μητρώο του Voucher του τουρισμού – του οποίου τυχαίνω
να διαχειρίζομαι- έχουν εγγραφεί 684 πάροχοι κατάρτισης. Για 8.000 δυνητικά
υποψήφιους καταρτιζόμενους έχουν εγγραφεί 684, δηλαδή 12 άτομα ανά
πάροχο. Άρα, τμήμα μηδέν. Και πώς μπορεί να γίνει τμήμα ενιαίο με την ίδια
ειδικότητα, όταν ο μέσος όρος είναι 12 άτομα ανά πάροχο; Άρα, ξέρετε τι θα
γίνει; Θα έχει μέσα στην τάξη 2 σερβιτόρους, 5 οδηγούς, διάφορες ειδικότητες
τουρισμού, μαγείρους που θέλουν να γίνουν βοηθοί μάγειροι και θα τους
κάνει ένα αχταρμά πρόγραμμα μέσα σε 80 ώρες, λίγα από όλα. Ποιος τον
ελέγχει; Ουδείς. Μην μου πείτε για τα χαρτιά. Στα χαρτιά θα γράφει ένα
πρόγραμμα, αλλά μέσα στην τάξη τι γίνεται; Δεν μιλάω για το ωρολόγιο
πρόγραμμα, αυτό θα φαίνεται μια χαρά. Λέω για την τάξη…
Πρέπει, λοιπόν, να είναι πολύ μικρότερος ο αριθμός των παρόχων με ποιοτικά
κριτήρια, όχι κτιριολογικά, αν έχεις 12.000 τετραγωνικά ή 5.000 τετραγωνικά.
Μπορεί να έχεις και 1.000 τετραγωνικά και 500, αλλά η ποιότητα των
σπουδών σου, των επιστημόνων, των εκπαιδευτών σου, το περιεχόμενο να
είναι πάρα πολύ καλά. Και ανάλογα βέβαια, με το αντικείμενο. Γιατί δεν είναι
όλοι ποιοτικά σωστοί σε όλα, δεν είναι δυνατόν να είναι όλοι σε όλα… (ΕΕΔΕ)
Πρώτα – πρώτα υπήρχε αρκετά μεγάλος αριθμός παρόχων κατάρτισης.
Δηλαδή, συμμετείχαν και πάροχοι που δεν ήταν Κέντρα Διά Βίου Μάθησης.
Δύο ήταν τα λεγόμενα Κ.Δ.Β.Μ. Ι, που αντιμετώπιζαν όλη αυτή την πρόσκληση
πάρα πολύ –έτσι- επιφανειακά, δεν είχαν προσωπικό για να καλύψουν όλο
αυτό το πράγμα … ήταν απλώς για λόγους κερδοσκοπικούς, να κάνουν μερικά
Voucher, να πάρουν μερικά χρήματα και να τελειώσει η ιστορία. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα να υπάρχει διάσπαση όλων αυτών των ανθρώπων, δηλαδή
υπήρχαν φορείς που είχαν 10, 12, 15 άτομα και δεν μπορούσαν να
συγκροτηθούν τα τμήματα. Ένα άλλο πρόβλημα ήταν ότι οι ίδιοι οι
ωφελούμενοι είχαν κάποιες περίεργες απαιτήσεις. Δηλαδή, όλοι ήθελαν να
γίνουν στις επιχειρήσεις διευθυντές, … όλοι ήθελαν να είναι η επιχείρηση
κοντά στο σπίτι τους, παρόλο που εμείς καλύπταμε και τα έξοδα μετακίνησής
τους κ.λπ. Με δύο άτομα προσωπικό δεν μπορείς να κάνεις τέτοια δουλειά.
Εδώ εμείς έχουμε 20 άτομα, 24 άτομα προσωπικό και δεν προλαβαίναμε να
τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να έχεις μια συνεχή παρουσία στις
επιχειρήσεις, να παρακολουθείς τον ωφελούμενο, δεν είναι ότι τον στέλνουμε
εκεί και τελείωσε η δουλειά μας (ΚΕΚ β).
Για το ίδιο, ωστόσο, θέμα αποτυπώνεται και η αντίθετη άποψη από την Ειδική
Υπηρεσία Εφαρμογής: ότι στο σύστημα πρέπει να είναι προσβάσιμο από όλους τους
δυνητικούς παρόχους.
Άλλοι θέλανε να είναι πάρα πολύ αυστηρές οι προϋποθέσεις… άλλοι θέλανε
να γίνει πιο βατό, πιο προσβάσιμο σε μικρούς παρόχους. Γι’ αυτό το λόγο και
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τελικά μπήκαν και τα ΚΕΒΙΔΙΜ Ι, τα φροντιστήρια, όλα, τα πάντα. Δεν πιστεύω
ότι στην πράξη παρουσιάστηκε ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν είδα δηλαδή κάτι
ιδιαίτερο. Μάλιστα, είδα από μικρούς παρόχους ότι επειδή ακριβώς είχαν και
ένα κομμάτι… - ας το πούμε – αυτό του ερασιτέχνη που έχει και το όνειρο…
τον ενθουσιασμό, προσπαθούσαν να κάνουν και πολύ καλό matching με τις
επιχειρήσεις. Είχε έρθει κάποιος και μου είχε πει «τους καταρτίσαμε, πήγαμε,
βρήκαμε, εκεί… -στο Περιστέρι συγκεκριμένα-, ασφαλιστικές να πάνε στις
συγκεκριμένες τα παιδιά»… Ενώ οι μεγάλοι που είχαν και τα πάντα όλα – να
το πούμε κιόλας – όταν έχεις 80 προγράμματα, 80 τμήματα με 20 άτομα, τι να
κάνεις; Εδώ θέλει επιτελείο… (ΕΥΕ)
Αντίστοιχα θεωρείται προβληματική η απουσία συγκροτημένων προγραμμάτων
σπουδών που να συγκροτούν ένα πλαίσιο διαμορφωμένο με ποιοτικά κριτήρια και
δεσμευτικό, στις γενικές του αρχές, για όλους τους παρόχους κατάρτισης.
Δεν μπορεί ο πάροχος να προσφέρει τα προγράμματα που αυτός ξέρει, που τα
έχει γραμμένα ή τα έχει σε ένα ντουλάπι, ή τα έχει στο συρτάρι του ή τα έχει
κάνει. Τα προγράμματα σπουδών πρέπει κάποιο σώμα, κάποιος φορέας, -δεν
ξέρω ποιος- και η αγορά προφανώς, να τα αξιολογεί ως προς την
επιστημονικότητά τους, ως προς τη μεθοδολογία τους και ως προς το
περιεχόμενο του επιστημονικού υλικού. Δεν μπορεί δηλαδή, ο κάθε πάροχος
να βγάζει το δικό του πρόγραμμα, να το βγάζει, αλλά κάποιος πρέπει να το
ελέγχει και να το αξιολογεί. Αυθαίρετα βγάζω πρόγραμμα και αυτό κάνω, δεν
μπορεί να υπάρχει (ΕΕΔΕ).
Ταυτόχρονα, το Voucher που λέει ότι κάνω ένα μητρώο παρόχων και έρχεται
και γράφεται κάθε ένας που έχει πάρει ένα χαρτί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αυτό
δεν περπατάει με τίποτα. Πρέπει να μπουν κατ’ αρχήν κριτήρια αξιολόγησης
των παρόχων, να αξιολογούνται, και δεύτερον, αμέσως μετά να υπάρχουν και
κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα. Με βάση τις ειδικότητες, μπορεί ένας
πάροχος να είναι πολύ καλός στο εμπόριο, να έχει δουλέψει πολύ σωστά, να
είναι πολύ καλός στο ένα και πολύ κακός στο άλλο… (ΙΝΣΕΤΕ)
Η πρόσβαση σε ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό επίσης καταγράφεται ως μια
σημαντική αδυναμία στο σχεδιασμό των δράσεων.
Επίσης, ένα άλλο θέμα που είναι … σοβαρό σε όλη αυτή τη διαδικασία… είναι
το εκπαιδευτικό υλικό… Πάντως, χωρίς εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο το
επιβάλεις κάπου… Είτε με την αυτεπιστασία που θα κάνεις που είναι πιο
εύκολο γιατί το ελέγχεις καλύτερα, είτε σε παρόχους, αν χρησιμοποιήσεις
παρόχους, αναγκαστικά πρέπει να το επιβάλεις (ΙΝΣΕΤΕ).
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Αντίστοιχα περιγράφεται ως προβληματική σε κάποιες περιπτώσεις η διαδικασία
επιλογής εκπαιδευτών.
Δεν μπορεί να σου λέει για κάθε αντικείμενο ότι πρέπει να πάρουμε
πιστοποιημένους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εκπαιδευτές. Βέβαια, γι’ αυτό δεν
πάσχει το Voucher αυτό είναι θέμα Ε.Σ.Δ.Ε.Κ. Αλλά εντάξει, το Voucher
γενικότερα, υπάρχουν κάποια αντικείμενα, τα οποία δεν υπάρχουν, δεν θα
πάνε κάποιοι ποτέ στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πώς θα γίνει; Μιλάμε για τον τουρισμό
τώρα, μέσα στα σχέδια του Σ.Ε.Τ.Ε. βλέπει μια ανάγκη για διεθνή κουζίνα,
γιατί έχουμε αύξηση του τουρισμού, έχουμε 1.000.000 Ρώσους –τυχαία λέω
τα ονόματα-, 500.000 Κινέζους, 2.500.000 Γάλλους κ.λπ. Σε αυτούς πρέπει να
προσφέρει την κουζίνα της χώρας τους. Άρα, έχει ανάγκη να αναπτύξει
βοηθούς, μαγείρους κ.λπ., που να προσφέρουν τέτοιου είδους κουζίνα. Άρα,
έχει ανάγκη να βγάλει κάποια στελέχη που να παράγουν πραγματικά διεθνή
κουζίνα, κινέζικη, ρώσικη κ.λπ. Ποιος θα πάει τώρα να διδάξει;
Πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.; Ο κινέζος μάγειρας που θα φέρουμε
δηλαδή πρέπει να είναι πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.; Δεν είναι
δυνατόν… Δεν θα πιστοποιηθεί ποτέ. Τι θα κάνω; Θα βρω έναν μάγειρα από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που θα είναι μαϊμουδέξ (ΕΕΔΕ).
Το Voucher τουλάχιστον του τουρισμού περιόρισε κάπως τις ειδικότητες
βάσει των αναγκών της αγοράς που έχει σήμερα και προβλέπεται να έχει ο
τουρισμός. Δεύτερον, ότι έφτιαξε εκπαιδευτικά πακέτα και είπε στους
παρόχους «μόνο αυτά θα χρησιμοποιείτε, πάρτε τα, κατεβάστε τα, δωρεάν,
αυτά θα μοιράζετε στους καταρτιζόμενους και αυτά θα διδάσκετε». Πού δεν
μπορεί να παρέμβει; Έπρεπε να έχει το δικαίωμα να πει «και αυτοί οι
εκπαιδευτές θα τα διδάσκουν». Αλλά δεν μπορεί να το πει, δεν έχει τη νομική
κατοχύρωση (ΙΝΣΕΤΕ).

Σύνοψη – Συμπεράσματα


Η εστίαση στους ωφελούμενους με την παροχή σε αυτούς του δικαιώματος
επιλογής αποτελεί αναμφισβήτητα θετική διάσταση των Πράξεων, στοιχείο
καινοτομίας, διευκόλυνσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών και παράγοντα
που δυνητικά συμβάλλει στην εξυγίανση του τοπίου της επαγγελματικής
κατάρτισης και στην αποτελεσματικότερη σύνδεσή της με την απασχόληση,
εκεί η προηγούμενη γενικά προγραμμάτων επιδοτούμενης κατάρτισης
έτεινε να παγιώσει ένα σώμα ανέργων που επιβίωναν μέσω του σχετικού
επιδόματος, χωρίς ουσιαστικά κίνητρα κατάρτισης και ένταξης στην εργασία.
Το όφελος για την ηλικιακή ομάδα 18-24 από την ένταξη στην πρακτική
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άσκηση είναι δυνητικά μεγαλύτερο, αφού η δυσκολία απόκτησης
επαγγελματικής εμπειρίας (κυρίως λόγω του ελλείμματος προηγούμενης
εμπειρίας και εμπιστοσύνης από μεριάς των επιχειρήσεων) είναι αντίστοιχα
μεγαλύτερη για την ομάδα αυτή.
Η δυνατότητα επιλογής στη βάση έγκυρης και αξιόπιστης πληροφόρησης δεν
ήταν διασφαλισμένη, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται καταχρηστικές
πρακτικές από τους παρόχους κατάρτισης. Το εύρος επιλογής, εξάλλου,
διαφοροποιείται γεωγραφικά, αφού στα μεγάλα αστικά κέντρα οι επιλογές
είναι αυτονόητα περισσότερες.
Παρότι ο σχεδιασμός του συστήματος προβλέπει ανοιχτή πρόσβαση στα
μητρώα από ους παρόχους κατάρτισης, υπάρχει προφανής ανάγκη θέσπισης
ουσιαστικών προδιαγραφών και το ποιοι νομιμοποιούνται να λειτουργούν
ως πάροχοι κατάρτισης σε ανάλογες δράσεις γενικά και ανά εξειδίκευση
ειδικότερα.
Υπάρχει ανάγκη σχεδιασμού και ανάπτυξης σε κεντρικό επίπεδο
συγκροτημένων προγραμμάτων σπουδών, εκπαιδευτικού υλικού και
προδιαγραφών επιλογής εκπαιδευτών.
Παρά τις δυσχέρειες, σημαντική απόσταση έχει διανυθεί, για την
αποτελεσματικότερη διασύνδεση της πρακτικής άσκησης με την
απασχόληση, αλλά και για τη μετατροπή των επιχειρήσεων σε χώρους
μάθησης.
Διαδικασίες όπως το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο καταγράφονται ως θετικές.

2.5 Συμπληρωματικότητα με άλλες πολιτικές υποστήριξης των νέων

Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων λειτουργεί συμπληρωματικά με
άλλες δράσεις, όπως αυτές που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ), με στόχο τον σχεδιασμό ή την υλοποίηση των «Εγγυήσεων για τη Νεολαία». Η
εμβέλεια των δράσεων του ΕΚΤ μπορεί να εκτείνεται πέραν των μεμονωμένων
ατόμων και να συμβάλει στη μεταρρύθμιση των ιδρυμάτων και υπηρεσιών
απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης35. Παρόλα αυτά, όπως επισημαίνεται
και από την Έκθεση για την Ελλάδα (Eurofound, 2015) οι ελλείψεις στο σχεδιασμό
και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την ένταξη της πρακτικής
άσκησης σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης
της κατάρτισης, παραμένουν κομβικές. Η έκθεση του Eurofound εντοπίζει, εξάλλου,

35

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=el
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ένα κενό 60.000 NEETs στην ηλικιακή ομάδα 18-24 που μένουν ακάλυπτοι από τις
υπάρχουσες πολιτικές και δράσεις.
Δράσεις στον τομέα της απασχόλησης, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης των
νέων αναπτύσσονται, εξάλλου:


Από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, μέσω εξειδικευμένων διευθύνσεών του, αλλά και του ΟΑΕΔ,
της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, του ΕΙΕΑΔ. Με το συντονισμό των ανωτέρω υπηρεσιών
συνδυάζεται η επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη και η αμειβόμενη
πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ., ενώ υλοποιούνται δράσεις που αφορούν
στην προώθηση των νέων στην αγορά εργασίας μέσω ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης, δράσεων επιχορήγησης επιχειρήσεων για την
πρόσληψη ανέργων, προγραμμάτων μαθητείας για τους αποφοίτους των
ΕΠΑ.Σ., προγραμμάτων μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία
(επιταγές εισόδου- vouchers- για ανέργους ανάλογα με τα προσόντα τους),
δράσεων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού ανέργων
κ.ά.



Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέσω του ΙΕΠ, του
ΕΟΠΠΕΠ, της ΕΥΔ ΕΠΔΒΜ, της ΓΓΔΒΜ, τα ΣΔΕ, των φορέων αρχικής και
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς
του, το Υπουργείο Παιδείας και οι εποπτευόμενοι φορείς του υλοποιούν μια
σειρά πρωτοβουλιών/ προγραμμάτων για την απασχολησιμότητα των νέων,
όπως η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας μέσω των
Γραφείων Διασύνδεσης Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., η προώθηση του
θεσμού της πρακτικής άσκησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ.), η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας
μέσα από την ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και η λήψη μέτρων που
στοχεύουν στη μείωση της σχολικής διαρροής.



Από τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού



Από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμους και Περιφέρειες) μέσω των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων



Από τους Κοινωνικούς Εταίρους
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Οι δράσεις αυτές φαίνεται να στερούνται ενός αποτελεσματικού συντονισμού που
θα μπορούσε να αξιοποιεί συνέργειες και να οδηγεί σε εξοικονόμηση πόρων και
εξασφάλιση κοινών προδιαγραφών ποιότητας.
Το έλλειμμα συμπληρωματικότητας εκφράζεται κυρίως μέσα από την απουσία
συνεργειών διαφορετικών πολιτικών και δράσεων που είτε απευθύνονται
αποκλειστικά στους νέους, είτε περιλαμβάνουν άξονες ειδικής υποστήριξης αυτής
της ομάδας. Έτσι, παρότι υλοποιείται μια σειρά για την απασχόληση, εκπαίδευση
και κατάρτιση των νέων, η διασύνδεση των προγραμμάτων και των δράσεων αυτών
είναι ανεπαρκής, οι φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης μη συνδεδεμένοι, με
αποτέλεσμα:


Να παρατηρείται πολυδιάσπαση και να μην αξιοποιούνται όλες οι
δυνατότητες συμπληρωματικότητας και ανάπτυξης συνεργειών



Να παρατηρούνται προβλήματα ως προς τη διάχυση της πληροφορίας και
την ενημέρωση των ομάδων – στόχου για τις δυνατότητες και ευκαιρίες που
υπάρχουν, και ιδιαίτερα των ομάδων σε κίνδυνο αποκλεισμού.



Να δυσχεραίνεται περαιτέρω, εξαιτίας και της έλλειψης ενός συστήματος
διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, η αντιστοίχιση της
προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.



Να μην αξιοποιούνται αποτελεσματικά οι καλές πρακτικές, που θα
μπορούσαν να αναδειχθούν στο βαθμό που θα δημιουργούνται κοινά
πρότυπα ποιότητας και διαδικασιών μέσα από συμπράξεις όλων των
εμπλεκόμενων φορέων.

Η δυσχέρεια αυτή υπήρξε η πρόθεση να αντιμετωπιστεί μέσα από ένα Σχέδιο
Δράσης για τη Νεολαία, που θα προέκυπτε ως προϊόν οριζόντιας συνεργασίας
συναρμόδιων φορέων (Υπ.Εργασίας, Ανάπτυξης, Πολιτισμού κλπ), ενσωματώνοντας
όλες τις δράσεις και τα προγράμματα για τους νέους, εντοπίζοντας κοινά σημεία και
δημιουργώντας κοινές δράσεις μεταξύ φορέων σχεδιασμού και υλοποίησης
πολιτικών για την εκπαίδευση, την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.
Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να υλοποιηθούν πρωτοβουλίες, όπως:
α) Ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης και της μαθητείας, κυρίως με
συνδυασμό κατάρτισης και εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται με προγράμματα που
επιδοτούν την τοποθέτηση νέων σε θέσεις εργασίας καθώς και με την πρακτική
άσκηση, τόσο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης όσο και στη συνέχεια (π.χ.
πρακτική άσκηση αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΕΚ ή άλλων φορέων
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αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, σπουδαστών στις ΕΠΑ.Σ. μαθητείας του
Ο.Α.Ε.Δ. και σπουδαστών των ακαδημιών εμπορικού ναυτικού),
β) Θέσπιση συστηματικών προγραμμάτων μετάβασης από την εκπαίδευση στην
εργασία ώστε να υποστηριχθεί η απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας. Αυτά
είναι προσαρμοσμένα στο προφίλ και τις ανάγκες των νέων ανέργων, με
συνδυασμό καθοδήγησης, συμβουλευτικής, κατάρτισης και απασχόλησης (π.χ.
προγράμματα «Επιταγής εισόδου» στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους),
γ) Ενίσχυση της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού, ιδίως
για νέους ανέργους. Ενίσχυση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, της
καθοδήγησης για τη σταδιοδρομία και της συμβουλευτικής για την
επιχειρηματικότητα (π.χ. γραφεία διασύνδεσης επαγγελματικής εκπαίδευσης,
δράσεις που προωθούν την επιχειρηματικότητα των νέων),
δ) Μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της σχολικής διαρροής.
Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων –όπως έχει αναφερθεί και
παραπάνω– απευθύνεται σε νέους έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός αγοράς
εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης με στόχο την ενίσχυση της
απασχολησιμότητάς τους μέσα από τη δημιουργία ποιοτικών προσφορών εργασίας,
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας.
Η ποιοτική προσφορά, λοιπόν, αφορά είτε την προώθηση στην απασχόληση και
αυτοαπασχόληση είτε την αναβάθμιση δεξιοτήτων και προσόντων μέσα από τη
συμμετοχή σε διεργασίες και διαδικασίες εκπαίδευσης, επαγγελματικής
κατάρτισης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης.
Σε αυτήν την κατεύθυνση -με δεδομένα τη στόχευση και την προσδοκώμενη
αποτελεσματικότητά της, τις εισροές και εκροές της, το εύρος των δράσεων, το
περιεχόμενο και τη μεθοδολογία των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που
προωθούνται στο πλαίσιο της, η ΠΑΝ λειτουργεί συμπληρωματικά με το σύνολο
σχεδόν των ενεργητικών πολιτικών υποστήριξης των νέων, καθώς και τους θεσμούς
και μηχανισμούς προώθησης της απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα:
 Η διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ειδικότητες, δεξιότητες και
προσόντα σε εθνικό, κλαδικό, περιφερειακό ή/και τοπικό επίπεδο πρέπει να
τροφοδοτεί και να συνδιαμορφώνει το περιεχόμενό των κύριων αλληλένδετων
δράσεων (θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση, εξειδικευμένη σύζευξη,
συμβουλευτική σταδιοδρομίας, εποπτεία) που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων της ΠΑΝ.
 Οι «ενέργειες πρώιμης παρέμβασης», όπως αυτές περιγράφονται και στο Εθνικό
Σχέδιο Δράσης «Εγγύησης για τη Νεολαία», οι ενέργειες για την πρόληψη και
καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
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NEETs συσχετίζονται ευθέως με το πεδίο εφαρμογής (ομάδες-στόχο) της ΠΑΝ και
την αποτελεσματικότητά της σε επίπεδο εκροών.
 Η πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας,
βασική ενεργητική πολιτική απασχόλησης για την καταπολέμηση της νεανικής
ανεργίας, αποτελεί τμήμα των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στο πλαίσιο της
ΠΑΝ ενώ η λήψη ποιοτικής προσφοράς πρακτικής άσκησης μετά την
ολοκλήρωση της ή την αποχώρηση από την παρέμβαση προσδοκώμενο στόχο
και δείκτη μέτρησης της αποτελεσματικότητά της.
 Η ποιοτική προσφορά θέσης μαθητείας σε ωφελούμενο της ΠΑΝ -μετά την
ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή του από την Παρέμβαση- συνιστά επίσης
προσδοκώμενο στόχο και δείκτη μέτρησης της αποτελεσματικότητας. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η παροχή δυνατότητας μαθητείας μπορεί να αποτελέσει και τμήμα
των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στο πλαίσιο της ΠΑΝ.
 Οι εξελίξεις στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης συνδέονται άμεσα με το
περιεχόμενο αλλά και την αποτελεσματικότητα της ΠΑΝ.
 Το προγράμματα «Δεύτερης Ευκαιρίας» με στόχο τη βελτίωση των προσόντων
των ενηλίκων που έχουν ολοκληρώσει μόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση
προβάλλουν ως δυνητική συνέχεια μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης της
ΠΑΝ.
 Η επαγγελματική συμβουλευτική είναι μια διεργασία που αναπτύσσεται στο
πλαίσιο των παρεμβάσεων της ΠΑΝ προσφέροντας ενημέρωση και καθοδήγηση
στους ωφελούμενους για τη συμμετοχή τους και σε άλλες δράσεις υποστήριξης
των νέων με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων και προσόντων τους.
 Η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων ως εκροή της ΠΑΝ για την ενίσχυση
της απασχολησιμότητάς ή ως συνέχεια με τη μορφή προγράμματος κατάρτισης
που οδηγεί στη λήψη πιστοποίησης.
 Η προώθηση των νέων στην επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση ως
εκροή των διεργασιών στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της ΠΑΝ με την
καθοδήγησή τους μέσα από τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας σε δράσεις
υποστήριξης επιχειρηματικότητας (π.χ. ίδρυση ΚΟΙΝΣΕΠ, «Κυψέλες
Επιχειρηματικότητας», προγράμματα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών κ.α.)
 Προγράμματα επιδότησης απασχόλησης για όσους ωφελούμενους της ΠΑΝ
μετατραπεί η πρακτική άσκηση σε σχέση εξαρτημένης μισθωτής εργασίας.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Υλοποίηση
Στην ενότητα αυτή αξιολογείται η υλοποίηση της ΠΑΝ με βάση:
 την ετήσια έκθεση αξιολόγησης για το 2014
 τις απόψεις των εμπλεκομένων στην υλοποίηση, όπως αποτυπώθηκαν στις
συνεντεύξεις

3.1. Σχεδιασμός και λειτουργία του τρόπου εφαρμογής της ΠΑΝ
(αδυναμίες και δυνατά σημεία)
3.1.1. Υλοποίηση: δυνατά σημεία – δεδομένα από τις συνεντεύξεις

Η επιδίωξη σύνδεσης με την απασχόληση και σύζευξης των αναγκών των
ωφελουμένων με πραγματικές ανάγκες επιχειρήσεων περιγράφεται από τους
παρόχους της κατάρτισης, παρά τα προβλήματά της, ως μια θετική διάσταση του
προγράμματος.
Εμείς προσπαθήσαμε να συνδέσουμε τους ανέργους που απευθύνθηκαν σε
εμάς, με πραγματικές θέσεις απασχόλησης ούτως ώστε να τους ανοίξουμε και
μια προοπτική να μείνουνε εκεί. Μια αντιστοίχιση. Αυτό ήταν πολύ επίπονη
διαδικασία (ΚΕΚ α)
Για να καταστεί εφικτή η αντιστοίχιση αυτή απαιτούνται σημαντικοί ανθρώπινοι
πόροι και οργανωμένες διαδικασίες.
Έχω μια μεγάλη λίστα από επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε όλα
αυτά τα χρόνια, έγιναν προσωπικές επαφές των στελεχών του Κ.Ε.Κ. με τους
υπευθύνους προσωπικού των επιχειρήσεων, στη συνέχεια στείλαμε τους
ωφελούμενους στις επιχειρήσεις, δόθηκαν οι απαραίτητες συνεντεύξεις
ωφελούμενων και των υπευθύνων των εταιρειών και μετά από κάποια
αξιολόγηση που έκαναν οι επιχειρήσεις πήραν αρκετούς, καλύψαμε δηλαδή,
το σύνολο των ανθρώπων στην πρακτική άσκηση. Και η σύζευξη έγινε
ανάλογα με την ειδικότητα, ανάλογα με το τι είχε δηλώσει ο κάθε
ωφελούμενος, πού ήθελε να κάνει πρακτική άσκηση, σε ποιο είδος
επιχείρησης, επιλέξαμε και τις κατάλληλες επιχειρήσεις (ΚΕΚ β).
Κάναμε μια διπλή διαδικασία. Από τη μία είχαμε ένα τμήμα, το οποίο
ασχολήθηκε με συμβούλους και συνεντεύξεις όλων των ωφελούμενων, που
καταγράφαμε διαθέσεις, προσόντα, προθέσεις, δυνατότητες… Κάναμε
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συνεντεύξεις με έναν-έναν. Ο σύμβουλος και ο ωφελούμενος. Και μάλιστα όχι
μία μόνο αλλά και περισσότερες. Θα σου πω τη διαδικασία όλη. Κάναμε αυτό
και από την άλλη, επειδή έχουμε μια ιστορική σχέση με πάρα πολλές
επιχειρήσεις και στην επαρχία και στην Αθήνα, αλλά κυρίως στην επαρχία,
που είναι πιο στενά τα πράγματα και εκεί έχουμε 20 χρόνια παραρτήματα, στη
Θεσσαλονίκη, στη Δράμα, στην Τρίπολη, εκεί που έχουμε παραρτήματα,
είχαμε ήδη απευθυνθεί και τους είχαμε ζητήσει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
για τέτοιες θέσεις με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτή ήταν η πρώτη φάση.
Στη συνέχεια, κάναμε το εξής: Όσους μπορέσαμε να κάνουμε matching
μηχανογραφικά –να το πω έτσι– αφενός κλείσαμε ραντεβού σε κάθε
ωφελούμενο σε δυο-τρεις επιχειρήσεις και σε κάθε επιχείρηση με δυο-τρεις
ωφελούμενους για κάθε θέση. Κάναμε δηλαδή, αυτόν τον κύκλο. Πολύ
επίπονη διαδικασία, που στηρίχτηκε και μηχανογραφικά, και από αυτό
πήραμε ένα feedback και από τους δύο, και από την επιχείρηση που έλεγε
«μου έστειλες τρεις και θέλω αυτόν ή θέλω αυτούς» αν ήταν δύο. Αν ήταν δύο
συνήθως στέλναμε παραπάνω. Και κυρίως σε επιχειρήσεις μεγαλύτερες
στέλναμε και περισσότερα άτομα, γιατί ήθελαν π.χ. έναν που να είναι για τη
γραμματεία, έναν για τη μηχανογράφηση, οπότε στέλναμε μια ομάδα έτσι,
μια ομάδα έτσι. Από την άλλη παίρναμε ένα feedback από τον ωφελούμενο
ότι «- Ξέρεις, η επιχείρηση σε θέλει, - Επιθυμείς; -ναι, - O.K.». Και με αυτόν τον
τρόπο γινόταν η τριμερής. Ήταν μια επίπονη διαδικασία, γιατί υπήρχαν
ωφελούμενοι… να το πω πιο γενικά, οι οποίοι ξέρανε, θέλανε, επιθυμούσανε
να μπούνε σε θέση, ακόμα και αν δεν ήταν αυτό το οποίο φαντάζονταν ότι θα
κάνουν στη ζωή τους. Υπήρχε όμως, και μια ομάδα ωφελούμενων, οι οποίοι
φαντάζονταν ότι θέλουν μια πάρα πολύ καλή θέση και επειδή έχουν αυτό το
χαρτί στο χέρι, θα το πάνε μέχρι το τέλος (ΚΕΚ α).
Παρότι, όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα, αρκετοί συμμετέχοντες
περιγράφουν ως ιδιαίτερα «χαλαρή» τη σχέση θεωρητικής κατάρτισης και
πρακτικής άσκησης, ορισμένοι από τους παρόχους αιτιολογούν την ανάπτυξη
προγραμμάτων για ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων ως προϊόν της δομής της
απασχόλησης και των προσφερόμενων θέσεων εργασίας για υπαλλήλους που να
μπορούν να επιτελέσουν διαφορετικές εργασίες.
Κοίταξε, με βάση τη φυσιογνωμία, μάλλον, τα χαρακτηριστικά των
προσφερόμενων θέσεων της αγοράς αλλά και τα χαρακτηριστικά, τα
προσόντα και τις διαθέσεις των παιδιών, των ανέργων δηλαδή, σχεδιάσαμε
προγράμματα οριζόντιων δεξιοτήτων κυρίως όχι τεχνικά, τα οποία όμως
κυμαινόντουσαν γύρω από γενικότερες αντιλήψεις, γενικότερα προσόντα στο
επίπεδο της επικοινωνίας, των πωλήσεων, όπου υπήρχε μια μεγάλη κίνηση,
των δεξιοτήτων στο να βοηθήσουν μια επιχείρηση μικρομεσαία να κάνει
διάφορες δουλειές… (ΚΕΚ α)
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Στο πλαίσιο αυτό, η προσαρμογή στις ανάγκες και το προφίλ δεξιοτήτων των
ωφελουμένων χαρακτηρίζεται ως κεντρικής σημασίας.
Πληροφόρηση για το πώς η πληροφορική μπορεί να μπει σε τεχνικές
ειδικεύσεις, είχαμε και ένα τμήμα πτυχιούχων σε επίπεδο μηχανικών, τους
κάναμε λίγο πιο εξειδικευμένα πράγματα, είχαμε και ένα τμήμα πτυχιούχων
ανθρωπιστικών επιστημών, τους κινήσαμε λίγο στη διαδικασία προς
μεταφράσεις, σύνταξη, κείμενα, αρθρογραφία, για να τους κινήσουμε, γιατί
αυτούς τους πήγαμε προς αυτή την κατεύθυνση… Δηλαδή τέτοια πράγματα
(ΚΕΚ α).
Ιδιαίτερες και διαφοροποιημένες απαιτήσεις σύζευξης απαιτήθηκαν στο
πρόγραμμα για άνεργους πτυχιούχους έως 29 ετών, αφού υπάρχουν ήδη αυξημένες
γνώσεις και δεξιότητες που δεν είναι πάντα εύκολο να συνδυαστούν με θεωρητική
κατάρτιση και θέσεις πρακτικής άσκησης που να χαρακτηρίζονται από συνάφεια.
Επειδή μιλάγαμε για πτυχιούχους, οι οποίοι είχαν μια ειδικότητα, η ίδια η
πρόσκληση έδινε μεγάλη έμφαση στο πού θα πάνε αυτά τα παιδιά να
δουλέψουνε. Και ζητούσε να υπάρχει συνάφεια με το πτυχίο τους. Δεν ήταν
οριζόντιο και γενικό, ήταν εξειδικευμένο για τον κάθε ωφελούμενο. Αυτή ήταν
ας πούμε που το διαφοροποιούσε από τους υπόλοιπους… (ΟΑΕΔ)
Η ίδια η δημοσιότητα που έλαβε το πρόγραμμα, ακόμα κι αν, σε ορισμένες
περιπτώσεις, ήταν αρνητική, καταγράφεται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
στα δυνατά του σημεία, υπό την έννοια, μεταξύ άλλων, ότι έδωσε τη δυνατότητα
επαφής με εργασιακά περιβάλλοντα και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε άτομα
που δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα πριν.
Νομίζω το δυνατό σημείο του Voucher είναι ο ντόρος που έχει γίνει γύρω από
αυτό, που λειτούργησε και αρνητικά και θετικά. Δηλαδή, υπήρχαν
επιχειρήσεις που έβγαλαν ακόμα και διαφήμιση «εμείς θέλουμε παιδιά με
Voucher να προσληφθούν», λες και ήταν πρόσληψη αυτό. Βέβαια, δόθηκε μία
ευκαιρία στα παιδιά αυτά, που πιστεύω, και από λεγόμενα ωφελουμένων
αλλά και από τους ίδιους τους παρόχους και από επιχειρήσεις που συζητάω
μαζί τους και τηλεφωνικά και με e-mail, είδα ότι πολλά από αυτά τα παιδιά
δεν θα είχαν την ευκαιρία, ούτε αυτό το πεντάμηνο να μπουν σε ένα χώρο
εργασιακό (ΕΥΕ)
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3.1.2. Υλοποίηση: αδύναμα σημεία – δεδομένα από τις συνεντεύξεις
3.1.2.1.

Διασύνδεση Θεωρητικής Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης

Αρκετοί συμμετέχοντες στέκονται κριτικά ως προς τη σχέση θεωρητικής άσκησης
και πρακτικής άσκησης, διαπιστώνοντας ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, η θεωρητική
κατάρτιση συνιστά ένα «για κάθε χρήση» σώμα γενικών γνώσεων που δε
συνδέονται με το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης.
Και τελευταία, θα έλεγα Σ., Voucher γενικά και οριζόντια, με οριζόντιες…
ειδικότητες, με οριζόντια μαθήματα, πρέπει να τελειώσουν. Πρέπει να
βγαίνουν στοχευμένα Voucher τουρισμού, Voucher εμπορίου, ούτως ώστε το
μάθημα, την κατάρτιση τη θεωρητική να μην είναι γενικά οριζόντια, περί
υγιεινής, ασφάλειας στο χώρο δουλειάς, αλλά να πάει και λίγο στοχευμένα. Τι
θέλει το σύγχρονο εμπόριο; Σε ένα Voucher οριζόντιο που κάνει το Υπουργείο
και καλύπτει όλους του κλάδους της μεταποίησης εκτός από τον τουρισμό,
εκεί τι μάθημα να του κάνεις του παιδιού; (ΙΝΣΕΤΕ)
Εδώ βγήκε ένα Voucher, που αναφερόταν στις τεχνικές κατασκευαστικές
εταιρείες. Μάθημα «Οριζόντιες δεξιότητες». Οι ανάγκες που είπα πριν. Πάμε
στις κατασκευαστικές εταιρείες, «τι θέλουμε;». «350 που να κουβαλάνε χώμα,
80 τσιμεντάδες, - τυχαία τα νούμερα- 3.000 που να λυγίζουν τα σίδερα και να
τα βάζουν στα καλούπια, άλλους να καλουπώνουν, θέλουμε συγκολλητές…».
Άρα, θέλουμε ένα μάθημα για 3.000 καλουπάδες, ένα άλλο μάθημα για
12.000 συγκολλητές. Τώρα να έχει μέσα γενικές ενότητες, ανθρώπινες
δεξιότητες, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία… να τα έχει… Κάναμε δηλαδή,
ένα μάθημα και το μάθημα είχε «παρακίνηση εργαζομένων», «επικοινωνία»,
«ηγεσία», «leadership», ωραία, πού θα πάει να κάνει τώρα πρακτική αυτός; Σε
ποιο τμήμα της επιχείρησης έξι μήνες; Για να καταλάβουμε και εμείς, πού θα
πάει; … Θέλει λογιστές –λέμε τώρα– η χώρα; Θέλει βοηθούς λογιστές,
φοροτέχνες; Βγάλε Voucher φοροτεχνών. Στο Voucher φοροτεχνών δεν μπορεί
να συμμετέχουν πάνω από 50-100 πάροχοι, δεν γίνεται… Δεν μπορεί να
ξέρουν τα φοροτεχνικά όλοι, το νέο νόμο που πέρασε προχθές στη Βουλή.
Γιατί αυτό πρέπει να διδαχθεί ο νέος… […] Όταν θα προκηρύσσονται
προγράμματα, δεν θα μπορεί να είναι γενικού ενδιαφέροντος, αλλά να
υπάρχουν εξειδικευμένα Voucher που καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες
κλάδων και όχι γενικά δεξιότητες οριζόντιες για να μπορεί έχει ουσία και
εφαρμογή η πρακτική άσκηση στη συνέχεια και η θεωρία κ.λπ. (ΕΕΔΕ).
Η διασύνδεση θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης και ο βαθμός
χρησιμότητας της ένταξης οριζόντιων δεξιοτήτων στο πλαίσιο της πρώτης φαίνεται,
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από την άλλη μεριά, να εξαρτάται από το είδος και τη φύση των εργασιών της
επιχείρησης υποδοχής. Έτσι, η ενίσχυση «δεξιοτήτων ζωής», όπως η επικοινωνιακή,
η οργανωτική και η δεξιότητα επίλυσης συγκρούσεων φαίνεται να είναι
περισσότερο επιθυμητή σε επιχειρήσεις που η εργασία συνδέεται κυρίως με
ζητήματα επικοινωνίας με τον πελάτη, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες
δεξιότητες.
Θεωρώ πως ναι, γιατί μάθανε κάποιες τεχνικές για το πώς να επικοινωνήσουν,
πώς να λύσουν κάποια προβλήματα, όπως είναι και τα παράπονα του πελάτη,
δηλαδή άτομα που έχουν τελειώσει κυρίως το Λύκειο, χρειάζονται ένα
θεωρητικό υπόβαθρο, το οποίο να τους βοηθάει στη δουλειά τους
(Επιχείρηση Γ).
Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΑΕΔ επισημαίνει την ανάγκη της αξιολόγησης της
αποτελεσματικότητας των οριζόντιων αντικειμένων κατάρτισης.
Η θεωρία του συγκεκριμένου προγράμματος ήτανε οριζόντια αντικείμενα,
επιχειρηματικότητα, λειτουργία της επιχείρησης, λίγα υγιεινή ασφάλεια, αυτά
που βάζει το ΕΣΔΕΚ μέσα κ.λπ., και ήταν πιο πολύ μια προετοιμασία του
ατόμου για το πώς αντιμετωπίζεις το επάγγελμα μετά. Εντάξει, το πόσο
λειτούργησε ή όχι, αυτό δεν το έχουμε αξιολογήσει. Αυτό θα βγει μόνο από
μία έρευνα στους ωφελούμενους τώρα που τελείωσε το πρόγραμμα. Δεν
έχουμε κάνει τέτοιου είδους ex-post αξιολόγηση. Εφόσον έγινε σωστά, εντάξει
είναι ένας τρόπος να εισάγεις τον άλλο, γιατί αυτά είναι νέα παιδιά από 24
τώρα, 25, 26 χρονών παιδιά, που δεν έχουνε και επαφή κυρίως με
επιχειρήσεις. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλά προγράμματα αυτά, γιατί τους
ανοίγει λίγο τα μάτια. Γνωρίζεις και τα καλά, γνωρίζεις και τα κακά μέσα από
την αληθινή ζωή, τι τρέχει (ΟΑΕΔ).
Εκπρόσωποι των παρόχων κατάρτισης εντοπίζουν ως προβληματική περιοχή την
αναντιστοιχία δεξιοτήτων των δυνητικά ωφελουμένων και των προδιαγραφών
των δράσεων, ιδιαίτερα στο επίπεδο της Πρακτικής Άσκησης.
Υπάρχει ένας πληθυσμός νέων, κυρίως πτυχιούχων, που έχουν κάποια
«προσόντα» (σε εισαγωγικά), πτυχία, ανθρωπιστικών σπουδών και άλλων
τέτοιων ανάλογων, που δεν έχουν ένα πραγματικό αντίκρισμα. Δηλαδή,
φιλόλογοι, … Φ.Π.Ψ., Πάντειος, Πολιτικών Επιστημών… Έχουν αντικείμενο,
αλλά δεν υπάρχει καμία ζήτηση πουθενά. Κάναμε μια ιδιαίτερη προσπάθεια
γι’ αυτούς… απευθυνθήκαμε ιδιαίτερα γι’ αυτούς. Γιατί αυτοί ήθελαν να
κάνουν μαθήματα σε φροντιστήρια, τα φροντιστήρια δεν μπαίνανε εύκολα σε
αυτό, γιατί; Δεν πληρούσανε τις τυπικές προδιαγραφές, με ποια έννοια; Σου
έλεγε «πρέπει να κάνεις εξάωρη πρακτική», τα φροντιστήρια θέλουνε δύο
ώρες την Τρίτη, δυο ώρες την Τετάρτη, δυο ώρες την Πέμπτη το πρωί και την
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Πέμπτη το απόγευμα, δεν μπορούσες να κάνεις σπαστό και δεν έχουν και
συνέχεια. Σταματάω τότε, το καλοκαίρι δεν δουλεύω… Αυτό είναι το τυπικό,
αλλά και στο ουσιαστικό μέρος, είχανε εκπαιδευτικούς και δεν θέλανε να
βάλουν. Και μάλιστα, δεν θέλανε να βάλουνε ανθρώπους που δεν ξέρουνε,
δεν έχουν αξιολογήσει και που δεν τους εμπιστεύονται ότι αύριο θα τους
πάρουν τα παιδιά να φύγουν… Κάναμε μια προσπάθεια σε αυτό, τους
στείλαμε σε εφημερίδες, για διορθωτές, για υποστήριξη στη σύνταξη, για…
για… Κάναμε δηλαδή, μια κίνηση, τους περισσότερους τους βάλαμε, οι
δύστροποι φύγανε, ψάξανε και αλλού, κάνανε ένα κύκλο, κάπου καταλήξανε,
δεν ξέρω τι έγινε. Κάπως έτσι… (ΚΕΚ α)
Τα προβλήματα σύζευξης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στους πτυχιούχους έως 29 ετών,
επισημαίνονται με έμφαση από τον ΟΑΕΔ και συνδέονται με τη μετατροπή των
δράσεων πρακτικής άσκησης σε δράσεις εξασφάλισης εργαζομένων χωρίς
μισθολογικό κόστος. Σε αυτές τις περιπτώσεις επισημαίνεται ο αποφασιστικός
ρόλος του Αναδόχου ώστε να περιορίσει ανάλογες πρακτικές.
Κατά κύριο λόγο οφείλεται σε κακή σύζευξη. Δηλαδή, εκεί όπου βλέπαμε ότι
το παιδί ήταν παιδαγωγός και είχε πάει ντε και καλά στο δικηγορικό γραφείο
του μπαμπά της, δεν ήταν το πνεύμα αυτό. Το να την πάρει ο μπαμπάς της να
την βάλει στο γραφείο δεν χρειαζόταν τα λεφτά του προγράμματος. Αυτά
μπορούσε να τα εκμεταλλευτεί ένα άλλο παιδί που δεν είχε αυτή την τύχη.
Εκεί λοιπόν κόβαμε. Ή είχαμε μαθηματικό – λέω εγώ τώρα – ο οποίος πήγε σε
γυμναστήριο. Εάν στο γυμναστήριο τον είχε μέσα στο λογιστήριο για να
λειτουργήσει, ok, τον αφήναμε. Αν όμως, τον είχε για reception… (ΟΑΕΔ)
Η διακύμανση των προσόντων των ωφελούμενων σε αρκετές περιπτώσεις
δημιουργούσε ζητήματα αναντιστοιχίας σε σχέση με τις πιθανές θέσεις πρακτικής
άσκησης.
Ας πούμε έτσι όπως ήταν η προκήρυξη πολλές φορές είχαμε παιδιά με πολύ
καλά προσόντα ή παιδιά με πολύ χαμηλά προσόντα, τα δύο άκρα. Φυσικά
εντάξει, το να βρεις το ιδανικό… Και συνήθως έρχεται να τοποθετηθεί σε μία
επιχείρηση, ας πούμε μια φιλόλογος, το 50% των ωφελούμενων ήταν
φιλόλογοι, στους πτυχιούχους, ή από κοινωνικές, ανθρωπιστικές σπουδές,
που λόγω των σπουδών τους θέλουν ένα εξειδικευμένο αντικείμενο. Δηλαδή,
ο ψυχολόγος θέλει να πάει σε ένα Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης. Υπήρχε μια
δυσκολία, γιατί δεν υπάρχει τέτοια προσφορά σε θέσεις και με έναν
περιορισμό που είχε, να μην είναι και του Δημοσίου, έπρεπε να τον πείσεις ότι
πρέπει να βρούμε κάτι συμπληρωματικό που να ενισχύσει τα προσόντα του.
Είχε μια δυσκολία όταν κάποια παιδιά έρχονταν με… προσδοκίες, και θα
πρέπει να βρεις την ισορροπία να ικανοποιηθεί και μέσα στα πλαίσια του τι
προσφέρει η πραγματική αγορά σε θέσεις εργασίας και να αποκομίσει τα
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καλύτερα. Από την άλλη, άλλα παιδιά που είχαν πολύ χαμηλά προσόντα,
δηλαδή ένας απόφοιτος Λυκείου, που δεν ήξερε ούτε υπολογιστές, ούτε…
προσόντα, το πρόβλημα ήταν ότι εμείς έπρεπε να τον τοποθετήσουμε πριν την
έναρξη του προγράμματος. Επομένως, έπρεπε να πείσουμε μια επιχείρηση ότι
αυτό το παιδί εμείς θα το εκπαιδεύσουμε και ότι θα φτάσει σε ένα σημείο, να
πάει με βασικές γνώσεις. Εκεί είχε μια δυσκολία και με τις επιχειρήσεις να
δεχτούνε άτομα με χαμηλότερα προσόντα, που επιδίωκαν μια θέση
υπαλλήλου γραφείου χωρίς να έχουν ακόμα τα προσόντα (ΚΕΚ γ).
Η σύζευξη ανάμεσα στις προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες, τη θεωρητική
κατάρτιση και τη θέση πρακτικής άσκησης περιγράφεται ως μια απαιτητική και
σύνθετη διαδικασία.
Δηλαδή, έρχεται ένας και σου λέει «εγώ είμαι μουσικών σπουδών στην
Καρδίτσα». Ωραία, πού να σε πάω; Τι να σε κάνω; Θα σε στείλω στα Γιάννενα.
Τι θα κάνεις; Είναι προφανές ότι αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτές τις
σπουδές και αυτά τα προσόντα ή θέλει αυτό να αναπτύξει, είναι προφανές ότι
εφόσον επιλέγει να μείνει στην Άμφισσα (Καρδίτσα) θα επιλέξει να ασχοληθεί
στην Άμφισσα. Δεν μπορεί να μου πει ότι εγώ κάνω πυρηνική φυσική αλλά θα
μείνω στην Άμφισσα. Και από πίσω δεν μπορεί να έρθει ένας ελεγκτής «χ», ο
οποίος θα μου πει «τι σπούδασε αυτός; Πού είναι η θέση του; Η σύζευξη είναι
λάθος». Όταν λοιπόν, στην Ιεράπετρα Κρήτης έχει δέκα φροντιστήρια και εγώ
έχω δεκατέσσερις φιλόλογους είναι προφανές ότι δεν μπορούν να πάνε όλοι
εκεί. Πρέπει να πάνε και σε άλλες δουλειές […] Είναι σωστό να κινητοποιείς
την αγορά. Στη Δράμα δώσαμε μάχη - στο λέω γιατί έγινε πρόσφατα – που
είχαμε νηπιαγωγούς, να τους στείλουμε σε όλα τα νηπιαγωγεία της περιοχής,
στείλαμε κόσμο αλλά μείνανε και άλλοι που δεν πήγανε εκεί, για τους
οποίους άλλους δώσαμε μάχη με τον Ο.Α.Ε.Δ. γιατί δεν συνδέθηκαν… (ΚΕΚ α).
Ήτανε μια συνεχής προσπάθεια αυτή η σύζευξη, ο συμψηφισμός του προφίλ
του ωφελούμενου με τις απαιτήσεις της αγοράς. Προσπαθήσαμε να το
πετύχουμε μέσα από το σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων που θα τους
ενίσχυαν για την τοποθέτηση και από την άλλη να πείσουμε τις επιχειρήσεις
να δεχτούν κάποια άτομα, να τους δώσουν την ευκαιρία, ότι είναι παιδιά που
δεν θα είναι έτοιμα από την πρώτη μέρα να ασκήσουν τα καθήκοντα της κάθε
θέσης που προσφέρανε, αλλά ότι θα χρειαζότανε χρόνο προσαρμογής (ΚΕΚ γ).
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ωφελούμενοι, ιδίως οι πτυχιούχοι, περιγράφονται ως
άτομα που δεν είναι διατεθειμένα να κάνουν υποχωρήσεις πέρα από ένα ιδεατό
πλαίσιο όπου τους προσφέρεται μια ιδανική θέση πρακτικής άσκησης και στη
συνέχεια μια απόλυτα ικανοποιητική θέση απασχόλησης.
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Ωστόσο, δεν σας κρύβω ότι όχι τόσο από την αξιολόγηση αλλά από τα
τηλέφωνα που χτυπάνε στην υπηρεσία… οι νέοι ωφελούμενοι είναι μια
περίεργη κατηγορία ατόμων, έτσι; Δηλαδή, ακόμα και άνθρωποι που έχουν
τελειώσει τις σπουδές τους, θέλω να σταθώ πιο πολύ σε αυτούς και όχι στα
παιδιά που έχουν τελειώσει το Λύκειο μόνο… Είναι έτσι πολύ ελιτίστικες οι
επιλογές τους και η νοοτροπία τους, που αναρωτιέμαι… Όταν εμείς πριν 20
χρόνια βγήκαμε στην αγορά εργασίας, που ήτανε καλές εποχές,… οι
περισσότεροι από εμάς ξεκινήσαμε με το να κάνουμε τη διακίνηση εγγράφων
σε μια εταιρεία συμβούλων, σε ένα γραφείο… Δηλαδή… Σήμερα τους βλέπεις
όλους και είναι λίγο δώσε μου την καρέκλα και το γραφείο του διευθυντή,
κάπως έτσι. Χαριτολογώντας τώρα μεν, αλλά δεν πολυζορίζονται τα παιδιά.
(Διαχειριστική)
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, τελικά, η δημιουργία ομοιογενών τμημάτων κατάρτισης δεν
ήταν πάντοτε εφικτός στόχος.
Και επομένως, πας να ομαδοποιήσεις, είχαμε δυσκολία εμείς και άλλοι
συνάδελφοι να ομαδοποιήσουμε… ειδικότητες εξειδικευμένες, που στόχευαν
σε συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς, να κάνουμε και καταρτίσεις
αντίστοιχες των προσόντων τους. Δηλαδή να κάνουμε ένα Autocad για
μηχανικούς. Δεν είχαμε τόσους μηχανικούς, γινόταν προσπάθεια (ΚΕΚ γ).
Έτσι, σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργούνταν πλαίσια κατάρτισης γενικού
χαρακτήρα, που θα μπορούσαν, εν μέρει, να φανούν χρήσιμα για άτομα με
διαφορετικά προσόντα και προσδοκίες.
Η πλειοψηφία σε ανάγκαζε να μην μπορείς ουσιαστικά να κάνεις πολλές
εξειδικεύσεις. Έκανες οριζόντια πράγματα, δηλαδή έκανες επικοινωνία,
πωλήσεις, εξυπηρέτηση, βασικές αρχές… (ΚΕΚ γ)

3.1.2.2.

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση αποτελεί, αναμφισβήτητα, τον κεντρικό πυλώνα των
προγραμμάτων της ΠΑΝ και από την αποτελεσματικότητά της εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό η προσέγγιση του στόχου αύξησης της απασχόλησης των νέων. Το σε ποιο
βαθμό οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διαθέτουν ως οργανισμοί
τις υποδομές και την κουλτούρα ώστε να λειτουργήσουν ως χώροι μάθησης είναι το
βασικό διακύβευμα. Σε διαφορετική περίπτωση οι πρακτικά ασκούμενοι έρχονται
απλά να καλύψουν εποχικές ανάγκες σε προσωπικό γενικών καθηκόντων ή και να
αντικαταστήσουν υπάρχον προσωπικό – στην περίπτωση αυτή αντιμετωπίζονται
με ανάλογη καχυποψία από το προσωπικό των επιχειρήσεων. Το γεγονός ότι οι
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μεγάλες επιχειρήσεις, με κατάλληλες υποδομές, στελέχη και εμπειρίες από
προηγούμενα προγράμματα, δε συνιστούν τον κανόνα στη δομή της ελληνικής
οικονομίας, καθιστά αυτό το στόχο δύσκολα επιτεύξιμο.
Η αλήθεια πάντως είναι πέρα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένα κρίσιμο
σημείο –νομίζω- όλων αυτών των παρεμβάσεων είναι να δημιουργήσουμε και
την αντίστοιχη κουλτούρα στις επιχειρήσεις, ότι πραγματικά οι χώροι
εργασίας μπορούν να γίνουν και χώροι μάθησης και να τους εκπαιδεύσουμε
κιόλας για αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι συνολικά στις πολιτικές απασχόλησης
που περιέχουν μέσα κομμάτια επαγγελματικής εμπειρίας, πρακτικής άσκησης
είναι πολύ πιο κρίσιμος ο ρόλος… Εμένα δεν με ενδιαφέρει μια επιχείρηση να
της πω ότι «θα δώσεις και πέντε δραχμές», αρκεί ο επόπτης της να κάνει πολύ
σωστά την καθοδήγηση, το mentoring. Οπότε νομίζω ότι για μένα εκεί είναι το
κρίσιμο, δηλαδή να κάνουμε… και το όραμα να δημιουργήσουμε και ένα
μητρώο αυτών των επιχειρήσεων. Ακόμα και να τους αξιολογούσαμε (ΕΥΕ).
Κοιτάξτε στις μεγάλες επιχειρήσεις είναι πιο δομημένη η δουλειά εκεί, γιατί
μπαίνει σε ένα σύστημα οργανωμένο, έχει το ρόλο του και αναμφισβήτητα
πέρα από την εμπειρία την επαγγελματική που αποκτά, θα φέρει και ένα
όνομα ότι έκανα μια πρακτική άσκηση, 5 μήνες δούλεψα στην τάδε μεγάλη
μονάδα. Αυτό φάνηκε θετικό σε όλες τις οργανωμένες επιχειρήσεις. Βέβαια,
μια μεγάλη μάζα παιδιών πήγαν και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, σε
εστιατόρια, σε καφετέριες, σε επιχειρήσεις μικρές των δύο/ τριών ατόμων.
Εκεί τα δεδομένα, η πληροφόρηση δεν είναι τόσο λεπτομερής (ΙΝΣΕΤΕ).
Σε αυτό το πλαίσιο είναι ουσιαστικός ο ρόλος των στελεχών των επιχειρήσεων που
εμπλέκονται περισσότερο άμεσα με τη διαχείριση της πρακτικής άσκησης και
ιδιαίτερα του Επόπτη Πρακτικής.
Εντάξει, εκεί πέρα ένα άλλο θέμα που πρέπει να διορθωθεί άμεσα είναι ο
επόπτης πρακτικής. Αυτή τη στιγμή ο επόπτης πρακτικής είναι ένας
υπάλληλος του παρόχου, ο οποίος υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει τον επόπτη
πρακτικής, να παρακολουθεί το παιδί κάτω από ποιες προϋποθέσεις και
συνθήκες κάνει την πρακτική του άσκηση και να βελτιώνει αυτές τις συνθήκες
ώστε να είναι σωστές, ούτως ώστε και επαγγελματική εμπειρία να αποκτήσει
και σωστά να μάθει κάτι και οι προοπτικές του να ανοίξουνε προς την πιο
θετική κατεύθυνση. Θα πρέπει να το ξαναδούμε και αυτό το θέμα του επόπτη
της πρακτικής, να δούμε κατά πόσο στις επιχειρήσεις κάποιος πρέπει να
παίξει το ρόλο του υπεύθυνου της πρακτικής άσκησης του παιδιού, ούτως
ώστε μέσα από την επιχείρηση να μπορέσει να το βοηθήσει να μάθει
καλύτερα τον εργασιακό χώρο, όποιος και να είναι αυτός, όποιος κλάδος και
να είναι για να έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Και σε αυτό το σημείο το σημερινό
Voucher όπως τρέχει, έχει αδυναμίες (ΙΝΣΕΤΕ).
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Ο επόπτης πρακτικής κατά βάση – κατά την προσωπική μου άποψη – πρέπει
να είναι μέσα από την επιχείρηση. Εάν είναι εξωτερικός συνεργάτης, η
επιλογή του θα γίνεται από την επιχείρηση. Διότι δεν μπορεί ο επόπτης να
μπαίνει άσχετος με την επιχείρηση, εν αγνοία της επιχείρησης και να
εποπτεύει. Δηλαδή, είναι παράλογα αυτά τα οποία συμβαίνουν. (ΕΕΔΕ).
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ως μεγάλης σημασίας η ανάγκη για ένα σύστημα
τριμερούς ανατροφοδότησης (πάροχος, ωφελούμενος, επιχείρηση πρακτικής),
που να είναι σε θέση να καταγράφει και να επιλύει τα συνήθη προβλήματα στο
πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, όπως είναι η αναντιστοιχία προσδοκιών και
απαιτήσεων ανάμεσα στους ωφελούμενους και τις επιχειρήσεις.
Και προσπαθήσαμε να τους προετοιμάσουμε κιόλας με ειδικές συναντήσεις
εδώ, στο πλαίσιο των μαθημάτων, το τι θα συναντήσουν και το πώς πρέπει να
αντιμετωπίσουν μια επιχείρηση όταν πάνε στον ιδιωτικό χώρο, γιατί οι
περισσότεροι δεν είχαν ξαναπάει. Όχι όλοι, οι περισσότεροι. Είχαμε
προβλήματα και στην πρακτική, με ποια έννοια; Με την έννοια ότι…
- Π: Αυτά καταγράφονταν μέσα από παράπονα; Από τον επόπτη;
Από τον επόπτη και από την καθημερινή επαφή, όχι καθημερινή, την επαφή
που είχαμε με τους μαθητές αλλά και με τις επιχειρήσεις. Γιατί ήταν διπλή.
Υπήρχαν μαθητές που έλεγαν «Εγώ δεν θέλω, θα φύγω, μου μιλάνε άσχημα»
ή υπήρχαν επιχειρήσεις που λέγανε «Εντάξει, τι να τον κάνω αυτόν; Εγώ θέλω
να κάνει πέντε δουλειές και αυτός μου λέει ότι εγώ ήρθα να κάνω μόνο αυτό,
όχι το δεύτερο». Δηλαδή, δουλειές που σε ένα γραφείο συνήθως τις κάνεις.
Όχι να σφουγγαρίζεις και να σκουπίζεις τα παράθυρα, δεν μιλάμε για τέτοια,
αλλά όταν μπεις σε μια μικρή επιχείρηση, στην υποστήριξη τη διοικητική είναι
προφανές ότι και ένα λογαριασμό θα χρειαστεί να πας να πληρώσεις… (ΚΕΚ α)
Ναι, υπήρχαν άνθρωποι από το Κ.Ε.Κ., που ανά τακτά χρονικά διαστήματα,
επισκέπτονταν τις επιχειρήσεις, παρακολουθούσαν την πορεία των
ωφελουμένων, κάνανε συζητήσεις με τους υπευθύνους των επιχειρήσεων,
παρακολουθούσαν τα παρουσιολόγια πρακτικής αν είναι εντάξει. Υπήρχε μια
συνεχής παρουσία των ανθρώπων μας στις επιχειρήσεις (ΚΕΚ β).
Εμείς έχουμε επόπτη σταθερά. Πήγαινε δύο φορές. Είχε ένα φύλλο με κάποιες
βασικές παραμέτρους που προέκυπταν από τους όρους των συμβάσεων, τα
τυπικά, δηλαδή, να έχει ένα γραφείο, να έχει ένα χώρο ο καταρτιζόμενος, να
τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής, και από την πλευρά του ωφελούμενου ότι –
ας πούμε- συμπεριφέρεται καλά, κάποιες βασικές αρχές… Ουσιαστικά
τσεκάρονταν οι βασικές παράμετροι, οπότε ήμασταν εντάξει (ΚΕΚ γ).
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Η παρατήρηση ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τους
πρακτικά ασκούμενους ως συμπληρωματική εργατική δύναμη ή υποκατάστατο
υπάρχοντος εργατικού δυναμικού καταγράφεται ως ιδιαίτερα σημαντική για την
αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του συστήματος.
Είναι ότι πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν το Voucher… σαν
συμπληρωματική εργατική δύναμη, όχι για να απολύσουν άλλους – κάποιοι το
κάνανε – δεν ήταν αυτή η αγορά, αλλά κάλυψαν υπάρχουσες ανάγκες και άρα
δεν είχαν επιπλέον ανάγκες για ένα διάστημα. Κάλυψαν τις υπάρχουσες
ανάγκες τους, ενώ δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάρουν άλλους
εργαζόμενους. Ένα λοιπόν, από τα σημεία που είναι ένα δίκοπο μαχαίρι είναι
να πεις ότι θα κάνω Voucher αλλά η πρακτική, το πεντάμηνο θα είναι
επιδοτούμενη απασχόληση. 50-50 ας πούμε για παράδειγμα, 50 το κράτος, 50
οι εργοδότες (ΚΕΚ α).
Να περάσει ένα μήνυμα στον επιχειρηματικό κόσμο ότι οι άνθρωποι αυτοί
έρχονται στην επιχείρηση για να μάθουν κάποια πράγματα και όχι να τον
στέλνεις να κουβαλάει τα κιβώτια από τη μια μεριά στην άλλη… Εντάξει,
υπήρχαν επιχειρηματίες, εργοδότες που έδειξαν ενδιαφέρον για το
πρόγραμμα. Υπήρξαν όμως, και κάποιοι άλλοι οι οποίοι πήραν τους
ανθρώπους αυτούς για να κάνουν… δηλαδή τον πήρανε για υπάλληλο
γραφείου ή για πληροφορική κ.λπ. και τον έστειλαν στην εφορία να πληρώσει
την εφορία ή τον έστελναν… Ας πούμε είχαμε στείλει πολλά παιδιά στο Jumbo
και τους έβαζαν να κουβαλάνε τα κιβώτια, ενώ τους είχαν πάρει για ταμίες
κ.λπ (ΚΕΚ β).
Την ίδια άποψη φαίνεται να συμμερίζονται και ορισμένες επιχειρήσεις,
παρατηρώντας να διαμορφώνεται ένα πλαίσιο όπου κάποιες επιχειρήσεις
διαμορφώνουν σχέση εξάρτησης της λειτουργίας τους από τα προγράμματα
Επιταγής Κατάρτισης, αντί να αναζητούν εργαζόμενους από την αγορά εργασίας.
Λέω ότι μια επιχείρηση, η οποία ξέρει ότι πλέον υπάρχει… ότι βγαίνουν τα
προγράμματα Voucher κάθε χρόνο ή κάθε εξάμηνο, αν έχει ανάγκη για έναν
υπάλληλο, δεν προσλαμβάνει από την ελεύθερη αγορά εργασίας και
βολεύεται με τα υπάρχοντα Voucher, τα οποία παίρνει και τα ανακυκλώνει
(Επιχείρηση Β).
Αποτυπώνεται, ωστόσο, και η άποψη από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ότι οι
προδιαγραφές λειτουργίας του Voucher δεν άφηναν περιθώρια να λειτουργήσει ως
υποκατάστατο εργασίας.
Φυσικά, βέβαια πάντα αυτό με την αίρεση του να υπάρχει έλεγχος να μην
γίνει υποκατάστατο της εργασίας το Voucher. Αλλά δεν θεωρώ ότι
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λειτούργησε και πολύ έτσι, γιατί δεν μπορεί να γίνει υποκατάστατο της
εργασίας για μία τόσο σύντομη παραμονή ενός ατόμου, όταν θες – ας πούμεκάποιο διάστημα να τον εκπαιδεύσεις. Πιο πολύ χάνεις από το δυναμικό σου
στην εκπαίδευση παρά… Υπάρχει και κέρδος, αλλά ισοσκελίζεται η χασούρα
με το κέρδος. Θεωρώ ότι… κατά πλειοψηφία λειτούργησε υπέρ των παιδιών
αυτό (ΕΥΕ).
Η αξιοποίηση των πρακτικά ασκούμενων κατά βάση
ως εργαζόμενου
προσωπικού που θα διευκολύνει τη λειτουργία της επιχείρησης απαλλάσσοντάς
την από το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος καταγράφεται ως βασικό κίνητρο
των επιχειρήσεων.
Οι λόγοι που συμμετείχα ήταν για να πάρω κάποιο άτομο για πρακτική
άσκηση να με βοηθήσει στην εργασιακή καθημερινότητα χωρίς να έχω την
επιφόρτιση την οικονομική και τα ένσημα, εν πάση περιπτώσει, όλη τη
διαδικασία αυτή… το οικονομικό βάρος που υπάρχει (Επιχείρηση Β).
Έχω μια ατομική επιχείρηση, παντοπωλείο, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολες
εποχές, δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο να έχεις ένα άτομο και να το πληρώνεις.
Άρα, ήθελα να έχω τη δυνατότητα να πληρώσω… Και είναι πάρα πολύ
δύσκολο να έχεις ένα άτομο και να το πληρώνεις με ΙΚΑ χωρίς να ξέρεις αν
σου κάνει για τη δουλειά. Αυτά τα προγράμματα σε βοηθάνε… χωρίς να
πληρώσεις να έχεις κάποιο άτομο, να μάθει τη δουλειά και μετά αν είναι, να
το κρατήσεις (Επιχείρηση Γ).
Έτσι, από ορισμένες επιχειρήσεις καταγράφεται η δυσκολία να λειτουργήσουν, με
δεδομένα τα εμπόδια του μεγέθους αλλά και της πίεσης από το οικονομικό
περιβάλλον ως ουσιαστικοί χώροι μάθησης.
Σίγουρα από μεριάς μου υπήρξε αυτή η συμβουλευτική πάνω στον
καταρτιζόμενο, στον νεοεισερχόμενο προκειμένου να τον εντάξω σταδιακά
από μία εκπαιδευτική διαδικασία σε έναν χώρο εργασίας. Είναι όμως, πολύ
δύσκολο στην περίοδο που ζούμε και με την πίεση που έχουμε την
επαγγελματική να αφιερώσουμε πολύ χρόνο σε κάποιον νεοεισερχόμενο και
να μάθουμε – αν θέλεις – από την αρχή ή εν πάση περιπτώσει να είμαστε
συνεχώς από πάνω. Δεν προλαβαίνουμε (Επιχείρηση Β).
Από την άλλη μεριά, ορισμένες επιχειρήσεις καταγράφουν με έμφαση το αίτημα για
επέκταση του χρονικού ορίζοντα της πρακτικής άσκησης, ώστε, αφενός να
εντάσσεται πληρέστερα ο ωφελούμενος στη ζωή της επιχείρησης, ενώ, αφετέρου,
εξυπηρετούνται πληρέστερα οι ανάγκες της τελευταίας.
Στην πραγματικότητα θα θέλαμε αυτό το διάστημα να είναι κατά πολύ
μεγαλύτερο. Θεωρούμε ότι αυτό θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό, και για
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την επιχείρηση, που θα κάλυπτε ευρύτερες ανάγκες σε μια πιο σταθερή βάση,
και για τα παιδιά που κάνουν την πρακτική τους, γιατί θα είχαν μια πιο
ολοκληρωμένη επαφή με το ίδιο το επάγγελμα σε όλες του τις διαστάσεις. Θα
ήταν, λοιπόν, καλύτερο, ίσως και με περιορισμό της θεωρητικής κατάρτισης,
να αυξηθεί το διάστημα της πρακτικής στους δέκα μήνες, ίσως στον ένα χρόνο
(Επιχείρηση Α)
Θεωρώ ότι τουλάχιστον θα πρέπει το χρονικό διάστημα υλοποίησης της
πρακτικής άσκησης να είναι 6 μήνες, γιατί μέσα σε 3-4 μήνες, που ήταν τα
προγράμματα πρακτικής άσκησης, δεν προλαβαίνει κάποιος ωφελούμενος να
ενταχθεί στην αγορά εργασίας, για να είναι περισσότερο ένα «σκαλοπάτι» για
την αγορά εργασίας (Επιχείρηση Β).
Το ζήτημα της διάρκειας της πρακτικής άσκησης, όπως διαπιστώνουν ορισμένοι
συνομιλητές μας, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με έναν ενιαίο τρόπο: το μέγεθος
της επιχείρησης, ο κλάδος, το είδος της απασχόλησης του πρακτικά ασκούμενου
είναι παράμετροι που χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη.
Τώρα για το συγκεκριμένο, που εμείς είχαμε παντοπωλείο, το να μάθεις να
βάζεις τα προϊόντα στα ράφια, να μάθεις τη δουλειά, σίγουρα ένα τέτοιο
χρονικό διάστημα είναι αρκετό. Θεωρώ ότι σε κάποιες άλλες επιχειρήσεις δεν
είναι ό,τι πιο εύκολο. Για τις δικές μας επιχειρήσεις το χρονικό διάστημα ήταν
ό,τι καλύτερο. Δηλαδή μαθαίνει κάποιος τη δουλειά και αντίστοιχα μετά
μπορείς να τον κρατήσεις. Σε περιπτώσεις που ίσως χρειάζεται να μάθουν
περισσότερα πράγματα τα παιδιά, ίσως θα χρειαζόταν περισσότερες ώρες
πρακτικής άσκησης (Επιχείρηση Γ).
Σε αυτό το πλαίσιο αποτυπώνεται από ορισμένες επιχειρήσεις μια κάποια
«αμφιθυμία» σε σχέση με τους περιοριστικούς όρους, όπως της μη απόλυσης
προσωπικού.
Για μας είναι ένα θέμα το αν το πρόγραμμα έχει περιοριστικούς όρους, όπως
το να μη μειωθεί το προσωπικό. Εμείς δεν αξιοποιήσαμε τη δυνατότητα για
πρόσβαση σε πόρους μετά την πρακτική άσκηση, γιατί ξέραμε ότι υπάρχουν
ανάγκες μείωσης που προσωπικού και δεν μπορούσαμε να δεσμευτούμε.
Αυτοί οι περιορισμοί είναι θετικοί, αλλά δε λειτουργούν πάντα, ιδιαίτερα σε
περιόδους κρίσης (Επιχείρηση Α).
Από τους ελέγχους του ΟΑΕΔ προκύπτει, εξάλλου, ότι ένα ποσοστό επιχειρήσεων
είχε απολύσει μόνιμο προσωπικό κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
Μια δεύτερη κατηγορία ήταν ότι βρέθηκαν επιχειρήσεις, οι οποίες κατά τη
διάρκεια της πρακτικής, είχανε απολύσει προσωπικό μόνιμο, πράγμα το οποίο
μέχρι σήμερα κανένας δεν το είχε ελέγξει στα προγράμματα γενικώς. Ενώ η
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πρόσκληση, όλες οι προσκλήσεις λένε ότι δεν μπορείς να απολύεις τη στιγμή
που παίρνεις πρακτικά ασκούμενο, γιατί είναι σαν να υποκαθιστάς το μόνιμο
προσωπικό σου. Τη σημερινή εποχή είναι ένας όρος ο οποίος είναι λίγο…
δύσκολος. Εμείς επειδή είχαμε αυτή την ευχέρεια να έχουμε ελεγκτές και
ανθρώπους που πηγαίνανε επιτόπου και εξετάζανε τα δεδομένα, μπορούσαμε
κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές να τις θεραπεύσουμε, όταν η απόλυση
γινόταν σε ένα παράρτημα, ενώ το παιδί δούλευε αλλού, οπότε δεν είναι
υποκατάσταση ή σε κάποιες περιπτώσεις που ήταν τελείως άσχετη η εργασία
που έκανε το παιδί με αυτήν που έκανε ο απολυμένος. Αλλά και από εκεί μας
προέκυψαν πολλές… (ΟΑΕΔ)
Ζητήματα εφαρμογής του κανονισμού του Έργου αλλά και της εργατικής
νομοθεσίας, όπως η τήρηση των υποχρεώσεων υγιεινής και ασφάλειας,
επισημαίνονται με έμφαση από τον ΟΑΕΔ.
Ένα άλλο θέμα που βγήκε και αναδείχτηκε σαν αδυναμία ήτανε για την
τήρηση της υγιεινής και ασφάλειας. Εκεί όλοι ξέρανε και τα ΚΕΚ και οι
επιχειρήσεις ότι όταν είσαι ατομική επιχείρηση δεν υπόκεισαι στις
διαδικασίες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ΣΕΠΕ. Δηλαδή, να
έχεις πάρει τη βεβαίωση, να έχεις γιατρό ασφαλείας, υπηρεσίας κ.λ.π. Όμως,
ο νόμος λέει ότι όταν βάλεις πρακτικά ασκούμενο, παύει να ισχύει αυτό και
πλέον πρέπει να έχεις. Κανένας δεν το ήξερε αυτό (ΟΑΕΔ).

3.1.2.3.

Επιλογή και ρόλος των επιχειρήσεων

Η περιορισμένη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην επιλογή των ωφελουμένων
που θα συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση, στο πλαίσιο του υπάρχοντος
σχεδιασμού, περιγράφεται από τους δικαιούχους των προγραμμάτων για τον κλάδο
του τουρισμού ως προβληματική.
Δεν μπορείς να λες στο Voucher επιλέγει ο άνεργος ή ο πάροχος το πού θα
πάει, επιλέγει η επιχείρηση το ποιον θέλει να πάρει… Και πρέπει να
παρέχονται κίνητρα στην επιχείρηση να συμμετέχει στην επιλογή (ΕΕΔΕ).
Έμμεσα γίνεται στην πράξη κάτι τέτοιο. Οι επιχειρήσεις, δηλαδή, για να
βάλουνε κάποια άτομα μέσα στο μαγαζί τους ζητάνε από τους παρόχους
«στείλε μου 20 για να διαλέξω 5» (ΙΝΣΕΤΕ).
Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις περιγράφουν ως θετική τη δυνατότητα επιλογής των
πρακτικά ασκούμενων.
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Ένα από τα «δυνατά σημεία» ήταν η δυνατότητα επιλογής: Και για τον
ωφελούμενο, αλλά και για την επιχείρηση, που σε σχέση με άλλα
προγράμματα όπου οι ωφελούμενοι είναι προεπιλεγμένοι, είχε τη δυνατότητα
αποφασιστικής παρέμβασης στην επιλογή των ατόμων που θα πήγαιναν για
πρακτική και μπορούσε να κρίνει ποια άτομα της κάνουν και ποια όχι
(Επιχείρηση Α).
Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στην επιλογή των ωφελουμένων που θα
συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση περιγράφεται ως παράγοντας που μπορεί να
πολλαπλασιάσει τα αποτελέσματα ως προς την εξεύρεση θέσεων ποιοτικής
απασχόλησης.
Υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις τουρισμού –από την εμπειρία μας δηλαδή –
είδαν 350 άτομα, κράτησαν τους 170 και βέβαια στη συνέχεια προσλάβανε με
τη λήξη της πρακτικής άσκησης 45 άτομα (ΙΝΣΕΤΕ).
Από την άλλη μεριά, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αποδεχθούν ένα πλαίσιο όπου η
πρακτική άσκηση και η απασχόληση συγκροτούν διακριτά, αλλά και
επικοινωνούντα συστήματα.
Εκεί πλέον πας όχι για να δώσεις εφόδια πρακτικής στους ωφελούμενους
αλλά να καλύψεις και τις ανάγκες της αγοράς. Όποιος έχει ανάγκη
πραγματικά, είναι μια ευκαιρία για ένα εξάμηνο να την καλύψει με έναν
άνθρωπο τον οποίο θα έχει τη δυνατότητα να τον αξιολογήσει και να τον
πάρει. Και να τον πάρει και εκπαιδευμένο σε ένα επίπεδο…

3.1.2.4.

Συμβουλευτική

Αρκετοί από τους συμμετέχοντες εντοπίζουν δυσλειτουργίες στον τρόπο με τον
οποίο λειτούργησε η συμβουλευτική σε όλα τα στάδια της παρέμβασης.
Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Voucher σαν εργαλείο διαχείρισης έτσι όπως
έχει στηθεί και εφαρμοστεί, δίνω ένα voucher σε ένα παιδί, το οποίο θα πάει
αποκλειστικά σε κάποιον πάροχο να το εξαργυρώσει και μετά κάνουν ό,τι
θέλουνε, κατά τη γνώμη μου… πρέπει να το ξεχάσουμε… Πρέπει να το
ανατρέψουμε πλήρως. Έτσι; Και να μην τρέχει ελεύθερα το παιδί που πήρε τo
voucher στην αγορά να ψάχνει να βρει ποιον και κάτω από ποιες
προϋποθέσεις συναλλαγής…
- Σ: Και δωσ’ του και ένα laptop δώρο… για να διαλέξει εμένα…
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Και ένα μεγάλο κομμάτι στο Voucher είναι ότι η συμβουλευτική που
περιλαμβάνει, πρέπει να ανέβει πιο ψηλά. Είναι πάλι και στο επίπεδο της
επιχείρησης και στο επίπεδο του διαχειριστή του προγράμματος.

3.2. Το είδος των δράσεων που χρηματοδοτήθηκαν
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων είναι
ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς πόρους της ΕΕ για την υλοποίηση των
«εγγυήσεων», δηλαδή τη δημιουργία –μέσω παροχής δυνατοτήτων μαθητείας,
πρακτικής άσκησης, συμμετοχής σε εκπαίδευση που οδηγεί σε απόκτηση
προσόντων και τοποθέτηση σε επιχειρήσεις– ποιοτικών προσφορών εργασίας,
συνέχισης της εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας προσαρμοσμένες στις
ανάγκες των ωφελουμένων νέων σε χρονικό διάστημα εντός τεσσάρων μηνών από
τη στιγμή που ολοκληρώνουν τις σπουδές του ή καθίστανται άνεργοι.
Η ΠΑΝ, σε εθνικό επίπεδο, εστιάζει στους νέους 18 έως 29 ετών που βρίσκονται
εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης με διακηρυγμένο σκοπό την επίτευξη
μιας δομημένης πορείας εισόδου στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά
καταλήγει στην τοποθέτηση σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα της οικονομίας ή την ανάληψη δράσεων αυτοαπασχόλησης επιχειρηματικότητας.
Κεντρικό σημείο στη στρατηγική, το σχεδιασμό, την υλοποίηση αλλά και την
αξιολόγηση των Πράξεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ΠΑΝ συνιστά η
ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων μέσα από μια δέσμη
ενεργειών μεγάλου φάσματος για την αναβάθμιση –ή/και πιστοποίηση– προσόντων
και δεξιοτήτων (οριζόντιων και κάθετων), την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε
πραγματικές συνθήκες, τον επαγγελματικό (επανα)προσανατολισμό τους, τη
συμβουλευτική καθοδήγησή τους στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων.
Ταυτόχρονα, η συμβατότητα της ποιοτικής προσφοράς με τις ανάγκες του
ωφελούμενου είναι κρίσιμο στοιχείο για την μετρήσιμη αύξηση της αποδοτικότητας
των παρεμβάσεων, τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, την πολλαπλασιαστικότητα
και την προστιθέμενη αξία των αποτελεσμάτων τους στην αντιμετώπιση του
προβλήματος της νεανικής ανεργίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, όπως προκύπτει από το φυσικό αντικείμενο και τη μεθοδολογία
υλοποίησης των υπό αξιολόγηση Πράξεων, αυτές αποτελούν τμήμα
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με εξατομικευμένη προσέγγιση καθώς:
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περιλαμβάνουν ένα πλέγμα αλληλένδετων και αλληλοσυμπληρούμενων
δράσεων (θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση, υπηρεσίες υποστήριξης
και συμβουλευτικής καθοδήγησης, παρακολούθηση και εποπτεία του
καταρτιζόμενου στις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης κ.α.) και δεν
εξαντλούνται σε αποσπασματικές ή μεμονωμένες ενέργειες
ενώ ένα μέρος του περιεχομένου της παρέμβασης διαφοροποιείται και
διαμορφώνεται σύμφωνα με το προφίλ του κάθε ωφελούμενου με την
επιλογή να εδράζεται στις εκροές της διαδικασίας εξατομικευμένης
προσέγγισης που ξεκινά από το ατομικό σχέδιο δράσης, τροφοδοτείται και
ανατροφοδοτείται από τις εκροές της συμβουλευτικής διαδικασίας,
«σχηματοποιείται» από την εξειδικευμένη σύζευξη, την παρακολούθηση και
εποπτεία.

Σύνοψη – Συμπεράσματα






Η σχέση θεωρητικής κατάρτισης – πρακτικής άσκησης – προσφοράς
απασχόλησης (τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τη διάρκεια)
δεν μπορεί να τυποποιείται ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά των ομάδων
ωφελουμένων. Είναι, για παράδειγμα, διαφορετικές οι απαιτήσεις
κατάρτισης για έναν άνεργο νέο 18 ετών χωρίς σπουδές και εμπειρία και
διαφορετικές οι ανάγκες ενός νέου πτυχιούχου 29 ετών. Είναι, αντίστοιχα,
διαφορετικές οι προοπτικές συνάφειας προσόντων-δεξιοτήτων-θέσης
απασχόλησης για τον πρώτο και τον δεύτερο, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της
σημερινής συγκυρίας στην αγορά εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση, η παραπάνω διαπίστωση συνδέεται με την ανάγκη για
έναν αξιόπιστο μηχανισμό διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε, τελικά, η θεωρητική κατάρτιση, η
πρακτική άσκηση και η προσφορά θέσεων απασχόλησης να εντάσσονται σε
μια, κατά το δυνατόν, ενιαία προοπτική που εξασφαλίζει την αντιστοίχιση
των επιμέρους υποσυστημάτων.
Η πρακτική αξιοποίησης των πρακτικά ασκούμενων ως εργαζομένων χωρίς
μισθολογικό κόστος, σε ένα πλαίσιο υποκατάστασης εργατικού δυναμικού ή
κάλυψης αναγκών σε εποχικό δυναμικό, καταγράφεται ως μια σημαντική
αδυναμία του συστήματος, παρά του περιορισμούς που περιελάμβανε το
υπάρχον σύστημα. Χρειάζεται να δημιουργηθούν περαιτέρω δικλείδες
ασφαλείας που αποτρέπουν ανάλογες πρακτικές και, αντίστοιχα, ενισχύουν
την κουλτούρα της επιχείρησης ως οργανισμού μάθησης. Από την άλλη
μεριά, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να ενισχυθούν ως προς τη δυνατότητα να
έχουν αποφασιστικό ρόλο στην επιλογή πρακτικά ασκούμενων. Στο πλαίσιο
αυτό, η διαδικασία ανατροφοδότησης ωφελούμενου-παρόχου κατάρτισης-
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επιχείρησης υποδοχής χρειάζεται να συστηματοποιηθεί
εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη ροή πληροφορίας.

ώστε

να

3.3. Εταιρικές σχέσεις και εμπλεκόμενοι φορείς
Ως Δικτύωση ορίζεται η ανάπτυξη και η προώθηση συστηματικών, λειτουργικών,
πολύμορφων συνεργασιών τόσο μεταξύ των συντελεστών οι οποίοι «εμπλέκονται»
στα πεδία του σχεδιασμού και της υλοποίησης των Πράξεων, όσο και ανάμεσα σε
όλους τους οργανωμένους φορείς που εμπλέκονται στις υπηρεσίες στήριξης του
ανθρώπινου δυναμικού σε ζητήματα απασχόλησης και ένταξης στην αγορά
εργασίας, διάγνωσης αναγκών, πληροφόρησης/ ενημέρωσης, επαγγελματικής
συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και μαθητείας, ψυχοκοινωνικής
στήριξης, κοινωνικής ένταξης, προώθησης της ισότητας ευκαιριών, κ.λπ.
Με τη λογική και πρακτική των δικτυώσεων αντιμετωπίζεται μια σειρά ζητημάτων
που επηρεάζει έμμεσα ή άμεσα την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, μεταξύ
άλλων, όπως:


η ανεπαρκής σύνδεση εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης,



η αύξηση της διαρθρωτικής ανεργίας,



η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων
στην αγορά εργασίας,



ο εντοπισμός κλάδων, ειδικοτήτων και επαγγελμάτων σε δυναμική ή
φθίνουσα πορεία και ακολούθως η ανατροφοδότηση του περιεχομένου των
παρεμβάσεων,



η υιοθέτηση βέλτιστων
αποτελεσματικότητας,



η παρακολούθηση και διαχειριστική συνέπεια,



η επικοινωνία των συντελεστών για τη βέλτιστη δυνατή υλοποίηση,



η διασύνδεση και συμπληρωματικότητα των εκροών των παρεμβάσεων με
άλλες δράσεις,



οι αλλαγές στα συστήματα οργάνωσης της εργασίας, στις εργασιακές
σχέσεις,



τα φαινόμενα διακρίσεων, καταχρηστικών συμπεριφορών ρατσισμού ή
ξενοφοβίας.

πρακτικά

για

τη

μεγιστοποίηση

της
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Η επιτυχής και αποτελεσματική υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων σε
ηλικιακές ή ειδικές πληθυσμιακές ομάδες για την αντιμετώπιση του φαινομένου της
ανεργίας, όπως οι παρεμβάσεις της ΠΑΝ, απαιτούν και προϋποθέτουν την
ενεργοποίηση δικτυώσεων, καθώς και την κινητοποίηση φορέων και πόρων στην
κατεύθυνση του διακηρυγμένου σκοπού.
Η εμπειρία, άλλωστε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την υλοποίηση αντίστοιχων ή
ομοειδών πρωτοβουλιών καταδεικνύει ότι η υιοθέτηση προσεγγίσεων βάσει
εταιρικής σχέσης αποτελεί έναν ενδεδειγμένο τρόπο επίτευξης αποτελεσματικής
παροχής.
Οι σταθερές συνεργασίες πρέπει να χαρακτηρίζονται από μια σειρά προϋποθέσεων
και προδιαγραφών όπως η ανάγκη για σαφή προσδιορισμό και κατανομή ρόλων και
καθηκόντων, αμοιβαία εμπιστοσύνη, συμπληρωματικές δεξιότητες, προθυμία για
μάθηση και τακτικές αναθεωρήσεις για την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης και
της προόδου ως προς τους στόχους.
Υπό αυτό το πρίσμα, αναδεικνύεται και η αναγκαιότητα ορισμού ενός συνολικά
υπεύθυνου για την καθιέρωση και διαχείριση των προγραμμάτων, ρόλο που στις
περισσότερες περιπτώσεις αναλαμβάνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης κάθε
κράτους-μέλους.
Όταν η παροχή υπηρεσιών των υπηρεσιών πραγματοποιείται με τη μορφή της
υπεργολαβίας από ιδιωτικό πάροχο και/ή πάροχο τριτογενούς τομέα, τόσο οι όροι,
όσο και οι προϋποθέσεις αλλά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα πρέπει να
ορίζονται σαφώς στη διαγωνιστική διαδικασία.
Η διαρκής παρακολούθηση και αξιολόγηση των πρωτοβουλιών έχει κομβική
σημασία αφενός στη διασφάλιση της βέλτιστης δυνατής αποδοτικότητας (απόδοση
των επενδύσεων), και αφετέρου στη εξεύρεση των πλέον αποτελεσματικών τύπων
παρεμβάσεων με κοινό παρανομαστή τον ανασχεδιασμό των εν λόγων πολιτικών με
γνώμονα την εφαρμογή ενός ακόμη πιο στοχευμένου και εύστοχου πλέγματος
δράσεων.
Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη μια συντονισμένης πολιτικής
αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων δύνανται να συμμετέχουν εμπλεκόμενα
υπουργεία, ΟΤΑ (Δήμοι/Περιφέρειεςς), Δομές-Φορείς Πρόνοιας Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, Κοινωνικοί Εταίροι, οργανώσεις νεολαίας, φοιτητικές οργανώσεις,
επιχειρήσεις της ιδιωτικής αγοράς εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιχειρήσεις του
τριτογενούς τομέα κ.λπ.
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3.3.1. Ο ρόλος των φορέων στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, την
ανατροφοδότηση και τον επανασχεδιασμό και οι δομικές αλλαγές
Ρόλος Φορέων – Αξιολογικές Διαπιστώσεις

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης
Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (παρελθούσα ονομασία: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Πρόνοιας) ορίζεται και ενεργεί ως Δικαιούχος αναλαμβάνοντας την
υλοποίηση των Πράξεων:
I.

«Επιταγή Εισόδου για νέους 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»,

II.

«Επιταγή Εισόδου για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου».

Σε αυτό το πλαίσιο συμμετέχει ουσιαστικά στην εκπόνηση των δύο σχετικών
προσκλήσεων που καθορίζουν:


το περιεχόμενο του φυσικού αντικειμένου, τη μεθοδολογία υλοποίησης των
σύμφωνα με τη στοχοθεσία της ΠΑΝ και του συστήματος «Εγγύηση για τη
Νεολαία», τις εθνικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες και συνθήκες,



τις διαδικασίες εφαρμογής, τους κανονιστικούς και διαχειριστικούς όρους
υλοποίησης,



το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και την ενδεικτική περιφερειακή κατανομή,



την ενσωμάτωση στους κανονιστικούς όρους των Πράξεων της νομοθεσίας
που διέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις της εφαρμογής τους
συστήματος «Επιταγή Εισόδου»,



τους ρόλους των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση φορέων, δομών και
οργανισμών,



το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος,



το πεδίο εφαρμογής, τις διαδικασίες συμμετοχής και επιλογής των
ωφελουμένων, και κατ’ επέκταση τις ομάδες-στόχο,
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τις διαδικασίες συμμετοχής και επιλεξιμότητας των αναδόχων-παρόχων,



τις ενέργειες ενημέρωσης, δημοσιοποίησης, προσέλκυσης και διάχυσης των
Πράξεων,



τους όρους παροχής κατάρτισης (εκπαιδευτές, ωρολόγιο πρόγραμμα,
περιεχόμενο εκπαιδευτικού προγράμματος),



τους όρους υλοποίησης της πρακτικής άσκησης και το κανονιστικό πλαίσιο
συμμετοχής των επιχειρήσεων,



τους όρους και το περιεχόμενο των υπηρεσιών υποστήριξης και
καθοδήγησης συμπεριλαμβανομένης και της αποσαφήνισης του πλαισίου
καθηκόντων του Επόπτη και του Εργασιακού Συμβούλου,



τις λοιπές υποχρεώσεις των καταρτιζομένων, των παρόχων και των
επιχειρήσεων (απουσίες, παραδοτέα κ.λπ.),



το σύστημα παρακολούθησης της υλοποίησης των Πράξεων σε συνέργια με
το ΔΙΟΦΑΝΤΟ.

Επιπρόσθετα, η ΕΥΕ/ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για:


τη συγκρότηση και λειτουργία των μητρώων ωφελουμένων και παρόχων
κατάρτισης,



την παρακολούθηση και τον έλεγχο-επιβεβαίωση υλοποίησης της
κατάρτισης,



τη διενέργεια -μαζί με τον ΟΑΕΔ- επιτόπιων ελέγχων επαλήθευσης των
δηλωθέντων στοιχείων,



την εξασφάλιση των απαιτούμενων ενεργειών πληροφόρησης και
δημοσιότητας σύμφωνα με τους σχετικούς προβλεπόμενους όρους στις
Προσκλήσεις,



την ανάρτηση κατευθύνσεων
www.voucher.gov.gr

και

οδηγιών

στην

ιστοσελίδα

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων και της μοριοδότησης για την
ανάδειξη των επιλέξιμων ωφελούμενων, η ΕΥΕ/ΕΚΤ ξεκινά την παρακολούθηση της
διαχείρισης των προγραμμάτων.
Αξιολογικά, επισημαίνεται πως στο πλαίσιο της Πράξης «Επιταγή Εισόδου για νέους
25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, στις 8
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Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου», δεν συναντάται δομική προσαρμογή του περιεχομένου των
παρεμβάσεων ανάλογα με τη διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού επιπέδου στο
εσωτερικό της ομάδας-στόχου.
Αντιθέτως, στην Πράξη «Επιταγή Εισόδου για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης,
στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου», η
χρονική διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης
διαφοροποιούνται ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο.
Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει επισημανθεί και σε άλλα πεδία του πονήματος, δεν
παρατηρούνται προβλέψεις έμφυλης διάστασης (gendermainstreaming) ή άλλων
στοιχείων διαφορετικότητας.
Η προσβασιμότητα των ωφελουμένων από δύσβατες ή απομακρυσμένες περιοχές
(ορεινοί όγκοι, μικρά νησιά) όπου δεν υφίστανται δομές παρόχων σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις που τίθενται (αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω στο ρόλο του
παρόχου) εξασφαλίζεται με τη παροχή δυνατότητας υλοποίησης των
προγραμμάτων σε ενοικιαζόμενα/παραχωρούμενα λειτουργούντα σχολεία.
Επίσης, σύμφωνα και με το ν. 4067/2012, οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται στις
δομές τους να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, καθώς και την
παροχή διερμηνείας στη ελληνική νοηματική γλώσσα στην περίπτωση κατάρτισης
κωφών ή βαρήκοων ωφελουμένων.
Σχετικά με τη διαδικασία ελέγχων, αυτοί δύνανται να είναι επιτόπιοι ή διοικητικοί
και να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης ή μετά την
ολοκλήρωσή κάθε προγράμματος κατάρτισης για να διαπιστωθεί:


η τήρηση των όρων παροχής της κατάρτισης, καθώς και των όρων και
προϋποθέσεων εφαρμογής του συστήματος Επιταγή Εισόδου στην αγορά
εργασίας,



η αξιοπιστία και ακρίβεια των στοιχείων και πληροφοριών που δηλώνονται
από τους παρόχους κατάρτισης,



η τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας.

Ο συνδυασμός δειγματοληπτικών και επιτόπιων ελέγχων συνιστά μια καινοτομία με
σημαντική συμβολή αφενός στην αποφυγή παράτυπων φαινομένων και αφετέρου
στην ενίσχυση της γενικότερης αξιοπιστίας των εν λόγω παρεμβάσεων.
Αναφορικά με την υλοποίηση των Πράξεων αξίζει να σημειωθούν τα εξής:
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Το φυσικό αντικείμενο συνίσταται στην παρακολούθηση ενός
ολοκληρωμένου προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
με:
 Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 80 ή 12036ωρών, το 40% της οποίας
είναι προκαθορισμένο να αφορά συγκεκριμένες θεματικές ενότητες
(«Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία», «Βασικές Αρχές Εργατικού
Δικαίου», «Προετοιμασία του εκπαιδευομένου για την αγορά
εργασίας», Χρήση Εφαρμογών Η/Υ») ενώ το υπόλοιπο επιλέγεται από
ένα σύνολο προεπιλεγμένων θεμάτων.
 Πρακτική άσκηση, διάρκειας 45037, 42038 ή 38039 ωρών, που
εξελίσσεται σε 2 φάσεις: α) ομαλή ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου
στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης, β) δεξιότητες που
συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης.
 Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των
καταρτιζόμενων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη
διάρκεια της πρακτικής άσκησης, και αφορούν α) στη διάγνωση και
κατάλληλη σύζευξη εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των
καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην
τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελούμενου από
τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης μέσω
του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για τη
μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζομένου σε σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτησή του στην επιχείρηση
πρακτικής.



Τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης των υποψηφίων ωφελουμένων
προσδιορίζουν τις ομάδες-στόχο των Πράξεων (έχουν αναλυθεί εκτενώς
στην ενότητα Προσδιορισμός των ομάδων-στόχου και των αναγκών τους
κατά το σχεδιασμό). Οι δυνητικά επιλέξιμοι ωφελούμενοι εγγράφονται στο
σχετικό Μητρώο Ωφελουμένων.

Οι 120 ώρες αφορούν τους νέους 18-24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
37
Πράξη «Επιταγή Εισόδου για νέους 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου»
38
Οι 420 ώρες αφορούν τους νέους 18-24 ετών που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
39
Οι 380 ώρες αφορούν τους νέους 18-24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
36
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Οι δυνητικοί πάροχοι κατάρτισης εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής μέσω
της εγγραφής τους στο αντίστοιχο Μητρώο Παρόχων. Δικαίωμα εκδήλωσης
ενδιαφέροντος συμμετοχής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των
Προσκλήσεων, έχουν όσοι Πάροχοι λειτουργούν ως Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου I και ΙΙ και παράλληλα εξασφαλίζουν τους όρους
προσβασιμότητας που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Με δεδομένο τον κομβικό ρόλο του Παρόχου στην υλοποίηση των Πράξεων
(αναλύεται και στην παρούσα ενότητα) εγείρονται σοβαρά αξιολογικά ερωτήματα
αναφορικά με την ανάγκη ή μη αυστηροποίησης των προδιαγραφών συμμετοχής
στο Μητρώο Παρόχων είτε με τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής στα Κέντρα
Διά Βίου Μάθησης ΙΙ είτε με την επιβολή ποσοστώσεων στο μέγιστο αριθμό
ωφελουμένων ανάλογα με τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού που
απασχολείται στον Πάροχο με σχέση εξαρτημένης μισθωτής εργασίας (εργατικό
δυναμικό Παρόχου).


Στο πλαίσιο της αποτροπής καταχρηστικών πρακτικών υποκατάστασης ή
αντικατάστασης της υφιστάμενης εργασίας ή των αναγκών για εργατικό
δυναμικό από πρακτικά ασκούμενους ωφελουμένους των Πράξεων τίθενται
ένα πλαίσιο περιορισμών ως προς τη συμμετοχή των επιχειρήσεων
υποδοχής. Πιο συγκεκριμένα:


Επιλέξιμες θεωρούνται οι Επιχειρήσεις, Οργανισμοί ή Νομικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που δε συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο.
Αποκλείστηκε ο Τουριστικός κλάδος λόγω υλοποίησης ξεχωριστής
στοχευμένης κλαδικής παρέμβασης ενώ δεν επιτρέπεται ενδεικτικά η
πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις φύλαξης (Security).



Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός των ωφελουμένων. Οι ωφελούμενοι
πρέπει να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στη συμβαλλόμενη
επιχείρηση.



Απαγορεύεται στις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης να προβούν σε
μείωση προσωπικού από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς
σύμβασης και για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η πρακτική
άσκηση.



Σε περίπτωση που συντρέξει λόγος απόλυσης, η επιχείρηση
υποχρεούται εντός 10 ημερών να προχωρήσει σε νέα πρόσληψη
ώστε να μείνει αμετάβλητος ο συνολικός αριθμός εργαζομένων.

Αξιολογικά, και με δεδομένο τον κίνδυνο, ειδικά σε συνθήκες σφοδρής κρίσης στην
αγορά εργασίας, για καταχρηστική διαχείριση της πρακτικής άσκησης από τις
επιχειρήσεις στην κατεύθυνση της υποκατάστασης υφιστάμενων θέσεων
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απασχόλησης, επισημαίνεται η ανάγκη ύπαρξης ενός αυστηρότερου πλαισίου για
τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα όπως π.χ. η
έναρξη της ρήτρας απαγόρευσης απόλυσης 3 μήνες πριν την τοποθέτηση του
ωφελούμενου στην επιχείρηση και η επιμήκυνσή της για το ίδιο χρονικό διάστημα
μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Η Διαχειριστική Αρχή είχε αρκετά περιορισμένη συμμετοχή και κατ’ επέκταση
εμπλοκή ως μέλος της ομάδας σχεδιασμού του Youth Guarantee. Ο ρόλος
ενισχύεται στη φάση υλοποίησης και ως συνέπεια της απόφασης για
εμπροσθοβαρείς δράσεις αντιμετώπισης της νεανικής ανεργίας. Κατά τη φάση της
υλοποίησης, λοιπόν, εκδίδει τις προσκλήσεις για τα προγράμματα «Επιταγής
Εισόδου» ενώ συμμετέχει –μαζί με την ΕΥΕ/ΕΚΤ– στον ανασχεδιασμό των
Προκηρύξεων.
Ο ΟΑΕΔ, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, είναι υπεύθυνος από κοινού με την
ΕΥΕ/ΕΚΤ για τη διενέργεια ελέγχων επαλήθευσης στοιχείων και επιτόπιων ελέγχων
φυσικού αντικειμένου.
Ταυτόχρονα είναι υπεύθυνος για τη διασύνδεση του συστήματος εφαρμογής
www.voucher.gov.gr με το web service του για την ταυτοποίηση των στοιχείων των
ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του και αποτελούν τους εν
δυνάμει ωφελούμενους των Πράξεων.
Με δεδομένο ότι το Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) συνιστά βασικό μεθοδολογικό
εργαλείο για την εξατομικευμένη προσέγγιση των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
στο πλαίσιο των υπό αξιολόγηση Πράξεων ενώ η συμπλήρωση του θεωρείται
απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, στο ρόλο-εμπλοκή
του ΟΑΕΔ πρέπει να υπογραμμιστεί και η σύνταξη του ΑΣΔ που είναι προϊόν
συνεργασίας του προσερχόμενου στο ΚΠΑ ανέργου με τον εργασιακό σύμβουλο του
ΟΑΕΔ.
Ο Πάροχος Κατάρτισης εκδηλώνει ενδιαφέρον συμμετοχής στην υλοποίηση της
Πράξης μέσα από την εγγραφή –εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής
ΚΔΒΜ Ι ή ΙΙ και διασφάλιση προσβασιμότητας (έχουν αναφερθεί παραπάνω)– στο
ειδικό Μητρώο Παρόχων που έχει συγκροτηθεί από την ΕΥΕ/ΕΚΤ.
Ο Πάροχος ως ανάδοχος έχει την ευθύνη παροχής της θεωρητικής κατάρτισης, τη
σύζευξη των καταρτιζομένων με τις επιχειρήσεις υποδοχής πρακτικής άσκησης, της
συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελούμενων πριν και κατά τη
διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.
Πιο συγκεκριμένα, ο Πάροχος σχεδιάζει το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους
σύμφωνα με τη θεματολογία και τις σχετικές προδιαγραφές που τίθενται σχετικά
στις Προκηρύξεις. Είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της διδακτέας ύλης και του
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αναλυτικού
ωρολογίου
προγράμματος
ενώ
επιλέγει
αφενός
την
παιδαγωγική/διδακτική μεθοδολογία η οποία πρέπει να βασίζεται στις αρχές της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων και αφετέρου τους Εκπαιδευτές, οι οποίοι πρέπει να είναι
Εκπαιδευτές Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια που είναι
ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, και φυσικά να έχουν
συνάφεια με τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες που θα διδάξουν.
Κρίσιμο σημείο για την αποτελεσματικότητα της θεωρητικής κατάρτισης αποτελεί η
σχεδίαση και εξειδίκευσή της με γνώμονα τη διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών των
καταρτιζομένων.
Αξιολογικά, και πέρα από την αποδοχή ότι έγινε χρήση των εργαλείων που
προβλέπονται στις σχετικές Προκηρύξεις (δομημένη συνέντευξη, ερωτηματολόγια
αξιολόγησης δεξιοτήτων, ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης κ.α.) διατυπώνονται
σοβαρές αμφιβολίες για τη δυνατότητα του συνόλου των Παρόχων –βάσει των
προδιαγραφών που τέθηκαν στις Προκηρύξεις, του μεγέθους, του αριθμού του
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού που διαθέτουν, καθώς και της εμπειρία τους–
να προχωρήσουν σε ευρείας κλίμακας εξειδίκευση του περιεχομένου της
θεωρητικής κατάρτισης με δεδομένη και την μεγάλη ανομοιογένεια του πληθυσμού
των ομάδων-στόχου.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, οι Πάροχοι προβαίνουν σε
ενέργειες προσέλκυσης επιχειρήσεων υποδοχής συγκροτώντας –τυπικά ή άτυπα–
αντίστοιχα Μητρώα Επιχειρήσεων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης.
Ο Πάροχος σε συνεργασία με τον ωφελούμενο επιλέγουν την επιχείρηση υποδοχής
που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση με γνώμονα τις γνώσεις, δεξιότητες,
το προφίλ και τις προτιμήσεις του ωφελούμενου σε συνάρτηση με τα απαιτούμενα
προσόντα για τη θέση αλλά και τη διαθεσιμότητα σε επίπεδο επιχειρήσεων.
Οι προτεινόμενες επιχειρήσεις παρουσιάζονται στον ωφελούμενο πριν την έναρξη
της θεωρητικής κατάρτισης και η τελική επιλογή του ωφελουμένου γίνεται μετά την
ολοκλήρωσή της οδηγώντας στην τοποθέτηση του στην επιχείρηση υποδοχής.
Ο Πάροχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής
καθοδήγησης των καταρτιζομένων που αφορούν:


τη
διάγνωση
και
κατάλληλη
σύζευξη
των
εκπαιδευτικών
αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων,



την τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζομένου στην
επιχείρηση πρακτικής,



επιπρόσθετες υπηρεσίες μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας.
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Η διαδικασία της εξειδικευμένης σύζευξης είναι εξαιρετικά σημαντική για την
αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Οι Πάροχοι, πέρα από την αξιοποίηση των
εκροών της συμβουλευτικής διαδικασίας, ορίζουν και συνεντεύξεις μεταξύ
ωφελουμένων και εκπροσώπων της επιχείρησης για να αποσαφηνιστούν οι στόχοι
της κατάρτισης, οι επιδιώξεις του ωφελούμενου και η συμβατότητά τους με το
πλαίσιο της προσφερόμενης θέσης πρακτικής άσκησης.
Για την επιτυχή υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, ο Πάροχος ορίζει Επόπτη
Πρακτικής ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την παρακολούθηση, εποπτεία,
υποστήριξη και καθοδήγηση των ωφελουμένων πριν και κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης της πρακτικής άσκησης. Πιο συγκεκριμένα ο Επόπτης πρέπει:


να έχει τακτική επαφή –τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα– με την
επιχείρηση και τον καταρτιζόμενο,



να πραγματοποιεί κοινές συναντήσεις με τον Εργασιακό Υπεύθυνο για τη
διευθέτηση τυχόν ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση της
Πρακτικής Άσκησης,



να έχει προσωπική επαφή με τον καταρτιζόμενο για την υποστήριξη της
ομαλής ένταξής του στην επιχείρηση.

Αξιολογικά το πλαίσιο καθηκόντων του Επόπτη κρίνεται επαρκές για την
ανταπόκριση στις απαιτήσεις του ρόλου του ενώ είναι συμβατό και με το ΕΣΔΕΚ.
Χωρίς αμφιβολία, η πρακτική άσκηση ενέχει κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο της
ολοκληρωμένης παρέμβασης και η έκβασή της επηρεάζει σε εξαιρετικά μεγάλο
βαθμό την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των Πράξεων.
Αξιολογικά ως προς τη Σύζευξη δεν μπορεί να αγνοηθεί τόσο η δομή της
επιχειρηματικότητας στη χώρα μας (με περισσότερες από 9 στις 10 επιχειρήσεις να
είναι πολύ μικρές ή μικρομεσαίες) που επηρεάζει τη δυνατότητα του job rotation,
όσο και οι ιδιαιτερότητες των περιφερειακών και τοπικών αγορών εργασίας.
Ταυτόχρονα, υπογραμμίζεται ως σημείο ευρύτερου προβληματισμού για τις
δράσεις πρακτικής άσκησης και μαθητείας η ύπαρξη ή μη εκπαιδευτικής
κουλτούρας στις επιχειρήσεις υποδοχής. Σε αυτήν την κατεύθυνση προτείνεται –στο
πλαίσιο της ανατροφοδότησης για τον επανασχεδιασμό αντίστοιχων ή ομοειδών–
Πράξεων, η διενέργεια ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης των Εργασιακών
Υπευθύνων και η εκπόνηση ειδικής μεθοδολογίας ώστε να διασφαλιστούν
κατάλληλες συνθήκες και προδιαγραφές για τη λειτουργία της πρακτικής άσκησης
και ως εκπαιδευτικής διεργασίας. Επιπρόσθετα επισημαίνεται η ανάγκη
διασύνδεσης των αναπτυσσόμενων κατά την πρακτική άσκηση δεξιοτήτων με τα
επαγγελματικά περιγράμματα του ΕΟΠΠΕΠ (τουλάχιστον για όσα επαγγέλματα και
ειδικότητες έχουν ήδη εκπονηθεί).

141
Η πρακτική άσκηση πρέπει να διέπεται από ένα πλαίσιο αρχών, όρων και
προδιαγραφών, καθώς και ελέγχων προκειμένου να αποτρέπεται η λειτουργία της
σαν εργαλείο υποκατάστασης της υφιστάμενης εργασίας. Η ύπαρξη συμφωνητικού,
η συγκεκριμενοποίηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, αλλά και η σαφήνεια των
καθηκόντων προβάλλουν ως απαραίτητες προϋποθέσεις.
Με δεδομένο τον κομβικό ρόλο των υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και
επαγγελματικού προσανατολισμού για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των
καταρτιζομένων, κρίνεται αξιολογικά η αναγκαιότητα ύπαρξης ειδικής
μεθοδολογίας –εγκεκριμένης από την ΕΥΕ/ΕΚΤ– με χρήση σταθμισμένων εργαλείων,
η οποία θα αποτελούσε «οδηγό» για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από τα
στελέχη των Παρόχων ή τους εξωτερικούς τους συνεργάτες.
Οι Επιχειρήσεις Υποδοχής καλούνται να μετατρέψουν το χώρο εργασίας και σε
χώρο μάθησης ώστε η εργασιακή εμπειρία των καταρτιζομένων να συνδυαστεί με
νέα γνώση, καλλιέργεια της επαγγελματικής τους ετοιμότητας και ανάπτυξη των
απαιτούμενων δεξιοτήτων για την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους.
Οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την υλοποίηση της
πρακτικής άσκησης, η οποία χωρίζεται σε δύο φάσεις:


ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό
περιβάλλον της επιχείρησης προκειμένου να λάβει γνώση για θέματα που
άπτονται της διοικητικής και εν γένει συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης,



απόκτηση δεξιοτήτων που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης
πρακτικής άσκησης.

Σε αυτήν την κατεύθυνση οι επιχειρήσεις ορίζουν Εργασιακό Υπεύθυνο ή
Επιβλέποντα Πρακτικής Άσκησης, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της πρακτικής
άσκησης του ωφελούμενου ενώ θα συνεργάζεται στενά και με τον Επόπτη
Πρακτικής.
Ειδικότερα ο Επιβλέπων Πρακτικής Άσκησης (υπεύθυνος πρακτικής) επιφορτίζεται
με τα εξής:


Καθορισμός των αντικειμένων απασχόλησης του ασκούμενου.



Συμπλήρωση και αποστολή στον Πάροχο Κατάρτισης, στο τέλος κάθε μήνα,
της βεβαίωσης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης.



Συνεργασία με τον Επόπτη Πρακτικής του Παρόχου Κατάρτισης για την
αποτελεσματικότερη άσκηση των ωφελουμένων.



Υποβολή προτάσεων στη διεύθυνση της επιχείρησης για βελτίωση των
συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των πρακτικά ασκούμενων.
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Συμπλήρωση Ειδικού Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης του Προγράμματος στο
οποίο θα αξιολογείται το ενδιαφέρον και η ενσωμάτωση των ωφελουμένων
στο εργασιακό περιβάλλον, οι επόπτες, η οργάνωση και η συνέπεια του
Προγράμματος.

Αξιολογικά η συνθετότητα των καθηκόντων τόσο του Εργασιακού Υπευθύνου, όσο
και του Επόπτη Πρακτικής Άσκησης δημιουργεί σοβαρά ζητήματα αναφορικά με την
ικανότητα επαρκούς ανταπόκρισής τους.
Κρίσιμο στοιχείο για την αποτελεσματικότητα των ρόλων τους αποτελεί η συνάφειά
τους με το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης σε συνδυασμό με γνώσεις ή
δεξιότητες καθοδήγησης και εκπαίδευσης.
Σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή των Εποπτών και των Εργασιακών Υπευθύνων πρέπει
να εδράζεται σε ειδικές προδιαγραφές ανάλογα με το αντικείμενο της κάθε θέσης
πρακτικής άσκησης. Με δεδομένα, όμως, αφενός την ύπαρξη μεγάλου αριθμού
πολύ μικρών επιχειρήσεων αλλά και την περιγραφή της διαδικασίας επιλογής των
Εποπτών από τους Παρόχους δεν φαίνεται να διασφαλίζεται σε όλες τις
περιπτώσεις μεγάλος βαθμός συνάφειας Επόπτη και Εργασιακού Υπευθύνου με το
αντικείμενο της πρακτικής άσκησης. Ταυτόχρονα σε πολύ μικρές ή μονοπρόσωπες
επιχειρήσεις εγείρεται και εάν ζήτημα χρονικής ανταπόκρισης του ιδιοκτήτη ή του
εργαζόμενου στο ρόλο και τις απαιτήσει του Εργασιακού Υπευθύνου.
Η εντύπωση που κυριαρχεί σχετικά με τον επιτελικό – αποφασιστικό ρόλο της
Διαχειριστικής Αρχής στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των Δράσεων της ΠΑΝ δεν
είναι απολύτως ακριβής. Η εκπρόσωπός της επισημαίνει ότι η εμπλοκή υπήρξε
επικουρική, μερική και χρονικά προς το τέλος του σχεδιασμού των Δράσεων.
To Youth Guarantee λοιπόν, που είναι για την ομάδα έως 25 ετών,
σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Εργασίας. Η αρμόδια Υπηρεσία,
η αρμόδια Διεύθυνση, που ήταν η επισπεύδουσα για το σχεδιασμό, για το
συντονισμό, για την επιβολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν η Διεύθυνση
Απασχόλησης. Είχε συσταθεί για το σκοπό αυτό μια ομάδα, στην οποία
συμμετείχαν και από Υπουργεία, που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των νέων,
από το Παιδείας, από το Ναυτιλίας ενδεχομένως, από διάφορα Υπουργεία,
στην οποία εμείς δεν συμμετείχαμε. Δηλαδή, σαν Διαχειριστική Αρχή, σαν
Γενική Γραμματεία τότε… Άρα λοιπόν, το πλαίσιο του Youth Guarantee και των
δράσεων αυτών που σχεδιάστηκαν να υλοποιηθούν για τους μικρούς, τους
18-24, έγινε χωρίς την εμπλοκή μας. (Διαχειριστική)
Η εμπλοκή της Διαχειριστικής διευρύνεται στο πλαίσιο των εμπροσθοβαρών
δράσεων που σχεδιάζονται για το νέο ΕΣΠΑ.
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Στην υλοποίηση… όταν αποφασίστηκε ότι θα γίνουν δράσεις εμπροσθοβαρείς
από το νέο ΕΣΠΑ, η Διαχειριστική Αρχή ήταν αυτή η οποία εξέδωσε τις
προσκλήσεις για τα Voucher, συμμετείχε μαζί την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
του Υπουργείου Εργασίας, που είναι ο κύριος δικαιούχος, συμμετείχε σε
ανασχεδιασμό λίγο των προκηρύξεων, μετά και από αξιολόγηση που είχε
γίνει. Άρα εκεί η εμπλοκή ήτανε μεγαλύτερη. Δηλαδή πάντα στο πλαίσιο της
Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης κοινοτικών και άλλων πόρων, όπως ήταν
τότε που η Διαχειριστική Αρχή αποτελούσε κομμάτι της, υπήρχε μία
συνεργασία στενή και στο σχεδιασμό και των προσκλήσεων… (Διαχειριστική)
Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων Επιταγή Εισόδου για νέους έως 29 ετών σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις στον Κλάδο του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας επισημαίνουν με έμφαση την ανάγκη συμμετοχής των κατάλληλων
οργανισμών και φορέων στο σχεδιασμό και επανασχεδιασμό των δράσεων,
καταγράφοντας και τη θετική εμπειρία της ΕΕΔΕ και του ΙΝΣΕΤΕ από τη συμμετοχή
αυτή.
Στο δεύτερο Voucher, που είμαστε τώρα, είχαμε συμμετοχή στο σχεδιασμό,
μετά από αίτημα της Διαχειριστικής. Είχαμε μία πρόταση π.χ. ότι πρέπει να
πάμε σε εφτά ειδικότητες, γιατί αυτή είναι η ανάγκη της αγοράς, αλλά την
ανάγκη της αγοράς την κάναμε μόνοι μας, ο Σ.Ε.Τ.Ε. δηλαδή. Ήρθε ο Σ.Ε.Τ.Ε.
και κατέγραψε την ανάγκη, δεν τον υποχρέωσε κανένας, με δική του
επιθυμία, με δική του θέληση και με δικό του κόστος.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι αυτή η συμμετοχή δεν μπορεί να γίνεται σε ευκαιριακή
βάση, αλλά πρέπει να συγκροτείται συστημικά.
Όχι επειδή υπάρχουν κάποιοι που τους αρέσει να κάνουν και δυο καλά… δεν
είναι έτσι. Δεύτερον, ο ΣΕΤΕ πρότεινε εφτά, έφτιαξε και εφτά εκπαιδευτικά
προγράμματα σπουδών, αναλυτικά, με δική του σφραγίδα και πήρε την
ευθύνη της ποιότητας και λέει «να τα, εγώ έχω αυτά τα εκπαιδευτικά
προγράμματα και αυτά θα ακολουθήσετε κύριοι πάροχοι». Τώρα, αν τα
ακολουθούν ή δεν τα ακολουθούν, αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα, γιατί δεν
υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα που σου είπα, αλλά όμως έβαλε αυτή την
πρόταση βελτίωσης και είπε πως «στο τέλος εγώ θέλω αυτοί που θα
τελειώσουν να πιστοποιηθούν με όποιο σύστημα πιστοποίησης υπάρχει σε
επίπεδο χώρας, να πάρουν πιστοποίηση δεξιοτήτων κ.λ.π.». Αυτές ήταν οι
παρεμβάσεις που ο Σ.Ε.Τ.Ε. μόνος του, με δική του πρωτοβουλία βελτίωσε το
υπάρχον Voucher. Αυτό… όμως, όλα τα υπόλοιπα; (ΕΕΔΕ)
Ανάμεσα στις προτάσεις που κατέθεσαν οι συμμετέχοντες ήταν και αυτή για την
αντιστροφή της διαδικασίας: Από την καταγραφή των θέσεων απασχόλησης – στην
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επιλογή που θα κάνουν οι ωφελούμενοι –ανεξάρτητα από τους παρόχους
κατάρτισης– και από εκεί στην κατάρτιση και την πρακτική άσκηση.
Εγώ θα προτιμούσα – το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και το έχουμε
προτείνει κιόλας – θα προτιμούσαμε η λίστα των ανέργων να έχουν όλοι ένα
Voucher και όποιος το αξιοποιήσει να μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί. Δηλαδή,
εγώ θα προτιμούσα να λέω «όποιος άνεργος θέλει, μπορώ να τον συνδέσω με
την αγορά», να κάνω αυτή τη διαδικασία και αυτός αυτόματα να
κεφαλαιοποιεί αυτό το Voucher. Δηλαδή, να αντιστρέψω το «κοίτα, εγώ έχω
αυτό, ή θα με πας εκεί ή θα πάω αλλού», να το αντιστρέψω, να του πω «εγώ
έχω αυτές τις θέσεις, όποιος θέλει να κάτσει…», γιατί αυτές είναι οι
πραγματικές, όχι επειδή τις έχω εγώ. Αυτές είναι οι θέσεις της αγοράς και
όποιος θέλει να έρθει να μπει. Και όποιος θέλει να μπει, θα έχει και Voucher.
Δεν χρειάζεται με ποσοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν ανταποκρίνονται
στην πραγματική εικόνα της ανεργίας στην Ελλάδα, να επιλέγονται άνεργοι
και κάποιοι να «απορρίπτονται» (σε εισαγωγικά). Δεν είναι δυνατό ένας, ο
οποίος είναι πέντε χρόνια, εφτά χρόνια άνεργος 27 χρονών να προκρίνεται
επειδή έχει μακροχρόνια ανεργία, έχει την τακτική και τη δυνατότητα και
ανανεώνει την κάρτα του συνεχώς, με έναν άλλο ο οποίος είναι (άνεργος) ένα
χρόνο και έχει διάθεση και έχει ανάγκη να μπει στην αγορά. Και αυτός θα
μείνει έξω και ο άλλος θα μείνει και θα λέει αυτό, επειδή είναι το παιδί που
κινείται στην αγορά της επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό είναι μια αδικία…
(ΚΕΚ α)
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Επιμέρους αξιολογικές διαπιστώσεις, προβληματισμοί και προτάσεις


Η ανάπτυξη σε συνεχή και συστηματική βάση της διάγνωσης αναγκών και
δυνατοτήτων.

Οι μηχανισμοί και οι διεργασίες, οι διαδικασίες, οι δράσεις και παρεμβάσεις
διάγνωσης αναγκών και δυνατοτήτων προϋποθέτουν σαφές πλαίσιο στόχων και
πολυεπίπεδες ολιστικές θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις κατά το
σχεδιασμό και την εφαρμογή των έργων της ΠΑΝ.
Η επίτευξη των στόχων των έργων της ΠΑΝ προϋποθέτει την ανάπτυξη/ενίσχυση
των μηχανισμών διάγνωσης αναγκών και δυνατοτήτων. Με έμφαση στην
τοπικότητα και στην κλαδική ή και τομεακή/περιφερειακή προσέγγιση, εάν κριθεί
αναγκαίο, θα πρέπει να αναπτυχθούν /αναβαθμιστούν οι μηχανισμοί, οι
διεργασίες, οι διαδικασίες, οι δράσεις διάγνωσης, διερεύνησης, αναγνώρισης
αναγκών και δυνατοτήτων ανά ομάδα, υποομάδα στόχο, αλλά και σε μικροεπίπεδο
για την εκάστοτε ομάδα δυνητικών επωφελούμενων/εκπαιδευομένων που
προσεγγίζεται και επιλέγεται. Σε αυτή την περίπτωση η αποτελεσματικότητα της
διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών (ΔΕΑ), συστατικό μέρος της ευρύτερης
διεργασίας, προϋποθέτει αλληλοσυμπληρούμενες εφαρμογές σε κρίσιμα
σημεία/χρονικές φάσεις υλοποίησης και ανατροφοδότησης: εκ των προτέρων,
κατά τη διάρκεια, με το τέλος της εκπαιδευτικής διεργασίας και εκ των υστέρων
(3-6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης).
Ευρύτερα στο πλαίσιο των έργων της ΠΑΝ η κατάρτιση, η πρακτική άσκηση, η
τοποθέτηση, καθοδήγηση, πληροφόρηση, ενημέρωση, συμβουλευτική κ.α.
σχεδιάζονται, υλοποιούνται, αξιολογούνται και ανατροφοδοτούνται ανάλογα με τις
εισροές από τη διάγνωση αναγκών: α) των αναγκών των τοπικών αγορών εργασίας
/κοινωνιών και β) των εκπαιδευτικών και μη αναγκών της/ων ομάδας/ων στόχου
ανά περίπτωση εφαρμογής (πράξης) και συνολικά.
Σε αυτή τη βάση ο σχεδιασμός της ΠΑΝ προβλέπει έως ένα επίπεδο παρέμβασης τις
απαραίτητες διαδικασίες και λειτουργίες, τους ρόλους και τις σχέσεις, τα έργα και
τις δέσμες δράσεων. Στην πράξη όμως κατά την εφαρμογή των έργων της ΠΑΝ
διαπιστώνεται η ανάγκη ενίσχυσης των διαγνωστικών διεργασιών κυρίως σε
τοπικό και κλαδικό επίπεδο. Παράλληλα αναδεικνύεται η ανάγκη διασφάλισης της
συνεχούς παρακολούθησης της εφαρμογής αυτών με σκοπό τον εντοπισμό των
εξελίξεων/ αλλαγών των προαναφερόμενων αναγκών40 (συνολικά και επιμέρους).

Για παράδειγμα, δεδομένου ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, της κατάρτισης/
επιμόρφωσης, της απασχόλησης – αυτοαπασχόλησης οι ανάγκες εξελίσσονται, απαλείφονται,
δημιουργούνται νέες, αναγνωρίζονται ως κρυφές ή ως λανθάνουσες, οι προαναφερόμενοι μηχανισμοί
διαφοροποιούνται ως προς την εφαρμογή τους σε ομαδικό και το ατομικό επίπεδο. Ταυτόχρονα οι
40
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Σημειώνεται ότι η συνεχής παρακολούθηση τις εξέλιξης των αναγκών και
δυνατοτήτων προϋποθέτει την αξιοποίηση της δυναμικής της δικτύωσης και των
δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών (πχ θεματική διεύρυνση των υφιστάμενων
μητρώων και σχετική βάση δεδομένων).
Η αναγκαιότητα προσδιορισμού πρόσθετων κλάδων προϋποθέτει την ενίσχυση
και διεύρυνση των ολοκληρωμένων στοχευμένων παρεμβάσεων, καθώς και την
προστιθέμενη αξία της πορείας και των αποτελεσμάτων τους στο πλαίσιο της ΠΑΝ
με προοπτικές ευρύτερης εφαρμογής και βάσει της συστηματικής διάγνωσης
αναγκών και της αντίστοιχης ανάπτυξης δέσμης δράσεων / υπηρεσιών κάλυψης
αυτών. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται και η σημασία αξιοποίησης καλών
πρακτικών41 ή και πρακτικών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, η σύνδεση
/δικτύωση με μηχανισμούς διαμεσολάβησης με την αγορά εργασίας/
παρατηρητήρια, κλπ.
Με έναυσμα τα προαναφερόμενα και σε συνάρτηση με την τεχνογνωσία που έχει
αποκτηθεί μέχρι σήμερα σε ζητήματα δικτύων, δομών, υπηρεσιών στήριξης των
νέων με σκοπό την ένταξη στην εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση,
αυτοαπασχόληση εκτιμάται ότι η διακλαδική, διαπεριφερειακή ή και τοπική
ανάπτυξη των έργων της ΠΑΝ θα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα για τους Neets,
αλλά και ευρύτερα για τους άνεργους που αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια
πρόσβασης στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία42.



Η στοχευμένη πολύπλευρη προσέγγιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο
πλαίσιο των έργων της ΠΑΝ

Όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω προτείνεται και σε ευρύτερο επίπεδο η
προώθηση –πολύπλευρα– των ολιστικών και εναλλακτικών θεωρητικών και
ανάγκες επηρεάζονται από τις ραγδαίως εξελισσόμενες συνθήκες του κοινωνικού, οικονομικού,
οικογενειακού, προσωπικού περιβάλλοντος των επωφελούμενων.
Ενδεικτικά αναφέρεται ως καλή πρακτική η δυνατότητα ανάπτυξης ομάδων δράσης (activity
groups), πυρήνων συμβούλων πολλαπλασιαστών με σκοπό το οριζόντιο mainstreaming (σε επίπεδο
φορέα π.χ. ΚΕΚ, Πάροχοι, ΟΑΕΔ, Διαχειριστική Αρχή), η ενίσχυση της δικτύωσης με τη συνεργασία
φορέα συντονιστή συμβούλου δικτύωσης - επιλεγμένο από τους ιδίους και με μερική επιδότηση του
έργου του, κ.ά.
41

Για παράδειγμα αναφέρεται η αναγκαιότητα ενίσχυσης του σχεδιασμού μελλοντικών πρωτοβουλιών
με εστιάσεις - με πυρήνα - στη συνεργασία με κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό. Επίσης προτείνονται
οι εκπαιδευτές σύμβουλοι με διττό ρόλο ως πολλαπλασιαστές και το mentoring αυτών με ολιστικές
προσεγγίσεις ενδυνάμωσης και προώθησης της ενεργούς συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων και
κυρίως των Neets (youths active involvement).
42
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μεθοδολογικών προσεγγίσεων κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των
στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΠΑΝ αξιοποιώντας την υπάρχουσα τεχνογνωσία,
τις καλές πρακτικές ή και πρακτικές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον (ενίσχυση της
δικτύωσης με την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στα έργα της ΠΑΝ).
Η ανάπτυξη των υπηρεσιών στήριξης προϋποθέτει εστιάσεις στους ενεργούς εκπαιδευτικούς και μη- στόχους που διαμορφώνονται με βάση τις εξελισσόμενες
εκπαιδευτικές και μη ανάγκες – μέρος από τις εκροές της εφαρμογής των
προαναφερόμενων μηχανισμών. Ανάλογα διενεργείται και ο σχεδιασμός της
κατάρτισης/ επιμόρφωσης των δυνητικά ωφελούμενων της ΠΑΝ. Παράλληλα όμως
διαπιστώνεται ότι θα πρέπει αντίστοιχα να προσδιορίζονται και τα θεματικά
αντικείμενα της κατάρτισης με προσανατολισμούς της εκπαιδευτικής διεργασίας
που περιλαμβάνουν και διαδικασίες σύζευξης προφίλ εκπαιδευομένων
/ασκούμενων με το προφίλ της δυνητικής θέσης εργασίας, είτε αφορά τη θέση για
πρακτική, είτε προοπτικά για τοποθέτηση και εργασία.
Στο πλαίσιο αυτό αναφέρεται και η σημασία της πολύπλευρης προσέγγισης του
εκπαιδευτικού έργου με την παράλληλη συστηματική εφαρμογή υποστηρικτικών
συνοδευτικών υπηρεσιών, τη συστηματική ενδυνάμωση και καλλιέργεια
προεπιλεγμένων ικανοτήτων / δεξιοτήτων αξιοποιώντας και τις δυνατότητες
δικτύωσης με επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι πρέπει να προσδιοριστεί
και ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά τις επιπτώσεις στην
ποιότητα και βιωσιμότητα των θέσεων εργασίας έστω και εποχιακά, αλλά
τουλάχιστον συστηματικά, ώστε να αξιοποιούνται προσθετικά και ευρύτερα οι
διαθέσιμοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι43.
Σημειώνεται ότι αναγκαιότητα / προϋπόθεση για τα προαναφερόμενα αποτελεί η
κατάλληλη προετοιμασία, ο ορθολογικός ρεαλιστικός σχεδιασμός, η συστηματική
παρακολούθηση / ανατροφοδότηση, η διασφάλιση πολύπλευρης πολύμορφης
ολιστικής συμμετοχικής διαμορφωτικής και τελικής εσωτερικής αξιολόγησης, κλπ.



Ο ρόλος του Παρόχου (δυνατότητες mainstreaming)

O ρόλος και το έργο του Παρόχου που αναπτύσσει τα προαναφερόμενα εκτιμάται
ότι εμπεριέχει στοιχεία «one stop shop», μεθοδολογική επιλογή και ολιστικής
προσέγγισης «καλή πρακτική» σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό επίπεδο
Για παράδειγμα με προσανατολισμό την αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας /τεχνογνωσίας των
επωφελούμενων προωθείται η επαναπρόσληψη των εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού επωφελούμενων της ΠΑΝ ανά έτος εξελικτικά. Επισημαίνεται ότι καλούμαστε να επενδύουμε στο
ανθρώπινο δυναμικό μέσα από τα έργα της ΠΑΝ συνεκτιμώντας πραγματικές ανάγκες/ δυνατότητες.
43
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(Υπουργείο Εργασίας,2005). Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζονται πιο ολοκληρωμένα,
πολυδιάστατα και πολύμορφα οι επωφελούμενοι σε από κοινού προσδιορισμένο
(με τον Πάροχο) πλαίσιο αναγκών και δυνατοτήτων με όρια και προϋποθέσεις,
περιορισμούς, ευκαιρίες, προοπτικές, κλπ.
Αναφέρεται ότι τα Ενιαία Σημεία Επαφής (one stop shop) μπορεί να αφορούν ένα
φορέα /δίκτυο δομών/πολυδύναμο κέντρο ή και ένα τοπικό δίκτυο φορέων που
αναπτύσσει συστηματικές και μη, τυπικές ή και άτυπες, εταιρικές σχέσεις.
Οι δυνατότητες των Παρόχων (μέλη σχετικού μητρώου) θα πρέπει να αξιολογούνται
σε πολλαπλά επίπεδα και πεδία με πλέγμα ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων,
συνεκτιμώντας την αξιοπιστία, την εμβέλεια δράσης/ παρέμβασης, τη
διαπραγματευτική ικανότητα, την διεπιστημονική προσέγγιση ζητημάτων κ.λπ.



Η σύνδεση των Παρόχων με τις επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο των έργων της ΠΑΝ εκτιμάται ότι –ταυτόχρονα με το σχετικό μητρώο με
επιχειρήσεις– θα πρέπει να προωθηθεί ο στρατηγικός χαρακτήρας της ανάπτυξης
τοπικών/ κλαδικών/ περιφερειακών δικτυώσεων με όλα τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα (2ο και 3ο ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 2006 - 2013) και με δυνατότητες άμβλυνσης
μειονεκτημάτων, πρόληψης /αντιμετώπισης προβλημάτων, κ.λπ.
Στο πλαίσιο αυτό τα κίνητρα συμμετοχής αφορούν όλους τους εμπλεκόμενους και
θα πρέπει να είναι υλικά και άυλα αλλά με προοπτικές αναπτυξιακού χαρακτήρα
(πχ όχι μόνο ως επιδότηση εργοδότη, η οποία σε συστηματική βάση δεν επαρκεί για
τη στήριξη της απασχόλησης).



Η αποτελεσματικότητα των έργων της ΠΑΝ: Σχεδιασμός και Εφαρμογή

Η αποτελεσματικότητα της ΠΑΝ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη
συνεκτικού πλέγματος λειτουργιών, διεργασιών, διαδικασιών, δράσεων/ενεργειών
και τη συνεκτίμηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών, των προβλημάτων και
των τρόπων πρόληψης/ επίλυσης αυτών (κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή). Στη
βάση αυτή επιτυγχάνονται οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα με τη
μέγιστη εφικτή ποιότητα και αποτελεσματικότητα (π.χ. απόκτηση νέων γνώσεων ή
και εμπέδωση των υπαρχουσών, ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων παράλληλα
με την καλλιέργεια προεπιλεγμένων επιδιωκόμενων στάσεων και συμπεριφορών).
Επίσης, αναφέρονται οι θετικές επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διεργασία, στη
στοχευμένη μάθηση σε πραγματικούς εργασιακούς χώρους, στη διευκόλυνση της
ένταξης των Neets στην απασχόληση/ αυτοαπασχόληση κ.λπ.
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Όπως ήδη έχει αναφερθεί στο πλαίσιο της εξωτερικής αξιολόγησης των έργων της
ΠΑΝ κυριαρχεί η αναγκαιότητα ενίσχυσης των διεργασιών διάγνωσης αναγκών των
τοπικών και κλαδικών αγορών εργασίας. Ταυτόχρονα οι παρεμβάσεις στα έργα και
ειδικά το πλέγμα των παρεχόμενων υπηρεσιών πρέπει να αναπτύσσεται στη βάση
συγκεκριμένων αναγκών και δυνατοτήτων, ώστε να επιτυγχάνεται η σύζευξη και η
τοποθέτηση με προοπτικές βιωσιμότητας και προδιαγραφές ποιότητας της θέσης
πρακτικής άσκησης /εργασίας ή και του άμεσου περιβάλλοντος αυτής/ ων όσον
αφορά την ποιότητα. Συνέπεια των προαναφερόμενων διαπιστώσεων αποτελεί η
αναγκαιότητα να ενισχυθεί ανάλογα ο σχεδιασμός της ΠΑΝ συνολικά, αλλά και
στα επιμέρους στα έργα που θα περιλαμβάνει.
Για παράδειγμα προτείνεται να προβλέπεται ως προαπαιτούμενο – και να
επιδοτούνται– οι συστηματικές συνεχείς διεργασίες διάγνωσης αναγκών. Επιπλέον,
η επιλεξιμότητα των δαπανών για στοχευμένη διάγνωση να έχει προδιαγραφές/
προϋποθέσεις/ κριτήρια, όπως την αξιοποίηση της δυναμικής τυπικών και άτυπων
δικτυώσεων (διάχυση νέας γνώσης, αξιοποίηση υλικού από υφιστάμενες βάσεις
δεδομένων, συνεργασίες με σχετικές δομές, κλπ) και την πρόβλεψη της
προστιθέμενης αξίας των ευρημάτων/της ευρύτερης αξιοποίησης αυτών στο
πλαίσιο του οριζόντιου mainstreaming.
Οι παραπάνω ενδεικτικές προτεινόμενες δράσεις και διαδικασίες θα πρέπει να
πλαισιωθούν με κριτήρια, προϋποθέσεις, προδιαγραφές που: ενισχύουν την
εφαρμογή στην πράξη, οριοθετούν, ενισχύουν ή και διασφαλίζουν την ευέλικτη
προσαρμογή σε εκροές συνεχούς εσωτερικής αξιολόγησης των έργων της ΠΑΝ,
διευκολύνουν την εφαρμογή με βάση το πλαίσιο στόχων και προτεραιοτήτων ανά
έργο ή συνολικά αλλά μειώνοντας τη γραφειοκρατία καθαρά ελεγκτικού44
χαρακτήρα, κ.λπ.
Σημειώνεται ότι η προσαρμογή της προσφοράς στη ζήτηση προϋποθέτει τη
διαπίστωση στοιχείων που αφορούν: τις ανάγκες σε ειδικότητες, τη γνώση και
την εμπειρία που απαιτείται από τους δυνητικούς εργοδότες, ώστε να
αναγνωρίζουν τις δικές τους ανάγκες/ δυνατότητες (με συνέπεια η συμβουλευτική
να έχει διττό ρόλο), τις γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις που πρέπει να
εμπεριέχονται άμεσα και έμμεσα στην ανάπτυξη της εκάστοτε εκπαιδευτικής
διεργασίας με ανάλογη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών και μη στόχων ή και των
υπηρεσιών που συνοδεύουν τη σύζευξη με θέση πρακτικής/ θέση εργασίας  την
Εκτιμάται ότι σε αντίθεση με «τις εφαρμογές επί χάρτου» η πράξη σε συνθήκες πραγματικής ζωής
προϋποθέτει δυνατότητα/ες βελτιωτικής/διορθωτικής παρέμβασης από τους άμεσα εμπλεκόμενους με
προϋπόθεση την τεκμηρίωση και ενδεχομένως τη σχετική ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, καθώς
πρέπει να χρηματοδοτείται /επιδοτείται η σχετική δράση/παρέμβαση, είτε αφορά κλάδο, είτε τοπική
αγορά εργασίας.
44

150
εξειδίκευση υπηρεσιών σε επίπεδα ατόμου και ομάδας (πχ εξατομικευμένη
ενημέρωση, συμβουλευτική, προσανατολισμός, καθοδήγηση, ενδυνάμωση βάσει
διάγνωσης αναγκών και εργαστήρια /ομάδες/ πυρήνες ανάλογου θεματικού
προσανατολισμού αλλά για διαφοροποιημένες ανάγκες, τη δυνατότητα
σκιαγράφησης δυνητικών επαγγελματικών προφίλ από την πλευρά των εργοδοτών,
καθώς απαιτείται για να προσαρμοστεί η προσφορά στη ζήτηση. Ανάλογα και από
πλευράς παρόχων ώστε με τη συνεργασία των δυνητικών επωφελούμενων να
εξειδικεύουν την κατάρτιση και τις συνοδευτικές υπηρεσίες.
Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση, πληροφόρηση, ενδυνάμωση, κατάρτιση,
εκπαίδευση, προώθηση στην απασχόληση, αυτοαπασχόληση ή και η ανάπτυξη
επιχειρηματικής δραστηριότητας προϋποθέτουν την ανταπόκριση σε ρητά και μη
ρητά διατυπωμένες ανάγκες.



Η πρακτική άσκηση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον

Η πρακτική άσκηση (π.α.) αποτέλεσε μορφή ατομικής ή και συλλογικής εργασίας
που πραγματοποιείται συνδυαστικά ή μη με την εκπαιδευτική διεργασία. Κρίσιμα
σημεία για την αποτελεσματικότητά της αποτέλεσαν:


ο σχεδιασμός της βάσει των ειδικών –ενεργών στόχων της στο πλαίσιο των
ευρύτερων στόχων της ΠΑΝ και των εξειδικεύσεων ανά υποομάδα στόχο,
θεματικό αντικείμενο ενασχόλησης, περιοχή παρέμβασης, γεωγραφική
εμβέλεια, πρόγραμμα, κλάδο, κλπ.



η σχέση εκπαιδευτικών στόχων της εκπαίδευσης/κατάρτισης με την
πρακτική άσκηση, είτε αυτή αποτέλεσε συμπληρωματικό εξελικτικό
συστατικό μέρος της εκπαιδευτικής διεργασίας, είτε ανεξάρτητο αυτοτελή
μηχανισμό στήριξης της απασχόλησης /αυτοαπασχόλησης των Neets που
μπορεί και λειτουργεί αλληλεπιδραστικά με τις συνοδευτικές,
συμπληρωματικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες των Παρόχων (όσον αφορά
την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων, την προώθηση ολιστικών προσεγγίσεων
για τη σύνδεση με
την αγορά εργασίας, την προώθηση της
αυτοαπασχόλησης, κ.λπ.)’



η ενεργός συμμετοχή των άμεσα εμπλεκομένων αξιοποιώντας
αλληλοσυμπληρούμενες ή εναλλακτικές μεθόδους/ τεχνικές /μέσα, όπου
διαπιστώνεται η ανάγκη για ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο κινήτρων στη
βάση αναγκών, δυνατοτήτων, ενδιαφερόντων, προσδοκιών, κλπ. (ειδικά
στην περίπτωση των επιχειρήσεων). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην
περίπτωση των εκπαιδευομένων αναφέρεται η σημασία υιοθέτησης και
εφαρμογής της φιλοσοφίας της συμμετοχής σε όλα τα εφικτά επίπεδα και
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πεδία των έργων της ΠΑΝ. Επίσης, αναφέρεται η σημασία υιοθέτησης και
εφαρμογής καινοτομιών (νέων αλλά και του παρελθόντος δεδομένου του
αναγκαίου συστηματικού mainstreaming). Στην περίπτωση των
επιχειρήσεων κρίσιμη εκτιμάται η προσέγγισή τους εντός και εκτός των
χώρων εργασίας. Επίσης, η διερεύνηση κινήτρων συμμετοχής και τρόπων
ελαχιστοποίησης των εμποδίων στην ανάπτυξη συνεργασίας μαζί τους στο
πλαίσιο της ΠΑΝ, αλλά και ευρύτερα45 (σημειώνεται η αναγκαιότητα
αξιοποίησης πρακτικών προσέλκυσης, ενημέρωσης, δικτύωσης και με τα
συλλογικά τους όργανα).


ο προσδιορισμός του ρόλου και της συμβολής της πρακτικής άσκησης σε
επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και στάσεων σε όλες τις φάσεις
σχεδιασμού, υλοποίησης, αξιολόγησης,



η επιλογή κατάλληλων εξειδικεύσεων/προσαρμογών σε επίπεδο
σχεδιασμού/ προγραμματισμού/ οργάνωσης της π.α. ανάλογα με το προφίλ
του επαγγέλματος, της επαγγελματικής ειδικότητας, των χαρακτηριστικών,
των τυπικών και άτυπων προσόντων, αναγκών και δυνατοτήτων των
εκπαιδευόμενων.

Σημειώνεται ότι η πρακτική άσκηση σε χώρο εργασίας διαφοροποιείται ανάλογα
με:  τα ατομικά χαρακτηριστικά , τις ανάγκες και τις δυνατότητες του
εκπαιδευόμενου / των εκπαιδευόμενων46 ,  το είδος και το μέγεθος της
επιχείρησης που πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, τα στοιχεία από την
περιγραφή και ανάλυση της θέσης ή και των θέσεων εργασίας που τοποθετείται ο
ασκούμενος, το ‘περιβάλλον εργασίας’ που «πράττει» ο εκπαιδευόμενος:
διαθεσιμότητα υλικοτεχνικής υποδομής της επιχείρησης , δυνατότητα χρήσης
εξοπλισμού της επιχείρησης, συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, απόσταση χώρου
εργασίας από τον τόπο εκπαίδευσης, κανονισμός λειτουργίας επιχείρησης,
εργασιακές σχέσεις κλπ,  τις προοπτικές απασχόλησης των εκπαιδευομένων στο
εργασιακό χώρο που διενεργείται η π.α. ή και σε συναφείς αυτού (σχέσεις
δικτύωσης/ ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευομένων )
Επισημαίνεται η ουσιαστική συμβολή του επόπτη πρακτικής σε ζητήματα όπως:
προσέγγιση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων /εργοδοτών
σχετικά με τη σημασία και το ρόλο τους στην επίτευξη των εκπαιδευτικών και μη
στόχων του έργου της ΠΑΝ, τη στήριξη της απασχόλησης των εκπαιδευομένων
παράλληλα με την ενίσχυση της παραγωγικότητας της επιχείρησης (ιδίως των
Ενδεικτικά αναφέρεται η σχετική προβληματική από το Γ ΚΠΣ στο πλαίσιο εθνικών και
ευρωπαϊκών θεματικών ομάδων εργασίας η και δικτύων (TG for employers, trade unions, networking,
one stop shops, partnerships, etc) .
46
Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης ή του οργανισμού που διενεργείται η πρακτική άσκηση
μπορεί να ασκηθεί ένας ή και περισσότεροι εκπαιδευόμενοι.
45
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μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων) με πρόσθετο καταρτισμένο προσωπικό,  τη
διαμόρφωση/ προώθηση εναλλακτικών κινήτρων που ενισχύουν τη σύνδεση με
επιχειρήσεις,  τον έλεγχο των χώρων, του «περιβάλλοντος εργασίας», του
κλίματος, της διαθεσιμότητα ή μη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής και
εξοπλισμού κ.ά.,  την ενίσχυση «περιβάλλοντος αμεσότητας και κλίματος
συνεργασίας» μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης και των
ασκούμενων , τη μελέτη του κανονισμού λειτουργίας της επιχείρησης και της
τήρησης συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας ,  την οριοθέτηση
προδιαγραφών αποτελεσματικής υλοποίησης και παρακολούθησης της π.α.
λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο , ειδικές επιπλέον ρυθμίσεις κλπ
Η πρακτική άσκηση στο χώρο εργασίας αξιολογείται στο πλαίσιο των στόχων της
λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των
εκπαιδευομένων στο πλαίσιο πάντα των ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών
εξελίξεων. Παρόλα αυτά εκτιμάται η αναγκαιότητα ενίσχυσης διαδικασιών και
εργασιών, ρόλων και σχέσεων, κινήτρων, αναγκών και επιμέρους επιδιώξεων των
εμπλεκομένων μερών47 στην π.α., κ.ά. Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση και
αξιολόγηση της π.α. ΠΑ συμβάλλει  στη συνεχή ανατροφοδότηση της πορείας
υλοποίησής της παρέχοντας δυνατότητες βελτιώσεων και διορθωτικών
παρεμβάσεων, στην προστιθέμενη αξία των επιμέρους αποτελεσμάτων και στη
στήριξη της απασχόλησης των εκπαιδευομένων, στην ορθολογική αξιοποίηση
ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, στην ενίσχυση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας της, κ.λπ.

Στην αξιολόγηση της π.α. πρέπει να συμμετέχουν ο επόπτης/ εκπαιδευτής πρακτικής, οι
εκπαιδευόμενοι, οι υπεύθυνοι της επιχείρησης, οι συνάδελφοι εργαζόμενοι των ασκούμενων
εκπαιδευομένων.
47
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3.4 Συμβολή των διαδικασιών στην υλοποίηση των υπό αξιολόγηση
Πράξεων
Όπως έχει, ήδη, αναφερθεί, σκοπός της Δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους
ηλικίας 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση
επαγγελματικής εμπειρίας» είναι η διεύρυνση των ευκαιριών και η επίτευξη μιας
δομημένης πορείας εισόδου των εν λόγω νέων ανέργων στην αγορά εργασίας, η
οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
Σε αυτή την κατεύθυνση, επιχειρείται να διασφαλιστούν οι αναγκαίες
προϋποθέσεις προώθησής τους στην απασχόληση μέσα από την παροχή ενός
ολοκληρωμένου και αλληλένδετου Προγράμματος Θεωρητικής Κατάρτισης και
Πρακτικής Άσκησης σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος με στόχο
την απόκτηση και βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων, καθώς
και την προσαρμογή τους στις σύγχρονες και διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της
παραγωγικής διαδικασίας.
Με γνώμονα την επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου στην αγορά εργασίας, η
οποία δυνητικά θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, η Δράση «Επιταγή εισόδου για
νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση
επαγγελματικής εμπειρίας» σκοπεύει στην παροχή της πρώτης επαγγελματικής
εμπειρίας και τη μείωση του χρόνου μετάβασης από την εκπαίδευση στην
απασχόληση για νέους ανέργους από 18 έως 24 ετών.
Η διασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ένταξη στην αγορά εργασίας
πραγματοποιείται μέσα από την παροχή ενός ολοκληρωμένου και αλληλένδετου
Προγράμματος Θεωρητικής Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης σε πραγματικές
συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος για την απόκτηση, βελτίωση και προσαρμογή
των γνώσεων και δεξιοτήτων των εν λόγω νέων ανέργων στις ανάγκες της
παραγωγικής διαδικασίας.
Κοινός παρονομαστής ως προς τη στόχευση των δύο παραπάνω Δράσεων είναι η
δημιουργία ποιοτικών προσφορών εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης για τους
ωφελούμενους που θα ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητά τους.
Σε αυτό το πλαίσιο για την υλοποίηση των υπό αξιολόγηση Πράξεων αποφασίστηκε,
σχεδιάστηκε και ακολουθήθηκε μια δέσμη διαδικασιών που διέτρεξε, τμηματικά και
συνολικά, την εφαρμογή τους.
Με δεδομένο τις ομοιότητες ως προς τη μεθοδολογία τους, η αξιολόγηση της
συμβολής των ακολουθούμενων διαδικασιών θα προσεγγισθεί σε ενιαίο κείμενο
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(όχι ξεχωριστά για την κάθε Πράξη) στην παρούσα ενότητα με ειδικές αναφορές στα
σημεία που εντοπίζονται διαφοροποιήσεις.

 Η πρακτική του «κουπονιού»
Στις δύο υπό αξιολόγηση Πράξεις, οι προβλεπόμενες υπηρεσίες της συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης παρέχονται μέσω «Επιταγής εισόδου στην αγορά
εργασίας» (κουπόνι κατάρτισης/training voucher), πρακτική που –όπως έχει ήδη
αναφερθεί– συνιστά καινοτομία για την υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο.
Κάθε επιλέξιμος ωφελούμενος των Πράξεων καθίσταται δικαιούχος του κουπονιού
κατάρτισης με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή του σε Πάροχο Κατάρτισης,
μέλος του Μητρώου Παρόχων, ώστε να λάβει τις εκ του φυσικού αντικειμένου
προβλεπόμενες υπηρεσίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το «κουπόνι» πρέπει να ενεργοποιηθεί εντός δύο μηνών
από τη συγκρότηση του Μητρώου Ωφελουμένων και εν συνέχεια ο Πάροχος
Κατάρτισης οφείλει σε χρονικό διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών από την
ενεργοποίηση να υποβάλει Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης
με συμμετέχοντα τον ωφελούμενο.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης του χρονικού ορίου των δύο μηνών
από τη συγκρότηση του Μητρώου Ωφελουμένων έως την ενεργοποίηση του
«κουπονιού» προβλέπεται διαγραφή του εν λόγω ωφελούμενου από το Μητρώο
Ωφελουμένων ενώ αν παρέλθουν περισσότερες των 60 ημερολογιακών ημερών από
την ενεργοποίηση της «επιταγής» και δεν έχει υποβληθεί από τον Πάροχο
Κατάρτισης η ως άνω Δήλωση, τότε λύεται αυτοδίκαια η τριμερής σύμβαση μεταξύ
ωφελούμενου, Παρόχου Κατάρτισης και επιχείρησης.
Η αξία της «επιταγής» συνιστά το μοναδικό αντάλλαγμα που καταβάλλεται στον
Πάροχο Κατάρτισης για την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών κατάρτισης
(θεωρητικής και πρακτικής), συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης και
όλων των επιλέξιμων δαπανών που βαρύνουν αυτόν (αμοιβές Εκπαιδευτών βάσει
ΕΣΔΕΚ, Εποπτών και εκπαιδευτικού υλικού, παροχή διερμηνείας στη Νοηματική
Γλώσσα εφόσον απαιτηθεί, παροχή αναψυκτικών/εδεσμάτων/καφέ, παροχή
υπηρεσιών τηλεκατάρτισης, ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο
εκπαιδευτικό επίδομα κ.λπ).
Τόσο η πρακτική του «κουπονιού», όσο και τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν στις
σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνέβαλαν με θετικό πρόσημο
στην επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης.
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Ταυτόχρονα, με την «πρακτική του κουπονιού» (έχει ήδη αξιολογηθεί συνολικά
στην αντίστοιχη ενότητα) δίνεται η δυνατότητα στον ωφελούμενο να επιλέξει ο
ίδιος Πάροχο Κατάρτισης, πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
και αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με προσωπικά κριτήρια και σύμφωνα με τις
ανάγκες, τις επιδιώξεις αλλά και τις δυνατότητές του. Η ελευθερία αυτή της
επιλογής που ενδυναμώνει την ενεργό συμμετοχή του ωφελουμένου στις
διαδικασίες υλοποίησης ήταν πιο περιορισμένη στην Περιφέρεια λόγω του μικρού
εύρους της ιδιωτικής αγοράς υπηρεσιών κατάρτισης.

 Μητρώα Ωφελουμένων και Παρόχων - Ταυτοποίηση
Η συμμετοχή στις υπό αξιολόγηση Πράξεις προϋποθέτει την υποβολή «Αίτησης
Συμμετοχής» για την εγγραφή στα ειδικά Μητρώα Ωφελουμένων που είχαν
σχετικώς συγκροτηθεί, και οι ωφελούμενοι επιλέγονται με βάση τα κριτήρια
επιλογής και τη σχετική μοριοδότηση.
Η «Αίτηση Συμμετοχής» υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα
http://www.voucher.gov.gr για τη Δράση που αφορά τους νέους 25 έως 29 ετών και
στην http://youthguarantee.ypakp.gr για αυτή που απευθύνεται στην ομάδα-στόχο
18 έως 24 ετών αντίστοιχα.
Παράλληλα, καταρτίσθηκε και ειδικό Μητρώο Παρόχων με δικαίωμα εγγραφής σε
αυτό να διατηρούν είτε όλοι οι αδειοδοτημένοι Πάροχοι ως ΚΔΒΜ 1 ή ΚΔΒΜ 2 είτε
όσοι νοούνται ως τέτοιοι (ΚΔΒΜ 1 & 2) σύμφωνα με το 4111/2013.
Στο πλαίσιο της αίτησής τους, οι Πάροχοι αιτούνται ταυτοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ
μέσω της ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr. Το πληροφοριακό σύστημα
διασταυρώνει αυτόματα τα δηλωθέντα στοιχεία του Παρόχου σε σχέση με τα
επίσημα δεδομένα του ΕΟΠΠΕΠ και αναλόγως επιτρέπεται ή απαγορεύεται η
υποβολή της σχετικής «Αίτησης Συμμετοχής».
Παράλληλα, η ταυτοποίηση των ανέργων –οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα
μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και είναι οι δυνητικά ωφελούμενοι των υπό αξιολόγηση
των Πράξεων– διενεργείται από τον ΟΑΕΔ που είναι υπεύθυνος για τη διασύνδεση
του συστήματος εφαρμογής http://www.voucher.gov.gr με το web service του.
Τα ηλεκτρονικά μητρώα, το πληροφοριακό σύστημα που τα υποστηρίζει και οι
διαδικασίες ταυτοποίησης συμβάλλουν αφενός στην επιτάχυνση και
γραφειοκρατική ελάφρυνση των διαδικασιών, και αφετέρου ενισχύουν τη
διαφάνεια και την αξιοπιστία των διαδικασιών επιλογής ωφελουμένων και
Παρόχων Κατάρτισης.
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 Διαχείριση ενεργειών για την υλοποίηση των Δράσεων και Ενημέρωση
Η διαχείριση όλων των ενεργειών για την υλοποίηση των υπό αξιολόγηση Πράξεων
πραγματοποιείται
μέσω
της
ειδικά
διαμορφωμένης
ιστοσελίδας
http://www.voucher.gov.gr όπως και η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων για
τη Δράση «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας» αλλά και των Παρόχων
για τη Δράση «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας» με την υποβολή
αιτήσεων συμμετοχής των δυνητικά ωφελουμένων αυτής και μέρος της σχετικής
ενημέρωσής
τους
να
παρέχεται
μέσω
της
ειδικής
ιστοσελίδας
http://youthguarantee.ypakp.gr.
Επιπρόσθετα για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων τέθηκε σε λειτουργία ειδικό
τηλεφωνικό κέντρο (call center).
Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλο τμήμα της ενημέρωσης των δυνητικά ωφελουμένων
πραγματοποιήθηκε και από τους Παρόχους Κατάρτισης, μέλη του Μητρώου
Παρόχων, όπου παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν μεμονωμένα φαινόμενα
«επιθετικής προσέλκυσης».
Η ενημέρωση για την έκβαση της αίτησης συμμετοχής γίνεται με ευθύνη των
ενδιαφερομένων.
Επίσης προβλέφτηκε συγκεκριμένο πλαίσιο κανόνων για τις ενέργειες
πληροφόρησης και δημοσιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 8-9 του Κανονισμού (ΕΚ)
1828/2006.
Με δεδομένη την ύπαρξη πλήθους ιστοσελίδων που αναπαράγουν σχετικές
προκηρύξεις, αλλά και τη διασύνδεση της ΕΥΕ/ΕΚΤ με τον ΟΑΕΔ (Δημόσιο Φορέα
Απασχόλησης), οι δράσεις και ενέργειες ενημέρωσης που ακολουθήθηκαν
θεωρούνται ικανοποιητικές.
Μοναδικό σημείο αδυναμίας είναι η ανυπαρξία πρόβλεψης ειδικών ενημερωτικών
δράσεων για την προσέλκυση δυνητικά ωφελουμένων (μη εγγεγραμμένων στα
Μητρώα του ΟΑΕΔ) που προέρχονται από μειονεκτούσες ομάδες και δεν διαθέτουν
καθημερινή πρόσβαση στο διαδίκτυο.
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 Αντικείμενο Δράσεων και προδιαγραφές διασφάλισης ποιότητας
Αντικείμενο της Δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας» αποτελεί η
παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που περιλαμβάνουν:


Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντια θεματικά
αντικείμενα με στόχο την απόκτηση ή βελτίωση των οριζόντιων γνώσεων και
δεξιοτήτων των ωφελούμενων. Το 40% του Προγράμματος προκαθορίστηκε
να αποτελείται από τέσσερις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες (Υγείας &
Ασφάλεια στην Εργασία, Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου, Προετοιμασία
του Εκπαιδευόμενου για την Αγορά Εργασίας, Χρήση Εφαρμογών Η/Υ) ενώ
το υπόλοιπό μέρος του θεωρητικού σκέλους επιλέγεται από το Πάροχο με
βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και το επίπεδο των καταρτιζομένων. Η
διαμόρφωση της διδακτέας ύλης, του αναλυτικού ωρολογίου
προγράμματος, η εξειδίκευση του περιεχομένου της κάθε ενότητας ορίζεται
ως ευθύνη του Παρόχου.
Η κατάρτιση πραγματοποιείται από Εκπαιδευτές με πιστοποιημένη
εκπαιδευτική επάρκεια που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ ενώ η εκπαιδευτική/διδακτική μεθοδολογία που θα
επιλεγεί θα πρέπει να εδράζεται στις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.



Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας
συνολικής διάρκειας 450 ωρών σε δύο φάσεις (α΄ φάση- 200 ώρες για την
ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό
περιβάλλον της επιχείρησης, β’ φάση- 250 ώρες δεξιότητες που συνδέονται
με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής). Η διάρκεια της πρακτικής
άσκησης στο σύνολό της δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες.



Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των
καταρτιζόμενων από τον Πάροχο Κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της
πρακτικής άσκησης, και αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη
εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των
επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του
ωφελούμενου από τον Πάροχο Κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής
άσκησης μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για
τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζομένου σε σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής.



Πριν την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης και με τη σύναψη της σχετικής
σύμβασης προβλέπεται η πραγματοποίηση διάγνωσης και κατάλληλης
σύζευξης των εκπαιδευτικών αναγκών και των οριζόντιων δεξιοτήτων των
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ωφελούμενων με το επίπεδο του τμήματος και το περιεχόμενου του
εκπαιδευτικού προγράμματος της θεωρητικής κατάρτισης.
Αντικείμενο της Δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας» αποτελεί η
παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που περιλαμβάνουν:
Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»:


Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντια θεματικά
αντικείμενα με στόχο την απόκτηση ή βελτίωση των οριζόντιων γνώσεων και
δεξιοτήτων των ωφελούμενων. Το 40% του Προγράμματος προκαθορίστηκε
να αποτελείται από τέσσερις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες (Υγείας &
Ασφάλεια στην Εργασία, Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου, Προετοιμασία
του Εκπαιδευόμενου για την Αγορά Εργασίας, Χρήση Εφαρμογών Η/Υ) ενώ
το υπόλοιπό μέρος του θεωρητικού σκέλους επιλέγεται από το Πάροχο από
ένα σύνολο προκαθορισμένων θεματικών πεδίων (Παροχή Υπηρεσιών,
Τεχνολογία και Τεχνολογικά Επαγγέλματα, Μεταποίηση-Εμπόριο, Αγροτικός
Τομέας) με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και το επίπεδο των
καταρτιζομένων. Η διαμόρφωση της διδακτέας ύλης, του αναλυτικού
ωρολογίου προγράμματος, η εξειδίκευση του περιεχομένου της κάθε
ενότητας ορίζεται ως ευθύνη του Παρόχου.
Η κατάρτιση πραγματοποιείται από Εκπαιδευτές με πιστοποιημένη
εκπαιδευτική επάρκεια που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ ενώ η εκπαιδευτική/διδακτική μεθοδολογία που θα
επιλεγεί θα πρέπει να εδράζεται στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.



Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας
συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε δύο φάσεις (α΄ φάση- 180 ώρες για την
ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό
περιβάλλον της επιχείρησης, β’ φάση- 240 ώρες δεξιότητες που συνδέονται
με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής). Η διάρκεια της πρακτικής
άσκησης στο σύνολό της δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες.



Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των
καταρτιζόμενων από τον Πάροχο Κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της
πρακτικής άσκησης, και αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη
εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των
επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του
ωφελούμενου από τον Πάροχο Κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής
άσκησης μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για
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τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζομένου σε σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής.
Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι
υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:


Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε οριζόντια θεματικά
αντικείμενα με στόχο την απόκτηση ή βελτίωση των οριζόντιων γνώσεων και
δεξιοτήτων των ωφελούμενων. Οι 40 ώρες του Προγράμματος
προκαθορίστηκαν να αφορούν τέσσερις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες
(Υγείας & Ασφάλεια στην Εργασία, Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου,
Προετοιμασία του Εκπαιδευόμενου για την Αγορά Εργασίας, Χρήση
Εφαρμογών Η/Υ) ενώ το υπόλοιπό μέρος του θεωρητικού σκέλους
επιλέγεται από το Πάροχο από ένα σύνολο προκαθορισμένων θεματικών
πεδίων (Παροχή Υπηρεσιών, Τεχνολογία και Τεχνολογικά Επαγγέλματα,
Μεταποίηση-Εμπόριο, Αγροτικός Τομέας) με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες
και το επίπεδο των καταρτιζομένων. Η διαμόρφωση της διδακτέας ύλης, του
αναλυτικού ωρολογίου προγράμματος, η εξειδίκευση του περιεχομένου της
κάθε ενότητας ορίζεται ως ευθύνη του Παρόχου.
Η κατάρτιση πραγματοποιείται από Εκπαιδευτές με πιστοποιημένη
εκπαιδευτική επάρκεια που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ ενώ η εκπαιδευτική/διδακτική μεθοδολογία που θα
επιλεγεί θα πρέπει να εδράζεται στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.



Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας
συνολικής διάρκειας 380 ωρών σε δύο φάσεις (α΄ φάση- 180 ώρες για την
ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό
περιβάλλον της επιχείρησης, β’ φάση- 200 ώρες δεξιότητες που συνδέονται
με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής). Η διάρκεια της πρακτικής
άσκησης στο σύνολό της δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες.



Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των
καταρτιζόμενων από τον Πάροχο Κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της
πρακτικής άσκησης, και αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη
εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των
επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του
ωφελούμενου από τον Πάροχο Κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής
άσκησης μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για
τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζομένου σε σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής.
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Η διττή διαμόρφωση του περιεχομένου της θεωρητικής κατάρτισης (40%
προκαθορισμένες ενότητες και 60% βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών των
ωφελουμένων) για τους ωφελουμένους της Δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους
ηλικίας 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση
επαγγελματικής εμπειρίας» υπηρετεί δυνητικά τους στόχους της προσαρμογής των
παρεχόμενων υπηρεσιών στο προφίλ του ωφελούμενου και της ενίσχυσης της
σύνδεσης με την πρακτική άσκηση (σύνδεση θεωρίας και πράξης).
Ομοίως και για τους ωφελουμένους της Δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους
ηλικίας 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση
επαγγελματικής εμπειρίας» όπου προκαθορίζονται και τα θεματικά πεδία για το
υπόλοιπό μέρος της κατάρτισης (60% για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, 40 ώρες για
αποφοίτους
υποχρεωτικής,
δευτεροβάθμιας
και
μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης).
Οι προϋποθέσεις που τίθενται για τους Εκπαιδευτές, την εκπαιδευτική μεθοδολογία
και τις τεχνικές εκπαίδευσης είναι συμβατές με τις προδιαγραφές και τους δομικούς
στόχους της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Η επιλογή, όμως, μη προκαθορισμένου ή ασαφούς περιεχομένου για το
εκπαιδευτικό υλικό, η μη έκδοση ενός κοινού εγχειριδίου για τις βασικές θεματικές
ενότητες σε συνδυασμό με τη αδυναμία αξιολόγησης των πολλών εκπαιδευτικών
υλικών εγείρει σοβαρές ανησυχίες ως προς την διασφάλιση της ποιότητας του
περιεχομένου της θεωρητικής κατάρτισης.
Ταυτόχρονα ενώ στην Δράση «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας»
προβλέπεται μια εσωτερική διαφοροποίηση στη διάρθρωση της θεωρητικής
κατάρτισης ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο, δεν υπάρχει η ίδια πρόβλεψη για
τη Δράση «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας»
Η διάρθρωση της πρακτικής άσκησης (α΄ και β΄φάση), η πρόβλεψη και τα
χαρακτηριστικά (υποχρεώσεις) των ρόλων του Επόπτη και του Εργασιακού
Υπευθύνου υπηρετούν την επιδίωξη της μετατροπής του χώρου εργασίας σε χώρου
μάθησης ενώ ο χρονικός περιορισμός των έξι μηνών είναι συμβατός με τις
κατευθύνσεις για τη διασφάλιση της πρακτικής άσκησης από την καταχρηστική
πρόσληψή της ως υποκατάσταση της εργασίας.
Ομοίως και για το σκέλος της πρακτικής άσκησης, ενώ στην Δράση «Επιταγή
εισόδου για νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την
απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας» προβλέπεται μια εσωτερική διαφοροποίηση
στη διάρθρωσή της ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο, δεν υπάρχει η ίδια
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πρόβλεψη για τη Δράση «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας»
Η πρόβλεψη της εξειδικευμένης σύζευξης, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
και καθοδήγησης σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος λειτουργούν θετικά τόσο
στην ευστοχία της τοποθέτησης, όσο και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των
ωφελουμένων.
Με δεδομένο ότι το 83% των προσφερόμενων θέσεων εργασίας στους
ωφελούμενους προήλθε από τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν την πρακτική
τους άσκησης, η πρόβλεψη για παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών μετατροπής της
πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αποτελεί σημαντικό
μεθοδολογικό στοιχείο, αλλά και ισχυρό κίνητρο του Παρόχου για την εύρεση
επιχειρήσεων με διάθεση και οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουν σε
προσφορά εργασίας στους ωφελούμενους των Προγραμμάτων. Η ασάφεια, όμως,
του περιεχομένου τους δημιουργεί σοβαρές επιφυλάξεις για την πραγματική
προστιθέμενη αξία τους στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Τα παραδοτέα και οι συμβατικές υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων στο
Πρόγραμμα Κατάρτισης διασφαλίζουν την τυπική τήρηση του κανονιστικού
πλαισίου που τέθηκε στις σχετικές προκηρύξεις.
Επισημαίνεται ότι οι ως άνω αξιολογικές διαπιστώσεις προέρχονται από την
συνεξέταση, διερεύνηση και αποτίμηση της συμβολής των διαδικασιών και όχι από
τη λειτουργία τους στην πράξη.
 Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης
Οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στις
εν λόγω Δράσεις όπως οι απαγορεύσεις:


απολύσεων από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης μέχρι
την ολοκλήρωση της υλοποίησης της πρακτικής άσκησης,



του δανεισμού ωφελουμένων,



της συμμετοχής εταιρειών φύλαξης

σε συνδυασμό με το πλαίσιο ωραρίου και ημερών πρακτικής άσκησης
διαμορφώνουν ένα ικανοποιητικό πλαίσιο αποτροπής της λειτουργίας της ως
«μοχλού» υποκατάστασης της υφιστάμενης εργασίας από φθηνότερη και χωρίς
δικαιώματα απασχόληση.
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Σε κάθε περίπτωση και παρά την ύπαρξη προϋποθέσεων, ο συγκεκριμένος κίνδυνος
καταγράφεται ως μια από τις ισχυρότερες «απειλές» αλλοίωσης του
προσδοκώμενου χαρακτήρα αυτών των Προγραμμάτων.
 Έλεγχος-Πιστοποίηση
Για τη διασφάλιση της ποιότητας, την επιβεβαίωση και την ορθότητα της
υλοποίησης του Προγράμματος Κατάρτισης προβλέπονται –σύμφωνα με τις
ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τις συγκεκριμένες ενέργειες
κατάρτισης– επιτόπιοι και διοικητικοί ελέγχοι σε όλα τα στάδιά του, από την έναρξη
μέχρι και την ολοκλήρωσή του.
Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων (όπως έχει ήδη αναφερθεί στη σχετική για το ρόλο
των φορέων ενότητα) γίνεται με ευθύνη της ΕΥΕ/ΕΚΤ και του ΟΕΑΔ ενώ έλεγχοι
δύνανται να πραγματοποιηθούν και από όλα τα σχετικώς αρμόδια εθνικά και
κοινοτικά όργανα.
Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε επί τόπου είτε κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της
ΕΥΕ/ΕΚΤ και αφορούν (στάδια ελέγχου):


Ελέγχους κατά την εκτέλεση του Προγράμματος Κατάρτισης όπου ελέγχεται
η ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου.



Ελέγχους με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης για το σύνολο
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Οι ελεγκτικές διαδικασίες (αυτοψία-εκθέσεις ελέγχου ορθής υλοποίησης φυσικού
αντικειμένου-έκδοση σχετικών διοικητικών πράξεων, στοιχεία υλοποιηθέντος
φυσικού αντικειμένου, στοιχεία αξιολόγησης θεωρητικής κατάρτισης, περιγραφή
εκπαιδευτικού υλικού, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αναλογικών με τα
επιδόματα κατάρτισης, επιβεβαίωση παροχής διατροφής κ.α.), η υποχρέωση των
Παρόχων για πρωτότυπα παραστατικά και τήρησή τους μέχρι 31/12/2024 σε
συνδυασμό με την ταυτοποίηση των στοιχείων κατά την υποβολή των αιτήσεων
συμμετοχής και εκδήλωση ενδιαφέροντος διαμορφώνουν ένα επαρκές ελεγκτικό
πλαίσιο με στοιχεία καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο που περιφρουρεί την αξιοπιστία
των Παρεμβάσεων.
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3.5 Υποστήριξη υφιστάμενων και σχεδιασμός νέων δράσεων
Η ΠΑΝ χρηματοδοτεί δράσεις που εστιάζουν στην παροχή προς τους νέους
ανέργους διαδρομών και μέτρων με στόχο την ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού για το ΕΚΤ, η ΠΑΝ έχει ως στόχο «όλους
τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης
ή κατάρτισης, που κατοικούν στις επιλέξιμες περιοχές, οι οποίοι είναι οικονομικά
μη ενεργοί ή άνεργοι (συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων), είτε είναι
εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία είτε όχι. Τα κράτη μέλη δύνανται να
αποφασίζουν, σε εθελοντική βάση, να διευρύνουν την ομάδα-στόχο
περιλαμβάνοντας τους νέους κάτω των 30 ετών». Έτσι, η ΠΑΝ συνδέεται με τις προ
αυτής δράσεις κατάρτισης, μαθητείας, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής,
προώθησης στην απασχόληση, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της
αυτοαπασχόλησης. Δεν αντιμετωπίζει, ωστόσο, τις δράσεις αυτές ως μεμονωμένες
ενέργειες που απευθύνονται με τον ίδιο τρόπο στην ομάδα-στόχο, αλλά ως μια
συνδυαστική παρέμβαση με εξατομικευμένο χαρακτήρα. Η χρήση της επιταγής
κατάρτισης έρχεται να εξυπηρετήσει αυτόν ακριβώς τον εξατομικευμένο χαρακτήρα
των δράσεων της ΠΑΝ και να συγκροτήσει μια νέα κατηγορία δράσεων με
διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις ήδη υφιστάμενες: διαφοροποιημένος
ρόλος των παρόχων κατάρτισης, των επιχειρήσεων υποδοχής πρακτικά
ασκούμενων, διαφορετική δυνατότητα επιλογής για τους ωφελούμενους. Η ειδική,
εξάλλου, στόχευση στην ομάδα των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης, συνιστά ένα στοιχείο διαφοροποίησης των δράσεων της ΠΑΝ από τις
υφιστάμενες δράσεις.
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3.6 Ανταπόκριση στον αρχικό σχεδιασμό και προτάσεις για
μελλοντικό σχεδιασμό
Τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες που εντοπίζονται στο σύστημα σχεδιασμού και
υλοποίησης οδηγούν τους συμμετέχοντες σε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις
βελτίωσης, οι οποίες καταγράφονται στη συνέχεια. Στο πλαίσιο αυτό, η λογική του
συστήματος που βασίζεται στις επιταγές κατάρτισης θεωρείται, κατά βάση, θετική.
Πρώτον Voucher ναι, να υπάρχει, εγώ συμφωνώ με τη μεθοδολογία το κέντρο
της απόφασης να πάει στον καταρτιζόμενο. Το Voucher τι είναι; Το κέντρο
βάρους περνάει στον καταρτιζόμενο να αποφασίζει και όχι στον πάροχο,
αφού αυτός έχει την επιταγή και κάνει ό,τι θέλει. (ΕΕΔΕ).
Διαπιστώνονται, ωστόσο, προβλήματα που σχετίζονται με την καθυστέρηση στις
τυπικές διαδικασίες-προϋποθέσεις, που, σε ορισμένες περιπτώσεις, φαίνεται ότι
έχουν ουσιαστική επίδραση στους όρους υλοποίησης των Δράσεων.
Κατ’ αρχήν, σαν ΟΑΕΔ είχε μία ιδιαιτερότητα, γιατί αυτό το πρόγραμμα ενώ
είχε ξεκινήσει να ετοιμάζεται από το ’14, την ώρα που ήταν έτοιμο να
υλοποιηθεί και να βγει στην αγορά, είχαμε ήδη τους ωφελούμενους και
αξιολογούσαμε τους παρόχους, λόγω της αλλαγής της κατάστασης υπήρχε μια
στασιμότητα, ένας προβληματισμός αν θα γίνει, δεν θα γίνει, και επειδή αυτά
ήταν ΕΣΠΑ, που έπρεπε 31.12 και να έχουμε πληρώσει, την τελευταία στιγμή
πάρθηκε η απόφαση τελικά να γίνει. Μειώθηκαν οι ώρες, ήταν πιο μεγάλο,
και φτάσαμε να γίνει αυτό το πρόγραμμα, που ουσιαστικά είχε περίπου 6
μήνες υλοποίηση (ΟΑΕΔ).

3.6.1 Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών
Η αξιοπιστία του συστήματος, κατά των άποψη των συνομιλητών μας,
«τραυματίζεται» από την απουσία ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού και διαφανούς
συστήματος για τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας, όχι μόνο σε
κεντρικό αλλά κυρίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Θα μπορούσε να υπάρχει ένα σύστημα. Κατ’ αρχήν θα πρέπει να υπάρχει
αυτό που λέμε «μηχανισμός διάγνωσης αναγκών», κάτι που το συζητάμε
χρόνια ολόκληρα σε αυτή τη χώρα, το οποίο δεν έχει γίνει και όλο λέμε ότι
τώρα θα γίνει και μάλλον θα γίνει και μάλλον φαίνεται να γίνεται και το
ακούω για 4 Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης ότι μάλλον γίνεται, αλλά οι
πληροφορίες μου λένε ότι και αυτό που μπορεί να γίνει, είναι να γίνει απλώς
κάτι, όχι να γίνει σωστά […] Ένα εργαλείο μηχανισμού διάγνωσης των
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αναγκών σε επίπεδο Νομού, να γνωρίζουν και οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι
ποιες είναι οι ανάγκες για ειδικότητες, τι προφίλ ζητείται, πότε ζητείται, τώρα
και στο μέλλον (ΕΕΔΕ).
Ως κομβική προϋπόθεση για την αξιοπιστία του συστήματος διάγνωσης αναγκών
καταγράφεται η τοπική και περιφερειακή του διάσταση, ώστε να στοιχεία με τα
οποία τροφοδοτούνται οι φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης να έχουν πραγματική
χρησιμότητα.
Ο «μηχανισμός»: 1ο βήμα: Πρέπει να υπάρχει διάγνωση αναγκών σε επίπεδο
τοπικό, σε επίπεδο Δήμου, στο επίπεδο του παλιού Νομού και όχι σε επίπεδο
χώρας ή Περιφέρειας. 2ο βήμα: Να υπάρχει διάγνωση αναγκών, δηλαδή το τι
ανάγκες, τι ειδικότητες έχει ανάγκη η περιοχή … τώρα και σε βάθος χρόνου, τα
επόμενα χρόνια. Πώς θα το λάβεις αυτό υπόψη; Το τι προφίλ ανθρώπων
θέλουν από πλευράς δεξιοτήτων, δεν είναι μόνο η ειδικότητα. 3 ο βήμα: Τι
είδους αναπτυξιακά έργα προβλέπεται γίνουν στην περιοχή, είτε επενδύσεις
οι οποίες θα επηρεάσουν τη ζήτηση; 4ο βήμα: Αυτή την πληροφόρηση δεν
μπορούν να την δώσουν κεντρικά φορείς εξ Αθηνών αλλά μόνο –κατά τη δική
μου γνώμη- κλαδικές οργανώσεις της περιοχής, πρωτοβάθμιες,
δευτεροβάθμιες οργανώσεις. Δεν μιλάω από πλευράς συνδικαλιστικής. Αυτό
πρέπει να το δώσει π.χ. ο σύνδεσμος τουβλάδων – κεραμοποιίας της περιοχής
της Καβάλας, στην οποία υπάρχουν δέκα εργοστάσια που παράγουν τούβλα
και κεραμίδια. Kαι θα πει αυτός ο σύνδεσμος ότι «εγώ για τον κλάδο τούβλα
και κεραμίδια σε κλαδική προσέγγιση χρειάζομαι σήμερα και για το μέλλον
100 τουβλάδες για τούβλα με αυτές τις προδιαγραφές, 50 που να φτιάχνουν
κεραμίδια, 80 πωλητές να πουλάνε τούβλα και κεραμίδια και πρέπει να έχουν
αυτό το επαγγελματικό προφίλ, αυτές τις δεξιότητες και αν δεν τις έχουν, να
τις αποκτήσουν». Εάν δεν υπάρχει αυτή η προσέγγιση, θα έχουμε διάγνωση
αναγκών σε γενικό επίπεδο, που εδώ από την Αθήνα θα το παράγουμε και θα
μπαίνει σε ένα computer ο καθένας να βάζει ό,τι θέλει και όπως θέλει χωρίς
φίλτρα και χωρίς διαδικασίες και θα λέμε αυτές είναι οι ανάγκες (ΕΕΔΕ)
Αντίθετα, ένα σύστημα διάγνωσης των αναγκών σε κεντρικό επίπεδο μπορεί να
παρέχει περιορισμένης μόνο χρησιμότητας στοιχεία.
Βλέπω διάφορες έρευνες που βγαίνουνε και λένε αυτές είναι οι ανάγκες και
δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η ανάγκη είναι αυτή τη στιγμή
αν μιλάμε για το κομμάτι της απασχόλησης, δεν μιλάω για το αναπτυξιακό,
πωλητές σε super market. Έχουν τέτοιο turn over αυτή τη στιγμή, που
υπάρχουν πάνω από 30.000 θέσεις εργασίας για πωλητές σε super market,
ανάγκη. Είτε γιατί είναι κουραστική δουλειά, είτε γιατί αμείβουν χαμηλά, είτε
γιατί δεν αντέχουν, είτε γιατί αυτοί αναπτύσσουν συνέχεια δίκτυο, το retail
είτε … είτε … είτε … αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από 30.000 πωλητές σε super
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market και στο retail γενικότερα. Πού είναι καταγεγραμμένο αυτό; Δεν
υπάρχει … Πού υπάρχει; Πουθενά. Και βρισκόμαστε στο σημείο, τα μεν νέα
παιδιά να λένε «έχουμε ανεργία και δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά», οι
μεν επιχειρηματίες να λένε «δεν μπορούμε να βρούμε τον καθένα στο
δρόμο…». Γιατί; Κανείς δεν τους ρωτάει αυτούς. Δηλαδή, δεν πάμε στη βάση
της επιχείρησης να ρωτήσουμε τι έχουν ανάγκη, αλλά πάμε σε πολύ υψηλό
επίπεδο, πάμε σε … ένα αφαιρετικό πλαίσιο (ΕΕΔΕ).
Ο μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών συνιστά την απαραίτητη προϋπόθεση για
την αποτελεσματική ενημέρωση των ωφελουμένων, ώστε να μπορούν να
αξιοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης, συνδυάζοντας τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας σε τοπικό επίπεδο με τις δικές τους δεξιότητες και προοπτικές, αλλά και
με τα προγράμματα που προσφέρουν οι πάροχοι κατάρτισης.
Αλλά για να μπορεί να λειτουργήσει το Voucher, που είναι σωστό ως
μεθοδολογία, θα πρέπει ο άνεργος να είναι ενημερωμένος για το τι ανάγκες
σε ειδικότητες έχει αυτή η χώρα και σε επίπεδο περιοχής, για να ξέρει τι να
επιλέξει. Δεύτερον, θα πρέπει να ξέρει ποιες είναι οι δεξιότητές του, ποιες
είναι οι αδυναμίες του, ποια είναι τα καλά του και τα κακά του, ώστε να
ταιριάξει, να βελτιωθεί εκεί που πρέπει για να τα καλύψει. Κάποιος/ κάποιοι
πρέπει να του το πει. Αυτό δεν ξέρω πού θα πάει για να το πάρει, αλλά κάπου
πρέπει να καταγραφούν αυτά. Τρίτον, θα πρέπει να ξέρει ποια προγράμματα
σπουδών υπάρχουν που του καλύπτουν αυτή την ανάγκη. Αυτά όμως, τα
προγράμματα σπουδών που του παρέχουν οι πάροχοι, κάποιος φορέας θα
πρέπει να τα αξιολογήσει. Δηλαδή, ότι έχουν σχεδιαστεί σωστά. Αυτές είναι
βασικές προϋποθέσεις για τον άνεργο, για να μπορέσει να επιλέξει το σωστό
(ΕΕΔΕ).
3.6.2. Προδιαγραφές για τους Παρόχους Κατάρτισης
Ως σημαντικό έλλειμμα του συστήματος καταγράφεται η έλλειψη αυστηρών
προδιαγραφών ποιότητας για τους παρόχους, ο αριθμός των οποίων θεωρείται,
γενικά, μεγάλος. Η μείωση του αριθμού των παρόχων, μέσω της αξιολόγησης της
πραγματικής τους επάρκειας στα ξεχωριστά θεματικά αντικείμενα, αποτυπώνεται
ως προϋπόθεση για την αναβάθμιση του συστήματος.
Προδιαγραφές ποιοτικές κατά βάση, ώστε ο αριθμός των παρόχων να
μειωθεί. Να υπάρχουν προδιαγραφές και ανάλογα με την προκήρυξη του
Voucher, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο του Voucher να υπάρχουν και
ειδικές προδιαγραφές, που οι δυνητικοί πάροχοι που θα μπορέσουν να
παίξουν, να δύνανται να συμμετέχουν σε αυτό, να είναι πολύ λίγοι. Άρα,
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ποιοτικές προδιαγραφές γενικές και για κάθε Voucher, ανάλογα με το
αντικείμενο, ειδικές προδιαγραφές. Οι πάροχοι ανά την Ελλάδα – προσωπική
εκτίμηση έχω- για το σύνολο της Ελλάδας για όλες τις ειδικότητες –κατά την
προσωπική μου γνώμη- και δεν είναι αυθαίρετο αυτό που λέω, … υπάρχει μια
μελέτη την οποία έχω κάνει εγώ προσωπικά, η οποία έχει να κάνει και με τις
ανάγκες και με τη βιωσιμότητα […]Λοιπόν, άμα βάλω ειδικότητες,
προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από το budget και βιωσιμότητα, πάνω
από 150 παρόχους συνολικά η Ελλάδα δεν αντέχει. Είναι το maximum. Αλλιώς,
θα έχουμε παρόχους, οι οποίοι θα είναι μη βιώσιμοι. Άρα, μη βιώσιμοι
συνεπάγεται ρίξιμο της ποιότητας, χαμήλωμα και ό,τι άλλα παρελκόμενα έχει
αυτό το πράγμα. Απαντώ ευθέως με στοιχεία. Είναι το maximum, το ταβάνι.
Και μετά ανάλογα με το τι προκηρύσσεις, αυτό το 150 θα γίνεται 50, 60, 40, θα
γίνεται 100, 20. Υπάρχει ας πούμε μια ειδικότητα για βοηθούς μαγείρους.
Μπορεί να υπάρχουν πάνω από 15 πάροχοι στην Ελλάδα; Πρέπει να έχεις
εργαστήρια, κουζίνες, πώς θα κάνεις το μάθημα; Με ποιους καθηγητές –
εκπαιδευτές θα κάνεις μάθημα βοηθών μαγείρων; Πόσους δασκάλους,
καθηγητές έχουμε; Δεν εξετάζω το επίπεδο, καλό, κακό, δεν παίρνω την
περίπτωση της πιστοποίησης, οι οποίοι θα μπορέσουν να διδάξουν υποψήφια
παιδιά να γίνουν βοηθοί μάγειροι; Πόσοι είναι αυτοί; Λοιπόν, μικρότερος
αριθμός παρόχων με ποιοτικά κριτήρια, που –κατά την προσωπική μου
εκτίμηση- δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολο των ειδικοτήτων πάνω από
150. Και ανάλογα του τι βγαίνει, θα πρέπει να μειώνεται. Δηλαδή, στον
τουρισμό, μπορεί το 150 να μην χρειάζεται, να χρειάζονται 80 –τυχαίος
αριθμός. Τεχνικά έργα, ειδικότητα, 30. Βοηθούς μαγείρων, κατά τη γνώμη
μου, άμα βγάλεις μόνο μία ειδικότητα βοηθούς μαγείρους για μένα, οι
πάροχοι δεν πρέπει να είναι πάνω από 20. Δεν μπορούν να υπάρχουν πάροχοι
πάνω από 20. Με κουζίνες, με … καθηγητές, δεν μπορεί η χώρα να έχει
περισσότερους. 20, βάλε 30. Ανάλογα, λοιπόν, άμα έχεις οριζόντιους, 150
maximum. Πληροφορική, άντε 180, αλλά δεν μπορεί να είναι 1.000 (ΕΕΔΕ).
Η αξιολόγηση της επάρκειας των παρόχων είναι ένα σύνθετο και απαιτητικό έργο
και δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθός τους, αφού μικρότεροι πάροχοι, αλλά με
καλύτερη γνώση των τοπικών αγορών εργασίας μπορεί να είναι περισσότερο
αποτελεσματικοί.
Και αυτό που θα μετρήσει η Υπηρεσία αξιολογώντας συνολικά το πρόγραμμα
είναι το αποτέλεσμα. Πόσοι έκαναν δουλειά, πόσοι μείνανε, πόσοι κάνανε …
αυτά είναι πολύ πιο μετρημένα στα ποσοτικά. Τώρα, στα ποιοτικά, η αλήθεια
είναι ότι ο δεύτερος κύκλος βελτίωσε την εικόνα του πρώτου… Δεν κάνουν
όλοι οι πάροχοι την ίδια δουλειά, υπάρχουν καλοί και κακοί επαγγελματίες,
αλλά νομίζω ότι προσαρμόζονται – τουλάχιστον οι πιο σοβαροί - ακόμα και οι
μικροί όχι μόνο οι μεγάλοι πάροχοι, οι μικροί που έχουν όμως μια καλή
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αντίληψη και σύνδεση και διασύνδεση με την τοπική αγορά μπορούν να
κάνουν αυτή τη δουλειά (ΚΕΚ α).

3.6.3. Προδιαγραφές για την εκπαιδευτική μεθοδολογία και τα
προγράμματα σπουδών
Η συγκρότηση πλαισίων μεθοδολογίας και προγραμμάτων σπουδών που να
δεσμεύουν, στις γενικές τους τουλάχιστον κατευθύνσεις και προδιαγραφές, τους
παρόχους κατάρτισης, καταγράφεται, επίσης, ως στοιχείο ενίσχυσης της ποιότητας.
Το θέμα όμως είναι τα προγράμματα σπουδών […] πρέπει κάποιο σώμα,
κάποιος φορέας, κάποιοι φορείς να το αξιολογούν. Δηλαδή εκτός από το να
είσαι πάροχος εγγεγραμμένος, πριν ξεκινήσεις, θα μου υποβάλεις το
πρόγραμμα για να στο εγκρίνω ως προς τη μεθοδολογία, ως προς την
πρακτικότητα. Όταν λέω πρόγραμμα, δεν εννοώ να το αντιγράψεις από ένα
βιβλίο. Τη μεθοδολογία, το πρόγραμμα, τις σημειώσεις, τους εκπαιδευτές,
όλο. Το πώς θα γίνει το πρόγραμμα, τι μεθοδολογίες θα ακολουθήσεις, τα
πάντα. Επομένως, τρίτη προϋπόθεση για να πετύχει ένα πρόγραμμα Voucher:
το περιεχόμενο προγραμμάτων να υπάρχει έγκριση και αξιολόγηση και
σφραγίδα. Θέλετε να το πείτε πιστοποίηση; Κατ’ αρχήν, δεν μιλώ, μην
εμπλέξουμε εδώ καθηγητές. Εγώ είμαι αντίθετος, το να βάλουμε σώματα
καθηγητών πανεπιστημίων και τα πανεπιστήμια να αξιολογούν τα
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που αφορούν επαγγελματίες, θα
γίνει ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Καλύτερα να μην το κάνουμε, να τα
αφήσουμε ελεύθερα. Προσωπική εκτίμηση είναι αυτή. Δεν λέω να μην
συμμετέχουν και οι καθηγητές, αλλά δεν μπορεί να είναι
μόνο
πανεπιστημιακοί καθηγητές. Θα συμμετέχουν προφανώς ως προς την
επιστημονικότητα (ΕΕΔΕ).
Η αντιστοίχιση των προγραμμάτων με συγκεκριμένες εξειδικεύσεις που θα οδηγούν
σε αντίστοιχες θέσεις πρακτικής άσκησης και η ένταξη σε αυτά τα προγράμματα
ωφελούμενων με ένα, κατά βάση, κοινό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων,
περιγράφεται ως μια διαδικασία που απαιτεί ανασχεδιασμό.
Αυτό ήταν ένα πρόβλημα και θεωρώ ότι σε έναν επόμενο σχεδιασμό θα
πρέπει τα προγράμματα να είναι δύο κατηγοριών τα Voucher. Ή θα είναι για
18-24, μικρές ηλικίες, που θα είναι σε οριζόντιες δεξιότητες προετοιμασίας για
την τοποθέτησή τους, multi skilled ειδικότητες, επαγγελματική συμπεριφορά,
επικοινωνία, εργασιακά… βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών, υπολογιστές,
οργάνωση γραφείου. Και όταν θέλεις να κάνεις Voucher για ειδικές ομάδες να
είναι περισσότερων ωρών η θεωρία, πιο στοχευμένη, από την προκήρυξη να
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υπάρχει σε ποιους απευθύνεται, δηλαδή μέσω μελετών να έχουν διαγνωστεί
οι αναπτυσσόμενοι τομείς κι επομένως να γίνονται συγκεκριμένες
προκηρύξεις (ΚΕΚ γ)
Η έλλειψη αντιστοίχισης οδηγεί σε ανομοιογενή τμήματα, με ωφελούμενους με
διαφορετικές προσδοκίες και προοπτικές, άρα και σε χαμηλό βαθμό ικανοποίησης.
Δηλαδή ας πούμε στοχεύω και βγάζω στον κλάδο logistics ή ενέργεια ή
περιβάλλον και να βάζω και κριτήρια στους ωφελούμενους που θα επιλεγούν
σε αυτό, έτσι ώστε να είναι ας πούμε για ειδικότητες και πτυχιούχους
πολυτεχνικών περιβαλλοντικών σχολών. Να απευθύνεται, έτσι ώστε να μη
δημιουργείται και μια δυσαρέσκεια, γιατί αν το αφήνεις ανοιχτό, χωρίς
κριτήρια θα μου έρθει κι ο φιλόλογος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Δεν μπορώ
να τον απορρίψω, έτσι; Πρέπει να του βρω να τον εντάξω σε κάτι, το οποίο
όμως τελικά δε θα είναι και τόσο αποδοτικό, γιατί ούτε η τεχνική εταιρεία θα
μείνει τόσο ευχαριστημένη από το φιλόλογο, το πολύ να τη φτάσει μέχρι τη
διοίκηση. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι δύο κατηγορίες: τα προγράμματα για
χαμηλών προσόντων, μικρές ηλικίες που να είναι των 80 ωρών σε οριζόντιες
δεξιότητες και εξειδικευμένα προς αναπτυσσόμενους που απευθύνονται σε
επιχειρήσεις συγκεκριμένων αναπτυσσόμενων τομέων της οικονομίας και με
κριτήρια επιλογής τους ωφελούμενους, έτσι ώστε και οι πάροχοι να
σχεδιάσουν πιο ολοκληρωμένα προγράμματα και οι ωφελούμενοι να ξέρουν
από την αρχή τη διαδρομή τους και να υπάρχει και μια προοπτική
τοποθέτησης, είτε οριζόντια για τους μικρούς, έτσι; Αυτό, κατά τα άλλα
θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο που βοηθάει τους ωφελούμενους αρκεί να το
βελτιώσουμε και να γίνει καλύτερο (ΚΕΚ γ).
Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται από έναν τουλάχιστον πάροχο ο σχεδιασμός δράσεων
δύο κατηγοριών: για νεοεισερχόμενους ανέργους και για εξειδικευμένη κατάρτιση.
Η μια κατηγορία θα αφορά υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης-πρακτικής
άσκησης για νεοεισερχόμενους άνεργους στην αγορά εργασίας, με
αντικείμενα κατάρτισης οριζόντιων δεξιοτήτων που θα δίνουν την δυνατότητα
στους ωφελούμενους να αποκτήσουν multi-skills δεξιότητες και να μπορούν
ανταποκριθούν σε θέσεις πρακτικής – απασχόλησης με υψηλή ζήτηση στην
αγορά εργασίας των μικρών επιχειρήσεων π.χ προσωπικό που θα μπορεί να
εκτελεί σχεδόν όλες τις εργασίες της καθημερινής λειτουργίας τους όπως
επιχειρησιακή επικοινωνία, υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών, πωλήσεις,
εκτέλεση απλών διαχειριστικών και διοικητικών εργασιών επιχείρησης μέσω
Η/Υ. Η άλλη κατηγορία θα αφορά υλοποίηση προγραμμάτων εξειδικευμένης
κατάρτισης σε αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας και στη συνέχεια
εγγυημένης επιδοτούμενης απασχόλησης σε επιχειρήσεις με αντικείμενα
κατάρτισης που αφορούν ειδικότητες και επαγγέλματα σε αντιστοιχία με την
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ζήτηση της αγοράς και συγκεκριμένων αναπτυσσόμενων κλάδων της
οικονομίας. (ΚΕΚ γ).

3.6.4. Σύνδεση με το σύστημα πιστοποίησης προσόντων

Η σύνδεση των δράσεων με την πιστοποίηση προσόντων καταγράφεται ως
παράγοντας αξιοπιστίας και ελκυστικότητας του συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό
προτείνονται μεικτά σχήματα πιστοποίησης.
Εάν τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από τους παρόχους
κατάρτισης βάση εγκεκριμένων από τον ΕΟΠΠΕΠ επαγγελματικών
περιγραμμάτων – προσόντων ενός επαγγέλματος/ειδικότητας τα οποία θα
πιστοποιούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ ή άλλο φορέα του δημοσίου ή/και
συμμετοχή κοινωνικών φορέων (συνδικαλιστικοί, εργοδοτικοί φορείς,
επιστημονικοί σύλλογοι κ.ά) αυτό θα δώσει κίνητρα ουσιαστικής συμμετοχής
των ωφελούμενων και θα συμβάλλει στην αύξηση των προοπτικών
απασχόλησής τους (ΚΕΚ γ).

3.6.5. Ο ρόλος των επιχειρήσεων

Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες εντόπισαν ως αίτημα για την ορθολογική
λειτουργία των δράσεων που υλοποιούνται μέσω επιταγής κατάρτισης τη
διεύρυνση της εμπλοκής των επιχειρήσεων υποδοχής της πρακτικής άσκησης στην
επιλογή των ωφελουμένων.
Η τελευταία προϋπόθεση του Voucher, για να λειτουργεί, είναι η επιλογή των
ανέργων. Δεν μπορεί να μη συμμετέχει η επιχείρηση, όταν λέω επιχείρηση
εννοώ δια των εκπροσώπων της, στην επιλογή των ανέργων, το ποιους θα
πάρει. Δεν μπορεί να μη συμμετέχει ουσιαστικά. Όχι ο πάροχος να του λέει
«πάρε αυτούς τους πέντε, αυτούς τους δέκα», τότε ξέρετε πού έχουμε δώσει
το κέντρο βάρους; Στον άνεργο να επιλέγει στα Voucher –εγώ είμαι τελείως
αντίθετος- την επιχείρηση που θέλει να πάει, χωρίς να έχει το δικαίωμα ο
επιχειρηματίας. Αυτός επιλέγει και όχι η επιχείρηση που πρέπει να επιλέγει
ποιους θα πάρει. Τι ειδικότητα; Με τι προφίλ; Ξανθός, κοντός, γυναίκα,
άνδρας, χοντρός, αδύνατος, να ξέρει αυτά τα δέκα πράγματα, να μην ξέρει
αυτά τα δέκα πράγματα, να ξέρει τέσσερις γλώσσες, να μην ξέρει τέσσερις
γλώσσες, αυτά είναι απόφαση της επιχείρησης. Και πρέπει να συμμετέχει
ενεργά και να καλύπτεται και το κόστος της επιχείρησης γι’ αυτή τη
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διαδικασία. Διότι αυτό αποτελεί κόστος της επιχείρησης, η διαδικασία της
αξιολόγησης. Αλλά τον αποφασιστικό ρόλο στην αξιολόγηση, τον πρώτο και
τον τελευταίο λόγο τον έχει η επιχείρηση. Δεν πρέπει να τον έχει ούτε ο
πάροχος, ούτε ο άνεργος... επιλέγει η επιχείρηση το ποιον θέλει να πάρει…
Και δίνοντας κίνητρα στην επιχείρηση να συμμετέχει στην επιλογή (ΕΕΔΕ)
Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται απαραίτητη η επιλεξιμότητα του κόστους για τη
συμμετοχή της επιχείρησης στην επιλογή των ωφελουμένων.
Για να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις σε αυτό πρέπει το κόστος αυτής της
επιλογής να είναι επιλέξιμο: γιατί για να δεις 400 άτομα και να κάνεις
επιλογή, συνεπάγεται έναν αριθμό ανθρωποωρών των στελεχών της
επιχείρησης (ΕΕΔΕ).
Από την άλλη μεριά, καταγράφεται και η άποψη ότι ο κατεξοχήν ωφελούμενος του
προγράμματος ήταν οι επιχειρήσεις, αφού τους δόθηκε η δυνατότητα να καλύψουν
ανάγκες της λειτουργίας με ανθρώπινο δυναμικό χωρίς να επιβαρυνθούν με
μισθολογικό κόστος.
Η ομάδα που ωφελήθηκε πιο πολύ ήταν οι επιχειρήσεις… Ε, βέβαια. Για
τέσσερις, πέντε μήνες πήραν κάποιο προσωπικό, δεν πλήρωσαν απολύτως
τίποτε όσον αφορά τη μισθοδοσία, δεν πλήρωσαν τίποτα όσον αφορά τις
ασφαλιστικές εισφορές και είχαν κάποιους ανθρώπους που τους έκαναν
αρκετές δουλειές. Γενικά, οι μεγάλες επιχειρήσεις που γλίτωσαν σημαντικά
ποσά (ΚΕΚ β).
Η δημιουργία ενός ευρύτερου μητρώου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων για την
υλοποίηση συναφών προγραμμάτων, που να συγκεντρώνει και να ενεργοποιεί και
τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αποτυπώνεται ως πρόταση της Διαχειριστικής Αρχής.
Νομίζω ότι πρέπει να… δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό βέβαια, αλλά
νομίζω πρέπει να δοθεί ένα κίνητρο στις επιχειρήσεις ισχυρότερο στο να
συμμετέχουνε με την… ίσως με τη συμμετοχή τους σε ένα ευρύτερο μητρώο
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τα Voucher. Δεν ξέρω οι επιχειρήσεις
πόσο… Θα ήθελα να ακούσω επιχειρήσεις μεγάλες…, που δεν θυμάμαι από
την προηγούμενη αξιολόγηση σε τι βαθμό συμμετείχανε σε focus group και
σε… Υπήρχαν επιχειρήσεις μεγάλες αλλά ήταν πιο πολύ – αν θυμάμαι καλά –
του λιανικού εμπορίου, super market ή αλυσίδες καταστημάτων. Θα ήθελα να
μπαίνανε πιο ισχυρές, έτσι επιχειρήσεις με προοπτικές καλύτερες και για τους
ωφελούμενους.
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3.6.6. Η σύνδεση με την απασχόληση

Η πλέον σημαντική διάσταση του έργου, η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων,
βρέθηκε στο επίκεντρο των συνεντεύξεων. Τα στελέχη των φορέων που κατέθεσαν
τις απόψεις τους επισημαίνουν με έμφαση ότι η αντιμετώπιση της ανεργίας δεν
μπορεί να θεωρείται επιτεύξιμος στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης και ο
βαθμός εξασφάλισης θέσεων εργασίας να πιστώνεται ή να χρεώνεται με έναν
αυτόματο τρόπο στους παρόχους της κατάρτισης.
Προσωπική εκτίμηση, για να πετύχει αυτό το σύστημα που λέμε Voucher και
από εκεί και μετά θα μπορούσε κανείς να βάλει δείκτες εκροής,
αποτελεσματικότητας στο τέλος, αν δηλαδή γίνουν όλες αυτές οι
προϋποθέσεις, να δεις μετά τι έκανε ο πάροχος. Δεν λέω εγώ αυτό που λένε
ότι πρέπει ο πάροχος να βοηθά στην απασχόληση, δεν αποτελεί υποχρέωση
του παρόχου και δεν μπορεί να το κάνει, να αυξήσει την απασχόληση, δεν
είναι δικό του αντικείμενο. Είναι άδικο να του χρεώνουμε ότι αν δεν βρήκες
σε τριάντα δουλειά, δεν είσαι καλός. Δεν είναι δικό του αντικείμενο. Διότι το
να βρει δουλειά εξαρτάται από χίλιους δύο, σαράντα οχτώ παράγοντες. Δεν
εξαρτάται από τον πάροχο. Μπορούμε όμως, να βελτιώνουμε τα
προγράμματα σπουδών, να γίνονται σωστοί έλεγχοι (ΕΕΔΕ)
Σε σχέση με τη σύνδεση της δράσης με την απασχόληση η εκτίμηση των φορέων
είναι αντιφατική, αφού δεν είναι πάντοτε εύκολο να αποτυπωθεί η μετάβαση από
την πρακτική άσκηση σε θέσεις απασχόλησης.
Στο Υπουργείο δώσαμε ένα ποσοστό που είναι το 15%, αλλά αυτό πληρούσε
τις προϋποθέσεις του εξαμήνου. Περίπου 30% ήταν το ποσοστό στα μεγάλα
κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Στην επαρχία ήταν μικρότερο, είναι η αλήθεια.
Στα μεγάλα κέντρα ήταν παραπάνω, γιατί υπήρχανε πολλές επιχειρήσεις που
πήρανε ακόμα και με μερική απασχόληση κόσμο, και μεγάλες επιχειρήσεις
π.χ. και τα supermarket κρατήσανε. Αλλά δεν κρατήσανε πλήρους, οκτάωρο
εξάμηνο, δεν έκαναν τέτοιες κινήσεις. Κάνανε ξέροντας, ο Βασιλόπουλος για
παράδειγμα, με τον οποίο είχαμε μια στρατηγική συνεργασία ήξερε ότι δε θα
επιδοτηθεί γι’ αυτό, δεν θα πάρει δηλαδή τα επιπλέον χρήματα γι’ αυτό το
εξάμηνο, αλλά η επιλογή του ήταν αυτή. Θα πάρω κόσμο αλλά έτσι (ΚΕΚ α).
Εμείς είχαμε ένα ποσοστό επιτυχίας περίπου στο 20%, δηλαδή 20 ανθρώπους,
απορροφήθηκαν από τις επιχειρήσεις, βέβαια ακόμα δεν έχουμε πάρει τα
χρήματα, είχαμε καταθέσει τα χαρτιά και τώρα … περιμένουμε να
πληρωθούμε, δηλαδή μετά από δύο χρόνια, τέλος πάντων… Και εκείνο το
κομμάτι το δουλέψαμε, είχαμε δυο- τρεις ανθρώπους, οι οποίοι είχαν συνεχή
επικοινωνία με τις επιχειρήσεις και με τους ωφελούμενους. Δηλαδή, υπήρχε
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μια επικοινωνία του ωφελούμενου, ο οποίος ήθελε να παραμείνει στην
επιχείρηση, μιλούσαμε με τον εργοδότη, αν ήταν ικανοποιημένος με την
απόδοσή του και είχαμε περίπου ένα ποσοστό 20% που παρέμειναν στις
επιχειρήσεις (ΚΕΚ β).
Στο πλαίσιο αυτό καταγράφεται η ανάγκη για τη δημιουργία ενός συστήματος
ελέγχου και παρακολούθησης των επιχειρήσεων, ώστε να διασφαλίζεται, για
παράδειγμα, ότι οι επιχειρήσεις υποδοχής της πρακτικής δεν προβαίνουν σε
απολύσεις προσωπικού.
Ενώ, θα μπορούσε ίσως κεντρικά, όπως έχει μητρώο ωφελούμενων και τηρεί
τις κάρτες ο Ο.Α.Ε.Δ., θα μπορούσε να έχει και μητρώο επιχειρήσεων, το οποίο
να παρακολουθεί σε κάποιος δείκτες με τις απολύσεις, τηρεί προσωπικό…
Νομίζω ότι μπορεί να τηρεί ένα μητρώο επιχειρήσεων και να παρακολουθεί
τους δείκτες επιχειρήσεων, οι οποίες δεν απολύουν προσωπικό και να μην το
μεταφέρει σε εμάς. Δηλαδή, να ψάχνουμε την επιχείρηση, να την
δεσμεύουμε, να ζητάμε Α.Π.Δ., γίνεται μια γραφειοκρατική δουλειά. Εντάξει,
να μην απολύει… έχει έναν όρο να μην απολύει στη διάρκεια, αλλά και αυτό
ακόμα έχει ένα κενό χρόνου, δηλαδή εσύ μπορείς να το ελέγξεις με την Α.Π.Δ.,
την οποία την παίρνεις ένα μήνα μετά από τον μήνα που απέλυσε. Να την
αλλάξεις; Τι μπορείς να κάνεις; Η πρακτική είναι σε φάση πρακτικής. Έχουν
μια ρήτρα, αλλά είναι ρήτρα που είναι δύσκολο να ελεγχθεί και αν ελέγχεται
μετά το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να αλλάξεις την επιχείρηση, να τον
πας σε μία άλλη, αλλά χάθηκε η δουλειά. Θα μπορούσε αν γίνει ένα μητρώο
και παρακολουθεί το Υπουργείο τις επιχειρήσεις, τους δείκτες τους, αν τηρούν
το προσωπικό τους – δεν λέμε να το αυξάνουν – τουλάχιστον να το τηρούν,
αυτές να είναι ευνοϊκές να παίρνουν πρακτική (ΚΕΚ γ).

3.6.7. Το σύστημα συμβουλευτικής
Ορισμένοι πάροχοι επισημαίνουν την ανάγκη για εξειδικευμένη συμβουλευτική και
την αντίφαση ανάμεσα στο γεγονός ότι, αφενός, κάποια Κέντρα Επαγγελματικής
Κατάρτισης δε διαθέτουν ανάλογα καταρτισμένο-εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ,
αφετέρου, οι εξειδικευμένοι πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι πιθανόν να
έχουν περιορισμένη σύνδεση και επαφή με τις ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας.
Εάν πρέπει να διαλέξω ποιος θα κάνει την προσέγγιση, όλη αυτή τη δουλειά
της συμβουλευτικής και τη σύνδεση με την αγορά, αν μου έλεγες «ποιος
πρέπει να την κάνει; Ο πάροχος ή το γραφείο συμβούλων τάδε που είναι
εξειδικευμένοι;», δεν θα είχα απάντηση με την έννοια ότι μπορεί το
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εξειδικευμένο γραφείο συμβούλων να μην έχει καμία σχέση με την τοπική
αγορά, να μην έχει αφομοιώσει τις ιδιαιτερότητες, ακόμα και τις ιδιομορφίες
των επιχειρηματιών, των αγορών, των συλλόγων, των διαδικασιών και κατά
συνέπεια να αποτύχει. Αν δεν είναι εκεί. Αν δεν ξέρει καλά. Από την άλλη
μεριά μπορεί να έχει πολύ μεράκι και να κάνει πολύ καλή δουλειά. Να
αφιερώσει πόρους δηλαδή, και να ενσωματωθεί. […] Να σου πω και ένα
τελευταίο. Ο Ο.Α.Ε.Δ. έβαλε κάποιες διαδικασίες τώρα στο Voucher και σου
λέει πρέπει να πάρεις σύμβουλο που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και να
έχεις και σύμβαση και να έχεις και αυτά… Αυτό δεν διασφαλίζει τη
διαδικασία. Το να σου εμφανίσω εγώ τον ολύμπιο σύμβουλο δεν σημαίνει ότι
η δουλειά έγινε (ΚΕΚ α).
Εφόσον τα προγράμματα κατάρτισης, συνδέονται με πρακτική άσκηση ή/και
απασχόληση ορισμένης διάρκειας (σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη), η
παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (μέσω ατομικών και
ομαδικών συνεδριών από εξειδικευμένα στελέχη των παρόχων κατάρτισης)
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή τοποθέτηση, σε θέση
πρακτικής άσκησης ή/και θέση εργασίας των ωφελούμενων ανέργων και την
επίτευξη των δεικτών αποτελέσματος σε επίπεδο προγράμματος και της
εκάστοτε προκηρυσσόμενης πράξης. Οι υπηρεσίες επαγγελματικής
συμβουλευτικής αναπτύσσονται πριν την επιλογή και ένταξη σε πρόγραμμα
κατάρτισης, πριν από την τοποθέτηση για πρακτική ή/και εργασία αλλά και
κατά τη διάρκεια & ολοκλήρωσή της (ΚΕΚ γ).

3.6.8. Το σύστημα ελέγχου, ανατροφοδότησης και αξιολόγησης
Η εξασφάλιση του ελέγχου κατά την υλοποίηση και της ανατροφοδότησης ώστε να
αντλούνται χρήσιμα συμπεράσματα που μπορούν να οδηγήσουν σε τροποποιήσεις
και
αλλαγές
θεωρείται
σημαντικός
παράγοντας
εξασφάλισης
της
αποτελεσματικότητας των δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο έλεγχος γίνεται αντιληπτός
ως μια όχι τυπική-γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά ως μια ουσιαστική
προϋπόθεση ποιότητας.
Πάμε τώρα στους ελέγχους. Πώς να κάνουμε ελέγχους; Γίνονται επιτόπιοι
έλεγχοι, την ώρα που γίνεται το μάθημα, είτε θεωρία, είτε πρακτική. Όχι οι
έλεγχοι που γίνονται αυτή τη στιγμή από όλες τις διαχειριστικές αρχές στο
διοικητικό φάκελο εκ των υστέρων. Εάν δεν κάνεις έλεγχο επιτόπιο, όχι έλεγχο
αν είναι τα παιδιά στην αίθουσα, αλλά εάν γίνεται σωστά το μάθημα. Να
καθίσεις μέσα δέκα και δεκαπέντε λεπτά και να ακούσεις τι κάνει και τι λέει ο
καθηγητής. Να πας στην πρακτική και να δεις ότι όταν πήρες ειδικότητα «χ»,
είναι εκεί και κάνει πραγματικά αυτό το αντικείμενο που έχει επιλεγεί να
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κάνει. Και ρωτάς και τον καταρτιζόμενο τι άλλο θα ήθελε να κάνει και τι
είδους βοήθεια πιθανόν να χρειάζεται, δηλαδή, έλεγχος – να μην το πω
έλεγχος, πιο καλά θα το έλεγα… παρακολούθηση και όχι έλεγχο αν υπέγραψε
το χαρτί. Προφανώς και το χαρτί το θέλω και προφανώς με ενδιαφέρει αν η
τάξη είναι γεμάτη ή άδεια, αλλά αυτά είναι μη ουσιώδη (ΕΕΔΕ).
Ο ΟΑΕΔ επισημαίνει τη σημασία του ουσιαστικού ελέγχου στην υλοποίηση, πέραν
των «τυποποιημένων» - συμβατικών – αναμενόμενων ελέγχων.
Και αυτό το πρόγραμμα για μένα σε τεχνικό επίπεδο διαφέρει από τα άλλα
προγράμματα που τρέξαμε έως σήμερα, γιατί στήσαμε και έναν ολόκληρο
μηχανισμό και διαδικασίες ελέγχων, οι οποίοι γίνανε και ήταν και πολύ…
εξειδικευμένοι. Είχαμε δύο ειδών ελέγχους – για το οποίο θα σας μιλήσω
μετά- γι’ αυτό αν θέλουμε η καινοτομία του συγκεκριμένου είναι ότι για
πρώτη φορά εφαρμόστηκαν ουσιαστικοί έλεγχοι (ΟΑΕΔ).
Τα αποτελέσματα του συνδυασμού των οριζόντων δειγματοληπτικών ουσιαστικού
ελέγχου και των εξειδικευμένων ποιοτικών ελέγχων περιγράφονται από τον ΟΑΕΔ
ως σημαντική καινοτομία που αύξησε σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία του
συστήματος.
Η μία κατηγορία ελέγχων ήταν οριζόντιοι δειγματοληπτικοί, που είχαν να
κάνουν με την υλοποίηση αυτή καθεαυτή του προγράμματος, αν πράγματι
γίνεται το πρόγραμμα, αν γίνεται η θεωρία, αν γίνεται η πρακτική, αν είναι ο
καταρτιζόμενος εκεί ή δεν είναι και αν αυτό… Σε συνεργασία με τον
ΔΙΟΦΑΝΤΟ ηλεκτρονικά… ο κάθε προϊστάμενος του ΚΠΑ, γιατί εμείς έχουμε
ελεγκτές σε όλη την Ελλάδα, μέσα από το σύστημα έβλεπε σε καθημερινή
βάση ποια προγράμματα τρέχουν, ποια τμήματα, και όριζε τα ζεύγη των
ελεγκτών και μέσα από μια διαδικασία η οποία αποτυπωνόταν ηλεκτρονικά οι
ελεγκτές πηγαίνανε, κάνανε τον έλεγχο, μεταφέρανε τα στοιχεία ηλεκτρονικά,
γινόταν θετικός ή αρνητικός έλεγχος κ.λπ. Αλλά μέσα από αυτό κανείς ήλεγχε
την παρουσία και το πώς γίνεται το μάθημα. Επειδή όμως, εμείς είχαμε
ανάγκη να ελέγξουμε και όλες τις άλλες παραμέτρους… Συνήθως οι
προσκλήσεις τι κάνουνε; Βάζουνε έναν σκασμό από προαπαιτούμενα και όλα
αυτά μένουν στα χαρτιά. Δεν ελέγχονται. Έτσι κακομαθαίνουν και οι πάροχοι
και έλα μωρέ και τι έγινε; Και πολλές φορές νομίζουμε ότι υλοποιείται ένα
πρόγραμμα κάπως και τελικά δεν υλοποιείται. Αλλά αυτό δεν το μαθαίνουμε
ποτέ. Εμείς αποφασίσαμε στα πλαίσια αυτού του προγράμματος να το
μάθουμε, να περάσουμε και ένα μήνυμα στην αγορά (ΟΑΕΔ).
Οι συστηματικοί έλεγχοι (οριζόντιοι και εξειδικευμένοι) εξασφαλίζουν όχι μόνο την
τυπική αλλά και την ουσιαστική συμμόρφωση με κριτήρια και προϋποθέσεις
υλοποίησης.
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Εμείς κάναμε… 2.297 οριζόντιους τέτοιους δειγματοληπτικούς ελέγχους από
την περίοδο 6ος έως 11ος του ’15 εκ των οποίων οι 541, δηλαδή ένα 20%
περίπου και κάτι ήταν αρνητικοί. Για να μην φτάσουμε όμως, στο σημείο να
αποκλείουμε τους πάντες, λέγαμε ότι στον δεύτερο αρνητικό χάνεις το
πρόγραμμα. Είχαμε ενστάσεις 288 στους 541, δικαιωθήκαν οι 130 και 158
απορρίφθηκαν. Πέσαμε λοιπόν, πάνω… είχαμε 10 διπλούς αρνητικούς, τους
οποίους τους αποκλείσαμε, πήραμε πίσω τα Voucher από αυτούς τους
παρόχους.
Στους εξειδικευμένους ελέγχους τι κάναμε; Πιάσαμε την πρόσκληση και
διαβάζοντάς την βλέπαμε τι προαπαιτούμενα είχαμε βάλει. Όχι μόνο εμείς,
γιατί όλα αυτά αναπαράγονται. Κάθε φορά ένας φορέας που βγάζει παίρνει
την παλιά, κόβει - ράβει. Μέσα από εκεί βγήκανε περί τα 40 σημεία που τα
βάζουμε μέσα, κανονικά πρέπει να ελεγχθούν αλλά δεν υπήρχε τρόπος μέχρι
σήμερα να ελεγθούν. Αυτά λοιπόν, τα 40 σημεία εμείς τα κάναμε έντυπο
ελέγχου δομημένο σε 6 ενότητες. Εμείς λοιπόν, αναπτύξαμε αυτό το σύστημα
των ελέγχων των εξειδικευμένων. Εκπαιδεύσαμε 100 ελεγκτές μας σε όλη την
Ελλάδα. Τους φέραμε, τους μετακινήσαμε, τους κάναμε κύκλους εκπαίδευσης
κ.λ.π για να μπορούν να κάνουν σωστά τον έλεγχο, να ξεφύγουμε και από
υπερβολές αλλά και από… το αντίθετο. Και ήταν καθολικοί αυτοί οι έλεγχοι.
Πήγαν και στα 453 τμήματα. Και κάνανε μια ακτινογραφία και έλεγξαν όλα
αυτά σε όλους. Το αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων είχε το εξής: επειδή είχε
μέσα 48 σημεία, ήταν 48 ερωτήματα έστω και ένα να έβγαινε αρνητικό, ο
έλεγχος καθίστατο αρνητικό κατ’ αρχήν. Από τους 453 ελέγχους που κάναμε,
που ήταν στα 453 τμήματα, και αφορούσαν 119 παρόχους, τόσοι παίξανε στο
πρόγραμμα αυτό, είχαμε 85 θετικούς και 368 αρνητικούς ελέγχους. Αλλά
είπαμε, 368 αρνητικοί μπορεί να ήταν ένα ερώτημα. Από τους 368 οι 347
κάνανε ένσταση. Από αυτούς θεραπεύτηκαν οι 107 πλήρως, οι 164
θεραπεύτηκαν μερικώς, γιατί μπορεί να είχαν σε 5 σημεία από τα 48, τους
θεραπεύσαμε τα 3 τα 2 παρέμειναν, και οι 76 απορρίφθηκαν. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα, τα λέω γιατί μπορεί αυτά μετά να τα αποκρυπτογραφήσετε, να
τα καταγράψετε, ότι από τους 8.838 δικαιούχους που εντάχθηκαν τελικά στο
πρόγραμμα, τόσοι ξεκίνησαν, σε ό,τι αφορά τους ωφελούμενους πήρανε
8.627 επίδομα θεωρητικής, ενώ πρακτικής, δηλαδή φτάσανε να υλοποιήσουν
πρακτική, οι 8.251. Και αντίστοιχα οι πάροχοι πήρανε 8.607 επιταγές
κατάρτισης θεωρητικής, ενώ πρακτικής άσκησης, δηλαδή επιλέξιμοι στην
πρακτική, 7.837. Κόψαμε δηλαδή, στην πορεία ανάλογα με τους ελέγχους,
κόψαμε… (ΟΑΕΔ)
Τελικά, ο συστηματικός, αξιόπιστος και ουσιαστικός έλεγχος εξασφαλίζει την ίδια
την αξιοπιστία του συστήματος.
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θεωρώ ότι ο ρόλος του Δημοσίου είναι κατά κύριο λόγο να διασφαλίζει αυτά
τα οποία κάνει και αυτά που ζητάει. Και για να διασφαλίσει πρέπει να
αναπτύξει ελεγκτικούς μηχανισμούς, που μέσα από αυτή τη διαδικασία
εκπαιδεύει τον ιδιωτικό τομέα, στην περίπτωσή μας τα ΚΕΚ και τις
επιχειρήσεις, να είναι σωστοί και να κάνουν τη δουλειά σωστά, έτσι όπως
πρέπει να την κάνουνε. Με το να λέμε μας κάνουν, δεν μας κάνουν, τρώνε
πολλά ή δεν τρώνε, εμείς φταίμε, άμα τους δίνουμε μεγάλο Voucher και
πολλά λεφτά, ε βέβαια, θα τα φάνε. Αν τα λεφτά που τους δίνουμε
εξασφαλίζουμε και τους παρακολουθούμε και τους ελέγχουμε αν πάνε εκεί
που πρέπει να πάνε και πληρώνονται οι εκπαιδευτικοί και δεν έχουμε 2
χρόνια, να έχει τελειώσει το πρόγραμμα και οι εκπαιδευτικοί να ψάχνουν τα
λεφτά τους, και πληρώνουνε αυτά που χρωστάνε στο Δημόσιο κ.λ.π., μια χαρά
πάει (ΟΑΕΔ).
Ο περιορισμός στους τυπικούς ελέγχους περιγράφεται ως μια αδυναμία του
συστήματος που απαιτεί επείγουσα αλλαγή. Για να είναι, ωστόσο, εφικτή μια
αλλαγή στην κατεύθυνση της αποτελεσματικής παρακολούθησης με εστίαση στη
βελτίωση της ποιότητας και όχι στους «δείκτες», είναι απαραίτητη μια πολύ
μεγαλύτερη επένδυση σε ανθρώπινους πόρους.
Το Υπουργείο ανέθεσε στον Ο.Α.Ε.Δ. να κάνει ελέγχους και κυρίως στην
πρακτική, δηλαδή επιλεκτικά πέρασε κάποια στιγμή από όλες τις πρακτικές
για να δει αν το παιδί πήγαινε και υπέγραφε. Ήταν περισσότερο τυπική
διαδικασία. Ο έλεγχος κυρίως κυμάνθηκε στα τυπικά χαρακτηριστικά του
ελέγχου. Τα παρουσιολόγια, όχι ότι δεν είναι ουσιαστικό, γιατί υπήρχαν και
περιπτώσεις, πήγαινες εκεί, η επιχείρηση είχε κλείσει, είχε εξαφανιστεί, δεν
υπήρχε κανείς και τέτοια πράγματα. Αλλά όχι εκτεταμένα. Σπάνιες
περιπτώσεις… Η Υπηρεσία δεν είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει αυτό
το έργο. Από τους ανθρώπινους πόρους που είχε δηλαδή. Όταν ο χειριστής για
το 18-24 και για το 25-29 είναι ένας και ένας, τι να σου κάνει; Τι να προλάβει
να κάνει; Δηλαδή, ούτε τη διεκπεραίωση των τυπικών χαρτιών δεν
προλαβαίνει να κάνει, να δει δηλαδή, ότι είναι μέσα ηλεκτρονικά… που ήταν
επίσης μια καινοτομία, δεν την είπαμε (ΚΕΚ α)
Το προσωπικό του Υπουργείου ήταν ελάχιστο που ασχολιόταν με το Voucher,
δύο – τρεις άνθρωποι που ήταν κάπως δύσκολο να το καλύψουν όλο αυτό το
πράγμα, τα παιδιά έκαναν προσπάθεια σημαντική, αλλά υπάρχουν κάποια
όρια, δεν μπορούσαν να… (ΚΕΚ β)
Σε αυτό το πλαίσιο η ηλεκτρονική παρακολούθηση και η διασύνδεση της
διαχειριστικής αρχής, των δικαιούχων και των παρόχων αξιολογείται ως μια
πρακτική που, παρά τα πρακτικά προβλήματα που εμφανίστηκαν κυρίως σε ό,τι
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αφορά τη συμβατότητα του ηλεκτρονικού συστήματος με τα πληροφοριακά
συστήματα των παρόχων, χρειάζεται να γενικευτεί.
Η ηλεκτρονική παρακολούθηση, η οποία πρέπει να υιοθετηθεί πλήρως. Απλώς
πρέπει να βρει έναν τρόπο να συνδεθεί με τη μηχανογράφηση όλων των
παρόχων για να μην γράφονται στοιχεία δυο και τρεις και τέσσερις φορές.
Δηλαδή σε εμάς έγινε σπατάλη πόρων – για να στο πω έτσι – επειδή εγώ
μηχανογραφικά παρακολουθώ το πρόγραμμα με τον ίδιο τρόπο που το κάνει
και το Voucher. Απλώς δεν υπάρχει επικοινωνία. Δηλαδή, το ίδιο ωρολόγιο
του τάδε που πρέπει να το περάσω μέρα- μέρα, ώρα- ώρα, επιχείρησηεπιχείρηση πρέπει να το κάνω δύο φορές. Μία για μένα και μία για το
πρόγραμμα (ΚΕΚ α).

3.6.9. Πρακτικά ζητήματα υλοποίησης

Τόσο η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής, όσο και οι πάροχοι κατάρτισης και οι
επιχειρήσεις επισημαίνουν με έμφαση τα πρακτικά ζητήματα στην υλοποίηση των
δράσεων, όπως οι διαδικασίες χρηματοδότησης.
Το αρνητικό ήταν ότι καθυστέρησαν οι χρηματοδοτήσεις από εμάς, οι
πληρωμές κ.λ.π., γιατί υπήρχε δέσμευση, υπήρχε από την υπηρεσία
ενημέρωση ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλον αυτόν τον όγκο των
πληρωμών. Εμείς είχαμε κάνει πρόταση να πάμε και έξι μήνες μετά. Αλλά
βέβαια, λόγω της κρίσης και λόγω άλλων καταστάσεων έπρεπε να
επιταχυνθεί, επισπευσθεί. Εκεί λίγο υπήρξε ένα πρόβλημα με τις
χρηματοδοτήσεις (ΕΥΕ).
Ναι, μια πιο γρήγορη –ας πούμε- εκταμίευση των χρημάτων, γιατί υπάρχουν
καθυστερήσεις τουλάχιστον έξι μηνών, οκτώ μηνών, ενός χρόνου. Όσο να ‘ναι
και οι πάροχοι προκαταβάλουν το Ι.Κ.Α., πληρώνουν το προσωπικό,
πληρώνουν τους ανθρώπους που πάνε στην πρακτική άσκηση, όλα αυτά είναι
κάπως… Και οι ωφελούμενοι έμειναν ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα, δεν
μένουν ικανοποιημένοι από την αργή καταβολή των χρημάτων τους. Ακόμα
δεν έχουν πάρει τα παιδιά … και αυτό κάποια στιγμή βγήκε και άρχισαν και
έλεγαν ότι «δεν μας πληρώνετε, εκείνο, το άλλο…» και λογικό ήταν, γιατί τα
παιδιά ήθελαν να πάρουν αυτά τα 2.000 – 2.500€ και όταν μετά από ενάμιση
χρόνο δεν τα είχαν πάρει, υπήρχε ένα ζήτημα. (ΚΕΚ β)
Θα ήθελα να μειωνόταν η γραφειοκρατία, όσον αφορά συμβάσεις,
παρουσιολόγια, πληρωμές και όλο το κομμάτι του ελέγχου. Θα ήθελα τα
παιδιά τα οποία κάνουν πρακτική άσκηση να πληρώνονται κάθε μήνα για να
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μην νιώθω και εγώ ότι τον έχω έξι μήνες στην επιχείρησή μου και δεν
πληρώνεται και δεν έχει εν πάση περιπτώσει και την όρεξη να εργαστεί.
(Επιχείρηση Β)
Η αντιμετώπιση, επίσης, των καταχρηστικών πρακτικών είναι ένα θέμα που αφορά
ιδιαίτερα τους παρόχους κατάρτισης, αφού, σε αρκετές περιπτώσεις, αισθάνονται
ότι μειώνεται άδικα το κύρος τους και χρεώνονται με πρακτικές που τους είναι
ανοίκειες.
Πέρα από αυτά, ουσιαστικά να προσέξουμε λίγο τα προβλήματα και στις
φάσεις της επικοινωνίας, των καταχρηστικών – ας πούμε – προσεγγίσεων. Το
Υπουργείο είχε συστήσει επιτροπή δεοντολογίας και παρακολούθησης.
Υπήρχε μια δυστοκία σε κάποια ακραία περιστατικά, να δοθεί και μια ποινή.
Κάποτε πρέπει να πάρει και αυτή την απόφαση για να παραδειγματιστούν και
οι υπόλοιποι. Αφού έχει την αρμοδιότητα να το κάνει… Γιατί έτσι μας παίρνει
όλους η μπάλα και μας κατηγορούν όλους. Κάποια περιστατικά ακραία – τα
έχετε ακούσει και εσείς-. Ας πούμε «έλα σε μένα γιατί θα κληρώσω
αυτοκίνητο». Αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή αυτό, αν όχι μια ποινή, μια
σύσταση από την επιτροπή… (ΚΕΚ γ)
Το μέγεθος των επιχειρήσεων υποδοχής των πρακτικά ασκούμενων θέτει, επίσης,
ζητήματα που σχετίζονται με την ευελιξία διαχείρισης και παρακολούθησης.
θα προσπαθούσα να βγάλω από την προκήρυξη αυτή το γεγονός ότι ο
άνεργος θα πρέπει να είναι συνεχώς στο χώρο εργασίας. Δηλαδή εγώ σαν
οικονομολόγος όταν πρέπει να στείλω τον πρακτικά ασκούμενο άνθρωπο σε
εξωτερικές εργασίες, εφορίες, τράπεζες, να τον πάρω μαζί μου σε ραντεβού ή
σε εκθέσεις και δεν μου το επιτρέπει αυτό το πρόγραμμα, γιατί αν έρθει
κάποιος έλεγχος θα πρέπει να είναι στο γραφείο, αυτό από μόνο του ήτανε
προβληματικό. Ή επίσης, ότι θα έπρεπε να ξεκινήσει και να τελειώσει σε
συγκεκριμένες μέρες και ώρες, σύμφωνα δηλαδή με το πρόγραμμα μέσα σε
10 μέρες από τη στιγμή που τελείωνε τη θεωρητική κατάρτιση θα έπρεπε να
ξεκινήσει και η πρακτική άσκηση, και σε κάποιες περιπτώσεις δεν ήταν εφικτό
αυτό. Ή σε περίπτωση που ήθελα να τον προσλάβω μετά, πρέπει να το κάνω
την επόμενη μέρα αλλιώς δεν θα είχα το περιθώριο της επιδότησης
(Επιχείρηση Β).
Η δυνατότητα επιλογής και η εξασφάλιση του συνεχούς της ροής και της ευελιξίας
στη δομή, τη διάρθρωση και τη διάρκεια των προγραμμάτων καταγράφεται ως
πρόταση από τον ΟΑΕΔ.
Το να βγάζουμε σήμερα μια προκήρυξη και όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε,
γιατί είναι τυχερός και τη συγκεκριμένη στιγμή μπορεί και να κολλάει, δεν
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είναι καλό. Έπρεπε τα προγράμματα να είναι ανοικτά όλα τα χρόνια και να
είναι για τον κάθε ένα προσαρμοσμένα στις ατομικές του ανάγκες. Δηλαδή να
υπάρχει μια παλέτα προγραμμάτων, 10 για κατάρτιση και να είναι Voucher
και αφού σου κάνω τη διαγνωστική, θα σου λέω ότι εσύ χρειάζεσαι ένα
πρόγραμμα 6 μηνών. Πάρε το Voucher που αντιστοιχεί σε ένα πρόγραμμα 6
μηνών και πήγαινε από την αγορά και βρες το πιο κατάλληλο 6 μηνών και
κάντο. Εσύ θέλεις ένα πρόγραμμα 3 μηνών. Δηλαδή όλοι πρέπει να κάνουνε 6
μήνες ντε και καλά; Ή τόσων ωρών κατάρτιση, γιατί το επίπεδό σου διαφέρει
από των άλλων, είσαι πιο προχωρημένος, αλλά ακόμα θέλεις. Πάρε ένα
Voucher 3 μηνών, πήγαινε στην αγορά… Εκεί πρέπει να φτάσουμε (ΟΑΕΔ).
Σύνοψη – Συμπεράσματα


Τα ζητήματα συμβολής των εταίρων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση είναι
σημαντικά: ασάφεια στους ρόλους και τα καθήκοντα, έλλειψη εξασφάλισης
της συμπληρωματικότητας χωρίς αλληλεπικαλύψεις, περιορισμένη
διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και απόδοση ρόλου σε αυτούς,
ελλιπής ανατροφοδότηση ανάμεσα στους φορείς σχεδιασμού και τους
φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση, αξιοποίηση της εμπειρίας και της
τεχνογνωσίας των φορέων στον επανασχεδιασμό δράσεων.



Παρότι απουσιάζει ένα συγκροτημένο πλαίσιο οργανωμένου κοινωνικού
διαλόγου, έχει αναπτυχθεί το επίπεδο συνεργασίας τόσο των κοινωνικών
εταίρων μεταξύ τους όσο και μεταξύ παρόχων κατάρτισης και επιχειρήσεων.
Η συγκρότηση ενός τέτοιου πλαισίου θα διασφάλιζε αυξημένη δυνατότητα
οι επιταγές κατάρτισης να συνδέονται αποτελεσματικότερα με θέσεις
εργασίας που θα έχουν καταγραφεί. Σε ένα τέτοιο μοντέλο ο ωφελούμενος
επιλέγει με βάση πραγματικές προοπτικές απασχόλησης και αποφεύγονται
πρακτικές χειραγώγησης.



Η αξιοπιστία του συνόλου των Δράσεων τραυματίζεται ακριβώς λόγω τη
απουσίας ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού και διαφανούς συστήματος
διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, σε κεντρικό, αλλά και –
κυρίως– σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.



Η
ενίσχυση
των
προδιαγραφών
ποιότητας
α. το σύστημα αξιολόγησης των παρόχων κατάρτισης

σχετίζεται

με:

β. τη συγκρότηση πλαισίων μεθοδολογίας, προγραμμάτων σπουδών και
εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και διαδιακασιών συμβουλευτικής, που να
δεσμεύουν τους παρόχους κατάρτισης
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γ. η εξειδίκευση των δράσεων ανάλογα με το προφίλ και τα προσόντα των
ωφελουμένων, από τη μια μερικά, και τις τοπικές ανάγκες εργασίας, από την
άλλη
δ. η πρόσβαση σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων
ε. αποτελεσματικότερες, λιγότερο συμβατικές και περισσότερο ουσιαστικέςποιοτικές, διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου
στ. περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών
ζ. έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταχρηστικών πρακτικών
από τους παρόχους κατάρτισης ή τις επιχειρήσεις
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3.7 Αρχικός σχεδιασμός και επίτευξη ή μη των αρχικών στόχων της
ΠΑΝ
Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους οικονομικούς πόρους της Ε.Ε. που στοχεύει στην υλοποίηση των
«Εγγυήσεων για τη Νεολαία», δηλαδή στη δημιουργία ποιοτικών προσφορών
εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας.
Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των δεδομένων των Ερωτηματολογίων
Εισόδου και Εξόδου 6.806 μοναδικοί συμμετέχοντες (25,8%) δέχτηκαν τουλάχιστον
μια προσφορά εργασίας, θέσης πρακτικής άσκησης, συμμετοχής συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης ή ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης ή συμμετείχαν σε πρόγραμμα
κατάρτισης.
Σε επίπεδο συνόλου προσφορών, το 15,6% των ωφελουμένων δέχτηκαν προσφορά
εργασίας, το 2,5% πρακτικής άσκησης, το 8,1% συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, το 3%
ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης και το 2% συμμετείχαν σε πρόγραμμα
κατάρτισης.
Η ποιότητα των προσφορών εργασίας και πρακτικής άσκησης, καθώς και του
εγχειρήματος της αυτοαπασχόλησης έχουν, ήδη, αναλυθεί σε σχετικές ενότητες.
Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό των δύο υπό αξιολόγηση Πράξεων («Επιταγή
εισόδου για νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την
απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας» και «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 18
έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση επαγγελματικής
εμπειρίας»), η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ομάδων-στόχου
πραγματοποιήθηκε μέσα από την παροχή ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητική Κατάρτιση και Πρακτική Άσκησης) σε
συνδυασμό με υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης
(Επαγγελματική Συμβουλευτική, Σύζευξη, Εποπτεία, ορισμό Εργασιακού
Υπευθύνου).
Αναφορικά, λοιπόν, με τον κεντρικό σκοπό των Πράξεων που συνίστατο στην
επίτευξη μιας δομημένης πορείας ένταξης στην αγορά εργασίας, η διάρθρωση και
το περιεχόμενο (φυσικό αντικείμενο) του Προγράμματος διασφάλιζαν ένα σύνολο
αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενδυνάμωση της πρόσβασης των ωφελουμένων
στην απασχόληση με την απόκτηση ή αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς
και την προσαρμογή τους στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής
δραστηριότητας.
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Η επικέντρωση στις μειονεκτούσες ομάδες ήταν σημαντικό τμήμα του αρχικού
σχεδιασμού και στοχοθεσίας. Το 30,5% (8.058 άτομα) των ωφελουμένων
θεωρούνται μειονεκτούντα άτομα.
Από την ανάλυση των Προϋπολογισμών βάσει των σχετικών Προσκλήσεων των δύο
υπό αξιολόγηση Πράξεων (παρατίθεται σχετικός αναλυτικός πίνακας στο Κεφάλαιο
5ο: Αποδοτικότητα) προκύπτουν ότι:
Για την Δράση «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας», η ελάχιστη
προβλεπόμενη δαπάνη της Παρέμβασης ανέρχεται στα 104.040.000€48 ενώ το ύψος
του προϋπολογισμού της έχει καθοριστεί στα 108.000.000€. Η διαφορά
(108.000.000 – 104.040.000) αυτή ανέρχεται στα 3.960.000€ και αν διαιρεθεί με τα
300€ που έχουν ορισθεί ως δαπάνη για τις υπηρεσίες μετατροπής της πρακτικής
άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (3.960.000 / 300€) δείχνει ότι η
προβλεπόμενη αποτελεσματικότητά της ως προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας
αφορά 13.200 θέσεις απασχόλησης (44% του συνόλου των ωφελουμένων).
Για την Δράση «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας», η ελάχιστη
προβλεπόμενη δαπάνη της Παρέμβασης ανέρχεται στα 41.940.000€49 ενώ το ύψος
του προϋπολογισμού της έχει καθοριστεί στα 43.200.000€. Η διαφορά (43.200.000
– 41.940.000) αυτή ανέρχεται στα 1.260.000€ και αν διαιρεθεί με τα 300€ που
έχουν ορισθεί ως δαπάνη για τις υπηρεσίες μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (1.260.000 / 300€) δείχνει ότι η προβλεπόμενη
αποτελεσματικότητά της ως προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας αφορά 4.200
θέσεις απασχόλησης (35% του συνόλου των ωφελουμένων).
Με βάση τα στοιχεία από τα ερωτηματολόγια Εισόδου-Εξόδου και τα δεδομένα της
τηλεφωνικής έρευνας προσφορά εργασίας δέχτηκαν:


το 15,8% (2.976 άτομα) των ωφελουμένων της Δράσης «Επιταγή εισόδου
για νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την
απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας» με το 84% του συνόλου των

Το ύψος της δαπάνης προκύπτει από την άθροισμα του γινομένου των 12.000 ωφελουμένων
αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ με το ελάχιστο συνολικό κόστος ανά ωφελούμενο, χωρίς δηλαδή τις υπηρεσίες
μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (12.000 Χ 3.630€) και του
γινομένου των 18.000 ωφελουμένων αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με το ελάχιστο συνολικό κόστος ανά ωφελούμενο (18.000 Χ 3.360€).
49
Το ύψος της δαπάνης προκύπτει από την άθροισμα του γινομένου των 3.000 ωφελουμένων
αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ με το ελάχιστο συνολικό κόστος ανά ωφελούμενο, χωρίς δηλαδή τις υπηρεσίες
μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (3.000 Χ 3.630€) και του
γινομένου των 18.000 ωφελουμένων αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με το ελάχιστο συνολικό κόστος ανά ωφελούμενο (18.000 Χ 3.360€).
48
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προσφορών να προέρχονται από τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν την
πρακτική τους άσκηση,
το 15,1% (1.134 άτομα) των ωφελούμενων της Δράσης «Επιταγή εισόδου
για νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την
απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας» με το 82% του συνόλου των
προσφορών να προέρχονται από τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν την
πρακτική τους άσκηση.

Οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας έγινα αποδεκτές από το 86% των
συμμετεχόντων ηλικίας 25 έως 29 ετών και το 90% ηλικίας 18 έως 24 ετών
αντίστοιχα.
Σε κάθε περίπτωση, οι αξιολογικές διαπιστώσεις πραγματοποιούνται με την αίρεση
της μη ολοκλήρωσης της υλοποίησης των δύο υπό αξιολόγησης Πράξεων.
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αποτελεσματικότητα

Εισαγωγή
Αναμφίβολα, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι έως 29 ετών αναφορικά με
την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας έχουν ενταθεί σημαντικά από την έναρξη
της τρέχουσας πολύπλευρης και πολυεπίπεδης κρίσης.
Υπό αυτό το πρίσμα, η ενεργητική διαχείριση και καταπολέμηση -τόσο στο παρόν,
όσο και στο μέλλον- της νεανικής ανεργίας με άξονα την στέρεη, αποτελεσματική
και βιώσιμη προώθηση στην απασχόληση προϋποθέτει τη λήψη ειδικών,
εξειδικευμένων και στοχευμένων μέτρων με τη μορφή εξατομικευμένων ή
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή πρότεινε (5.12.2012) τη σύσταση του Συμβουλίου
για τη θέσπιση των εγγυήσεων για τη νεολαία με στόχο τη διασφάλιση από τα
κράτη-μέλη ότι νέοι εντός χρονικού διαστήματος 4 μηνών από τη στιγμή που είτε θα
εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση είτε θα καθίστανται άνεργοι, θα έχουν
διαζευκτικά μια ποιοτική (καλή) προσφορά εργασίας, συνεχή εκπαίδευση,
συμμετοχή σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ή μαθητείας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η έννοια των «εγγυήσεων» για τη νεολαία δεν είναι
καινούργια. Το Σκανδιναβικό Συμβούλιο, ήδη από το 1981, την όρισε ως «μια
κοινωνική κατάσταση όπου υπάρχουν εγγυήσεις προς όλους τους νέους για
πραγματικές ευκαιρίες σχετικά με την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την
απασχόληση σύμφωνα αφενός με τις επιδιώξεις, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα
του ατόμου, και αφετέρου με τις ανάγκες και τους στόχους της κοινωνίας». Σε αυτόν
το ορισμό θα μπορούσε σήμερα να προστεθεί και η διάσταση της οικονομίας -και
δη της πραγματικής οικονομίας- ως προς τις ανάγκες και τους στόχους.
Σε αυτήν την κατεύθυνση, λοιπόν, στον «πυρήνα» των εγγυήσεων ως κεντρικό
ζητούμενο και διακύβευμα, καθώς και σαν βασικό κριτήριο αξιολόγησης της
αποτελεσματικότητας βρίσκεται η παροχή της αναγκαίας υποστήριξης ή ενός
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πλέγματος υποστηρικτικών υπηρεσιών ώστε να επιτευχθεί ο προσδοκώμενος
στόχος, δηλαδή διαζευκτικά το αποτέλεσμα της προσφοράς εργασίας, της εγγραφής
σε συνεχή εκπαίδευση, της συμμετοχής σε πρόγραμμα μαθητείας ή πρακτικής
άσκησης.
Η αναγκαία υποστήριξη ποικίλει ανάλογα με την ατομική κατάσταση, γεγονός που
κατά συνέπεια διαμορφώνει ένα διαφορετικό περιεχόμενο στις παρεμβάσεις
συμβατό με τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε ομάδας-στόχου. Οι παρεμβάσεις αυτές
μπορούν, μεταξύ άλλων, να είναι:


βραχείες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας, όπως ο καθολικός
επαγγελματικός προσανατολισμός, η εκπαίδευση και η πληροφόρηση
σχετικά με ζητήματα και χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας,



παρεμβάσεις που εδράζονται στη διάγνωση αναγκών της αγοράς
εργασίας, την αξιολόγηση των εισερχομένων στην απασχόληση, την
αντιστοίχηση προσφοράς και ζήτησης θέσεων εργασίας,



βαθιές, μακροχρόνιες και πολυδιάστατες παρεμβάσεις στις περιπτώσεις
ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (π.χ. άτομα χαμηλών
δεξιοτήτων, προερχόμενα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, άτομα που
αντιμετωπίζουν γεωγραφικά εμπόδια ή άλλου τύπου φραγμούς κ.α.) στις
οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται και υλικές προσφορές προκειμένου να
διασφαλιστεί η επιτυχής συμμετοχής τους.

Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) εγκρίθηκε ύστερα από
σχετική πρόταση της Επιτροπής και πολιτική έκκληση υψηλού επίπεδου από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Φεβρουάριος 2013) για την καταπολέμηση της ανεργίας
των νέων.
Πιο συγκεκριμένα τέθηκε σε εφαρμογή το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
προκειμένου να προσφέρει πρόσθετη στήριξη σε άνεργα ή ανενεργά άτομα έως 25
ετών που διαβιούν σε περιοχές όπου το ποσοστό της νεανικής ανεργίας υπερέβαινε
το 25% κατά το 2012.
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Βασικός στόχος της εν λόγω Πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση των νέων εκτός
εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΝΕΕΤ/ ΕΑΕΚ) συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνιων ανέργων νέων ή και αυτών που δεν έχουν καταγραφεί ως
αναζητούντες απασχόληση.
Το σύνολο των μέτρων στο πλαίσιο της ΠΑΝ στοχεύουν άμεσα στους νέους με
γνώμονα τη διασφάλιση της παροχής υποστήριξης σε περιοχές της Ένωσης όπου οι
κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις είναι οξύτερες.
Με δεδομένο ότι σε κάθε περιφέρεια ή κράτος-μέλος οι ανάγκες -και κατ’ επέκταση
το περιεχόμενο της στήριξης- ποικίλουν, τα μέτρα που υποστηρίζονται μέσω της
ΠΑΝ ορίζονται στα επιχειρησιακά προγράμματα των κρατών-μελών, υποβάλλονται
και εγκρίνονται από την Επιτροπή.
Ενδεικτικά, η ΠΑΝ -κατά κανόνα-υποστηρίζει δράσεις για:


Πρακτικής Άσκησης



Μαθητείας



Τοποθέτησης σε θέση εργασίας και



Συνέχισης της εκπαίδευσης με σκοπό την απόκτηση προσόντων

και αποτελεί μία από τις κύριες Ευρωπαϊκές Πηγές Χρηματοδότησης στην
κατεύθυνση της ενίσχυσης της εφαρμογής των σχεδίων δράσης της Εγγύησης για
τους Νέους. Η ΠΑΝ λειτουργεί συμπληρωματικά σε άλλες δράσεις που
υιοθετούνται σε εθνικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
σχεδιάζονται και υλοποιούνται υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου στη βάση της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για την
Εγγύηση για τους Νέους.
Τυπικά παραδείγματα παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από την ΠΑΝ
συνιστούν:


Παροχή υψηλής ποιότητας περιόδων μαθητείας και πρακτικής άσκησης
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Παροχή της πρώτης επαγγελματικής εμπειρίας (τοποθετήσεις σε
επιχειρήσεις για τουλάχιστον 6 μήνες)



Μείωση του μη μισθολογικού κόστους



Στοχοθετημένες και άρτια σχεδιασμένες επιδοτήσεις μισθών και
προσλήψεων (βοηθήματα-κίνητρα)



Μέτρα κινητικότητας για τη σύνδεση δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας
(εργασιακή και εκπαιδευτική κινητικότητα)



Υποστήριξη νέων επιχειρηματιών για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων
(καθοδήγηση και πρόσβαση στη χρηματοδότηση / βοήθεια έναρξης
εργασιών για νέους επιχειρηματίες)



Ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης



Προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας, π.χ. για όσους έχουν πρόωρα
εγκαταλείψει το σχολείο.

Τα Κριτήρια αξιολόγησης των δράσεων στο πλαίσιο της ΠΑΝ είναι τα κάτωθι:


Αποτελεσματικότητα (γενικοί και ειδικοί στόχοι)



Αποδοτικότητα



Αντίκτυπος



Ποιότητα των προσφορών απασχόλησης που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες
σε δράσεις της ΠΑΝ

Η ανάγκη αύξησης της προχρηματοδότησης έρχεται ως απάντηση στο γεγονός ότι η
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς
συνολικά στα κράτη-μέλη, τουναντίον υπολείπονταν σε ανησυχητικό βαθμό.
Οι λόγοι ελλιπούς αξιοποίησης της εν λόγω Πρωτοβουλίας εντοπίζονται σε δύο
επίπεδα:
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αφενός στο γεγονός ότι είναι δύσκολη η εύρεση αρχικής χρηματοδότησης
τέτοιων προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο λόγω των ιδιαίτερα σοβαρών
οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα κράτημέλη. Επιπλέον, τα στενά περιθώρια που τίθενται στο πλαίσιο του
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν αφήνουν χώρο για χρήσιμους
ελιγμούς και ευελιξία, κυρίως αναφορικά με θέματα κοινωνικής πολιτικής
και πολιτικών απασχόλησης,



αφετέρου κάποια κράτη μέλη (συνήθως είναι τα ίδια στα οποία γίνεται
αναφορά στο προηγούμενο εδάφιο), δε φαίνεται να έχουν εμπράκτως
επιδείξει τη δυνατότητά τους για την εφαρμογή όλων εκείνων των
απαραίτητων, πρακτικών, νομικών ή γραφειοκρατικών διευθετήσεων έτσι
ώστε να ενεργοποιηθούν τα αντίστοιχα προγράμματα.

Στη χώρα μας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Πρόγραμμα ΠΑΝ ενεργοποιείται στην
κατεύθυνση της καταπολέμησης της νεανικής ανεργίας μέσα από τη δημιουργία
υψηλής ποιότητας ευκαιριών εκπαίδευσης, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τη
βιώσιμη απασχόληση για όλους. Ένα σύνολο μέτρων που υποστηρίζονται από την
ΠΑΝ

επικεντρώνονται στους

νέους

–άνεργους

και

ανενεργούς-

μέσω

Προγραμμάτων Μαθητείας, Πρακτικής Άσκησης, ενεργειών για την απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας, υποστήριξης της σύστασης νέων επιχειρήσεων και των
ολοκληρωμένων δράσεων με στόχο την επιλογή του κατάλληλου μέτρου.
Για τους νέους ηλικίας 24-29 ετών, η ΠΑΝ στηρίζει ειδικά τις ενέργειες για την
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και ενέργειες υποστήριξης της σύστασης νέων
επιχειρήσεων.
Τα προτεινόμενα μέτρα της ΠΑΝ, σύμφωνα και με τους διακηρυγμένους στόχους
της ΠΑΝ, σκοπεύουν:


στην προώθηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης,



στη βελτίωση των δεξιοτήτων

190


στην παροχή εργασιακής εμπειρίας στους νέους εκτός απασχόλησης,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης, με σκοπό τη στήριξη της ένταξης ή επανένταξης
στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης, η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας
των Πράξεων, αλλά και η ποσοτική και ποιοτική της αποτίμηση, πραγματοποιείται
με άξονες:


3 ειδικούς συνθετικούς δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων με γνώμονα την
ενίσχυση της απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων στις παρεμβάσεις της
ΠΑΝ (βάση 26.395 συμμετεχόντων/ερωτηματολόγια εισόδου-εξόδου),



τη διερεύνηση -σύμφωνα με συγκεκριμένους δείκτες, κριτήρια και
προδιαγραφές που έχουν τεκμηριώνονται και παρουσιάζεται στη σχετική
μεθοδολογία- της ποιότητας θέσης προσφοράς εργασίας και πρακτικής
άσκησης που έλαβαν οι ωφελούμενοι της ΠΑΝ έως και 28 ημέρες μετά την
ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους ή της δράσης
αυτοαπασχόλησης που ανέλαβαν εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος
(έρευνα πεδίου βάσεις: 501 ωφελούμενοι που έλαβαν προσφορά εργασίας,
261 ωφελούμενοι που δέχτηκαν προσφορά πρακτικής άσκησης, 150 που
ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης),



τη στόχευση στις μειονεκτούσες ομάδες (CO12,13,14,15,16,17 και οι
εγκαταλείποντες την εκπαίδευση χωρίς προσόντα) και τους NEETs, την
επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων για τις εν λόγω κατηγορίες
ωφελουμένων (διερεύνηση με τους 3 ως άνω συνθετικούς δείκτες και τις
ειδικές προδιαγραφές αξιολόγησης ποιότητας),



την αποτύπωση της προόδου του συνόλου των ωφελουμένων (και ανά
ομάδα) στην απασχόληση, κατάρτιση και εκπαίδευση (διασταύρωση με τους
3 ως άνω δείκτες).

191
Αναφορικά με τους 3 ειδικούς δείκτες, αυτοί συντίθεται κατά τα εξής:


Δείκτης Ωφελούμενοι που έλαβαν προσφοράς εργασίας, πρακτικής
άσκησης,

συνεχιζόμενης

εκπαίδευσης

ή

ανέλαβαν

δράση

αυτοαπασχόλησης ή συμμετέχουν σε κατάρτιση (υπολογίζονται ανά
μοναδικό ωφελούμενο οι συγκεκριμένες κατηγορίες μεταβλητών) ώστε να
αποτυπωθούν συνολικά οι εκροές ευκαιριών για απασχόληση, εκπαίδευση
και κατάρτιση, με δεδομένο ότι αυτές αποτελούν τόσο γενικό στόχο της ΠΑΝ
ή διατρέχουν -οριζόντια και κάθετα- την ειδική της στοχοθεσία, όσο και
παράγοντες

αυξημένης

σημαντικότητας

για

την

ενίσχυση

της

απασχολησιμότητας.


Δείκτης Ωφελούμενοι που βρίσκονται σε απασχόληση, αυτοαπασχόληση,
συνεχιζόμενη κατάρτιση ή πρακτική άσκηση (υπολογίζονται ανά μοναδικό
ωφελούμενο οι κατηγορίες μεταβλητών: αποδοχή προσφοράς εργασίας,
αυτοαπασχόληση, συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης, προσφορά σε
θέση πρακτικής άσκησης ή κατάρτισης, στο κεφάλαιο 4.1 τεκμηριώνονται
ζητήματα για τη σύσταση του εν λόγω συνθετικού δείκτη) προκειμένου να
προσεγγισθεί το αξιολογικό ερώτημα της ένταξης στην απασχόληση,
εκπαίδευση και κατάρτιση που είναι θεμελιώδης, διακηρυγμένος και
καταληκτικός στόχος της ΠΑΝ.



Δείκτης Ωφελούμενοι σε απασχόληση ή αυτοαπασχόληση (υπολογίζονται
ανά μοναδικό ωφελούμενο οι κατηγορίες μεταβλητών: αποδοχή προσφοράς
εργασίας και ανάληψη δράσης αυτοαπασχόλησης, παρουσιάζεται αναλυτικά
στο Κεφάλαιο Επιπτώσεις – Αντίκτυπος) για την επικέντρωση σε
αποτελέσματα που συνδέονται με την άμεση ένταξη των ωφελουμένων στην
αγορά εργασίας ή έστω στις «παρυφές» αυτής, αν συνεκτιμηθούν τα
στοιχεία του χαρακτήρα και του περιεχομένου της αυτοαπασχόλησης, αλλά
και πιθανής μη ενεργοποίησης αποδεχόμενων από τους συμμετέχοντες
προσφορών εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η χρήση των τριών συνθετικών δεικτών, πέρα από την
αποτίμηση του πολυεπίπεδου και πολυδιάστατου αντίκτυπου της συμμετοχής στην
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παρέμβαση της ΠΑΝ, επιλέχθηκε ως προϊόν της αρχικής παραδοχής ότι η βαρύτητα
κάθε προσφοράς ποικίλει και διακυμαίνεται ανάλογα με το αντικείμενο, το
περιεχόμενο, τη βιωσιμότητα, την ποιότητα και την -άμεση ή μεσοπρόθεσμηπροοπτική της.
Επισημαίνεται πως και η ίδια η συμμετοχή στην παρέμβαση της ΠΑΝ, και στο
πλέγμα των παρεχόμενων κύριων και υποστηρικτικών υπηρεσιών της, συνιστά
«αποτέλεσμα» για τους ωφελούμενους και την αγορά εργασίας αφού αποτελεί
συμμετοχή σε μια διαδικασία με προστιθέμενη αξία για την ενδυνάμωση της
απασχολησιμότητάς τους, δηλαδή της ικανότητάς τους για ένταξη, παραμονή,
ανέλιξη ή/και κινητικότητα στην αγορά εργασίας.
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4.1. Επίτευξη του γενικού στόχου της βιώσιμης ένταξης των νέων
στην αγορά εργασίας και των ειδικών στόχων στο πλαίσιο του ΕΚΤ.
Συμβολή στην αντιμετώπιση των NEETs.

26.395 συμμετέχοντες στην
παρέμβαση της ΠΑΝ
Προσφορά εργασίας

Αυτοαπασχολούμενος

15,6%

3,0%

Θέση πρακτικής
άσκησης
2,5%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

15,6%

84,4%

3,0%

97,0%

2,5%

97,5%

Ν=4.110

Ν=22.285

Ν=793

Ν=25.602

Ν=663

Ν=25.732

Πίνακας: Οι κατανομές των συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ
σύμφωνα με τη θέση τους στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την
κατάρτιση
Ν

% των
ερωτώμενων*

Δέχτηκαν προσφορά εργασίας

4.110

15,6%

Αποδοχή προσφοράς εργασίας

3.385

12,8%

Αυτοαπασχολούμενος

793

3,0%

Προσφορά σε θέση πρακτικής άσκησης

663

2,5%

Προσφορά σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση

2.149

8,1%

530

2,0%

Συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης
* στο σύνολο των 26.395 συμμετεχόντων στο πρόγραμμα
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Από το σύνολο των 26.395 συμμετεχόντων στην ΠΑΝ, το 15,6% (ήτοι 4.110
συμμετέχοντες) δέχτηκαν προσφορά εργασίας έως και 28 ημέρες μετά την
ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την παρέμβαση, το 3% (793
άτομα) ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης στο 2,5% (663 άτομα) προσφέρθηκε
θέση πρακτικής άσκησης, το 8,1% (2.149) έλαβε προσφορά συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης ενώ το 2% συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Σε μια πρώτη προσέγγιση διερεύνησης της θέσης των συμμετεχόντων της ΠΑΝ μετά την έξοδό τους από την παρέμβαση- στην αγορά εργασίας, την κατάρτιση και
την εκπαίδευση, υπολογίζοντας τους ωφελούμενους που αποδέχτηκαν την
προσφορά εργασίας, ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης, δέχτηκαν προσφορά
θέσης πρακτικής άσκησης ή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή συμμετείχαν σε
πρόγραμμα κατάρτισης εντοπίζονται 6.304 μοναδικοί ωφελούμενοι που
εμφανίζουν τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά (στη βάση των
7.520 ατόμων, υπήρχαν ωφελούμενοι που ενέπιπταν σε περισσότερες από μία
κατηγορίες π.χ. αποδοχή προσφοράς εργασίας και προσφορά σε συνεχιζόμενη
εκπαίδευση κ.λπ.).
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Κατά συνέπεια το 23,9% του συνόλου των ωφελουμένων βρίσκεται σε
απασχόληση, κατάρτιση ή εκπαίδευση.
Αξίζει να σημειωθεί πως έχει χρησιμοποιηθεί ο δείκτης προσφοράς (και όχι
αποδοχής) πρακτικής άσκησης διότι:
α) δεν υπήρχε σχετική ερώτηση περί αποδοχής πρακτικής άσκησης στο
ερωτηματολόγιο εξόδου (βάση 26.395 ωφελούμενοι)
β) η αποδοχή της προσφοράς πρακτικής άσκησης έτσι όπως προέκυψε από τα
ευρήματα της έρευνας (βάση 261 ερωτώμενων) ανέρχεται σε 88% ενώ αν
συνυπολογιστούν και οι αλληλοκαλύψεις (π.χ. μη αποδοχή προσφοράς πρακτικής
άσκησης και αποδοχή θέσης εργασίας κ.λπ.) τότε το συγκεκριμένο μέγεθος δεν
μπορεί να αποτυπωθεί επακριβώς αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σχεδόν
ισοδύναμο με το αντίστοιχο μέγεθος της προσφοράς θέσης πρακτικής άσκησης
(2,5%).
Δείκτης: Ωφελούμενοι που δέχτηκαν προσφορά εργασίας, πρακτικής άσκησης ή
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης ή ανέλαβαν δράση
αυτοαπασχόλησης μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ

Αποδοχή
προσφοράς
εργασίας
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4.110 συμμετέχοντες στην παρέμβαση της ΠΑΝ
που δέχτηκαν προσφορά εργασίας

Προσφορά
εργασίας

Τύπος
προσφοράς εργασίας

Αποδοχή
προσφοράς
εργασίας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

15,6%

84,4%

82,4%

17,6%

Ν=4.110

Ν=22.285

Ν=3.385

Ν=725

Πλήρους
απασχόλ. και
αορίστου

Πλήρους
απασχόλ.
και
ορισμένου

Μερικής
απασχόλ.
και
ορισμένου

Μερικής
απασχόλ.
και
αορίστου

32,8%

23,5%

21,4%

18,4%

Για τους 4.110 ωφελούμενους της ΠΑΝ που έλαβαν προσφορά εργασίας αυτή
αφορούσε:


32,8% πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου



23,5% πλήρη απασχόληση ορισμένου χρόνου



21,4% μερική απασχόληση ορισμένου χρόνου



18,4% μερική απασχόληση αορίστου χρόνου

την οποία και αποδέχτηκε το 82,4% (3.385 άτομα).
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Πίνακας: Η κατανομή του τύπου προσφοράς στους 4.110 συμμετέχοντες
στο πρόγραμμα στους οποίους έγινε προσφορά εργασίας
Ν

% των
ερωτώμενων*

7

0,2%

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου

757

18,4%

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και ορισμένου

878

21,4%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου

1.348

32,8%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου

967

23,5%

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

31

0,8%

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

122

3,0%

4.110

100,0%

Θέση μονίμου δημόσιου υπαλλήλου

Σύνολο
*σε 4.110 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που δέχτηκαν
προσφορά εργασίας

Από το σύνολο των 4.110 προσφερόμενων θέσεων εργασίας, το 96,1% (3.950
θέσεις) προέρχεται από τον αμιγώς ιδιωτικό τομέα της οικονομίας ενώ το 3,9%
(160 θέσεις) από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Στην ειδική Ενότητα Διερεύνηση Ποιότητας Προσφοράς Εργασίας, Πρακτικής
Άσκησης και Αυτοαπασχόλησης προσεγγίζονται και συσχετίζονται ειδικότερα
ποσοτικά δεδομένα και ποιοτικά χαρακτηριστικά στη βάση της αποτίμησης τόσο της
βιώσιμης ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας, όσο και των προδιαγραφών
διασφάλισης ποιότητας της πρακτικής άσκησης.

198
4.1.1. Άμεσα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση

Ωφελουμένοι που βρίσκονται σε
απασχόληση, αυτοαπασχόληση, συνεχιζόμενη κατάρτιση ή
πρακτική άσκηση
μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ
Δείκτες CO - Μειονεκτούσες ομάδες
CO12

CO13

CO14

Μέλη νοικοκυριού που δεν
εργάζεται κανένας

Μέλος νοικοκυριού που
δεν εργάζεται και ζουν
συντηρούμενα τέκνα

Μέλη μονοπρόσωπoυ
νοικοκυριού με
συντηρούμενα τέκνα

22,5%

20,4%

22,0%

CO15

CO16

CO17

Μέλη Μουσουλμανικής
Μειονότητας Θράκης,
Ρομά ή Μετανάστες

Άτομα με αναπηρία

17,9%

22,3%

Πρόσφυγες ή Αιτούντες άσυλο
ή Απεξαρτημένα Άτομα ή
Φυλακισμένοι/
Αποφυλακισμένοι

34,7%

Εγκατέλειψαν
την εκπαίδευση
χωρίς προσόντα

Ηλικιακή ομάδα
18 έως 24

14,7%

23,0%

ετών
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Η ένταξη στην αγορά εργασίας, η ανάληψη δράσης αυτοαπασχόλησης και η
συμμετοχή σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, κατάρτισης ή συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης συνιστούν, μεταξύ άλλων, σημαντικούς παράγοντες αφενός για την
ενίσχυση της απασχολησιμότητας, και αφετέρου για την κοινωνική (επαν)ένταξη
και την αντιμετώπιση της περιθωριοποίησης, την καταπολέμηση της φτώχειας και
ειδικότερα των πιο ακραίων μορφών ένδειας.
Συνολικά, λοιπόν, για τον πληθυσμό των συμμετεχόντων που ανήκουν σε
μειονεκτούσες ομάδες βρίσκονται σε απασχόληση, αυτοαπασχόληση, εκπαίδευση,
συνεχιζόμενη κατάρτιση ή πρακτική άσκηση μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ:


το 22,5% (1.275 άτομα) των ωφελουμένων μελών νοικοκυριού χωρίς
εργαζόμενο



το 20,4% (520 άτομα) των ωφελουμένων μελών νοικοκυριού χωρίς
εργαζόμενο που ζουν συντηρούμενα τέκνα



το 22% (450 άτομα) των ωφελουμένων μελών μονοπρόσωπου νοικοκυριού
με συντηρούμενα τέκνα



το 17,9% (156 άτομα) των ωφελουμένων μελών Μουσουλμανικής
Μειονότητας Θράκης, Ρομά ή Μετανάστες



το 22,3% (59 άτομα) των ωφελουμένων που είναι άτομα με αναπηρία



το 34,7% (26 άτομα) των ωφελουμένων που είναι Πρόσφυγες ή Αιτούντες
άσυλο ή Απεξαρτημένα Άτομα ή Φυλακισμένοι/Αποφυλακισμένοι



το 14,7% (105 άτομα) των ωφελουμένων που εγκατέλειψαν την εκπαίδευση
χωρίς προσόντα



το 23% (1.728 άτομα) των ωφελουμένων ηλικίας 18 έως 24 ετών 28 ημέρες
μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την ΠΑΝ

Αξίζει να σημειωθεί η χαμηλή «επίδοση» (16,7% - το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ
των ειδικών ομάδων) σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο των
ωφελουμένων (28,5%) που παρατηρείται ως προς την ένταξη σε απασχόληση,
εκπαίδευση, κατάρτιση, πρακτική άσκηση και αυτοαπασχόληση για την ειδική
ομάδα ωφελουμένων που εγκατέλειψαν την εκπαίδευση χωρίς προσόντα, μια
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πληθυσμιακή κατηγορία πρώτιστης προτεραιότητας για τη στόχευση τόσο της ΠΑΝ,
όσο και του συστήματος παρεμβάσεων «Εγγύηση για τη Νεολαία».

Προσφορά ή Αυτοαπασχολούμενος ή Πρακτική ή Συνεχιζόμενη ή Κατάρτιση Κατάρτιση * Μειονεκτούσες
ομάδες Crosstabulation

Μειονεκτούσες

Total

ομάδες
ΝΑΙ
Προσφορά ή Αυτοαπασχολούμενος ή Πρακτική ή

ΝΑΙ

Συνεχιζόμενη ή Κατάρτιση
ΟΧΙ

Total

ΟΧΙ

1951

4855

6806

24,2%

26,5%

25,8%

6107

13482

19589

75,8%

73,5%

74,2%

8058

18337

26395

100,0%

100,0%

100,0%

Συνολικά, το 24,2% (1.951 μοναδικά άτομα σε σύνολο 8.058 μοναδικών ατόμων)
των συμμετεχόντων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή προέρχονται από
περιθωριοποιημένες κοινότητες (CO12,13,14,15,16,17) ή εγκατέλειψαν την
εκπαίδευση χωρίς προσόντα δέχτηκαν προσφορά εργασίας ή πρακτικής άσκησης
ή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης ή
ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ.
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Αποδοχή Προσφοράς ή Αυτοαπασχολούμενος ή Πρακτική ή Συνεχιζόμενη ή Κατάρτιση
* Μειονεκτούσες ομάδες Crosstabulation

Μειονεκτούσες

Total

ομάδες
ΝΑΙ
Αποδοχή Προσφοράς ή Αυτοαπασχολούμενος ή Πρακτική ή

ΝΑΙ

Συνεχιζόμενη ή Κατάρτιση
ΟΧΙ

Total

ΟΧΙ

1784

4520

6304

22,1%

24,6%

23,9%

6274

13817

20091

77,9%

75,4%

76,1%

8058

18337

26395

100,0%

100,0%

100,0%

Αντίστοιχα, το 22,1% (1.784 μοναδικά άτομα σε σύνολο 8.058 μοναδικών ατόμων)
των εν λόγω συμμετεχόντων (CO12,13,14,15,16,17 ή εγκαταλείποντες την
εκπαίδευση χωρίς προσόντα) βρίσκονται σε απασχόληση, αυτοαπασχόληση,
εκπαίδευση, πρακτική άσκηση ή συνεχιζόμενη κατάρτιση μετά την έξοδό τους
από την ΠΑΝ.
Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση της θέσης σε απασχόληση, εκπαίδευση,
κατάρτιση, πρακτική άσκηση και αυτοαπασχόληση, καθώς και το περιεχόμενο της
προσφοράς για όλες τις μειονεκτούσες ομάδες.
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CO12 :Μέλη νοικοκυριού που δεν εργάζεται κανένας
Πίνακας: Οι κατανομές των συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ
σύμφωνα με τη θέση τους στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την
κατάρτιση στη βάση των 5.662 ερωτώμενων – μελών νοικοκυριού που δεν
εργάζεται κανένας
Ν

% των
ερωτώμενων*

Δέχτηκαν προσφορά εργασίας

906

16,0%

Αποδοχή προσφοράς εργασίας

742

13,1%

Αυτοαπασχολούμενος

110

1,9%

Προσφορά σε θέση πρακτικής άσκησης

149

2,6%

Προσφορά σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση

425

7,5%

Συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης

115

2,0%

* στο σύνολο των 5.662 ερωτώμενων

Πίνακας: Η κατανομή του τύπου προσφοράς στους 906 ερωτώμενους μέλη νοικοκυριού που δεν εργάζεται κανένας και στους οποίους έγινε
προσφορά εργασίας
Ν

% των
ερωτώμενων*

5

0,6%

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και
αορίστου

163

18,0%

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και
ορισμένου

199

22,0%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και
αορίστου

288

31,8%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και
ορισμένου

216

23,8%

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

11

1,2%

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

24

2,6%

906

100,0%

Θέση μονίμου δημόσιου υπαλλήλου

Σύνολο
*σε 906 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που δέχτηκαν
προσφορά εργασίας

203
Από το σύνολο των 5.662 συμμετεχόντων μελών νοικοκυριού που δεν εργάζεται
κανένας


το 16% (906 άτομα) δέχτηκαν προσφορά εργασίας έως και 28 ημέρες μετά
την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την ΠΑΝ, το 81,9%
αυτών αποδέχτηκε την προσφερόμενη θέση εργασίας, ήτοι το 13,1% του
συνόλου



το 1,9% (110 άτομα) ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης



το 2,6% (149 άτομα) δέχτηκαν προσφορά για θέση πρακτικής άσκησης



το 7,5% (425 άτομα) δέχτηκαν προσφορά σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση



το 2% (115 άτομα) συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Συνολικά το 22,5% (1.275 άτομα) των ωφελουμένων μελών νοικοκυριού χωρίς
εργαζόμενο βρίσκονται σε απασχόληση, αυτοαπασχόληση, συνεχιζόμενη
κατάρτιση ή πρακτική άσκηση μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ.

Από το σύνολο των 906 συμμετεχόντων που υπάγονται στην ως άνω ομάδα και
έλαβαν προσφορά εργασίας, αυτή αφορούσε:


31,8% πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου



23,8% πλήρη απασχόληση ορισμένου χρόνου



22% μερική απασχόληση ορισμένου χρόνου



18% μερική απασχόληση αορίστου χρόνου



4,4% απασχόληση το δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα (2,6% ορισμένου
χρόνου).

204

CO13 Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται και ζουν συντηρούμενα
τέκνα

Πίνακας: Οι κατανομές των συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ
σύμφωνα με τη θέση τους στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την
κατάρτιση στη βάση των 2.543 ερωτώμενων – μελών νοικοκυριού που δεν
εργάζεται κανένας και ζουν συντηρούμενα τέκνα
Ν

% των
ερωτώμενων*

Δέχτηκαν προσφορά εργασίας

348

13,7%

Αποδοχή προσφοράς εργασίας

283

11,1%

Αυτοαπασχολούμενος

42

1,7%

Προσφορά σε θέση πρακτικής άσκησης

63

2,5%

Προσφορά σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση

209

8,2%

Συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης

53

2,1%

* στο σύνολο των 2.543 ερωτώμενων

Πίνακας: Η κατανομή του τύπου προσφοράς στους 348 συμμετέχοντες–μέλη
νοικοκυριού που δεν εργάζεται κανένας και ζουν συντηρούμενα τέκνα και στους
οποίους έγινε προσφορά εργασίας
Ν

% των
ερωτώμενων*

-

-

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου

70

20,1%

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και ορισμένου

80

23,0%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου

105

30,2%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου

81

23,3%

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

4

1,1%

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

8

2,3%

348

100,0%

Θέση μονίμου δημόσιου υπαλλήλου

Σύνολο
*σε 348 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που δέχτηκαν
προσφορά εργασίας
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Από το σύνολο των 2.543 συμμετεχόντων μελών νοικοκυριού που δεν εργάζεται
κανένας και ζουν συντηρούμενα τέκνα:


το 13,7% (348 άτομα) δέχτηκαν προσφορά εργασίας έως και 28 ημέρες μετά
την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την ΠΑΝ, το 81,3%
αυτών αποδέχτηκε την προσφερόμενη θέση εργασίας, ήτοι το 11,1% του
συνόλου



το 1,7% (42 άτομα) ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης



το 2,5% (63 άτομα) δέχτηκαν προσφορά για θέση πρακτικής άσκησης



το 8,2% (209 άτομα) δέχτηκαν προσφορά σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση



το 2,1% (53 άτομα) συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Συνολικά το 20,4% (520 άτομα) των ωφελουμένων μελών νοικοκυριού χωρίς
εργαζόμενο που ζουν συντηρούμενα τέκνα βρίσκονται σε απασχόληση,
αυτοαπασχόληση, συνεχιζόμενη κατάρτιση ή πρακτική άσκηση μετά την έξοδό
τους από την ΠΑΝ.

Από το σύνολο των 348 συμμετεχόντων που υπάγονται στην ως άνω ομάδα και
έλαβαν προσφορά εργασίας, αυτή αφορούσε:


30,2% πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου



23,3% πλήρη απασχόληση ορισμένου χρόνου



23% μερική απασχόληση ορισμένου χρόνου



20,1% μερική απασχόληση αορίστου χρόνου



3,4% απασχόληση το δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα (2,3% ορισμένου
χρόνου).
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CO14 Μέλη μονοπρόσωπoυ νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα
Πίνακας: Οι κατανομές των συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ
σύμφωνα με τη θέση τους στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την
κατάρτιση στη βάση των 2.048 ερωτώμενων – μελών μονοπρόσωπoυ
νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα
Ν

% των
ερωτώμενων*

Δέχτηκαν προσφορά εργασίας

305

14,9%

Αποδοχή προσφοράς εργασίας

247

12,1%

Αυτοαπασχολούμενος

44

2,1%

Προσφορά σε θέση πρακτικής άσκησης

51

2,5%

Προσφορά σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση

181

8,8%

Συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης

41

2,0%

* στο σύνολο των 2.048 ερωτώμενων

Πίνακας: Η κατανομή του τύπου προσφοράς στους 305 ερωτώμενους - μέλη
μονοπρόσωπoυ νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα και στους οποίους έγινε
προσφορά εργασίας
Ν

% των
ερωτώμενων*

-

-

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου

76

24,9%

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και ορισμένου

70

23,0%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου

79

25,9%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου

73

23,9%

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

1

0,3%

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

6

2,0%

305

100,0%

Θέση μονίμου δημόσιου υπαλλήλου

Σύνολο
*σε 305 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που δέχτηκαν
προσφορά εργασίας
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Από το σύνολο των 2.048 συμμετεχόντων μελών μονοπρόσωπου νοικοκυριού με
συντηρούμενα τέκνα


το 14,9% (305 άτομα) δέχτηκαν προσφορά εργασίας έως και 28 ημέρες μετά
την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την ΠΑΝ, το 81%
αυτών αποδέχτηκε την προσφερόμενη θέση εργασίας, ήτοι το 12,1% του
συνόλου



το 2,1% (44 άτομα) ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης



το 2,5% (51 άτομα) δέχτηκαν προσφορά για θέση πρακτικής άσκησης



το 8,8% (181 άτομα) δέχτηκαν προσφορά σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση



το 2% (41 άτομα) συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Συνολικά το 22% (450 άτομα) των ωφελουμένων μελών μονοπρόσωπου
νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα βρίσκονται σε απασχόληση,
αυτοαπασχόληση, συνεχιζόμενη κατάρτιση ή πρακτική άσκηση μετά την έξοδό
τους από την ΠΑΝ.

Από το σύνολο των 305 συμμετεχόντων που υπάγονται στην ως άνω ομάδα και
έλαβαν προσφορά εργασίας, αυτή αφορούσε:


25,9% πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου



23,9% πλήρη απασχόληση ορισμένου χρόνου



23% μερική απασχόληση ορισμένου χρόνου



24,9% μερική απασχόληση αορίστου χρόνου



2,3% απασχόληση το δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα (2% ορισμένου
χρόνου).

208

CO15 Μέλη Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, Ρομά ή
Μετανάστες
Πίνακας: Οι κατανομές των συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ
σύμφωνα με τη θέση τους στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την
κατάρτιση στη βάση των 870 ερωτώμενων που είναι μέλη Μουσουλμανικής
Μειονότητας Θράκης, Ρομά ή Μετανάστες
Ν

% των
ερωτώμενων*

Δέχτηκαν προσφορά εργασίας

104

12,0%

Αποδοχή προσφοράς εργασίας

85

9,8%

Αυτοαπασχολούμενος

9

1,0%

Προσφορά σε θέση πρακτικής άσκησης

21

2,4%

Προσφορά σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση

67

7,7%

Συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης

15

1,7%

* στο σύνολο των 870 ερωτώμενων

Πίνακας: Η κατανομή του τύπου προσφοράς στους 104 ερωτώμενους - μέλη
Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, Ρομά ή Μετανάστες
Ν

% των
ερωτώμενων*

-

-

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου

17

16,3%

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και ορισμένου

22

21,2%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου

44

42,3%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου

19

18,3%

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

-

-

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

2

1,9%

104

100,0%

Θέση μονίμου δημόσιου υπαλλήλου

Σύνολο
*σε 104 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που δέχτηκαν
προσφορά εργασίας
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Από το σύνολο των 870 συμμετεχόντων μελών Μουσουλμανικής Μειονότητας
Θράκης, Ρομά ή Μετανάστες


το 12% (104 άτομα) δέχτηκαν προσφορά εργασίας έως και 28 ημέρες μετά
την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την ΠΑΝ, το 81,7%
αυτών αποδέχτηκε την προσφερόμενη θέση εργασίας, ήτοι το 9,8% του
συνόλου



το 1% (9 άτομα) ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης



το 2,4% (21 άτομα) δέχτηκαν προσφορά για θέση πρακτικής άσκησης



το 7,7% (67 άτομα) δέχτηκαν προσφορά σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση



το 1,7% (15 άτομα) συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Συνολικά το 17,9% (156 άτομα) των ωφελουμένων μελών Μουσουλμανικής
Μειονότητας Θράκης, Ρομά ή
Μετανάστες βρίσκονται σε απασχόληση,
αυτοαπασχόληση, συνεχιζόμενη κατάρτιση ή πρακτική άσκηση μετά την έξοδό
τους από την ΠΑΝ.

Από το σύνολο των 104 συμμετεχόντων που υπάγονται στην ως άνω ομάδα και
έλαβαν προσφορά εργασίας, αυτή αφορούσε:


42,3% πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου



18,3% πλήρη απασχόληση ορισμένου χρόνου



21,2% μερική απασχόληση ορισμένου χρόνου



16,3% μερική απασχόληση αορίστου χρόνου



1,9% απασχόληση το δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα (ορισμένου
χρόνου στο σύνολό τους).
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CO16 Άτομα με αναπηρία
Πίνακας: Οι κατανομές των συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ
σύμφωνα με τη θέση τους στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την
κατάρτιση στη βάση των 264 ερωτώμενων που είναι άτομα με αναπηρία
Ν

% των
ερωτώμενων*

Δέχτηκαν προσφορά εργασίας

23

8,7%

Αποδοχή προσφοράς εργασίας

17

6,4%

Αυτοαπασχολούμενος

6

2,3%

Προσφορά σε θέση πρακτικής άσκησης

12

4,5%

Προσφορά σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση

32

12,1%

Συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης

6

2,3%

* στο σύνολο των 264 ερωτώμενων

Πίνακας: Η κατανομή του τύπου προσφοράς στους 23 ερωτώμενους που είναι
άτομα με αναπηρία
Ν

% των
ερωτώμενων*

Θέση μονίμου δημόσιου υπαλλήλου

-

-

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου

4

17,4%

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και ορισμένου

5

21,7%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου

8

34,8%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου

6

26,1%

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

-

-

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

-

-

23

100,0%

Σύνολο
*σε 23 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που δέχτηκαν
προσφορά εργασίας
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Από το σύνολο των 264 συμμετεχόντων μελών που είναι άτομα με αναπηρία


το 8,7% (23 άτομα) δέχτηκαν προσφορά εργασίας έως και 28 ημέρες μετά
την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την ΠΑΝ, το 73,9%
αυτών αποδέχτηκε την προσφερόμενη θέση εργασίας, ήτοι το 6,4% του
συνόλου



το 2,3% (6 άτομα) ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης



το 4,5% (12 άτομα) δέχτηκαν προσφορά για θέση πρακτικής άσκησης



το 12,1% (32 άτομα) δέχτηκαν προσφορά σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση



το 2,3% (6 άτομα) συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Συνολικά το 22,3% (59 άτομα) των ωφελουμένων που είναι άτομα με αναπηρία
βρίσκονται σε απασχόληση, αυτοαπασχόληση, συνεχιζόμενη κατάρτιση ή
πρακτική άσκηση μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ.

Από το σύνολο των 104 συμμετεχόντων που υπάγονται στην ως άνω ομάδα και
έλαβαν προσφορά εργασίας, αυτή αφορούσε:


42,3% πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου



18,3% πλήρη απασχόληση ορισμένου χρόνου



21,2% μερική απασχόληση ορισμένου χρόνου



16,3% μερική απασχόληση αορίστου χρόνου



καμία προσφερόμενη θέση από το δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.
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CO17 Πρόσφυγες ή Αιτούντες άσυλο ή Απεξαρτημένα Άτομα ή
Φυλακισμένοι/Αποφυλακισμένοι
Πίνακας: Οι κατανομές των συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ
σύμφωνα με τη θέση τους στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την
κατάρτιση στη βάση των 75 ερωτώμενων που είναι Πρόσφυγες ή Αιτούντες
άσυλο ή Απεξαρτημένα Άτομα ή Φυλακισμένοι /Αποφυλακισμένοι
Ν

% των
ερωτώμενων*

Δέχτηκαν προσφορά εργασίας

17

22,7%

Αποδοχή προσφοράς εργασίας

14

18,7%

Αυτοαπασχολούμενος

2

2,7%

Προσφορά σε θέση πρακτικής άσκησης

3

4,0%

Προσφορά σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση

7

9,3%

Συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης

3

4,0%

* στο σύνολο των 75 ερωτώμενων

Πίνακας: Η κατανομή του τύπου προσφοράς στους 17 ερωτώμενους που είναι
Πρόσφυγες ή Αιτούντες άσυλο ή Απεξαρτημένα Άτομα ή Φυλακισμένοι
/Αποφυλακισμένοι
Ν

% των
ερωτώμενων*

Θέση μονίμου δημόσιου υπαλλήλου

-

-

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου

3

17,6%

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και ορισμένου

3

17,6%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου

5

29,4%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου

5

29,4%

1

5,9%

17

100,0%

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Σύνολο
*σε 17 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που δέχτηκαν
προσφορά εργασίας
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Από το σύνολο των 75 συμμετεχόντων μελών που είναι Πρόσφυγες ή Αιτούντες
άσυλο ή Απεξαρτημένα Άτομα ή Φυλακισμένοι/Αποφυλακισμένοι


το 22,7% (17 άτομα) δέχτηκαν προσφορά εργασίας έως και 28 ημέρες μετά
την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την ΠΑΝ, το 82,3%
αυτών αποδέχτηκε την προσφερόμενη θέση εργασίας, ήτοι το 18,7% του
συνόλου



το 2,7% (2 άτομα) ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης



το 4,0% (3 άτομα) δέχτηκαν προσφορά για θέση πρακτικής άσκησης



το 9,3% (7 άτομα) δέχτηκαν προσφορά σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση



το 4% (3 άτομα) συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Συνολικά το 34,7% (26 άτομα) των ωφελουμένων που είναι Πρόσφυγες ή
Αιτούντες άσυλο ή Απεξαρτημένα Άτομα ή Φυλακισμένοι/Αποφυλακισμένοι
βρίσκονται σε απασχόληση, αυτοαπασχόληση, συνεχιζόμενη κατάρτιση ή
πρακτική άσκηση μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ.

Από το σύνολο των 17 συμμετεχόντων που υπάγονται στην ως άνω ομάδα και
έλαβαν προσφορά εργασίας, αυτή αφορούσε:


29,4% πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου



29,4% πλήρη απασχόληση ορισμένου χρόνου



17,6% μερική απασχόληση ορισμένου χρόνου



17,6% μερική απασχόληση αορίστου χρόνου



5,9% απασχόληση το δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα (ορισμένου
χρόνου στο σύνολό τους).
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Συμμετέχοντες που εγκατέλειψαν την εκπαίδευση χωρίς προσόντα
Πίνακας: Οι κατανομές των συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ
σύμφωνα με τη θέση τους στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την
κατάρτιση στη βάση των 715 ερωτώμενων αποφοίτων Γυμνασίου ή ΣΔΕ
(Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας) ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μη
αποφοίτων δημοτικού σχολείου
Ν

% των
ερωτώμενων*

Δείκτης
CO12

Μέλη νοικοκυριού που δεν εργάζεται κανένας

223

31,2%

CO13

Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται και ζουν
συντηρούμενα τέκνα

154

21,5%

CO14

Μέλη μονοπρόσωπoυ νοικοκυριού με
συντηρούμενα τέκνα

99

13,8%

CO15

Μέλη Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης,
Ρομά ή Μετανάστες

121

17,0%

Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης

57

8,0%

Ρομά

29

4,1%

Μετανάστες

35

4,9%

CO16

Άτομα με αναπηρία

8

1,1%

CO17

Πρόσφυγες ή Αιτούντες άσυλο ή Απεξαρτημένα
Άτομα ή Φυλακισμένοι/Αποφυλακισμένοι

1

0,001%

Πρόσφυγες

1

0,001%

Αιτούντες άσυλο

-

-

Απεξαρτημένα Άτομα

-

-

Φυλακισμένοι/Αποφυλακισμένοι

1

0,001%

CO18

Άστεγοι

* στο σύνολο των 715 συμμετεχόντων στο πρόγραμμα

Με

δεδομένο

το

υψηλό

ποσοστό

σχολικής

διαρροής/εγκατάλειψης,

τις

εκπαιδευτικές ανισότητες και το χαμηλό επίπεδο προσόντων που συναντάται σε
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες συνολικά, στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται η
κατανομή των 715 συμμετεχόντων που εγκατέλειψαν την εκπαίδευση χωρίς
προσόντα στις μειονεκτούσες ομάδες όπως αυτές καθορίζονται σχετικά από τον
Κανονισμό του ΕΚΤ.
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Πίνακας: Οι κατανομές των συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ
σύμφωνα με τη θέση τους στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την
κατάρτιση στη βάση των 715 ερωτώμενων αποφοίτων Γυμνασίου ή ΣΔΕ
(Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας) ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μη αποφοίτων
δημοτικού σχολείου
Ν

% των
ερωτώμενων*

Δέχτηκαν προσφορά εργασίας

62

8,7%

Αποδοχή προσφοράς εργασίας

48

6,7%

Αυτοαπασχολούμενος

14

2,0%

Προσφορά σε θέση πρακτικής άσκησης

5

0,7%

Προσφορά σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση

45

6,3%

Συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης

8

1,1%

* στο σύνολο των 715 συμμετεχόντων στο πρόγραμμα

Πίνακας: Η κατανομή του τύπου προσφοράς στη βάση των 62 ερωτώμενων αποφοίτων
Γυμνασίου ή ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας) ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μη
αποφοίτων δημοτικού σχολείου
Ν
Θέση μονίμου δημόσιου υπαλλήλου

% των
ερωτώμενων*

-

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου

14

22,6%

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και ορισμένου

13

21,0%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου

22

35,5%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου

13

21,0%

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

-

-

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

-

-

62

100,0%

Σύνολο
*σε 62 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που δέχτηκαν
προσφορά εργασίας
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Από το σύνολο των 715 συμμετεχόντων μελών που εγκατέλειψαν την εκπαίδευση
χωρίς προσόντα


το 8,7% (62 άτομα) δέχτηκαν προσφορά εργασίας έως και 28 ημέρες μετά
την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την ΠΑΝ, το 77,4%
αυτών αποδέχτηκε την προσφερόμενη θέση εργασίας, ήτοι το 6,7% του
συνόλου



το 2,0% (14 άτομα) ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης



το 0,7% (5 άτομα) δέχτηκαν προσφορά για θέση πρακτικής άσκησης



το 6,3% (45 άτομα) δέχτηκαν προσφορά σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση



το 1.1% (8 άτομα) συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Συνολικά το 14,7% (105 άτομα) των ωφελουμένων που εγκατέλειψαν την
εκπαίδευση χωρίς προσόντα βρίσκονται σε απασχόληση, αυτοαπασχόληση,
συνεχιζόμενη κατάρτιση ή πρακτική άσκηση μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ.

Από το σύνολο των 62 συμμετεχόντων που υπάγονται στην ως άνω ομάδα και
έλαβαν προσφορά εργασίας, αυτή αφορούσε:


35,5% πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου



21,0% πλήρη απασχόληση ορισμένου χρόνου



21,0% μερική απασχόληση ορισμένου χρόνου



22,6% μερική απασχόληση αορίστου χρόνου



καμία προσφερόμενη θέση από το δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.
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4.1.2. Συμβολή στην αντιμετώπιση των NEETs.
Πίνακας: Οι κατανομές των δημογραφικών χαρακτηριστικών των 7.520 ερωτώμενων που
ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 18-24 ετών

Μεταβλητή

Ν

% των
ερωτώμενων

Φύλο
Άντρες
Γυναίκες
Σύνολο

2.680
4.840
7.520

35,6%
64,4%
100,0%

Ανώτερο Επίπεδο Εκπαίδευσης
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ
Απόφοιτος ΙΕΚ ή ιδιωτικού Κολλεγίου ή Σχολών που ε
Απόφοιτος Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού)
Απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό Σχολείου)
Δεν έχω αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο
Κάτοχος Διδακτορικού
Κάτοχος Μεταπτυχιακού
Aπόφοιτος Γυμνασίου ή ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)
Σύνολο

1.769
888
4.221
13
2
1
25
601
7.520

23,5%
11,8%
56,1%
0,2%
0,0%
0,0%
0,3%
8,0%
100,0%

Περιφέρεια (στην είσοδο και στην έξοδο)
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αττικής
Βορείου Αιγαίου
Δυτικής Ελλάδας
Δυτικής Μακεδονίας
Ηπείρου
Θεσσαλίας
Ιονίων Νήσων
Κεντρικής Μακεδονίας
Κρήτης
Νοτίου Αιγαίου
Πελοποννήσου
Στερεάς Ελλάδας
Σύνολο

590
1.882
119
693
231
412
570
122
1.604
488
123
392
294
7.520

7,8%
25,0%
1,6%
9,2%
3,1%
5,5%
7,6%
1,6%
21,3%
6,5%
1,6%
5,2%
3,9%
100,0%
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Φύλο εισόδου * Ηλικία Crosstabulation
Ηλικία
18-24
Φύλο εισόδου

ΑΝΔΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

Total

Total

25-29

2680

6533

9213

35,6%

34,6%

34,9%

4840

12342

17182

64,4%

65,4%

65,1%

7520

18875

26395

100,0%

100,0%

100,0%

p=0,059

Εκπαίδευση * Ηλικία Crosstabulation
Ηλικία
18-24
Πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια

Εκπαίδευση

Ανώτερη δευτεροβάθμια

ΙΕΚ

Τριτοβάθμια
Total

Total

25-29

616

99

715

8,2%

0,5%

2,7%

4221

8534

12755

56,1%

45,2%

48,3%

888

2704

3592

11,8%

14,3%

13,6%

1795

7538

9333

23,9%

39,9%

35,4%

7520

18875

26395

100,0%

100,0%

100,0%

p=0,000

Οι NEETs -νέοι 15 έως 24 ετών εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισηςπου βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων της ΠΑΝ σε επίπεδο
διακηρυγμένων στόχων.
Στο πλαίσιο των 2 υπό αξιολόγηση Πράξεων, όπως προκύπτει και βάσει των
σχετικών προκηρύξεων, πληθυσμός

NEETs δύναται να αναζητηθεί μόνο στην

«Επιταγή Εισόδου για νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας». Με άξονα το γενικό ορισμό των NEETs, καθώς και
τα διαθέσιμα στοιχεία από τα ερωτηματολόγια εισόδου-εξόδου, ως NEETs δύναται
να θεωρηθούν το σύνολο των συμμετεχόντων στην εν λόγω Πράξη, δηλαδή 7.520
άτομα που αποτελούν το 28,5% του συνόλου των συμμετεχόντων των 2 στις υπο
αξιολόγηση παρεμβάσεις της ΠΑΝ.
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Τέλος, εκτιμώντας την ανάγκη ποσοτικής εμβάθυνσης και ποιοτικής σκιαγράφησης
των υποομάδων των NEETs παρουσιάζονται αναλυτικά τα ειδικά χαρακτηριστικά
του συνόλου των συμμετεχόντων ηλικίας 18 έως 24 ετών με βάση την υπαγωγή
τους στις θεωρούμενες ως μειονεκτούσες ομάδες (συμμτέχοντες σε μειονεκτική
θέση) όπως αυτές προσδιορίζονται στο σχετικό Κανονισμό του ΕΚΤ αλλά και
σύμφωνα με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο (εντοπισμός των συμμετεχόντων 18 έως
24 ετών που εγκατέλειψαν την εκπαίδευση χωρίς προσόντα).
Ως προς το φύλο το 64,4% (4.840 άτομα) των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες και το
35,6% (2.680 άτομα) ενώ αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο το 8,2% (616
άτομα) ήταν απόφοιτοι πρωτοβάθμιας ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
το 56,1% (4.221) απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας, το 11,8% (888 άτομα)
απόφοιτοι ΙΕΚ και το 23,9% (1.795 άτομα) απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται * Ηλικία Crosstabulation
Ηλικία
18-24
Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται

ΝΑΙ

Total
25-29

1571

4091

5662

20,9%

21,7%

21,5%

5949

14784

20733

79,1%

78,3%

78,5%

7520

18875

26395

100,0%

100,0%

100,0%

ΟΧΙ

Total
p=0,083

Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται και ζουν συντηρούμενα τέκνα * Ηλικία Crosstabulation
Ηλικία
18-24
Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται και

ΝΑΙ

ζουν συντηρούμενα τέκνα
ΟΧΙ

Total
p=0,000

Total
25-29

1005

1538

2543

64,0%

37,6%

44,9%

566

2553

3119

36,0%

62,4%

55,1%

1571

4091

5662

100,0%

100,0%

100,0%
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Μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα * Ηλικία Crosstabulation
Ηλικία
18-24
Μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με

ΝΑΙ

συντηρούμενα τέκνα
ΟΧΙ

Total

Total
25-29

906

1142

2048

12,0%

6,1%

7,8%

6614

17733

24347

88,0%

93,9%

92,2%

7520

18875

26395

100,0%

100,0%

100,0%

p=0,000

Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή Ρομά ή Μετανάστες * Ηλικία Crosstabulation
Ηλικία
18-24
Μουσουλμανική Μειονότητα

NAI

Θράκης
ή Ρομά ή Μετανάστες

OXI

Total

Total

25-29

396

474

870

5,3%

2,5%

3,3%

7124

18401

25525

94,7%

97,5%

96,7%

7520

18875

26395

100,0%

100,0%

100,0%

p=0,000

Πρόσφυγες ή Αιτούντες άσυλο ή Απεξαρτημένα Άτομα ή Φυλακισμένοι/Αποφυλακισμένοι *
Ηλικία Crosstabulation
Ηλικία
18-24
Πρόσφυγες ή Αιτούντες άσυλο ή

NAI

Απεξαρτημένα Άτομα ή
Φυλακισμένοι/Αποφυλακισμένοι

Total
p=0,316

OXI

Total
25-29

19

56

75

0,3%

0,3%

0,3%

7501

18819

26320

99,7%

99,7%

99,7%

7520

18875

26395

100,0%

100,0%

100,0%
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Πίνακας: Οι κατανομές των δεικτών στη βάση των 7.520 ερωτώμενων που ανήκουν
στην ηλικιακή ομάδα των 18-24 ετών
Ν

% των
ερωτώμενων*

Μέλη νοικοκυριού που δεν εργάζεται κανένας

1.571

20,9%

Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται και ζουν
συντηρούμενα τέκνα

1.005

13,3%

Μέλη μονοπρόσωπoυ νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα

906

12,0%

Μέλη Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, Ρομά ή
Μετανάστες

407

5,4%

Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης

168

2,2%

Ρομά

45

0,6%

Μετανάστες

194

2,6%

Άτομα με αναπηρία

60

0,8%

Πρόσφυγες ή Αιτούντες άσυλο ή Απεξαρτημένα Άτομα ή
Φυλακισμένοι/Αποφυλακισμένοι

19

0,3%

Πρόσφυγες

10

0,1%

Αιτούντες άσυλο

10

0,1%

Απεξαρτημένα Άτομα

11

0,1%

Φυλακισμένοι/Αποφυλακισμένοι

7

Άστεγοι

17

0,1%
0,2%

* στο σύνολο των 7.250 ερωτώμενων

Το 20,9% (1.571 άτομα) των συμμετεχόντων ηλικίας 18 έως 24 ετών ήταν μέλη
νοικοκυριού χωρίς εργαζόμενα μέλη ενώ το 64% (1.005 άτομα) αυτών ήταν μέλη
άνεργου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα.
Το 12% (906 άτομα) ήταν μέλη μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα
τέκνα, το 5,3% (396 άτομα) ήταν από τη μουσουλμανική μειονότητα Θράκης ή Ρομά
ή μετανάστες, το 0,8% (60 άτομα) άτομα με αναπηρία και το 0,3% (19 άτομα)
πρόσφυγες

ή

αιτούντες

φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι.

άσυλο,

απεξαρτημένα

άτομα

ή
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Πίνακας: Οι κατανομές των συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ
σύμφωνα με τη θέση τους στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την
κατάρτιση στη βάση των 7.520 ερωτώμενων που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα των 18-24 ετών
Ν

% των
ερωτώμενων*

Δέχτηκαν προσφορά εργασίας

1.134

15,1%

Αποδοχή προσφοράς εργασίας

918

12,2%

Αυτοαπασχολούμενος

202

2,7%

Προσφορά σε θέση πρακτικής άσκησης

189

2,5%

Προσφορά σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση

618

8,2%

Συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης

169

2,2%

* στο σύνολο των 7.520 ερωτώμενων

Πίνακας: Η κατανομή του τύπου προσφοράς στους 1.134 ερωτώμενους που
ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 18-24 ετών
Ν

% των
ερωτώμενων*

-

-

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και
αορίστου

232

20,5%

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και
ορισμένου

262

23,1%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και
αορίστου

364

32,1%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και
ορισμένου

250

22,0%

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

6

0,5%

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

20

1,8%

1.134

100,0%

Θέση μονίμου δημόσιου υπαλλήλου

Σύνολο
*σε 1.134 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που δέχτηκαν
προσφορά εργασίας

223

Προσφορά εργασίας * Ηλικία Crosstabulation
Ηλικία
18-24
Προσφορά εργασίας

ΝΑΙ

Total

25-29

1134

2976

4110

15,1%

15,8%

15,6%

6386

15899

22285

84,9%

84,2%

84,4%

7520

18875

26395

100,0%

100,0%

100,0%

ΟΧΙ

Total

p=0,000

Τύπος προσφοράς * Ηλικία Crosstabulation
Ηλικία

Τύπος
προσφοράς

Θέση μονίμου δημόσιου υπαλλήλου

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και ορισμένου

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Total
p=0,004

Total

18-24

25-29

0

7

7

0,0%

0,2%

0,2%

232

525

757

20,5%

17,6%

18,4%

262

616

878

23,1%

20,7%

21,4%

364

984

1348

32,1%

33,1%

32,8%

250

717

967

22,0%

24,1%

23,5%

6

25

31

0,5%

0,8%

0,8%

20

102

122

1,8%

3,4%

3,0%

1134

2976

4110

100,0%

100,0%

100,0%

224

Αποδοχή προσφοράς * Ηλικία Crosstabulation
Ηλικία
18-24
ΝΑΙ
Αποδοχή
προσφοράς

ΟΧΙ

Total

Total

25-29

918

2467

3385

12,2%

13,1%

12,8%

6602

16408

23010

87,8%

86,9%

87,2%

7520

18875

26395

100,0%

100,0%

100,0%

p=0,031

Από το σύνολο των 7.520 συμμετεχόντων ηλικίας 18 έως 24 ετών, το 15,1% (1.134
άτομα) έλαβαν προσφορά εργασίας έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την
πρόωρη αποχώρησή τους από την ΠΑΝ και αυτή αφορούσε:


32,1% πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου



22% πλήρη απασχόληση ορισμένου χρόνου



23,1% μερική απασχόληση ορισμένου χρόνου



20,5% μερική απασχόληση αορίστου χρόνου

την οποία και αποδέχτηκε το 80,9% (918), δηλαδή το 12,2% του συνόλου των
συμμετεχόντων ηλικίας 18 έως 24 ετών εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας ως
εργαζόμενοι.

Αυτοαπασχολούμενος * Ηλικία Crosstabulation
Ηλικία
18-24
Αυτοαπασχολούμενος

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Total
p=0,031

Total

25-29

202

591

793

2,7%

3,1%

3,0%

7318

18284

25602

97,3%

96,9%

97,0%

7520

18875

26395

100,0%

100,0%

100,0%
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Προσφορά σε θέση πρακτικής άσκησης * Ηλικία Crosstabulation
Ηλικία
18-24
Προσφορά σε θέση

ΝΑΙ

πρακτικής άσκησης
ΟΧΙ

Total

Total

25-29

189

474

663

2,5%

2,5%

2,5%

7331

18401

25732

97,5%

97,5%

97,5%

7520

18875

26395

100,0%

100,0%

100,0%

p=0,514

Από το σύνολο των 7.520 συμμετεχόντων ηλικίας 18 έως 24 ετών:


το 2,7% (202 άτομα) ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης



το 2,5% (189 άτομα) δέχτηκαν προσφορά για θέση πρακτικής άσκησης την
οποία και αποδέχτηκαν το 86% (163 άτομα)



το 8,2% (618 άτομα) δέχτηκαν προσφορά σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση



το 2,2% (169 άτομα) συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Ταυτόχρονα, από τους παραπάνω πίνακες συνάφειας παρατηρούνται στατιστικά
σημαντικές διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας α=0,000) που αναδεικνύουν
συνολικά τη «μειονεκτική θέση» των συμμετεχόντων της ηλικιακής ομάδας 18 έως
24 ετών σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα 25 έως 29 ετών και κατ’ επέκταση τη
μεγαλύτερη και άμεση ανάγκη τους για υποστήριξη τεκμηριώνοντας αφενός τον
επείγοντα χαρακτήρα της παρέμβασης της ΠΑΝ, και αφετέρου το περιεχόμενο της
στόχευσής της.
Πιο συγκεκριμένα:


Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Η ηλικιακή ομάδα 18 έως 24 ετών εμφανίζει
υψηλότερα ποσοστά αποφοίτων ανώτερης δευτεροβάθμιας (56,1%) και
πρωτοβάθμιας ή κατώτερης δευτεροβάθμιας (8,2%) ή εγκαταλείποντες την
εκπαίδευση χωρίς προσόντα σε σύγκριση με την ηλικιακή ομάδα 25 έως29
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ετών που εμφανίζει ποσοστά 45,2% και 0,5% αντίστοιχα. Αντίθετα η
ηλικιακή ομάδα 18 έως 24 ετών εμφανίζει αρκετά χαμηλότερο ποσοστό
(23,9%) αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σύγκριση με τους
συμμετέχοντες ηλικίας 25 έως 29 ετών (39,9%).


Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται κανένας και ζουν συντηρούμενα
τέκνα: Οι συμμετέχοντες ηλικίας 18 έως 24 ετών είναι κατά 13,4% μέλη
άνεργων νοικοκυριών που δεν εργάζεται κανείς ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
για την ηλικιακή ομάδα 25 έως 29 ετών ανέρχεται σε 8,1%.



Μέλη

μονοπρόσωπoυ

νοικοκυριού

με

συντηρούμενα

τέκνα:

Οι

συμμετέχοντες ηλικίας 18 έως 24 ετών είναι κατά 12% μέλη μονοπρόσωπoυ
νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την
ηλικιακή ομάδα 25 έως 29 ετών ανέρχεται σε 6,1%.


Μέλη Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, Ρομά ή Μετανάστες: Οι
συμμετέχοντες ηλικίας

18 έως 24 ετών είναι κατά 5,3% μέλη

Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, Ρομά ή Μετανάστες ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό για την ηλικιακή ομάδα 25 έως 29 ετών ανέρχεται σε
2,5%.
Συμπερασματικά το 23% (1.728 άτομα) των ωφελουμένων ηλικίας 18 έως 24 ετών
28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την ΠΑΝ
βρίσκονται σε απασχόληση, αυτοαπασχόληση, συνεχιζόμενη κατάρτιση ή
πρακτική άσκηση.
Ανεξάρτητα, αν

οι ωφελούμενοι δέχτηκαν

κάποια

προσφορά

εργασίας,

εκπαίδευσης και κατάρτισης ή ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης, η συμμετοχή
τους στην ΠΑΝ -και στο πλέγμα δράσεων που προέβλεπαν οι παρεμβάσειςσυνέβαλε στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού
και επαγγελματικού τους προφίλ και στην ανάπτυξη της εργασιακής τους
ωριμότητας και ετοιμότητας με συνέπεια την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητάς
τους, δηλαδή της ικανότητάς τους για ένταξη, παραμονή, ανέλιξη ή/και
κινητικότητα στην αγορά εργασίας.
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4.2. Διάθεση πόρων και στόχευση σε μειονεκτούσες ομάδες
Η υποστήριξη μέσω διάθεσης πόρων σε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και
η στόχευση στις μειονεκτούσες ομάδες συνιστά κεντρική επιδίωξη και βασική
πρόσκληση στο πλαίσιο υλοποίησης της παρέμβασης της ΠΑΝ.

26.395 συμμετέχοντες στην
παρέμβαση της ΠΑΝ

Φύλο

Ηλικία

Εκπαιδευτικό επίπεδο

Άνδρας

Γυναίκα

18-24 ετών

25-29 ετών

Δευτεροβάθμια
ή μεταδευτεροβάθμια

Τριτοβάθμια

34,9%

65,1%

28,5%

71,5%

61,9%

35,4%

Εγκατέλειψαν
την
εκπαίδευση
χωρίς
προσόντα

2,7%

Ν=9.213

Ν=17.182

Ν=7.520

Ν=18.875

Ν=16.347

Ν=9.333

Από το σύνολο των 26.395 συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ:


(φύλο) το 34,9% ήταν άνδρες και το 65,1% γυναίκες



(ηλικία) το 28,5% ανήκαν στη ηλικιακή ομάδα 18 έως 24 ετών και το 71,5%
ήταν ηλικίας από 25 έως 29 ετών



(εκπαιδευτικό επίπεδο) το 61,9% ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή/και
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 35,4% τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
και το 2,7% εγκαταλείποντες την εκπαίδευση χωρίς προσόντα, απόφοιτοι
γυμνασίου και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

Ν=715
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Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται αναλυτικά το εκπαιδευτικό επίπεδο του
συνόλου των συμμετεχόντων.
Ανώτερο Επίπεδο Εκπαίδευσης
Ν

% των
ερωτώμενων

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ

8.837

33,5%

Απόφοιτος ΙΕΚ ή ιδιωτικού Κολλεγίου ή Σχολών που ε

3.592

13,6%

Απόφοιτος Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού)

12.755

48,3%

Απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό Σχολείου)

16

0,1%

Δεν έχω αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο

2

0,0%

Κάτοχος Διδακτορικού

10

0,0%

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

486

1,8%

Aπόφοιτος Γυμνασίου ή ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)

697

2,6%

Σύνολο

26.395

100,0%

Αναζήτηση ανεργίας

Ν

% των
ερωτώμενων

Πριν την αίτηση αναζητούσατε εργασία;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Σύνολο

25.706
689
26.395

97,4%
2,6%
100,0%

Πριν την αίτηση ήσασταν άμεσα διαθέσιμος για εργασία;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Σύνολο

25.713
682
26.395

97,4%
2,6%
100,0%

Ηλικία και ανεργία
Είστε 25 ετών και άνω άνεργος και με 12+ μήνες;
Είστε κάτω των 25 ετών άνεργος και με 12+ μήνες
ΟΧΙ
Σύνολο

17.732
7.141
1.522
26.395

67,2%
27,1%
5,8%
100,0%

Μεταβλητή

Το 97,4% (25.706 άτομα) των ωφελουμένων της ΠΑΝ αναζητούσε εργασία και
σχεδόν το ίδιο ποσοστό (25.713 άτομα) ήταν άμεσα διαθέσιμοι προς εργασία.
Παράλληλα το 67,2% των συμμετεχόντων ήταν μακροχρόνια άνεργοι (χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών) ηλικίας 25 έως 29 ετών ενώ το 27,1% ήταν
μακροχρόνια άνεργοι που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 18-24 ετών.
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Μειονεκτούσες ομάδες ; 0
;
0

;0

;0

ΝΑΙ
30,5 %

ΟΧΙ
69,5 %

Στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης ως μειονεκτούντα άτομα θεωρούνται τα
άτομα που εμπίπτουν στις κατηγορίες CO12,13,14,15,16,17 όπως αυτές
προσδιορίζονται στον Κανονισμό του ΕΚΤ, καθώς και εκείνοι οι συμμετέχοντες που
έχουν εγκαταλείψει πρόωρα την εκπαίδευση χωρίς προσόντα.
Κατά αυτόν τον τρόπο η συμμετοχή των μειονεκτούντων ατόμων στις 2 υπό
αξιολόγηση Πράξεις ανέρχεται στο 30,5% (8.058 μοναδικά άτομα) επί του συνόλου
των ωφελουμένων.
Επισημαίνεται ότι για την καταγραφή και τον υπολογισμό του συνόλου των εν λόγω
ωφελουμένων εντοπίστηκαν τα μοναδικά άτομα που ανήκουν σε τουλάχιστον μια
από τις ως άνω κατηγορίες.
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Μειονεκτούσες ομάδες * Ηλικία Crosstabulation
Ηλικία
18-24
Μειονεκτούσες ομάδες

ΝΑΙ

Count
% within Μειονεκτούσες

Total

25-29

2768

5290

8058

34,4%

65,6%

100,0%

36,8%

28,0%

30,5%

4752

13585

18337

25,9%

74,1%

100,0%

63,2%

72,0%

69,5%

7520

18875

26395

28,5%

71,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

ομάδες
% within Ηλικία
ΟΧΙ

Count
% within Μειονεκτούσες
ομάδες
% within Ηλικία

Total

Count
% within Μειονεκτούσες
ομάδες
% within Ηλικία

Αναφορικά με την κατανομή των μειονεκτούντων ατόμων ανά Πράξη και το
αντίστοιχο ποσοστό τους επί του συνόλου των συμμετεχόντων της:


36,8% (2.768 άτομα) στην Πράξη «Επιταγή Εισόδου για νέους 18 έως 24 ετών
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»



28% (5.290 άτομα) στην Πράξη «Επιταγή Εισόδου για νέους 25 έως 29 ετών
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».
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26.395 συμμετέχοντες στην
παρέμβαση της ΠΑΝ - δείκτες CO
CO12

CO13

CO14

Μέλη νοικοκυριού που
δεν εργάζεται κανένας

Μέλος νοικοκυριού που
δεν εργάζεται και ζουν
συντηρούμενα τέκνα

Μέλη μονοπρόσωπoυ
νοικοκυριού με
συντηρούμενα τέκνα

21,5%

9,6%

7,8%

CO15

CO16

Μέλη Μουσουλμανικής
Μειονότητας Θράκης,
Ρομά ή Μετανάστες

Άτομα με αναπηρία

3,3%

1,0%

CO17
Πρόσφυγες ή Αιτούντες άσυλο
ή Απεξαρτημένα Άτομα ή
Φυλακισμένοι/
Αποφυλακισμένοι

0,3%

Από το σύνολο των 26.395 συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ:








το 21,5% (5.662 άτομα) ήταν μέλη νοικοκυριών χωρίς κανέναν εργαζόμενο
το 9,6% (2.543 άτομα) ήταν μέλη νοικοκυριού χωρίς κανένα εργαζόμενο που
ζουν και συντηρούμενα τέκνα
το 7,8% (2.048 άτομα) ήταν μέλη μονοπρόσωπου νοικοκυριού με
συντηρούμενα τέκνα
το 3,3% (870 άτομα) ήταν μέλη Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης,
Ρομά ή Μετανάστες
το 1% (264 άτομα) ήταν Άτομα με αναπηρία
το 0,3% (75 άτομα) ήταν πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο ή απεξαρτημένα
άτομα ή φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι
το 0,1% (30 άτομα) ήταν άστεγοι
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4.2.1 Προφίλ συμμετεχόντων από μειονεκτούσες ομάδες

CO12 :Μέλη νοικοκυριού που δεν εργάζεται κανένας
Πίνακας: Οι κατανομές των δημογραφικών χαρακτηριστικών των 5.662 ερωτώμενων – μελών
νοικοκυριού που δεν εργάζεται κανένας
Μεταβλητή

Ν

% των
ερωτώμενων

Φύλο
Άντρες
Γυναίκες
Σύνολο

2.092
3.570
5.662

36,9%
63,1%
100,0%

Ηλικία
18-24 ετών
25-29 ετών
Σύνολο

1.571
4.091
5.662

27,7%
72,3%
100,0%

Ανώτερο Επίπεδο Εκπαίδευσης
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ
Απόφοιτος ΙΕΚ ή ιδιωτικού Κολλεγίου ή Σχολών που ε
Απόφοιτος Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού)
Απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό Σχολείου)
Δεν έχω αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο
Κάτοχος Διδακτορικού
Κάτοχος Μεταπτυχιακού
Aπόφοιτος Γυμνασίου ή ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)
Σύνολο

1.474
891
2.983
4
1
1
90
218
5.662

26,0
15,7
52,7
0,1
0,0
0,0
1,6
3,9
100,0%

Περιφέρεια (στην είσοδο και στην έξοδο)
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αττικής
Βορείου Αιγαίου
Δυτικής Ελλάδας
Δυτικής Μακεδονίας
Ηπείρου
Θεσσαλίας
Ιονίων Νήσων
Κεντρικής Μακεδονίας
Κρήτης
Νοτίου Αιγαίου
Πελοποννήσου
Στερεάς Ελλάδας
Σύνολο

424
1.683
77
575
169
289
397
93
1.244
193
42
284
192
5.662

7,5%
29,7%
1,4%
10,2%
3,0%
5,1%
7,0%
1,6%
22,0%
3,4%
0,7%
5,0%
3,4%
100,0%
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CO13 Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται και ζουν συντηρούμενα
τέκνα
Πίνακας: Οι κατανομές των δημογραφικών χαρακτηριστικών των 2.543 ερωτώμενων – μελών
νοικοκυριού που δεν εργάζεται κανένας και ζουν συντηρούμενα τέκνα

Μεταβλητή

Ν

% των
ερωτώμενων

Φύλο
Άντρες
Γυναίκες
Σύνολο

820
1.723
2.543

32,2%
67,8%
100,0%

Ηλικία
18-24 ετών
25-29 ετών
Σύνολο

1.005
1.538
2.543

39,5%
60,5%
100,0%

Ανώτερο Επίπεδο Εκπαίδευσης
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ
Απόφοιτος ΙΕΚ ή ιδιωτικού Κολλεγίου ή Σχολών που ε
Απόφοιτος Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού)
Απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό Σχολείου)
Δεν έχω αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο
Κάτοχος Διδακτορικού
Κάτοχος Μεταπτυχιακού
Aπόφοιτος Γυμνασίου ή ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)
Σύνολο

497
376
1.493
1
23
153
497
376
2.543

19,5%
14,8%
58,7%
0,0%
0,9%
6,0%
19,5%
14,8%
100,0%

Περιφέρεια (στην είσοδο και στην έξοδο)
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αττικής
Βορείου Αιγαίου
Δυτικής Ελλάδας
Δυτικής Μακεδονίας
Ηπείρου
Θεσσαλίας
Ιονίων Νήσων
Κεντρικής Μακεδονίας
Κρήτης
Νοτίου Αιγαίου
Πελοποννήσου
Στερεάς Ελλάδας
Σύνολο

184
662
32
299
72
135
191
47
567
102
26
139
87
2.543

7,2%
26,0%
1,3%
11,8%
2,8%
5,3%
7,5%
1,8%
22,3%
4,0%
1,0%
5,5%
3,4
100,0%
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CO14 Μέλη μονοπρόσωπoυ νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα
Πίνακας: Οι κατανομές των δημογραφικών χαρακτηριστικών των 2.048 ερωτώμενων – μελών
μονοπρόσωπoυ νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα

Μεταβλητή

Ν

% των
ερωτώμενων

Φύλο
Άντρες
Γυναίκες
Σύνολο

660
1.388
2.048

32,2%
67,8%
100,0%

Ηλικία
18-24 ετών
25-29 ετών
Σύνολο

906
1.142
2.048

44,2%
55,8%
100,0%

Ανώτερο Επίπεδο Εκπαίδευσης
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ
Απόφοιτος ΙΕΚ ή ιδιωτικού Κολλεγίου ή Σχολών που ε
Απόφοιτος Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού)
Απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό Σχολείου)
Δεν έχω αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο
Κάτοχος Διδακτορικού
Κάτοχος Μεταπτυχιακού
Aπόφοιτος Γυμνασίου ή ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)
Σύνολο

444
357
1.124
2
22
99
444
357
2.048

21,7%
17,4%
54,9%
0,1%
1,1%
4,8%
21,7%
17,4%
100,0%

Περιφέρεια (στην είσοδο και στην έξοδο)
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αττικής
Βορείου Αιγαίου
Δυτικής Ελλάδας
Δυτικής Μακεδονίας
Ηπείρου
Θεσσαλίας
Ιονίων Νήσων
Κεντρικής Μακεδονίας
Κρήτης
Νοτίου Αιγαίου
Πελοποννήσου
Στερεάς Ελλάδας
Σύνολο

135
648
32
194
45
62
153
39
447
87
19
107
80
2.048

6,6%
31,6%
1,6%
9,5%
2,2%
3,0%
7,5%
1,9%
21,8%
4,2%
0,9%
5,2%
3,9%
100,0%
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CO15 Μέλη Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, Ρομά ή
Μετανάστες
Πίνακας: Οι κατανομές των δημογραφικών χαρακτηριστικών των 870 ερωτώμενων που είναι
μέλη Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, Ρομά ή Μετανάστες

Μεταβλητή

Ν

% των
ερωτώμενων

Φύλο
Άντρες
Γυναίκες
Σύνολο

302
568
870

34,7%
65,3%
100,0%

Ηλικία
18-24 ετών
25-29 ετών
Σύνολο

396
474
870

45,5%
54,5%
100,0%

Ανώτερο Επίπεδο Εκπαίδευσης
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ
Απόφοιτος ΙΕΚ ή ιδιωτικού Κολλεγίου ή Σχολών που ε
Απόφοιτος Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού)
Απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό Σχολείου)
Δεν έχω αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο
Κάτοχος Διδακτορικού
Κάτοχος Μεταπτυχιακού
Aπόφοιτος Γυμνασίου ή ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)
Σύνολο

119
112
515
3
1
4
116
119
870

13,7%
12,9%
59,2%
0,3%
0,1%
0,5%
13,3%
13,7%
100,0%

Περιφέρεια (στην είσοδο και στην έξοδο)
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αττικής
Βορείου Αιγαίου
Δυτικής Ελλάδας
Δυτικής Μακεδονίας
Ηπείρου
Θεσσαλίας
Ιονίων Νήσων
Κεντρικής Μακεδονίας
Κρήτης
Νοτίου Αιγαίου
Πελοποννήσου
Στερεάς Ελλάδας
Σύνολο

378
193
6
37
6
29
21
7
127
18
2
32
14
870

43,4%
22,2%
0,7%
4,3%
0,7%
3,3%
2,4%
0,8%
14,6%
2,1%
0,2%
3,7%
1,6%
100,0%
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CO16 Άτομα με αναπηρία
Πίνακας: Οι κατανομές των δημογραφικών χαρακτηριστικών των 264 ερωτώμενων που είναι
άτομα με αναπηρία

Μεταβλητή

Ν

% των
ερωτώμενων

Φύλο
Άντρες
Γυναίκες
Σύνολο

155
109
264

58,7%
41,3%
100,0%

Ηλικία
18-24 ετών
25-29 ετών
Σύνολο

60
204
264

22,7%
77,3%
100,0%

Ανώτερο Επίπεδο Εκπαίδευσης
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ
Απόφοιτος ΙΕΚ ή ιδιωτικού Κολλεγίου ή Σχολών που ε
Απόφοιτος Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού)
Απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό Σχολείου)
Δεν έχω αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο
Κάτοχος Διδακτορικού
Κάτοχος Μεταπτυχιακού
Aπόφοιτος Γυμνασίου ή ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)
Σύνολο

58
31
159
1
8
7
264

22,0%
11,7%
60,2%
0,4%
3,0%
2,7%
100,0%

Περιφέρεια (στην είσοδο και στην έξοδο)
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αττικής
Βορείου Αιγαίου
Δυτικής Ελλάδας
Δυτικής Μακεδονίας
Ηπείρου
Θεσσαλίας
Ιονίων Νήσων
Κεντρικής Μακεδονίας
Κρήτης
Νοτίου Αιγαίου
Πελοποννήσου
Στερεάς Ελλάδας
Σύνολο

13
87
5
15
7
13
19
8
58
12
4
11
12
264

4,9%
33,0%
1,9%
5,7%
2,7%
4,9%
7,2%
3,0%
22,0%
4,5%
1,5%
4,2%
4,5%
100,0%
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CO17 Πρόσφυγες ή Αιτούντες άσυλο ή Απεξαρτημένα Άτομα ή
Φυλακισμένοι/Αποφυλακισμένοι

Πίνακας: Οι κατανομές των δημογραφικών χαρακτηριστικών των 75 ερωτώμενων που είναι
Πρόσφυγες ή Αιτούντες άσυλο ή Απεξαρτημένα Άτομα ή Φυλακισμένοι /
Αποφυλακισμένοι

Μεταβλητή

Ν

% των
ερωτώμενων

Φύλο
Άντρες
Γυναίκες
Σύνολο

37
38
75

49,3%
50,7%
100,0%

Ηλικία
18-24 ετών
25-29 ετών
Σύνολο

19
56
75

25,3%
74,7%
100,0%

Ανώτερο Επίπεδο Εκπαίδευσης
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ
Απόφοιτος ΙΕΚ ή ιδιωτικού Κολλεγίου ή Σχολών που ε
Απόφοιτος Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού)
Απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό Σχολείου)
Δεν έχω αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο
Κάτοχος Διδακτορικού
Κάτοχος Μεταπτυχιακού
Aπόφοιτος Γυμνασίου ή ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)
Σύνολο

14
14
46
1
75

18,7%
18,7%
61,3%
1,3%
100,0%

Περιφέρεια (στην είσοδο και στην έξοδο)
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αττικής
Βορείου Αιγαίου
Δυτικής Ελλάδας
Δυτικής Μακεδονίας
Ηπείρου
Θεσσαλίας
Ιονίων Νήσων
Κεντρικής Μακεδονίας
Κρήτης
Νοτίου Αιγαίου
Πελοποννήσου
Στερεάς Ελλάδας
Σύνολο

7
22
11
2
3
4
3
16
5
2
75

9,3%
29,3%
14,7%
2,7%
4,0%
5,3%
4,0%
21,3%
6,7%
2,7%
100,0%
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Συμμετέχοντες που εγκατέλειψαν την εκπαίδευση χωρίς προσόντα
Πίνακας: Οι κατανομές των δημογραφικών χαρακτηριστικών των 715 ερωτώμενων αποφοίτων
Γυμνασίου ή ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας) ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μη αποφοίτων
δημοτικού σχολείου

Μεταβλητή

Ν

% των
ερωτώμενων

Φύλο
Άντρες
Γυναίκες
Σύνολο

330
385
715

46,2%
53,8%
100,0%

Ηλικία
18-24 ετών
25-29 ετών
Σύνολο

616
99
715

86,2%
13,8%
100,0%

Ανώτερο Επίπεδο Εκπαίδευσης
Απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό Σχολείο)
Δεν έχω αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο
Aπόφοιτος Γυμνασίου ή ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)
Σύνολο

16
2
697
715

2,2%
0,3%
97,5%
100,0%

Περιφέρεια (στην είσοδο και στην έξοδο)
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αττικής
Βορείου Αιγαίου
Δυτικής Ελλάδας
Δυτικής Μακεδονίας
Ηπείρου
Θεσσαλίας
Ιονίων Νήσων
Κεντρικής Μακεδονίας
Κρήτης
Νοτίου Αιγαίου
Πελοποννήσου
Στερεάς Ελλάδας
Σύνολο

107
118
32
101
14
45
41
12
116
45
12
29
43
715

15,0%
16,5%
4,5%
14,1%
2,0%
6,3%
5,7%
1,7%
16,2%
6,3%
1,7%
4,1%
6,0%
100,0%
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Σύμφωνα με τα δεδομένα τόσο από το βαθμό συμμετοχής και τα ειδικά
χαρακτηριστικά (προφίλ) των μειονεκτούντων ατόμων στην παρέμβαση της ΠΑΝ,
όσο και από τα χαρακτηριστικά του συνόλου των ωφελουμένων με το 94,3% αυτών
να είναι μακροχρόνια άνεργοι συνάγεται ότι:


αφενός η συμμετοχή των ατόμων από περιθωριοποιημένες κοινότητες ή που
έχουν εγκαταλείψει την εκπαίδευση χωρίς προσόντα ανέρχεται στο 30,5%
(36,8% στην Πράξη «Επιταγή Εισόδου για νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και 28% στην Πράξη
«Επιταγή Εισόδου για νέους 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για
την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας») και κατά συνέπεια αξιολογείται ως
ικανοποιητική και



αφετέρου οι ωφελούμενοι σχεδόν στην ολότητά τους εμπίπτουν στις
ομάδες-στόχου όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί ως βασικές προτεραιότητες
και κατηγορίες επικέντρωσης στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της ΠΑΝ.

Όπως, άλλωστε, διαφαίνεται και από τα ειδικά μοριοδοτούμενα κριτήρια στο
πλαίσιο των σχετικών προκηρύξεων, οι άξονες της στόχευσης συνίσταντο στα εξής:


διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, στόχος: μακροχρόνια άνεργοι



συνολικό ετήσιο εισόδημα, στόχος: ευπαθείς, ευάλωτες και εισοδηματικά
ασθενείς κοινωνικές ομάδες



μη συμμετοχή σε αντίστοιχες δράσεις Επιταγής Εισόδου στην αγορά
εργασίας, στόχος: οι νέοι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και γενικότερα
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Με δεδομένο ότι το 97,4% των συμμετεχόντων στην ΠΑΝ αναζητούσε εργασία και
ένα σχεδόν ισοδύναμο ποσοστό ήταν διαθέσιμοι προς εργασία, προκύπτει
ιδιαιτέρα μικρή διείσδυση της ΠΑΝ σε ομάδες ανενεργών και άεργων (2,6%),
δηλαδή ατόμων εκτός αγοράς εργασίας που είτε δεν αναζητούν ή δεν αναζητούσαν
εργασία είτε δεν καταγράφονται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (ΔΥΑ), άτομα τα
οποία αποτελούν μια ιδιαίτερα κρίσιμη ποσοτικά και ποιοτικά υπο-ομάδα των
NEETs.
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Η εξαιρετικά χαμηλή συμμετοχή της ομάδας των ανενεργών-άεργων είναι προϊόν
κυρίως της μοριοδότησης της δηλωθείσας στον ΟΑΕΔ ανεργίας ενώ ενδεχόμενα να
σχετίζεται και με ζητήματα, αδυναμίες ή/και δυσλειτουργίες στις διαδικασίες
ενημέρωσης,

πληροφόρησης,

συγκεκριμένων ατόμων.

ευαισθητοποίησης

και

ενεργοποίησης

των
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4.3. Θέση των ωφελουμένων της ΠΑΝ μετά την έξοδό τους από την
Παρέμβαση
Στην Ενότητα 4.1, σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης των 26.395 συμμετεχόντων
στην παρέμβαση της ΠΑΝ, έχουν αποτυπωθεί:
α) η λήψη ή μη λήψη προσφοράς εργασίας, πρακτικής άσκησης, συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η ανάληψη δράσεων αυτοαπασχόλησης,
β) ο τύπος και το περιεχόμενο της προσφοράς,
γ) η αποδοχή ή μη αποδοχή της εν λόγω προσφοράς.
Στο πλαίσιο της παρούσας Ενότητας παρουσιάζεται η θέση στην απασχόληση, την
κατάρτιση ή την εκπαίδευση των ωφελουμένων που δέχτηκαν προσφορά εργασίας,
πρακτικής άσκησης ή ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης 28 ημέρες μετά την
ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την παρέμβαση της ΠΑΝ έτσι
όπως αυτά προκύπτουν από τα αποτελέσματα των τριών τηλεφωνικών ερευνών
πεδίου (η ταυτότητα των ερευνών αναλύεται στην Ενότητα Διερεύνηση Ποιότητας
Προσφοράς Εργασίας, Πρακτικής Άσκησης και Αυτοαπασχόλησης).
Αξίζει να σημειωθεί πως με δεδομένο ότι οι τηλεφωνικές έρευνες διενεργήθηκαν σε
μεταγενέστερο χρόνο από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων εξόδου (28
ημέρες μετά την έξοδο από την ΠΑΝ), σε αυτές διερευνήθηκε και καταγράφηκε η
θέση στην απασχόληση ή την πρακτική άσκηση των ωφελουμένων κατά τη χρονική
στιγμή των ερευνών, γεγονός ιδιαίτερα κρίσιμο για την αξιολόγηση -σε πρώτο
επίπεδο- της ποιότητας και της προοπτικής βιωσιμότητας των άμεσων
αποτελεσμάτων.
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4.3.1. Θέση 501 ωφελουμένων που δέχτηκαν προσφορά εργασίας

ΔΕΧΤΗΚ
501 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΑΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πλήρη απασχόληση
49,1%

Τι αφορούσε η θέση
εργασίας;

Μερική απασχόληση
39,8%
ΝΑΙ
87,2%

Τελικά αποδεχθήκατε αυτή
τη θέση εργασίας;

ΟΧΙ
12,8%
Εργαζόμενος

66,7%

Ποια είναι η θέση σας στην
απασχόληση σήμερα;

Άνεργος
32,9%

Από τους 501 ωφελούμενους που δέχτηκαν προσφορά εργασίας:


αυτή αφορούσε περίπου κατά το ήμισυ (49,1%) θέσεις πλήρους και 39,8%
μερικής απασχόλησης



το 87,2% αποδέχτηκαν την προσφορά που δέχτηκαν,



τη χρονική στιγμή της έρευνας σχεδόν 1 στους 3 (32,3%) ωφελουμένους που
είχαν δεχτεί προσφορά εργασίας ήταν άνεργος ενώ 2 στους 3 (66,7%) ήταν
ενταγμένοι στην αγορά εργασίας με την ακριβή εργασιακή ή επαγγελματική
τους ιδιότητα να παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.

Ποια είναι η θέση σας
στην απασχόληση
σήμερα;

Εργοδότης /
Αυτοαπασχολούμενος

Μισθωτός

Συμβοηθούν μέλος
σε οικογενειακή
επιχείρηση

Άνεργος

3,4%

60,9%

2,4%

32,9%
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ΕΡΓ437 ωφελούμενοι που αποδέχτηκαν την προσφορά εργασίας

437 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πλήρη απασχόληση
Τι αφορούσε η θέση
εργασίας;

50,8%
Μερική απασχόληση
40,5%

Μέσος μηνιαίος μισθός

444,8 €
Εργαζόμενος

Ποια είναι η θέση σας στην
απασχόληση σήμερα;

71,0%
Άνεργος
29,0%

Από τους 437 ωφελούμενους (στο σύνολο των 501) που αποδέχτηκαν προσφορά
εργασίας:


αυτή αφορούσε κατά 50,8% θέσεις πλήρους και 40,5% μερικής
απασχόλησης



ο μέσος μηνιαίος μισθός ανέρχεται σε 444,8€



τη χρονική στιγμή της έρευνας το 29% είτε είχαν απολέσει (οικειοθελής
αποχώρηση ή απόλυση ή λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου) τη θέση
εργασίας είτε οι αντίστοιχοι εργοδότες δεν ενεργοποίησαν την αποδεχόμενη
από τους ωφελούμενους προσφορά εργασίας.
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4.3.1.2. Συνδυασμοί αποτελεσμάτων αναφορικά με την προσφορά
εργασίας που έλαβαν οι συμμετέχοντες στις παρεμβάσεις της ΠΑΝ
Από τους 501 ωφελούμενους που δέχτηκαν προσφορά εργασίας, οι 458 (91,4%)
δέχτηκαν την προσφορά μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος και οι 41 (8,2%)
δέχτηκαν την προσφορά μετά την πρόωρη αποχώρησή τους από το Πρόγραμμα.
Μόλις δύο (2) ερωτώμενοι (0,4%) δεν απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με το πότε
έλαβαν την προσφορά εργασίας.
Πίνακας: Πότε λάβατε προσφορά εργασίας;
Ν

% των
ερωτώμενων*

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος

458

91,4%

Μετά την πρόωρη αποχώρησή σας από το Πρόγραμμα

41

8,2%

ΔΓ/ΔΑ

2

0,4%

Σύνολο

501

100,0%

Μετά την
πρόωρη
αποχώρησή
σας από το
Πρόγραμμα
8,2 %

ΔΓ/ΔΑ 0,4 %

Μετά την
ολοκλήρωση
του
Προγράμματος
91,4 %
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Η αποδοχή ή μη της προσφερόμενης θέσης εργασίας σε σχέση με το πότε δέχτηκαν
την προσφορά οι ωφελούμενοι (μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος ή μετά
την πρόωρη αποχώρησή τους από το Πρόγραμμα), παρουσιάζεται στον παρακάτω
πίνακα:

Τελικά αποδεχθήκατε αυτή τη θέση εργασίας; * Πότε λάβατε προσφορά εργασίας;

Πότε λάβατε προσφορά εργασίας;
Μετά την

Μετά την πρόωρη

ολοκλήρωση του

αποχώρησή σας από

Προγράμματος

το Πρόγραμμα

403

33

1

437

88,0%

80,5%

50,0%

87,2%

53

8

1

62

11,6%

19,5%

50,0%

12,4%

ΔΓ/ΔΑ

2

0

0

2

(ΑΥΘ)

0,4%

0,0%

0,0%

0,4%

458

41

2

501

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Ναι
Τελικά
αποδεχθήκατε αυτή

Όχι

τη θέση εργασίας;

ΣΥΝΟΛΟ



ΔΓ/ΔΑ
(ΑΥΘ)

ΣΥΝΟΛΟ

Από τους 458 ωφελούμενους που έλαβαν προσφορά εργασίας μετά την
ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι 403 (88,0%) τελικά αποδεχθήκαν αυτή
τη θέση εργασίας ενώ οι 53 (11,6%) τελικά δεν αποδεχθήκαν αυτή τη θέση
εργασίας.



Από τους 41 ωφελούμενους που έλαβαν προσφορά εργασίας μετά την
πρόωρη αποχώρησή τους από το Πρόγραμμα, οι 33 (80,5%) τελικά
αποδεχθήκαν αυτή τη θέση εργασίας ενώ οι 8 (19,5%) τελικά δεν
αποδεχθήκαν αυτή τη θέση εργασίας.
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Για κάθε μία από τις παραπάνω ομάδες (ωφελούμενοι που έλαβαν προσφορά
εργασίας μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος και ωφελούμενοι που έλαβαν
προσφορά εργασίας μετά την πρόωρη αποχώρησή τους από το Πρόγραμμα)
παρουσιάζεται αναλυτικά και ο τύπος της προσφοράς εργασίας που δέχτηκαν.
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Α. Από τους 458 ωφελούμενους που έλαβαν προσφορά εργασίας μετά την
ολοκλήρωση του Προγράμματος
Τύπος προσφοράς * Τελικά αποδεχθήκατε αυτή τη θέση εργασίας; Crosstabulation
Τελικά αποδεχθήκατε αυτή τη θέση
εργασίας;
Ναι

Όχι

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΓ/ΔΑ
(ΑΥΘ)

Τύπος

Σύμβαση εργασίας μερικής

84

7

1

92

προσφοράς

απασχόλησης και αορίστου

20,8%

13,2%

50,0%

20,1%

Σύμβαση εργασίας μερικής

69

19

0

88

απασχόλησης και ορισμένου

17,1%

35,8%

0,0%

19,2%

Σύμβαση εργασίας πλήρους

141

9

0

150

απασχόλησης και αορίστου

35,0%

17,0%

0,0%

32,8%

Σύμβαση εργασίας πλήρους

99

15

1

115

απασχόλησης και ορισμένου

24,6%

28,3%

50,0%

25,1%

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου

2

0

0

2

0,5%

0,0%

0,0%

0,4%

8

3

0

11

2,0%

5,7%

0,0%

2,4%

403

53

2

458

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

αορίστου χρόνου
Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου
ΣΥΝΟΛΟ

Για τους 403 ωφελούμενους της ΠΑΝ που έλαβαν προσφορά εργασίας μετά την
ολοκλήρωση του Προγράμματος και την αποδέχτηκαν, αυτή η προσφορά
αφορούσε:
•

35,0% πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου

•

24,6% πλήρη απασχόληση ορισμένου χρόνου

•

20,8% μερική απασχόληση αορίστου χρόνου

•

17,1% μερική απασχόληση ορισμένου χρόνου

•

2,0% σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

•

0,5% σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Για τους 53 ωφελούμενους της ΠΑΝ που έλαβαν προσφορά εργασίας μετά την
ολοκλήρωση του Προγράμματος και δεν την αποδέχτηκαν, αυτή η προσφορά
αφορούσε:
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•

35,8% μερική απασχόληση ορισμένου χρόνου

•

28,3% πλήρη απασχόληση ορισμένου χρόνου

•

17,0% πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου

•

13,2% μερική απασχόληση αορίστου χρόνου

•

5,7% σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Β. Από τους 41 ωφελούμενους που έλαβαν προσφορά εργασίας μετά την πρόωρη
αποχώρησή τους από το Πρόγραμμα
Τύπος προσφοράς * Τελικά αποδεχθήκατε αυτή τη θέση εργασίας; Crosstabulation
Τελικά αποδεχθήκατε αυτή τη
θέση εργασίας;

ΣΥΝΟΛΟ

Ναι

Όχι

Τύπος

Σύμβαση εργασίας μερικής

4

1

5

προσφοράς

απασχόλησης και αορίστου

12,1%

12,5%

12,2%

Σύμβαση εργασίας μερικής

2

1

3

απασχόλησης και ορισμένου

6,1%

12,5%

7,3%

Σύμβαση εργασίας πλήρους

17

4

21

απασχόλησης και αορίστου

51,5%

50,0%

51,2%

Σύμβαση εργασίας πλήρους

9

1

10

απασχόλησης και ορισμένου

27,3%

12,5%

24,4%

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου

1

1

2

3,0%

12,5%

4,9%

33

8

41

100,0%

100,0%

100,0%

ορισμένου χρόνου
ΣΥΝΟΛΟ

Για τους 33 ωφελούμενους της ΠΑΝ που έλαβαν προσφορά εργασίας μετά την
πρόωρη αποχώρησή τους από το Πρόγραμμα και την αποδέχτηκαν, αυτή η
προσφορά αφορούσε:
•

51,5% πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου

•

27,3% πλήρη απασχόληση ορισμένου χρόνου

•

12,1% μερική απασχόληση αορίστου χρόνου

•

6,1% μερική απασχόληση ορισμένου χρόνου

•

3,0% σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
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Για τους 8 ωφελούμενους της ΠΑΝ που έλαβαν προσφορά εργασίας μετά την
ολοκλήρωση του Προγράμματος και δεν την αποδέχτηκαν, αυτή η προσφορά
αφορούσε:
•

50,0% πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου

•

12,5% μερική απασχόληση αορίστου χρόνου

•

12,5% πλήρη απασχόληση ορισμένου χρόνου

•

12,5% σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

250
4.3.2. Θέση 150 ωφελουμένων που ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης

150 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΙΕΧΤΗΚ
Παροχή υπηρεσιών
και πωλητές

Ειδικότητα /

42,0%

θέση αυτοαπασχόλησης
Υπάλληλοι γραφείου
14,0%
Συμβοηθούν μέλος στην
οικογενειακή επιχείρηση
58,0%

Ποια είναι η θέση σας
στην απασχόληση σήμερα;

Φάση έναρξης
επαγγέλματος
21,3%
Αυτοαπασχολούμενος /
εργοδότης
18,0%

ΑΝ
Από τους 150 ωφελούμενους που ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης:


αυτή αφορούσε κυρίως (42%) ειδικότητες παροχής υπηρεσιών και
πωλήσεων



28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την
παρέμβαση της ΠΑΝ, περισσότεροι από τους μισούς (58%) ωφελούμενους
δήλωναν συμβοηθούντα μέλη -με ή χωρίς αμοιβή- στην οικογενειακή
επιχείρηση, το 21,3% βρίσκονταν σε φάση έναρξης επαγγέλματος και το 18%
είχαν αποκτήσει, ήδη, την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου.

Αξίζει να σημειωθεί (αναλύεται και ως δείκτες ποιότητας αυτοαπασχόλησης στη
σχετική Ενότητα) ότι από το σύνολο των συμβοηθούντων μελών στην οικογενειακή
επιχείρηση, το 88,5% αυτών ήταν χωρίς αμοιβή, δηλαδή το 51,3% του συνόλου
όσων ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης.
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Η διάρθρωση, το μέγεθος, η χρονική διάρκεια λειτουργίας και κατάσταση
αυτοαπασχόλησης κατά τη χρονική στιγμή διεξαγωγής της τηλεφωνικής έρευνας
αποτυπώνονται στο παρακάτω σχήμα με ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο την διακοπή
της όποιας δραστηριότητας αυτοαπασχόλησης από όποια θέση για το 37,3% των εν
λόγω ωφελουμένων.

ΟΣΦΟ

ΡΑ ΕΡΓΑΣΙ
ΑΣ
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4.3.3. Θέση 261 ωφελουμένων που δέχτηκαν προσφορά πρακτικής
άσκησης

261 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΑΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ

Ν ΠΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 50
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Η θέση προσφέρθηκε από
την ίδια επιχείρηση στην
οποία είχατε
πραγματοποιήσει την
πρακτική σας άσκηση στο
πλαίσιο του προγράμματος
Voucher;

ΝΑΙ
73,9%
ΟΧΙ
26,1%
ΝΑΙ

Τελικά αποδεχθήκατε αυτή
τη θέση πρακτικής
άσκησης;

87,7%
ΟΧΙ
12,3%
ΝΑΙ

Υπήρξε κάποιου είδους
εποπτεία από την
επιχείρηση/τον φορέα;

63,3%
ΟΧΙ
34,1%

Από τους 261 ωφελούμενους που δέχτηκαν προσφορά πρακτικής άσκησης:


στο 73,9% των ωφελουμένων η θέση προσφέρθηκε από την ίδια επιχείρηση
στην οποία πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της ΠΑΝ



το 87,7% αποδέχτηκαν την προσφορά θέση πρακτικής άσκησης που έλαβαν



το 63,3% των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης προέβλεπαν
κάποιου είδους εποπτεία.
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Η χρονική διάρκεια, ο αριθμός ωρών/ημερησίως και ημερών εβδομαδιαίως, καθώς
και η μέση μηνιαία αμοιβή των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης
απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα.

261 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ
ΔΕΧΤΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓ ΑΑ ΕΡΓΑΣ
Ποια ήταν η διάρκεια της
πρακτικής άσκησης που σας
προσφέρθηκε (σε μήνες);

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Ποιος ήταν ο αριθμός των
ημερών εβδομαδιαίως;

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Ποιος ήταν ο αριθμός των
ωρών ημερησίως ;

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Ποιο ήταν το ύψος της
μηνιαίας επιδότησης/αμοιβής,
εφόσον προβλέπονταν;

4,76 ΜΗΝΕΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ

5,82 ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΑ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
420,0 €
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4.4. Διερεύνηση και αξιολόγηση ποιότητας προσφερόμενων θέσεων
εργασίας
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α: Έρευνα τηλεφωνικών συνεντεύξεων ωφελούμενων από την
Π.Α.Ν. οι οποίοι δέχτηκαν προσφορά εργασίας ως και 28 ημέρες μετά την
ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την παρέμβαση της ΠΑΝ

Βασικός σκοπός της έρευνας
Η έρευνα αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ποιότητας προσφοράς εργασίας που
δέχτηκαν οι ωφελούμενοι της παρέμβασης της ΠΑΝ έως και 28 ημέρες μετά την
ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρησή τους από την εν λόγω παρέμβαση.
4.4.1 Μεθοδολογικές επισημάνσεις
Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα βασικά σημεία της μεθοδολογικής προσέγγισης που
ακολουθήθηκε για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων. Αναφέρεται σε
θέματα δειγματοληψίας, ερευνητικού εργαλείου αλλά και ανάλυσης δεδομένων.
4.4.2 Δειγματοληψία
Η έρευνα βασίσθηκε σε πανελλαδικό δείγμα από άνδρες και γυναίκες 18-29 ετών,
ωφελούμενοι του προγράμματος Π.Α.Ν. στους οποίους έγινε προσφορά εργασίας
στην έξοδό τους από το πρόγραμμα.
Το μέγεθος του δείγματος ήταν 501 άτομα και έγινε με τη χρήση Computer assisted
τηλεφωνικών συνεντεύξεων από τη βάση των ερωτώμενων (4.003 άτομα). Η έρευνα
διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2015 από 3 επόπτες και 26 ερευνητές. Για τον έλεγχο
της ποιότητας, 15% των συνεντεύξεων ελέχθησαν μέσω συνακρόασης και 100%
ηλεκτρονικά. Για την αντιπροσωπευτικότερη επιλογή του δείγματος έγινε τυχαία
δειγματοληψία τηλεφωνικών αριθμών για τις περιοχές έρευνας από βάση
δεδομένων που δόθηκε στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ από τον «Διόφαντο» του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.). Το μέγιστο δειγματοληπτικό
σφάλμα (ΜΔΣ) είναι το ±4,1% στο σύνολο του δείγματος.
Ο παρακάτω Πίνακας αποτυπώνει την σχέση μεταξύ δείγματος και πληθυσμού ανά
φύλο, ηλικία, περιοχή κατοικίας, εκπαιδευτικό επίπεδο, θέση εργασίας και αποδοχή
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της προσφοράς εργασίας. Αναφορικά με την κατανομή του δείγματος παρατηρούμε
ότι τηρείται η αρχή της αναλογικότητας με τα ποσοστά δειγματοληψίας από κάθε
θεματικό πεδίο να είναι παρεμφερή με αυτά του πραγματικού πληθυσμού.

Δείγμα
(ν=501)

28%

30%

P-value

18-24 ετών
25-29 ετών

72%

70%

Άνδρες

37%

39%

Γυναίκες

63%

61%

Αττική

36%

39%

Β. Ελλάδα

33%

34%

Κ. Ελλάδα

22%

19%

Νησιά Αιγαίου/Κρήτη

9%

8%

Απόφοιτοι Γυμνασίου/ΣΔΕ

1%

2%

Απόφοιτοι Λυκείου

39%

36%

Απόφοιτοι ΙΕΚ/Ιδιωτικού Κολλεγίου/Σχολών που
εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία

15%

14%

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ

41%

44%

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού

4%

3%

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου χρόνου

19%

20%

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου

22%

18%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου

32%

34%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου
χρόνου

24%

25%

Θέση μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου/Ιδιωτικού δικαίου

4%

3%

Μέλος νοικοκυριού που κανείς δεν εργάζεται (%ΝΑΙ)

22%

23%

0,95

Μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα
(%ΝΑΙ)

7%

8%

0,98

Αποδοχή προσφοράς εργασίας (%ΝΑΙ)

82%

84%

0,22

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΗΛΙΚΙΑ

Πληθυσμός
(ν=4.003)

ΦΥΛΟ

Δημογραφική κατηγορία

0,29

0,41

0,22

0,27

0,33
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4.4.3 Ερευνητικό εργαλείο
Το ερευνητικό εργαλείο ήταν ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε εκείνους τους
ωφελούμενους που αμέσως μετά (έως και 28 ημέρες) την ολοκλήρωση ή την
πρόωρη αποχώρησή τους από το Πρόγραμμα δέχθηκαν προσφορά για μια θέση
εργασίας. Στο πλαίσιο της συμπλήρωσής του διερευνάται αφενός η ποιότητα της
προσφερόμενης θέσης μέσα από τη συνεξέταση παραγόντων όπως είδος
σύμβασης, αμοιβή, ωράριο, συνάφεια με σπουδές και επαγγελματική εμπειρία
κ.λπ., και αφετέρου ενδεχόμενη συμβολή -έμμεση ή άμεση- της παρέμβασης της
ΠΑΝ στην λήψη προσφοράς εργασίας.
4.4.4 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων
Για την ανάλυση των δεδομένων ακολουθήθηκε η ποσοτική προσέγγιση. Τα
δεδομένα εξήχθησαν σε αρχείο δεδομένων IBM SPSS Statistics 23.0 και η στατιστική
ανάλυση περιλάμβανε τεχνικές περιγραφικής και επαγωγικής Στατιστικής. Όπου
χρειάστηκε το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ήταν το 5%. Οι στατιστικοί
έλεγχοι περιελάμβαναν Fisher Exact test για τον έλεγχο σχέσης διακριτών
μεταβλητών με δύο επίπεδα και Chi-Square test για τον έλεγχο σχέσης διακριτών
μεταβλητών με περισσότερα από δύο επίπεδα. Η επιλογή της μεθόδου σε
συνδυασμό με την αντιπροσωπευτική δειγματοληψία αποσκοπεί στον να δώσει τη
δυνατότητα στους ερευνητές να γενικεύσουν τα αποτελέσματα σε πανελλαδικό
επίπεδο ώστε να εξαχθούν συνολικά συμπεράσματα για τους ωφελούμενους του
προγράμματος Π.Α.Ν. στους οποίους έγινε προσφορά εργασίας στην έξοδό τους
από το πρόγραμμα.
4.4.5 Αποτελέσματα
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Θα παρουσιαστούν τα
αποτελέσματα της Περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης σε συνδυασμό με πιο
εξειδικευμένες αναλύσεις επαγωγικής Στατιστικής στις παρακάτω θεματικές
ενότητες:
Α. Χαρακτηριστικά προσφοράς θέσης εργασίας
Β. Αξιολόγηση προσφερόμενης θέσης εργασίας
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Γ. Θέματα κατάρτισης και προσόντων
Δ. Θέματα αμοιβών και καλύψεων
Ε. Συνολική αποτίμηση θέσης
ΣΤ. Αποτίμηση του προγράμματος

Α. Χαρακτηριστικά προσφοράς θέσης εργασίας

Το 91% των ωφελουμένων έλαβε προσφορά εργασίας μετά την ολοκλήρωση της
παρέμβασης της ΠΑΝ ενώ το 8% είτε κατά τη διάρκειά της με συνέπεια την πρόωρη
αποχώρηση είτε μετά την πρόωρη αποχώρηση. Το 83% των προσφερόμενων
θέσεων εργασίας προήλθαν από τις επιχειρήσεις στις οποίες οι ωφελούμενοι
πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην
παρέμβαση της ΠΑΝ. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ποσοστά είναι παρόμοια και
στις 2 ηλικιακές κατηγορίες.
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Το 58% των προσφερόμενων θέσεων εργασίας αφορούσε ειδικότητες του
τριτογενούς τομέα όπως υπάλληλοι γραφείου και πωλητές.

Περίπου 9 στις 10 (89%) από τις επιχειρήσεις που προσέφεραν θέση εργασίας
δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα παραγωγής με το 31% αυτών να
δραστηριοποιείται στον κλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Το αντίστοιχο
ποσοστό των επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα (μεταποίηση και κατασκευές)
ανέρχεται στο 8%.
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Το 51% των προσφερόμενων θέσεων εργασίας αφορούσε θέσεις πλήρους
απασχόλησης, το 41% μερικής απασχόλησης με μέσο όρο 4,6 ωρών ημερησίως, το
5% εκ περιτροπής εργασία με μέσο όρο 3,3 ημέρες εβδομαδιαίως ενώ το 5% αφορά
εποχική απασχόληση. (σημειώνεται ότι η παραπάνω ερώτηση είναι πολλαπλών
επιλογών)
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Η προσφορά πλήρους απασχόλησης είναι αυξημένη στους άνδρες και στην Αττική
ενώ η αντίστοιχη προσφορά μερικής απασχόλησης είναι αυξημένη στις γυναίκες. Η
εποχική απασχόληση παρουσιάζεται αυξημένη στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών
(7% ενώ 1% στους 18-24).
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Η θέση μερικής απασχόλησης προσφέρθηκε σε περίπου 8 στους 10 ωφελούμενους
με πρωτοβουλία του εργοδότη για τα 224 άτομα που δήλωσαν ότι τους
προσφέρθηκε μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής εργασία. Στατιστικά σημαντική
διαφοροποίηση ως προς την εθελοντική ή μη επιλογή της μερικής απασχόλησης
παρατηρείται μεταξύ των μελών μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα
τέκνα (47% μη εθελοντική) και των μη μελών μονοπρόσωπων νοικοκυριών με
συντηρούμενα τέκνα (80% μη εθελοντική).

Περίπου 9 στους 10 (87%) αποδέχτηκαν την προσφερόμενη θέση εργασίας ενώ από
το 12% όσων δεν αποδέχτηκαν την προσφορά ως βασικοί λόγοι προκύπτουν ο
χαμηλός μισθός (24%), η απόσταση από τον τόπο κατοικίας (23%), προσωπικοί
λόγοι (23%) και η ύπαρξη καλύτερης επαγγελματικής πρότασης (19%).
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Β. Αξιολόγηση προσφερόμενης θέσης εργασίας

Το 54% των προσφερόμενων θέσεων εργασίας ήταν συναφείς με την προηγούμενη
επαγγελματική εμπειρία των ωφελουμένων (416 άτομα που δήλωσαν ότι διέθεταν
προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία-83% του συνόλου).
Το 44% των προσφερόμενων θέσεων εργασίας ήταν συναφείς με τις σπουδές με
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι όσο αυξάνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο αυξάνεται
και η συνάφεια.
Η συνάφεια των προσφερόμενων θέσεων εργασίας με αντικείμενο της πρακτικής
άσκησης στο πλαίσιο της παρέμβασης της ΠΑΝ εκτιμάται στο 61%.
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Πριν τη συμμετοχή τους στην παρέμβαση της ΠΑΝ, το 25% των ωφελουμένων
διέθετε επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των τριών ετών ενώ το 21% αυτών
διέθετε επαγγελματική εμπειρία έως και 6 μήνες. Στο σύνολο των 416 ερωτώμενων
που δήλωσαν ότι διέθεταν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ο μέσος όρος
υπολογίζεται σε 31,8 μήνες. Επισημαίνεται ότι παρατηρούνται στατιστικά
σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία (οι μεγαλύτερες
ηλικίες διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας), το
φύλο (οι άνδρες διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερης χρονικής
διάρκειας - διαφορά περίπου 6 ½ μηνών) και το εκπαιδευτικό επίπεδο (οι
απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαθέτουν
μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία – περίπου 38 μήνες).
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Γ. Θέματα κατάρτισης και προσόντων

Περίπου 1 στους 3 ωφελούμενους θεωρούν ότι διαθέτουν ανώτερα ή

πολύ

ανώτερα προσόντα από αυτά που απαιτεί η θέση εργασίας που τους προσφέρθηκε
ενώ οι 6 στους 10 (62%) θεωρούν ότι η θέση εργασίας που τους προσφέρθηκε ήταν
αντίστοιχη με τα προσόντα που διαθέτουν.

Το 34% των επιχειρήσεων που προσέφεραν θέση εργασίας είχαν δεδηλωμένη
πρόθεση να παρέχουν στον ωφελούμενο τη δυνατότητα κατάρτισης σχετικής με το
αντικείμενο της προσφερόμενης θέσης. Το 86% των ωφελουμένων δήλωσε ότι θα
επιθυμούσε να συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης συναφές με το
αντικείμενο της θέσης εργασίας που τους προσφέρθηκε ή ενδέχεται να τους
προσφερθεί μελλοντικά.
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Δ. Θέματα αμοιβών και καλύψεων

Ο μέρος όρος της καθαρής μηνιαίας αμοιβής για τις θέσεις εργασίας που
προσφέρθηκαν ανέρχεται σε 440€. Το 19% των προσφερόμενων θέσεων εργασίας
προέβλεπε αμοιβή μικρότερη των 300€ ενώ το 10% προέβλεπε αμοιβή άνω των
600€. Παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την
ηλικία (410€ για 18-24 ετών και 460€ για 25-29 ετών), το φύλο (490€ για άνδρες και
420€ για γυναίκες) και τη γεωγραφική περιοχή (470€ για Αττική και Νησιά Αιγαίου
ενώ 410€ για Βόρεια Ελλάδα). Στην παραπάνω ερώτηση απάντησαν 438 άτομα.
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Από τα 414 άτομα που διέθεταν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, το 50%
αυτών δήλωσε ότι στο πλαίσιο της προσφοράς θέσης εργασίας αναγνωρίστηκε μερικώς ή πλήρως- η επαγγελματική εμπειρία στη μηνιαία τους αμοιβή.

Στο 16% των προσφερόμενων θέσεων εργασίας προβλέπονταν κάποια πρόσθετη
ασφαλιστική κάλυψη ενώ στο 9% περιλαμβάνονταν κάποια άλλη –έμμεση ή άμεσηπρόσθετη παροχή με οικονομικό αντίκτυπο. Οι πρόσθετες αυτές παροχές
συνίσταντο κυρίως σε κουπόνια super market, η κάλυψη δαπανών μεταφοράς.
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Ε. Συνολική αποτίμηση θέσης

Περίπου 2 στους 3 (66%) ωφελούμενους δήλωσαν ότι ικανοποιήθηκαν σε μεγάλο
βαθμό -απόλυτα ή πολύ- οι προσδοκίες τους από τη θέση εργασίας που τους
προσφέρθηκε ανεξάρτητα από το εάν την αποδέχτηκαν ή όχι. Ειδικότερα, αυτοί που
αποδέχτηκαν τη θέση εργασίας εμφανίζουν μεγαλύτερο επίπεδο ικανοποίησης
(70%) από όσους δεν αποδέχτηκαν την προσφερόμενη θέση εργασίας (48%). Δεν
παρατηρούνται σημαντικές στατιστικές διαφορές στο
ανάμεσα στις 2 ηλικιακές κατηγορίες της ομάδας-στόχου.

δείκτη ικανοποίησης
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Σε ερώτηση πολλαπλών επιλογών, το καλό εργασιακό περιβάλλον (76%), η τήρηση
κανόνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας (62%), ο τόπος εργασίας (60%)
και το ωράριο (59%) εμφανίζονται ως οι σημαντικότεροι ιεραρχικά παράγοντες που
αξιολογούν οι ωφελούμενοι ως προς τα χαρακτηριστικά της προσφερόμενης θέσης
εργασίας. Ζητήματα είδους και μορφής απασχόλησης, αποδοχών και συνάφειας με
σπουδές ή/και επαγγελματική εμπειρία δεν αξιολογούνται από τους ωφελούμενους
ως οι πλέον σημαντικοί παράγοντες αποτίμησης της προσφερόμενης θέσης
εργασίας.
Ειδικότερα για τον παράγοντα της πλήρους απασχόλησης παρατηρούνται
στατιστικά σημαντικές διαφορές τόσο ως προς το φύλλο (άνδρες 44% / γυναίκες
35%), όσο και ως προς την ηλικιακή κατηγορία (32% για 18-24 ετών και 42% για 2529 ετών).
Η παράμετρος της συνάφειας μεταξύ της θέσης εργασίας, των σπουδών ή/και της
προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντική
(71%) για κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.
Η ύπαρξη πλήρους ασφάλισης και η προσφορά σύμβασης αορίστου χρόνου
ενδιαφέρει περισσότερο αυτούς που τελικά αποδέχθηκαν θέση εργασίας με
καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
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Το καλό εργασιακό περιβάλλον (54%) και οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
(23%) αποτελούν τα στοιχεία εκείνα που αξιολογούν οι ωφελούμενοι ως τους 2 πιο
σημαντικούς παράγοντες αξιολόγησης που διέθεταν οι προσφερόμενες θέσεις
εργασίας. Η εν λογω ερώτηση καλεί τους ωφελούμενους να επιλέξουν τους 2
σημαντικότερους για αυτούς παράγοντες.
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ΣΤ. Αποτίμηση του προγράμματος

Περισσότεροι από 6 στους 10 ωφελούμενους θεωρούν ότι η συμμετοχή τους στην
παρέμβαση της ΠΑΝ ενίσχυσε σημαντικά -απόλυτα ή πολύ- την προσπάθειά τους
για ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας. Στατιστικά σημαντικές διαφορές
παρατηρούνται ανά ηλικιακή ομάδα (67% ικανοποίηση για 18-24 ετών και 58% για
25-29 ετών), εκπαιδευτικό επίπεδο (90% ικανοποίηση για αποφοίτους γυμνασίου
και 41% για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) και εργασιακή κατάσταση
νοικοκυριού (69% ικανοποίηση για μέλη νοικοκυριού όπου κανείς δεν εργάζεται και
58% για μέλη νοικοκυριού με τουλάχιστον έναν εργαζόμενο).
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Κατά τη χρονική στιγμή διεξαγωγής της έρευνας (Δεκέμβριος 2015), από το σύνολο
των ωφελουμένων που δέχτηκαν προσφορά εργασίας έως και 28 ημέρες μετά την
ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την παρέμβαση της ΠΑΝ, το 61%
απασχολείται σε μισθωτή εργασία και το 33% βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας
(άνεργοι).
Το 65% αυτών που αποδέχτηκαν τη θέση εργασίας που τους προσφέρθηκε
συνεχίζουν -κατά τη χρονική στιγμή διεξαγωγής της έρευνας- να απασχολούνται με
την ιδιότητα του μισθωτού ενώ το 29% αυτών είναι πλέον άνεργοι,
αυτοαπασχολούμενοι (3%) και συμβοηθούντα μέλη σε οικογενειακή επιχείρηση
(3%).
Το 56% αυτών που δεν αποδέχτηκαν τη θέση εργασίας που τους προσφέρθηκε είναι
άνεργοι, το 38% έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας ως μισθωτοί, το 5% δηλώνουν
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αυτοαπασχολούμενοι και μόλις το 1%

συμβοηθούντα μέλη σε οικογενειακή

επιχείρηση.
Στατιστικά σημαντικές διαφορές σχετικά με την εργασιακή κατάσταση -κατά τη
χρονική στιγμή διεξαγωγής της έρευνας- παρατηρούνται ως προς το φύλο (37%
γυναίκες άνεργες και 27% άνδρες άνεργοι) και την ηλικία (39% για 18-24 ετών και
30% 25-29 ετών).
Το 72% των ωφελουμένων που τους είχε προσφερθεί θέση εργασίας πλήρους
απασχόλησης συνεχίζουν να απασχολούνται ως μισθωτοί ενώ το 46% όσων είχαν
δεχτεί προσφορά εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου είναι άνεργοι.

Από τους 334 ωφελούμενους που δήλωσαν ότι είναι εργαζόμενοι τη χρονική στιγμή
διεξαγωγής της έρευνας, περίπου 4 στους 10 (38%) βρίσκονται σε διαδικασία
αναζήτησης νέας θέσης εργασίας ενώ το 41% αυτών (όσων βρίσκονται σε
διαδικασία αναζήτησης νέας θέσης εργασίας -128 άτομα) είναι διατεθειμένοι να
αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό.
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Από τους 128 ερωτώμενους που εργάζονται τη χρονική στιγμή διεξαγωγής της
έρευνας και βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης νέας θέσης εργασίας, το 51%
δηλώνει

ως

βασικότερο

λόγο

αναζήτησης

νέας

επιθυμία/προσδοκία/επίτευξη καλύτερων αποδοχών.

θέσης

εργασίας

την
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Περίπου 9 στους 10 ωφελούμενους (87%) δηλώνουν ότι επιθυμούν την
πραγματοποίηση αντίστοιχων ή ομοειδών Προγραμμάτων.
Συμπεράσματα


Το 83% των προσφερόμενων θέσεων εργασίας προήλθαν από τις
επιχειρήσεις στις οποίες οι ωφελούμενοι πραγματοποίησαν την πρακτική
τους άσκηση στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην παρέμβαση της ΠΑΝ
γεγονός που αναδεικνύει και πιστοποιεί τη λειτουργία της πρακτικής
άσκησης σε επιχειρήσεις ως σημαντικής διόδου για την είσοδο των νέων
στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα καταδεικνύει πως οι συγκεκριμένες
θέσεις εργασίας είτε άμεσα είτε έμμεσα προήλθαν στο πλαίσιο της
Εγγύησης για τη Νεολαία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως προκύπτει από τα
ερωτηματολόγια εξόδου, το 96,1% (3.950 θέσεις) προέρχεται από τον
αμιγώς ιδιωτικό τομέα της οικονομίας ενώ το 3,9% (160 θέσεις) από το
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.



Με δεδομένο ότι το είδος και η μορφή απασχόλησης συνιστά βασικό
κριτήριο αξιολόγησης της ποιότητας της προσφερόμενης θέσης εργασίας, το
51%

των

προσφερόμενων

θέσεων

αφορούσε

θέσεις

πλήρους

απασχόλησης ενώ η επιλογή της μερικής απασχόλησης (μερική ή εκ
περιτροπής εργασία) αποτελούσε προϊόν εθελοντικής πρωτοβουλίας των
ωφελούμενων σε ποσοστό 21%. Το 41% αφορούσε θέσεις μερικής
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απασχόλησης με μέσο όρο 4,6 ωρών ημερησίως ενώ το 5% εκ περιτροπής
εργασία με μέσο όρο 3,3 ημέρες εβδομαδιαίως. Αξίζει να επισημανθεί
βάσει αφενός της υφιστάμενης κατάστασης στην εγχώρια αγορά εργασίας
και αφετέρου της στατιστικά σημαντικής διαφοροποίησης που προκύπτει ως
προς την εθελοντική ή μη επιλογή της μερικής απασχόλησης μεταξύ μελών
και μη μελών μονοπρόσωπων νοικοκυριών με συντηρούμενα τέκνα, πως
ακόμη και η διαφαινόμενη ως εθελοντική επιλογή δύναται να είναι
ουσιαστικά «αναγκαστική διαδρομή» για την πρόσβαση στην απασχόληση.


Το 87% όσων δέχτηκαν προσφορά θέσης εργασίας προχώρησαν στην
αποδοχή της συγκεκριμένης προσφοράς. Το κριτήριο της αποδοχής της
προσφερόμενης θέσης εργασίας είναι επίσης προσδιοριστικός παράγοντας
ποιότητας, ο οποίος σε κάθε περίπτωση οφείλει να συσχετίζεται με τη
δυναμική ή δυστοκία της εγχώριας αγοράς εργασίας στη δημιουργία νέων
θέσεων απασχόλησης, τα ποσοστά ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας (π.χ.
στην ηλικιακή ομάδα, στο εκπαιδευτικό επίπεδο κ.λπ.) καθώς και σύμφωνα
με ειδικότερα κοινωνικά χαρακτηριστικά και κριτήρια (π.χ. μέλος
νοικοκυριού χωρίς κανέναν εργαζόμενο, μέλος μονογονεϊκής οικογένειας
κ.λπ.). Αξίζει να σημειωθεί πως ο βασικότερος λόγος μη αποδοχής της
προσφερόμενης θέσης εργασίας είναι το ύψος του προσφερόμενου
μισθού (24% όσων δεν αποδέχτηκαν) ενώ ο στόχος για καλύτερες αποδοχές
είναι η κυριότερη αιτία αναζήτησης νέας θέσης εργασίας (51% όσων
εργάζονται αλλά αναζητούν).



Η βιωσιμότητα είναι μια από τις κυριότερες διαστάσεις για την αποτίμηση
της ποιότητας στην εργασία. Κατά τη χρονική στιγμή διεξαγωγής της έρευνας
(Δεκέμβριος 2015), από το σύνολο των ωφελουμένων που δέχτηκαν
προσφορά εργασίας έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη
αποχώρησή τους από την παρέμβαση της ΠΑΝ, το 61% απασχολείται σε
μισθωτή εργασία και το 33% βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας (άνεργοι).
Το 65% αυτών που αποδέχτηκαν τη θέση εργασίας που τους προσφέρθηκε
συνεχίζουν -κατά τη χρονική στιγμή διεξαγωγής της έρευνας- να
απασχολούνται με την ιδιότητα του μισθωτού ενώ το 29% αυτών είναι
πλέον άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι (3%) και συμβοηθούντα μέλη σε
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οικογενειακή επιχείρηση (3%), δηλαδή λίγους μήνες μετά δεν υφίστανται
πλέον το 35% των προσφερόμενων θέσεων εργασίας που έγιναν
αποδεκτές.


Το ύψος της αμοιβής είναι από τους βασικότερους προσδιοριστικούς
παράγοντες της ποιότητας στην εργασία. Οι μέσοι όροι της καθαρής
μηνιαίας αμοιβής ήταν 410€ για την ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών και 460€
για αυτήν των 25-29 ετών, χαμηλότεροι κατά 20€ και 27€ αντίστοιχα από
τους κατώτατους μισθούς που διαμορφώθηκαν στη χώρα μας με την 6η
ΠΥΣ. Με δεδομένο ότι μόλις το 10% αμείβεται με καθαρό μηνιαίο μισθό
πάνω από 600€ ενώ το 16% έχει μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες των 300€,
η

κάλυψη

των

ωφελουμένων

από

επιχειρησιακές,

κλαδικές

ή

ομοιοεπαγγελματικές -τοπικές ή εθνικές- συμβάσεις είναι μηδενική και οι
μισθοί

τους

καθορίζονται

μέσω

ατομικών

συμβάσεων

εργασίας.

Ταυτόχρονα, το 50% των ωφελουμένων δήλωσε ότι στο πλαίσιο της
προσφοράς θέσης εργασίας αναγνωρίστηκε -μερικώς ή πλήρως- η
επαγγελματική εμπειρία στη μηνιαία τους αμοιβή.


Το 50% αυτών που διέθεταν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία
δήλωσαν ότι στο πλαίσιο της προσφοράς θέσης εργασίας αναγνωρίστηκε μερικώς ή πλήρως- η επαγγελματική εμπειρία στη μηνιαία τους αμοιβή. Η
μισθολογική αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας είναι ένα αξιολογικό
κριτήριο ποιότητας.



Η ύπαρξη πρόσθετων ασφαλιστικών καλύψεων ή παροχών με έμμεσο ή
άμεσο οικονομικό αντίκτυπο αποτελούν στοιχεία ενίσχυσης της ποιότητας
μιας θέσης εργασίας. Στο 16% των προσφερόμενων θέσεων εργασίας
προβλέπονταν κάποια πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη ενώ στο 9%
περιλαμβάνονταν κάποια άλλη -έμμεση ή άμεση- πρόσθετη παροχή με
οικονομικό αντίκτυπο.



Η συνάφεια της προσφερόμενης θέσης εργασίας με την προηγούμενη
επαγγελματική εμπειρία και τις σπουδές καθίστανται ως βασικοί όροι
αξιολόγησης της ποιότητας. Το 54% των προσφερόμενων θέσεων εργασίας
ήταν συναφείς με την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία των

278
ωφελουμένων (όσων διέθεταν) ενώ το 44% των προσφερόμενων θέσεων
εργασίας ήταν συναφείς με τις σπουδές τους με χαρακτηριστικό το γεγονός
ότι όσο αυξάνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο αυξάνεται και η συνάφεια.


Η αντιστοιχία προσόντων και περιεχομένου καθηκόντων θέσης εργασίας
είναι ένας

σημαντικός δείκτης ποιοτικής απασχόλησης. Το 62% των

προσφερόμενων θέσεων εργασίας απαιτούσε αντίστοιχα προσόντα με
αυτά που διέθεταν οι ωφελούμενοι.


Η παροχή -ή η πρόθεση παροχής- από την επιχείρηση προγραμμάτων
κατάρτισης στους εργαζόμενούς της αποτελεί μια κρίσιμη ποιοτική
συνιστώσα της θέσης εργασίας. Το 34% των επιχειρήσεων που προσέφεραν
θέση

εργασίας

είχαν

δεδηλωμένη

πρόθεση

να

παρέχουν

στον

ωφελούμενο τη δυνατότητα κατάρτισης σχετικής με το αντικείμενο της
προσφερόμενης θέσης.


Η ικανοποίηση του εργαζόμενου από τη θέση απασχόλησής του αποτελεί
έναν ιδιαίτερα σημαντικό δείκτη προσδιορισμού της ποιότητας στην
εργασία. Το 66% των ωφελουμένων δήλωσαν ότι ικανοποιήθηκαν σε
μεγάλο βαθμό -απόλυτα ή πολύ- οι προσδοκίες τους από τη θέση εργασίας
που τους προσφέρθηκε ανεξάρτητα από το εάν την αποδέχτηκαν ή όχι. Ως
κυριότεροι παράγοντες ικανοποίησης προβάλλουν τόσο η ύπαρξη καλού
εργασιακού περιβάλλοντος (76%) και η τήρηση των προβλεπόμενων
κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία (62%), όσο και η δυνατότηταπροοπτική επαγγελματικής εξέλιξης (24%-δεύτερο σε ιεράρχηση όταν
έπρεπε να επιλεγούν 2), δηλαδή διαστάσεις που συνδέονται άρρηκτα με την
ποιοτική απασχόληση.
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4.5. Διερεύνηση και αξιολόγηση ποιότητας ανάληψης δράσεων
αυτοαπασχόλησης
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Β: Έρευνα τηλεφωνικών συνεντεύξεων ωφελούμενων από την
Π.Α.Ν. οι οποίοι οδηγηθήκαν σε αυτοαπασχόληση έως και 28 ημέρες μετά την
ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την παρέμβαση της ΠΑΝ

Βασικός σκοπός
Η έρευνα αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ποιότητας της δράσης αυτοαπασχόλησης
που ανέλαβαν οι ωφελούμενοι της παρέμβασης της ΠΑΝ έως και 28 ημέρες μετά
την ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρησή τους από την εν λόγω παρέμβαση.
4.5.1 Μεθοδολογικές επισημάνσεις
Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα βασικά σημεία της μεθοδολογικής προσέγγισης που
ακολουθήθηκε για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων. Αναφέρεται σε
θέματα δειγματοληψίας, ερευνητικού εργαλείου αλλά και ανάλυσης δεδομένων.
4.5.2 Δειγματοληψία
Η έρευνα βασίσθηκε σε πανελλαδικό δείγμα από άνδρες και γυναίκες 18-29 ετών,
ωφελούμενοι του προγράμματος Π.Α.Ν. οι οποίοι οδηγήθηκαν σε αυτοαπασχόληση
κατά την έξοδό τους από το πρόγραμμα.
Το μέγεθος του δείγματος ήταν 150 άτομα και έγινε με τη χρήση Computer assisted
τηλεφωνικών συνεντεύξεων από τη βάση των ερωτώμενων (785 άτομα). Η έρευνα
διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2015 από 3 επόπτες και 16 ερευνητές. Για τον έλεγχο
της ποιότητας, 15% των συνεντεύξεων ελέχθησαν μέσω συνακρόασης και 100%
ηλεκτρονικά.
Για την επιλογή του δείγματος έγινε τυχαία δειγματοληψία τηλεφωνικών αριθμών
για τις περιοχές έρευνας με χρήση ποσοστώσεων ηλικίας από βάση δεδομένων που
δόθηκε στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ από τον «Διόφαντο» του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.). Το μέγιστο δειγματοληπτικό σφάλμα (ΜΔΣ) είναι το ±7,2%
στο σύνολο του δείγματος.
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Ο παρακάτω Πίνακας αποτυπώνει την σχέση μεταξύ δείγματος και πληθυσμού ανά
φύλο, ηλικία, περιοχή κατοικίας και εκπαιδευτικό επίπεδο.

Δείγμα
(ν=150)

25%

24%

18-24 ετών
25-29 ετών

75%

76%

Άνδρες

43%

51%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΗΛΙΚΙΑ

Πληθυσμός
(ν=785)

ΦΥΛΟ

Δημογραφική κατηγορία

P-value

0,84

0,09

Γυναίκες

57%

49%

Αττική

12%

11%

Β. Ελλάδα

52%

57%

Κ. Ελλάδα

26%

22%

Νησιά Αιγαίου/Κρήτη

10%

11%

Απόφοιτοι Γυμνασίου/ΣΔΕ

2%

4%

Απόφοιτοι Λυκείου

51%

55%

12%

13%

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ

33%

26%

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού

2,2%

2%

Μέλος νοικοκυριού που κανείς δεν εργάζεται (%ΝΑΙ)

14%

13%

0,29

Μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα
τέκνα (%ΝΑΙ)

6%

7%

0,57

Απόφοιτοι ΙΕΚ/Ιδιωτικού Κολλεγίου/Σχολών
εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία

που

0,70

0,15

Αναφορικά με την κατανομή του δείγματος, παρατηρούμε ότι τηρείται η αρχή της
αναλογικότητας με τα ποσοστά δειγματοληψίας από κάθε θεματικό πεδίο να είναι
παρεμφερή με αυτά του πραγματικού πληθυσμού που συμμετέχει στα εν λόγω
πεδία.
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4.5.3 Ερευνητικό εργαλείο
Το ερευνητικό εργαλείο ήταν ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε εκείνους τους
ωφελούμενους που αμέσως και μέχρι 28 ημέρες μετά τη λήξη του Προγράμματος ή
την πρόωρη αποχώρηση από αυτό ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης ή
απέκτησαν

την

ιδιότητα

του

αυτοαπασχολούμενου.

Στο

πλαίσιο

του

ερωτηματολογίου εξετάζεται το περιεχόμενο και το επίπεδο της αυτοαπασχόλησης,
διερευνώνται οι παράγοντες που οδήγησαν στην απόφαση ανάληψης δράση
αυτοαπασχόλησης, καθώς και η συμβολή του Προγράμματος στην ενθάρρυνση της
επιχειρηματικότητας.
Για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του εργαλείου έγιναν πιλοτικές τηλεφωνικές
συνεντεύξεις ώστε να υπάρχει σαφήνεια στις ερωτήσεις.
4.5.4. Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων
Για την ανάλυση των δεδομένων ακολουθήθηκε η ποσοτική προσέγγιση. Τα
δεδομένα εξήχθησαν σε αρχείο δεδομένων IBM SPSS Statistics 23.0 και η στατιστική
ανάλυση περιλάμβανε τεχνικές περιγραφικής και επαγωγικής Στατιστικής. Όπου
χρειάστηκε το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ήταν το 5%. %. Οι στατιστικοί
έλεγχοι περιελάμβαναν Fisher Exact test για τον έλεγχο σχέσης διακριτών
μεταβλητών με δύο επίπεδα και Chi-Square test για τον έλεγχο σχέσης διακριτών
μεταβλητών με περισσότερα από δύο επίπεδα. Η επιλογή της μεθόδου σε
συνδυασμό με την αντιπροσωπευτική δειγματοληψία αποσκοπεί στον να δώσει τη
δυνατότητα στους ερευνητές να γενικεύσουν τα αποτελέσματα σε πανελλαδικό
επίπεδο ώστε να εξαχθούν συνολικά συμπεράσματα για τους ωφελούμενους του
προγράμματος Π.Α.Ν. που αμέσως και μέχρι 28 ημέρες μετά τη λήξη του
Προγράμματος ή την πρόωρη αποχώρηση από αυτό ανέλαβαν δράση
αυτοαπασχόλησης ή απέκτησαν την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου.
4.5.5 Αποτελέσματα
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Θα παρουσιαστούν τα
αποτελέσματα της Περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης σε συνδυασμό με πιο
εξειδικευμένες αναλύσεις επαγωγικής Στατιστικής στις παρακάτω θεματικές
ενότητες:
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Α. Χαρακτηριστικά αυτοαπασχόλησης
Β. Αξιολόγηση συνάφειας αυτοαπασχόλησης
Γ. Αξιολόγηση Συμβολής προγράμματος Voucher στην αυτοαπασχόληση

Α. Χαρακτηριστικά αυτοαπασχόλησης
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Το

58%

του

συνόλου

αυτοαπασχολούμενου

των

αποτελούν

ωφελουμένων
συμβοηθούντα

που
μέλη

απέκτησαν
στην

ιδιότητα

οικογενειακή

επιχείρηση χωρίς αμοιβή (51%) ή/και με δηλωμένη αμοιβή (7%) ενώ το 21% δήλωσε
ότι βρίσκεται σε φάση έναρξης επαγγέλματος.
Ο μέσος όρος υπαλλήλων που απασχολούν οι επιχειρήσεις στις οποίες εντάσσεται η
αυτοαπασχόληση

(εξαιρουμένων

των

ερωτώμενων)

ανέρχεται

σε

1,2

ιδιότητα

του

υπαλλήλους/επιχείρηση.
Στατιστικά

σημαντικές

διαφορές

παρατηρούνται

για

την

συμβοηθούντος μέλους στην οικογενειακή επιχείρηση χωρίς αμοιβή ανά φύλο
(γυναίκες 58% και άνδρες 45%) και για τους βρισκόμενους σε φάση έναρξης
επαγγέλματος ως προς την ηλικιακή κατηγορία (25% για 25-29 ετών και 11% για 1824 ετών).

Το 63% όσων ωφελούμενων απέκτησαν την ιδιότητα -σύμφωνα με το ΕΚΤ- του
αυτοαπασχολούμενου παραμένουν και σήμερα σε κατάσταση αυτοαπασχόλησης.
Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρείται ανά ηλικιακή κατηγορία (67% για 2529 ετών και 50% για 18-24 ετών).
Ο μέσος όρος χρονικής διάρκειας της αυτοαπασχόλησης ανέρχεται σε 14,5 μήνες με
στατιστικά σημαντική διαφορά ανά ηλικιακή κατηγορία (17,2 μήνες για 25-29 ετών
και 6,1 μήνες για 18-24 ετών).
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Ο μέσος όρος εβδομαδιαίας απασχόλησης σε ώρες στο πλαίσιο της ιδιότητας του
αυτοαπασχολούμενου ανέρχεται σε 38,4 ώρες με στατιστικά σημαντική διαφορά
ανά φύλο (43,3 ώρες για άνδρες και 33,6 ώρες για γυναίκες).
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Το 56% της αυτοαπασχόλησης σε όλες τις διαστάσεις της αφορούσε αντικείμενα και
ειδικότητες του τριτογενούς τομέα όπως παροχή υπηρεσιών-πωλήσεις (42%) και
υπάλληλοι γραφείου (14%).
Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρούνται ως προς τους υπαλλήλους
γραφείου ανά φύλο (26% γυναίκες και 3% άνδρες) και στους επαγγελματίες ανά
γεωγραφική περιοχή (31% για την Αττική και 5% για τη Β. Ελλάδα).

Περισσότεροι από 9 στους 10 ωφελούμενους (91%) που απέκτησαν την ιδιότητα
του αυτοαπασχολούμενου έλαβαν τη σχετική απόφαση μετά την ολοκλήρωση της
συμμετοχής τους στην παρέμβαση της ΠΑΝ.
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Το 97% των αυτοαπασχολούμενων δεν έλαβαν κανενός είδους επιδότησης για την
έναρξη της αυτοαπασχόλησής τους.

Σε ερώτηση πολλαπλών επιλογών, σχεδόν οι μισοί (47%) από τους ωφελούμενους
που απέκτησαν την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου οδηγήθηκαν σε αυτήν την
απόφαση γιατί δεν έβρισκαν απασχόληση ενώ το 21% για λόγους συνέχισης της
οικογενειακής επιχείρησης. Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρείται ανά φύλο
(55% για γυναίκες και 39% γι άνδρες) για τους ωφελούμενους που επέλεξαν την
αυτοαπασχόληση ως συνέπεια της αδυναμίας εύρεσης εργασίας.
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Β. Αξιολόγηση συνάφειας αυτοαπασχόλησης

Στο 50% της αυτοαπασχόλησης παρατηρείται μεγάλη (27%) ή/και πολύ μεγάλη
(23%) συνάφεια ως προς το αντικείμενο με την προηγούμενη επαγγελματική
εμπειρία των ωφελουμένων (84 άτομα που δήλωσαν ότι διέθεταν προηγούμενη
επαγγελματική εμπειρία-56% του συνόλου).
Το 32% της αυτοαπασχόλησης εμφανίζει μεγάλη (15%) ή/και πολύ μεγάλη (17%)
συνάφεια ως προς το αντικείμενο με τις σπουδές των ωφελούμενων ενώ για το 34%
εντοπίζεται μεγάλη (17%) ή/και πολύ μεγάλη (17%) συνάφεια με το αντικείμενο της
πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της παρέμβασης της ΠΑΝ.
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Γ. Αξιολόγηση Συμβολής προγράμματος Voucher στην αυτοαπασχόληση

Το 33% των ωφελουμένων θεωρούν ότι η συμμετοχή τους στην παρέμβαση της ΠΑΝ
ενίσχυσε σημαντικά -απόλυτα (12%) ή/και πολύ (21%)- την προσπάθειά τους για
ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας. Στατιστικά σημαντικές διαφορές
παρατηρούνται τόσο ως προς το φύλο (42% ικανοποίηση για τις γυναίκες και 25%
ικανοποίηση για άνδρες), όσο και ανά ηλικιακή κατηγορία (47% ικανοποίηση για
18-24 ετών και 29% για 25-29 ετών).
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Από τους 122 ερωτώμενους -81% επί του συνόλου- που αξιολόγησαν θετικά (από
λίγο έως απόλυτα) τη συμβολή της παρέμβασης της ΠΑΝ στην ενίσχυση της
πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας:
το 67% θεωρούν ότι βοηθηθήκαν περισσότερο από το συνδυασμό θεωρητικής
επιμόρφωσης και πρακτικής άσκησης,
το 22% υποστηρίζει ότι η σχετική συμβολή έγκειται αποκλειστικά στην υλοποίηση
του προγράμματος πρακτικής άσκησης και
το 11% εκτιμά ότι η ενίσχυση της προσπάθειας για ένταξη ή επανένταξη στην αγορά
εργασίας προήλθε από τη θεωρητική επιμόρφωση.

Το 91% των ωφελουμένων δηλώνουν ότι επιθυμούν την πραγματοποίηση
αντίστοιχων ή ομοειδών Προγραμμάτων.
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Συμπεράσματα


Το 58% του συνόλου των ωφελουμένων που απέκτησαν ιδιότητα
αυτοαπασχολούμενου αποτελούν συμβοηθούντα μέλη στην οικογενειακή
επιχείρηση χωρίς αμοιβή (51%) ή/και με δηλωμένη αμοιβή (7%) ενώ το
21% δήλωσε ότι βρίσκεται σε φάση έναρξης επαγγέλματος. Από τη
συσχέτιση της κατηγορίας των συμβοηθούντων μελών στην οικογενειακή
επιχείρηση χωρίς αμοιβή με τη δηλωθείσα χρονική διάρκεια της
αυτοπασχόλησης (μ.τ. 26 μήνες), προκύπτει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των
ωφελουμένων (77 από τα 150 άτομα) που απέκτησαν ιδιότητα
αυτοαπασχολούμενου είτε επέστρεψαν σε μια προγενέστερη επαγγελματική
κατάσταση είτε τη διατηρούσαν παράλληλα με τη συμμετοχή τους στην
παρέμβαση της ΠΑΝ.



Η βιωσιμότητα του εγχειρήματος της αυτοαπασχόλησης συνδέεται άρρηκτα
με την αξιολόγηση της ποιότητά της. Το 63% όσων ωφελούμενων
απέκτησαν την ιδιότητα -σύμφωνα με το ΕΚΤ- του αυτοαπασχολούμενου
παραμένουν και σήμερα σε κατάσταση αυτοαπασχόλησης ενώ το 37%
εγκατέλειψε την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου (κυρίως την
προσπάθεια απόκτησής της).



Ο μέσος όρος υπαλλήλων που απασχολούν οι επιχειρήσεις στις οποίες
εντάσσεται

η

αυτοαπασχόληση

(εξαιρουμένων

των

ερωτώμενων)

ανέρχεται σε 1,2 υπαλλήλους/επιχείρηση, δηλαδή η αυτοπασχόληση με
όποια διάστασή της λαμβάνει χώρα σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.


Οι ώρες αυτοαπασχόλησης συνιστούν κριτήριο για τη διερεύνηση της
ποιότητάς της. Ο μέσος όρος εβδομαδιαίας απασχόλησης στο πλαίσιο της
ιδιότητας του αυτοαπασχολούμενου ανέρχεται σε 38,4 ώρες, στοιχείο που
προσιδιάζει με τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας στην πλήρη απασχόληση.



Το

47%

των

ωφελουμένων

που

απέκτησαν

την

ιδιότητα

του

αυτοαπασχολούμενου οδηγήθηκαν σε αυτήν την απόφαση γιατί δεν
έβρισκαν απασχόληση δίνοντας μια ισχυρή όψη αναγκαστικής επιλογής
ενώ το 21% για λόγους συνέχισης της οικογενειακής επιχείρησης. Τα
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κίνητρα της βελτίωσης της επαγγελματικής εξέλιξης ή/και των απολαβών,
καθώς και ο παράγοντας του αντικειμένου σπουδών ανέρχονται
σωρευτικά στο 28%. Οι λόγοι που οδηγούν στην απόφαση για την ανάληψη
δράσης αυτοαπασχόλησης είναι σημαντικός συνθετικός δείκτης που
επηρεάζει την ποιότητά της αφού αυτή σχετίζεται άμες αφενός με
δεξιότητες, ικανότητες, προσδοκίες και στάσεις, και αφετέρου με την
επαγγελματική ωριμότητα του αυτοαπασχολούμενου.


Στο 50% της αυτοαπασχόλησης παρατηρείται μεγάλη (27%) ή/και πολύ
μεγάλη (23%) συνάφεια ως προς το αντικείμενο με την προηγούμενη
επαγγελματική εμπειρία των ωφελουμένων (84 άτομα που δήλωσαν ότι
διέθεταν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία-56% του συνόλου) ενώ
στο 32% της αυτοαπασχόλησης εμφανίζεται μεγάλη (15%) ή/και πολύ
μεγάλη (17%) συνάφεια ως προς το αντικείμενο με τις σπουδές των
ωφελούμενων. Ο παράγοντας της συνάφειας της αυτοαπασχόλησης με το
αντικείμενο της προγενέστερης επαγγελματικής εμπειρίας ή/και των
σπουδών επηρεάζει την ποιότητα της και την προοπτική της βιωσιμότητάς
της.
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4.6 Διερεύνηση και αξιολόγηση ποιότητας προσφερόμενων θέσεων
πρακτικής άσκησης
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Γ: Έρευνα τηλεφωνικών συνεντεύξεων ωφελούμενων από την Π.Α.Ν.
για αξιολόγηση της ποιότητας της προσφοράς θέσεων πρακτικής άσκησης που δέχτηκαν
έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την
παρέμβαση της ΠΑΝ

Βασικός σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα
Η έρευνα αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ποιότητας των θέσεων πρακτικής
άσκησης για τις οποίες έλαβαν προσφορά οι ωφελούμενοι της παρέμβασης της
ΠΑΝ έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρησή τους από την
εν λόγω παρέμβαση.
4.6.1 Μεθοδολογικές επισημάνσεις
Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα βασικά σημεία της μεθοδολογικής προσέγγισης που
ακολουθήθηκε για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων. Αναφέρεται σε
θέματα δειγματοληψίας, ερευνητικού εργαλείου αλλά και ανάλυσης δεδομένων.
4.6.2 Δειγματοληψία
Η έρευνα βασίσθηκε σε πανελλαδικό δείγμα από άνδρες και γυναίκες 18-29 ετών,
ωφελούμενοι του προγράμματος Π.Α.Ν. μέσω προσφοράς θέσεων πρακτικής
άσκησης. Το μέγεθος του δείγματος ήταν 261 άτομα και έγινε με τη χρήση
Computer assisted τηλεφωνικών συνεντεύξεων από τη βάση των ερωτώμενων (649
άτομα). Η έρευνα διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2015 από 3 επόπτες και 18
ερευνητές. Για τον έλεγχο της ποιότητας, 15% των συνεντεύξεων ελέχθησαν μέσω
συνακρόασης και 100% ηλεκτρονικά.
Έγινε απογραφική έρευνα με κλήσεις στο σύνολο της βάσης δεδομένων που δόθηκε
στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ από τον «Διόφαντο» του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.). Το μέγιστο δειγματοληπτικό σφάλμα (ΜΔΣ) είναι το 4,7% στο
σύνολο του δείγματος.
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Ο παρακάτω Πίνακας αποτυπώνει την σχέση μεταξύ δείγματος και πληθυσμού ανά
φύλο, ηλικία, περιοχή κατοικίας και εκπαιδευτικό επίπεδο.

18-24 ετών

Πληθυσμός
(ν=649)

Δείγμα
(ν=261)

28%
72%

70%

Άνδρες

35%

35%

Γυναίκες

65%

65%

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

0,57
25-29 ετών

Αττική

24%

21%

Β. Ελλάδα

27%

29%

Κ. Ελλάδα

40%

40%

Νησιά Αιγαίου/Κρήτη

9%

10%

Απόφοιτοι Γυμνασίου/ΣΔΕ/Λυκείου/ΙΕΚ/Κολλεγίου

67%

66%

ΦΥΛΟ

P-value

30%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΗΛΙΚΙΑ

Δημογραφική κατηγορία

0,90

0,69

0,88
Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ/Μεταπτυχιακού

33%

34%

Μέλος νοικοκυριού που κανείς δεν εργάζεται (%ΝΑΙ)

22%

26%

0,30

Μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα
τέκνα (%ΝΑΙ)

8%

8%

0,99

Αναφορικά με την κατανομή του δείγματος, παρατηρούμε ότι τηρείται η αρχή της
αναλογικότητας με τα ποσοστά δειγματοληψίας από κάθε θεματικό πεδίο να είναι
παρεμφερή με αυτά του πραγματικού πληθυσμού που συμμετέχει στα εν λόγω
πεδία. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές δημογραφικές διαφοροποιήσεις
μεταξύ πληθυσμού και δείγματος, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05.
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4.6.3 Ερευνητικό εργαλείο
Το ερευνητικό εργαλείο ήταν ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε εκείνους τους
ωφελούμενους που αμέσως και μέχρι 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την
πρόωρη αποχώρησή τους από το πρόγραμμα δέχθηκαν προσφορά για μια θέση
πρακτικής άσκησης. Στο πλαίσιο του ερωτηματολογίου εξετάζεται το περιεχόμενο
της πρακτικής άσκησης, η λειτουργική της διάσταση και η συνάφειά της τόσο με τις
σπουδές και με την ενδεχόμενη προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία του
ωφελούμενου, όσο και με το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης που υλοποίησε
στην παρέμβαση της ΠΑΝ. Ταυτόχρονα, διερευνώνται δείκτες ποιότητας με άξονα
το βαθμό θωράκισης της πρακτικής άσκησης από λογικές υποκατάστασης της
υφιστάμενης εργασίας (αμοιβές,

ωράρια κ.λπ.), την παροχή υπηρεσιών

υποστήριξης (π.χ. Επαγγελματική Συμβουλευτική, μορφές Εποπτείας κ.α.), αλλά και
το

ρόλο

της

μαθησιακής

διεργασίας

στην

όλη

διαδικασία.

Για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του εργαλείου έγιναν πιλοτικές τηλεφωνικές
συνεντεύξεις ώστε να υπάρχει σαφήνεια στις ερωτήσεις.
4.6.4 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων
Για την ανάλυση των δεδομένων ακολουθήθηκε η ποσοτική προσέγγιση. Τα
δεδομένα εξήχθησαν σε αρχείο δεδομένων IBM SPSS Statistics 23.0 και η στατιστική
ανάλυση περιλάμβανε τεχνικές περιγραφικής και επαγωγικής Στατιστικής. Όπου
χρειάστηκε το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ήταν το 5%. %. Οι στατιστικοί
έλεγχοι περιελάμβαναν Fisher Exact test για τον έλεγχο σχέσης διακριτών
μεταβλητών με δύο επίπεδα και Chi-Square test για τον έλεγχο σχέσης διακριτών
μεταβλητών με περισσότερα από δύο επίπεδα. Η επιλογή της μεθόδου σε
συνδυασμό με την αντιπροσωπευτική δειγματοληψία αποσκοπεί στον να δώσει τη
δυνατότητα στους ερευνητές να γενικεύσουν τα αποτελέσματα σε πανελλαδικό
επίπεδο ώστε να εξαχθούν συνολικά συμπεράσματα για τους ωφελούμενους του
προγράμματος Π.Α.Ν. που αμέσως και μέχρι 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την
πρόωρη αποχώρησή τους από το πρόγραμμα δέχθηκαν προσφορά για μια θέση
πρακτικής άσκησης.
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4.6.5 Αποτελέσματα
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Θα παρουσιαστούν τα
αποτελέσματα της Περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης σε συνδυασμό με πιο
εξειδικευμένες αναλύσεις επαγωγικής Στατιστικής στις παρακάτω θεματικές
ενότητες:

Α. Χαρακτηριστικά Πρακτικής Άσκησης
Β. Αξιολόγηση Καθηκόντων Πρακτικής Άσκησης
Γ. Αξιολόγηση Υποστήριξης Επιχείρησης για τη Θέση Πρακτικής Άσκησης
Δ. Δείκτες Ικανοποίησης/ Συνολική Αποτίμηση

Α. Χαρακτηριστικά Πρακτικής Άσκησης

Περίπου 9 στους 10 (92%) ωφελούμενοι δέχτηκαν προσφορά θέσης πρακτικής
άσκηση έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης της ΠΑΝ ενώ το
8% είτε κατά τη διάρκειά της με συνέπεια την πρόωρη αποχώρηση είτε έως 28
ημέρες μετά την πρόωρη αποχώρηση τους.
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Το 74% από το σύνολο των ωφελουμένων δέχτηκαν προσφορά θέσης πρακτικής
άσκησης από την ίδια επιχείρηση στην οποία πραγματοποίησαν την πρακτική τους
άσκηση στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην παρέμβαση της ΠΑΝ.
Το 82% των επιχειρήσεων που προσέφεραν θέσεις πρακτικής άσκησης
δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα παραγωγής με το 32% αυτών να
δραστηριοποιείται στον κλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Το αντίστοιχο
ποσοστό των επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα (μεταποίηση και κατασκευές)
ανέρχεται στο 10%.
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Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στην προσφορά θέσεων
πρακτικής άσκησης αφενός στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο ως προς την ηλικιά
(41% για 18-24 ετών και 28% για 25-29 ετών), και αφετέρου στον κλάδο του
τουρισμού-επισιτισμού ανά γεωγραφική περιοχή (15% για τα νησιά Αιγαίου και την
κεντρική Ελλάδα ενώ 0% για την Αττική).

Η χρονική διάρκεια της προσφερόμενης πρακτικής άσκησης ήταν κατά μέσο όρο 4,8
μήνες, για 5-6 ημέρες (77%) εβδομαδιαίως και 6-8 ώρες (71%) ημερησίως. Το δε
ωράριο της πρακτικής άσκησης ήταν κυρίως συνεχόμενο (92%).
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Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της προσφερόμενης θέσης πρακτικής άσκησης:


το 60% των ερωτώμενων δήλωσε ότι απαιτούνταν πρακτική άσκηση για
πέντε ημέρες την εβδομάδα ενώ το 17% των ερωτώμενων για έξι ημέρες
εβδομαδιαίως,



το 57% δήλωσαν ότι προβλέπονταν 6ώρη

ημερήσια παραμονή στην

επιχείρηση ενώ το 14% 7ωρη ή 8ωρη,


το 57% αφορούσαν θέσεις πρακτικής άσκησης σε ειδικότητες τριτογενούς
τομέα όπως παροχή υπηρεσιών (31%) και υπάλληλοι γραφείου (26%).

Στατιστικά σημαντικές διαφορές αναφορικά με την προσφερόμενη θέση υπαλλήλων
γραφείου πρακτικής άσκησης παρατηρούνται ως προς το φύλο (33% για τις
γυναίκες και 15% για άνδρες) και την ηλικία (31% για 25-29 ετών και 15% για 18-24
ετών).

Το 47% των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης ήταν συναφείς με την
προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία των ωφελουμένων (247 άτομα που δήλωσαν
ότι διέθεταν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία-94,6% του συνόλου).
Το 45% των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης ήταν συναφείς με τις
σπουδές.Η συνάφεια των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης με το
αντικείμενο της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της παρέμβασης της ΠΑΝ εκτιμάται
στο 53%, με στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο (58%
για Γυμνάσιο, Λύκειο, ΙΕΚ και 44% για ΤΕΙ, ΑΕΙ και άνω).
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Στο 96% των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης προβλέπονταν αμοιβή με
μέση τιμή 420€. Στατιστικά σημαντικές διαφορές αναφορικά με το ύψος της
αμοιβής παρατηρούνται ως προς την ηλικία (430€ για 25-29 ετών και 380€ για 1824 ετών).

Πάνω από τις μισές (51%) προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης προέβλεπαν
την παροχή ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, 33% ασφάλιση κατά επαγγελματικού
κινδύνου/ατυχήματος και 18% συντάξιμα ένσημα. Επισημαίνεται ότι περίπου 1
στους 3 ερωτώμενους (31%) δεν γνώριζε το καθεστώς ασφαλιστικής κάλυψης της
προσφερόμενης θέσης πρακτικής άσκησης.
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Το 88% των ωφελουμένων αποδέχτηκε την προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης
που δέχτηκε έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρηση
από την παρέμβαση της ΠΑΝ ενώ το 12% την απέρριψε. Ως βασικότεροι παράγοντες
της μη αποδοχής προκύπτουν οι προσωπικοί λόγοι (26%), η αναίρεση της
προσφοράς από την πλευρά της επιχείρησης (19%) και η μεγάλη απόσταση της
επιχείρησης από τον τόπο κατοικίας (13%). Αξίζει να σημειωθεί ότι κρίσιμα
ζητήματα όπως το ύψος της αμοιβής (3%) και η προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης
(3%) εμφανίζονται ιδιαίτερα χαμηλά στους λόγους μη αποδοχής.
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Β. Αξιολόγηση Καθηκόντων Πρακτικής Άσκησης

Το 85% των ωφελουμένων που αποδέχτηκαν την προσφορά θέσης πρακτικής
άσκησης δήλωσαν ότι τα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν ήταν απόλυτα (63%) ή
πολύ (22%) σαφή. Σχετικά με την πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της παρέμβασης της
ΠΑΝ ο αντίστοιχος βαθμός ικανοποίησης -απόλυτα (35%) ή πολύ (29%)- από τη
σαφήνεια των καθηκόντων ήταν 64%.

Το 21% των ωφελούμενων που αποδέχτηκαν την προσφερόμενη θέσης πρακτικής
άσκησης δήλωσαν ότι εκτέλεσαν εργασίες που δεν προβλέπονταν στο σχετικό
συμφωνητικό ενώ το 13% χρειάστηκε να παραμείνει στην επιχείρησο για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι προβλέπονταν στο σχετικό συμφωνητικό.
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Περίπου 7 στους 10 (69%) ωφελούμενους που αποδέχτηκαν την προσφορά θέσης
πρακτικής άσκησης δήλωσαν ότι συζήτησαν με τη διοίκηση της επιχείρησης το
περιεχόμενο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν.
Επισημαίνονται σημαντικές στατιστικές διαφοροποιήσεις ως προς την ηλικιακή
κατηγορία (72% για 25-29 ετών και 60% για 18-24 ετών) και το εκπαιδευτικό
επίπεδο (78% για ΤΕΙ, ΑΕΙ και άνω ενώ 64% για Γυμνάσιο, Λύκειο, ΙΕΚ).
Το 27% των ωφελουμένων δήλωσε ότι δεν χρειάστηκε να συζητήσουν με τη
διοίκηση της επιχείρησης το περιεχόμενο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που
τους ανατέθηκαν με στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς το εκπαιδευτικό
επίπεδο (33% για Γυμνάσιο, Λύκειο, ΙΕΚ και 16% για ΤΕΙ, ΑΕΙ και άνω).
Μόλις το 4% των ως άνω ωφελουμένων δήλωσε ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα
σχετικής συζήτησης.
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Γ. Αξιολόγηση Υποστήριξης Επιχείρησης για τη Θέση Πρακτικής Άσκησης

Το 56% των ωφελούμενων που δέχτηκαν προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης
δήλωσαν ότι στο πλαίσιο της προσφοράς προβλέπονταν η παροχή υπηρεσιών
Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, το 33% δήλωσαν ότι δεν προβλέπονταν ενώ το
11% δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν την ενδεχόμενη ύπαρξή τους.
Περίπου 2 στους 3 των ωφελούμενων που δέχτηκαν προσφορά θέσης πρακτικής
άσκησης δήλωσαν ότι στο πλαίσιο της προσφοράς υπήρχε:


κάποιου είδους εποπτεία από την επιχείρηση (63%)



καθοδήγηση από Επόπτη-Μέντορα (66%).

304

Το 87% των ωφελούμενων που αποδέχτηκαν την προσφορά θέσης πρακτικής
άσκησης υποστήριξαν ότι το προσωπικό της επιχείρησης τους αντιμετώπισε φιλικά
και με συναδελφική διάθεση αναγνωρίζοντας τη συμμετοχή τους σε μια διεργασία
μάθησης με εκπαιδευτική διάσταση.
Επίσης το 78% του συνόλου των ως άνω ωφελουμένων δήλωσαν ότι η
συμπεριφορά της επιχείρησης ήταν ίδια με αυτή προς το προσωπικό, το 5%
υποστήριξε πως ήταν δυσμενέστερη ενώ το 17% ευνοϊκότερη.
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Δ. Δείκτες Ικανοποίησης/ Συνολική Αποτίμηση

Το 56% όσων ωφελούμενων αποδέχτηκαν την προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης
υποστήριξαν ότι το περιεχόμενό της προσιδίαζε περισσότερο σε διαδικασία
μάθησης (πρακτική πείρα/απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας) ενώ το 44%
θεώρησαν την πρακτική άσκηση ως εργασία.
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Περισσότεροι από 8 στους 10 ωφελούμενους που αποδέχτηκαν την προσφερόμενη
θέση πρακτικής άσκησης εμφάνισαν μεγάλο βαθμό ικανοποίησης από:


τις συνθηκές εργασίας στην επιχείρηση (84%) και



το ωράριο πρακτικής άσκησης (83%).

Περισσότεροι

από

τους

μισούς

ωφελούμενους

που

αποδέχτηκαν

την

προσφερόμενη θέση πρακτικής άσκησης εμφάνισαν μεγάλο βαθμό ικανοποίησης
από:


το καθεστώς ασφαλιστικής κάλυψης (54%) και



το ύψος της επιδότησης (53%).

Γενικότερα ως προς τη συνολική αξιολογική αποτίμηση της θέση πρακτικής
άσκησης, το 81% των ωφελουμένων δήλωσαν απόλυτα (51%) ή πολύ (30%)
ικανοποιημένοι.

Το 60% των ωφελουμένων θεώρησαν κανονική τη χρονική διάρκεια της
προσφερόμενης πρακτικής άσκησης ενώ το 22% την έκρινε ως μεγάλη ή πολύ
μεγάλη.
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Περίπου 6 στους 10 ωφελούμενους που δέχτηκαν προσφορά πρακτικής άσκησης
υποστήριξαν ότι:


η πρακτική άσκηση συνέβαλε στην απόκτηση χρήσιμων δεξιοτήτων για το
επάγγελμα ή την ειδικότητα που επιθυμούν να απασχοληθούν (65%),



μέσω της υλοποίησης της συγκεκριμένης πρακτικής άσκησης ενισχύθηκε η
προσπάθειά τους για εξεύρεση εργασίας (61%),



στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης είχαν τη δυνατότητα έμπρακτης
εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτων που ανέπτυξαν κατά τη συμμετοχή τους
στην παρέμβαση της ΠΑΝ (59%).
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Το 52% των ωφελουμένων θεωρούν ότι η συμμετοχή τους στην παρέμβαση της ΠΑΝ
ενίσχυσε σημαντικά –απόλυτα (19%) ή πολύ (33%)- την προσπάθειά τους για ένταξη
ή επανένταξη στην αγορά εργασίας. Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρείται
ως προς το φύλο (56% για γυναίκες και 44% για άνδρες).

Περισσότεροι από 8 στους 10 (84%) ωφελούμενους που αποδέχτηκαν την
προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης δήλωσαν ότι θα επιθυμούσαν -σίγουρα (54%)
ή μάλλον (30%)- να εργαστούν στην επιχείρηση που πραγματοποίησαν την εν λόγω
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πρακτική άσκηση με στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ανά ηλικιακή κατηγορία
(88% για 25-29 ετών και 76% για 18-24 ετών).

Το 85% των ωφελουμένων δηλώνουν ότι επιθυμούν την πραγματοποίηση
αντίστοιχων ή ομοειδών Προγραμμάτων.
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Συμπεράσματα


Το 74% από το σύνολο των ωφελουμένων δέχτηκαν προσφορά θέσης
πρακτικής άσκησης από την ίδια επιχείρηση στην οποία πραγματοποίησαν
την πρακτική τους άσκηση στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην
παρέμβαση της ΠΑΝ. Το γεγονός αυτό, δηλαδή η αθροιστικά μεγάλη επαναλαμβανόμενη- χρονική διάρκεια πρακτικής άσκησης στην ίδια
επιχείρηση,

δημιουργεί

σοβαρές

ανησυχίες

για

το

ενδεχόμενο

χρησιμοποίησής της ως μέσο υποκατάστασης της υφιστάμενης εργασίας ή
της ανάγκης για διενέργεια προσλήψεων εργατικού δυναμικού. Ταυτόχρονα,
δύναται να ερμηνευθεί και ως ανάγκη της επιχείρησης για εργατικό
δυναμικό

με

κατάλληλη

εκπαίδευση

και

δεξιότητες

όπως

αυτές

καλλιεργήθηκαν στους ωφελούμενους κατά την πρώτη πρακτική τους
άσκηση.


Το ωράριο και ημέρες πρακτικής άσκησης είναι σημαντικοί δείκτες που
συνδέονται άρρηκτα με την ποιότητά της, καθώς και με τη διαφύλαξη του
γνωσιακού της περιεχομένου. Η χρονική διάρκεια της προσφερόμενης
πρακτικής άσκησης ήταν κατά μέσο όρο 4,8 μήνες, για 5-6 ημέρες (77%)
εβδομαδιαίως και 6-8 ώρες (71%) ημερησίως. Το δε ωράριο της πρακτικής
άσκησης ήταν κυρίως συνεχόμενο (92%). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 17%
των ερωτώμενων δήλωσε ότι βρίσκονταν στην επιχείρηση για 6 ημέρες
εβδομαδιαίως, ενώ το 14% υποστήριξε ότι παρέμενε ημερησίως για 7 ή 8
ώρες, στοιχεία που αφενός υποβιβάζουν την ποιότητα της προσφερόμενης
θέσης εργασίας, και αφετέρου δημιουργούν συνειρμούς για πρακτικές
καταστρατήγησης δικαιωμάτων.



Η συνάφεια του αντικειμένου της θέσης πρακτικής άσκησης με την
προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ή/και τις σπουδές αποτελεί
σημαντικό

παράγοντα

αξιολόγησης

της

ποιότητας.

Το

47%

των

προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης ήταν συναφείς με την
προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία των ωφελουμένων (247 άτομα που
δήλωσαν ότι διέθεταν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία-94,6% του
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συνόλου) και το 45% των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης
ήταν συναφείς με τις σπουδές.


Η ύπαρξη και το ύψος της αμοιβής σχετίζονται άμεσα με την αποτίμηση της
ποιότητας της θέσης πρακτικής άσκησης διασφαλίζοντας παράλληλα την
ισότιμη πρόσβαση για μειονεκτούσες πληθυσμιακές ομάδες ή περιοχές. Στο
96% των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης που προβλέπονταν
αμοιβή αυτή είχε μέση τιμή 420€.



Πάνω από τις μισές (51%) προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης
προέβλεπαν την παροχή ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, 33% ασφάλιση
κατά επαγγελματικού κινδύνου/ατυχήματος και 18% συντάξιμα ένσημα.
Το

καθεστώς

ασφαλιστικής

κάλυψης

συνιστά

κρίσιμο

παράγοντα

προσδιορισμού της ποιότητας της θέσης πρακτικής άσκησης.


ΑΠΟΔΟΧΗ: Το 88% των ωφελουμένων αποδέχτηκε την προσφορά θέσης
πρακτικής άσκησης που δέχτηκε έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή
την πρόωρη αποχώρηση από την παρέμβαση της ΠΑΝ ενώ το 12% την
απέρριψε.



ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: Το 85% των ωφελουμένων που
αποδέχτηκαν την προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης δήλωσαν ότι τα
καθήκοντα που τους ανατέθηκαν ήταν απόλυτα (63%) ή πολύ (22%) σαφή.
Περίπου 7 στους 10 (69%) ωφελούμενους που αποδέχτηκαν την προσφορά
θέσης πρακτικής άσκησης δήλωσαν ότι συζήτησαν με τη διοίκηση της
επιχείρησης το περιεχόμενο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που τους
ανατέθηκαν.



ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Το 21% των ωφελούμενων που αποδέχτηκαν
την προσφερόμενη θέσης πρακτικής άσκησης δήλωσαν ότι εκτέλεσαν
εργασίες που δεν προβλέπονταν στο σχετικό συμφωνητικό ενώ το 13%
χρειάστηκε να παραμείνει στην επιχείρησο για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα από ότι προβλέπονταν στο σχετικό συμφωνητικό.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: Το 56% των ωφελούμενων που
δέχτηκαν προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης δήλωσαν ότι στο πλαίσιο της
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προσφοράς

προβλέπονταν

η

παροχή

υπηρεσιών

Επαγγελματικής

Συμβουλευτικής.


ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ: Περίπου 2 στους 3 των ωφελούμενων που
δέχτηκαν προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης δήλωσαν ότι στο πλαίσιο της
προσφοράς υπήρχε κάποιου είδους εποπτεία από την επιχείρηση (63%)
ή/και καθοδήγηση από Επόπτη-Μέντορα (66%).



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Το 87% των ωφελούμενων που
αποδέχτηκαν την προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης υποστήριξαν ότι το
προσωπικό της επιχείρησης τους αντιμετώπισε φιλικά και με συναδελφική
διάθεση αναγνωρίζοντας τη συμμετοχή τους σε μια διεργασία μάθησης με
εκπαιδευτική διάσταση.



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Το 78% του συνόλου των ως άνω
ωφελουμένων δήλωσαν ότι η συμπεριφορά της επιχείρησης ήταν ίδια με
αυτή προς το προσωπικό, το 5% υποστήριξε πως ήταν δυσμενέστερη ενώ το
17% ευνοϊκότερη.



ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ: Περισσότεροι από 8 στους 10
ωφελούμενους που αποδέχτηκαν την προσφερόμενη θέση πρακτικής
άσκησης εμφάνισαν μεγάλο βαθμό ικανοποίησης από τις συνθηκές εργασίας
στην επιχείρηση (84%) ή/και το ωράριο πρακτικής άσκησης (83%).
Περισσότεροι από τους μισούς ωφελούμενους που αποδέχτηκαν την
προσφερόμενη θέση πρακτικής άσκησης εμφάνισαν μεγάλο βαθμό
ικανοποίησης από το καθεστώς ασφαλιστικής κάλυψης (54%) και το ύψος
της επιδότησης (53%).
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4.7 Διερεύνηση και αξιολόγηση ποιότητας προσφερόμενων θέσεων

εργασίας σε μειονεκτούσες ομάδες
Ποιότητα προσφοράς απασχόλησης για τους συμμετέχοντες στην ΠΑΝ που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή προέρχονται από περιθωριοποιημένες
κοινότητες και εκείνων που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση χωρίς προσόντα

Πίνακας: Οι κατανομές των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων
(μειονεκτική θέση) στη βάση των 26.395 συμμετεχόντων στην
παρέμβαση της ΠΑΝ
% των
Ν

ερωτώμενων*

Δείκτης
CO12

Μέλη νοικοκυριού που δεν εργάζεται κανένας

5.662

21,5%

CO13

Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται και ζουν
συντηρούμενα τέκνα
Μέλη μονοπρόσωπoυ νοικοκυριού με
συντηρούμενα τέκνα
Μέλη Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης,
Ρομά ή Μετανάστες
Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης

2.543

9,6%

2.048

7,8%

870

3,3%

381

1,4%

Ρομά

59

0,2%

Μετανάστες

453

1,7%

CO16

Άτομα με αναπηρία

264

1,0%

CO17

Πρόσφυγες ή Αιτούντες άσυλο ή Απεξαρτημένα
Άτομα ή Φυλακισμένοι/Αποφυλακισμένοι
Πρόσφυγες

75

0,3%

36

0,13%

Αιτούντες άσυλο

26

0,1%

Απεξαρτημένα Άτομα

38

0,14%

Φυλακισμένοι/Αποφυλακισμένοι

17

0,07%

Άστεγοι

30

0,1%

CO14
CO15

CO18

* στο σύνολο των 26.395 συμμετεχόντων στο πρόγραμμα

Στον παραπάνω πίνακα αποτυπώνονται οι απόλυτοι αριθμοί και τα ποσοστά
συμμετοχής, ως προς το σύνολο του πληθυσμού, των ειδικών –σύμφωνα με τον
Κανονισμό του ΕΚΤ- πληθυσμιακών ομάδων (CO12, CO13, CO14,CO15,CO16,CO17,
CO18) στην παρέμβαση της ΠΑΝ.
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Η αξιολόγηση της ποιότητας προσφοράς εργασίας που έλαβαν οι ως άνω
πληθυσμιακές ομάδες θα διερευνηθεί με βάση τους παρακάτω πίνακες συνάφειας
όπου παρουσιάζονται οι δείκτες αξιολόγησης ποιότητας σύμφωνα με τη
μεθοδολογία, καθώς και τα σημαντικότερα ερευνητικά ευρήματα. Για τις ειδικές
κατηγορίες συμμετεχόντων σε μειονεκτική θέση CO16, CO17 και την ομάδα των
ωφελουμένων που έχει εγκαταλείψει την εκπαίδευση χωρίς προσόντα δεν
παρουσιάζονται πίνακες συνάφειας λόγω ελάχιστης εκπροσώπησης των ομάδων
αυτών στο δείγμα (10 εγκαταλείποντες την εκπαίδευση χωρίς προσόντα, 3 άτομα με
αναπηρία, 3 πρόσφυγες, 2 απεξαρτημένα άτομα και κανένας αιτών άσυλο ή
φυλακισμένος/αποφυλακισμένος). Η προσέγγιση της ποιότητας προσφοράς
εργασίας για τις εν λόγω ομάδες θα πραγματοποιηθεί με τα διαθέσιμα στοιχεία από
τα ερωτηματολόγια εξόδου στη βάση των 26.395 συμμετεχόντων στην παρέμβαση
της ΠΑΝ τα οποία και έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά στην Ενότητα 4.1.1 Άμεσα
αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση.

Πιο συγκεκριμένα για την αξιολόγηση της ποιότητας προσφοράς εργασίας που
έλαβαν οι μειονεκτούσες ομάδες CO12, CO13, CO14, CO15 παρουσιάζονται
αναλυτικά οι πίνακες συνάφειας ως προς τις κάτωθι μεταβλητές του
ερωτηματολογίου της σχετικής τηλεφωνικής έρευνας:


Προσφορά θέσης εργασίας από την επιχείρηση πρακτική σας άσκηση στo
πλαίσιο του Προγράμματος Voucher



Τύπος προσφερόμενης θέσης εργασίας



Ύψος καθαρής μηνιαίας αμοιβής



Ώρες μερικής απασχόλησης ανά ημέρα



Μέρες εκ περιτροπής απασχόλησης ανά εβδομάδα



Εθελοντικός ή μη χαρακτήρας μερικής απασχόλησης



Σχετικότητα προσφερόμενης θέσης εργασίας με προηγούμενη
επαγγελματική εμπειρία



Σχετικότητα προσφερόμενης θέσης εργασίας με σπουδές
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Αξιολόγηση επιπέδου προσόντων της προσφερόμενης θέσης εργασίας σε
σχέση με τα προσόντα του ωφελούμενου



Παροχή ή πρόθεση παροχής από την επιχείρηση προγράμματος κατάρτισης
σχετικό με την προσφερόμενη θέση εργασίας;



Αναγνώριση επαγγελματικής εμπειρίας στη μηνιαία αμοιβή



Παροχή από την επιχείρηση πρόσθετης ασφάλισης ή υγειονομικής κάλυψης



Συμπερίληψη πρόσθετων παροχών με άμεσο ή έμμεσο οικονομικό
αντίκτυπο



Βαθμός ικανοποίησης των προσδοκιών από την προσφερόμενη θέση



Αποδοχή θέσης εργασίας



Θέση στην απασχόληση κατά τη χρονική στιγμή διεξαγωγής της έρευνας
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Α. Μέλη νοικοκυριού που δεν εργάζεται κανένας (CO12)
Η θέση εργασίας σας προσφέρθηκε από την ίδια επιχείρηση στην οποία είχατε πραγματοποιήσει την
πρακτική σας άσκηση στo πλαίσιο του Προγράμματος Voucher; * Μέλος νοικοκυριού όπου δεν εργάζεται
κανένας Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού όπου

Total

δεν εργάζεται κανένας

Η θέση εργασίας σας προσφέρθηκε από την ίδια επιχείρηση

Ναι

στην οποία είχατε πραγματοποιήσει την πρακτική σας
άσκηση στo πλαίσιο του Προγράμματος Voucher;

Total

Όχι

ΝΑΙ

ΟΧΙ

99

317

416

87,6%

81,7%

83,0%

14

71

85

12,4%

18,3%

17,0%

113

388

501

100,0%

100,0%

100,0%

Το 87,6% της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας δήλωσαν ότι η προσφορά
εργασίας που τους προσφέρθηκε έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την
πρόωρη αποχώρησή τους από την παρέμβαση της ΠΑΝ ήταν από την επιχείρηση
στην οποία πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση στο πλαίσιο της
παρέμβασης της ΠΑΝ.
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Τι αφορούσε η θέση εργασίας * Μέλος νοικοκυριού όπου δεν εργάζεται κανένας Crosstabulation
Μέλος

Total

νοικοκυριού όπου
δεν εργάζεται
κανένας
ΝΑΙ
Τι αφορούσε η θέση
εργασίας

ΟΧΙ

58

196

254

51,3%

50,5%

50,7%

45

160

205

39,8%

41,2%

40,9%

6

13

19

5,3%

3,4%

3,8%

4

14

18

3,5%

3,6%

3,6%

0

5

5

0,0%

1,3%

1,0%

113

388

501

100,0%

100,0%

100,0%

Πλήρη απασχόληση

Μερική απασχόληση

Μερική εκ περιτροπής απασχόληση

Εποχική απασχόληση

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

Η προσφορά εργασίας αφορούσε πλήρη απασχόληση για το 51,3%, μερική
απασχόληση για το 39,8%, εκ περιτροπής εργασία για το 5,3% και εποχική
απασχόληση για το 3,5% των συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ που είναι
μέλη νοικοκυριού στο οποίο δεν υπάρχει κανένα εργαζόμενο μέλος.

Ύψος καθαρής μηνιαίας αμοιβής ανά μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται κανένας Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού όπου δεν εργάζεται

N

Range

Minimum

Maximum

Mean

κανένας
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Std.
Deviation

Καθαρή μηνιαία αμοιβή

104

Valid N (listwise)

104

Καθαρή μηνιαία αμοιβή

334

Valid N (listwise)

334

1092

108

1200

442,90

169,128

1600

100

1700

445,43

193,747

Ο μέσος όρος της καθαρής μηνιαίας αμοιβής των προσφερόμενων θέσεων εργασίας
ανέρχεται σε 442,90€.
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Πόσες ώρες ημερησίως αφορούσε η μερική απασχόληση; * Μέλος νοικοκυριού όπου δεν εργάζεται κανένας
Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού όπου δεν

Total

εργάζεται κανένας

Πόσες ώρες ημερησίως

2

αφορούσε η μερική
3

απασχόληση;

4
5
5
6
7
8
Total

ΝΑΙ

ΟΧΙ

0

2

2

0,0%

1,2%

1,0%

1

5

6

2,2%

3,1%

2,9%

29

94

123

64,4%

58,4%

59,7%

0

1

1

0,0%

0,6%

0,5%

5

16

21

11,1%

9,9%

10,2%

9

42

51

20,0%

26,1%

24,8%

0

1

1

0,0%

0,6%

0,5%

1

0

1

2,2%

0,0%

0,5%

45

161

206

100,0%

100,0%

100,0%

Πόσες μέρες την εβδομάδα αφορούσε η μερική εκ περιτροπής απασχόληση; * Μέλος
νοικοκυριού όπου δεν εργάζεται κανένας Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού όπου δεν

Total

εργάζεται κανένας

Πόσες μέρες την εβδομάδα

2

αφορούσε
η μερική εκ περιτροπής

3

απασχόληση;
4

5

ΔΓ

Total

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3

5

8

33,3%

29,4%

30,8%

3

3

6

33,3%

17,6%

23,1%

2

3

5

22,2%

17,6%

19,2%

1

5

6

11,1%

29,4%

23,1%

0

1

1

0,0%

5,9%

3,8%

9

17

26

100,0%

100,0%

100,0%
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Από το σύνολο των συμμετεχόντων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας που
τους προσφέρθηκε εργασία μερικής απασχόλησης, αυτή αφορούσε 4 ώρες
ημερησίως για το 64,4% και 6 ώρες για το 20%. Όσον αφορά εκείνους που δέχτηκαν
προσφορά εκ περιτροπής εργασίας, αυτή αφορούσε για το 66,6% (33,6% 2
ημέρες/εβδομάδα – 33,6% 3 ημέρες την εβδομάδα) λιγότερες από 4
ημέρες/εβδομάδα.

Και η επιλογή της μερικής απασχόλησης ήταν με δική σας πρωτοβουλία/επιδίωξη (εθελοντική) ή με
πρωτοβουλία του εργοδότη (μη εθελοντική); * Μέλος νοικοκυριού όπου δεν εργάζεται κανένας
Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού

Total

όπου δεν εργάζεται
κανένας
ΝΑΙ
Και η επιλογή της μερικής απασχόλησης ήταν

Εθελοντική με δική

με δική σας πρωτοβουλία/επιδίωξη

ΟΧΙ
11

35

46

τους πρωτοβουλία

21,6%

20,2%

20,5%

(εθελοντική) ή με πρωτοβουλία του εργοδότη

Μη εθελοντική με

37

135

172

(μη εθελοντική);

πρωτοβουλία του

72,5%

78,0%

76,8%

3

3

6

5,9%

1,7%

2,7%

51

173

224

100,0%

100,0%

100,0%

εργοδότη
ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

Total

Για εκείνους τους συμμετέχοντες που δέχτηκαν προσφορά μερικής απασχόλησης
ή/και εκ περιτροπής εργασίας, το 21,6% δήλωσαν ότι αυτή η μορφή εργασίας τους
προσφέρθηκε κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας (εθελοντική) ενώ για το 72,5% οι
συγκεκριμένοι όροι της προσφοράς αυτής διαμορφώθηκαν με πρωτοβουλία των
εργοδοτών (μη εθελοντική).
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Σχετικότητα με προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία * Μέλος νοικοκυριού όπου δεν εργάζεται κανένας
Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού

Total

όπου δεν εργάζεται
κανένας
ΝΑΙ
Σχετικότητα με προηγούμενη

Πολύ μεγάλη σχέση

επαγγελματική εμπειρία
Μεγάλη σχέση

Μέτρια σχέση

Μικρή σχέση

Καμία σχέση

Δεν γνωρίζω (ΑΥΘ)

Total

ΟΧΙ
22

76

98

23,7%

23,5%

23,6%

30

93

123

32,3%

28,8%

29,6%

22

80

102

23,7%

24,8%

24,5%

6

17

23

6,5%

5,3%

5,5%

13

56

69

14,0%

17,3%

16,6%

0

1

1

,0%

,3%

,2%

93

323

416

100,0%

100,0%

100,0%

Αναφορικά με το βαθμό σχετικότητας της προσφερόμενης θέσης εργασίας με την
προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία όσων συμμετεχόντων διέθεταν, για το 56%
υπήρξε μεγάλη συνάφεια (23,7% πολύ μεγάλη σχέση - 32,3% μεγάλη σχέση) ενώ για
το 14% η προσφερόμενη θέση εργασίας δεν εμφάνιζε καμία σχέση με την
προηγούμενη επαγγελματική τους εμπειρία.
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Σχετικότητα με σπουδές * Μέλος νοικοκυριού όπου δεν εργάζεται κανένας Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού όπου δεν

Total

εργάζεται κανένας
ΝΑΙ
Σχετικότητα με σπουδές

Πολύ μεγάλη σχέση

Μεγάλη σχέση

Μέτρια σχέση

Μικρή σχέση

Καμία σχέση

Δεν γνωρίζω (ΑΥΘ)

Total

ΟΧΙ
20

90

110

17,7%

23,2%

22,0%

23

89

112

20,4%

22,9%

22,4%

18

63

81

15,9%

16,2%

16,2%

6

23

29

5,3%

5,9%

5,8%

46

120

166

40,7%

30,9%

33,1%

0

3

3

,0%

,8%

,6%

113

388

501

100,0%

100,0%

100,0%

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του βαθμού σχετικότητας της προσφερόμενης θέσης
απασχόλησης με τις σπουδές, για το 38,1% (17,7% πολύ μεγάλη σχέση - 20,4%
μεγάλη σχέση) της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας που δέχτηκε προσφορά
εργασίας, αυτή ήταν συναφής με τις σπουδές τους ενώ για το 40,7% η
προσφερόμενη θέση εργασίας δεν είχε καμία σχέση με το περιεχόμενο των
σπουδών τους.
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Πώς αξιολογείτε το επίπεδο των προσόντων της προσφερόμενης θέσης εργασίας σε σχέση με τα προσόντα
σας; * Μέλος νοικοκυριού όπου δεν εργάζεται κανένας Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού όπου

Total

δεν εργάζεται κανένας
ΝΑΙ
Πώς αξιολογείτε το επίπεδο των

Διαθέτατε πολύ ανώτερα

προσόντων της προσφερόμενης θέσης

προσόντα από τη θέση

εργασίας σε σχέση με τα προσόντα

που σας προσφ.

σας;

Διαθέτατε ανώτερα
προσόντα

9

25

34

8,0%

6,4%

6,8%

28

102

130

24,8%

26,3%

25,9%

69

244

313

61,1%

62,9%

62,5%

5

15

20

4,4%

3,9%

4,0%

2

2

4

1,8%

,5%

,8%

113

388

501

100,0%

100,0%

100,0%

Διαθέτατε αντίστοιχα
προσόντα
Διαθέτατε κατώτερα
προσόντα
ΔΓ/ΔΑ(ΑΥΘ)

Total

ΟΧΙ

Για το 61,1% των συμμετεχόντων που ανήκουν στη συγκεκριμένη πληθυσμιακή
ομάδα και δέχτηκαν προσφορά εργασίας, αυτή θεωρήθηκε αντιστοίχων προσόντων
με αυτά που διέθεταν ενώ το 32,8% (8% πολύ ανώτερα – 24,8% ανώτερα) δήλωσαν
ότι διέθεταν ανώτερα ή/και πολύ ανώτερα προσόντα από αυτά που απαιτούνταν
για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.
Η επιχείρηση/φορέας που σας προσέφερε τη θέση είχε πρόθεση να σας παρέχει κάποιο πρόγραμμα
κατάρτισης σχετικά με την προσφερόμενη θέση; * Μέλος νοικοκυριού όπου δεν εργάζεται κανένας
Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού όπου

Total

δεν εργάζεται κανένας
ΝΑΙ
Η επιχείρηση/φορέας που σας προσέφερε τη θέση

Ναι

είχε πρόθεση να σας παρέχει κάποιο πρόγραμμα
κατάρτισης σχετικά με την προσφερόμενη θέση;

Όχι

ΔΓ/ΔΑ(ΑΥΘ)

Total

ΟΧΙ
40

128

168

35,4%

33,0%

33,5%

73

244

317

64,6%

62,9%

63,3%

0

16

16

,0%

4,1%

3,2%

113

388

501

100,0%

100,0%

100,0%
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Για το 35,4% των προσφερόμενων θέσεων εργασίας, υπήρχε εκδηλωμένη πρόθεση
από την επιχείρηση για παροχή προγράμματος κατάρτισης σχετικού με το
περιεχόμενου των καθηκόντων της προσφερόμενης θέσης εργασίας ενώ για το
64,6% δεν υπήρξε αντίστοιχη πρόθεση από την πλευρά της επιχείρησης.

Στη μηνιαία αμοιβή της θέσης που σας προσφέρθηκε αναγνωρίζονταν η επαγγελματική εμπειρία που
διαθέτατε; * Μέλος νοικοκυριού όπου δεν εργάζεται κανένας Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού

Total

όπου δεν εργάζεται
κανένας
ΝΑΙ
Στη μηνιαία αμοιβή της θέσης που

Την αναγνώρισε πλήρως

34

101

135

36,6%

31,5%

32,6%

19

52

71

20,4%

16,2%

17,1%

23

93

116

24,7%

29,0%

28,0%

Δεν την αναγνώρισε

11

45

56

παρόλο που διέθετα

11,8%

14,0%

13,5%

3

25

28

3,2%

7,8%

6,8%

3

5

8

3,2%

1,6%

1,9%

93

321

414

100,0%

100,0%

100,0%

σας προσφέρθηκε αναγνωρίζονταν η
επαγγελματική εμπειρία που

ΟΧΙ

Την αναγνώρισε μερικώς

διαθέτατε;
Δεν την αναγνώρισε διότι
δε διέθετα επαρκή
επαγγελματική εμπειρία

επαρκή επαγγελματική
εμπειρία
Δεν γνωρίζω (αυθ)

ΔΑ (ΑΥΘ)

Total

Ως προς τη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στη μηνιαία αμοιβή, για το
36,6% υπήρξε πλήρης αναγνώριση, μερική αναγνώριση για το 20,4% ενώ στο 11,8%
δεν αναγνωρίστηκε παρόλο που διέθεταν χρονικά επαρκή προϋπηρεσία.
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Η συγκεκριμένη προσφορά εργασίας περιελάμβανε κάποια πρόσθετη ασφάλιση ή υγειονομική κάλυψη
μέσω ιδιωτικής ασφάλειας; * Μέλος νοικοκυριού όπου δεν εργάζεται κανένας Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού όπου

Total

δεν εργάζεται κανένας
ΝΑΙ
Η συγκεκριμένη προσφορά εργασίας περιελάμβανε

Ναι

κάποια πρόσθετη ασφάλιση ή υγειονομική κάλυψη
μέσω ιδιωτικής ασφάλειας;

ΟΧΙ
15

65

80

13,3%

16,8%

16,0%

89

293

382

78,8%

75,5%

76,2%

9

28

37

8,0%

7,2%

7,4%

0

2

2

,0%

,5%

,4%

113

388

501

100,0%

100,0%

100,0%

Όχι

Δεν
γνωρίζω
(αυθ)
ΔΑ (ΑΥΘ)

Total

Το 13,3% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι στην προσφορά εργασίας που δέχτηκαν
περιλαμβάνονταν κάποιου είδους πρόσθετη ασφάλιση ή υγειονομική κάλυψη ενώ
για το 78,8% δεν υπήρχε κάποια ομοειδής ή αντίστοιχη παροχή.

Η συγκεκριμένη προσφορά εργασίας περιελάμβανε κάποια άλλη πρόσθετη παροχή με άμεσο ή έμμεσο
τρόπο (πχ κουπόνια σουπερμάρκετ, επιδότηση παιδικού σταθμού, κάρτα απεριορίστων διαδρομών για
ΜΜΜ, έξοδα βενζίνης κοκ); * Μέλος νοικοκυριού όπου δεν εργάζεται κανένας Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού

Total

όπου δεν εργάζεται
κανένας
ΝΑΙ
Η συγκεκριμένη προσφορά εργασίας

Ναι

περιελάμβανε κάποια άλλη πρόσθετη παροχή με
άμεσο ή έμμεσο τρόπο;

Όχι

Δεν γνωρίζω
(αυθ)
Total

ΟΧΙ
11

34

45

9,7%

8,8%

9,0%

102

346

448

90,3%

89,2%

89,4%

0

8

8

,0%

2,1%

1,6%

113

388

501

100,0%

100,0%

100,0%
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Στο πλαίσιο της προσφορά εργασίας, για το 9,7% προβλέπονταν κάποια πρόσθετη
παροχή με έμμεσο ή άμεσο οικονομικό αντίκτυπο ενώ για το 90,3% η προσφορά
εργασίας δεν περιελάμβανε κάποια αντίστοιχη ή ομοειδή παροχή.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό ικανοποιήθηκαν συνολικά οι προσδοκίες σας από τη θέση
εργασίας που σας προσφέρθηκε ανεξάρτητα από το εάν την αποδεχθήκατε ή όχι. * Μέλος νοικοκυριού όπου
δεν εργάζεται κανένας Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού όπου

Total

δεν εργάζεται κανένας
ΝΑΙ
Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό

Απόλυτα

38

114

152

33,6%

29,4%

30,3%

40

140

180

35,4%

36,1%

35,9%

20

100

120

17,7%

25,8%

24,0%

2

22

24

1,8%

5,7%

4,8%

13

12

25

11,5%

3,1%

5,0%

113

388

501

100,0%

100,0%

100,0%

ικανοποιήθηκαν συνολικά οι προσδοκίες σας από τη
θέση εργασίας που σας προσφέρθηκε ανεξάρτητα από

ΟΧΙ

Πολύ

το εάν την αποδεχθήκατε ή όχι.
Μέτρια

Λίγο

Καθόλου

Total

Αναφορικά με το βαθμό ικανοποίησης των προσδοκιών από την προσφερόμενη
θέση εργασίας, το 69% δήλωσε μεγάλο βαθμό ικανοποίησης (33,6% απόλυτα
ικανοποιημένο - 35,4% πολύ ικανοποιημένο) ενώ για το 11,5% δεν υπήρχε καθόλου
ικανοποίηση από το περιεχόμενο της προσφοράς.
Τελικά αποδεχθήκατε αυτή τη θέση εργασίας; * Μέλος νοικοκυριού όπου δεν εργάζεται κανένας
Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού όπου δεν

Total

εργάζεται κανένας
ΝΑΙ
Τελικά αποδεχθήκατε αυτή τη θέση

Ναι

99

338

437

87,6%

87,1%

87,2%

13

49

62

11,5%

12,6%

12,4%

ΔΓ/ΔΑ

1

1

2

(ΑΥΘ)

,9%

,3%

,4%

113

388

501

100,0%

100,0%

100,0%

εργασίας;
Όχι

Total

ΟΧΙ
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Το 87,6% αποδέχτηκαν την προσφερόμενη θέσης εργασίας ενώ το 11,5% την
απέρριψαν.
Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να επιβεβαιώσω ποια είναι η θέση σας στην απασχόληση; * Μέλος νοικοκυριού
όπου δεν εργάζεται κανένας Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού όπου

Total

δεν εργάζεται κανένας
ΝΑΙ
Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να

Εργοδότης

επιβεβαιώσω ποια είναι η θέση
σας στην απασχόληση;

ΟΧΙ
0

1

1

,0%

,3%

,2%

6

10

16

5,3%

2,6%

3,2%

67

238

305

59,3%

61,3%

60,9%

2

10

12

1,8%

2,6%

2,4%

38

127

165

33,6%

32,7%

32,9%

0

2

2

,0%

,5%

,4%

113

388

501

100,0%

100,0%

100,0%

Αυτοαπασχολούμενος

Μισθωτός

Συμβοηθούν μέλος σε
οικογενειακή επιχείρηση
Άνεργος

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

Total

Από το σύνολο των συμμετεχόντων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας που
δέχτηκαν προσφορά εργασίας έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την
πρόωρη αποχώρησή τους από την παρέμβαση της ΠΑΝ, κατά τη χρονική στιγμή της
πραγματοποίησης της συγκεκριμένης τηλεφωνικής έρευνας, το 59,3% παρέμεναν
ενταγμένοι στην αγορά εργασίας σε θέση μισθωτής απασχόλησης, το 5,3% ήταν
αυτοαπασχολούμενοι ενώ το 33,6% δήλωσαν άνεργοι, στοιχεία που αν
συσχετισθoύν με το ποσοστό αποδοχής της προσφερόμενης θέσης εργασίας
(87,6%) καταδεικνύεται πως μέσα σε αυτό το βραχύβιο χρονικό διάστημα έχει
απολεσθεί,

ήδη, ένα

σημαντικό

μέρος

των

θέσεων

απασχόλησης

που

δημιουργήθηκαν ή/και ένα τμήμα των αποδεχόμενων προσφορών εργασίας τελικά
δεν ενεργοποιήθηκε.
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Β. Μέλη νοικοκυριού που δεν εργάζονται και ζουν συντηρούμενα
τέκνα (CO13)
Η θέση εργασίας σας προσφέρθηκε από την ίδια επιχείρηση στην οποία είχατε πραγματοποιήσει την πρακτική σας άσκηση
στo πλαίσιο του Προγράμματος Voucher; * Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται και ζουν συντηρούμενα τέκνα
Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού που δεν

Total

εργάζεται και ζουν συντηρούμενα
τέκνα
ΝΑΙ
Η θέση εργασίας σας προσφέρθηκε από την ίδια

Ναι

επιχείρηση στην οποία είχατε πραγματοποιήσει την
πρακτική σας άσκηση στo πλαίσιο του Προγράμματος

ΟΧΙ
40

59

99

85,1%

89,4%

87,6%

7

7

14

14,9%

10,6%

12,4%

47

66

113

100,0%

100,0%

100,0%

Όχι

Voucher;
Total

Το 85,1% της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας δήλωσαν ότι η προσφορά
εργασίας που τους προσφέρθηκε έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την
πρόωρη αποχώρησή τους από την παρέμβαση της ΠΑΝ ήταν από την επιχείρηση στην
οποία πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση στο πλαίσιο της παρέμβασης της
ΠΑΝ.

Τι αφορούσε η θέση εργασίας * Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται και ζουν συντηρούμενα τέκνα
Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού που δεν

Total

εργάζεται και ζουν
συντηρούμενα τέκνα
ΝΑΙ
Τι αφορούσε η θέση

Πλήρη απασχόληση

εργασίας
Μερική απασχόληση

Μερική εκ περιτροπής απασχόληση

Εποχική απασχόληση

Total

ΟΧΙ
22

36

58

46,8%

54,5%

51,3%

20

25

45

42,6%

37,9%

39,8%

5

1

6

10,6%

1,5%

5,3%

0

4

4

0,0%

6,1%

3,5%

47

66

113

100,0%

100,0%

100,0%
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Η προσφορά εργασίας αφορούσε πλήρη απασχόληση για το 46,8%, μερική
απασχόληση για το 42,6%, εκ περιτροπής εργασία για το 10,6% των συμμετεχόντων
στην παρέμβαση της ΠΑΝ που είναι άνεργα μέλη νοικοκυριού στο οποίο ζουν
συντηρούμενα τέκνα.

Ύψος καθαρής μηνιαίας αμοιβής ανά μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται και ζουν συντηρούμενα τέκνα
Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού που δεν

N

Range

Minimum

Maximum

Mean

εργάζεται και ζουν συντηρούμενα

Std.
Deviation

τέκνα
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Καθαρή μηνιαία αμοιβή

43

Valid N (listwise)

43

Καθαρή μηνιαία αμοιβή

61

Valid N (listwise)

61

692

108

800

404,09

164,934

1000

200

1200

470,26

167,992

Ο μέσος όρος της καθαρής μηνιαίας αμοιβής των προσφερόμενων θέσεων εργασίας
ανέρχεται σε 404,09€.

Πόσες ώρες ημερησίως αφορούσε η μερική απασχόληση; * Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται και ζουν
συντηρούμενα τέκνα Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται

Total

και ζουν συντηρούμενα τέκνα

Πόσες ώρες ημερησίως αφορούσε η μερική

3

απασχόληση;
4

5

6

8

Total

ΝΑΙ

ΟΧΙ

0

1

1

0,0%

4,0%

2,2%

15

14

29

75,0%

56,0%

64,4%

2

3

5

10,0%

12,0%

11,1%

3

6

9

15,0%

24,0%

20,0%

0

1

1

0,0%

4,0%

2,2%

20

25

45

100,0%

100,0%

100,0%
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Από το σύνολο των συμμετεχόντων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας που
τους προσφέρθηκε εργασία μερικής απασχόλησης, αυτή αφορούσε 4 ώρες
ημερησίως για το 75,0% και 6 ώρες για το 15,0%. Όσον αφορά εκείνους που
δέχτηκαν προσφορά εκ περιτροπής εργασίας, αυτή αφορούσε μόλις 6
ωφελούμενους.
Πόσες μέρες την εβδομάδα αφορούσε η μερική εκ περιτροπής απασχόληση; * Μέλος νοικοκυριού που δεν
εργάζεται και ζουν συντηρούμενα τέκνα Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού που δεν

Total

εργάζεται και ζουν συντηρούμενα
τέκνα

Πόσες μέρες την εβδομάδα αφορούσε η μερική

2

εκ περιτροπής απασχόληση;
3

4

5

Total

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1

2

3

16,7%

66,7%

33,3%

2

1

3

33,3%

33,3%

33,3%

2

0

2

33,3%

0,0%

22,2%

1

0

1

16,7%

0,0%

11,1%

6

3

9

100,0%

100,0%

100,0%

Και η επιλογή της μερικής απασχόλησης ήταν με δική σας πρωτοβουλία/επιδίωξη (εθελοντική) ή με
πρωτοβουλία του εργοδότη (μη εθελοντική); * Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται και ζουν
συντηρούμενα τέκνα Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού που

Total

δεν εργάζεται και ζουν
συντηρούμενα τέκνα
ΝΑΙ
Και η επιλογή της μερικής απασχόλησης

Εθελοντική με

ήταν με δική σας πρωτοβουλία/επιδίωξη

δική τους

(εθελοντική) ή με πρωτοβουλία του

πρωτοβουλία

εργοδότη (μη εθελοντική);

Μη εθελοντική με
πρωτοβουλία του

ΟΧΙ
6

5

11

24,0%

19,2%

21,6%

16

21

37

64,0%

80,8%

72,5%

3

0

3

12,0%

,0%

5,9%

25

26

51

100,0%

100,0%

100,0%

εργοδότη
ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

Total
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Για εκείνους τους συμμετέχοντες που δέχτηκαν προσφορά μερικής απασχόλησης
ή/και εκ περιτροπής εργασίας, το 24% δήλωσαν ότι αυτή η μορφή εργασίας τους
προσφέρθηκε κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας (εθελοντική) ενώ για το 64% οι
συγκεκριμένοι όροι της προσφοράς αυτής διαμορφώθηκαν με πρωτοβουλία των
εργοδοτών (μη εθελοντική).

Σχετικότητα με προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία * Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται και ζουν
συντηρούμενα τέκνα Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού που δεν

Total

εργάζεται και ζουν συντηρούμενα
τέκνα
ΝΑΙ
Σχετικότητα με προηγούμενη

Πολύ μεγάλη

επαγγελματική εμπειρία

σχέση
Μεγάλη σχέση

Μέτρια σχέση

Μικρή σχέση

Καμία σχέση

Total

ΟΧΙ
6

16

22

17,1%

27,6%

23,7%

10

20

30

28,6%

34,5%

32,3%

9

13

22

25,7%

22,4%

23,7%

2

4

6

5,7%

6,9%

6,5%

8

5

13

22,9%

8,6%

14,0%

35

58

93

100,0%

100,0%

100,0%

Αναφορικά με το βαθμό σχετικότητας της προσφερόμενης θέσης εργασίας με την
προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία όσων συμμετεχόντων διέθεταν, για το 45,7%
υπήρξε μεγάλη συνάφεια (17,1% πολύ μεγάλη σχέση - 28,6% μεγάλη σχέση) ενώ για
το 22,9% η προσφερόμενη θέση εργασίας δεν εμφάνιζε καμία σχέση με την
προηγούμενη επαγγελματική τους εμπειρία.
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Σχετικότητα με σπουδές * Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται και ζουν συντηρούμενα τέκνα
Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού που

Total

δεν εργάζεται και ζουν
συντηρούμενα τέκνα
ΝΑΙ
Σχετικότητα με σπουδές

Πολύ μεγάλη σχέση
Μεγάλη σχέση
Μέτρια σχέση
Μικρή σχέση
Καμία σχέση

Total

ΟΧΙ

6

14

20

12,8%

21,2%

17,7%

8

15

23

17,0%

22,7%

20,4%

9

9

18

19,1%

13,6%

15,9%

3

3

6

6,4%

4,5%

5,3%

21

25

46

44,7%

37,9%

40,7%

47

66

113

100,0%

100,0%

100,0%

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του βαθμού σχετικότητας της προσφερόμενης θέσης
απασχόλησης με τις σπουδές, για το 29,8% (12,8% πολύ μεγάλη σχέση - 17% μεγάλη
σχέση) της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας που δέχτηκε προσφορά εργασίας,
αυτή ήταν συναφής με τις σπουδές τους ενώ για το 44,7% η προσφερόμενη θέση
εργασίας δεν είχε καμία σχέση με το περιεχόμενο των σπουδών τους.

Πώς αξιολογείτε το επίπεδο των προσόντων της προσφερόμενης θέσης εργασίας σε σχέση με τα προσόντα
σας; * Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται και ζουν συντηρούμενα τέκνα Crosstabulation
Μέλος

Total

νοικοκυριού που
δεν εργάζεται και
ζουν
συντηρούμενα
τέκνα
ΝΑΙ
Πώς αξιολογείτε το

Διαθέτατε πολύ ανώτερα προσόντα από τη θέση

επίπεδο των προσόντων

που σας προσφ.

της προσφερόμενης

Διαθέτατε ανώτερα προσόντα

θέσης εργασίας σε
σχέση με τα προσόντα

Διαθέτατε αντίστοιχα προσόντα

ΟΧΙ
3

6

9

6,4%

9,1%

8,0%

10

18

28

21,3%

27,3%

24,8%

33

36

69
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σας;

70,2%

54,5%

61,1%

1

4

5

2,1%

6,1%

4,4%

0

2

2

,0%

3,0%

1,8%

47

66

113

100,0%

100,0%

100,0%

Διαθέτατε κατώτερα προσόντα

ΔΓ/ΔΑ(ΑΥΘ)

Total

Για το 70,2% των συμμετεχόντων που ανήκουν στη συγκεκριμένη πληθυσμιακή
ομάδα και δέχτηκαν προσφορά εργασίας, αυτή θεωρήθηκε αντιστοίχων προσόντων
με αυτά που διέθεταν.

Η επιχείρηση/φορέας που σας προσέφερε τη θέση είχε πρόθεση να σας παρέχει κάποιο πρόγραμμα
κατάρτισης σχετικά με την προσφερόμενη θέση; * Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται και ζουν
συντηρούμενα τέκνα Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού που δεν

Total

εργάζεται και ζουν
συντηρούμενα τέκνα
ΝΑΙ
Η επιχείρηση/φορέας που σας προσέφερε τη θέση είχε

Ναι

πρόθεση να σας παρέχει κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης
σχετικά με την προσφερόμενη θέση;

Total

Όχι

ΟΧΙ
17

23

40

36,2%

34,8%

35,4%

30

43

73

63,8%

65,2%

64,6%

47

66

113

100,0%

100,0%

100,0%

Για το 36,2% των προσφερόμενων θέσεων εργασίας, υπήρχε εκδηλωμένη πρόθεση
από την επιχείρηση για παροχή προγράμματος κατάρτισης σχετικού με το
περιεχόμενου των καθηκόντων της προσφερόμενης θέσης εργασίας ενώ για το
63,8% δεν υπήρξε αντίστοιχη πρόθεση από την πλευρά της επιχείρησης.
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Στη μηνιαία αμοιβή της θέσης που σας προσφέρθηκε αναγνωρίζονταν η επαγγελματική εμπειρία που
διαθέτατε; * Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται και ζουν συντηρούμενα τέκνα Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού που δεν

Total

εργάζεται και ζουν
συντηρούμενα τέκνα
ΝΑΙ
Στη μηνιαία αμοιβή της θέσης που

Την αναγνώρισε πλήρως

11

23

34

31,4%

39,7%

36,6%

10

9

19

28,6%

15,5%

20,4%

8

15

23

22,9%

25,9%

24,7%

Δεν την αναγνώρισε

4

7

11

παρόλο που διέθετα

11,4%

12,1%

11,8%

1

2

3

2,9%

3,4%

3,2%

1

2

3

2,9%

3,4%

3,2%

35

58

93

100,0%

100,0%

100,0%

σας προσφέρθηκε αναγνωρίζονταν
η επαγγελματική εμπειρία που

ΟΧΙ

Την αναγνώρισε μερικώς

διαθέτατε;
Δεν την αναγνώρισε διότι
δε διέθετα επαρκή
επαγγελματική εμπειρία

επαρκή επαγγελματική
εμπειρία
Δεν γνωρίζω (αυθ)

ΔΑ (ΑΥΘ)

Total

Ως προς τη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στη μηνιαία αμοιβή, για το
31,4% υπήρξε πλήρης αναγνώριση, μερική αναγνώριση για το 28,6% ενώ στο 11,4%
δεν αναγνωρίστηκε παρόλο που διέθεταν χρονικά επαρκή προϋπηρεσία.
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Η συγκεκριμένη προσφορά εργασίας περιελάμβανε κάποια πρόσθετη ασφάλιση ή υγειονομική κάλυψη
μέσω ιδιωτικής ασφάλειας; * Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται και ζουν συντηρούμενα τέκνα
Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού που δεν

Total

εργάζεται και ζουν
συντηρούμενα τέκνα
ΝΑΙ
Η συγκεκριμένη προσφορά εργασίας

Ναι

περιελάμβανε κάποια πρόσθετη ασφάλιση ή
υγειονομική κάλυψη μέσω ιδιωτικής

8

7

15

17,0%

10,6%

13,3%

35

54

89

74,5%

81,8%

78,8%

4

5

9

8,5%

7,6%

8,0%

47

66

113

100,0%

100,0%

100,0%

Όχι

ασφάλειας;
Δεν
γνωρίζω

ΟΧΙ

(αυθ)
Total

Το 17% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι στην προσφορά εργασίας που δέχτηκαν
περιλαμβάνονταν κάποιου είδους πρόσθετη ασφάλιση ή υγειονομική κάλυψη ενώ
για το 74,5% δεν υπήρχε κάποια ομοειδής ή αντίστοιχη παροχή.
Η συγκεκριμένη προσφορά εργασίας περιελάμβανε κάποια άλλη πρόσθετη παροχή με άμεσο ή έμμεσο
τρόπο (πχ κουπόνια σουπερμάρκετ, επιδότηση παιδικού σταθμού, κάρτα απεριορίστων διαδρομών για
ΜΜΜ, έξοδα βενζίνης κοκ); * Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται και ζουν συντηρούμενα τέκνα
Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού που δεν

Total

εργάζεται και ζουν
συντηρούμενα τέκνα
ΝΑΙ
Η συγκεκριμένη προσφορά εργασίας περιελάμβανε

Ναι

κάποια άλλη πρόσθετη παροχή με άμεσο ή έμμεσο
τρόπο ;

Total

Όχι

ΟΧΙ
3

8

11

6,4%

12,1%

9,7%

44

58

102

93,6%

87,9%

90,3%

47

66

113

100,0%

100,0%

100,0%

Στο πλαίσιο της προσφορά εργασίας, για το 6,4% προβλέπονταν κάποια πρόσθετη
παροχή με έμμεσο ή άμεσο οικονομικό αντίκτυπο ενώ για το 93,6% η προσφορά
εργασίας δεν περιελάμβανε κάποια αντίστοιχη ή ομοειδή παροχή.
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Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό ικανοποιήθηκαν συνολικά οι προσδοκίες σας από τη θέση
εργασίας που σας προσφέρθηκε ανεξάρτητα από το εάν την αποδεχθήκατε ή όχι. * Μέλος νοικοκυριού που
δεν εργάζεται και ζουν συντηρούμενα τέκνα Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού που δεν

Total

εργάζεται και ζουν
συντηρούμενα τέκνα
ΝΑΙ
Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό

Απόλυτα

15

23

38

31,9%

34,8%

33,6%

17

23

40

36,2%

34,8%

35,4%

10

10

20

21,3%

15,2%

17,7%

0

2

2

,0%

3,0%

1,8%

5

8

13

10,6%

12,1%

11,5%

47

66

113

100,0%

100,0%

100,0%

ικανοποιήθηκαν συνολικά οι προσδοκίες σας από τη
θέση εργασίας που σας προσφέρθηκε ανεξάρτητα

ΟΧΙ

Πολύ

από το εάν την αποδεχθήκατε ή όχι.
Μέτρια

Λίγο

Καθόλου

Total

Αναφορικά με το βαθμό ικανοποίησης των προσδοκιών από την προσφερόμενη
θέση εργασίας, το 68,1% δήλωσε μεγάλο βαθμό ικανοποίησης (31,9% απόλυτα
ικανοποιημένο - 36,2% πολύ ικανοποιημένο) ενώ για το 10,6% δεν υπήρχε καθόλου
ικανοποίηση από το περιεχόμενο της προσφοράς.
Τελικά αποδεχθήκατε αυτή τη θέση εργασίας; * Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται και ζουν
συντηρούμενα τέκνα Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται

Total

και ζουν συντηρούμενα τέκνα
ΝΑΙ
Τελικά αποδεχθήκατε αυτή τη θέση

Ναι

42

57

99

89,4%

86,4%

87,6%

4

9

13

8,5%

13,6%

11,5%

ΔΓ/ΔΑ

1

0

1

(ΑΥΘ)

2,1%

,0%

,9%

47

66

113

100,0%

100,0%

100,0%

εργασίας;
Όχι

Total

ΟΧΙ

336
Το 89,4% αποδέχτηκαν την προσφερόμενη θέσης εργασίας ενώ το 8,5% την
απέρριψαν.
Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να επιβεβαιώσω ποια είναι η θέση σας στην απασχόληση; * Μέλος νοικοκυριού
που δεν εργάζεται και ζουν συντηρούμενα τέκνα Crosstabulation
Μέλος νοικοκυριού που δεν

Total

εργάζεται και ζουν
συντηρούμενα τέκνα
ΝΑΙ
Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να

Αυτοαπασχολούμενος

επιβεβαιώσω ποια είναι η θέση
σας στην απασχόληση;

Μισθωτός

Συμβοηθούν μέλος σε
οικογενειακή επιχείρηση
Άνεργος

Total

ΟΧΙ
3

3

6

6,4%

4,5%

5,3%

28

39

67

59,6%

59,1%

59,3%

0

2

2

,0%

3,0%

1,8%

16

22

38

34,0%

33,3%

33,6%

47

66

113

100,0%

100,0%

100,0%

Από το σύνολο των συμμετεχόντων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας που
δέχτηκαν προσφορά εργασίας έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την
πρόωρη αποχώρησή τους από την παρέμβαση της ΠΑΝ, κατά τη χρονική στιγμή της
πραγματοποίησης της συγκεκριμένης τηλεφωνικής έρευνας, το 59,6% παρέμεναν
ενταγμένοι στην αγορά εργασίας σε θέση μισθωτής απασχόλησης, το 6,4% ήταν
αυτοαπασχολούμενοι ενώ το 34% δήλωσαν άνεργοι, στοιχεία που αν συσχετισθούν
με το ποσοστό αποδοχής της προσφερόμενης θέσης εργασίας (89,4%)
καταδεικνύεται πως μέσα σε αυτό το βραχύβιο χρονικό διάστημα έχει απολεσθεί,
ήδη, ένα σημαντικό μέρος των θέσεων απασχόλησης που δημιουργήθηκαν ή/και
ένα τμήμα των αποδεχόμενων προσφορών εργασίας τελικά δεν ενεργοποιήθηκε.
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Γ. Μέλη μονοπρόσωπoυ νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα (CO14)
Η θέση εργασίας σας προσφέρθηκε από την ίδια επιχείρηση στην οποία είχατε πραγματοποιήσει την
πρακτική σας άσκηση στo πλαίσιο του Προγράμματος Voucher; * Μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με
συντηρούμενα τέκνα Crosstabulation
Μέλος μονοπρόσωπου

Total

νοικοκυριού με
συντηρούμενα τέκνα
ΝΑΙ
Η θέση εργασίας σας προσφέρθηκε από την ίδια

Ναι

επιχείρηση στην οποία είχατε πραγματοποιήσει την
πρακτική σας άσκηση στo πλαίσιο του Προγράμματος

Όχι

Voucher;
Total

ΟΧΙ
30

386

416

78,9%

83,4%

83,0%

8

77

85

21,1%

16,6%

17,0%

38

463

501

100,0%

100,0%

100,0%

Το 78,9% της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας δήλωσαν ότι η προσφορά
εργασίας που τους προσφέρθηκε έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την
πρόωρη αποχώρησή τους από την παρέμβαση της ΠΑΝ ήταν από την επιχείρηση
στην οποία πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση στο πλαίσιο της
παρέμβασης της ΠΑΝ.

Τι αφορούσε η θέση εργασίας * Μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα
Crosstabulation
Μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με

Total

συντηρούμενα τέκνα

Τι αφορούσε η θέση

Πλήρη απασχόληση

εργασίας
Μερική απασχόληση

Μερική εκ περιτροπής
απασχόληση
Εποχική απασχόληση

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

Total

ΝΑΙ

ΟΧΙ

19

235

254

50,0%

50,8%

50,7%

17

188

205

44,7%

40,6%

40,9%

2

17

19

5,3%

3,7%

3,8%

0

18

18

0,0%

3,9%

3,6%

0

5

5

0,0%

1,1%

1,0%

38

463

501

100,0%

100,0%

100,0%
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Η προσφορά εργασίας αφορούσε πλήρη απασχόληση για το 50,0%, μερική
απασχόληση για το 44,7%, εκ περιτροπής εργασία για το 5,3% των συμμετεχόντων
στην παρέμβαση της

ΠΑΝ που είναι μέλη

μονοπρόσωπου νοικοκυριού με

συντηρούμενα τέκνα.

Descriptive Statistics
Μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με

N

Range

Minimum

Maximum

Mean

Deviation

συντηρούμενα τέκνα
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Std.

Καθαρή μηνιαία αμοιβή

35

Valid N (listwise)

35

Καθαρή μηνιαία αμοιβή

403

Valid N (listwise)

403

700

100

800

420,11

162,810

1592

108

1700

446,98

190,066

Ο μέσος όρος της καθαρής μηνιαίας αμοιβής των προσφερόμενων θέσεων εργασίας
ανέρχεται σε 420,11€.

Πόσες ώρες ημερησίως αφορούσε η μερική απασχόληση; * Μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με
συντηρούμενα τέκνα Crosstabulation
Μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με
Total
συντηρούμενα τέκνα
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Πόσες ώρες ημερησίως αφορούσε η μερική
2
0
2
2
απασχόληση;
0,0%
1,1%
1,0%
3
0
6
6
0,0%
3,2%
2,9%
4
9
114
123
52,9%
60,3%
59,7%
5
0
1
1
0,0%
0,5%
0,5%
5
5
16
21
29,4%
8,5%
10,2%
6
3
48
51
17,6%
25,4%
24,8%
7
0
1
1
0,0%
0,5%
0,5%
8
0
1
1
0,0%
0,5%
0,5%
Total
17
189
206
100,0%
100,0%
100,0%
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Από το σύνολο των συμμετεχόντων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας που
τους προσφέρθηκε εργασία μερικής απασχόλησης, αυτή αφορούσε 4 ώρες
ημερησίως για το 52,9% και 5 ώρες για το 29,4%. Όσον αφορά εκείνους που
δέχτηκαν προσφορά εκ περιτροπής εργασίας, αυτή αφορούσε μόλις 2
συμμετέχοντες, γεγονός που δε χρήζει στατιστικό σχολιασμό.

Και η επιλογή της μερικής απασχόλησης ήταν με δική σας πρωτοβουλία/επιδίωξη (εθελοντική) ή με
πρωτοβουλία του εργοδότη (μη εθελοντική); * Μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα
Crosstabulation
Μέλος μονοπρόσωπου

Total

νοικοκυριού με
συντηρούμενα τέκνα
ΝΑΙ
Και η επιλογή της μερικής απασχόλησης

Εθελοντική με

ήταν με δική σας πρωτοβουλία/επιδίωξη

δική τους

(εθελοντική) ή με πρωτοβουλία του εργοδότη

πρωτοβουλία

(μη εθελοντική);

Μη εθελοντική με
πρωτοβουλία του

ΟΧΙ
6

40

46

31,6%

19,5%

20,5%

9

163

172

47,4%

79,5%

76,8%

4

2

6

21,1%

1,0%

2,7%

19

205

224

100,0%

100,0%

100,0%

εργοδότη
ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

Total

Για εκείνους τους συμμετέχοντες που δέχτηκαν προσφορά μερικής απασχόλησης
ή/και εκ περιτροπής εργασίας, το 31,6% δήλωσαν ότι αυτή η μορφή εργασίας τους
προσφέρθηκε κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας (εθελοντική) ενώ για το 47,4% οι
συγκεκριμένοι όροι της προσφοράς αυτής διαμορφώθηκαν με πρωτοβουλία των
εργοδοτών (μη εθελοντική). Αξίζει να σημειωθεί πως ένα στατιστικά σημαντικό
ποσοστό ύψους 21,1% δεν γνώριζε να απαντήσει ή δεν απάντησε σκόπιμα στη
συγκεκριμένη ερώτηση.
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Σχετικότητα με προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία * Μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με
συντηρούμενα τέκνα Crosstabulation
Μέλος μονοπρόσωπου

Total

νοικοκυριού με
συντηρούμενα τέκνα

ΝΑΙ
Σχετικότητα με

Πολύ μεγάλη σχέση

προηγούμενη
επαγγελματική εμπειρία

Μεγάλη σχέση
Μέτρια σχέση
Μικρή σχέση
Καμία σχέση
Δεν γνωρίζω (ΑΥΘ)

Total

ΟΧΙ
5

93

98

19,2%

23,8%

23,6%

8

115

123

30,8%

29,5%

29,6%

5

97

102

19,2%

24,9%

24,5%

1

22

23

3,8%

5,6%

5,5%

7

62

69

26,9%

15,9%

16,6%

0

1

1

,0%

,3%

,2%

26

390

416

100,0%

100,0%

100,0%

Αναφορικά με το βαθμό σχετικότητας της προσφερόμενης θέσης εργασίας με την
προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία όσων συμμετεχόντων διέθεταν, για το 50%
υπήρξε μεγάλη συνάφεια (19,2% πολύ μεγάλη σχέση - 30,8% μεγάλη σχέση) ενώ για
το 26,9% η προσφερόμενη θέση εργασίας δεν εμφάνιζε καμία σχέση με την
προηγούμενη επαγγελματική τους εμπειρία.
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Σχετικότητα με σπουδές * Μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα Crosstabulation
Total

Μέλος μονοπρόσωπου
νοικοκυριού με συντηρούμενα
τέκνα

ΝΑΙ
Σχετικότητα με

Πολύ μεγάλη σχέση

σπουδές
Μεγάλη σχέση
Μέτρια σχέση
Μικρή σχέση
Καμία σχέση
Δεν γνωρίζω (ΑΥΘ)
Total

ΟΧΙ
10

100

110

26,3%

21,6%

22,0%

7

105

112

18,4%

22,7%

22,4%

5

76

81

13,2%

16,4%

16,2%

2

27

29

5,3%

5,8%

5,8%

14

152

166

36,8%

32,8%

33,1%

0

3

3

,0%

,6%

,6%

38

463

501

100,0%

100,0%

100,0%

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του βαθμού σχετικότητας της προσφερόμενης θέσης
απασχόλησης με τις σπουδές, για το 44,7% (26,3% πολύ μεγάλη σχέση - 18,4%
μεγάλη σχέση) της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας που δέχτηκε προσφορά
εργασίας, αυτή ήταν συναφής με τις σπουδές τους ενώ για το 36,8% η
προσφερόμενη θέση εργασίας δεν είχε καμία σχέση με το περιεχόμενο των
σπουδών τους.
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Πώς αξιολογείτε το επίπεδο των προσόντων της προσφερόμενης θέσης εργασίας σε σχέση με τα προσόντα
σας; * Μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα Crosstabulation
Μέλος μονοπρόσωπου

Total

νοικοκυριού με
συντηρούμενα τέκνα
ΝΑΙ
Πώς αξιολογείτε το επίπεδο των

Διαθέτατε πολύ ανώτερα

προσόντων της προσφερόμενης

προσόντα από τη θέση

θέσης εργασίας σε σχέση με τα

που σας προσφ.

προσόντα σας;

Διαθέτατε ανώτερα
προσόντα
Διαθέτατε αντίστοιχα
προσόντα
Διαθέτατε κατώτερα
προσόντα
ΔΓ/ΔΑ(ΑΥΘ)

Total

ΟΧΙ
1

33

34

2,6%

7,1%

6,8%

4

126

130

10,5%

27,2%

25,9%

30

283

313

78,9%

61,1%

62,5%

3

17

20

7,9%

3,7%

4,0%

0

4

4

,0%

,9%

,8%

38

463

501

100,0%

100,0%

100,0%

Για το 78,9% των συμμετεχόντων που ανήκουν στη συγκεκριμένη πληθυσμιακή
ομάδα και δέχτηκαν προσφορά εργασίας, αυτή θεωρήθηκε αντιστοίχων προσόντων
με αυτά που διέθεταν.
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Η επιχείρηση/φορέας που σας προσέφερε τη θέση είχε πρόθεση να σας παρέχει κάποιο πρόγραμμα
κατάρτισης σχετικά με την προσφερόμενη θέση; * Μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα
τέκνα Crosstabulation
Μέλος μονοπρόσωπου

Total

νοικοκυριού με
συντηρούμενα τέκνα
ΝΑΙ
Η επιχείρηση/φορέας που σας προσέφερε τη

Ναι

θέση είχε πρόθεση να σας παρέχει κάποιο
πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με την

Όχι

προσφερόμενη θέση;
ΔΓ/ΔΑ(ΑΥΘ)

Total

ΟΧΙ
12

156

168

31,6%

33,7%

33,5%

24

293

317

63,2%

63,3%

63,3%

2

14

16

5,3%

3,0%

3,2%

38

463

501

100,0%

100,0%

100,0%

Για το 31,6% των προσφερόμενων θέσεων εργασίας, υπήρχε εκδηλωμένη πρόθεση
από την επιχείρηση για παροχή προγράμματος κατάρτισης σχετικού με το
περιεχόμενου των καθηκόντων της προσφερόμενης θέσης εργασίας ενώ για το
63,2% δεν υπήρξε αντίστοιχη πρόθεση από την πλευρά της επιχείρησης.
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Στη μηνιαία αμοιβή της θέσης που σας προσφέρθηκε αναγνωρίζονταν η επαγγελματική εμπειρία που
διαθέτατε; * Μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα Crosstabulation
Μέλος

Total

μονοπρόσωπου
νοικοκυριού με
συντηρούμενα
τέκνα
ΝΑΙ
Στη μηνιαία αμοιβή της

Την αναγνώρισε πλήρως

θέσης που σας
προσφέρθηκε

Την αναγνώρισε μερικώς

αναγνωρίζονταν η
επαγγελματική εμπειρία που

Δεν την αναγνώρισε διότι δε διέθετα επαρκή

διαθέτατε;

επαγγελματική εμπειρία
Δεν την αναγνώρισε παρόλο που διέθετα
επαρκή επαγγελματική εμπειρία
Δεν γνωρίζω (αυθ)

ΔΑ (ΑΥΘ)

Total

ΟΧΙ

9

126

135

34,6%

32,5%

32,6%

3

68

71

11,5%

17,5%

17,1%

10

106

116

38,5%

27,3%

28,0%

2

54

56

7,7%

13,9%

13,5%

2

26

28

7,7%

6,7%

6,8%

0

8

8

,0%

2,1%

1,9%

26

388

414

Ως προς τη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στη μηνιαία αμοιβή, για το
34,6% υπήρξε πλήρης αναγνώριση, μερική αναγνώριση για το 11,5% ενώ στο 7,7%
δεν αναγνωρίστηκε παρόλο που διέθεταν χρονικά επαρκή προϋπηρεσία.
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Η συγκεκριμένη προσφορά εργασίας περιελάμβανε κάποια πρόσθετη ασφάλιση ή υγειονομική κάλυψη
μέσω ιδιωτικής ασφάλειας; * Μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα Crosstabulation
Μέλος μονοπρόσωπου

Total

νοικοκυριού με
συντηρούμενα τέκνα
ΝΑΙ
Η συγκεκριμένη προσφορά εργασίας

Ναι

περιελάμβανε κάποια πρόσθετη ασφάλιση ή
υγειονομική κάλυψη μέσω ιδιωτικής ασφάλειας;

ΟΧΙ
5

75

80

13,2%

16,2%

16,0%

27

355

382

71,1%

76,7%

76,2%

6

31

37

15,8%

6,7%

7,4%

0

2

2

,0%

,4%

,4%

38

463

501

100,0%

100,0%

100,0%

Όχι

Δεν
γνωρίζω
(αυθ)
ΔΑ (ΑΥΘ)

Total

Το 13,2% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι στην προσφορά εργασίας που δέχτηκαν
περιλαμβάνονταν κάποιου είδους πρόσθετη ασφάλιση ή υγειονομική κάλυψη ενώ
για το 71,1% δεν υπήρχε κάποια ομοειδής ή αντίστοιχη παροχή.

Η συγκεκριμένη προσφορά εργασίας περιελάμβανε κάποια άλλη πρόσθετη παροχή με άμεσο ή έμμεσο
τρόπο (πχ κουπόνια σουπερμάρκετ, επιδότηση παιδικού σταθμού, κάρτα απεριορίστων διαδρομών για
ΜΜΜ, έξοδα βενζίνης κοκ); * Μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα Crosstabulation
Μέλος μονοπρόσωπου

Total

νοικοκυριού με
συντηρούμενα τέκνα
ΝΑΙ
Η συγκεκριμένη προσφορά εργασίας

Ναι

περιελάμβανε κάποια άλλη πρόσθετη παροχή με
άμεσο ή έμμεσο τρόπο;

Όχι

Δεν γνωρίζω
(αυθ)
Total

ΟΧΙ
3

42

45

7,9%

9,1%

9,0%

35

413

448

92,1%

89,2%

89,4%

0

8

8

,0%

1,7%

1,6%

38

463

501

100,0%

100,0%

100,0%
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Στο πλαίσιο της προσφορά εργασίας, για το 7,9% προβλέπονταν κάποια πρόσθετη
παροχή με έμμεσο ή άμεσο οικονομικό αντίκτυπο ενώ για το 92,1% η προσφορά
εργασίας δεν περιελάμβανε κάποια αντίστοιχη ή ομοειδή παροχή.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό ικανοποιήθηκαν συνολικά οι προσδοκίες σας από τη θέση
εργασίας που σας προσφέρθηκε ανεξάρτητα από το εάν την αποδεχθήκατε ή όχι. * Μέλος μονοπρόσωπου
νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα Crosstabulation
Μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα

Total

τέκνα

Θα ήθελα να σας ρωτήσω

Απόλυτα

σε ποιο βαθμό
ικανοποιήθηκαν

Πολύ

συνολικά οι προσδοκίες
σας από τη θέση

Μέτρια

εργασίας που σας
προσφέρθηκε

Λίγο

ανεξάρτητα από το εάν
την αποδεχθήκατε ή όχι.

Καθόλου

Total

ΝΑΙ

ΟΧΙ

19

133

152

50,0%

28,7%

30,3%

11

169

180

28,9%

36,5%

35,9%

7

113

120

18,4%

24,4%

24,0%

0

24

24

,0%

5,2%

4,8%

1

24

25

2,6%

5,2%

5,0%

38

463

501

100,0%

100,0%

100,0%

Αναφορικά με το βαθμό ικανοποίησης των προσδοκιών από την προσφερόμενη
θέση εργασίας, το 78,9% δήλωσε μεγάλο βαθμό ικανοποίησης (50% απόλυτα
ικανοποιημένο - 28,9% πολύ ικανοποιημένο) ενώ για το 2,6% δεν υπήρχε καθόλου
ικανοποίηση από το περιεχόμενο της προσφοράς.
Τελικά αποδεχθήκατε αυτή τη θέση εργασίας; * Μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα
τέκνα Crosstabulation
Μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με

Total

συντηρούμενα τέκνα
ΝΑΙ
Τελικά αποδεχθήκατε αυτή τη θέση

Ναι

32

405

437

84,2%

87,5%

87,2%

6

56

62

15,8%

12,1%

12,4%

ΔΓ/ΔΑ

0

2

2

(ΑΥΘ)

,0%

,4%

,4%

38

463

501

100,0%

100,0%

100,0%

εργασίας;
Όχι

Total

ΟΧΙ
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Το 84,2% αποδέχτηκαν την προσφερόμενη θέσης εργασίας ενώ το 15,8% την
απέρριψαν.

Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να επιβεβαιώσω ποια είναι η θέση σας στην απασχόληση; * Μέλος
μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα Crosstabulation
Μέλος μονοπρόσωπου

Total

νοικοκυριού με
συντηρούμενα τέκνα
ΝΑΙ
Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να

Εργοδότης

επιβεβαιώσω ποια είναι η θέση
σας στην απασχόληση;

ΟΧΙ
0

1

1

,0%

,2%

,2%

1

15

16

2,6%

3,2%

3,2%

22

283

305

57,9%

61,1%

60,9%

1

11

12

2,6%

2,4%

2,4%

14

151

165

36,8%

32,6%

32,9%

0

2

2

,0%

,4%

,4%

38

463

501

100,0%

100,0%

100,0%

Αυτοαπασχολούμενος

Μισθωτός

Συμβοηθούν μέλος σε
οικογενειακή επιχείρηση
Άνεργος

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

Total

Από το σύνολο των συμμετεχόντων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας που
δέχτηκαν προσφορά εργασίας έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την
πρόωρη αποχώρησή τους από την παρέμβαση της ΠΑΝ, κατά τη χρονική στιγμή της
πραγματοποίησης της συγκεκριμένης τηλεφωνικής έρευνας, το 57,9% παρέμεναν
ενταγμένοι στην αγορά εργασίας σε θέση μισθωτής απασχόλησης, το 2,6% ήταν
αυτοαπασχολούμενοι ενώ το 36,8% δήλωσαν άνεργοι, στοιχεία που αν
συσχετισθούν με το ποσοστό αποδοχής της προσφερόμενης θέσης εργασίας
(84,2%) καταδεικνύεται πως μέσα σε αυτό το βραχύβιο χρονικό διάστημα έχει
απολεσθεί,

ήδη, ένα

σημαντικό

μέρος

των

θέσεων

απασχόλησης

που

δημιουργήθηκαν ή/και ένα τμήμα των αποδεχόμενων προσφορών εργασίας τελικά
δεν ενεργοποιήθηκε.
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Δ. Μέλη Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, Ρομά ή Μετανάστες
(CO15)

Η θέση εργασίας σας προσφέρθηκε από την ίδια επιχείρηση στην οποία είχατε πραγματοποιήσει την
πρακτική σας άσκηση στo πλαίσιο του Προγράμματος Voucher; * Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή
Ρομά ή Μετανάστες Crosstabulation
Μουσουλμανική

Total

Μειονότητα Θράκης ή
Ρομά ή Μετανάστες
NAI
Η θέση εργασίας σας προσφέρθηκε από την ίδια

Ναι

επιχείρηση στην οποία είχατε πραγματοποιήσει την
πρακτική σας άσκηση στo πλαίσιο του Προγράμματος
Voucher;

Total

Όχι

OXI
25

391

416

86,2%

82,8%

83,0%

4

81

85

13,8%

17,2%

17,0%

29

472

501

100,0%

100,0%

100,0%

Το 86,2% της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας δήλωσαν ότι η προσφορά
εργασίας που τους προσφέρθηκε έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την
πρόωρη αποχώρησή τους από την παρέμβαση της ΠΑΝ ήταν από την επιχείρηση
στην οποία πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση στο πλαίσιο της
παρέμβασης της ΠΑΝ.
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Τι αφορούσε η θέση εργασίας * Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή Ρομά ή Μετανάστες
Crosstabulation
Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή

Total

Ρομά ή Μετανάστες

Τι αφορούσε η θέση

NAI

OXI

17

237

58,6%

50,2%

9

196

31,0%

41,5%

2

17

6,9%

3,6%

1

17

3,4%

3,6%

0

5

0,0%

1,1%

1,0%

29

472

501

100,0%

100,0%

Πλήρη απασχόληση

εργασίας
Μερική απασχόληση

Μερική εκ περιτροπής
απασχόληση
Εποχική απασχόληση

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

Total

254
50,7%
205
40,9%
19
3,8%
18
3,6%
5

100,0%

Η προσφορά εργασίας αφορούσε πλήρη απασχόληση για το 58,6%, μερική
απασχόληση για το 31,0%, εκ περιτροπής εργασία για το 6,9% και εποχική
απασχόληση για το 3,4% των συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ που είτε
προέρχονται από τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης είτε είναι Ρομά ή/και
μετανάστες.
Descriptive Statistics
Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή Ρομά ή Μετανάστες
NAI

OXI

N

Καθαρή μηνιαία αμοιβή

25

Valid N (listwise)

25

Καθαρή μηνιαία αμοιβή

413

Valid N (listwise)

413

Range

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

660

140

800

464,44

164,846

1600

100

1700

443,65

189,432

Ο μέσος όρος της καθαρής μηνιαίας αμοιβής των προσφερόμενων θέσεων εργασίας
ανέρχεται σε 420,11€.
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Πόσες ώρες ημερησίως αφορούσε η μερική απασχόληση; * Μουσουλμανική Μειονότητα
Θράκης ή Ρομά ή Μετανάστες Crosstabulation
Μουσουλμανική Μειονότητα

Total

Θράκης ή Ρομά ή Μετανάστες

Πόσες ώρες ημερησίως αφορούσε η μερική

2

απασχόληση;
3

4

5

5

6

7

8

Total

NAI

OXI

0

2

2

0,0%

1,0%

1,0%

0

6

6

0,0%

3,0%

2,9%

4

119

123

44,4%

60,4%

59,7%

0

1

1

0,0%

0,5%

0,5%

1

20

21

11,1%

10,2%

10,2%

4

47

51

44,4%

23,9%

24,8%

0

1

1

0,0%

0,5%

0,5%

0

1

1

0,0%

0,5%

0,5%

9

197

206

100,0%

100,0%

100,0%

Από το σύνολο των συμμετεχόντων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας που
τους προσφέρθηκε εργασία μερικής απασχόλησης, αυτή αφορούσε 4 ώρες
ημερησίως για το 44,4% και το ίδιο ποσοστό (ήτοι 44,4%) για6 ώρες. Όσον αφορά
εκείνους που δέχτηκαν προσφορά εκ περιτροπής εργασίας, αυτή αφορούσε μόλις 2
συμμετέχοντες, γεγονός που δε χρήζει στατιστικό σχολιασμό.
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Και η επιλογή της μερικής απασχόλησης ήταν με δική σας πρωτοβουλία/επιδίωξη (εθελοντική) ή με
πρωτοβουλία του εργοδότη (μη εθελοντική); * Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή Ρομά ή Μετανάστες
Crosstabulation
Μουσουλμανική

Total

Μειονότητα Θράκης ή
Ρομά ή Μετανάστες
NAI
Και η επιλογή της μερικής απασχόλησης

Εθελοντική με

ήταν με δική σας πρωτοβουλία/επιδίωξη

δική τους

(εθελοντική) ή με πρωτοβουλία του εργοδότη

πρωτοβουλία

(μη εθελοντική);

Μη εθελοντική με
πρωτοβουλία του

OXI
1

45

46

9,1%

21,1%

20,5%

9

163

172

81,8%

76,5%

76,8%

1

5

6

9,1%

2,3%

2,7%

11

213

224

100,0%

100,0%

100,0%

εργοδότη
ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

Total

Για εκείνους τους συμμετέχοντες που δέχτηκαν προσφορά μερικής απασχόλησης
ή/και εκ περιτροπής εργασίας, το 9,1% δήλωσαν ότι αυτή η μορφή εργασίας τους
προσφέρθηκε κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας (εθελοντική) ενώ για το 81,8% οι
συγκεκριμένοι όροι της προσφοράς αυτής διαμορφώθηκαν με πρωτοβουλία των
εργοδοτών (μη εθελοντική).
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Σχετικότητα με προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία * Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή Ρομά ή
Μετανάστες Crosstabulation
Μουσουλμανική Μειονότητα

Total

Θράκης ή Ρομά ή Μετανάστες
NAI
Σχετικότητα με προηγούμενη

Πολύ μεγάλη

επαγγελματική εμπειρία

σχέση
Μεγάλη σχέση
Μέτρια σχέση
Μικρή σχέση
Καμία σχέση
Δεν γνωρίζω
(ΑΥΘ)

Total

OXI
5

93

98

19,2%

23,8%

23,6%

11

112

123

42,3%

28,7%

29,6%

5

97

102

19,2%

24,9%

24,5%

0

23

23

,0%

5,9%

5,5%

5

64

69

19,2%

16,4%

16,6%

0

1

1

,0%

,3%

,2%

26

390

416

100,0%

100,0%

100,0%

Αναφορικά με το βαθμό σχετικότητας της προσφερόμενης θέσης εργασίας με την
προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία όσων συμμετεχόντων διέθεταν, για το 61,5%
υπήρξε μεγάλη συνάφεια (19,2% πολύ μεγάλη σχέση - 42,3% μεγάλη σχέση) ενώ για
το 19,2% η προσφερόμενη θέση εργασίας δεν εμφάνιζε καμία σχέση με την
προηγούμενη επαγγελματική τους εμπειρία.
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Σχετικότητα με σπουδές * Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή Ρομά ή Μετανάστες Crosstabulation
Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή

Total

Ρομά ή Μετανάστες

Σχετικότητα με σπουδές

NAI

OXI

Πολύ μεγάλη

5

105

110

σχέση

17,2%

22,2%

22,0%

Μεγάλη σχέση

11

101

112

37,9%

21,4%

22,4%

4

77

81

13,8%

16,3%

16,2%

0

29

29

,0%

6,1%

5,8%

9

157

166

31,0%

33,3%

33,1%

Δεν γνωρίζω

0

3

3

(ΑΥΘ)

,0%

,6%

,6%

29

472

501

100,0%

100,0%

100,0%

Μέτρια σχέση

Μικρή σχέση

Καμία σχέση

Total

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του βαθμού σχετικότητας της προσφερόμενης θέσης
απασχόλησης με τις σπουδές, για το 55,1% (17,2% πολύ μεγάλη σχέση - 37,9%
μεγάλη σχέση) της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας που δέχτηκε προσφορά
εργασίας, αυτή ήταν συναφής με τις σπουδές τους ενώ για το 31% η προσφερόμενη
θέση εργασίας δεν είχε καμία σχέση με το περιεχόμενο των σπουδών τους.
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Πώς αξιολογείτε το επίπεδο των προσόντων της προσφερόμενης θέσης εργασίας σε σχέση με τα προσόντα
σας; * Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή Ρομά ή Μετανάστες Crosstabulation
Μουσουλμανική

Total

Μειονότητα Θράκης ή Ρομά
ή Μετανάστες
NAI
Πώς αξιολογείτε το επίπεδο των

Διαθέτατε πολύ ανώτερα

προσόντων της προσφερόμενης

προσόντα από τη θέση

θέσης εργασίας σε σχέση με τα

που σας προσφ.

προσόντα σας;

Διαθέτατε ανώτερα
προσόντα
Διαθέτατε αντίστοιχα
προσόντα
Διαθέτατε κατώτερα
προσόντα
ΔΓ/ΔΑ(ΑΥΘ)

Total

OXI
1

33

34

3,4%

7,0%

6,8%

6

124

130

20,7%

26,3%

25,9%

21

292

313

72,4%

61,9%

62,5%

1

19

20

3,4%

4,0%

4,0%

0

4

4

,0%

,8%

,8%

29

472

501

100,0%

100,0%

100,0%
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Στη μηνιαία αμοιβή της θέσης που σας προσφέρθηκε αναγνωρίζονταν η επαγγελματική εμπειρία που
διαθέτατε; * Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή Ρομά ή Μετανάστες Crosstabulation
Μουσουλμανική

Total

Μειονότητα
Θράκης ή Ρομά ή
Μετανάστες
NAI
Στη μηνιαία αμοιβή της θέσης που

Την αναγνώρισε πλήρως

8

127

135

30,8%

32,7%

32,6%

7

64

71

26,9%

16,5%

17,1%

4

112

116

επαρκή επαγγελματική εμπειρία

15,4%

28,9%

28,0%

Δεν την αναγνώρισε παρόλο που

3

53

56

11,5%

13,7%

13,5%

4

24

28

15,4%

6,2%

6,8%

0

8

8

,0%

2,1%

1,9%

26

388

414

100,0%

100,0%

100,0%

σας προσφέρθηκε αναγνωρίζονταν
η επαγγελματική εμπειρία που

Την αναγνώρισε μερικώς

διαθέτατε;
Δεν την αναγνώρισε διότι δε διέθετα

διέθετα επαρκή επαγγελματική
εμπειρία
Δεν
γνωρίζω (αυθ)

ΔΑ (ΑΥΘ)

Total

OXI

Για το 72,4% των συμμετεχόντων που ανήκουν στη συγκεκριμένη πληθυσμιακή
ομάδα και δέχτηκαν προσφορά εργασίας, αυτή θεωρήθηκε αντιστοίχων προσόντων
με αυτά που διέθεταν. Ως προς τη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στη
μηνιαία αμοιβή, για το 30,8% υπήρξε πλήρης αναγνώριση, μερική αναγνώριση για
το 26,9% ενώ στο 11,5% δεν αναγνωρίστηκε παρόλο που διέθεταν χρονικά επαρκή
προϋπηρεσία.
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Η συγκεκριμένη προσφορά εργασίας περιελάμβανε κάποια πρόσθετη ασφάλιση ή υγειονομική κάλυψη
μέσω ιδιωτικής ασφάλειας; * Μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα Crosstabulation
Μέλος μονοπρόσωπου

Total

νοικοκυριού με
συντηρούμενα τέκνα
ΝΑΙ
Η συγκεκριμένη προσφορά εργασίας

Ναι

περιελάμβανε κάποια πρόσθετη ασφάλιση ή
υγειονομική κάλυψη μέσω ιδιωτικής ασφάλειας;

ΟΧΙ
5

75

80

13,2%

16,2%

16,0%

27

355

382

71,1%

76,7%

76,2%

6

31

37

15,8%

6,7%

7,4%

0

2

2

,0%

,4%

,4%

38

463

501

100,0%

100,0%

100,0%

Όχι

Δεν
γνωρίζω
(αυθ)
ΔΑ (ΑΥΘ)

Total

Το 13,2% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι στην προσφορά εργασίας που δέχτηκαν
περιλαμβάνονταν κάποιου είδους πρόσθετη ασφάλιση ή υγειονομική κάλυψη ενώ
για το 71,1% δεν υπήρχε κάποια ομοειδής ή αντίστοιχη παροχή.

Η συγκεκριμένη προσφορά εργασίας περιελάμβανε κάποια άλλη πρόσθετη παροχή με άμεσο ή έμμεσο
τρόπο (πχ κουπόνια σουπερμάρκετ, επιδότηση παιδικού σταθμού, κάρτα απεριορίστων διαδρομών για
ΜΜΜ, έξοδα βενζίνης κοκ); * Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή Ρομά ή Μετανάστες
Crosstabulation
Μουσουλμανική

Total

Μειονότητα Θράκης ή
Ρομά ή Μετανάστες
NAI
Η συγκεκριμένη προσφορά εργασίας

Ναι

περιελάμβανε κάποια άλλη πρόσθετη παροχή με
άμεσο ή έμμεσο τρόπο);

Όχι

Δεν γνωρίζω
(αυθ)
Total

OXI
2

43

45

6,9%

9,1%

9,0%

25

423

448

86,2%

89,6%

89,4%

2

6

8

6,9%

1,3%

1,6%

29

472

501

100,0%

100,0%

100,0%

Στο πλαίσιο της προσφορά εργασίας, για το 6,9% προβλέπονταν κάποια πρόσθετη
παροχή με έμμεσο ή άμεσο οικονομικό αντίκτυπο ενώ για το 86,2% η προσφορά
εργασίας δεν περιελάμβανε κάποια αντίστοιχη ή ομοειδή παροχή.
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Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό ικανοποιήθηκαν συνολικά οι προσδοκίες σας από τη θέση
εργασίας που σας προσφέρθηκε ανεξάρτητα από το εάν την αποδεχθήκατε ή όχι. * Μουσουλμανική
Μειονότητα Θράκης ή Ρομά ή Μετανάστες Crosstabulation
Μουσουλμανική

Total

Μειονότητα Θράκης ή
Ρομά ή Μετανάστες
NAI
Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό

Απόλυτα

11

141

152

37,9%

29,9%

30,3%

6

174

180

20,7%

36,9%

35,9%

10

110

120

34,5%

23,3%

24,0%

1

23

24

3,4%

4,9%

4,8%

1

24

25

3,4%

5,1%

5,0%

29

472

501

100,0%

100,0%

100,0%

ικανοποιήθηκαν συνολικά οι προσδοκίες σας από τη
θέση εργασίας που σας προσφέρθηκε ανεξάρτητα από

OXI

Πολύ

το εάν την αποδεχθήκατε ή όχι.
Μέτρια

Λίγο

Καθόλου

Total

Αναφορικά με το βαθμό ικανοποίησης των προσδοκιών από την προσφερόμενη
θέση εργασίας, το 58,6% δήλωσε μεγάλο βαθμό ικανοποίησης (37,9% απόλυτα
ικανοποιημένο - 20,7% πολύ ικανοποιημένο) ενώ για το 3,4% δεν υπήρχε καθόλου
ικανοποίηση από το περιεχόμενο της προσφοράς.

Τελικά αποδεχθήκατε αυτή τη θέση εργασίας; * Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή Ρομά ή
Μετανάστες Crosstabulation
Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης

Total

ή Ρομά ή Μετανάστες
NAI
Τελικά αποδεχθήκατε αυτή τη θέση

Ναι

25

412

437

86,2%

87,3%

87,2%

4

58

62

13,8%

12,3%

12,4%

ΔΓ/ΔΑ

0

2

2

(ΑΥΘ)

,0%

,4%

,4%

29

472

501

100,0%

100,0%

100,0%

εργασίας;
Όχι

Total

OXI
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Το 86,2% αποδέχτηκαν την προσφερόμενη θέσης εργασίας ενώ το 13,8% την
απέρριψαν.

Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να επιβεβαιώσω ποια είναι η θέση σας στην απασχόληση; * Μουσουλμανική
Μειονότητα Θράκης ή Ρομά ή Μετανάστες Crosstabulation
Μουσουλμανική Μειονότητα

Total

Θράκης ή Ρομά ή
Μετανάστες
NAI
Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να

Εργοδότης

επιβεβαιώσω ποια είναι η θέση
σας στην απασχόληση;

Αυτοαπασχολούμενος

Μισθωτός

Συμβοηθούν μέλος σε
οικογενειακή επιχείρηση
Άνεργος

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

Total

OXI
0

1

1

,0%

,2%

,2%

1

15

16

3,4%

3,2%

3,2%

15

290

305

51,7%

61,4%

60,9%

0

12

12

,0%

2,5%

2,4%

13

152

165

44,8%

32,2%

32,9%

0

2

2

,0%

,4%

,4%

29

472

501

100,0%

100,0%

100,0%

Από το σύνολο των συμμετεχόντων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας που
δέχτηκαν προσφορά εργασίας έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την
πρόωρη αποχώρησή τους από την παρέμβαση της ΠΑΝ, κατά τη χρονική στιγμή της
πραγματοποίησης της συγκεκριμένης τηλεφωνικής έρευνας, το 51,7% παρέμεναν
ενταγμένοι στην αγορά εργασίας σε θέση μισθωτής απασχόλησης, το 3,4% ήταν
αυτοαπασχολούμενοι ενώ το 44,8% δήλωσαν άνεργοι, γεγονός που αν συσχετισθεί
με το ποσοστό αποδοχής της προσφερόμενης θέσης εργασίας (87,6%) καταδεικνύει
πως μέσα σε αυτό το βραχύβιο χρονικό διάστημα έχει απολεσθεί, ήδη, ένα
σημαντικό μέρος των θέσεων απασχόλησης που δημιουργήθηκαν ή/και ένα τμήμα
των αποδεχόμενων προσφορών εργασίας τελικά δεν ενεργοποιήθηκε.
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Ε. Άτομα με αναπηρία (CO16)
Πίνακας: Οι κατανομές των δημογραφικών χαρακτηριστικών των 264 ερωτώμενων που είναι
άτομα με αναπηρία

Μεταβλητή

Ν

% των
ερωτώμενων

Φύλο
Άντρες
Γυναίκες
Σύνολο

155
109
264

58,7%
41,3%
100,0%

Ηλικία
18-24 ετών
25-29 ετών
Σύνολο

60
204
264

22,7%
77,3%
100,0%

Ανώτερο Επίπεδο Εκπαίδευσης
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ
Απόφοιτος ΙΕΚ ή ιδιωτικού Κολλεγίου ή Σχολών που ε
Απόφοιτος Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού)
Απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό Σχολείου)
Δεν έχω αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο
Κάτοχος Διδακτορικού
Κάτοχος Μεταπτυχιακού
Aπόφοιτος Γυμνασίου ή ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)
Σύνολο

58
31
159
1
8
7
264

22,0%
11,7%
60,2%
0,4%
3,0%
2,7%
100,0%

Περιφέρεια (στην είσοδο και στην έξοδο)
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αττικής
Βορείου Αιγαίου
Δυτικής Ελλάδας
Δυτικής Μακεδονίας
Ηπείρου
Θεσσαλίας
Ιονίων Νήσων
Κεντρικής Μακεδονίας
Κρήτης
Νοτίου Αιγαίου
Πελοποννήσου
Στερεάς Ελλάδας
Σύνολο

13
87
5
15
7
13
19
8
58
12
4
11
12
264

4,9%
33,0%
1,9%
5,7%
2,7%
4,9%
7,2%
3,0%
22,0%
4,5%
1,5%
4,2%
4,5%
100,0%
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Πίνακας: Οι κατανομές των συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ
σύμφωνα με τη θέση τους στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την
κατάρτιση στη βάση των 264 ερωτώμενων που είναι άτομα με αναπηρία
Ν

% των
ερωτώμενων*

Δέχτηκαν προσφορά εργασίας

23

8,7%

Αποδοχή προσφοράς εργασίας

17

6,4%

Αυτοαπασχολούμενος

6

2,3%

Προσφορά σε θέση πρακτικής άσκησης

12

4,5%

Προσφορά σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση

32

12,1%

Συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης

6

2,3%

* στο σύνολο των 264 ερωτώμενων

Πίνακας: Η κατανομή του τύπου προσφοράς στους 23 ερωτώμενους που είναι
άτομα με αναπηρία
Ν

% των
ερωτώμενων*

Θέση μονίμου δημόσιου υπαλλήλου

-

-

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου

4

17,4%

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και ορισμένου

5

21,7%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου

8

34,8%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου

6

26,1%

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

-

-

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

-

-

23

100,0%

Σύνολο
*σε 23 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που δέχτηκαν
προσφορά εργασίας

Από το σύνολο των 264 συμμετεχόντων που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη πληθυσμιακή
ομάδα, οι 23 (8,7%) δέχτηκαν προσφορά εργασίας έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση
ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την παρέμβαση της ΠΑΝ, την οποία αποδέχτηκαν οι 17
εξ αυτών (6,4%). Από το σύνολο των 23 προσφερόμενων θέσεων εργασίας, οι 14
αφορούσαν σύμβαση πλήρους απασχόλησης, 8 αορίστου και 6 ορισμένου χρόνου ενώ οι 9
αφορούσαν συμβάσεις μερικής απασχόλησης (4 αορίστου και 5 ορισμένου χρόνου).
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ΣΤ. Πρόσφυγες ή Αιτούντες άσυλο ή Απεξαρτημένα Άτομα ή
Φυλακισμένοι/Αποφυλακισμένοι
Πίνακας: Οι κατανομές των συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ
σύμφωνα με τη θέση τους στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την
κατάρτιση στη βάση των 75 ερωτώμενων που είναι Πρόσφυγες ή Αιτούντες
άσυλο ή Απεξαρτημένα Άτομα ή Φυλακισμένοι /Αποφυλακισμένοι
% των
Ν

ερωτώμενων*

Δέχτηκαν προσφορά εργασίας

17

22,7%

Αποδοχή προσφοράς εργασίας

14

18,7%

Αυτοαπασχολούμενος

2

2,7%

Προσφορά σε θέση πρακτικής άσκησης

3

4,0%

Προσφορά σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση

7

9,3%

Συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης

3

4,0%

* στο σύνολο των 75 ερωτώμενων

Πίνακας: Η κατανομή του τύπου προσφοράς στους 17 ερωτώμενους που είναι
Πρόσφυγες ή Αιτούντες άσυλο ή Απεξαρτημένα Άτομα ή Φυλακισμένοι
/Αποφυλακισμένοι
% των
Ν

ερωτώμενων*

Θέση μονίμου δημόσιου υπαλλήλου

-

-

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου

3

17,6%

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και ορισμένου

3

17,6%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου

5

29,4%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και
ορισμένου
Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

5

29,4%

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

1

5,9%

17

100,0%

Σύνολο
*σε 17 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που δέχτηκαν
προσφορά εργασίας
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Από το σύνολο των 75 συμμετεχόντων που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη πληθυσμιακή
ομάδα

(36

Πρόσφυγες,

26

Αιτούντες

Άσυλο,

38

Απεξαρτημένα

Άτομα,

17

φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι), οι 17 (22,7%) δέχτηκαν προσφορά εργασίας έως και 28
ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την παρέμβαση της
ΠΑΝ, την οποία αποδέχτηκαν οι 14 εξ αυτών.
Από το σύνολο των 17 προσφερόμενων θέσεων εργασίας, οι 10 αφορούσαν σύμβαση
πλήρους απασχόλησης, 5 αορίστου και 5 ορισμένου χρόνου ενώ οι 6 αφορούσαν
συμβάσεις μερικής απασχόλησης (3 αορίστου και 3 ορισμένου χρόνου).
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Ζ. Συμμετέχοντες στην ΠΑΝ που έχουν εγκαταλείψει την εκπαίδευση
χωρίς προσόντα
Πίνακας: Οι κατανομές των δημογραφικών χαρακτηριστικών των 715 ερωτώμενων αποφοίτων
Γυμνασίου ή ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας) ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μη αποφοίτων
δημοτικού σχολείου

Μεταβλητή

Ν

% των
ερωτώμενων

Φύλο
Άντρες
Γυναίκες
Σύνολο

330
385
715

46,2%
53,8%
100,0%

Ηλικία
18-24 ετών
25-29 ετών
Σύνολο

616
99
715

86,2%
13,8%
100,0%

Ανώτερο Επίπεδο Εκπαίδευσης
Απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό Σχολείο)
Δεν έχω αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο
Aπόφοιτος Γυμνασίου ή ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)
Σύνολο

16
2
697
715

2,2%
0,3%
97,5%
100,0%

Περιφέρεια (στην είσοδο και στην έξοδο)
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αττικής
Βορείου Αιγαίου
Δυτικής Ελλάδας
Δυτικής Μακεδονίας
Ηπείρου
Θεσσαλίας
Ιονίων Νήσων
Κεντρικής Μακεδονίας
Κρήτης
Νοτίου Αιγαίου
Πελοποννήσου
Στερεάς Ελλάδας
Σύνολο

107
118
32
101
14
45
41
12
116
45
12
29
43
715

15,0%
16,5%
4,5%
14,1%
2,0%
6,3%
5,7%
1,7%
16,2%
6,3%
1,7%
4,1%
6,0%
100,0%
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Πίνακας: Οι κατανομές των δεικτών CO12 -18 στη βάση των 715
ερωτώμενων αποφοίτων Γυμνασίου ή ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας) ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μη αποφοίτων δημοτικού
σχολείου
Ν

% των
ερωτώμενων*

Δείκτης
CO12

Μέλη νοικοκυριού που δεν εργάζεται κανένας

223

31,2%

CO13

Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται και ζουν
συντηρούμενα τέκνα

154

21,5%

CO14

Μέλη μονοπρόσωπoυ νοικοκυριού με
συντηρούμενα τέκνα

99

13,8%

CO15

Μέλη Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης,
Ρομά ή Μετανάστες

121

17,0%

Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης

57

8,0%

Ρομά

29

4,1%

Μετανάστες

35

4,9%

CO16

Άτομα με αναπηρία

8

1,1%

CO17

Πρόσφυγες ή Αιτούντες άσυλο ή Απεξαρτημένα
Άτομα ή Φυλακισμένοι/Αποφυλακισμένοι

1

0,001%

Πρόσφυγες

1

0,001%

Αιτούντες άσυλο

-

-

Απεξαρτημένα Άτομα

-

-

Φυλακισμένοι/Αποφυλακισμένοι

1

0,001%

CO18

Άστεγοι

* στο σύνολο των 715 συμμετεχόντων στο πρόγραμμα

365
Πίνακας: Οι κατανομές των συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ
σύμφωνα με τη θέση τους στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την
κατάρτιση στη βάση των 715 ερωτώμενων αποφοίτων Γυμνασίου ή ΣΔΕ
(Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας) ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μη αποφοίτων
δημοτικού σχολείου
Ν

% των
ερωτώμενων*

Δέχτηκαν προσφορά εργασίας

62

8,7%

Αποδοχή προσφοράς εργασίας

48

6,7%

Αυτοαπασχολούμενος

14

2,0%

Προσφορά σε θέση πρακτικής άσκησης

5

0,7%

Προσφορά σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση

45

6,3%

Συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης

8

1,1%

* στο σύνολο των 715 συμμετεχόντων στο πρόγραμμα

Πίνακας: Η κατανομή του τύπου προσφοράς στη βάση των 62 ερωτώμενων
αποφοίτων Γυμνασίου ή ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας) ή πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης ή μη αποφοίτων δημοτικού σχολείου
Ν
Θέση μονίμου δημόσιου υπαλλήλου

% των
ερωτώμενων*

-

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου

14

22,6%

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και ορισμένου

13

21,0%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου

22

35,5%

Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου

13

21,0%

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

-

-

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

-

-

62

100,0%

Σύνολο
*σε 62 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που δέχτηκαν
προσφορά εργασίας

(Η προσφορά εργασίας της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας έχει σχολιαστεί
αναλυτικά παραπάνω)
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4.8 Τύποι παρεμβάσεων και αποτελεσματικότητα ανά ηλικιακή
ομάδα και εκπαιδευτικό επίπεδο
Στην παρούσα Ενότητα επιχειρείται να αξιολογηθούν οι εκροές στη βάση των
άμεσων αποτελεσμάτων των 2 πράξεων α) «Επιταγή Εισόδου για νέους 18 έως 24
ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και β)
«Επιταγή Εισόδου για νέους 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» ανά ηλικιακή ομάδα και εκπαιδευτικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των 2 Πράξεων προσφέρθηκε υποστήριξη -μέσω ενός
ολοκληρωμένου πλέγματος δράσεων- στους συμμετέχοντες προκειμένου να
αποκτήσουν μια δομημένη και ποιοτική εργασιακή εμπειρία με στόχο την ενίσχυση
της απασχολησιμότητάς τους και την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους
ωριμότητας.

Με δεδομένους τους ευρύτερους στόχους της ΠΑΝ για (επαν)ένταξη των
συμμετεχόντων της στην απασχόληση (εργασία ή αυτοαπασχόληση), την
εκπαίδευση

ή

την

κατάρτιση

ως

κρίσιμα

στοιχεία

ενδυνάμωσης

της

απασχολησιμότητας και (επανα)προώθησής τους στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο
της διερεύνησης της αποτελεσματικότητας εντοπίστηκε ο αριθμός των μοναδικών
ωφελουμένων που είτε δέχτηκαν τουλάχιστον μια προσφορά θέσης εργασίας ή
πρακτικής άσκησης ή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης είτε ανέλαβαν
δράση αυτοαπασχόλησης.

Όπως έχει, ήδη, αναφερθεί στο Κεφάλαιο Επιπτώσεις – Αντίκτυπος παρουσιάζεται
και ένας ακόμη συνθετικός δείκτης στον οποίο εντοπίζεται ο μοναδικός αριθμός των
ωφελουμένων της ΠΑΝ που αποδέχτηκαν την προσφορά της θέσης εργασίας που
έλαβαν ή/και ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης.
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6.806 ωφελούμενοι που δέχτηκαν προσφορά εργασίας, πρακτικής άσκησης ή συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης, συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης ή ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης
μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ, ανά ηλικιακή κατηγορία και εκπαιδευτικό επίπεδο
Ηλικία

Εκπαίδευση

Προσφορά Εργασίας ή
Πρακτικής Άσκησης ή
Πρωτοβάθμια ή
κατώτερη
δευτεροβάθμια

ΝΑΙ

Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης ή
Κατάρτισης ή δράση

ΟΧΙ

Προσφορά Εργασίας ή
Πρακτικής Άσκησης ή

δευτεροβάθμια ή
μεταδευτεροβάθμια

ΝΑΙ

Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης ή
Κατάρτισης ή δράση

ΟΧΙ

25-

24

29

93

26

119

15,1%

26,3%

16,6%

523

73

596

84,9%

73,7%

83,4%

616

99

715

100,0%

100,0%

100,0%

1233

2707

3940

24,1%

24,1%

24,1%

3876

8531

12407

75,9%

75,9%

75,9%

5109

11238

16347

100,0%

100,0%

100,0%

548

2199

2747

30,5%

29,2%

29,4%

1247

5339

6586

69,5%

70,8%

70,6%

1795

7538

9333

100,0%

100,0%

100,0%

1874

4932

6806

24,9%

26,1%

25,8%

5646

13943

19589

75,1%

73,9%

74,2%

7520

18875

26395

100,0%

100,0%

100,0%

Αυτοαπασχόλησης
Σύνολο
Προσφορά Εργασίας ή
Πρακτικής Άσκησης ή

ΝΑΙ

Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης ή
Τριτοβάθμια

18-

Αυτοαπασχόλησης
Σύνολο

Ανώτερη

Σύνολο

Κατάρτισης ή δράση

ΟΧΙ

Αυτοαπασχόλησης
Σύνολο
Προσφορά Εργασίας ή
Πρακτικής Άσκησης ή

ΝΑΙ

Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης ή
Σύνολο

Κατάρτισης ή δράση

ΟΧΙ

Αυτοαπασχόλησης
Σύνολο
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Από το σύνολο, λοιπόν, των 26.395 συμμετεχόντων στην ΠΑΝ εντοπίζονται 6.806
μοναδικοί ωφελούμενοι που εμφανίζουν τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω
χαρακτηριστικά (στη βάση των 8.245 ατόμων, υπήρχαν 1.439 ωφελούμενοι που
ενέπιπταν σε περισσότερες από μία κατηγορίες π.χ. ταυτόχρονη προσφορά
εργασίας και προσφορά σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση κ.λπ.) αποτελώντας το 25,8%.

 Αποτελεσματικότητα ανά Πράξη (ηλικιακή κατηγορία)
Η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας -όπως έχει περιγραφεί παραπάνω- για τις 2
Πράξεις πραγματοποιείται με κριτήριο την «επίδοση» ανά ηλικιακή ομάδα «18 έως
24 ετών» και «25 έως 29 ετών» σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής και την ηλικία των
δυνητικά επιλέξιμων συμμετεχόντων της κάθε Πράξης.

Το 24,9% (1.874 άτομα) των συμμετεχόντων στην «Επιταγή Εισόδου για νέους 18
έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»
δέχτηκαν

προσφορά

εργασίας

ή

πρακτικής

άσκησης

ή

συνεχιζόμενης

εκπαίδευσης ή συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης ή ανέλαβαν δράση
αυτοαπασχόλησης μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ.
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Αντίστοιχα, το 26,1% (4.932 άτομα) των συμμετεχόντων στην «Επιταγή Εισόδου
για νέους 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας» δέχτηκαν προσφορά εργασίας ή πρακτικής άσκησης ή συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης ή συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης ή ανέλαβαν δράση
αυτοαπασχόλησης μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ.

 Αποτελεσματικότητα ανά Εκπαιδευτικό Επίπεδο
Με κριτήριο το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, το οποίο και
διαβαθμίζεται σε 3 κατηγορίες:
α)

Απόφοιτοι

πρωτοβάθμιας

ή

κατώτερης

δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης

(εγκαταλείποντες την εκπαίδευση χωρίς προσόντα -715 άτομα)
β) Απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(16.347 άτομα)
γ) Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (9.333 άτομα)

Το 16,6% (119 άτομα) του συνόλου των αποφοίτων πρωτοβάθμιας ή κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν στις 2 Πράξεις δέχτηκαν
προσφορά εργασίας ή πρακτικής άσκησης ή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή
συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης ή ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης
μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ.

Το 24,2% (3.940 άτομα) του συνόλου των αποφοίτων ανώτερης δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν στις 2 Πράξεις δέχτηκαν
προσφορά εργασίας ή πρακτικής άσκησης ή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή
συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης ή ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης
μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ.

Το 29,4% (2.747 άτομα) των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που
συμμετείχαν στις 2 Πράξεις δέχτηκαν προσφορά εργασίας ή πρακτικής άσκησης ή
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης ή
ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ.
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 Αποτελεσματικότητα ανά Πράξη και ανά Εκπαιδευτικό Επίπεδο
Σύμφωνα τόσο με την ηλικία, που εκτός από την ηλικιακή κατηγορία συνδέεται και
με την κατηγορία Πράξης, όσο και με το εκπαιδευτικό επίπεδο διαβαθμισμένο στις
3 ως άνω κατηγορίες:

 Στους αποφοίτους πρωτοβάθμιας ή κατώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης δέχτηκαν προσφορά εργασίας ή πρακτικής άσκησης ή
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης ή
ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ


το 15,1% (93 άτομα) ηλικίας 18 έως 24 ετών



το 26,3% (26 άτομα) ηλικίας 25 έως 29 ετών

 Στους αποφοίτους ανώτερης δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης δέχτηκαν προσφορά εργασίας ή πρακτικής άσκησης ή
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης ή
ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ


το 24,1% (1.233 άτομα) ηλικίας 18 έως 24 ετών



το 24,1% (2.707 άτομα) ηλικίας 25 έως 29 ετών

 Στους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δέχτηκαν προσφορά
εργασίας ή πρακτικής άσκησης ή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή
συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης ή ανέλαβαν δράση
αυτοαπασχόλησης μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ


το 30,5% (548 άτομα) ηλικίας 18 έως 24 ετών



το 29,2% (2.199 άτομα) ηλικίας 25 έως 29 ετών
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6.806 ωφελούμενοι που δέχτηκαν προσφορά εργασίας,
πρακτικής άσκησης ή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, συμμετείχαν
σε πρόγραμμα κατάρτισης ή ανέλαβαν δράση
αυτοαπασχόλησης μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ
ανά ηλικιακή κατηγορία και εκπαιδευτικό επίπεδο
Πρωτοβάθμια ή
κατώτερη
δευτεροβάθμια

Ανώτερη
δευτεροβάθμια ή
μεταδευτεροβάθμια

Τριτοβάθμια

16,6%

24,1%

29,4%

18-24 ετών

25-29 ετών

18-24 ετών

25-29 ετών

18-24 ετών

25-29 ετών

15,1%

26,3%

24,1%

24,1%

30,5%

29,2%

Ν=93

Ν=26

Ν=1.233

Ν=2.707

Ν=548

Ν=2.199

Το μεγαλύτερο ποσοστό ως προς τα άμεσα αποτελέσματα στους συμμετέχοντες της
ΠΑΝ εντοπίζεται:


ανά Πράξη: στην Πράξη «Επιταγή Εισόδου για νέους 25 έως 29 ετών σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» (26,1% ήτοι
4.932 άτομα)



ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και ηλικιακή ομάδα: στους αποφοίτους
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 18 έως 24 ετών (30,5% ήτοι 548 άτομα)

Αξίζει να σημειωθεί η χαμηλή «επίδοση» της ομάδας αποφοίτων πρωτοβάθμιας ή
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εγκαταλείποντες την εκπαίδευση χωρίς
προσόντα – 16,6%) και κυρίως αυτών ηλικίας 18 έως 24 ετών (15,1%).
Συμπερασματικά, η αποτελεσματικότητα των 2 πράξεων παρουσιάζεται σχεδόν
ισοδύναμη, υπάρχει, άλλωστε, μεγάλη ομοιογένεια ως προς το περιεχόμενο των
παρεχόμενων υπηρεσιών των 2 Πράξεων (24,9% για την Πράξη που αφορά την
ηλικιακή ομάδα 18 έως 24 ετών και 26,1% για αυτή των 25 έως 29 ετών αντίστοιχα).
Οι διαφοροποιήσεις που συναντώνται στις «επιδόσεις» των συμμετεχόντων των 2
Πράξεων με το ίδιο εκπαιδευτικό είναι πολύ μικρές έως ασήμαντες με εξαίρεση
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αυτές για την ειδική ομάδα των συμμετεχόντων που έχουν εγκαταλείψει την
εκπαίδευση χωρίς προσόντα ( 15,1% για τους νέους 18 έως 24 ετών και 26,3% για
αυτούς ηλικίας 25 έως 29 ετών) ενώ οι διαφοροποιήσεις που εντοπίζονται ανάλογα
με το εκπαιδευτικό επίπεδο ακολουθούν τις γενικότερες τάσεις στις ροές των
προσλήψεων στην εγχώρια αγορά εργασίας, δηλαδή μεγαλύτερη ζήτηση για άτομα
υψηλών προσόντων, ειδίκευσης και δεξιοτήτων (κάθετων και οριζόντιων) και
περιορισμένη προσφορά θέσεων εργασίας για εργατικό δυναμικό χαμηλού
εκπαιδευτικού/μορφωτικού επιπέδου και ειδίκευσης.
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Σύνοψη-Συμπεράσματα

Όπως έχει, ήδη, αναφερθεί η ΠΑΝ στοχεύει στην παροχή πρόσθετης στήριξης και
στοχευμένης βοήθειας σε νέους -που ζουν σε περιφέρειες όπου η νεανική ανεργία
το 2012 υπερέβη το 25%- για τη δημιουργία «εγγυήσεων» συμβατών με τις ανάγκες
τους, δηλαδή ποιοτικών προσφορών εργασίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης,
πρακτικής άσκησης ή μαθητείας με κεντρική επιδίωξη τη μακροπρόθεσμα βιώσιμη
ένταξή τους στην αγορά εργασίας
«Ειδικό βάρος» αποδίδεται στην αντιμετώπιση του φαινομένου των NEETs (ΕΑΕΚ νέοι 15 έως 24 ετών εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης), καθώς και
στους νέους βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.
Διακηρυγμένο σκοπό των υπό αξιολόγηση Πράξεων αποτελεί η επίτευξη μια
δομημένης πορείας εισόδου των νέων ανέργων στην αγορά εργασίας μέσα από την
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή τη διεύρυνση των ευκαιριών η οποία δυνητικά
καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα.
Κοινός παρονομαστής είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους με την
αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων, την καλλιέργεια ή ανάπτυξη –
οριζόντιων και κάθετων- δεξιοτήτων.
Στο πλαίσιο διερεύνησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των Πράξεων
(τεκμηριώνεται μεθοδολογικά στην Εισαγωγή του Τέταρτου Μέρους:
Αποτελεσματικότητα) δημιουργήθηκαν τρεις ειδικοί συνθετικοί δείκτες άμεσων
αποτελεσμάτων.
Με βάση αυτούς τους δείκτες προκύπτουν:
 Ως προς το Γενικό Στόχο της ΠΑΝ για βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας:


Από το σύνολο των 26.395 συμμετεχόντων στην ΠΑΝ, το 15,6% (ήτοι 4.110
συμμετέχοντες) δέχτηκαν προσφορά εργασίας έως και 28 ημέρες μετά την
ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την παρέμβαση, το 3%
(793 άτομα) ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης στο 2,5% (663 άτομα)
προσφέρθηκε θέση πρακτικής άσκησης, το 8,1% (2.149) έλαβε προσφορά
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ενώ το 2% συμμετέχει σε πρόγραμμα
κατάρτισης.



Αναφορικά με τη θέση των συμμετεχόντων της ΠΑΝ μετά την έξοδό τους
από τις υπό αξιολόγηση Παρεμβάσεις εντοπίζονται 6.304 μοναδικοί
ωφελούμενοι που αποδέχτηκαν την προσφορά εργασίας, ανέλαβαν
δράση αυτοαπασχόλησης, δέχτηκαν προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης
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ή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης
(στη βάση των 7.520 ατόμων, υπήρχαν ωφελούμενοι που ενέπιπταν σε
περισσότερες από μία κατηγορίες π.χ. αποδοχή προσφοράς εργασίας και
προσφορά σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση κ.λπ.). Κατά συνέπεια το 23,9% του
συνόλου των ωφελουμένων βρίσκεται σε απασχόληση, κατάρτιση ή
εκπαίδευση.


Από το σύνολο των 26.396 συμμετεχόντων στις παρεμβάσεις της ΠΑΝ,
εντοπίζονται 4.100 μοναδικοί ωφελούμενοι (15,5%) που αποδέχτηκαν τη
θέση προσφοράς εργασίας ή ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης.



Αξίζει να σημειωθεί, ότι το 65% αυτών που αποδέχτηκαν τη θέση εργασίας
που τους προσφέρθηκε συνέχιζαν -κατά τη χρονική στιγμή διεξαγωγής της
έρευνας- να απασχολούνται με την ιδιότητα του μισθωτού ενώ το 29%
αυτών είναι πλέον άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι (3%) και συμβοηθούντα
μέλη σε οικογενειακή επιχείρηση (3%), δηλαδή λίγους μήνες μετά δεν
υφίστανται πλέον το 35% των προσφερόμενων θέσεων εργασίας που
έγιναν αποδεκτές.



Το 58% του συνόλου των ωφελουμένων που απέκτησαν ιδιότητα
αυτοαπασχολούμενου αποτελούν συμβοηθούντα μέλη στην οικογενειακή
επιχείρηση χωρίς αμοιβή (51%) ή/και με δηλωμένη αμοιβή (7%) ενώ το
21% δήλωσε ότι βρίσκεται σε φάση έναρξης επαγγέλματος.



Το 74% από το σύνολο των ωφελουμένων δέχτηκαν προσφορά θέσης
πρακτικής άσκησης από την ίδια επιχείρηση στην οποία πραγματοποίησαν
την πρακτική τους άσκηση στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην
παρέμβαση της ΠΑΝ. Το γεγονός αυτό, δηλαδή η αθροιστικά μεγάλη επαναλαμβανόμενη- χρονική διάρκεια πρακτικής άσκησης στην ίδια
επιχείρηση, δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για το ενδεχόμενο
χρησιμοποίησής της ως μέσο υποκατάστασης της υφιστάμενης εργασίας ή
της ανάγκης για διενέργεια προσλήψεων εργατικού δυναμικού.

 Ως προς τους Ειδικούς Στόχους:
Αντιμετώπιση του φαινομένου των NEETs


Το 23% (1.728 άτομα) των ωφελουμένων ηλικίας 18 έως 24 ετών 28 ημέρες
μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την ΠΑΝ
βρίσκονται σε απασχόληση, αυτοαπασχόληση, συνεχιζόμενη κατάρτιση ή
πρακτική άσκηση.
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Συμμετοχή και ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ατόμων που βρίσκονται σε
μειονεκτική θέση


Συνολικά, το 24,2% (1.951 μοναδικά άτομα σε σύνολο 8.058 μοναδικών
ατόμων) των συμμετεχόντων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή
προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες (CO12,13,14,15,16,17) ή
εγκατέλειψαν την εκπαίδευση χωρίς προσόντα δέχτηκαν προσφορά
εργασίας ή πρακτικής άσκησης ή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή
συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης ή ανέλαβαν δράση
αυτοαπασχόλησης μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ.



Αντίστοιχα, το 22,1% (1.784 μοναδικά άτομα σε σύνολο 8.058 μοναδικών
ατόμων) των εν λόγω συμμετεχόντων (CO12,13,14,15,16,17 ή
εγκαταλείποντες την εκπαίδευση χωρίς προσόντα) βρίσκονται σε
απασχόληση, αυτοαπασχόληση, εκπαίδευση, πρακτική άσκηση ή
συνεχιζόμενη κατάρτιση μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ.
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: Αποδοτικότητα των παρεμβάσεων Π.Α.Ν.
Σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους του έργου της αξιολόγησης, η αποδοτικότητα
των παρεμβάσεων της Π.Α.Ν. {α) «Επιταγή εισόδου για νέους από 25-29 ετών σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», β) «Επιταγή εισόδου
για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας» και γ) «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
στον κλάδο του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»}, συνδέεται με το
κόστος της υλοποίησης των γενικών στόχων και τον προσδιορισμό των πιο
αποδοτικών παρεμβάσεων με αναφορά σε συγκεκριμένες ομάδες στόχου και
οικονομικά πλαίσια. Στο πλαίσιο αυτό, η αποδοτικότητα των παρεμβάσεων της ΠΑΝ
συνδέεται με τη επίτευξη του γενικού στόχου, όπως έχει προσδιοριστεί στο Άρθρο
16 του ΕΚΤ50 σε σχέση με το κόστος και τους πόρους που απαιτούνται για την
επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας των ατόμων εκτός
εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΕΚ) – (NEET’s).
Επιπλέον και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι αξιολογούμενες πράξεις χαρακτηρίζονται
από δεδομένο κόστος το οποίο προσδιορίζεται επακριβώς στο πλαίσιο των
σχετικών προσκλήσεων, είναι σαφές ότι η προσέγγιση της αποδοτικότητας των
πράξεων συναρτάται κατά κύριο λόγο με το βαθμό επίτευξης των στόχων του
φυσικού τους αντικειμένου, καθώς και των προγραμματικά προβλεπόμενων, είτε
άμεσα είτε έμμεσα, αποτελεσμάτων.

Από την άλλη όμως πλευρά και δεδομένου ότι το περιοριστικό διάστημα αναφοράς
της παρούσας έκθεσης αξιολόγησης (από την αρχή υλοποίησης των πράξεων και
έως τις 30/6/2015) δεν είναι επαρκές για την εξαγωγή αξιόπιστων και γενικεύσιμων
συμπερασμάτων αναφορικά με το βαθμό επίτευξης του γενικού στόχου των
παρεμβάσεων, αλλά και την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού τους
αντικειμένου, κρίνεται σκόπιμο ώστε η αποδοτικότητα των αξιολογούμενων

Article 16 ESF Reg. clarifies that "YEI shall support the fight against youth unemployment in eligible regions of the Union through providing
support to actions under Article 3(1)(a)(ii)11 of this Regulation". The ultimate objective against which the general effectiveness of the YEI
should be evaluated is thus the sustainable integration into the labour market of young people not in employment, education or training below
25 years of age (30 if so decided by the member state).
50
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παρεμβάσεων να προσεγγιστεί από την άποψη του ύψους και της δομής του
μοναδιαίου κόστους, βάσει των προβλεπομένων στις σχετικές προσκλήσεις. Η
προσέγγιση αυτή, επιτρέπει μεταξύ των άλλων αφενός τη σύγκριση του ύψους και
της δομής του μοναδιαίου κόστους μεταξύ των αξιολογούμενων παρεμβάσεων,
καθώς και μεταξύ των παρεμβάσεων ανά επιμέρους υποομάδα (απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), αφετέρου
τη

σύγκριση

μεταξύ του

μέσου

ύψους

του

μοναδιαίου

κόστους

των

αξιολογούμενων παρεμβάσεις με άλλες παρεμφερείς παρεμβάσεις που έχουν
παραπλήσια δομή (προβλεπόμενες υπηρεσίες, σχέση θεωρητικής κατάρτισης και
πρακτικής άσκησης, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών) και υλοποιήθηκαν πριν
αλλά και μετά τις σχετικές παρεμβάσεις της ΠΑΝ.
Θα πρέπει βεβαίως να υπογραμμιστεί ότι γενικές γραμμές η αξιολόγηση της
αποδοτικότητας των παρεμβάσεων οφείλει να διεξάγεται με βάση τα οικονομικά
στοιχεία της υλοποίησής τους, προκειμένου εξ’ αυτών να προσδιοριστούν
σταθμισμένα, με βάση την εκτιμώμενη φυσική τους πρόοδο, τα μονιαδιαία κόστη
τους. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, τα οικονομικά στοιχεία της υλοποίησης
συναρτώνται αποκλειστικά με τον πληθυσμό των δικαιούχων, δεδομένου ότι οι δύο
οικονομικοί συντελεστές των πράξεων (vouchers και εκπαιδευτικά επιδόματα) που
συνθέτουν το μοναδιαίο κόστος τους, είναι αυστηρώς προκαθορισμένα, ανά
κατηγορία δικαιούχων, στις προσκλήσεις των σχετικών παρεμβάσεων. Δεδομένης
συνεπώς αυτής της ιδιομορφίας των παρεμβάσεων, τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης της αποδοτικότητας τους δεν θα άλλαζαν ακόμα και αν η προσέγγιση
διεξάγονταν με βάση τα οικονομικά στοιχεία της υλοποίησης. Ακριβώς για το λόγο
αυτό, η προσέγγιση της αποδοτικότητας των αξιολογούμενων παρεμβάσεων
συναρτάται κατά κύριο λόγο με το βαθμό επίτευξης των στόχων του φυσικού τους
αντικειμένου, καθώς και των προγραμματικά προβλεπόμενων, είτε άμεσα είτε
έμμεσα, αποτελεσμάτων τους.
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5.1 Το μοναδιαίο κόστος των παρεμβάσεων της Π.Α.Ν.

Με βάση το προαναφερθέν πλαίσιο, η προσέγγιση του ύψους του μοναδιαίου
κόστους αφορά στον προσδιορισμό του ωριαίου κόστους των παρεμβάσεων ανά
ωφελούμενο: α) χωρίς μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας ≥
των 6 μηνών και β) με μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας ≥
των 6 μηνών.
Τα επιμέρους δομικά στοιχεία του μοναδιαίου κόστους των παρεμβάσεων
σύμφωνα με την ως άνω προσέγγιση αφορούν στα εξής:


Τη συνολική αλλά και την ωριαία οικονομική αξία της προσωπικής επιταγής
εισόδου στην αγορά εργασίας, είτε στην περίπτωση της μετατροπής είτε
στην περίπτωση της μη μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση
εργασίας ≥ των 6 μηνών.



Την ωριαία δαπάνη του συνολικού εκπαιδευτικού επιδόματος, με ανάλυση
στην ωριαία δαπάνη του εκπαιδευτικού επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης
και στην ωριαία δαπάνη του εκπαιδευτικού επιδόματος πρακτικής άσκησης.

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται ανά παρέμβαση και με ανάλυση ανά
εκπαιδευτική ομάδα των ωφελουμένων τα δομικά στοιχεία του μοναδιαίου
κόστους των παρεμβάσεων, καθώς επίσης και τα κύρια δομικά στοιχεία του
φυσικού αντικειμένου και του προϋπολογισμού των παρεμβάσεων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Π.Α.Ν.
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 25-29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Α/Α

ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
1

Προβλεπόμενος αριθμός ωφελουμένων

2

Προβλεπόμενη διάρκεια θεωρητικής κατάρτισης (ώρες)

3

Προβλεπόμενη διάρκεια πρακτικής άσκησης (ώρες)

5

Οικονομική αξία προσωπικής επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας

4=2+3

Προβλεπόμενη συνολική διάρκεια προγράμματος

6=5/4
7
8=7/4
9=7-5
10
11=10/2
12

Οικονομική αξία προσωπικής επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας / ανά ώρα
Οικονομική αξία προσωπικής επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας (σε περίπτωση μετατροπής
της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας διαρκείας ≥ των 6μηνών)
Οικονομική αξία προσωπικής επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας / ανά ώρα (σε περίπτωση
μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας διαρκείας ≥ των 6μηνών)
Πρόσθετη αμοιβή παρόχου για μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας
διαρκείας ≥ των 6μηνών ανά ωφελούμενο
Εκπαιδευτικό επίδομα θεωρητικής κατάρτισης
Εκπαιδευτικό επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανά ώρα
Εκπαιδευτικό επίδομα πρακτικής άσκησης

13=12/3

Εκπαιδευτικό επίδομα πρακτικής άσκησης ανά ώρα

14=10+12

Σύνολο εκπαιδευτικών επιδομάτων

15=14/4
16=5+14
17=16/4
18=7+14
19=18/4

Εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα θεωρίας και πρακτικής άσκησης
Συνολικό κόστος ανά ωφελούμενο (1: χωρίς μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση
εργασίας διαρκείας ≥ των 6μηνών
Ωριαίο κόστος ανά ωφελούμενο (1: χωρίς μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση
εργασίας διαρκείας ≥ των 6μηνών)
Μέγιστο συνολικό κόστος ανά ωφελούμενο (2: με μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε
σύμβαση εργασίας διαρκείας ≥ των 6μηνών
Μέγιστο ωριαίο κόστος ανά ωφελούμενο (2: με μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση
εργασίας διαρκείας ≥ των 6μηνών)

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ / ΤΕΙ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤ. &
ΜΕΤΑΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

12.000

18.000

9.000

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ / ΤΕΙ

1.100

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ*

6.900

50.000

80

80

120

80

80

87

450

420

380

420

420

431

530

530

500

500

500

500

518

1.080,00 €

1.080,00 €

1.070,00 €

1.260,00 €

1.060,00 €

1.060,00 €

1.108,60 €

2,04 €

2,04 €

2,14 €

2,52 €

2,12 €

2,12 €

2,14 €

1.380,00 €

1.380,00 €

1.370,00 €

1.560,00 €

1.360,00 €

1.360,00 €

1.408,60 €

2,60 €

2,60 €

2,74 €

3,12 €

2,72 €

2,72 €

2,72 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

480,00 €

480,00 €

480,00 €

720,00 €

400,00 €

400,00 €

510,40 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

5,00 €

5,00 €

5,85 €

2.070,00 €

1.800,00 €

1.930,00 €

1.520,00 €

2.058,00 €

1.848,00 €

1.834,50 €

4,60 €

4,00 €

4,60 €

4,00 €

4,90 €

4,40 €

4,26 €

2.550,00 €

2.280,00 €

2.410,00 €

2.240,00 €

2.458,00 €

2.248,00 €

2.344,90 €

4,81 €

4,30 €

4,82 €

4,48 €

4,92 €

4,50 €

4,53 €

3.630,00 €

3.360,00 €

3.480,00 €

3.500,00 €

3.518,00 €

3.308,00 €

3.453,50 €

6,85 €

6,34 €

6,96 €

7,00 €

7,04 €

6,62 €

6,67 €

3.930,00 €

3.660,00 €

3.780,00 €

3.800,00 €

3.818,00 €

3.608,00 €

3.753,50 €

7,42 €

6,91 €

7,56 €

7,60 €

7,64 €

7,22 €

7,25 €

60.480.000,00 €

10.440.000,00 €

31.500.000,00 €

3.869.800,00 €

22.825.200,00 €

172.675.000,00 €

65.880.000,00 €

11.340.000,00 €

34.200.000,00 €

4.199.800,00 €

24.895.200,00 €

187.675.000,00 €

26.951.000,00 €

178.151.000,00 €

43.560.000,00 €

21=1 Χ 18

Μέγιστη προβλεπόμενη δαπάνη παρεμβάσεων

47.160.000,00 €

108.000.000,00 €

Προϋπολογισμός των παρεμβάσεων βάσει πρόσκλησης
Προβλεπόμενη αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων βάσει προϋπολογισμού

3.000

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤ. & ΜΕΤΑΔ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

80

Ελάχιστη προβλεπόμενη δαπάνη παρεμβάσεων

23=(22-20)/9/1

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ / ΤΕΙ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤ. & ΜΕΤΑΔ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ**

450

20=1 Χ 16

22

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

44,0%

* Σταθμισμένα αποτελέσματα βάσει του πλήθους των ωφελούμενων ανά παρέμβαση
** Στον προϋπολογισμό της παρέμβασης, για λόγους συγκρισιμότητας, έχει ληφθεί μόνο ο προϋπολογισμός του 1ου υποέργου της εγεκριμένης πράξης με MIS: 5000084

43.200.000,00 €
35,0%

10,7%

36,5%
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Από τα αναλυτικά δεδομένα του προηγούμενου πίνακα προκύπτουν τα εξής κύρια
σημεία:
1. Για τις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε
σύμβαση εργασίας ≥ των 6 μηνών, το υψηλότερο μοναδιαίο κόστος εμφανίζεται
στην παρέμβαση στον τομέα του τουρισμού για νέους 18-29 ετών αποφοίτους
ΑΕΙ / ΤΕΙ (7,04€). Ακολουθεί με 7,00€ η παρέμβαση για νέους 18-24 ετών,
αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τους
οποίους όμως θα πρέπει να σημειωθεί ότι προβλέπεται σημαντικά μεγαλύτερη
(κατά 50%) διάρκεια θεωρητικής κατάρτισης, από ότι σε όλες τις άλλες
κατηγορίες ωφελουμένων. Στον αντίποδα, το χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος
εμφανίζεται

στην

παρέμβαση

για

νέους

25-29

ετών,

αποφοίτους

δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (6,34€).
2. Η συγκριτική εικόνα του μοναδιαίου κόστους των παρεμβάσεων δεν αλλάζει
στις περιπτώσεις μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας ≥
των 6 μηνών, δεδομένου ότι το κόστος της μετατροπής αυτής, μέσω της
παροχής «αποτελεσματικότερων» συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανέρχεται σε
300€ ανά ωφελούμενο για όλους τους τύπους των παρεμβάσεων.

Παραστατικά, το ύψος του μοναδιαίου κόστους των παρεμβάσεων με ή χωρίς
μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας ≥ των 6 μηνών
παρουσιάζεται στο κάτωθι διάγραμμα:
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Ωριαίο κόστος (€) των παρεμβάσεων ΠΑΝ
8,00 €
7,00 €

7,56 €

7,42 €
6,91 €

6,85 €

6,96 €

7,60 €
7,00 €

7,64 €
7,04 €

7,22 €
6,62 €

6,34 €

6,00 €
5,00 €
ΑΕΙ/ΤΕΙ

ΔΕΥΤ. & ΜΕΤ.

ΑΕΙ/ΤΕΙ

ΔΕΥΤ. & ΜΕΤ.

ΑΕΙ/ΤΕΙ ΤΟΥΡ.

ΔΕΥΤ. & ΜΕΤ.
- ΤΟΥΡ.

25-29

25-29

18-24

18-24

18-29

18-29

Χωρίς μετατροπή σε σύμβαση εργασίας

Με μετατροπή σε σύμβαση εργασίας

3. Για τις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε
σύμβαση εργασίας ≥ των 6 μηνών, η υψηλότερη ανά ώρα οικονομική αξία της
προσωπικής επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας (voucher) εμφανίζεται στην
παρέμβαση

για

νέους 18-24

ετών,

αποφοίτους δευτεροβάθμιας και

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (2,52€ έναντι 2,14€ που είναι η μέση ωριαία
οικονομική αξία του voucher για όλους τους τύπους των παρεμβάσεων). Η
σχετικά σημαντική αυτή διαφοροποίηση πιθανόν θα πρέπει να αποδοθεί στην
πρόβλεψη για σημαντικά μεγαλύτερη (κατά 50%) διάρκεια θεωρητικής
κατάρτισης, από ότι σε όλες τις άλλες κατηγορίες ωφελουμένων (120 έναντι 80
ώρες). Στον αντίποδα, η χαμηλότερη ανά ώρα οικονομική αξία της προσωπικής
επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας (voucher) εμφανίζεται στην παρέμβαση
για νέους 18-24 ετών (2,04€).
4. Η συγκριτική εικόνα της ωριαίας οικονομικής αξίας της προσωπικής επιταγής
εισόδου στην αγορά εργασίας (voucher) των παρεμβάσεων δεν αλλάζει στις
περιπτώσεις μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας ≥ των 6
μηνών, δεδομένου ότι το κόστος της μετατροπής αυτής, μέσω της παροχής
«αποτελεσματικότερων» συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανέρχεται σε 300€ ανά
ωφελούμενο για όλους τους τύπους των παρεμβάσεων.
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Παραστατικά, το ύψος της ωριαίας οικονομικής αξίας της προσωπικής επιταγής
εισόδου στην αγορά εργασίας (voucher) των παρεμβάσεων με ή χωρίς
μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας ≥ των 6 μηνών
παρουσιάζεται στο κάτωθι διάγραμμα:

Ωριαία οικονομική αξία (€) της προσωπικής επιταγής
εισόδου των παρεμβάσεων ΠΑΝ
3,50 €
3,00 €
2,50 €

3,12 €
2,60 €

2,04 €

2,74 €

2,60 €

2,52 €

2,14 €

2,04 €

2,72 €

2,72 €

2,12 €

2,12 €

2,00 €
1,50 €
1,00 €
ΑΕΙ/ΤΕΙ

ΔΕΥΤ. & ΜΕΤ.

ΑΕΙ/ΤΕΙ

ΔΕΥΤ. & ΜΕΤ.

ΑΕΙ/ΤΕΙ ΤΟΥΡ.

ΔΕΥΤ. & ΜΕΤ.
- ΤΟΥΡ.

25-29

25-29

18-24

18-24

18-29

18-29

Χωρίς μετατροπή σε σύμβαση εργασίας

Με μετατροπή σε σύμβαση εργασίας

5. Το εκπαιδευτικό επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανά ώρα ανέρχεται κατά μέσο
όρο για το σύνολο των παρεμβάσεων σε 5,85€. Ωστόσο, η μέση αυτή τιμή
υποκρύπτει

σημαντικές

διαφοροποιήσεις

μεταξύ

των

παρεμβάσεων.

Συγκεκριμένα, στις παρεμβάσεις στον τομέα του τουρισμού το εκπαιδευτικό
επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται σε 5€ έναντι των 6€ που ανέρχεται
στις λοιπές παρεμβάσεις.
6. Η υστέρηση του ωριαίου εκπαιδευτικού επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης
στον τομέα του τουρισμού «αποκαθίσταται» σε σημαντικό βαθμό από τη θετική
διαφορά του ωριαίου εκπαιδευτικού επιδόματος πρακτικής άσκησης των
παρεμβάσεων στον τομέα του τουρισμού έναντι των λοιπών παρεμβάσεων.
Συγκεκριμένα, βάσει των δεδομένων του Πίνακα 1 προκύπτει ότι το υψηλότερο
ωριαίο επίδομα πρακτικής άσκησης αφορά στην παρέμβαση στον τομέα του
τουρισμού για νέους 18-29 ετών αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ (4,60€) και ακολουθούν οι
λοιπές παρεμβάσεις για τους ωφελούμενους αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ.
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7. Γενικότερα, σε όλους τους τύπους των παρεμβάσεων παρατηρείται μια άνω του
10% διαφοροποίηση του ύψους του επιδόματος πρακτικής άσκησης ανάλογα με
το εκπαιδευτικό επίπεδο των ωφελούμενων. Ας σημειωθεί σχετικά, ότι δεν
υφίσταται σχετική διαφοροποίηση όσον αφορά στο ωριαίο ύψος του
επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης.
8. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ωριαίο ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος
θεωρητικής κατάρτισης και το ωριαίο ύψος του επιδόματος πρακτικής άσκησης
προκύπτει ότι το υψηλότερο ωριαίο ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος
θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης αφορά πρωτίστως τους
αποφοίτους ΑΕΙ /ΤΕΙ των παρεμβάσεων στον τομέα του τουρισμού (4,92€) και εν
συνεχεία, τους αποφοίτους ΑΕΙ /ΤΕΙ των λοιπών παρεμβάσεων.

Παραστατικά, το ύψος της ωριαίας οικονομικής αξίας του εκπαιδευτικού
επιδόματος των παρεμβάσεων, με ανάλυση σε θεωρητική κατάρτιση και
πρακτική άσκηση παρουσιάζεται στο κάτωθι διάγραμμα:

Ωριαία οικονομική αξία (€) του εκπαιδευτικού
επιδόματος των παρεμβάσεων ΠΑΝ
7,00 €
6,00 €
5,00 €
4,00 €
3,00 €
2,00 €
1,00 €

6,00 €

6,00 €

4,60 €

6,00 €

4,00 €

4,81 €

4,30 €

6,00 €

4,60 €
4,82 €

5,004,90
€ €
4,00 €
4,48 €

4,92 €

5,00 €
4,40 €
4,50 €

ΑΕΙ/ΤΕΙ

ΔΕΥΤ. & ΜΕΤ.

ΑΕΙ/ΤΕΙ

ΔΕΥΤ. & ΜΕΤ.

ΑΕΙ/ΤΕΙ ΤΟΥΡ.

ΔΕΥΤ. & ΜΕΤ.
- ΤΟΥΡ.

25-29

25-29

18-24

18-24

18-29

18-29

Θεωρητική κατάρτιση

Πρακτική άσκηση

Σύνολο θεωρητικής & πρακτικής άσκησης

9. Βάσει των δεδομένων του Πίνακα 1 προσδιορίζεται επακριβώς η ελάχιστη
προβλεπόμενη δαπάνη των παρεμβάσεων, η δαπάνη δηλαδή που δύναται να
προκύψει με βάση το προβλεπόμενο πλήθος των ωφελούμενων και χωρίς
μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας ≥ των 6 μηνών
(γραμμή με Α/Α 20 του Πίνακα 1). Η διαφορά μεταξύ της προβλεπόμενης αυτής
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δαπάνης και του προϋπολογισμού των παρεμβάσεων, αποδίδει συνεπώς το
ύψος του διαθέσιμου προϋπολογισμού για τις περιπτώσεις μετατροπής της
πρακτικής άσκησης σε συμβάσεις εργασίας ≥ των 6 μηνών. Κατά συνέπεια, με
βάση το διαθέσιμο αυτό υπόλοιπο προϋπολογισμού και την ανά ωφελούμενο
προβλεπόμενη δαπάνη για τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση
εργασίας ≥ των 6 μηνών, μπορεί να προσδιοριστεί το πλήθος των ωφελούμενων
που σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και με βάση τα προγραμματικά
οικονομικά δεδομένα των παρεμβάσεων εκτιμάτο ότι θα μπορούσε να υπαχθεί
σε συμβάσεις εργασίας ≥ των 6 μηνών. Κατά μία έννοια, από τα αποτελέσματα
της προσέγγισης αυτής μπορεί να προσεγγιστεί η βάσει του σχεδιασμού
προσδοκώμενη αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. Στο πλαίσιο αυτής της
συλλογιστικής, προσδιορίζεται συνεπώς (γραμμή Α/Α 23 του Πίνακα 1) ότι η
προσδοκώμενη αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων για νέους 25-29 ετών
ανέρχεται σε 44%, για νέους 18-24 ετών σε 35% και για νέους 18-29 ετών στον
τομέα του τουρισμού σε 10,7%. Επί του συνόλου των παρεμβάσεων, η μέση
προσδοκώμενη αποτελεσματικότητα ανέρχεται σε 36,5%.
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Συγκριτική προσέγγιση του μοναδιαίου κόστους των παρεμβάσεων της Π.Α.Ν. με
άλλες παρεμφερείς παρεμβάσεις
Η συγκριτική προσέγγιση του ύψους και της διάρθρωσης του μοναδιαίου κόστους
των παρεμβάσεων της ΠΑΝ με άλλες παρεμφερείς παρεμφερείς παρεμβάσεις που
έλαβαν χώρα πριν και μετά τις παρεμβάσεις της ΠΑΝ, καθιστά δυνατό τον ακριβή
προσδιορισμό των αλλαγών που επιτεύχθηκαν μέσω των παρεμβάσεων της ΠΑΝ,
ως προς την προσέγγιση του κόστους, καθώς επίσης, την εκτίμηση για τη διάρκεια
των αλλαγών αυτών και τις επιπτώσεις τους στον σχεδιασμό των προγραμμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου για την αξιοπιστία της σύγκρισης, επιλέχθηκαν
δύο (2) παρεμβάσεις που παρουσιάζουν παρόμοια με τις παρεμβάσεις της ΠΑΝ
δομικά χαρακτηριστικά ως προς το φυσικό τους αντικείμενο και τη διάρθρωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Πρόκειται για τις παρεμβάσεις:
→ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ
29 ΕΤΩΝ»- ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1/2013, της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής του Υπουργείου Εργασίας
→ «ΕΠΙΤΑΓΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.» (τροποποίηση πρόσκλησης 12/2014: 09-042015) του ΟΑΕΔ.
Η πρώτη από τις ως άνω παρεμβάσεις σχεδιάστηκε και προκηρύχθηκε ένα περίπου
χρόνο πριν τις υπό αξιολόγηση παρεμβάσεις της ΠΑΝ, ενώ η δεύτερη έλαβε χώρα
μετά από τις παρεμβάσεις της ΠΑΝ, με εξαίρεση αυτής στον τουριστικό τομέα.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται για έκαστη από τις ανωτέρω παρεμβάσεις: α) τα
κύρια στοιχεία του φυσικού και του οικονομικού του αντικειμένου, β)
αποτελέσματα συγκρίσεων με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις της ΠΑΝ.
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ – «ΕΠΙΤΑΓΗ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ” ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1/2013»
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Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων
που θα περιλαμβάνει:
 Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
 Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας
500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
 Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων
από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης,
που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών
αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β)
στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον
πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη
Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής
άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του
στην επιχείρηση πρακτικής
 Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου
αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει
αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.
 Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 35.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από
18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων: 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
και

20.000

θα

είναι

απόφοιτοι

υποχρεωτικής,

δευτεροβάθμιας

και

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας: αφορά στην οικονομική αξία ποσού
1.100€, το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και
πρακτική)

και

συμβουλευτικής

καθοδήγησης

και

υποστήριξης,

των

ωφελουμένων από τους παρόχους κατάρτισης. Το ποσό αυτό θα ανέλθει στα
1400 ευρώ, στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης του
καταρτιζόμενου, σε σύμβαση εργασίας, της οποίας η διάρκεια δεν θα είναι
μικρότερη των έξι (6) μηνών, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος
κατάρτισης, θα έχει παράσχει επιπρόσθετες και αποτελεσματικότερες
υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης από τις αρχικές, οι
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οποίες εν τέλει οδήγησαν με επιτυχία στην υπογραφή σύμβασης εργασίας του
καταρτιζομένου.
 Εκπαιδευτικό Επίδομα: περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το
επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε: α) 2.700€
(συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων
«άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ»,
εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και
2.300€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης, β) 2.400€ (συμπεριλαμβανομένων των
νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18
μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο
επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης.
Βάσει των ανωτέρω συνάγεται ότι το υπό σύγκριση πρόγραμμα έχει το ίδιο ακριβώς
κοινό αναφοράς και παρόμοια διαρθρωτικά χαρακτηριστικά με τις παρεμβάσεις της
ΠΑΝ. Συγκριτικά στοιχεία του προγράμματος του 2013 με τις παρεμβάσεις της ΠΑΝ
παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2α: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Π.Α.Ν. ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2013)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2013 ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 18-29 ΕΤΩΝ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 25-29 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Α/Α

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤ. &
ΜΕΤΑΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ / ΤΕΙ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤ. &
ΜΕΤΑΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ / ΤΕΙ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤ. &
ΜΕΤΑΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

12.000

18.000

3.000

9.000

1.100

6.900

80

80

80

120

80

80

3 Προβλεπόμενη διάρκεια πρακτικής άσκησης (ώρες)

450

450

420

380

420

Προβλεπόμενη συνολική διάρκεια προγράμματος

530

530

500

500

500

1.080,00 €

1.080,00 €

1.070,00 €

1.260,00 €

1.060,00 €

1.060,00 €

1.108,60 €

1.100,00 €

1.100,00 €

2,04 €

2,04 €

2,14 €

2,52 €

2,12 €

2,12 €

2,14 €

1,90 €

1,90 €

1.380,00 €

1.380,00 €

1.370,00 €

1.560,00 €

1.360,00 €

1.360,00 €

1.408,60 €

1.400,00 €

2,60 €

2,60 €

2,74 €

3,12 €

2,72 €

2,72 €

2,72 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

480,00 €

480,00 €

480,00 €

720,00 €

400,00 €

400,00 €

ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
1 Προβλεπόμενος αριθμός ωφελουμένων
2 Προβλεπόμενη διάρκεια θεωρητικής κατάρτισης (ώρες)

4=2+3

5 Οικονομική αξία προσωπικής επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας
6=5/4

8=7/4

Οικονομική αξία προσωπικής επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας / ανά ώρα
Οικονομική αξία προσωπικής επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας (σε
περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας διαρκείας
7 ≥ των 6μηνών)
Οικονομική αξία προσωπικής επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας / ανά ώρα
(σε περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας
διαρκείας ≥ των 6μηνών)

9=7-5

Πρόσθετη αμοιβή παρόχου για μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση
εργασίας διαρκείας ≥ των 6μηνών ανά ωφελούμενο
10 Εκπαιδευτικό επίδομα θεωρητικής κατάρτισης

11=10/2

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Εκπαιδευτικό επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανά ώρα
12 Εκπαιδευτικό επίδομα πρακτικής άσκησης

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ / ΤΕΙ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ*

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ*

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2013

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ / ΤΕΙ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤ. &
ΜΕΤΑΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

50.000

15.000,0

20.000,0

35.000

143%

87

80,0

80,0

80

109%

420

431

500,0

500,0

500

86%

500

518

580,0

580,0

580

89%

1.100

101%

1,90 €

113%

1.400,00 €

1.400,00 €

101%

2,41 €

2,41 €

2,41 €

113%

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

100%

510,40 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

128%
117%

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

5,00 €

5,00 €

5,85 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

2.070,00 €

1.800,00 €

1.930,00 €

1.520,00 €

2.058,00 €

1.848,00 €

1.834,50 €

2.300,00 €

2.000,00 €

2.128,57 €

86%

4,60 €

4,00 €

4,60 €

4,00 €

4,90 €

4,40 €

4,26 €

4,60 €

4,00 €

4,26 €

100%

2.550,00 €

2.280,00 €

2.410,00 €

2.240,00 €

2.458,00 €

2.248,00 €

2.344,90 €

2.700,00 €

2.400,00 €

2.528,57 €

93%

13=12/3

Εκπαιδευτικό επίδομα πρακτικής άσκησης ανά ώρα

14=10+12

Σύνολο εκπαιδευτικών επιδομάτων

15=14/4

Εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα θεωρίας και πρακτικής άσκησης

4,81 €

4,30 €

4,82 €

4,48 €

4,92 €

4,50 €

4,53 €

4,66 €

4,14 €

4,36 €

104%

16=5+14

Συνολικό κόστος ανά ωφελούμενο (1: χωρίς μετατροπή της πρακτικής άσκησης
σε σύμβαση εργασίας διαρκείας ≥ των 6μηνών

3.630,00 €

3.360,00 €

3.480,00 €

3.500,00 €

3.518,00 €

3.308,00 €

3.453,50 €

3.800,00 €

3.500,00 €

3.628,57 €

95%

17=16/4

Ωριαίο κόστος ανά ωφελούμενο (1: χωρίς μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε
σύμβαση εργασίας διαρκείας ≥ των 6μηνών)

6,85 €

6,34 €

6,96 €

7,00 €

7,04 €

6,62 €

6,67 €

6,55 €

6,03 €

6,26 €

107%

18=7+14

Μέγιστο συνολικό κόστος ανά ωφελούμενο (2: με μετατροπή της πρακτικής
άσκησης σε σύμβαση εργασίας διαρκείας ≥ των 6μηνών

3.930,00 €

3.660,00 €

3.780,00 €

3.800,00 €

3.818,00 €

3.608,00 €

3.753,50 €

4.100,00 €

3.800,00 €

3.928,57 €

96%

19=18/4

Μέγιστο ωριαίο κόστος ανά ωφελούμενο (2: με μετατροπή της πρακτικής
άσκησης σε σύμβαση εργασίας διαρκείας ≥ των 6μηνών)

7,42 €

6,91 €

7,56 €

7,60 €

7,64 €

7,22 €

7,25 €

7,07 €

6,55 €

6,77 €

107%
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Από τα συγκριτικά στοιχεία του Πίνακα 2α προκύπτουν τα εξής κύρια σημεία:
→ Μεταξύ των υπό σύγκριση παρεμβάσεων προκύπτει μια αυξημένη τιμή του
μοναδιαίου κόστους των παρεμβάσεων της ΠΑΝ της τάξης του 7% (ωριαίο
κόστος ανά ωφελούμενο).
→ Μολονότι η οικονομική αξία της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας
κυμαίνεται σε παρόμοια επίπεδα

και για τις δύο παρεμβάσεις, η ωριαία

οικονομική αξία της επιταγής αυτής είναι κατά 13% υψηλότερη στην περίπτωση
των παρεμβάσεων της ΠΑΝ χωρίς μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε
σύμβαση εργασίας ≥ των 6 μηνών και κατά 17% στις περιπτώσεις μετατροπής
της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας ≥ των 6 μηνών.
→ Το ωριαίο ύψος των εκπαιδευτικών επιδομάτων είναι κατά 4% περίπου
υψηλότερο στις παρεμβάσεις της ΠΑΝ. Η διαφορά αυτή προκύπτει
αποκλειστικά από το ωριαίο ύψος της θεωρητικής κατάρτισης που είναι
υψηλότερο κατά 17%, δεδομένου ότι το ωριαίο ύψος της πρακτικής άσκησης
κυμαίνεται στα ίδια ακριβώς επίπεδα.

2. «ΕΠΙΤΑΓΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.» (τροποποίηση πρόσκλησης 12/2014: 09-04-2015).
Αντικείµενο της ∆ράσης αποτελεί η παροχή σε 11.018 άνεργους, αποφοίτους
Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόµενης
επαγγελµατικής κατάρτισης µε έµφαση σε θέµατα ανάπτυξης οριζόντιων
δεξιοτήτων καθώς και σε θέµατα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη
βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται µε το περιβάλλον του «επιχειρείν»
καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Στο
πλαίσιο της ∆ράσης θα υλοποιηθεί µία ολοκληρωµένη δέσµη παρεµβάσεων η
οποία θα περιλαµβάνει:
 Πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών
 Πρακτική άσκηση των ωφελουµένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα
της οικονοµίας διάρκειας 480 ωρών.
 Σύνολο ωρών κατάρτισης: 600
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 Συµπληρωµατικές Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης
και της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη
σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζοµένων µε
τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και
εποπτεία του καταρτιζόµενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση
πρακτικής άσκησης, µέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες
υπηρεσίες για την δυνητική τοποθέτηση του σε θέση εργασίας.
 Σκοπός

της

∆ράσης

είναι

η

ενίσχυση

των

ωφελούµενων

µέσω

συνδυασµένων δράσεων θεωρητικής κατάρτισης, και πρακτικής άσκησης. Η
κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν
ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσης.
 Πρόγραµµα κατάρτισης: το πρόγραµµα κατάρτισης περιλαµβάνει α)
θεωρητική κατάρτιση των ωφελουµένων, συνολικής διάρκειας 120 ωρών και
β) πρακτική άσκηση των ωφελουµένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα
της οικονοµίας, συνολικής διάρκειας 480 ωρών Η συνολική διάρκεια του
προγράµµατος (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) ανέρχεται σε
600 ώρες.
 Πρακτική άσκηση: αφορά την τοποθέτηση του ωφελούµενου µετά την
ολοκλήρωση του θεωρητικού µέρους της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής
κατάρτισης, σε θέση πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόµενη επιχείρηση του
ιδιωτικού τοµέα, µε την οποία ο ωφελούµενος θα έχει συµβληθεί από
κοινού µε τον πάροχο κατάρτισης.
 Υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης: οι υπηρεσίες που παρέχονται
στον ωφελούµενο από τον Πάροχο Κατάρτισης πριν και κατά τη διάρκεια της
θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης και αφορούν α) στη
διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων
των καταρτιζοµένων µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση,
παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελουµένου από τον πάροχο
κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, µέσω του επόπτη
Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την ενδεχόµενη µετατροπή
της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόµενου σε σύµβαση εργασίας.

391
 Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας: αφορά στην οικονοµική αξία ποσού
1680 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία
και πρακτική), τη καθοδήγηση και την υποστήριξη των ωφελουµένων από
τους παρόχους κατάρτισης προκειµένου να επιτευχθεί η επιτυχηµένη
τοποθέτηση σε θέσεις πρακτικής ώστε να µεγιστοποιηθεί η πιθανότητα
απασχόλησής τους µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος.
 Ωφελούµενοι( οµάδα στόχος): άνεργοι απόφοιτοι ΠΑΝ/ΜΙΩΝ και ΤΕΙ,
ηλικίας έως 29 ετών µε ηµεροµηνία γέννησης από 1/1/1985 εγγεγραµµένοι
στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.
 Εκπαιδευτικό Επίδοµα: το εκπαιδευτικό επίδοµα ανέρχεται σε 2.400 ευρώ
και περιλαµβάνει το επίδοµα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης
το οποίο λαµβάνει ο ωφελούµενος της ∆ράσης από τον Ο.Α.Ε.∆, για τη
συµµετοχή του σε πρόγραµµα κατάρτισης της παρούσας και σύµφωνα µε
τους όρους της παρούσας.
 Το κόστος της κατάρτισης και των υποστηρικτικών υπηρεσιών καθορίζεται
στο συνολικό ποσό των 1.680€ ανά ωφελούµενο, το οποίο αναλύεται σε
2,80 € ανά ώρα ανά ωφελούµενο συµπεριλαµβανοµένων και των
ασφαλιστικών εισφορών. Το κόστος του εκπαιδευτικού επιδόµατος
καθορίζεται στο συνολικό ποσό των 2.400 € ανά ωφελούµενο, το οποίο
αναλύεται σε 4,00 € ανά ώρα ανά ωφελούµενο.
 Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόµατος στους ωφελούµενους γίνεται
τµηµατικά σε δυο δόσεις ως ακολούθως: Α’ ∆όση ύψους 480,00 ευρώ, µετά
από βεβαίωση ολοκλήρωσης των 120 ωρών θεωρίας της κατάρτισης. Β’
∆όση, ύψους 1.920,00 ευρώ, µετά από βεβαίωση ολοκλήρωσης και των 480
ωρών πρακτικής άσκησης.
Βάσει των ανωτέρω, προκύπτει ότι τα δομικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων
διασύνδεσης με την αγορά εργασίας αποφοίτων ΑΕΙ /ΤΕΙ έχουν σημαντικές
ομοιότητες με αυτά των παρεμβάσεων της ΠΑΝ. Για λόγους συγκρισιμότητας
ωστόσο και δεδομένου ότι τα εν λόγω προγράμματα αφορούν αποκλειστικά σε
αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ, η σύγκριση με τα προγράμματα της ΠΑΝ θα περιοριστεί στην
ίδια εκπαιδευτική ομάδα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2β: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Π.Α.Ν. ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΑΕΔ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/2014: 9/4/2015)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΝ

Α/Α

ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ
ΝΕΟΥΣ 25-29 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΝΕΟΥΣ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

12.000

3.000

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

1.100

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝ

ΕΠΙΤΑΓΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

16.100

11.018

146%

ΣΥΓΚΡΙΣΗ (%) ΠΑΝ - ΟΑΕΔ
12/2014 (9/4/2015)

1

Προβλεπόμενος αριθμός ωφελουμένων

2

Προβλεπόμενη διάρκεια θεωρητικής κατάρτισης (ώρες)

80

80

80

80

120

67%

3

Προβλεπόμενη διάρκεια πρακτικής άσκησης (ώρες)

450

420

420

442

480

92%

Προβλεπόμενη συνολική διάρκεια προγράμματος

530

500

500

522

600

87%

4=2+3
5
6=5/4

Οικονομική αξία προσωπικής επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας
Οικονομική αξία προσωπικής επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας / ανά ώρα

7
8=7/2

Εκπαιδευτικό επίδομα θεωρητικής κατάρτισης
Εκπαιδευτικό επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανά ώρα

9

Εκπαιδευτικό επίδομα πρακτικής άσκησης

10=9/3

Εκπαιδευτικό επίδομα πρακτικής άσκησης ανά ώρα

11=7+9

Σύνολο εκπαιδευτικών επιδομάτων

12=11/4

Εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα θεωρίας και πρακτικής άσκησης

13=5+11

Συνολικό κόστος ανά ωφελούμενο

14=13/4

Ωριαίο κόστος ανά ωφελούμενο

1.080,00 €

1.070,00 €

1.060,00 €

1.076,77 €

1.680,00 €

64%

2,04 €

2,14 €

2,12 €

2,06 €

2,80 €

74%

480,00 €

480,00 €

400,00 €

474,53 €

480,00 €

99%

6,00 €

6,00 €

5,00 €

5,93 €

4,00 €

148%

2.070,00 €

1.930,00 €

2.058,00 €

2.043,09 €

1.920,00 €

106%

4,60 €

4,60 €

4,90 €

4,62 €

4,00 €

115%

2.550,00 €

2.410,00 €

2.458,00 €

2.517,63 €

2.400,00 €

105%

4,81 €

4,82 €

4,92 €

4,82 €

4,00 €

121%

3.630,00 €

3.480,00 €

3.518,00 €

3.594,40 €

4.080,00 €

88%

6,85 €

6,96 €

7,04 €

6,88 €

6,80 €

101%

Από τα συγκριτικά στοιχεία του Πίνακα 2β προκύπτουν τα εξής κύρια σημεία:
 Το ωριαίο κόστος ανά ωφελούμενο των παρεμβάσεων της ΠΑΝ είναι παρόμοιο
με αυτό των προγραμμάτων διασύνδεσης αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ. Σε απόλυτους
όρους ωστόσο, δεδομένου ότι οι παρεμβάσεις της ΠΑΝ έχουν μικρότερη
διάρκεια (κατά μέσο όρο 522 ώρες έναντι 600 των προγραμμάτων διασύνδεσης
αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ) εμφανίζονται οικονομικότερα κατά 12% περίπου.
 Η γενική αυτή διαπίστωση όμως, υποκρύπτει αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ
των παρεμβάσεων της ΠΑΝ και των προγραμμάτων διασύνδεσης αποφοίτων
ΑΕΙ/ΤΕΙ. Συγκεκριμένα:
o Στις παρεμβάσεις της ΠΑΝ παρατηρείται μια έστω οριακή θετική
διαφορά του απόλυτου μεγέθους των εκπαιδευτικών επιδομάτων ανά
ωφελούμενο της τάξης του 5%. Ανά ώρα ωστόσο, η θετική αυτή διαφορά
ανέρχεται περίπου στο 20%. Η διαφοροποίηση αυτή επιφέρεται κυρίως
από το ωριαίο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης (διαφορά της τάξης του
50% περίπου) και δευτερευόντως από το ωριαίο επίδομα πρακτικής
άσκησης (διαφορά της τάξης του 15%).
o Συνεπώς, με δεδομένο ότι στις παρεμβάσεις της ΠΑΝ παρατηρείται μια
συγκριτική θετική διαφορά υπέρ των εκπαιδευτικών επιδομάτων, η
διατήρηση του μέσου ωριαίου κόστους τους ανά ωφελούμενο στα ίδια
επίπεδα με τα προγράμματα διασύνδεσης αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ,
επιφέρεται αποκλειστικά από τη σημαντική μείωση της οικονομικής
αξίας της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, η
οικονομική αξία της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας των
παρεμβάσεων της ΠΑΝ ανέρχεται σε απόλυτους όρους στο 64% της
αντίστοιχης οικονομικής αξίας των προγραμμάτων διασύνδεσης
αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ και ανά ώρα στο74%.
Με βάση τα ανωτέρω συγκριτικά ευρήματα, συνάγεται ότι το μοναδιαίο κόστος των
παρεμβάσεων της ΠΑΝ κυμαίνεται σε παρόμοια χαμηλά επίπεδα με αντίστοιχες
παρεμβάσεις που αφορούν στην ίδια ηλικιακή ομάδα. Η επίτευξη του χαμηλού
αυτού μοναδιαίου κόστους επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω της σημαντικής
μείωσης της οικονομικής αξίας της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας.
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ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: Επιπτώσεις – Αντίκτυπος

Όπως έχει, ήδη, αναφερθεί, η υποστήριξη της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση
των Νέων (ΠΑΝ) επικεντρώνεται σε Περιφέρειες όπου το 2012 η ανεργία
υπερέβαινε το 25% ενώ απευθύνεται σε νέους -έως 24 ετών ή έως 29 εφόσον κριθεί
σκόπιμο από κάθε κράτος μέλος- που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης
ή κατάρτισης (ΕΕΕΚ/ΝΕΕΤs) συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιως ανέργων
νέων ή/και αυτών που δεν έχουν καταγραφεί ως αναζητούντες απασχόληση
συμπληρώνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη της Ε.Ε. στις περιοχές που είναι
εντονότερα τα φαινόμενα της ανεργίας και αεργίας. Συμπληρώνει, δηλαδή, την
υποστήριξη που παρέχεται από το ΕΚΤ για την υλοποίηση της «εγγύησης για τη
νεολαία» μέσω της χρηματοδότησης δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν απευθείας
τους νέους51.

Τα μέτρα στο πλαίσιο της ΠΑΝ ποικίλουν και δύνανται να αφορούν σε επιδότηση
προσλήψεων, υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας (έναρξη νέων
επιχειρήσεων), παροχή της πρώτης επαγγελματικής-εργασιακής εμπειρίας,
επιχορήγηση μαθητείας, πρακτικής άσκησης, συμπληρωματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης.

Τα κράτη μέλη πρέπει να συμπληρώνουν τη βοήθεια της ΠΑΝ με σημαντικές
πρόσθετες επενδύσεις του ΕΚΤ και εθνικές επενδύσεις σε διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις για:


τον εκσυγχρονισμό των εργασιακών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών
υπηρεσιών για τους νέους,



τη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την αναβάθμιση της
ποιότητας και τη διασύνδεσής της με τη ζήτηση στην αγορά εργασίας52.

Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, Επιτροπή Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων
και Κοινωνικής Ένταξης, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=el
52
Πρόταση Σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία, Βρυξέλλες
5.12.2012
51
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Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο η ΠΑΝ, όσο και οι «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»
συνιστούν

παρεμβάσεις

και

συστήματα

παρεμβάσεων

που

ενέχουν

μεταρρυθμιστικές όψεις ή συνεπικουρούν το μεταρρυθμιστικό έργο ανανέωσης,
αναδιάρθρωσης, εκσυγχρονισμού και επαναπροσδιορισμού θεσμών, δομών,
μηχανισμών και πολιτικών στήριξης ή/και ενίσχυσης της νεανικής απασχόλησης
υπερβαίνοντας τη λογική μέτρων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του
φαινομένου ανεργίας των νέων και ακολούθως των επιπτώσεών του.
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6.1 Αντίκτυπος στον τομέα της απασχόλησης των νέων
Στο Κεφάλαιο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ έχει αποτυπωθεί ενδελεχώς ο αντίκτυπος
των 2 υπό αξιολόγηση Πράξεων στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των
ωφελουμένων τους, νέων ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών, είτε με την προσέγγιση
της δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης, αυτοαπασχόλησης, πρακτικής άσκησης,
εκπαίδευσης και κατάρτισης είτε με τη διερεύνηση της θέσης τους στα
συγκεκριμένα πεδία ως -άμεση ή έμμεση- συνέπεια της συμμετοχής τους στις
παρεμβάσεις της ΠΑΝ.
Δείκτης αποδοχής προσφοράς εργασίας και ανάληψης δράσης αυτοαπασχόλησης

Αποδοχή
προσφοράς
εργασίας

Ανέλαβαν δράση
αυτοαπασχόλησης

Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας παρουσιάζεται ένας ακόμη συνθετικός δείκτης
(έχει ήδη αναλυθεί στο Κεφάλαιο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ) που διερευνά και
αποτυπώνει την ένταξη των συμμετεχόντων (μοναδικά άτομα) στην αγορά εργασίας
(απασχόληση και αυτοαπασχόληση) χρησιμοποιώντας τις καταφατικές απαντήσεις
α) αποδοχή θέσης προσφοράς εργασίας και β) ανάληψη δράσης αυτοαπασχόλησης.

Από το σύνολο των 26.396 συμμετεχόντων στις παρεμβάσεις της ΠΑΝ,
εντοπίζονται 4.100 μοναδικοί ωφελούμενοι (15,5%) που αποδέχτηκαν τη θέση
προσφοράς εργασίας ή ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης.
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Αποδοχή προσφοράς & Αυτοαπασχολούμενος * Ηλικία Crosstabulation
Ηλικία
18-24
Αποδοχή προσφοράς & Αυτοαπασχολούμενος

ΝΑΙ

Σύνολο

1101

2999

4100

14,6%

15,9%

15,5%

6419

15876

22295

85,4%

84,1%

84,5%

7520

18875

26395

100,0%

100,0%

100,0%

ΟΧΙ

Σύνολο

25-29

Κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εξόδου, υπήρχαν 3.385 απαντήσεις
αποδοχής της προσφερόμενης θέσης εργασίας και 793 ανάληψης δράσης
αυτοαπασχόλησης (συνολικά 4.178). Επισημαίνεται ότι 78 άτομα είχαν δηλώσει
στοιχεία βάσει των οποίων ενέπιπταν και στις 2 ως άνω κατηγορίες και κατά αυτόν
τον τρόπο (4.178 - 78) προκύπτουν οι 4.100 μοναδικοί ωφελούμενοι.

Το 14,6% (1.101 άτομα) των συμμετεχόντων στην «Επιταγή Εισόδου για νέους 18
έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»
αποδέχτηκαν την προσφορά εργασίας που έλαβαν ή ανέλαβαν δράση
αυτοαπασχόλησης μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ.

Αντίστοιχα, το 15,9% (2.999 άτομα) των συμμετεχόντων στην «Επιταγή Εισόδου
για νέους 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας» αποδέχτηκαν την προσφερόμενη θέση εργασίας ή ανέλαβαν δράση
αυτοαπασχόλησης μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ.
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6.2 Ευρύτερες επιπτώσεις της ΠΑΝ και της «Εγγύησης για τη
Νεολαία» σε διαρθρωτικές αλλαγές στις πολιτικές απασχόλησης,
την επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση και το εκπαιδευτικό
σύστημα
Στην Ελλάδα με την υλοποίηση των παρεμβάσεων της ΠΑΝ εισάγεται η μέθοδος της
επιταγής κατάρτισης με τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής παρόχου κατάρτισης
από τον ωφελούμενο, που συνιστά αφενός μια εθνική -όχι ευρωπαϊκή ή διεθνήκαινοτομία, και αφετέρου μια σημαντική μορφική και διαρθρωτική αλλαγή στο
πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επιταγή κατάρτισης («κουπόνι») αποτελεί πλέον βασική
μέθοδο υλοποίησης παρεμβάσεων στο πλαίσιο των εθνικών ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης, και ειδικότερα για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα -όχι μόνο
από το ΕΚΤ αλλά- από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (π.χ. Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κ.λπ.).

Επιπρόσθετα η δομή, ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων, κατά το
πρότυπο και του Youth Employment Initiative (YEI) με:


συνδυασμό και αλυσιδωτή διάταξη θεωρητικής επιμόρφωσης και πρακτικής
άσκησης,



εξατομικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης
(Επαγγελματική Συμβουλευτική),



διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών,



τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου στην
επιχείρηση πρακτικής άσκησης,



επιπρόσθετες υπηρεσίες για τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτησή του στην επιχείρηση
πρακτικής,



πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων σε ειδικότητες του κλάδου (στην
περίπτωση κλαδικών παρεμβάσεων)
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διαμορφώνει μια νέα προσέγγιση σε επίπεδο δράσεων με την παροχή
εξατομικευμένων υπηρεσιών στο πλαίσιο μια ολιστικής (ολοκληρωμένης)
παρέμβασης.
Σύμφωνα και με τα συμπεράσματα της θεματικής πολυμερούς εποπτείας της
Επιτροπής Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, η Ελλάδα στο
πλαίσιο υλοποίησης της «Εγγύησης για τη Νεολαία» και της ΠΑΝ εφαρμόζει
μεταρρυθμίσεις σε τρεις τομείς:


Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση



Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στην κατεύθυνση της αναμόρφωσης των
διοικητικών υπηρεσιών



Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας

με στόχο την διαμόρφωση ενός βιώσιμου ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης
δεξιοτήτων και ειδικοτήτων στην αγορά εργασίας (αντιστοίχηση αναγκών,
ειδικοτήτων και δεξιοτήτων. Επίσης ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί:


στα ατομικά σχέδια δράσης, προσαρμοσμένα στο προφίλ και τα ειδικά
χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου (π.χ. NEETs) και την υποστήριξη που
παρέχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΟΑΕΔ)



το σύστημα «κουπονιού»53.

Επιπρόσθετα σημαντικό μέτρο αποτελεί η γενικότερη προώθηση του Δυικού
(διττού) Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (μαθητεία) όπως η καθιέρωση
της μαθητείας ως προαιρετικό τέταρτο έτος σπουδών στη δευτεροβάθμια
επαγγελματική εκπαίδευση.
Συμπερασματικά, τόσο η ΠΑΝ όσο και το σύστημα παρεμβάσεων «Εγγύηση για τη
Νεολαία»

δρομολογούν,

ενθαρρύνουν,

ενεργοποιούν,

επιταχύνουν

ή/και

τροφοδοτούνται -με τη χρησιμοποίηση των παραπάνω μέτρων και ως «πιλότων»αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές στο πλαίσιο σταδιακής
υιοθέτησης των κοινών ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών και της Στρατηγικής

The Youth Guarantee Country by Country, EMCO’s Assessments, Conclusions of the thematic
multilateral surveillance review of the Employment Committee, December 2014
53
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«Ευρώπη 2020», καθώς και της συμμόρφωσης με τη Σύσταση του Συμβουλίου για
τη θέσπιση εγγυήσεων (22.4.2013), μεταξύ άλλων, στα πεδία:


των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΟΑΕΔ),



της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης (νέο θεσμικό πλαίσιο),



της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Συστημικός
Επανασχεδιασμός π.χ. επανασχεδιασμός ΕΣΔΕΚ)



του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες του τις βαθμίδες ,



του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και του Συστήματος Πιστοποίησης
Επαγγελματικών Προσόντων,



του Συστήματος ανάλυσης και διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας σε
επαγγέλματα, ειδικότητες, εκπαίδευση και δεξιότητες,



του εντοπισμού, ενεργοποίησης-κινητοποίησης και αποτελεσματικότερης
στόχευσης των πλέον απομακρυσμένων-περιθωριοποιημένων από την
αγορά εργασίας (π.χ. στρατηγικές και εργαλεία για NEETs)54.

54

Στοιχεία και από Εθνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία», Μάιος 2014, Αθήνα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τεχνικά κείμενα

1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
Ανάλυση Βάσης Δεδομένων - Αναφορά αποτελεσμάτων

2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
Τα ερωτηματολόγια της έρευνας

3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:
Πίνακες συχνοτήτων
Θέση των ωφελουμένων της ΠΑΝ μετά την έξοδό τους από την
Παρέμβαση
-Θέση 501 ωφελουμένων που δέχτηκαν προσφορά εργασίας
-Θέση 150 ωφελουμένων που ανέλαβαν δράση αυτοαπασχόλησης
-Θέση 261 ωφελουμένων που δέχτηκαν προσφορά πρακτικής
άσκησης

4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:
Συνεντεύξεις
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Ανάλυση βάσης δεδομένων - Αναφορά
αποτελεσμάτων
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405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τα ερωτηματολόγια της έρευνας

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α
Έρευνα τηλεφωνικών συνεντεύξεων ωφελούμενων από την Π.Α.Ν.
στους οποίους έγινε προσφορά εργασίας στην έξοδο από το
πρόγραμμα
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Β
Έρευνα τηλεφωνικών συνεντεύξεων ωφελούμενων από την Π.Α.Ν. οι
οποίοι οδηγηθήκαν σε αυτοαπασχόληση στην έξοδο από το πρόγραμμα
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Γ
Έρευνα τηλεφωνικών συνεντεύξεων ωφελούμενων από την Π.Α.Ν. για
αξιολόγηση της ποιότητας της προσφοράς θέσεων πρακτικής άσκησης

437

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α

Έρεύνα τήλεφώνικών σύνεντεύξεών ώφελούμενών από τήν
Π.Α.Ν. στούς οποίούς έγινε προσφορά εργασίας στήν έξοδο
από το πρόγραμμα
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ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Α.Ν. ΣΤΟΥΣ
ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Μεθοδολογία: Computer assisted telephone interviews



Πληθυσμός έρευνας: Περίπου 3.787 άτομα στους οποίους έγινε προσφορά εργασίας κατά
την έξοδό τους από το πρόγραμμα ΠΑΝ, πανελλαδικά



Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα που ανήκουν στον πληθυσμό έρευνας



Επιλογή δείγματος: Από βάση ονομάτων μεγέθους 3.787 περίπου ατόμων που ανήκουν στον
πληθυσμό έρευνας

Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ
ερ.1. Καλημέρα, καλησπέρα σας. Θα μπορούσα να μιλήσω με τον/την κύριο/κυρία _______________.
(όταν συνδεθείς). Αυτές τις μέρες πραγματοποιούμε μία έρευνα από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» σχετικά με το Πρόγραμμα Voucher (Πρωτοβουλίας για
την Απασχόληση των Νέων-ΠΑΝ) στο οποίο συμμετείχατε πριν μερικούς μήνες και η άποψή σας θα
ήταν πολύτιμη. Οι απαντήσεις σας είναι απόλυτα εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για
στατιστικούς λόγους, καθώς τα ευρήματα της έρευνας θα είναι ανωνυμοποιημένα.
Θα μπορούσα να σας απασχολήσω για λίγο;


Ναι



Όχι (εάν αρνηθεί, πρότεινε διαδικασία τηλεφωνικού ραντεβού)



Αυτή τη στιγμή απουσιάζει (εάν απουσιάζει, ρώτησε αν και πότε θα μπορούσες να
ξανακαλέσεις και κλείσε τηλεφωνικό ραντεβού)



Δεν απαντά (επανακλήσεις)



Λάθος τηλέφωνο/fax/τηλεφωνητής



Ο ερωτώμενος δεν είναι διαθέσιμος για όλη τη διάρκεια της έρευνας



Άλλο τι;__________________________

B. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε σχετικά με τη θέση εργασίας που σας προσφέρθηκε ανεξάρτητα από το
εάν τη αποδεχθήκατε ή όχι. (Ερευνητή εάν χρειαστεί επισήμανε ότι σύμφωνα με το
ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσε εντός 28 ημερών μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη
αποχώρησή σας από το Πρόγραμμα Voucher, είχε δεχθεί κάποια προσφορά για θέση
εργασίας).
ερ.2. Πότε λάβατε προσφορά εργασίας;
1.

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Voucher

2.

Μετά την πρόωρη αποχώρησή σας από το Πρόγραμμα Voucher
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ερ.3. Η θέση εργασίας σας προσφέρθηκε από την ίδια επιχείρηση στην οποία είχατε πραγματοποιήσει
την πρακτική σας άσκηση στo πλαίσιο του Προγράμματος Voucher;
1.

Ναι

2.

Όχι

ερ.4. Σε ποιον κλάδο δραστηριοποιείται η επιχείρηση που σας προσέφερε θέση εργασίας;
ερ.5. Και ποια ήταν η ειδικότητα/θέση που σας προσφέρθηκε; (ερευνητή αναλυτικά και
κωδικογράφηση στη συνέχεια με το codeframe ISCO)_______________
ερ.6. Η θέση που σας προσφέρθηκε αφορούσε ΠΟΛΛΑΠΛΗ;
1.

Πλήρη απασχόληση

2.

Μερική απασχόληση (καθημερινή απασχόληση αλλά με λίγες ώρες ημερησίως, πόσες
ημερησίως_______)

3.

Μερική

εκ

περιτροπής

απασχόληση

(συγκεκριμένες

μέρες

την

εβδομάδα,

πόσες

εβδομαδιαίως______)
4.

Προσωρινή απασχόληση με υπενοικίαση σε άλλο εργοδότη

5.

Εποχική απασχόληση

6.

Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε____________________________)

ερ.7. (εάν μερική απασχόληση 2 ή 3) Και η επιλογή της μερικής απασχόλησης ήταν με δική σας
πρωτοβουλία/επιδίωξη (εθελοντική) ή με πρωτοβουλία του εργοδότη (μη εθελοντική);
1.

Εθελοντική με δική τους πρωτοβουλία

2.

Μη εθελοντική με πρωτοβουλία του εργοδότη

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα ήθελα τώρα να μιλήσουμε για τη χρονική στιγμή που σας προσφέρθηκε η εργασία μετά το
πρόγραμμα που παρακολουθήσατε (ανεξάρτητα από το εάν τη δεχθήκατε ή όχι).
ερ.8. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό αυτή η εργασία που σας προσφέρθηκε ήταν σχετική:
α) με την επαγγελματική εμπειρία που διαθέτατε τότε;
β) με τις έως εκείνη τη στιγμή σπουδές σας;
γ) με το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης του Προγράμματος Voucher που είχατε ήδη
παρακολουθήσει;
1.

Πολύ μεγάλη σχέση

2.

Μεγάλη σχέση

3.

Μέτρια σχέση

4.

Μικρή σχέση

5.

Καμία σχέση

6.

Δεν ισχύει λόγω του ότι δεν είχε προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (αυθόρμητα)

7.

Δεν γνωρίζει (αυθόρμητα)

ερ.9. Εάν είχε προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία- Και πόσα περίπου χρόνια ή μήνες
εργαζόσασταν πριν από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα (voucher);
1.

Μήνες_________
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2.

Έτη_________

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ερ.10. Πώς αξιολογείτε το επίπεδο των προσόντων της προσφερόμενης θέσης εργασίας σε σχέση με τα
προσόντα σας; Ερευνητή διάβασε
1.

Διαθέτατε πολύ ανώτερα προσόντα από τη θέση που σας προσφέρθηκε

2.

Διαθέτατε ανώτερα προσόντα

3.

Διαθέτατε αντίστοιχα προσόντα

4.

Διαθέτατε κατώτερα προσόντα

5.

Διαθέτατε πολύ κατώτερα προσόντα από τη θέση που σας προσφέρθηκε

ερ.11. Η επιχείρηση/φορέας που σας προσέφερε τη θέση είχε πρόθεση να σας παρέχει κάποιο
πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με την προσφερόμενη θέση;
1.

Ναι

2.

Όχι

ερ.12. Γενικά θα δεχόσασταν να συμμετάσχετε σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης σχετικό με το
αντικείμενο της θέσης που σας προσφέρθηκε ή που μπορεί να σας προσφερθεί στο μέλλον;
1.

Ναι

2.

Όχι

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
ερ.13. Ποιο ήταν το ύψος της καθαρής μηνιαίας αμοιβής για τη θέση εργασίας που σας
προσφέρθηκε ;


________________________

Ερευνητή εάν δε μπορεί να υπολογίσει ή ΔΘ βοήθησε με κλίμακα ή σημείωσε ότι πει σε range


<300 ευρώ



301-400 ευρώ



401-500 ευρώ



501-600 ευρώ



601-700 ευρώ



701-800 ευρώ



801-900 ευρώ



901-1.000 ευρώ



1.001-1.100 ευρώ



1.101-1.200 ευρώ



1.201-1.300 ευρώ



1.301-1.400 ευρώ



1.401-1.500 ευρώ



1.500 ευρώ και άνω

ερ.14. (εάν είχε προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία) Στη μηνιαία αμοιβή της θέσης που σας
προσφέρθηκε αναγνωρίζονταν η επαγγελματική εμπειρία που διαθέτατε; Ερευνητή διάβασε και
σημείωσε εάν γνωρίζει
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1.

Την αναγνώρισε πλήρως

2.

Την αναγνώρισε μερικώς

3.

Δεν την αναγνώρισε διότι δε διέθετα επαρκή επαγγελματική εμπειρία

4.

Δεν την αναγνώρισε παρόλο που διέθετα επαρκή επαγγελματική εμπειρία

5.

ΔΓ

ερ.15. Η συγκεκριμένη προσφορά εργασίας περιελάμβανε κάποια πρόσθετη ασφάλιση ή υγειονομική
κάλυψη μέσω ιδιωτικής ασφάλειας;
1.

Ναι

2.

Όχι

3.

ΔΓ

ερ.16. Η συγκεκριμένη προσφορά εργασίας περιελάμβανε κάποια άλλη πρόσθετη παροχή με άμεσο ή
έμμεσο τρόπο (πχ κουπόνια σουπερμάρκετ, επιδότηση παιδικού σταθμού, κάρτα απεριορίστων
διαδρομών για ΜΜΕ, έξοδα βενζίνης κοκ);
1.

Ναι (τι;__________________________________)

2.

Όχι

3.

ΔΓ

ΣΤ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
ερ.17. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό ικανοποιήθηκαν συνολικά οι προσδοκίες σας από τη
θέση εργασίας που σας προσφέρθηκε ανεξάρτητα από το εάν την αποδεχθήκατε ή όχι; Ερευνητή
διάβασε
1.

Απόλυτα

2.

Πολύ

3.

Μέτρια

4.

Λίγο

5.

Καθόλου

ερ.18. Θα σας διαβάσω τώρα ορισμένους παράγοντες και θα ήθελα να μου πείτε τους πιο σημαντικούς
για εσάς προσωπικά που είχε η προσφερόμενη σε εσάς θέση εργασίας. ΠΟΛΛΑΠΛΗ
1.

Είχε βολικό τόπο εργασίας

2.

Είχε βολικό ωράριο

3.

Υπήρχαν προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και σταδιοδρομίας

4.

Ανταποκρινόταν στα προσόντα σας (εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας)

5.

Ήταν σχετική με τις σπουδές σας και την επαγγελματική σας εμπειρία

6.

Είχε ικανοποιητικές αποδοχές

7.

Ήταν πλήρους απασχόλησης

8.

Ήταν αορίστου χρόνου

9.

Είχε πλήρη ασφάλιση

10. Τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία
11. Υπήρχε καλό εργασιακό-επαγγελματικό περιβάλλον
12. Άλλο τι;____________
ερ.19. Εάν αναφέρει περισσότερους από δύο Και ποιοι ήταν οι δύο πιο σημαντικοί για εσάς
προσωπικά; ΕΩΣ ΔΥΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
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ερ.20. Σε περίπτωση που η θέση εργασίας δεν πληρούσε τους παραπάνω παράγοντες που ήταν
σημαντικοί για εσάς θα την αποδεχόσασταν;
1.

Ναι

2.

Όχι

ερ.21. Τελικά αποδεχθήκατε αυτή τη θέση εργασίας;
1.

Ναι

2.

Όχι

ερ.22. Εάν δεν την αποδέχθηκε Για ποιους λόγους δεν την αποδεχθήκατε; Ερευνητή αναλυτικά


____________________________

Η. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τέλος θα ήθελα να σας κάνω ορισμένες τελευταίες ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης και
πρακτικής άσκησης που παρακολουθήσατε (πρόγραμμα voucher).
ερ.23. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το Πρόγραμμα Voucher βοήθησε την προσπάθειά σας να ενταχθείτε
στην αγορά εργασίας;
1.

Απόλυτα

2.

Πολύ

3.

Μέτρια

4.

Λίγο

5.

Καθόλου

ερ.24. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να επιβεβαιώσω ποια είναι η θέση σας στην απασχόληση; Διάβασε


Εργοδότης



Αυτοαπασχολούμενος



Μισθωτός



Συμβοηθούν μέλος σε οικογενειακή επιχείρηση



Άνεργος



Άλλο τι;______________________

ερ.25. Εάν εργάζεται Παρότι εργάζεστε είστε σε διαδικασία αναζήτησης-εύρεσης νέας θέσης
εργασίας;
1.

Ναι (για ποιο λόγο;_________________________)

2.

Όχι

ερ.26. Εάν εργάζεται και αναζητά εργασία Και είστε διατεθειμένοι να αναζητήσετε εργασία στο
εξωτερικό;
1.

Ναι

2.

Όχι
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΙ
ερ.27. Τέλος, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν επιθυμείτε στο μέλλον να πραγματοποιούνται τέτοιου
είδους προγράμματα όπως το εν λόγω Πρόγραμμα Voucher στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την
Απασχόληση των Νέων;
1.

Ναι

2.

Όχι

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Β

Έρεύνα τήλεφώνικών σύνεντεύξεών ώφελούμενών από τήν
Π.Α.Ν. οι οποίοι οδήγήθήκαν σε αύτοαπασχόλήσή στήν
έξοδο από το πρόγραμμα
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ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Α.Ν. ΟΙ
ΟΠΟΙΟΙ ΟΔΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Μεθοδολογία: Computer assisted telephone interviews



Πληθυσμός έρευνας: 760 άτομα οι οποίοι οδηγήθηκαν σε αυτό-απασχόληση κατά την έξοδό
τους από το πρόγραμμα ΠΑΝ, πανελλαδικά



Μέγεθος δείγματος: 150 άτομα που ανήκουν στον πληθυσμό έρευνας



Επιλογή δείγματος: Από βάση ονομάτων μεγέθους 760 ατόμων που ανήκουν στον πληθυσμό
έρευνας

Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ
ερ.3. Καλημέρα, καλησπέρα σας. Θα μπορούσα να μιλήσω με τον/την κύριο/κυρία _______________.
(όταν συνδεθείς). Αυτές τις μέρες πραγματοποιούμε μία έρευνα από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» σχετικά με το Πρόγραμμα Voucher (Πρωτοβουλίας για
την Απασχόληση των Νέων-ΠΑΝ) στο οποίο συμμετείχατε πριν μερικούς μήνες και η άποψή σας θα
ήταν πολύτιμη. Οι απαντήσεις σας είναι απόλυτα εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για
στατιστικούς λόγους, καθώς τα ευρήματα της έρευνας θα είναι ανωνυμοποιημένα.
Θα μπορούσα να σας απασχολήσω για λίγο;


Ναι



Όχι (εάν αρνηθεί, πρότεινε διαδικασία τηλεφωνικού ραντεβού)



Αυτή τη στιγμή απουσιάζει (εάν απουσιάζει, ρώτησε αν και πότε θα μπορούσες να
ξανακαλέσεις και κλείσε τηλεφωνικό ραντεβού)



Δεν απαντά (επανακλήσεις)



Λάθος τηλέφωνο/fax/τηλεφωνητής



Ο ερωτώμενος δεν είναι διαθέσιμος για όλη τη διάρκεια της έρευνας



Άλλο τι;__________________________



Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ

Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε σχετικά με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου που αποκτήσατε μετά
την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή σας από το Πρόγραμμα Voucher. (Ερευνητή εάν
χρειαστεί επισήμανε ότι σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσε εντός 28 ημερών
μετά το Πρόγραμμα Voucher, είχε αποκτήσει την ιδιότητα του αυτoαπασχολούμενου).

ερ.4. Πότε αποφασίσατε να γίνετε αυτοαπασχολούμενος;
1.

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Voucher

2.

Μετά την πρόωρη αποχώρησή σας από το Πρόγραμμα Voucher

ερ.3. Γιατί αποφασίσατε να γίνετε αυτοαπασχολούμενος;
(Ερευνητή σημείωσε αυθόρμητα ότι αναφέρει)
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ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ_____________________________________________________________
ερ.4. Ποιο ήταν η ειδικότητα/το αντικείμενο της θέσης αυτοααπασχόλησης; (Ερευνητή αναλυτικά
και κωδικογράφηση στη συνέχεια με το codeframe ISCO)________________

ερ.5. Και για να την ξεκινήσετε πήρατε κάποια επιδότηση από τον ΟΑΕΔ ή κάποιο άλλο πρόγραμμα
επιδότησης για τη δημιουργία της επιχείρησης;
1.

Ναι, πήρα κάποια επιδότηση

2.

Όχι, δεν πήρα

ερ.6. Ποιά ήταν ακριβώς η επαγγελματική σας κατάσταση εκείνη τη χρονική στιγμή, δηλαδή εντός ενός
μηνός μετά το πρόγραμμα voucher που παρακολουθήσατε;
1.

Αυτοαπασχολούμενος/η

2.

Αυτοαπασχολούμενος/η σε 1 εργοδότη

3.

Εργοδότης

4.

Συμβοηθούν μέλος στην οικογενειακή επιχείρηση με δηλωμένη αμοιβή

5.

Συμβοηθούν μέλος στην οικογενειακή επιχείρηση χωρίς αμοιβή, αλλά διαβίωση στο ίδιο
νοικοκυριό

6.

Βρισκόμουν σε φάση έναρξης επαγγέλματος

ερ.7. Εάν αυτοαπασχολούμενος σε 1 εργοδότη, εργοδότης ή συμβοηθούν μέλος, πόσους
υπαλλήλους απασχολεί η επιχείρηση αυτή εξαιρουμένου του εαυτού σας; _____________
ερ.8. Εκείνη τη χρονική στιγμή που ξεκινήσατε ως αυτό-απασχολούμενος διαθέτατε κάποια
προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ως μισθωτός ή αυτό-απασχολούμενος; Πολλαπλή
1.

Ναι, ως μισθωτός

2.

Ναι, ως αυτοαπασχολούμενος

3.

Όχι

ερ.9. Εάν ναι στην ερώτηση επαγγελματικής εμπειρίας- Και πόσο συναφής (σχετική) ήταν η
αυτοαπασχόλησή σας με την επαγγελματική εμπειρία που διαθέτατε τότε;
1.

Πολύ μεγάλη σχέση

2.

Μεγάλη σχέση

3.

Μέτρια σχέση

4.

Μικρή σχέση

5.

Καμία σχέση

ερ.10. Επίσης αυτή η συγκεκριμένη αυτοαπασχόληση που ξεκινήσατε, πόσο συναφής (σχετική) ήταν
Α) με τις έως εκείνη τη στιγμή σπουδές σας; Β) με το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης του
Προγράμματος Voucher που είχατε ήδη παρακολουθήσει;
1.

Πολύ μεγάλη σχέση

2.

Μεγάλη σχέση
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3.

Μέτρια σχέση

4.

Μικρή σχέση

5.

Καμία σχέση

Γ. ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ερ.11. Η αυτoαπασχόληση αυτή λειτουργεί ή είναι εν ισχύ έως και σήμερα χωρίς καμία διακοπή;
________________
1.

Ναι

2.

Όχι

3.
ερ.12. Δηλαδή πόσους μήνες λειτουργεί (Ερευνητή ή λειτούργησε εάν δεν αυτό-απασχολείται
πλέον); ________________
ερ.13. Πόσες ώρες περίπου απασχολείστε (Ερευνητή: ή ασχοληθήκατε εάν δεν αυτοαπασχολείται
πλέον) κατά μέσο όρο την εβδομάδα ως αυτοαπασχολούμενος; (Ερευνητή Κατέγραψε και βοήθησε
να υπολογίσει)______

Δ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ερ.14. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το Πρόγραμμα Voucher βοήθησε την προσπάθειά σας να ενταχθείτε
στην αγορά εργασίας;
1.

Απόλυτα

2.

Πολύ

3.

Μέτρια

4.

Λίγο

5.

Καθόλου

ερ.15. Εάν απόλυτα, πολύ, μέτρια, λίγο, τότε θεωρείτε ότι σας βοήθησε περισσότερο;
1.

Η θεωρητική επιμόρφωση

2.

Η πρακτική άσκηση

3.

Ο συνδυασμός των δύο

ερ.16. Επιθυμείτε στο μέλλον να πραγματοποιούνται τέτοιου είδους προγράμματα όπως το εν λόγω
Πρόγραμμα Voucher στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων;
3.

Ναι

4.

Όχι



Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Γ

Έρεύνα τήλεφώνικών σύνεντεύξεών ώφελούμενών από τήν
Π.Α.Ν. για αξιολόγήσή τής ποιότήτας τής προσφοράς
θέσεών πρακτικής άσκήσής
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ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Α.Ν. ΓΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Μεθοδολογία: Computer assisted telephone interviews



Πληθυσμός έρευνας: Περίπου 600 άτομα στους οποίους έγινε προσφορά θέσεων
πρακτικής άσκησης κατά την έξοδό τους από το πρόγραμμα ΠΑΝ, πανελλαδικά



Μέγεθος δείγματος: Απογραφική έρευνα με ελάχιστο δείγμα 250 άτομα που
ανήκουν στον πληθυσμό έρευνας



Επιλογή δείγματος: Από βάση ονομάτων μεγέθους 600 περίπου ατόμων που
ανήκουν στον πληθυσμό έρευνας

Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ
ερ.5. Καλημέρα, καλησπέρα σας. Θα μπορούσα να μιλήσω με τον/την κύριο/κυρία
_______________. (όταν συνδεθείς). Αυτές τις μέρες πραγματοποιούμε μία έρευνα από το
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
σχετικά με το Πρόγραμμα Voucher (Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων-ΠΑΝ) στο
οποίο συμμετείχατε πριν μερικούς μήνες και η άποψή σας θα ήταν πολύτιμη. Οι απαντήσεις
σας είναι απόλυτα εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστικούς λόγους,
καθώς τα ευρήματα της έρευνας θα είναι ανωνυμοποιημένα. Θα μπορούσα να σας απασχολήσω για

λίγο;


Ναι



Όχι (εάν αρνηθεί, πρότεινε διαδικασία τηλεφωνικού ραντεβού)



Αυτή τη στιγμή απουσιάζει (εάν απουσιάζει, ρώτησε αν και πότε θα μπορούσες
να ξανακαλέσεις και κλείσε τηλεφωνικό ραντεβού)



Δεν απαντά (επανακλήσεις)



Λάθος τηλέφωνο/fax/τηλεφωνητής



Ο ερωτώμενος δεν είναι διαθέσιμος για όλη τη διάρκεια της έρευνας



Άλλο τι;__________________________

Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε σχετικά με τη θέση πρακτικής άσκησης που σας
προσφέρθηκε μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή σας από το Προγράμματος
Voucher, ανεξάρτητα από το εάν τη αποδεχθήκατε ή όχι. (Ερευνητή εάν χρειαστεί
επισήμανε ότι σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσε εντός 28 ημερών
μετά το Πρόγραμμα Voucher, είχε δεχθεί κάποια προσφορά για πρακτική άσκηση).
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ερ.2. Πότε σας προσφέρθηκε η θέση πρακτικής άσκησης;
1. Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Voucher
2. Μετά την πρόωρη αποχώρησή σας από το Πρόγραμμα Voucher
ερ.3. Η θέση πρακτικής άσκησης σας προσφέρθηκε από την ίδια επιχείρηση στην οποία
είχατε πραγματοποιήσει την πρακτική σας άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος Voucher;
1. Ναι
2. Όχι
ερ.4. Και ποια ήταν η ειδικότητα/το αντικείμενο της θέσης πρακτικής άσκησης που σας
προσφέρθηκε; (ερευνητή αναλυτικά και κωδικογράφηση στη συνέχεια με το
codeframe ISCO)_______________
ερ.5. Ποιο ήταν το ύψος της επιδότησης/αμοιβής, εφόσον προβλέπονταν;


________________________

ερ.6. Ποιο ήταν το ασφαλιστικό καθεστώς της θέσης πρακτικής άσκησης που σας
προσφέρθηκε;
1. Ασφάλιση κατά επαγγελματικού κινδύνου-ατυχήματος
2. Ιατροφαρμακευτική Κάλυψη (Κλάδος Παροχών Ασθενείας)
3. Συντάξιμα Ένσημα
ερ.7. Ποια ήταν η διάρκεια της πρακτικής άσκησης που σας προσφέρθηκε (σε μήνες);


____________________________

ερ.8.Ποιος ήταν ο αριθμός των ωρών ημερησίως και ο αριθμός των ημερών εβδομαδιαίως
της θέσης πρακτικής άσκησης που σας προσφέρθηκε;


____________________________

ερ.9. Το ωράριο της θέσης πρακτικής άσκησης που σας προσφέρθηκε ήταν:
1. Συνεχές
2. Διακεκομμένο
3. Κυλιόμενες βάρδιες
4. Άλλο τι;____________
ερ.10. Στο πλαίσιο της θέσης πρακτικής άσκησης που σας προσφέρθηκε, προβλέπεται η
παροχή (σε εσάς) Επαγγελματικής Συμβουλευτικής;
5. Ναι
6. Όχι
ερ.11. Σε ποιον κλάδο δραστηριοποιείται η επιχείρηση που σας προσέφερε θέση πρακτικής
άσκησης;


____________________________
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Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΔΟΧΗ
ερ.12. Θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό αυτή η πρακτική άσκηση που σας
προσφέρθηκε ήταν σχετική α) με προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία που είχατε εκείνη
τη στιγμή β) με τις έως εκείνη τη στιγμή σπουδές σας γ) με το αντικείμενο/ειδικότητα που
είχατε στην πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Voucher;
1. Πολύ μεγάλη σχέση
2. Μεγάλη σχέση
3. Μέτρια σχέση
4. Μικρή σχέση
5. Καμία σχέση
6. Δεν ισχύει λόγω του ότι δεν είχε προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (αυθόρμητα)
7. Δε γνωρίζω (αυθόρμητα)
ερ.13. Τελικά αποδεχθήκατε την προσφορά της θέσης πρακτικής άσκησης;


Ναι



Όχι

ερ.14. Εάν δεν την αποδέχθηκε Για ποιους λόγους δεν την αποδεχθήκατε; Ερευνητή
αναλυτικά


____________________________

ΕΡΕΥΝΗΤΗ: ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ Ή ΌΧΙ,
ΑΛΛΙΩΣ ΠΗΓΑΙΝΕ ΕΡ. 27

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΘΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ερ.15. Θα ήθελα τώρα να μου πείτε σε ποιο βαθμό καθήκοντα που σας ανατέθηκαν ήταν:
α) σαφή, β) σχετικά με το αντικείμενο/ειδικότητα της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του
Προγράμματος Voucher;
1. Απόλυτα
2. Πολύ
3. Μέτρια
4. Λίγο
5. Καθόλου
6. Δε γνωρίζω (αυθόρμητα)
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ερ.16. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης χρειάστηκε:
α) να εκτελέσετε εργασίες που δεν προβλέπονταν στο σχετικό συμφωνητικό;
β) να εργαστείτε περισσότερο από όσο προβλεπόταν στο σχετικό συμφωνητικό
1. Ναι
2. Όχι
ερ.17. Είχατε τη δυνατότητα να συζητήσετε με τον υπεύθυνο της επιχείρησης/φορέα τα
καθήκοντα & αρμοδιότητες που σας ανατέθηκαν; Διαβάστε
1. Ναι
2. Όχι, δε χρειάστηκε
3. Όχι, δεν υπήρχε δυνατότητα συζήτησης για τα καθήκοντα/αρμοδιότητες

Ε.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΘΕΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΗΣ
ερ.18. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης υπήρχε:
α) κάποιου είδους εποπτεία από την επιχείρηση / τον φορέα;
β) επόπτης / μέντορας που να φροντίζει ώστε η πρακτική σας άσκηση να συνιστά μια
εμπειρία μάθησης
ερ.19. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης θεωρείτε ότι η συμπεριφορά της
επιχείρησης / του φορέα απέναντί σας ήταν…;
1. Ίδια με αυτή προς το προσωπικό
2. Ευνοϊκότερη σε σχέση με αυτή προς το προσωπικό
3. Δυσμενέστερη σε σχέση με αυτή προς το προσωπικό
ερ.20. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης θεωρείτε ότι το προσωπικό της
επιχείρησης / του φορέα σας αντιμετώπιζε..; Μια απάντηση
1. Φιλικά, ως συνάδελφο, ως άνθρωπο σε διαδικασία μάθησης
2. Με καχυποψία, ως πιθανό κίνδυνο για τις δικές τους θέσεις εργασίας
3. Άλλο τι; (____________________________________________)
ΣΤ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
ερ.21. Θα σας διαβάσω ορισμένες παραμέτρους τώρα και θα ήθελα να μου πείτε για
καθεμία πόσο ικανοποιημένος/η μείνατε; Ερευνητή Διάβασε
Α) από τις συνθήκες εργασίας στην επιχείρηση / φορέα όπου πραγματοποιήσατε την
πρακτική σας άσκηση;
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Β) από τo ύψος της επιδότησης κατά την πρακτική άσκηση
Γ) από την ασφαλιστική κάλυψη που είχατε κατά την πρακτική άσκηση
Δ) από το ωράριο πρακτικής άσκησης
Ε) συνολικά από τη θέση που σας προσφέρθηκε
1. Απόλυτα
2. Πολύ
3. Μέτρια
4. Λίγο
5. Καθόλου
6. Δε μπορώ να πω (αυθόρμητα)
ερ.22. θεωρείτε πως η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης που σας προσφέρθηκε
ήταν:
1. Πολύ μεγάλη
2. Μεγάλη
3. Κανονική
4. Μικρή
5. Πολύ μικρή
ερ.23. Θεωρείτε ότι η πρακτική σας άσκηση ήταν κυρίως…;
1. Εργασία – έκανα ό,τι και οι άλλοι εργαζόμενοι με ανάλογα καθήκοντα
2. Μάθηση μέσα από την πράξη και την εμπειρία – μπόρεσα να διευρύνω τις γνώσεις
και τις δεξιότητές μου
3. Kάτι άλλο (προσδιορίστε________________________________________)

ερ.24. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι στην πρακτική άσκηση που σας προσφέρθηκε είχατε τη
δυνατότητα να εφαρμόσετε στην πράξη τις γνώσεις και δεξιότητες που αναπτύξατε στο
Πρόγραμμα Voucher, ότι η πρακτική άσκηση σας βοήθησε να αποκτήσετε δεξιότητες
χρήσιμες για το επάγγελμα στο οποίο θα θέλατε να απασχοληθείτε; B) θα σας βοηθήσει
στην εξεύρεση εργασίας;
1. Απόλυτα
2. Πολύ
3. Μέτρια
4. Λίγο
5. Καθόλου
6. Δε γνωρίζω (αυθόρμητα)
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ερ.25. Θα επιθυμούσατε να εργαστείτε στην επιχείρηση στην οποία πραγματοποιήσατε την
πρακτική σας άσκηση;
1. Σίγουρα ναι
2. Μάλλον ναι
3. Μάλλον όχι
4. Σίγουρα όχι
5. Δεν μπορώ να πω (αυθόρμητα)

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΙ
ερ.26. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το Πρόγραμμα Voucher σας βοήθησε στην προσπάθειά
σας να ενταχθείτε στην αγορά εργασίας;
1. Απόλυτα
2. Πολύ
3. Μέτρια
4. Λίγο
5. Καθόλου
6. Δε γνωρίζω (αυθόρμητα)

ερ.27. Επιθυμείτε στο μέλλον να πραγματοποιούνται τέτοιου είδους προγράμματα όπως το
εν λόγω Πρόγραμμα Voucher στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των
Νέων;
5. Ναι
6. Όχι

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Πίνακες συχνοτήτων - Θέση των ωφελουμένων της
ΠΑΝ μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
ΘΕΣΗ 501 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΑΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Περιοχή κατοικίας
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Αττική

198

39,5

39,5

39,5

Β. Ελλάδα

169

33,7

33,7

73,3

Κ. Ελλάδα

94

18,8

18,8

92,0

Αιγαίο

40

8,0

8,0

100,0

501

100,0

100,0

Total

Φύλο
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Άνδρες

196

39,1

39,1

39,1

Γυναίκες

305

60,9

60,9

100,0

Total

501

100,0

100,0

Ηλικία
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

18-24 ετών

150

29,9

29,9

29,9

25-29 ετών

351

70,1

70,1

100,0

Total

501

100,0

100,0

Πότε λάβατε προσφορά εργασίας;

Valid Μετά την ολοκλήρωση του
Προγράμματος Voucher
Μετά την πρόωρη αποχώρησή σας από
το Πρόγραμμα Voucher
ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

Valid

Cumulative

Frequency

Percent

Percent

Percent

458

91,4

91,4

91,4

41

8,2

8,2

99,6

2

,4

,4

100,0

501

100,0

100,0
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Η θέση εργασίας σας προσφέρθηκε από την ίδια επιχείρηση στην οποία
είχατε πραγματοποιήσει την πρακτική σας άσκηση στo πλαίσιο του
Προγράμματος Voucher;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

416

83,0

83,0

83,0

Όχι

85

17,0

17,0

100,0

501

100,0

100,0

Total

Σε ποιον κλάδο δραστηριοποιείται η επιχείρηση που σας προσέφερε θέση εργασίας
Valid

Cumulative

Percent

Percent

Frequency

Percent

2

,4

,4

,4

1

,2

,2

,6

24

4,8

4,8

5,4

1

,2

,2

5,6

156

31,1

31,1

36,7

15

3,0

3,0

39,7

34

6,8

6,8

46,5

20

4,0

4,0

50,5

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

7

1,4

1,4

51,9

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

2

,4

,4

52,3

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

65

13,0

13,0

65,3

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

10

2,0

2,0

67,3

2

,4

,4

67,7

46

9,2

9,2

76,8

66

13,2

13,2

90,0

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

14

2,8

2,8

92,8

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14

2,8

2,8

95,6

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

13

2,6

2,6

98,2

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

7

1,4

1,4

99,6

ΔΑ

2

,4

,4

100,0

Valid ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

460

Total

501

100,0

100,0

Και ποια ήταν η ειδικότητα/θέση που σας προσφέρθηκε;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1

,2

,2

,2

Επαγγελματίες

84

16,8

16,8

17,0

Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

73

14,6

14,6

31,5

Υπάλληλοι γραφείου

171

34,1

34,1

65,7

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές

118

23,6

23,6

89,2

26

5,2

5,2

94,4

12

2,4

2,4

96,8

15

3,0

3,0

99,8

1

,2

,2

100,0

501

100,0

100,0

Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη

Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων
και εξοπ
Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και
μικροεπαγγελματίες
ΔΑ
Total

Τι αφορούσε η θέση εργασίας;
Responses

Πλήρη απασχόληση
Μερική απασχόληση (καθημερινή απασχόληση
αλλά με λίγες ώρ...
Μερική εκ περιτροπής απασχόληση
(συγκεκριμένες μέρες την ...
Προσωρινή απασχόληση με υπενοικίαση σε
άλλο εργοδότη
Εποχική απασχόληση
ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

a. Group

Percent of

N

Percent

Cases

254

49,1%

50,7%

206

39,8%

41,1%

26

5,0%

5,2%

1

0,2%

0,2%

25

4,8%

5,0%

5

1,0%

1,0%

517

100,0%

103,2%

461
Πόσες ώρες ημερησίως αφορούσε η μερική απασχόληση;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

2

2

1,0

1,0

1,0

3

6

2,9

2,9

3,9

4

123

59,7

59,7

63,6

5

1

,5

,5

64,1

5

21

10,2

10,2

74,3

6

51

24,8

24,8

99,0

7

1

,5

,5

99,5

8

1

,5

,5

100,0

206

100,0

100,0

Total

Και η επιλογή της μερικής απασχόλησης ήταν με δική σας πρωτοβουλία/επιδίωξη (εθελοντική)
ή με πρωτοβουλία του εργοδότη (μη εθελοντική);
Cumulative
Frequency
Valid

Εθελοντική με δική τους
πρωτοβουλία

Percent

Valid Percent

Percent

46

20,5

20,5

20,5

172

76,8

76,8

97,3

6

2,7

2,7

100,0

224

100,0

100,0

Μη εθελοντική με
πρωτοβουλία του
εργοδότη
ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

Πόσες μέρες την εβδομάδα αφορούσε η μερική εκ περιτροπής
απασχόληση;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

2

8

30,8

30,8

30,8

3

6

23,1

23,1

53,8

4

5

19,2

19,2

73,1

5

6

23,1

23,1

96,2

ΔΓ

1

3,8

3,8

100,0

26

100,0

100,0

Total

462

Σχετικότητα με προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία
Cumulative
Frequency
Valid

Πολύ μεγάλη σχέση

Percent

Valid Percent

Percent

98

23,6

23,6

23,6

Μεγάλη σχέση

123

29,6

29,6

53,1

Μέτρια σχέση

102

24,5

24,5

77,6

Μικρή σχέση

23

5,5

5,5

83,2

Καμία σχέση

69

16,6

16,6

99,8

1

,2

,2

100,0

416

100,0

100,0

Δεν γνωρίζω (ΑΥΘ)
Total

Σχετικότητα με σπουδές
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Πολύ μεγάλη σχέση

110

22,0

22,0

22,0

Μεγάλη σχέση

112

22,4

22,4

44,3

Μέτρια σχέση

81

16,2

16,2

60,5

Μικρή σχέση

29

5,8

5,8

66,3

Καμία σχέση

166

33,1

33,1

99,4

3

,6

,6

100,0

501

100,0

100,0

Δεν γνωρίζω (ΑΥΘ)
Total

Σχετικότητα με αντικείμενο της πρακτικής άσκησης του Προγράμματος Voucher
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Πολύ μεγάλη σχέση

182

36,3

36,3

36,3

Μεγάλη σχέση

124

24,8

24,8

61,1

Μέτρια σχέση

99

19,8

19,8

80,8

Μικρή σχέση

27

5,4

5,4

86,2

Καμία σχέση

69

13,8

13,8

100,0

501

100,0

100,0

Total

463

Descriptive Statistics
N
Και

πόσους

περίπου

εργαζόσασταν

πριν

Range

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

μήνες

από

τη

407

συμμετοχή σας στο πρόγραμμα

179

1

180

31,75

31,043

voucher;

407

Valid N (listwise)

Πώς αξιολογείτε το επίπεδο των προσόντων της προσφερόμενης θέσης εργασίας σε σχέση με τα προσόντα σας;

Cumulative
Frequency

Valid

Διαθέτατε πολύ ανώτερα προσόντα από τη θέση

Percent

Valid Percent

Percent

34

6,8

6,8

6,8

Διαθέτατε ανώτερα προσόντα

130

25,9

25,9

32,7

Διαθέτατε αντίστοιχα προσόντα

313

62,5

62,5

95,2

20

4,0

4,0

99,2

4

,8

,8

100,0

501

100,0

100,0

που σας προσφ.

Διαθέτατε κατώτερα προσόντα
ΔΓ/ΔΑ(ΑΥΘ)
Total

Η επιχείρηση/φορέας που σας προσέφερε τη θέση είχε πρόθεση να σας παρέχει
κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με την προσφερόμενη θέση;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

168

33,5

33,5

33,5

Όχι

317

63,3

63,3

96,8

16

3,2

3,2

100,0

501

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ(ΑΥΘ)
Total

Γενικά θα δεχόσασταν να συμμετάσχετε σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης
σχετικό με το αντικείμενο της θέσης που σας προσφέρθηκε ή που μπορεί να σας
προσφερθεί στο μέλλον;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

431

86,0

86,0

86,0

Όχι

63

12,6

12,6

98,6

7

1,4

1,4

100,0

ΔΓ/ΔΑ(ΑΥΘ)

464
Total

501

100,0

100,0

Descriptive Statistics
N

Range

Καθαρή μηνιαία αμοιβή

438

Valid N (listwise)

438

Minimum

1600

Maximum

100

Mean

1700

Std. Deviation

444,83

188,009

Στη μηνιαία αμοιβή της θέσης που σας προσφέρθηκε αναγνωρίζονταν η επαγγελματική εμπειρία που
διαθέτατε;

Frequency
Valid

Cumulative

Percent

Percent

Την αναγνώρισε πλήρως

135

26,9

32,6

32,6

Την αναγνώρισε μερικώς

71

14,2

17,1

49,8

116

23,2

28,0

77,8

56

11,2

13,5

91,3

28

5,6

6,8

98,1

8

1,6

1,9

100,0

414

82,6

100,0

87

17,4

501

100,0

Δεν την αναγνώρισε διότι δε διέθετα
επαρκή επαγγελματική ...
Δεν

την

αναγνώρισε

παρόλο

που

διέθετα επαρκή επαγγελματική...
Δεν γνωρίζω (αυθ)
ΔΑ (ΑΥΘ)
Total
Missin

Percent

Valid

System

g
Total

Η συγκεκριμένη προσφορά εργασίας περιελάμβανε κάποια πρόσθετη ασφάλιση ή
υγειονομική κάλυψη μέσω ιδιωτικής ασφάλειας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

80

16,0

16,0

16,0

Όχι

382

76,2

76,2

92,2

37

7,4

7,4

99,6

2

,4

,4

100,0

501

100,0

100,0

Δεν γνωρίζω (αυθ)
ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

465

Η συγκεκριμένη προσφορά εργασίας περιελάμβανε κάποια άλλη πρόσθετη παροχή με
άμεσο ή έμμεσο τρόπο (πχ κουπόνια σουπερμάρκετ, επιδότηση παιδικού σταθμού, κάρτα
απεριορίστων διαδρομών για ΜΜΜ, έξοδα βενζίνης κοκ);
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

45

9,0

9,0

9,0

Όχι

448

89,4

89,4

98,4

8

1,6

1,6

100,0

501

100,0

100,0

Δεν γνωρίζω (αυθ)
Total

Πρόσθετη παροχή
Responses
N

Percent

Percent of
Cases

Πρόσθετη

Κουπόνια Σούπερ μάρκετ

15

24,6%

33,3%

παροχήa

Έξοδα βενζίνης/Μεταφορικά

18

29,5%

40,0%

8

13,1%

17,8%

9

14,8%

20,0%

Εκπτώσεις στο πάγιο κινητής τηλεφωνίας

1

1,6%

2,2%

Επιδότηση για παιδικό σταθμό

2

3,3%

4,4%

Παραχώρηση εταιρικού αυτοκινήτου

1

1,6%

2,2%

1

1,6%

2,2%

4

6,6%

8,9%

Οδοντιατρική κάλυψη

1

1,6%

2,2%

Χρηματικό bonus

1

1,6%

2,2%

61

100,0%

135,6%

Κουπόνια/εκπτώσεις για έξοδα σίτισης
Εκπτώσεις

σε

αγορές

από

συγκεκριμένα

καταστήματα

Εκπαίδευση

με

πληρωμένα

έξοδα

στο

εξωτερικό
Έξοδα

διαμονής

μακριά

κατοικίας

Total
a. Group

από

τον

τόπο

466

Στη μηνιαία αμοιβή της θέσης που σας προσφέρθηκε αναγνωρίζονταν η επαγγελματική εμπειρία που
διαθέτατε;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Την αναγνώρισε πλήρως

135

26,9

32,6

32,6

Την αναγνώρισε μερικώς

71

14,2

17,1

49,8

116

23,2

28,0

77,8

56

11,2

13,5

91,3

28

5,6

6,8

98,1

8

1,6

1,9

100,0

414

82,6

100,0

87

17,4

501

100,0

Δεν την αναγνώρισε διότι δε διέθετα
επαρκή επαγγελματική ...
Δεν την αναγνώρισε παρόλο που
διέθετα επαρκή επαγγελματική...
Δεν γνωρίζω (αυθ)
ΔΑ (ΑΥΘ)
Total
Missing System
Total

Η συγκεκριμένη προσφορά εργασίας περιελάμβανε κάποια πρόσθετη ασφάλιση ή
υγειονομική κάλυψη μέσω ιδιωτικής ασφάλειας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

80

16,0

16,0

16,0

Όχι

382

76,2

76,2

92,2

37

7,4

7,4

99,6

2

,4

,4

100,0

501

100,0

100,0

Δεν γνωρίζω (αυθ)
ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

Η συγκεκριμένη προσφορά εργασίας περιελάμβανε κάποια άλλη πρόσθετη παροχή με
άμεσο ή έμμεσο τρόπο (πχ κουπόνια σουπερμάρκετ, επιδότηση παιδικού σταθμού, κάρτα
απεριορίστων διαδρομών για ΜΜΜ, έξοδα βενζίνης κοκ);
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

45

9,0

9,0

9,0

Όχι

448

89,4

89,4

98,4

8

1,6

1,6

100,0

501

100,0

100,0

Δεν γνωρίζω (αυθ)
Total

467

Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό ικανοποιήθηκαν συνολικά οι
προσδοκίες σας από τη θέση εργασίας που σας προσφέρθηκε ανεξάρτητα από
το εάν την αποδεχθήκατε ή όχι.
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Απόλυτα

152

30,3

30,3

30,3

Πολύ

180

35,9

35,9

66,3

Μέτρια

120

24,0

24,0

90,2

Λίγο

24

4,8

4,8

95,0

Καθόλου

25

5,0

5,0

100,0

501

100,0

100,0

Total

Σημαντικοί παράγοντεςa
Responses

Percent of

N

Percent

Cases

Είχε βολικό τόπο εργασίας

300

10,8%

59,9%

Είχε βολικό ωράριο

294

10,6%

58,7%

235

8,5%

46,9%

234

8,5%

46,7%

209

7,6%

41,7%

Είχε ικανοποιητικές αποδοχές

190

6,9%

37,9%

Ήταν πλήρους απασχόλησης

195

7,0%

38,9%

Ήταν αορίστου χρόνου

170

6,1%

33,9%

Είχε πλήρη ασφάλιση

245

8,9%

48,9%

311

11,2%

62,1%

379

13,7%

75,6%

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

3

0,1%

0,6%

Άλλο (τι;)

2

0,1%

0,4%

2767

100,0%

552,3%

Υπήρχαν προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και
σταδιοδρομίας
Ανταποκρινόταν στα προσόντα σας
(εκπαίδευσης και επαγγελμ...
Ήταν σχετική με τις σπουδές σας και την
επαγγελματική σας...

Τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας...
Υπήρχε καλό εργασιακό-επαγγελματικό περιβάλλον

Total

a. Group

468

Δύο πιο σημαντικοί παράγοντες
Responses
N

Percent of

Percent

Cases

Είχε βολικό τόπο εργασίας

74

9,4%

18,5%

Είχε βολικό ωράριο

68

8,6%

17,0%

Υπήρχαν προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και σταδιοδρομίας

91

11,5%

22,8%

Ανταποκρινόταν στα προσόντα σας (εκπαίδευσης και επαγγελμ...

28

3,5%

7,0%

Ήταν σχετική με τις σπουδές σας και την επαγγελματική σας...

80

10,1%

20,0%

Είχε ικανοποιητικές αποδοχές

52

6,6%

13,0%

Ήταν πλήρους απασχόλησης

35

4,4%

8,8%

Ήταν αορίστου χρόνου

27

3,4%

6,8%

Είχε πλήρη ασφάλιση

72

9,1%

18,0%

Τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας...

47

5,9%

11,8%

216

27,3%

54,0%

790

100,0%

197,5%

Υπήρχε καλό εργασιακό-επαγγελματικό περιβάλλον
Total
a. Group

Σε περίπτωση που η θέση εργασίας δεν πληρούσε τους παραπάνω παράγοντες που
ήταν σημαντικοί για εσάς θα την αποδεχόσασταν;
Cumulative
Frequency
Valid

Valid Percent

Percent

Ναι

221

44,1

44,4

44,4

Όχι

249

49,7

50,0

94,4

28

5,6

5,6

100,0

498

99,4

100,0

3

,6

501

100,0

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total
Missing

Percent

System

Total

Τελικά αποδεχθήκατε αυτή τη θέση εργασίας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

437

87,2

87,2

87,2

Όχι

62

12,4

12,4

99,6

2

,4

,4

100,0

501

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total
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Λόγοι μη αποδοχήςa
Responses
N
Χαμηλός μισθός

Percent of

Percent

Cases

15

20,0%

24,2%

Μη αναγνώριση προσόντων

1

1,3%

1,6%

Μη δυνατότητα εξέλιξης

1

1,3%

1,6%

Όχι σταθερό ωράριο

3

4,0%

4,8%

14

18,7%

22,6%

12

16,0%

19,4%

14

18,7%

22,6%

Όχι καλό εργασιακό περιβάλλον

3

4,0%

4,8%

Μικρή συνολική διάρκεια απασχόλησης

2

2,7%

3,2%

Δεν πρόσφερε ασφάλιση

1

1,3%

1,6%

Απόφαση της εταιρείας

4

5,3%

6,5%

Άλλο

4

5,3%

6,5%

ΔΓ/ΔΑ

1

1,3%

1,6%

75

100,0%

121,0%

Μακριά από τόπο κατοικίας
Εμφανίστηκε

καλύτερη

επαγγελματική

πρόταση
Προσωπικοί λόγοι

Total
a. Group

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το Πρόγραμμα Voucher βοήθησε την προσπάθειά σας
να ενταχθείτε στην αγορά εργασίας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Απόλυτα

126

25,1

25,1

25,1

Πολύ

179

35,7

35,7

60,9

Μέτρια

113

22,6

22,6

83,4

Λίγο

43

8,6

8,6

92,0

Καθόλου

39

7,8

7,8

99,8

1

,2

,2

100,0

501

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total
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Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να επιβεβαιώσω ποια είναι η θέση σας στην απασχόληση;
Cumulative
Frequency
Valid

Εργοδότης
Αυτοαπασχολούμενος
Μισθωτός
Συμβοηθούν

μέλος

σε

οικογενειακή

επιχείρηση
Άνεργος
ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

Percent

Valid Percent

Percent

1

,2

,2

,2

16

3,2

3,2

3,4

305

60,9

60,9

64,3

12

2,4

2,4

66,7

165

32,9

32,9

99,6

2

,4

,4

100,0

501

100,0

100,0

Παρότι εργάζεστε είστε σε διαδικασία αναζήτησης-εύρεσης νέας θέσης
εργασίας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

128

38,3

38,3

38,3

Όχι

206

61,7

61,7

100,0

Total

334

100,0

100,0

Λόγοι αναζήτησης εργασίας
Responses
N
Για κάτι παρεμφερές με τις σπουδές μου/τα ενδιάφεροντά

Percent

Percent of
Cases

24

14,7%

18,8%

65

39,9%

50,8%

Για καλύτερο ωράριο

9

5,5%

7,0%

Για να έχω ασφάλιση

3

1,8%

2,3%

18

11,0%

14,1%

5

3,1%

3,9%

11

6,7%

8,6%

Για συμπλήρωση εισοδήματος/ωρών απασχόλησης

3

1,8%

2,3%

Για καλύτερο εργασιακό περιβάλλον

4

2,5%

3,1%

Για κάτι πιο μόνιμο

7

4,3%

5,5%

13

8,0%

10,2%

1

0,6%

0,8%

163 100,0%

127,3%

μου
Για καλύτερες αποδοχές

Για καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές
Για να είναι πιο κοντά στον τόπο κατοικίας μου
Τελειώνει η σύμβασή μου/επίκειται απόλυση

Για πλήρη απασχόληση
ΔΓ/ΔΑ
Total
a. Group
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Και είστε διατεθειμένοι να αναζητήσετε εργασία στο εξωτερικό;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

52

40,6

40,6

40,6

Όχι

75

58,6

58,6

99,2

1

,8

,8

100,0

128

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

Τέλος, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν επιθυμείτε στο μέλλον να πραγματοποιούνται
τέτοιου είδους προγράμματα όπως το εν λόγω Πρόγραμμα Voucher στο πλαίσιο
της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

434

86,6

86,6

86,6

Όχι

60

12,0

12,0

98,6

7

1,4

1,4

100,0

501

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

472

ΘΕΣΗ 150 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ
ΔΡΑΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Περιοχή κατοικίας
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Αττική

16

10,7

10,7

10,7

Β. Ελλάδα

85

56,7

56,7

67,3

Κ. Ελλάδα

33

22,0

22,0

89,3

Αιγαίο

16

10,7

10,7

100,0

150

100,0

100,0

Total

Φύλο
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Άνδρες

76

50,7

50,7

50,7

Γυναίκες

74

49,3

49,3

100,0

150

100,0

100,0

Total

Ηλικία
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

18-24 ετών

36

24,0

24,0

24,0

25-29 ετών

114

76,0

76,0

100,0

Total

150

100,0

100,0

Πότε αποφάσισε να γίνει αυτοαπασχολούμενος
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Μετά την ολοκλήρωση
του

Προγράμματος

136

90,7

90,7

90,7

9

6,0

6,0

96,7

5

3,3

3,3

100,0

150

100,0

100,0

Voucher (βάουτσερ)
Μετά

την

πρόωρη

αποχώρησή σας από το
Πρόγραμμα Voucher (β...
ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total
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474
Λόγοι αυτοαπασχόλησης
Responses
N
Για

να

συνεχίσω

την

Percent of

Percent

οικογενειακή

Cases

31

20,0%

20,7%

71

45,8%

47,3%

10

6,5%

6,7%

Για καλύτερες οικονομικές απολαβές

10

6,5%

6,7%

Για καλύτερη επαγγελματική εξέλιξη

21

13,5%

14,0%

Για απόκτηση εμπειρίας

5

3,2%

3,3%

Άλλο

2

1,3%

1,3%

ΔΓ/ΔΑ

5

3,2%

3,3%

155

100,0%

103,3%

επιχείρηση
Δεν έβρισκα αλλού δουλειά/οικονομικοί
λόγοι
Λόγω του αντικειμένου των σπουδών
μου

Total
a. Group

Ειδικότητα/θέση αυτοαπασχόλησης

Valid Επαγγελματίες
Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
Υπάλληλοι γραφείου
Απασχολούμενοι

στην

παροχή

υπηρεσιών

και

πωλητές
Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και
αλιείς
Ειδικευμένοι

τεχνίτες

και

ασκούντες

συναφή

επαγγέλματα
Χειριστές

βιομηχανικών

εγκαταστάσεων,

μηχανημάτων και εξοπ
Ανειδίκευτοι

εργάτες,

μικροεπαγγελματίες
ΔΑ
Total

χειρωνάκτες

και

Valid

Cumulative

Percent

Percent

Frequency

Percent

18

12,0

12,0

12,0

7

4,7

4,7

16,7

21

14,0

14,0

30,7

63

42,0

42,0

72,7

15

10,0

10,0

82,7

17

11,3

11,3

94,0

3

2,0

2,0

96,0

5

3,3

3,3

99,3

1

,7

,7

100,0

150

100,0

100,0
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Λήψη επιδότησης
Cumulative
Frequency
Valid

Ναι,

πήρα

κάποια

Percent

Valid Percent

Percent

4

2,7

2,7

2,7

Όχι, δεν πήρα

146

97,3

97,3

100,0

Total

150

100,0

100,0

επιδότηση

Επαγγελματική σας κατάσταση εκείνη τη χρονική στιγμή

Valid

Valid

Cumulative

Percent

Percent

Frequency

Percent

Αυτοαπασχολούμενος/η

16

10,7

10,7

10,7

Αυτοαπασχολούμενος/η σε 1 εργοδότη

10

6,7

6,7

17,3

1

,7

,7

18,0

10

6,7

6,7

24,7

77

51,3

51,3

76,0

32

21,3

21,3

97,3

4

2,7

2,7

100,0

150

100,0

100,0

Εργοδότης
Συμβοηθούν μέλος στην οικογενειακή
επιχείρηση με δηλωμένη...
Συμβοηθούν μέλος στην οικογενειακή
επιχείρηση χωρίς αμοιβή...
Βρισκόμουν

σε

φάση

έναρξης

επαγγέλματος
ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

Πόσους υπαλλήλους απασχολεί η επιχείρηση αυτή εξαιρουμένου του εαυτού
σας;
Cumulative
Frequency
Valid

Missing
Total

Percent

Valid Percent

Percent

0

45

30,0

45,9

45,9

1

22

14,7

22,4

68,4

2

15

10,0

15,3

83,7

3

9

6,0

9,2

92,9

5

2

1,3

2,0

94,9

25

1

,7

1,0

95,9

ΔΓ

4

2,7

4,1

100,0

Total

98

65,3

100,0

System

52

34,7

150

100,0
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Εκείνη τη χρονική στιγμή που ξεκινήσατε ως αυτό-απασχολούμενος
διαθέτατε κάποια προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ως μισθωτός ή
αυτό-απασχολούμενος;
Responses
N
Ναι, ως μισθωτός

a

Ναι,

ως

αυτοαπασχολούμενος
Όχι
ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

Percent of

Percent

Cases

66

40,0%

44,0%

33

20,0%

22,0%

64

38,8%

42,7%

2

1,2%

1,3%

165

100,0%

110,0%

a. Group

Συνάφεια με επαγγελματική εμπειρία
Cumulative
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Percent

Πολύ μεγάλη σχέση

19

12,7

22,6

22,6

Μεγάλη σχέση

23

15,3

27,4

50,0

Μέτρια σχέση

23

15,3

27,4

77,4

Μικρή σχέση

2

1,3

2,4

79,8

Καμία σχέση

17

11,3

20,2

100,0

Total

84

56,0

100,0

System

66

44,0

150

100,0

Total

Συνάφεια με τις έως εκείνη τη στιγμή σπουδές σας
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1 Πολύ μεγάλη σχέση

25

16,7

16,7

16,7

2 Μεγάλη σχέση

23

15,3

15,3

32,0

3 Μέτρια σχέση

38

25,3

25,3

57,3

4 Μικρή σχέση

7

4,7

4,7

62,0

5 Καμία σχέση

54

36,0

36,0

98,0

6 Δεν γνωρίζω (αυθ)

1

,7

,7

98,7

7 ΔΑ (αυθ)

2

1,3

1,3

100,0

477
Total

150

100,0

100,0

Συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος voucher που είχατε ήδη παρακολουθήσει
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1 Πολύ μεγάλη σχέση

26

17,3

17,3

17,3

2 Μεγάλη σχέση

26

17,3

17,3

34,7

3 Μέτρια σχέση

48

32,0

32,0

66,7

4 Μικρή σχέση

12

8,0

8,0

74,7

5 Καμία σχέση

37

24,7

24,7

99,3

1

,7

,7

100,0

150

100,0

100,0

6 Δεν γνωρίζω (αυθ)
Total

Η αυτό-απασχόληση αυτή λειτουργεί (είναι εν ισχύ) έως και σήμερα χωρίς
καμία διακοπή;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

94

62,7

62,7

62,7

Όχι

56

37,3

37,3

100,0

150

100,0

100,0

Total

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το πρόγραμμα Voucher βοήθησε την προσπάθειά σας να
ενταχθείτε στην αγορά εργασίας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Απόλυτα

18

12,0

12,0

12,0

Πολύ

32

21,3

21,3

33,3

Μέτρια

59

39,3

39,3

72,7

Λίγο

13

8,7

8,7

81,3

Καθόλου

27

18,0

18,0

99,3

1

,7

,7

100,0

150

100,0

100,0

Δεν γνωρίζω (ΑΥΘ)
Total
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Και θεωρείτε ότι σας βοήθησε περισσότερο...;
Cumulative
Frequency
Valid

Η

θεωρητική

Percent

Valid Percent

Percent

13

10,7

10,7

10,7

Η πρακτική άσκηση

27

22,1

22,1

32,8

Ο συνδυασμός των δύο

82

67,2

67,2

100,0

122

100,0

100,0

επιμόρφωση

Total

Επιθυμείτε στο μέλλον να πραγματοποιούνται τέτοιου είδους προγράμματα
όπως το εν λόγω Πρόγραμμα Voucher στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για
την Απασχόληση των Νέων;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

136

90,7

90,7

90,7

Όχι

14

9,3

9,3

100,0

150

100,0

100,0

Total

479

ΘΕΣΗ 261 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΑΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Περιοχή κατοικίας
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Αττική

55

21,1

21,1

21,1

Β. Ελλάδα

76

29,1

29,1

50,2

Κ. Ελλάδα

104

39,8

39,8

90,0

26

10,0

10,0

100,0

261

100,0

100,0

Αιγαίο
Total

Ηλικία
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

18-24 ετών

78

29,9

29,9

29,9

25-29 ετών

183

70,1

70,1

100,0

Total

261

100,0

100,0

Φύλο
Cumulative
Frequency
Valid

Άνδρες

Percent

Valid Percent

Percent

92

35,2

35,2

35,2

Γυναίκες

169

64,8

64,8

100,0

Total

261

100,0

100,0
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Πότε προσφέρθηκε η θέση πρακτικής άσκησης
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Μετά την ολοκλήρωση
του

Προγράμματος

240

92,0

92,0

92,0

20

7,7

7,7

99,6

1

,4

,4

100,0

261

100,0

100,0

Voucher (βάουτσερ)
Μετά

την

πρόωρη

αποχώρησή σας από το
Πρόγραμμα Voucher (β...
ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

Η θέση πρακτικής άσκησης σας προσφέρθηκε από την ίδια επιχείρηση στην οποία
είχατε πραγματοποιήσει την πρακτική σας άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος
Voucher;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

193

73,9

73,9

73,9

Όχι

66

25,3

25,3

99,2

2

,8

,8

100,0

261

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

481
Και ποια ήταν η ειδικότητα/το αντικείμενο της θέσης πρακτικής άσκησης που σας
προσφέρθηκε;

Frequency Percent
Valid

Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη
Επαγγελματίες
Τεχνικοί και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
Υπάλληλοι γραφείου
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών
και πωλητές

,4

35

13,4

13,4

13,8

43

16,5

16,5

30,3

69

26,4

26,4

56,7

81

31,0

31,0

87,7

1

,4

,4

88,1

14

5,4

5,4

93,5

3

1,1

1,1

94,6

12

4,6

4,6

99,2

2

,8

,8

100,0

261

100,0

100,0

μηχανημάτων και εξοπ

μικροεπαγγελματίες
ΔΑ
Total

Percent
,4

Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων,

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και

Percent

,4

δασοκόμοι και αλιείς

επαγγέλματα

Cumulative

1

Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι,

Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή

Valid

Descriptive Statistics
N
Ποιο

ήταν

το

ύψος

Range

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

της

επιδότησης/αμοιβής, εφόσον

203

750

100

850

420,09

139,034

προβλέπονταν; MHNIAIO
Valid N (listwise)

203

Ποιο ήταν το ασφαλιστικό καθεστώς της θέσης πρακτικής άσκησης που σας προσφέρθηκε;
Responses
N
Ασφάλιση

κατά

επαγγελματικού

κινδύνου-

Percent of Cases

87

24,9%

33,3%

134

38,3%

51,3%

Συντάξιμα Ένσημα

47

13,4%

18,0%

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

82

23,4%

31,4%

350

100,0%

134,1%

ατυχήματος
Ιατροφαρμακευτική Κάλυψη (Κλάδος Παροχών
Ασθενείας)

Total

Percent

482

a. Group

Descriptive Statistics
N

Range

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Ποια ήταν η διάρκεια της
πρακτικής άσκησης που σας

249

11

1

12

4,76

1,428

προσφέρθηκε (σε μήνες);
Valid N (listwise)

249

Descriptive Statistics
N

Range

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Ποιος ήταν ο αριθμός των
ωρών ημερησίως της θέσης
πρακτικής άσκησης που σας

256

7

2

9

5,82

1,185

προσφέρθηκε;
Valid N (listwise)

256

Ποιος ήταν ο αριθμός των ημερών εβδομαδιαίως της θέσης πρακτικής άσκησης
που σας προσφέρθηκε;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

2

2

,8

,8

,8

3

13

5,0

5,0

5,7

4

22

8,4

8,4

14,2

5

156

59,8

59,8

73,9

6

44

16,9

16,9

90,8

7

15

5,7

5,7

96,6

9

3,4

3,4

100,0

261

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ (αυθ)
Total

483

Το ωράριο της θέσης πρακτικής άσκησης που σας προσφέρθηκε ήταν..;
Cumulative
Frequency
Valid

Συνεχές

Percent

Valid Percent

Percent

239

91,6

91,6

91,6

12

4,6

4,6

96,2

Κυλιόμενες βάρδιες

8

3,1

3,1

99,2

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

2

,8

,8

100,0

261

100,0

100,0

Διακεκομμένο

Total

Στο πλαίσιο της θέσης πρακτικής άσκησης που σας προσφέρθηκε, προβλεπόταν η
παροχή (σε εσάς) Επαγγελματικής Συμβουλευτικής;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

146

55,9

55,9

55,9

Όχι

86

33,0

33,0

88,9

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

29

11,1

11,1

100,0

261

100,0

100,0

Total

484

Σε ποιον κλάδο δραστηριοποιείται η επιχείρηση που σας προσέφερε θέση πρακτικής άσκησης;
Valid

Cumulative

Percent

Percent

Frequency

Percent

8

3,1

3,1

3,1

84

32,2

32,2

35,2

5

1,9

1,9

37,2

29

11,1

11,1

48,3

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

9

3,4

3,4

51,7

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5

1,9

1,9

53,6

44

16,9

16,9

70,5

3

1,1

1,1

71,6

18

6,9

6,9

78,5

17

6,5

6,5

85,1

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

6

2,3

2,3

87,4

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9

3,4

3,4

90,8

19

7,3

7,3

98,1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

2

,8

,8

98,9

ΔΑ

3

1,1

1,1

100,0

261

100,0

100,0

Valid ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Total

485

Σε ποιο βαθμό αυτή η πρακτική άσκηση που σας προσφέρθηκε ήταν σχετική με προηγούμενη
επαγγελματική εμπειρία που είχατε εκείνη τη στιγμή.
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Πολύ μεγάλη σχέση

56

21,5

21,5

21,5

Μεγάλη σχέση

59

22,6

22,6

44,1

Μέτρια σχέση

58

22,2

22,2

66,3

Μικρή σχέση

16

6,1

6,1

72,4

Καμία σχέση

58

22,2

22,2

94,6

14

5,4

5,4

100,0

261

100,0

100,0

Δεν ισχύει διότι δεν είχε
προηγούμενη
επαγγελματική εμπει...
Total

Και σε ποιο βαθμό αυτή η πρακτική άσκηση που σας προσφέρθηκε ήταν σχετική με τις έως
εκείνη τη στιγμή σπουδές σας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Πολύ μεγάλη σχέση

58

22,2

22,2

22,2

Μεγάλη σχέση

61

23,4

23,4

45,6

Μέτρια σχέση

65

24,9

24,9

70,5

Μικρή σχέση

18

6,9

6,9

77,4

Καμία σχέση

58

22,2

22,2

99,6

1

,4

,4

100,0

261

100,0

100,0

Δεν γνωρίζω (ΑΥΘ)
Total

Και σε ποιο βαθμό αυτή η πρακτική άσκηση που σας προσφέρθηκε ήταν σχετική με το
αντικείμενο/ειδικότητα που είχατε στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης voucher;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Πολύ μεγάλη σχέση

48

18,4

18,4

18,4

Μεγάλη σχέση

91

34,9

34,9

53,3

Μέτρια σχέση

90

34,5

34,5

87,7

Μικρή σχέση

11

4,2

4,2

92,0

Καμία σχέση

21

8,0

8,0

100,0

486
Total

261

100,0

100,0

Τελικά αποδεχθήκατε την προσφορά της θέσης πρακτικής άσκησης; MIA
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

229

87,7

87,7

87,7

Όχι

31

11,9

11,9

99,6

1

,4

,4

100,0

261

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

Λόγοι μη αποδοχής θέσης πρακτικής άσκησηςa
Responses
N

Cases

1

2,9%

3,2%

Μη δυνατότητα εξέλιξης

1

2,9%

3,2%

Δεν βόλευε το ωράριο

2

5,7%

6,5%

Μακριά από τόπο κατοικίας

4

11,4%

12,9%

2

5,7%

6,5%

Προσωπικοί λόγοι

8

22,9%

25,8%

Όχι καλό εργασιακό περιβάλλον

2

5,7%

6,5%

Μικρή συνολική διάρκεια απασχόλησης

2

5,7%

6,5%

Δεν πρόσφερε ασφάλιση

3

8,6%

9,7%

Αναίρεση της εταιρείας

6

17,1%

19,4%

2

5,7%

6,5%

Άλλο

1

2,9%

3,2%

ΔΓ/ΔΑ

1

2,9%

3,2%

35

100,0%

112,9%

πρόταση

Δε

με

ενδιέφερε

αντικείμενο αυτό

a. Group

Percent

Χαμηλός μισθός

Εμφανίστηκε καλύτερη επαγγελματική

Total

Percent of

ιδιαίτερα

το

487

Καθήκοντα που ανατέθηκαν: Σαφή
Cumulative
Frequency
Valid

1 Απόλυτα

Percent

Valid Percent

Percent

145

63,3

63,3

63,3

2 Πολύ

50

21,8

21,8

85,2

3 Μέτρια

27

11,8

11,8

96,9

4 Λίγο

4

1,7

1,7

98,7

5 Καθόλου

3

1,3

1,3

100,0

229

100,0

100,0

Total

Καθήκοντα που ανατέθηκαν: Σχετικά με το αντικείμενο/ειδικότητα της πρακτικής
άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Voucher
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1 Απόλυτα

81

35,4

35,4

35,4

2 Πολύ

67

29,3

29,3

64,6

3 Μέτρια

55

24,0

24,0

88,6

4 Λίγο

20

8,7

8,7

97,4

6

2,6

2,6

100,0

229

100,0

100,0

5 Καθόλου
Total

Χρειάστηκε να εκτελέσετε εργασίες που δεν προβλέπονταν στο σχετικό
συμφωνητικό;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1 Ναι

48

21,0

21,0

21,0

2 Όχι

181

79,0

79,0

100,0

Total

229

100,0

100,0

Χρειάστηκε να εργαστείτε περισσότερο από όσο προβλεπόταν στο σχετικό
συμφωνητικό;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1 Ναι

29

12,7

12,7

12,7

2 Όχι

200

87,3

87,3

100,0

Total

229

100,0

100,0

488
Είχατε τη δυνατότητα να συζητήσετε με τον υπεύθυνο της επιχείρησης/φορέα τα καθήκοντα &
αρμοδιότητες που σας ανατέθηκαν;
Cumulative
Frequency
Valid

Ναι
Όχι, δε χρειάστηκε
Όχι,

δεν

δυνατότητα

Percent

Valid Percent

Percent

157

68,6

68,6

68,6

62

27,1

27,1

95,6

10

4,4

4,4

100,0

229

100,0

100,0

υπήρχε
συζήτησης

για τα καθήκοντα/αρμ...
Total

Υπήρξε κάποιου είδους εποπτεία από την επιχείρηση/τον φορέα;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

145

63,3

63,3

63,3

Όχι

78

34,1

34,1

97,4

6

2,6

2,6

100,0

229

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ (αυθ)
Total

Υπήρξε επόπτης/μέντορας που να φροντίζει ώστε η πρακτική σας άσκηση να
συνιστά μια εμπειρία μάθησης;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

150

65,5

65,5

65,5

Όχι

75

32,8

32,8

98,3

4

1,7

1,7

100,0

229

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ (αυθ)
Total

489

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης θεωρείτε ότι η συμπεριφορά της επιχείρησης/του
φορέα απέναντί σας ήταν…;
Cumulative
Frequency
Valid

ίδια με αυτή προς το
προσωπικό

Percent

Valid Percent

Percent

175

76,4

76,4

76,4

38

16,6

16,6

93,0

12

5,2

5,2

98,3

4

1,7

1,7

100,0

229

100,0

100,0

ευνοϊκότερη σε σχέση με
αυτή

προς

το

προσωπικό
δυσμενέστερη σε σχέση
με

αυτή

προς

το

προσωπικό
ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης θεωρείτε ότι το προσωπικό της επιχείρησης/του
φορέα σας αντιμετώπιζε…;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Φιλικά, ως συνάδελφο,
ως

άνθρωπο

σε

205

89,5

89,5

89,5

24

10,5

10,5

100,0

229

100,0

100,0

διαδικασία μάθησης
Με

καχυποψία,

ως

πιθανό κίνδυνο για τις
δικές τους θέσεις...
Total

490
Ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας στην επιχείρηση/φορέα όπου
πραγματοποιήσατε την πρακτική σας άσκηση
Cumulative
Frequency
Valid

1 Απόλυτα

Percent

Valid Percent

Percent

131

57,2

57,2

57,2

2 Πολύ

61

26,6

26,6

83,8

3 Μέτρια

31

13,5

13,5

97,4

4 Λίγο

4

1,7

1,7

99,1

5 Καθόλου

2

,9

,9

100,0

229

100,0

100,0

Total

Ικανοποίηση από τo ύψος της επιδότησης κατά την πρακτική άσκηση
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1 Απόλυτα

67

29,3

29,3

29,3

2 Πολύ

56

24,5

24,5

53,7

3 Μέτρια

77

33,6

33,6

87,3

4 Λίγο

14

6,1

6,1

93,4

5 Καθόλου

15

6,6

6,6

100,0

229

100,0

100,0

Total

Ικανοποίηση από την ασφαλιστική κάλυψη που είχατε κατά την πρακτική άσκηση
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1 Απόλυτα

71

31,0

31,0

31,0

2 Πολύ

48

21,0

21,0

52,0

3 Μέτρια

59

25,8

25,8

77,7

4 Λίγο

16

7,0

7,0

84,7

5 Καθόλου

29

12,7

12,7

97,4

6

2,6

2,6

100,0

229

100,0

100,0

6 Δεν μπορώ να πω
(αυθ)
Total

491

Ικανοποίηση από το ωράριο πρακτικής άσκησης
Cumulative
Frequency
Valid

1 Απόλυτα

Percent

Valid Percent

Percent

118

51,5

51,5

51,5

2 Πολύ

70

30,6

30,6

82,1

3 Μέτρια

33

14,4

14,4

96,5

4 Λίγο

7

3,1

3,1

99,6

5 Καθόλου

1

,4

,4

100,0

229

100,0

100,0

Total

Ικανοποίηση συνολικά από τη θέση που σας προσφέρθηκε
Cumulative
Frequency
Valid

1 Απόλυτα

Percent

Valid Percent

Percent

117

51,1

51,1

51,1

2 Πολύ

68

29,7

29,7

80,8

3 Μέτρια

34

14,8

14,8

95,6

4 Λίγο

8

3,5

3,5

99,1

5 Καθόλου

2

,9

,9

100,0

229

100,0

100,0

Total

θεωρείτε πως η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης που σας προσφέρθηκε
ήταν...;
Cumulative
Frequency
Valid

Πολύ μεγάλη

Percent

Valid Percent

Percent

9

3,9

3,9

3,9

41

17,9

17,9

21,8

138

60,3

60,3

82,1

Μικρή

27

11,8

11,8

93,9

Πολύ μικρή

14

6,1

6,1

100,0

229

100,0

100,0

Μεγάλη
Κανονική

Total

492
Θεωρείτε ότι η πρακτική σας άσκηση ήταν κυρίως…;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Εργασία, έκανα ό,τι και
οι άλλοι εργαζόμενοι με

98

42,8

42,8

42,8

125

54,6

54,6

97,4

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

2

,9

,9

98,3

Και τα δύο (αυθ)

4

1,7

1,7

100,0

229

100,0

100,0

ανάλογα κ...
Μάθηση μέσα από την
πράξη και την εμπειρία,
μπόρεσα να δι...

Total

Στη πρακτική άσκηση που σας προσφέρθηκε είχατε τη δυνατότητα να
εφαρμόσετε στην πράξη τις γνώσεις και δεξιότητες που αναπτύξατε στο
πρόγραμμα voucher
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1 Απόλυτα

54

23,6

23,6

23,6

2 Πολύ

82

35,8

35,8

59,4

3 Μέτρια

64

27,9

27,9

87,3

4 Λίγο

16

7,0

7,0

94,3

5 Καθόλου

13

5,7

5,7

100,0

229

100,0

100,0

Total

Η πρακτική άσκηση σας βοήθησε να αποκτήσετε δεξιότητες χρήσιμες για το
επάγγελμα στο οποίο θα θέλατε να απασχοληθείτε
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1 Απόλυτα

75

32,8

32,8

32,8

2 Πολύ

74

32,3

32,3

65,1

3 Μέτρια

57

24,9

24,9

90,0

4 Λίγο

10

4,4

4,4

94,3

5 Καθόλου

13

5,7

5,7

100,0

229

100,0

100,0

Total
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Η πρακτική άσκηση θα σας βοηθήσει στην εξεύρεση εργασίας
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1 Απόλυτα

57

24,9

24,9

24,9

2 Πολύ

81

35,4

35,4

60,3

3 Μέτρια

59

25,8

25,8

86,0

4 Λίγο

14

6,1

6,1

92,1

5 Καθόλου

17

7,4

7,4

99,6

1

,4

,4

100,0

229

100,0

100,0

6 Δεν γνωρίζω (αυθ)
Total

Θα επιθυμούσατε να εργαστείτε στην επιχείρηση στην οποία πραγματοποιήσατε την πρακτική
σας άσκηση;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Σίγουρα ναι

124

54,1

54,1

54,1

Μάλλον ναι

68

29,7

29,7

83,8

Μάλλον όχι

22

9,6

9,6

93,4

Σίγουρα όχι

12

5,2

5,2

98,7

3

1,3

1,3

100,0

229

100,0

100,0

Δεν

μπορώ

(αυθόρμητα)
Total

να

πω
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Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το Πρόγραμμα Voucher σας βοήθησε στην
προσπάθειά σας να ενταχθείτε στην αγορά εργασίας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Απόλυτα

50

19,2

19,2

19,2

Πολύ

86

33,0

33,0

52,1

Μέτρια

61

23,4

23,4

75,5

Λίγο

33

12,6

12,6

88,1

Καθόλου

30

11,5

11,5

99,6

ΔΑ (ΑΥΘ)

1

,4

,4

100,0

261

100,0

100,0

Total

Επιθυμείτε στο μέλλον να πραγματοποιούνται τέτοιου είδους προγράμματα όπως
το εν λόγω Πρόγραμμα Voucher στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την
Απασχόληση των Νέων;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

219

83,9

83,9

83,9

Όχι

40

15,3

15,3

99,2

2

,8

,8

100,0

261

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Συνεντεύξεις
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

- Π: Αρχικά θα θέλαμε να μας περιγράψετε την εμπλοκή της Διαχειριστικής Αρχής
είτε στο σχεδιασμό είτε στην υλοποίηση – πιο πολύ στην υλοποίηση - της
πρωτοβουλίας… Το ρόλο δηλαδή.
- Η ΠΑΝ όπως θα ξέρετε, χρηματοδοτεί σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή από τα
392.000.000, πόσα είναι… ένας ολόκληρος άξονας, χρηματοδοτεί σε μεγάλο βαθμό,
τα 240.000.000 – αν θυμάμαι καλά - , είναι το Youth Guarantee. To Youth Guarantee
λοιπόν, που είναι για την ομάδα έως 25 ετών, σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου από το
Υπουργείο Εργασίας. Η αρμόδια Υπηρεσία, η αρμόδια Διεύθυνση, που ήταν η
επισπεύδουσα για το σχεδιασμό, για το συντονισμό, για την επιβολή του στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν η Διεύθυνση Απασχόλησης. Είχε συσταθεί για το σκοπό
αυτό μια ομάδα, στην οποία συμμετείχαν και από Υπουργεία, που εμπλέκονται
στην εκπαίδευση των νέων, από το Παιδείας, από το Ναυτιλίας ενδεχομένως, από
διάφορα Υπουργεία, στην οποία εμείς δεν συμμετείχαμε. Δηλαδή, σαν
Διαχειριστική Αρχή, σαν Γενική Γραμματεία τότε, Το Υπουργείο Εργασίας… πριν
ενάμιση, δύο χρόνια, δηλαδή πριν αλλάξει το οργανόγραμμα λόγω του ΕΣΠΑ του
καινούριου, η συμμετοχή μας στην ομάδα αυτή του Youth Guarantee ήρθε προς το
τέλος και χωρίς να έχει ένα ρόλο ουσιαστικό. Άρα λοιπόν, το πλαίσιο του Youth
Guarantee και των δράσεων αυτών που σχεδιάστηκαν να υλοποιηθούν για τους
μικρούς, τους 18-24, έγινε χωρίς την εμπλοκή μας. Απλά εμείς ήρθαμε, επειδή
παράλληλα προετοιμαζόταν το πρόγραμμα που θα υποβάλλονταν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, και είπαμε ότι θα χρηματοδοτήσουμε το Youth Guarantee στο βαθμό που
είναι επιλέξιμο από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Στη
συντριπτική του πλειοψηφία δηλαδή, αν εξαιρέσουμε κάποιες δράσεις που ήταν
κάτι δημοσιότητες, κάτι ενέργειες ευαισθητοποίησης και τέτοια. Από εκεί και πέρα
η ομάδα 25-29, που δεν ήτανε στο κομμάτι του Guarantee και ήταν η επιλογή της
Ελλάδας να επεκταθεί η χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας απασχόλησης των νέων
και σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, μέχρι 30 χρονών, … ακολούθησε υπό τις
κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας με ένα σχεδιασμό σε δράσεις παρόμοιες με το
παρελθόν. Δηλαδή… νέων ελεύθερων επαγγελματιών, start-ups, θέσεις μέσα σε
επιχειρήσεις ΝΘΕ, έτσι; … Αυτά. Άρα, η εμπλοκή στο σχεδιασμό ήταν… πάνω –
κάτω όπως σας την περιέγραψα.
- Π: Ήταν λίγο επικουρική, προς το τέλος. Στην υλοποίηση;
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- Στην υλοποίηση… όταν αποφασίστηκε ότι θα γίνουν δράσεις εμπροσθοβαρείς από
το νέο ΕΣΠΑ, η Διαχειριστική Αρχή ήταν αυτή η οποία εξέδωσε τις προσκλήσεις για
τα Voucher, συμμετείχε μαζί την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Υπουργείου
Εργασίας, που είναι ο κύριος δικαιούχος, συμμετείχε σε ανασχεδιασμό λίγο των
προκηρύξεων, μετά και από αξιολόγηση που είχε γίνει. Άρα εκεί η εμπλοκή ήτανε
μεγαλύτερη. Δηλαδή πάντα στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης
κοινοτικών και άλλων πόρων, όπως ήταν τότε που η Διαχειριστική Αρχή αποτελούσε
κομμάτι της, υπήρχε μία συνεργασία στενή και στο σχεδιασμό και των
προσκλήσεων…
- Π: Και στο κανονιστικό πλαίσιο…
- Λιγότερο, γιατί σε αυτά είναι η ΣΕΚΤ, ήταν μάλλον, γιατί τώρα και αυτή έχει φύγει
εκτός του Υπουργείου, εκτός Γενικής Γραμματείας. Η Διαχειριστική Αρχή πιο πολύ
στο σχεδιασμό από την εμπειρία της υλοποίησης και της παρακολούθησης των
έργων.
- Π: Από την εμπειρία της υλοποίησης αυτών των έργων, ποια θεωρείτε ότι ήταν τα
πιο δυνατά σημεία, τα στοιχεία καινοτομίας και ποια τα πιο αδύναμα σημεία του
προγράμματος;
- Κοιτάξτε, αυτό που έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής είναι τα Voucher. Τρία Voucher
έχουνε τρέξει. Είναι αυτά τα δύο Voucher με δικαιούχο την ΕΥΕ και άλλο το Voucher
του τουρισμού.
- Π: ΕΕΔΕ και ΙΝΣΕΤΕ.
- Αυτά τα οποία επίσης ενταχθήκανε αλλά δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, είναι αυτές οι
καταρτίσεις των κλαδικών που θα γίνουν όμως χωρίς Voucher με την παραδοσιακή
διαδικασία της κατάρτισης με διαγωνισμούς, με τα ΚΕΚ. Έχει δείξει η εμπειρία ότι οι
δράσεις με Voucher… τρέχουν πιο γρήγορα… Η εμπειρία έχει δείξει και από την
προηγούμενη προγραμματική περίοδο ότι όταν υπάρχουν διαγωνισμοί,
διαγωνιστικές διαδικασίες με αναδόχους τα ΚΕΚ, τα πράγματα καθυστερούν πάρα
πολύ. Και είναι οι εποχές τέτοιες που δεν σηκώνουν καθυστερήσεις. Δηλαδή, η
αγορά και από την πλευρά των ΚΕΚ είτε συμμετέχουν με τη νέα μορφή που
συμμετέχουν στην υλοποίηση των Voucher, αλλά και από την πλευρά των ανέργων
ζητάει δράσεις. Καλώς ή κακώς είναι μια έξοδος διαφυγής. Αυτό είναι το κύριο
χαρακτηριστικό. Τώρα ότι μπορεί να έχουν αρνητικά τα Vouchers, σίγουρα μπορεί
να έχουν, έχουν αξιολογηθεί. Συμμετείχαμε στην προηγούμενη αξιολόγηση που είχε
γίνει από το ΕΕΚΕ. Ήμασταν εμείς εδώ σαν Διαχειριστική Αρχή που παραλάβαμε τη
μελέτη και την αξιολογήσαμε σαν Επιτροπή Παραλαβής δηλαδή. Έχει αναδείξει
σημαντικά πράγματα εκείνη η μελέτη… Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης…
αλλά είναι και η συγκυρία τέτοια που…
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- Π: Ναι, άρα εσείς αξιολογείτε ότι το γεγονός της ύπαρξης του Voucher, που είναι
ένα στοιχείο καινοτομίας αυτά τα προγράμματα, λειτούργησε θετικά ως προς την
ταχύτητα του προγράμματος.
- Ναι, ναι, αναμφισβήτητα.
- Π: Το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος αποδίδεται στα ΚΕΚ,
δηλαδή τα ΚΕΚ ως πάροχοι κατάρτισης συμμετέχουν από τη θεωρητική
επιμόρφωση μέχρι και όλο το κομμάτι που έχει να κάνει με σύζευξη,
συμβουλευτική κ.λπ. Αφενός θέλω την προσωπική σας άποψη, πώς το κρίνετε και
αφετέρου ως Αρχή Διαχείρισης, παρόλο που δεν ήσασταν τόσο στενά στην
υλοποίηση του έργου, στην παρακολούθηση, πώς θεωρείτε ότι θα πρέπει ή
διασφαλίστηκε η καλή επικοινωνία μεταξύ της Υπηρεσίας και των ΚΕΚ;
-

Κοιτάξτε, η μονάδα Α δεν είναι η μονάδα παρακολούθησης του έργου…

- Π: Από την εμπειρία σας, αυτό είπα…
- Σε αυτή την ερώτηση θα μπορούσε να σας απαντήσει κάποιος από την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης, η αρμόδια μονάδα, η ομάδα Β δηλαδή, η ομάδα Β1.1. Εμείς
εδώ σαν μονάδα Α δεν έχουμε την επικοινωνία με τα ΚΕΚ, έχουμε την επικοινωνία
μόνο με τον δικαιούχο. Έτσι; Και σε επίπεδο προγραμματικό. Δηλαδή ακόμα και
στην παρακολούθηση του έργου δεν έχουμε επικοινωνία. Εγώ σας είπα, η μόνη
επικοινωνία σαν μονάδα που μπορεί να είχαμε εμείς ήταν η συνεργασία με τον
προηγούμενο αξιολογητή.
- Π: Το καταλαβαίνω, εγώ ρωτάω για την εμπειρία σας…
- Άρα, αυτή είναι η εμπειρία. Δεν έχω να καταθέσω. Πιο πολύ στην ερώτηση που
κάνετε ίσως να μπορούσε να σας πει πράγματα στο θέμα της σύζευξης, στο θέμα
των ρόλων των ΚΕΚ, πιο πολλά η μονάδα παρακολούθησης. Που και πάλι όμως,
επειδή είναι το έργο τέτοιο, και δεν είναι το ΚΕΚ ανάδοχος και δεν υπάρχει επαφή
και επικοινωνία στην παρακολούθηση του έργου αλλά μόνο με τον δικαιούχο,
νομίζω ότι… η εικόνα μπορεί να μην είναι καλή. Σε κάθε περίπτωση αυτό που
χρειάζεται είναι κάποιος… χρειαζόταν κάποιος ρόλος που ήρθε τώρα και τον πήρε
το ΚΕΚ, έτσι; Για να πετύχει αυτή τη σύζευξη. Και για να καταφέρει η δράση να
υλοποιηθεί έτσι γρήγορα, με αυτόν τον ευέλικτο τρόπο, με τη μεθοδολογία του
Voucher, που να μην είναι κρατική ενίσχυση… Όλα… όλα… όλα αυτά χρειαζόταν να
βρεθεί κάποιος να κάνει όλο αυτό το matching. Τώρα, αν αυτός ο κάποιος δεν είναι
το ΚΕΚ, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ ποιος θα μπορούσε να είναι…
- Π: Και κάτι τελευταίο. Και πάλι από την εμπειρία σας, που δεν είναι μόνο σε αυτό
το πρόγραμμα, αλλά και ευρύτερα σε προγράμματα που έχετε συμμετάσχει στο
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σχεδιασμό και στην υλοποίηση. Τι θα κρατούσατε, τι θα θέλατε να αλλάξει, τι θα
θέλατε είτε να απαλειφθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είτε να ενδυναμωθεί,
είτε να προστεθεί;
- … Νομίζω ότι πρέπει να… δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό βέβαια, αλλά
νομίζω πρέπει να δοθεί ένα κίνητρο στις επιχειρήσεις ισχυρότερο στο να
συμμετέχουνε με την… ίσως με τη συμμετοχή τους σε ένα ευρύτερο μητρώο
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τα Voucher. Δεν ξέρω οι επιχειρήσεις πόσο… Θα
ήθελα να ακούσω επιχειρήσεις μεγάλες…, που δεν θυμάμαι από την προηγούμενη
αξιολόγηση σε τι βαθμό συμμετείχανε σε focus group και σε… Υπήρχαν επιχειρήσεις
μεγάλες αλλά ήταν πιο πολύ – αν θυμάμαι καλά – του λιανικού εμπορίου, super
market ή αλυσίδες καταστημάτων. Θα ήθελα να μπαίνανε πιο ισχυρές, έτσι
επιχειρήσεις με προοπτικές καλύτερες και για τους ωφελούμενους.
- Π: Βιομηχανία κ.λπ. δηλαδή…
- Βέβαια, είναι και η συγκυρία η οικονομική τέτοια – αντιλαμβάνομαι – που και οι
επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου ζητάνε ευκαιριακά, να κλείσουν τρύπες…
- Π: Είναι και ο τρόπος πρόσληψης… Νομίζω και εγώ ότι το κομμάτι που θα ήταν
πολύ ενδιαφέρον, είναι να εκπαιδεύσουμε επιχειρήσεις στο να γίνονται πραγματικά
οι χώροι εργασίας, χώροι μάθησης και να έχουν αυτή την προσέγγιση.
- Ναι, αυτό. Γι’ αυτό θέλει να είναι επιχειρήσεις που να έχουν μια προοπτική μέσα ο
ωφελούμενος όταν θα μπει.
- Π: Θα ξέρει – πιστεύω – και ο επόπτης, αυτός που θα είναι υπεύθυνος γι’ αυτόν τι
θα πρέπει να κάνει, όχι απλά να δουλεύει… Νομίζω αυτό είναι ένα στοιχείο που θα
μπορούσε να μπει στο πρόγραμμα και να προταθεί. Η εκπαίδευση των
επιχειρήσεων ή η εκπαίδευση των εποπτών. Οπότε θεωρείτε και εσείς ότι ένα
κομμάτι έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις
το ίδιο το πρόγραμμα.
- Ναι, ναι.
-Π: Θα θέλατε να αναβαθμιστεί και να ενδυναμωθεί…
- Ωστόσο, δεν σας κρύβω ότι όχι τόσο από την αξιολόγηση αλλά από τα τηλέφωνα
που χτυπάνε στην υπηρεσία… οι νέοι ωφελούμενοι είναι μια περίεργη κατηγορία
ατόμων, έτσι; Δηλαδή, ακόμα και άνθρωποι που έχουν τελειώσει τις σπουδές τους,
θέλω να σταθώ πιο πολύ σε αυτούς και όχι στα παιδιά που έχουν τελειώσει το
Λύκειο μόνο… Είναι έτσι πολύ ελιτίστικες οι επιλογές τους και η νοοτροπία τους,
που αναρωτιέμαι…
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- Π: Αλήθεια, αυτός είναι κοινός παρανομαστής σε όσους έχω πάει, που έχω πάει σε
ΚΕΚ μεγάλα, έχω πάει σε επιχειρήσεις ή εγώ ή οι συνάδελφοι που παίρνουμε τις
συνεντεύξεις. Υπάρχει αυτός ο κοινός παρανομαστής ότι υπάρχει αυτή η νοοτροπία
των ωφελούμενων, που δεν κάνει οποιαδήποτε τέτοια…
- Ναι, ναι. Και αναρωτιέμαι γιατί. Γιατί έχουνε γίνει έτσι σήμερα τα νέα παιδιά; …
Δεν ξέρω γιατί. Όταν εμείς πριν 20 χρόνια βγήκαμε στην αγορά εργασίας, που ήτανε
καλές εποχές,… οι περισσότεροι από εμάς ξεκινήσαμε με το να κάνουμε τη
διακίνηση εγγράφων σε μια εταιρεία συμβούλων, σε ένα γραφείο… Δηλαδή…
Σήμερα τους βλέπεις όλους και είναι λίγο δώσε μου την καρέκλα και το γραφείο του
διευθυντή, κάπως έτσι. Χαριτολογώντας τώρα μεν, αλλά δεν πολυζορίζονται τα
παιδιά.
- Π: Θα ήθελα… είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, εντάξει, δεν θα προκύψει από
την έρευνα, από την αξιολόγηση, αλλά θα θέλαμε να το δούμε… Δηλαδή, νομίζω
ότι – προσωπική μου άποψη που δεν θα καταγραφεί κιόλας στη συνέντευξη – ότι
μπορεί εκεί να έχει παίξει λίγο ρόλο και το ίδιο το Voucher. Δηλαδή, νομίζω ότι ο
ωφελούμενος πάει και έχει αυτός τα λεφτά και τα δίνει και εκεί
διαπραγματεύεται με έναν άλλο αέρα τη θέση που θα πάρει στην επιχείρηση.
- Ε, τι διαπραγματεύεται τώρα…
- Π: Τέλος πάντων, διαπραγματεύεται όχι με την κακή έννοια, το τι θα γίνω στην
επιχείρηση. Ενώ, αυτά τα πράγματα που κάνουμε εμείς που δεν έχει Voucher, που
έχει πολύ καλά πράγματα το Voucher, γιατί και αυτά που είπατε είναι πολύ θετικά…
Επειδή κάποιος είτε θα είναι συγγενής σε αυτή την επιχείρηση, είτε μετά θα πάει
και πει «ΟΚ, ευτυχώς που βρήκα μια επιχείρηση να πάω», είναι λιγότερο. Όχι ότι
δεν υπάρχουν τέτοια περιστατικά που λέτε, ελιτίστικης νοοτροπίας, είναι λίγο
λιγότερα, είναι λίγο πιο προσγειωμένος, γιατί δεν κάνει αυτός τη διαπραγμάτευση.
- Ναι, δεν ξέρω…
- Π: Δηλαδή αυτό έχω να το δω… Κάποια στιγμή συγκριτικά με άλλα προγράμματα,
αυτό που είπατε, είναι κοινός παρανομαστής όλων, το ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν
μια πιο ελιτίστικη νοοτροπία από αυτή που θα έπρεπε να έχουν.
- Ναι.
- Τώρα τα επόμενα προγράμματα τα οποία θα βγούνε, νομίζω ότι είναι… Δηλαδή θα
είναι αυτές οι καταρτίσεις, οι οποίες θα γίνουν με τον κλασικό τρόπο, και δεν έχουν
μετά… είναι κατάρτιση σκέτο, δεν έχουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις… Μετά
θα βγούνε όμως κομμάτια και με πρακτική άσκηση – αν θυμάμαι καλά -.
- Π: Και αυτά με την λογική του κουπονιού θα είναι…
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- Δεν είμαι σίγουρη ότι θα είναι με την πρακτική του κουπονιού… Δεν έχει δείξει η
εξειδίκευση ότι θα είναι με την πρακτική του κουπονιού.
- Π: Ευχαριστώ πολύ…
- Παρακαλώ.
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Η Ε.Υ.Ε. καταρχήν ήταν ο δικαιούχος στον οποίο εκχωρήθηκε το ποσό… Συμμετείχε
καθοριστικά, είχε τον πρώτο λόγο στη διαμόρφωση των δύο προσκλήσεων, το 18-24
και 25-29. Στη συνέχεια είχε το know-how από το 18-29 στο στήσιμο που υπήρχε
ανάμεσα στην υπηρεσία μας, στη συνεργασία, στη συνέργια ανάμεσα στην
υπηρεσία μας, στο ΔΙΟΦΑΝΤΟ, το επιστημονικό ινστιτούτο που κάνει την
υποστήριξη την τεχνική, και το Ταμείο Παρακαταθηκών που λειτουργεί σαν
τραπεζικό σύστημα για τις πληρωμές. Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της
υποβολής αιτήσεων και της μοριοδότησης και όλα αυτά, ξεκινήσαμε να
παρακολουθούμε τη διαχείριση του προγράμματος η δική μου μονάδα, η Β’.
-Π: Στην παρακολούθηση τώρα, επειδή ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος
εκχωρείται μέσω προσκλήσεων στα Κ.Ε.Κ. που είναι οι πάροχοι κατάρτισης. Πώς
διασφαλίστηκε η επικοινωνία μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου; Πόσο
μπορεί και να διασφαλιστεί;
- Μέσα από το σύστημα, ναι. Το σύστημα έχει κτιστεί σύμφωνα με την πρόσκληση,
που λέμε ότι κατ’ αρχήν ένας για να χαρακτηριστεί πάροχος πρέπει να έχει τις
προϋποθέσεις που λέει η πρόσκληση. Οπότε για να τους δεχτεί το μητρώο, που
κάνουν το αίτημά τους, έχουν αυτά τα αρχικά ας πούμε… Και αντίστοιχα και το
παιδί για να χαρακτηριστεί ωφελούμενος, ο ενδιαφερόμενος. Στη συνέχεια υπήρχε
αναλυτικά μέσα το κομμάτι της θεωρητικής κατάρτισης, πώς πρέπει να υλοποιηθεί,
με βάση ποιες προϋποθέσεις, το κομμάτι της πρακτικής κ.λπ. Οι πάροχοι περνούσαν
μέσα από τα τμήματά τους, ότι χρειαζόταν σε παρουσιολόγιο…
- Π.: Νομίζω ότι ένα στοιχείο καινοτόμο ήταν ότι ήταν ηλεκτρονικό το
παρουσιολόγιο σε αυτά, ε;
- Ναι, βέβαια, ηλεκτρονικό. Υπήρχε συνεχής παρακολούθηση, κάτι που βέβαια που
η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύει και τη ζωή και τη δική μας και του παρόχου και του
ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ, είναι λίγο δύσκολο να συντονιστούν όλοι, μία ώρα να ξεφύγει…
γίνεται ολόκληρη αναστάτωση… Τέλος πάντων. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωνόταν
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η θεωρία, η θεωρητική κατάρτιση, ήταν υποχρεωμένος ο πάροχος – όπως έλεγε και
η πρόσκληση – να περάσει κάποιες εκθέσεις και όλα τα σχετικά για να ολοκληρωθεί
και να έχει δικαίωμα να πληρωθεί. Το αντίστοιχο συνέβαινε και στην πρακτική. Είχε
ο πάροχος την ευθύνη να ελέγχει εάν όντως το παιδί παρακολουθεί σωστά την
πρακτική του άσκηση ή να συντονίζεται με τον εκάστοτε επιχειρηματία για το αν
υπάρχει – τέλος πάντων – υποστήριξη στον ωφελούμενο, ενδιαφέρον από τον
ωφελούμενο, για τις παρουσίες, γιατί ο πάροχος τα περνούσε αυτά. Και στη
συνέχεια έχει προβλεφθεί το κομμάτι της, αλλά δεν θα επιδοτηθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ.
μόνο… υπάρχει πρόβλεψη για απασχόληση, όπως είχαμε στο 18-29. Βέβαια αυτό το
κομμάτι δεν θα επιδοτηθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ., δεν θα επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις,
αν θέλουν από μόνες τους θα κρατήσουν τα παιδιά.
- Π: Κατάλαβα. Οπότε, η επικοινωνία, η διασφάλιση της ποιότητας, ένα κομμάτι της
ήτανε η σαφήνεια των προσκλήσεων, το κανονιστικό πλαίσιο…
- Ήταν μπούσουλας κανονικός η πρόσκληση και φυσικά υπήρχε και το σύστημα
διαχείρισης που λειτουργεί σαν νομοθετικό πλαίσιο. Όπου χρειαζόντουσαν
διευκρινίσεις, βγάζαμε ανακοινώσεις στο site, στο voucher.com. Και υπήρχαν και
στην αρχή διευκρινιστικές… έτσι... μετά από ερωτήματα και κατά τη διάρκεια των
προσκλήσεων απαντούσαμε σε ερωτήματα που μπορεί να είχαν να κάνουν και με
την υποβολή των προτάσεων, αλλά και με την υλοποίηση. Κάποια εν μέρει είχανε,
ήταν και ένας μπούσουλας για να δούνε και πώς θα λειτουργήσουνε.
- Π: Από την εμπειρία της υλοποίησης ποια νομίζετε είναι τα πιο δυνατά σημεία του
προγράμματος;
- … Κοιτάξτε τώρα… δυνατά σημεία… Δυνατά σημεία ήταν, τώρα να μην αναφέρω
τη θεωρητική κατάρτιση γιατί ήταν οριζόντιες δεξιότητες. Οι οριζόντιες δεξιότητες
δεν σου δίνουνε κάποια εξειδίκευση απλώς μία γενική εισαγωγή στην αγορά.
Νομίζω το δυνατό σημείο του Voucher είναι ο ντόρος που έχει γίνει γύρω από αυτό,
που λειτούργησε και αρνητικά και θετικά. Δηλαδή, υπήρχαν επιχειρήσεις που
έβγαλαν ακόμα και διαφήμιση «εμείς θέλουμε παιδιά με Voucher να
προσληφθούν», λες και ήταν πρόσληψη αυτό. Βέβαια, δόθηκε μία ευκαιρία στα

503
παιδιά αυτά, που πιστεύω, και από λεγόμενα ωφελουμένων αλλά και από τους
ίδιους τους παρόχους και από επιχειρήσεις που συζητάω μαζί τους και τηλεφωνικά
και με e-mail, είδα ότι πολλά από αυτά τα παιδιά δεν θα είχαν την ευκαιρία, ούτε
αυτό το πεντάμηνο να μπουν σε ένα χώρο εργασιακό…
- Π: Να αποκτήσουν μια επαγγελματική εμπειρία.
- Να έρθουν σε μια τριβή με την αγορά εργασίας. Ούτε οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα
μπορούσαν να πάρουν άτομα. Φυσικά, βέβαια πάντα αυτό με την αίρεση του να
υπάρχει έλεγχος να μην γίνει υποκατάστατο της εργασίας το Voucher. Αλλά δεν
θεωρώ ότι λειτούργησε και πολύ έτσι, γιατί δεν μπορεί να γίνει υποκατάστατο της
εργασίας για μία τόσο σύντομη παραμονή ενός ατόμου, όταν θες – ας πούμεκάποιο διάστημα να τον εκπαιδεύσεις. Πιο πολύ χάνεις από το δυναμικό σου στην
εκπαίδευση παρά… Υπάρχει και κέρδος, αλλά ισοσκελίζεται η χασούρα με το
κέρδος. Θεωρώ ότι… κατά πλειοψηφία λειτούργησε υπέρ των παιδιών αυτό. Το
αρνητικό ήταν ότι καθυστέρησαν οι χρηματοδοτήσεις από εμάς, οι πληρωμές κ.λπ.,
γιατί υπήρχε δέσμευση, υπήρχε από την υπηρεσία ενημέρωση ότι δεν μπορεί να
ανταποκριθεί σε όλον αυτόν τον όγκο των πληρωμών. Εμείς είχαμε κάνει πρόταση
να πάμε και έξι μήνες μετά. Αλλά βέβαια, λόγω της κρίσης και λόγω άλλων
καταστάσεων έπρεπε να επιταχυνθεί, επισπευσθεί. Εκεί λίγο υπήρξε ένα πρόβλημα
με τις χρηματοδοτήσεις, ότι δεν λειτουργούσε σαν... Εντάξει, σε κάθε περίπτωση
εργασία δεν είναι το Voucher, είναι κατάρτιση, πάντα οι καταρτίσεις… Και εγώ που
ήμουν μικρή και έκανα… ένα χρόνο μετά μας πληρώνανε… Πότε δίνανε…;
-Π: Η ελληνική πραγματικότητα.
- Το άσχημο ήταν ότι το λέει η πρόσκληση μέσα. Όταν, λοιπόν, στο αναφέρει η
πρόσκληση, στο αναφέρει το συμφωνητικό, και εσύ πια πιστεύεις ότι θα γίνει έτσι.
Όμως, στην πραγματικότητα δεν μπόρεσε να λειτουργήσει έτσι.
- Π: Από την εμπειρία των προγραμμάτων συνήθως… Εκεί είναι το ζήτημα που
έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς, ότι επειδή όλοι οι ωφελούμενοι αναγκάζονται να
πηγαίνουν καθημερινά σε χώρους δουλειάς, εκεί είχαν ένα έξοδο που μπορεί να
μην μπορούσαν να καλύψουν και να βρισκόντουσαν σε δύσκολη θέση. Αυτό…
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- Αυτό, και πραγματικά γι’ αυτό το αναφέρω κιόλας, αλλιώς δεν ήταν μείον για μένα
τόσο πολύ αυτό. Αλλά επειδή περνάμε και δύσκολη περίοδο, όπου άλλο παιδί το
ήθελε το χαρτζιλίκι για να πάει ένα τριήμερο και άλλο το ήθελε η οικογένεια να
πληρώσει τη ΔΕΗ. Τα έχω ζήσει αυτά εδώ. Εκεί ήταν ένα θέμα… Κατά τα άλλα έχω
εικόνα και από επιχειρήσεις που από μόνοι τους δίνανε. Εντάξει τώρα, είναι και
λίγο αναλγησία να έχεις έναν άνθρωπο πέντε μήνες να σου προσφέρει την όποια
δουλειά, γιατί ένας επιχειρηματίας αν δεν δουλέψει κιόλας, δεν θα τον πάρει μόνο
για διακοσμητικό, ό,τι και να πούμε, σωστά – λάθος, θα κάνει δουλειά τέλος
πάντων. Ήταν επιχειρήσεις που πληρώνανε. Δηλαδή, είναι και αυτό το καλό, ότι
είχανε το φιλότιμο έστω να βάλουνε τα εισιτήρια ας πούμε. Και ήτανε και
περίπτωση που δεν έδινε ούτε τυρόπιτα, γιατί λέει στους άλλους ήτανε αρχή της
επιχείρησης να μην τρώνε από αυτά που πουλάνε. Και έβαλε τον άνθρωπο που δεν
τον πλήρωνε, που τον είχε δωρεάν, στην ίδια μοίρα με τους άλλους… Εντάξει, εδώ
μετράει και το φιλότιμο των ανθρώπων… τι να πεις; Αλλά από εμάς εδώ έγινε…
πολύ μεγάλη προσπάθεια.
- Π: Έχετε εικόνα περίπου πόσο ήταν το ποσοστό των μεγάλων επιχειρήσεων που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα;
- … Για μεγάλες επιχειρήσεις όχι, δεν έχω εικόνα σ’ αυτό… Αυτό, ίσως έχουμε από το
ΕΕΚΕ την αξιολόγηση 18-29, που λογικά θα πρέπει να την έχει παραδώσει το ΕΕΚΕ,
ακόμα δεν έχουμε μια ενημέρωση αν την έχουμε… Γιατί τώρα πληρώνουν το
τρακοσάρι - ας πούμε – οπότε ίσως να μην την έχει παραδώσει ακόμα. Εκεί μπορεί
να δούμε τις αναλογίες. Αλλά έτσι, στατιστικά δεν έχω εικόνα. Πάντα ήταν
μικρομεσαίες οι περισσότερες…
- Π: Εντάξει, γιατί έτσι είναι και η ελληνική οικονομία.
- Ή μικρά μαγαζιά γιατί ήτανε και η περιφέρεια…
- Π: Σε προγράμματα αντίστοιχα που έχουμε κάνει περίπου το 95% είναι μικρές και
πολύ μικρές, κάπου εκεί πάει. Από σημεία που θα θέλατε, από την υλοποίηση, από
την εμπειρία της υλοποίησης, να αλλάξετε, να προσθέσετε ή να αναβαθμίσετε σε
όλο το πλαίσιο της πρωτοβουλίας;
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- … Ίσως να κάνουμε λίγο πιο εύκολο το … αλλά δεν ξέρω στην πράξη πώς μπορεί να
λειτουργήσει… Έχουμε εντοπίσει κάποια σημεία τεχνικά περισσότερο, να γίνει πιο
εύκολο το σύστημα το ηλεκτρονικό, γιατί μας κόλλησε σε πολλά σημεία.
- Π: Και η συμβατότητα με τα πληροφοριακά συστήματα των παρόχων που είναι
σημαντικό…
- Ναι, και αυτό. Εκεί λίγο είχαμε θέματα.
- Π: Με τους παρόχους κατάρτισης θεωρείτε ότι το μητρώο και οι προδιαγραφές
που θέτει είναι επαρκείς;
- Εδώ οι απόψεις διίστανται. Άλλοι θέλανε να είναι πάρα πολύ αυστηρές οι
προϋποθέσεις… άλλοι θέλανε να γίνει πιο βατό, πιο προσβάσιμο σε μικρούς
παρόχους. Γι’ αυτό το λόγο και τελικά μπήκαν και τα ΚΕΒΙΔΙΜ Ι, τα φροντιστήρια,
όλα, τα πάντα. Δεν πιστεύω ότι στην πράξη παρουσιάστηκε ιδιαίτερο πρόβλημα.
Δεν είδα δηλαδή κάτι ιδιαίτερο. Μάλιστα, είδα από μικρούς παρόχους ότι επειδή
ακριβώς είχαν και ένα κομμάτι… - ας το πούμε – αυτό του ερασιτέχνη που έχει και
το όνειρο…
- Π: Τον ενθουσιασμό…
- Τον ενθουσιασμό, προσπαθούσαν να κάνουν και πολύ καλό matching με τις
επιχειρήσεις.
- Π: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
- Είχε έρθει κάποιος και μου είχε πει «τους καταρτίσαμε, πήγαμε, βρήκαμε, εκεί… στο Περιστέρι συγκεκριμένα-, ασφαλιστικές να πάνε στις συγκεκριμένες τα
παιδιά»… Ενώ οι μεγάλοι που είχαν και τα πάντα όλα – να το πούμε κιόλας – όταν
έχεις 80 προγράμματα, 80 τμήματα με 20 άτομα, τι να κάνεις; Εδώ θέλει επιτελείο…
- Π: Θέλει μεγάλο επιτελείο.
- Επιτελείο που να ασχοληθεί με αυτό και η αλήθεια είναι ότι δεν το κάνανε.
- Π: Εταιρεία συμβούλων θέλει.
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- Εκεί υπάρχει ένα θέμα, γι’ αυτό το λόγο στα επόμενα θα είμαστε πολύ αυστηροί,
τουλάχιστον εγώ θα εισηγηθώ αυτό το πράγμα, διότι δεν γίνεται να πληρώνεσαι
τόσο και να μην διαθέτεις ένα σημαντικό ποσό ώστε να γίνει… η ενημέρωση –
εκπαίδευση στα παιδιά και με τους παρόχους και η παρακολούθηση σωστή… δεν
γίνεται να βάζεις την γραμματέα που έχει τα χίλια όσα να ασχολείται και με αυτό…
Δηλαδή κάνανε τέτοια. Τώρα θα το δούμε. Ελπίζω να έχουμε το διάστημα να
δούμε…
- Π: Να το ανασχεδιάσετε;
- Ναι, να δούμε λίγο… σε κάποια σημεία…
- Π: Αλλά εσείς θεωρείτε ότι και η λογική του κουπονιού, που ήταν το καινοτομικό
στοιχείο αυτών των προγραμμάτων, λειτούργησε θετικά; Αυτό είναι ένα γεγονός
που αξίζει να το σχολιάσουμε, η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής, βέβαια όσο
ελεύθερη… Πώς την αξιολογείτε εσείς;
- Δόθηκε μια ελευθερία και στους παρόχους, όταν είχε τις προϋποθέσεις και
μπορούσε να ανταποκριθεί, να μπει, χωρίς να υπάρχει το κόψιμο της επιτροπής
αξιολόγησης που μπορεί να λειτουργούσαν χίλια δυο άλλα κατά καιρούς και να
παραπονιούνται οι εταιρείες και τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Και στα
παιδιά, γιατί έγινε… Είναι μια δυνατότητα που δόθηκε μαζικά σε μεγάλο πληθυσμό
σε όλη την Ελλάδα. Δεν ήταν όπως τα κλασικά, τα συμβατικά προγράμματα… Και
μπόρεσαν όλοι, οι περισσότεροι, να συμμετάσχουν. Άσχετα αν είχαν τις
προϋποθέσεις για να… Αξιολογήθηκαν αντικειμενικά με βάση τις προϋποθέσεις που
είχε η πρόσκληση οπότε δεν μπορούσε κανείς να πει τίποτα για τη μοριοδότηση και
τα παιδιά και οι πάροχοι… Θα μπορούσε παράλληλα με τα συμβατικά… τα
συμβατικά εντάξει, μπορείς να δώσεις κάποιες άλλες… να γίνουν για πιο
εξειδικευμένες περιπτώσεις και να έχεις κάποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις, και από
τους παρόχους τις δυνατότητές τους αλλά και από τα άτομα. Μπορεί να είναι άτομα
ειδικών κατηγοριών. Ας πούμε εδώ δεν μπορούσαμε εύκολα να βάλουμε ΑΜΕΑ, δεν
τα περιορίσαμε, δεν είπαμε «δεν μπαίνετε», αλλά πώς θα μπορούσαμε να τα
εξασφαλίσουμε; Να τους πούμε τι; Όταν έχω περιπτώσεις που από τρεις
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επιχειρήσεις διώχνουν κάποιον που δεν καταλαβαίνει ιδιαίτερα. Δηλαδή… εντάξει…
Εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε ιδιαίτερα προγράμματα. Αλλά… ή σε κάποιες
άλλες κατηγορίες για να δώσουμε πιστοποίηση –ας πούμε-. Αλλά τώρα στα
συγκεκριμένα…
- Π: Φαίνεται ότι λειτούργησε αυτό το πράγμα.
- Λειτούργησε. Ακόμα και με την πιστοποίηση λειτούργησε, γιατί είχαμε και τους
φορτοεκφορτωτές που πιστοποιήθηκαν και οι δημοσιογράφοι, μια χαρά, δεν
μπορώ να πω.
- Π: Οπότε εσείς αξιολογικά, το γεγονός ότι υπάρχει μια «ελεύθερη επιλογή» (εντός
εισαγωγικών), γιατί καμία επιλογή στη ζωή δεν είναι ελεύθερη, το κρίνετε θετικά…
- Τι να σας πω; Όταν ερχόντουσαν εδώ περιπτώσεις και μου έλεγαν ότι αν δεν
είχαμε αυτή την ευκαιρία, δεν θα μπορούσαμε να πάμε… Γιατί σας λέω η γκάμα, το
άνοιγμα της ψαλίδας είναι μεγάλο, μπορεί να ήταν το παιδί που το μόνο που το
ενδιέφερε ήταν ένα επίδομα και τίποτα άλλο για να ζήσει, για να ζει η οικογένειά
του και ήταν και το παιδί με το μεταπτυχιακό και ήξερε την τάδε εταιρεία, ήξερε τον
τάδε προσωπάρχη που του έλεγε έλα πέντε μήνες, να δοκιμαστείς, να σε δουν και
οι άλλοι και θα σε πάρουμε χημικό. Δηλαδή έχω τέτοιες περιπτώσεις, πάρα πολλές
περιπτώσεις σε όλα τα μεγέθη. Οπότε δεν μπορώ να πω με ευκολία «Α, πα, πα
καταργήστε το Voucher». Και επειδή… υπήρχε διχογνωμία, υπήρχαν και οι
αρνητικές φωνές και ένα μπέρδεμα γενικότερα, γιατί συνήθως αυτοί που φωνάζουν
ακούγονται περισσότερο από αυτούς που… και με την καινούρια πολιτική ηγεσία
πάλι –ας πούμε- που το είχα συζητήσει και είχαν και αυτοί ένα ερωτηματικό… έλεγα
ότι όλα τα πράγματα, και το αυτοκίνητο μπορεί να γίνει και φονικό όπλο, μπορεί και
να μας εξυπηρετήσει. Όλα είναι πώς τα χρησιμοποιείς.
- Π: Το έλεγαν και οι αρχαίοι αυτό, τα πάντα έγκεινται στη χρήση τους.
- Ακριβώς. Αν βρεις τη σωστή τη χρήση. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που είχε προτείνει
ο αξιολογητής του ΕΕΚΕ με βάση το προηγούμενο, που έχουμε όλη την εικόνα, ότι
πια οι πάροχοι, οι επιχειρήσεις μάλλον θα πρέπει να μπαίνουν μέσα και να
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προσφέρουν και αυτές κάτι. Δεν μπορεί με πάτημα την κρίση να λέμε «Α! Σας τους
δίνουμε», θα πρέπει να δεσμευτούν και αυτοί σε κάτι. Αυτό θα το προσδιορίσουμε
στη συνέχεια τι θα είναι, οικονομικό θα είναι; Κάτι θα είναι. Τώρα τους βάλαμε στα
καινούρια… κάτι σαν bonus, ότι αν έχετε κρατήσει τα άτομα αυτά, θα έχετε
δικαίωμα να παίρνετε περισσότερους σε αναλογία για τις πιο μεγάλες επιχειρήσεις.
Άμα δούμε δηλαδή, ότι τους απασχολεί κανονικά πια και δεν βασίζεται μόνο στην
επιδότηση, θα έχει μεγαλύτερη ανταμοιβή.
- Π: Κίνητρα.
- Η αλήθεια πάντως είναι πέρα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένα κρίσιμο
σημείο –νομίζω- όλων αυτών των παρεμβάσεων είναι να δημιουργήσουμε και την
αντίστοιχη κουλτούρα στις επιχειρήσεις, ότι πραγματικά οι χώροι εργασίας
μπορούν να γίνουν και χώροι μάθησης και να τους εκπαιδεύσουμε κιόλας για αυτό.
Δηλαδή, νομίζω ότι συνολικά στις πολιτικές απασχόλησης που περιέχουν μέσα
κομμάτια επαγγελματικής εμπειρίας, πρακτικής άσκησης είναι πολύ πιο κρίσιμος ο
ρόλος… Εμένα δεν με ενδιαφέρει μια επιχείρηση να της πω ότι «θα δώσεις και
πέντε δραχμές», αρκεί ο επόπτης της να κάνει πολύ σωστά την καθοδήγηση, το
mentoring. Οπότε νομίζω ότι για μένα εκεί είναι το κρίσιμο, δηλαδή να κάνουμε…
και το όραμα να δημιουργήσουμε και ένα μητρώο αυτών των επιχειρήσεων. Ακόμα
και να τους αξιολογούσαμε.
- Και αυτές οι βελτιώσεις μπορούν να προχωρήσουν έτσι.
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- Γ: … και στο σχεδιασμό του και στην υλοποίησή του, δηλαδή πώς το είδατε εσείς
ως Οργανισμός από την άποψη των καινοτομιών, που ενδεχομένως είχε, και των
αδυναμιών που φάνηκαν στην πορεία τόσο στη σχεδιαστική του φάση όσο και κατά
τη διάρκεια της υλοποίησης; Και σε αυτό το επίπεδο κάθε ένας από αυτούς που
μιλάμε έχει μια διαφορετική οπτική γωνία. Οι επιχειρήσεις λένε «θα ήθελα
περισσότερη πρακτική άσκηση, κάντο 12 μήνες», τα ΚΕΚ σου λένε «θα ήθελα
περισσότερη θεωρία σε πιο σπασμένα…»
- Το δικό μας πρόγραμμα ήτανε το «Επιταγή διασύνδεσης στην αγορά εργασίας
ανέργων, αποφοίτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ». Ήταν στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης
και τα μεγάλα αστικά κέντρα δεν παίζανε. Αφορούσε περίπου… 14.000 ανέργους,
έτσι βγήκε το πρόγραμμα, αποφοίτους έως 29. Ο συνολικός προϋπολογισμός ήταν
45.000.000. Η λογική ήταν 120 ώρες θεωρίας και άλλες 480 πρακτικής άσκησης.
Δηλαδή, συνολικά η υλοποίηση κράτησε 5-6 μήνες. Το πρόγραμμα αυτό είχε την
εξής… Κατ’ αρχήν, σαν ΟΑΕΔ είχε μία ιδιαιτερότητα, γιατί αυτό το πρόγραμμα ενώ
είχε ξεκινήσει να ετοιμάζεται από το ’14, την ώρα που ήταν έτοιμο να υλοποιηθεί
και να βγει στην αγορά, είχαμε ήδη τους ωφελούμενους και αξιολογούσαμε τους
παρόχους, λόγω της αλλαγής της κατάστασης υπήρχε μια στασιμότητα, ένας
προβληματισμός αν θα γίνει, δεν θα γίνει, και επειδή αυτά ήταν ΕΣΠΑ, που έπρεπε
31.12 και να έχουμε πληρώσει, την τελευταία στιγμή πάρθηκε η απόφαση τελικά να
γίνει. Μειώθηκαν οι ώρες, ήταν πιο μεγάλο, και φτάσαμε να γίνει αυτό το
πρόγραμμα, που ουσιαστικά είχε περίπου 6 μήνες υλοποίηση. Η αλήθεια είναι ότι
αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάιο του ’15, ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του
’15 και 31.12.2015 είχαμε πληρώσει και τους πάντες. Δεν χάσαμε ούτε μία δραχμή
από αυτό το πρόγραμμα. Και αυτό το πρόγραμμα για μένα σε τεχνικό επίπεδο
διαφέρει από τα άλλα προγράμματα που τρέξαμε έως σήμερα, γιατί στήσαμε και
έναν ολόκληρο μηχανισμό και διαδικασίες ελέγχων, οι οποίοι γίνανε και ήταν και
πολύ… εξειδικευμένοι. Είχαμε δύο ειδών ελέγχους – για το οποίο θα σας μιλήσω
μετά- γι’ αυτό αν θέλουμε η καινοτομία του συγκεκριμένου είναι ότι για πρώτη
φορά εφαρμόστηκαν ουσιαστικοί έλεγχοι. Επίσης, αυτό το πρόγραμμα έδινε μεγάλη
έμφαση στη σύζευξη. Γιατί; Επειδή μιλάγαμε για πτυχιούχους, οι οποίοι είχαν μια
ειδικότητα, η ίδια η πρόσκληση έδινε μεγάλη έμφαση στο πού θα πάνε αυτά τα
παιδιά να δουλέψουνε. Και ζητούσε να υπάρχει συνάφεια με το πτυχίο τους. Δεν
ήταν οριζόντιο και γενικό, ήταν εξειδικευμένο για τον κάθε ωφελούμενο. Αυτή ήταν
ας πούμε που το διαφοροποιούσε από τους υπόλοιπους… Κατά τα λοιπά είχε τα
χαρακτηριστικά των άλλων Voucher. Δηλαδή, ο πτυχιούχος έπαιρνε την επιταγή
κατάρτισης, είχε το δικαίωμα να επιλέξει αυτό το ΚΕΚ με το οποίο θα συμβληθεί και
την επιχείρηση, γινόταν η σύμβαση και είχαμε το μέρος της θεωρίας και μετά της
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πρακτικής άσκησης. Επειδή όμως, είχαμε βάλει – όπως σας είπα – ιδιαίτερη
προσοχή στο πώς θα γινόταν η σύζευξη, αυτό για να το διαπιστώσεις έπρεπε να
κάνεις και ελέγχους. Άρα, κάναμε το εξής: … εφαρμόσαμε δύο διαφορετικά είδη
ελέγχων. Η μία κατηγορία ελέγχων ήταν οριζόντιοι δειγματοληπτικοί, που είχαν να
κάνουν με την υλοποίηση αυτή καθεαυτή του προγράμματος, αν πράγματι γίνεται
το πρόγραμμα, αν γίνεται η θεωρία, αν γίνεται η πρακτική, αν είναι ο
καταρτιζόμενος εκεί ή δεν είναι και αν αυτό… Γι’ αυτό είχαμε ήδη δημιουργήσει στα
πλαίσια του πρώτου προγράμματος έως 29 σε συνεργασία με το Υπουργείο
Εργασίας, αυτό που είχε τρέξει πρόπερσι, είχαμε δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό
σύστημα ελέγχων. Σε συνεργασία με τον ΔΙΟΦΑΝΤΟ, το οποίο προσομοίαζε με το
σύστημα που έχουμε εμείς για τα ΛΑΕΚ, τους ελέγχους ΛΑΕΚ, όπου ηλεκτρονικά… ο
κάθε προϊστάμενος του ΚΠΑ, γιατί εμείς έχουμε ελεγκτές σε όλη την Ελλάδα, μέσα
από το σύστημα έβλεπε σε καθημερινή βάση ποια προγράμματα τρέχουν, ποια
τμήματα, και όριζε τα ζεύγη των ελεγκτών και μέσα από μια διαδικασία η οποία
αποτυπωνόταν ηλεκτρονικά οι ελεγκτές πηγαίνανε, κάνανε τον έλεγχο, μεταφέρανε
τα στοιχεία ηλεκτρονικά, γινόταν θετικός ή αρνητικός έλεγχος κ.λπ. Αλλά μέσα από
αυτό κανείς ήλεγχε την παρουσία και το πώς γίνεται το μάθημα. Επειδή όμως, εμείς
είχαμε ανάγκη να ελέγξουμε και όλες τις άλλες παραμέτρους… Συνήθως οι
προσκλήσεις τι κάνουνε; Βάζουνε έναν σκασμό από προαπαιτούμενα και όλα αυτά
μένουν στα χαρτιά. Δεν ελέγχονται. Έτσι κακομαθαίνουν και οι πάροχοι και έλα
μωρέ και τι έγινε; Και πολλές φορές νομίζουμε ότι υλοποιείται ένα πρόγραμμα
κάπως και τελικά δεν υλοποιείται. Αλλά αυτό δεν το μαθαίνουμε ποτέ. Εμείς
αποφασίσαμε στα πλαίσια αυτού του προγράμματος να το μάθουμε, να περάσουμε
και ένα μήνυμα στην αγορά. Φτιάξαμε λοιπόν, εκτός από αυτούς τους οριζόντιους
ελέγχους που ήταν και τυχαίοι και δειγματοληπτικοί, φτιάξαμε και…
- Γ: Οι οποίοι βγάζουνε κάτι στην πραγματικότητα;
- Ναι, αμέ. Εμείς, θα σας πω. Κάπου εδώ έχω και κάποια στατιστικά. Εμείς κάναμε…
2.297 οριζόντιους τέτοιους δειγματοληπτικούς ελέγχους από την περίοδο 6ος έως
11ος του ’15 εκ των οποίων οι 541, δηλαδή ένα 20% περίπου και κάτι ήταν
αρνητικοί. Για να μην φτάσουμε όμως, στο σημείο να αποκλείουμε τους πάντες,
λέγαμε ότι στον δεύτερο αρνητικό χάνεις το πρόγραμμα. Είχαμε ενστάσεις 288
στους 541, δικαιωθήκαν οι 130 και 158 απορρίφθηκαν. Και είχαμε επειδή ήταν
δειγματοληπτικοί και είχαμε βάλει μια ρουτίνα, δεν κληρωνόταν ντε και καλά ο
αρνητικός πάντα, γιατί μετά θα πήγαινες μόνο στους αρνητικούς και θα
αναπαυόντουσαν οι άλλοι, είχαμε μια ρουτίνα που μέσα σε αυτή κλήρωνε σε ένα
ποσοστό και αρνητικούς. Πέσαμε λοιπόν, πάνω… είχαμε 10 διπλούς αρνητικούς,
τους οποίους τους αποκλείσαμε, πήραμε πίσω τα Voucher από αυτούς τους
παρόχους και τα… Όχι τα άτομα, από τους παρόχους, γιατί θεωρούμε ότι είναι
ευθύνη του παρόχου να είναι εκεί και αν δεν είναι να περνάει την απουσία χωρίς να
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τιμωρήσει το παιδί. Οπότε η τιμωρία ήταν αφαιρείται το Voucher από τον πάροχο.
Μέσα από αυτό όμως, πέρασε ένα μήνυμα και άρχισαν να μαζεύουνε γενικότερα
την κατάσταση σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις παρουσίες και την επιμέλεια του να
γίνεται και να είναι και να μην ξεχειλώνουν τα πράγματα. Μετά όμως, κάναμε και
τους εξειδικευμένους ελέγχους. Στους εξειδικευμένους ελέγχους τι κάναμε;
Πιάσαμε την πρόσκληση και διαβάζοντάς την βλέπαμε τι προαπαιτούμενα είχαμε
βάλει. Όχι μόνο εμείς, γιατί όλα αυτά αναπαράγονται. Κάθε φορά ένας φορέας που
βγάζει παίρνει την παλιά, κόβει - ράβει. Μέσα από εκεί βγήκανε περί τα 40 σημεία
που τα βάζουμε μέσα, κανονικά πρέπει να ελεγχθούν αλλά δεν υπήρχε τρόπος
μέχρι σήμερα να ελεγθούν. Αυτά λοιπόν, τα 40 σημεία εμείς τα κάναμε έντυπο
ελέγχου δομημένο σε 6 ενότητες. Το ένα είναι επιλεξιμότητα παρόχου. Τι έλεγε
μέσα η πρόσκληση από αυτά που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε κατά την επιλογή
και τα θεωρούσαμε δεδομένα και αφήναμε στον πάροχο καλή τη πίστει ότι είναι
υποχρεωμένος και αν ποτέ ελεγχθεί και… τον κόβεις. Άρα είχαμε επιλεξιμότητα
παρόχου, επιλεξιμότητα ωφελούμενου, επιλεξιμότητα σύμβασης… συνάφειας,
σύζευξης. Και μέσα εκεί ελέγχαμε όλα αυτά αν η σύζευξη ήταν σωστή, αν υπήρχε
φάκελος του ωφελούμενου μέσα στον οποίο αν είχανε γίνει συνεντεύξεις, η
διάγνωση των αναγκών του, η στοχοθεσία του, πώς γινόταν η εποπτεία του, όλα
αυτά που λέει μια πρόσκληση και ποτέ κανένας δεν κοιτάει, εμείς τα κάναμε
αντικείμενο ελέγχου. Οπότε είχαμε επιλεξιμότητα παρόχου, επιλεξιμότητα
ωφελούμενου, αν η σύζευξη έγινε σωστά και ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες,
επιλεξιμότητα επιχείρησης. Μπαίνει μία σειρά από διατυπώσεις μέσα που λέει: η
επιχείρηση πρέπει να μην απολύει, να μην μειώνεται το προσωπικό της, πράγματα
τα οποία να έχει, να τηρεί τους όρους υγιεινής και ασφάλειας, που σημαίνει να
έγινε στο ΣΕΠΕ, να… να… να… Όλα αυτά δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ, έτσι; Μπαίνουν
για να μπούνε και μετά θεωρούνται αυτονόητα, αλλά αυτονόητα δεν είναι… Τα
οικονομικά στοιχεία, ζητούσαμε να δούμε την εποχή που ήδη είχαν προχωρήσει τα
προγράμματα, να δούμε ένα minimum εξόδων ότι έγιναν, ότι δεν τα έκανα όλα
αυτά στην καμπούρα των εκπαιδευτών, στην καμπούρα των φόρων που έπρεπε να
πληρώσουν κ.λ.π. Και τη δημοσιότητα, που και εκεί βάζει η κοινότητα μεγάλη… Για
να μην τα πολυλογούμε, λοιπόν, στο πρόγραμμα αυτό είχαμε… 453 τμήματα
θεωρίας που λειτουργήσανε. ΟΙ ωφελούμενοι εν τέλει, ενώ ξεκινήσαμε από 14.000,
το αφήσαμε ανοικτό γιατί βλέπαμε ότι δεν είχαμε χρόνο για δεύτερη προκήρυξη,
και είπαμε επειδή είχαμε μόνο 13.500 υποψήφιους, τους βάλαμε όλους μέσα αλλά
ήταν 12.000 οι ωφελούμενοι, είχαμε 13.500, τους κάναμε όλους επιλέξιμους,
μπήκανε όλοι και τελικά όμως ξεκίνησαν να υλοποιήσουν πρόγραμμα οι 8.500.
Αυτοί οι 8.500 μπήκανε μέσα σε 453 τμήματα. Εμείς λοιπόν, αναπτύξαμε αυτό το
σύστημα των ελέγχων των εξειδικευμένων. Εκπαιδεύσαμε 100 ελεγκτές μας σε όλη
την Ελλάδα. Τους φέραμε, τους μετακινήσαμε, τους κάναμε κύκλους εκπαίδευσης
κ.λπ. για να μπορούν να κάνουν σωστά τον έλεγχο, να ξεφύγουμε και από
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υπερβολές αλλά και από… το αντίθετο. Και ήταν καθολικοί αυτοί οι έλεγχοι. Πήγαν
και στα 453 τμήματα. Και κάνανε μια ακτινογραφία και έλεγξαν όλα αυτά σε όλους.
Το αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων είχε το εξής: επειδή είχε μέσα 48 σημεία, ήταν
48 ερωτήματα έστω και ένα να έβγαινε αρνητικό, ο έλεγχος καθίστατο αρνητικό
κατ’ αρχήν. Από τους 453 ελέγχους που κάναμε, που ήταν στα 453 τμήματα, και
αφορούσαν 119 παρόχους, τόσοι παίξανε στο πρόγραμμα αυτό, είχαμε 85 θετικούς
και 368 αρνητικούς ελέγχους. Αλλά είπαμε, 368 αρνητικοί μπορεί να ήταν ένα
ερώτημα. Από τους 368 οι 347 κάνανε ένσταση. Από αυτούς θεραπεύτηκαν οι 107
πλήρως, οι 164 θεραπεύτηκαν μερικώς, γιατί μπορεί να είχαν σε 5 σημεία από τα
48, τους θεραπεύσαμε τα 3 τα 2 παρέμειναν, και οι 76 απορρίφθηκαν. Αυτό είχε
σαν αποτέλεσμα, τα λέω γιατί μπορεί αυτά μετά να τα αποκρυπτογραφήσετε, να τα
καταγράψετε, ότι από τους 8.838 δικαιούχους που εντάχθηκαν τελικά στο
πρόγραμμα, τόσοι ξεκίνησαν, σε ό,τι αφορά τους ωφελούμενους πήρανε 8.627
επίδομα θεωρητικής, ενώ πρακτικής, δηλαδή φτάσανε να υλοποιήσουν πρακτική, οι
8.251. Και αντίστοιχα οι πάροχοι πήρανε 8.607 επιταγές κατάρτισης θεωρητικής,
ενώ πρακτικής άσκησης, δηλαδή επιλέξιμοι στην πρακτική, 7.837. Κόψαμε δηλαδή,
στην πορεία ανάλογα με τους ελέγχους, κόψαμε…
- Γ: Αυτή η διαφορά το 7.837 στο 8.251;
- Κατά κύριο λόγο οφείλεται σε κακή σύζευξη. Δηλαδή, εκεί όπου βλέπαμε ότι το
παιδί ήταν παιδαγωγός και είχε πάει ντε και καλά στο δικηγορικό γραφείο του
μπαμπά της, δεν ήταν το πνεύμα αυτό. Το να την πάρει ο μπαμπάς της να την βάλει
στο γραφείο δεν χρειαζόταν τα λεφτά του προγράμματος. Αυτά μπορούσε να τα
εκμεταλλευτεί ένα άλλο παιδί που δεν είχε αυτή την τύχη. Εκεί λοιπόν κόβαμε. Ή
είχαμε μαθηματικό – λέω εγώ τώρα – ο οποίος πήγε σε γυμναστήριο. Εάν στο
γυμναστήριο τον είχε μέσα στο λογιστήριο για να λειτουργήσει, ok, τον αφήναμε.
Αν όμως, τον είχε για reception,… ναι, γιατί μπήκε και αυτό ότι ρε παιδιά τη
σημερινή εποχή… Τη σημερινή εποχή ναι, αλλά βγήκε ένα πρόγραμμα που είχε αυτή
τη φιλοσοφία. Πάτησε στο έως 29 το Υπουργείο Εργασίας. Οπότε τα μεγαλύτερα
προβλήματα τα είχαμε εκεί. Σε ό,τι αφορά το ΣΕΠΕ, γιατί εγώ τώρα λέω… μέσα από
αυτό βγαίνουνε οι αδυναμίες και το ποια είναι τα προβλήματα. Μια δεύτερη
κατηγορία ήταν ότι βρέθηκαν επιχειρήσεις, οι οποίες κατά τη διάρκεια της
πρακτικής, είχανε απολύσει προσωπικό μόνιμο, πράγμα το οποίο μέχρι σήμερα
κανένας δεν το είχε ελέγξει στα προγράμματα γενικώς. Ενώ η πρόσκληση, όλες οι
προσκλήσεις λένε ότι δεν μπορείς να απολύεις τη στιγμή που παίρνεις πρακτικά
ασκούμενο, γιατί είναι σαν να υποκαθιστάς το μόνιμο προσωπικό σου. Τη σημερινή
εποχή είναι ένας όρος ο οποίος είναι λίγο… δύσκολος. Εμείς επειδή είχαμε αυτή την
ευχέρεια να έχουμε ελεγκτές και ανθρώπους που πηγαίνανε επιτόπου και
εξετάζανε τα δεδομένα, μπορούσαμε κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές να τις
θεραπεύσουμε, όταν η απόλυση γινόταν σε ένα παράρτημα, ενώ το παιδί δούλευε
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αλλού, οπότε δεν είναι υποκατάσταση ή σε κάποιες περιπτώσεις που ήταν τελείως
άσχετη η εργασία που έκανε το παιδί με αυτήν που έκανε ο απολυμένος. Αλλά και
από εκεί μας προέκυψαν πολλές…
- Γ: Η δέσμευση ήτανε να μην απολύσουνε κατά τη διάρκεια που γινόταν πρακτική.
Στην περίπτωση της μετατροπής μετά της σύμβασης, στην περίπτωση δηλαδή που
εγώ σαν επιχείρηση προσλαμβάνω κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους, υπήρχε
κάποια ρήτρα περιοριστική ως προς τη δυνατότητα απολύσεων;
- Όχι, γιατί εμείς δεν είχαμε εγγυημένη απασχόληση, δεν είχε τέτοια ουρά το
πρόγραμμα, τελείωνε στην πρακτική άσκηση… Ένα άλλο θέμα που βγήκε και
αναδείχτηκε σαν αδυναμία ήτανε για την τήρηση της υγιεινής και ασφάλειας. Εκεί
όλοι ξέρανε και τα ΚΕΚ και οι επιχειρήσεις ότι όταν είσαι ατομική επιχείρηση δεν
υπόκεισαι στις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ΣΕΠΕ.
Δηλαδή, να έχεις πάρει τη βεβαίωση, να έχεις γιατρό ασφαλείας, υπηρεσίας κ.λ.π.
Όμως, ο νόμος λέει ότι όταν βάλεις πρακτικά ασκούμενο, παύει να ισχύει αυτό και
πλέον πρέπει να έχεις. Κανένας δεν το ήξερε αυτό. Και τόσα χρόνια παίρνανε όλοι
πρακτικά ασκούμενους, γιατί δυστυχώς έχουμε σε αυτό το πρόγραμμα, στα
προγράμματα παίζουνε πολλές επιχειρήσεις ατομικές. Πάρα πολλές ατομικές
επιχειρήσεις. Σπάνια οι μεγάλες επιχειρήσεις παίρνουνε Voucher. Ακριβώς, γιατί
τους μπαίνει ο περιορισμός της μη απόλυσης, εγώ πιστεύω. Και γι’ αυτό
καταλήγουμε… Ενώ μια ατομική επιχείρηση δεν πα να έρθει και άλλος ένας; Και τι
έγινε; Δεν πρόκειται να με απολύσω εμένα, οπότε δεν έχω αυτό. Όλες λοιπόν, οι
ατομικές επιχειρήσεις, καμία δεν είχε τηρήσει το νόμο που λέει ότι πρέπει από τη
στιγμή που παίρνεις πρακτικά ασκούμενο, να κάνεις τη διαδικασία με τον ΣΕΠΕ για
να αποκτήσεις τα πιστοποιητικά για την υγιεινή και ασφάλεια.
- Γ: Αυτό είναι εφικτό σε επίπεδο ατομικής επιχείρησης;
- Ναι αμέ. Είναι απλό, απλούστατο. Όσοι το πήραν είδηση, είδαν ότι υπάρχει θέμα,
κάνανε γιατί τα ίδια τα ΚΕΚ είναι αυτά που τους κάνουν την εκπαίδευση, κύκλους
κατάρτισης και εκπαιδεύουν αυτόν που έχει την επιχείρηση για να πάει μετά να
κινήσει τη διαδικασία, να πούνε ότι παρακολούθησε αυτό το σεμινάριο για την
υγιεινή και ασφάλεια και μετά κάνει τα χαρτιά του στο ΣΕΠΕ και το ΣΕΠΕ του δίνει
μια βεβαίωση. Ειδικά αυτό ισχύει για τις ατομικές επιχειρήσεις. Οπότε πάρα πολλοί
από αυτούς μπήκανε στη διαδικασία και ενεργοποιηθήκανε και έγινε αυτό. Αλλά
επειδή και το ίδιο το Υπουργείο βρέθηκε λίγο εξαπίνης και δεν το είχαν
αντιμετωπίσει ξανά αυτό, υπήρχε μια αλληλογραφία με το Υπουργείο. Εμείς είχαμε
πολλές παρεμβάσεις από τον ΕΛΣΕΚΕΚ, ΠΑΣΕΚΕΚ και τι είναι αυτό τώρα και εμάς και
ξέρω εγώ. Οπότε δεν ακυρώσαμε Voucher από αυτό αλλά κάναμε συστάσεις. Μέχρι
να μας έρθει, άργησε λίγο να μας έρθει, η απόφαση… η τελική διατύπωση της
γνώμης του Υπουργείου που έλεγε ότι ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι
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τελικά υποχρεωμένοι να έχουν. Οπότε αυτό ήταν χρήσιμο για το επόμενο
πρόγραμμα και πιστεύω ότι όποια πρόσκληση βγει, τουλάχιστον αυτή που θα
βγάλουμε εμείς, όταν θα την βγάλουμε, θα λέει ξεκάθαρα ότι ακόμα και οι ατομικές
επιχειρήσεις από τη στιγμή που παίρνουνε πρακτικά ασκούμενο κ.λπ. Αυτά ήταν τα
προβλήματα που είχαμε. Εμείς κάναμε όλων των ειδών τις διασταυρώσεις. Είχαμε
άτομα ας πούμε, ενώ λέει η πρόσκληση ότι ο ωφελούμενος όταν πηγαίνει σε
Voucher δεν χάνει το δικαίωμα της ανεργίας του, το ξαναβρίσκει, δεν διακόπτεται,
έπρεπε λοιπόν, πολλά παιδιά δεν ξέρουν και αφήναν τις κάρτες τους να λήξουν και
δεν ήταν ενεργές, ήταν… Σε ό,τι αφορά τους ωφελούμενους εκεί είχαμε μεγάλο
πρόβλημα, που είναι τεχνικό γιατί έτσι ζητάει, αλλά… Εμείς επειδή έχουμε πια
εμπειρία από ελέγχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάρα πολύ σκληροί και
αυστηροί, όπου σε πιάσουν σε ξετινάζουν, δεν είναι… Ό,τι γράφεις εκεί μέσα πρέπει
να είσαι σίγουρος ότι το έχεις ελέγξει και ότι ισχύει. Σε ό,τι αφορά τους
ωφελούμενους είχαμε τέτοιου είδους προβλήματα, παιδιά που χάνανε την ανεργία
τους και δεν πηγαίνανε να την ανανεώσουν στον ΟΑΕΔ. Λιγότερα ήταν τα
προβλήματα που είχαμε ότι έπρεπε να διακόψουνε τα επιδόματα που παίρνανε.
Και πολλά παιδιά τα παίρνανε από την μια, τα παίρνανε και από την άλλη. Οπότε
και εμείς αυτούς μέσα από το ΕΡΓΑΝΗ και από τους κατά τόπους ΟΑΕΔ κάναμε
διασταυρώσεις και όσοι δεν είχαν κόψει μόνοι τους τα επιδόματα, δίναμε εμείς
εντολή να τους κοπούνε για το διάστημα. Και ένα τρίτο που ευτυχώς δεν είχαμε
πολλά τέτοια κρούσματα, λένε μέσα οι προσκλήσεις ότι, και αυτό πρέπει να
αλλάξει, είναι ένα θέμα που πρέπει να αλλάξει, ότι όταν είσαι Voucherούχος πρέπει
να υπάρχει τουλάχιστον 2 μήνες απόσταση από το ένα Voucher στο άλλο. Είναι
πολύ λίγο. Πρέπει να είναι τουλάχιστον έτος, γιατί έχουμε φτιάξει στρατιές
Voucherούχων κατ’ επάγγελμα. Έτσι; Εμείς λοιπόν, κάναμε και αυτές τις
διασταυρώσεις και βρήκαμε κάποιους μέχρι και παράλληλα που ακολουθούσαν το
ένα και το άλλο… Κατά τα λοιπά, εντάξει ήταν ένα πρόγραμμα που σήκωσε πολλές
αντιδράσεις από τους φορείς για το λόγο των ελέγχων, για όλα αυτά που είπα. Αλλά
νομίζω ότι μάλλον εξυπηρέτηση κάναμε και στους φορείς των ΚΕΚ και στα ΚΕΚ τα
ίδια και τους παρόχους, γιατί εμείς τώρα έχουμε απτά αποτελέσματα και φαίνεται
ότι σε ένα ποσοστό 100% ένα 10% είχε ελαττώματα, που είναι λογικό και δεν ήταν
εκείνο που υπάρχει φημολογία ότι τα ΚΕΚ τα παίρνουνε από παντού, κάνουν
ράνουν, δεν γίνεται δουλειά, δεν… δεν… δεν… Η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη
μέση για μένα. Έχει όμως, δημιουργηθεί μια τεράστια φημολογία για τα ΚΕΚ…
Νομίζω ότι δεν πρέπει να είμαστε αφοριστικοί, ούτε δεν τα χρειαζόμαστε, ούτε
χωρίς αυτά δεν κάνουμε. Αλλά για μένα, γι’ αυτό έφαγα και την περισσότερη ώρα
να μιλάω για τους ελέγχους, γιατί θεωρώ ότι ο ρόλος του Δημοσίου είναι κατά
κύριο λόγο να διασφαλίζει αυτά τα οποία κάνει και αυτά που ζητάει. Και για να
διασφαλίσει πρέπει να αναπτύξει ελεγκτικούς μηχανισμούς, που μέσα από αυτή τη
διαδικασία εκπαιδεύει τον ιδιωτικό τομέα, στην περίπτωσή μας τα ΚΕΚ και τις
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επιχειρήσεις, να είναι σωστοί και να κάνουν τη δουλειά σωστά, έτσι όπως πρέπει να
την κάνουνε. Με το να λέμε μας κάνουν, δεν μας κάνουν, τρώνε πολλά ή δεν τρώνε,
εμείς φταίμε, άμα τους δίνουμε μεγάλο Voucher και πολλά λεφτά, ε βέβαια, θα τα
φάνε. Αν τα λεφτά που τους δίνουμε εξασφαλίζουμε και τους παρακολουθούμε και
τους ελέγχουμε αν πάνε εκεί που πρέπει να πάνε και πληρώνονται οι εκπαιδευτικοί
και δεν έχουμε 2 χρόνια, να έχει τελειώσει το πρόγραμμα και οι εκπαιδευτικοί να
ψάχνουν τα λεφτά τους, και πληρώνουνε αυτά που χρωστάνε στο Δημόσιο κ.λ.π.,
μια χαρά πάει. Και αν οι όροι του προγράμματος που εμείς βάζουμε,
διασφαλίζονται. Αν εμείς δεν βάζουμε σωστούς όρους, δεν μπορούμε να λέμε ότι
απέτυχε το Voucher. Εμείς βάλαμε έναν όρο, ότι αυτοί πρέπει να πάνε σε συναφές
αντικείμενο. Αυτό προσπαθήσαμε σαν ΟΑΕΔ να το διασφαλίσουμε κιόλας. Και όπου
δεν, τους είχαμε δώσει τη δυνατότητα να τους αλλάξουνε στην πορεία. Οπότε δεν
μπορούσανε να πουν δεν είχα τι να κάνω. Μα παίρνεις αυτά τα λεφτά για να κάνεις
μία, δύο τρεις δουλειές. Μία σοβαρή δουλειά στην οποία δώσαμε έμφαση ήταν
διασφάλιση, βρες επιχείρηση που να τον απασχολήσει στο πτυχίο του, συναφές με
το πτυχίο του. Ή και επειδή είχαμε και επαρχία πολύ και επειδή – όπως είπαμεήταν και στις 8 Περιφέρεις Σύγκλισης, που δηλαδή ήταν σε υποβαθμισμένες
Περιφέρειες, μπορεί να μην βρεις βιβλιοθηκονόμο, αλλά μέσα από μια διαγνωστική
μελέτη που θα φαίνεται, θα υπάρχει ο φάκελος, ότι την έκανες, θα δεις ότι έχει και
αυτές τις δεξιότητες και άρα πάρ’ τον και απασχόλησέ τον κάπου που τουλάχιστον
να κολλάει με τις δεξιότητές του. Αυτά, τελείωσα, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πείτε
μου εσείς τι θέλετε.
- Γ: Αυτό το κομμάτι του συνδυασμού της θεωρίας με την πρακτική λειτούργησε
όπως το είδατε εσείς; Δηλαδή, η θεωρία που έκαναν αυτά τα παιδιά στους
παρόχους και η πρακτική που τελικά υλοποίησαν στις επιχειρήσεις...
- Η θεωρία του συγκεκριμένου προγράμματος ήτανε οριζόντια αντικείμενα,
επιχειρηματικότητα, λειτουργία της επιχείρησης, λίγα υγιεινή ασφάλεια, αυτά που
βάζει το ΕΣΔΕΚ μέσα κ.λ.π., και ήταν πιο πολύ μια προετοιμασία του ατόμου για το
πώς αντιμετωπίζεις το επάγγελμα μετά. Εντάξει, το πόσο λειτούργησε ή όχι, αυτό
δεν το έχουμε αξιολογήσει. Αυτό θα βγει μόνο από μία έρευνα στους
ωφελούμενους τώρα που τελείωσε το πρόγραμμα. Δεν έχουμε κάνει τέτοιου είδους
ex-post αξιολόγηση. Εφόσον έγινε σωστά, εντάξει είναι ένας τρόπος να εισάγεις τον
άλλο, γιατί αυτά είναι νέα παιδιά από 24 τώρα, 25, 26 χρονών παιδιά, που δεν
έχουνε και επαφή κυρίως με επιχειρήσεις. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλά προγράμματα
αυτά, γιατί τους ανοίγει λίγο τα μάτια. Γνωρίζεις και τα καλά, γνωρίζεις και τα κακά
μέσα από την αληθινή ζωή, τι τρέχει. Το πρόβλημά μου εμένα είναι ότι σε αυτά τα
προγράμματα παίζουνε κυρίως ατομικές επιχειρήσεις, που αυτό είναι καλό, είναι
και κακό. Δεν μπαίνουν μέσα στο περιβάλλον της επιχείρησης στην ουσία. Έτσι, για
να έχουνε πολλαπλά ερεθίσματα. Είναι αυτοί και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Και
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κάτι τεχνικά επαγγέλματα, που είναι ας πούμε ο μηχανικός, ο τοπογράφος, που τον
έπαιρνε μαζί και πηγαίνανε και μετρούσανε και κάνανε, είναι καλή η εκπαίδευση
αυτή, είναι ιδιαίτερο πράγμα. Στα άλλα, κατά κύριο λόγο γραμματειακή υποστήριξη
κάνανε, τι μπορούσαν να σου κάνουνε; Εκτός και αν είσαι μέσα στο επάγγελμα.
Δηλαδή, αν είναι τεχνική ειδικότητα, ναι. Οι άλλες ειδικότητες σε ατομικές
επιχειρήσεις… γραμματειακή υποστήριξη. Εγώ θα προτιμούσα να κάνω ένα Voucher
και να λέω ότι μπορούν να παίξουν επιχειρήσεις με 5 άτομα προσωπικό και πάνω.
Και να το ζορίσω. Και ας πάνε τα μισά παιδιά. Να το ζορίσω να πάνε να δούνε λίγο
έτσι, πιο διευρυμένο πράγμα πώς λειτουργεί. Πρέπει να παίξουμε δηλαδή με αυτά.
Ανάλογα με το πού το κατευθύνεις, για να μπορείς να βγάζεις και συμπεράσματα
μετά. Γιατί όταν είναι τόσο ανοικτά τα προγράμματα… Το κακό που βλέπω εγώ με
το Voucher είναι ότι βγαίνουνε αρκετά ανοικτά. Και σηκώνουν τα πάντα μέσα. Δεν
είναι στοχευμένα. Έπρεπε να κάνουμε πιο μικρά προγράμματα και να στοχεύουμε
και στις επιχειρήσεις και στα αντικείμενα. Τα αντικείμενα δεν με ενοχλούν εμένα
τόσο, δηλαδή το αν θα είναι 5 κλάδοι ή 10 κλάδοι ή 1 κλάδος… Αλλά επειδή εγώ το
Voucher το βλέπω, το θεωρώ, ειδικά στις ηλικίες έως 29 που πολλά παίζουν τέτοια,
είναι η απαρχή του να καταλάβει ένας νέος που βγαίνει στην αγορά εργασίας, να
αισθανθεί τι θα πει «επάγγελμα». Τώρα, αν είναι και ακριβώς πάνω στην ειδικότητά
του, ακόμα καλύτερα. Αλλά κι αν δεν είναι, για μένα δεν το θεωρώ must. Προτιμώ –
αυτό που σας είπα- ότι θα προσπαθήσω να στείλω ανθρώπους σε μεγάλες
επιχειρήσεις ή σε μικρομεσαίες, όχι ατομικές, για να πάρουν μέσα σε 5 μήνες, να
πολλαπλασιαστεί το ερέθισμα που θα πάρουν. Γιατί όταν είσαι με ένα άτομο και
συνεργάζεσαι παίρνεις αυτό που παίρνεις, αν γύρω σου κυκλοφορούν 5 και κάνουν
διαφορετικά πράγματα θες δεν θες θα είναι πολύ περισσότερα τα ερεθίσματα που
θα προσλάβεις. Είναι ανάλογα τι θέλουμε κάθε φορά. Πρέπει όμως να βγαίνουν με
περισσότερη στόχευση τα προγράμματα.
- Γ: Ο λόγος λέτε που δεν είχαν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον οι μεγαλύτερες
επιχειρήσεις έχει να κάνει με τον περιορισμό της μη απόλυσης.
- Ναι, αυτό σίγουρα. Εκεί όμως είναι και τα χέρια μας δεμένα, γιατί μετά χτυπάει
στον ανταγωνισμό και στους κανόνες για κρατικές ενισχύσεις και τέτοια. Περί
ανταγωνισμού. Εκεί είναι ένα ζήτημα.
- Γ: Έχω το εξής ερώτημα τώρα, που είναι εκτός της συζήτησης στην
πραγματικότητα, γιατί μιλούσα εχθές με μία επιχείρηση, μεγάλη σχετικά, που μου
έλεγε – δεν το ξέρω ακριβώς το τι ισχύει – ότι εμείς δεν κάναμε χρήση ορισμένων
ωφελημάτων του προγράμματος σε σχέση με τους πρακτικά ασκούμενους, γιατί
θέλαμε να διατηρήσουμε τη δυνατότητά μας για απολύσεις.
- Αυτό είναι το νούμερο ένα.
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- Γ: Μπορούσε να γίνει αυτό πρακτικά; Δηλαδή, μπορούσε αυτή η επιχείρηση…
- Αυτό είπε, ότι δεν πήρε τα Voucher…
- Γ: Όχι, είχε πάρει Voucher.
- Δεν πήρα αριθμό, ίσως.
- Γ: Αυτοί είχανε πάρει 34 ανθρώπους σε διαφορετικά Voucher και μου είπε ο
άνθρωπος αυτός ότι εμείς την ίδια περίοδο επειδή εμείς ξέραμε, δεν ήταν…
- Έπρεπε να τους αντικαταστήσει όμως. Μήπως αυτοί είχαν υπόψη τους ότι θα
απολύσω τόσους αλλά θα πάρω τόσους. Δηλαδή, να υπάρχει το ισοζύγιο, να
διατηρείται σταθερό. Αυτό μπορείς να το κάνεις. Μέσα σε 40 μέρες από την ώρα
που απολύεις, μπορείς μετά από 40 μέρες να τον αντικαταστήσεις με άλλον. Οπότε
αυτός μπορεί να ήξερε ότι θα πάρω τόσους, γιατί μπορώ μέχρι τόσους να τους
αντικαταστήσω κιόλας. Τόσους θα απολύσω, τόσους θα πάρω, γιατί μέσα στο
διάστημα πρέπει να κρατάς και τον αριθμό των εργαζομένων σου σταθερό. Γιατί
μπορείς χοντρικά να πάρεις μέχρι το 30% σαν πρακτικά ασκούμενους. Αν έχεις 100,
μπορείς να πάρεις 30 σαν πρακτικά ασκούμενους. Αν πέσει, χάνεις πρακτικά
ασκούμενους. Δεν πρέπει δηλαδή… αν τελικά μειωθεί το προσωπικό σου, δεν έχεις
το δικαίωμα να έχεις τόσους. Δηλαδή έτσι και αλλιώς χάνεις με τις απολύσεις, αν
δεν αντικαταστήσεις. Ίσως, λοιπόν, αυτοί πήραν λιγότερους, γνωρίζοντας ότι από
κάπου θα χαθεί το ισοζύγιό τους και σε μια δεύτερη φάση θα αντικαταστήσουνε,
κάπως έτσι.
- Γ: Υπάρχει περιορισμός πριν και μετά τις απολύσεις σε αυτά τα προγράμματα;
Δηλαδή, να μην έχω απολύσει ξέρω εγώ 6 μήνες πριν;
- Στο Voucher όχι. Στα προγράμματα όμως της απασχόλησης υπάρχει. Συνήθως
υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Δεν τα ξέρω γιατί δεν τα δουλεύω εγώ, αλλά σαν
περιορισμός υπάρχει γενικότερα.
- Γ: η λογική αυτή της επιταγής κατάρτισης, σαν γενική ιδέα, νομίζετε…
- Εγώ την θεωρώ πολύ καλή. Σε αυτή τη λογική πλέον είναι η λογική του μοναδιαίου
κόστους. Ορίζεις ένα fix ποσό και λες εγώ γι’ αυτή τη δουλειά δίνω τόσα. Και έτσι
απαλλάσσεσαι από το να βγεις και να κάνεις διαγωνισμούς, από το να έχεις πολύ
ψιλολόι διαχειριστικό, να ψάχνεις τιμολόγια, τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι. Απόδειξη
ότι τη λογική αυτή του μοναδιαίου κόστους την υιοθετεί πλέον με τη βούλα και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φτιάξανε νομοθεσία για το καινούριο ΕΣΠΑ που θα
διαχειρίζεται τα προγράμματα αυτού του τύπου. Και τώρα πια βέβαια, για εμάς που
είχαμε συνηθίσει να βγάζουμε τέτοια προγράμματα μπαίνει ένα βάρος παραπάνω,
διότι τώρα αν η χώρα θελήσει να κάνει Voucher με τα λεφτά του καινούριου ΕΣΠΑ,
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δεν μπορεί απλά να βγάλεις μια πρόσκληση και να πεις ένα Voucher αυτό για να
μου κάνεις αυτό και το άλλο 1.500€, πρέπει να υπάρξει αλληλογραφία με την ειδική
ομάδα που έχουν φτιάξει στις Βρυξέλλες, να αιτιολογήσεις, να τεκμηριώσεις γιατί
τόσο και όχι τόσο, να σου δώσει έγκριση και μετά να βγεις. Αυτό είναι καλό γιατί και
εμείς θα είμαστε καλύτεροι στο πώς υπολογίζουμε και θα το τεκμηριώνουμε και
δεν θα είμαστε ανοικτοί ανά πάσα στιγμή να έρθει ο καθένας και να σε κατηγορεί
ότι πολλά έδωσες, λίγα έδωσες, γιατί τα έδωσες. Αλλά για μένα είναι καλύτερη
αυτή η λογική. Και για μένα όλα τα προγράμματα πρέπει να είναι με Voucher υπό
την έννοια ότι σου δίνω αυτό, το κοστολογώ τόσο, μέσα εκεί υπάρχει και το κέρδος
της επιχείρησης, του παρόχου, και είναι θεμιτό. Αλλά ένας πάροχος μπορεί να τα
κάνει όλα αυτά και να έχει και καλές υπηρεσίες και να κάνει μια οικονομία κλίμακος
και να μπορέσει να βγάλει και ένα κέρδος παραπάνω, θεμιτό, ελεύθερη αγορά
είμαστε. Διαχειριστικά είναι πολύ καλύτερο. Καθαρίζεις μια και έξω. Και θα έπρεπε
να το έχουμε επεκτείνει γενικότερα, δηλαδή πρέπει να πάμε στην επόμενη γενιά
προγραμμάτων. Εντάξει, δεν ήμασταν έτοιμοι ακόμα, η Ελλάδα και ο ΟΑΕΔ ο ίδιος
δεν είναι έτοιμος ακόμα, αλλά πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα. Το να βγάζουμε
σήμερα μια προκήρυξη και όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε, γιατί είναι τυχερός και
τη συγκεκριμένη στιγμή μπορεί και να κολλάει, δεν είναι καλό. Έπρεπε τα
προγράμματα να είναι ανοικτά όλα τα χρόνια και να είναι για τον κάθε ένα
προσαρμοσμένα στις ατομικές του ανάγκες. Δηλαδή να υπάρχει μια παλέτα
προγραμμάτων, 10 για κατάρτιση και να είναι Voucher και αφού σου κάνω τη
διαγνωστική, θα σου λέω ότι εσύ χρειάζεσαι ένα πρόγραμμα 6 μηνών. Πάρε το
Voucher που αντιστοιχεί σε ένα πρόγραμμα 6 μηνών και πήγαινε από την αγορά και
βρες το πιο κατάλληλο 6 μηνών και κάντο. Εσύ θέλεις ένα πρόγραμμα 3 μηνών.
Δηλαδή όλοι πρέπει να κάνουνε 6 μήνες ντε και καλά; Ή τόσων ωρών κατάρτιση,
γιατί το επίπεδό σου διαφέρει από των άλλων, είσαι πιο προχωρημένος, αλλά
ακόμα θέλεις. Πάρε ένα Voucher 3 μηνών, πήγαινε στην αγορά… Εκεί πρέπει να
φτάσουμε.
- Γ: Άρα και η – για να το μαζεύουμε λιγάκι – σε μία φάση που ας θεωρήσουμε θέλει
κάποιος να το ανασχεδιάσει κάπως αυτό, ποια θα ήταν η δική σας πρόταση; Τι
χρειάζεται να αλλάξει, τι θα μπορούσε να βελτιώσει τη λειτουργία του;
- Στα Voucher γενικότερα;
- Γ: Ναι.
- Είπα. Πιο στοχευμένα όχι μόνο στα αντικείμενα αλλά και σε επίπεδο
επιχειρήσεων, τι είδους επιχειρήσεις να παίζουνε, και να είναι έτσι ηλικιακά… καλό
είναι και είναι πιο μαζεμένα, να μην είναι όλες οι ηλικίες για τα πάντα, και να
γίνουν ακόμα πιο εξατομικευμένα. Σε ένα δεύτερο επίπεδο να πάμε σε αυτό, να
φτιάχνουμε Voucher που να απευθύνονται, να είναι για συγκεκριμένα χρονικά
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επίπεδα εκπαίδευσης κ.λ.π. και να μην βγαίνουν με προκήρυξη που ανοίγει για ένα
μήνα, κλείνει, μετά πάνε όλοι μαζί βουρ να κάνουνε, αλλά να τρέχουν διαρκώς και
όλο το χρόνο και ο κάθε ωφελούμενος άνεργος να παίρνει το Voucher που
αντιστοιχεί στις ανάγκες του. Και η αγορά να αρχίσει, γιατί την αγορά δεν την
φοβάμαι, η αγορά μόλις δει ότι το πάμε προς τα εκεί θα αρχίσει να προσαρμόζει τα
προγράμματά της και θα είναι έτοιμα να υποδεχτούν αυτούς τους ανθρώπους.
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ΕΕΔΕ – ΙΝΣΕΤΕ

- Πώς το είδατε εσείς όλο αυτό;
- Θα μιλήσω γενικότερα και όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, για το θέμα του
τουρισμού. Θα σας πω τη γνώμη μου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από την
εμπειρία σαράντα χρόνων.

… Στο κομμάτι της διαχείρισης και της υλοποίησης: έχουμε τα συστήματα
επαγγελματικής κατάρτισης, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση κ.λ.π., όπως και να το
πεις, σε όλα τα συστήματα υπάρχει η «προσφορά» (αυτός που προσφέρει την
υπηρεσία) και αυτός που δέχεται την υπηρεσία (η ζήτηση). Η ζήτηση, δηλαδή και η
προσφορά. Η ζήτηση στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να είναι οι άνεργοι, οι
εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι ή οι επιχειρηματίες (τέσσερα επίπεδα). Οι
προσφέροντες, που κατά καιρούς λέγονται είτε πάροχοι, είτε Κ.Ε.Κ., είτε Α.Ε.Ι., είτε
Ι.Ε.Κ., με οποιαδήποτε μορφή και αν είναι, είναι αυτοί που προσφέρουν την
κατάρτιση. Στα παλιότερα συστήματα, πριν την Voucher εποχή, είχε δοθεί βαρύτητα
στο κομμάτι «αυτοί που προσφέρουν», δηλαδή έβγαζε ο προσφέρων το πρόγραμμα
και έλεγε «αυτό κάνω, ελάτε». Τώρα πώς προέκυψε η ανάγκη, πώς φτιάχτηκε το
πρόγραμμα, ποια ανάγκη ικανοποιούσε ή όχι, αν η ανάγκη αυτή ήταν πρόσκαιρη,
μακροχρόνια, μεσο-μακροπρόθεσμη, δεν το εξέταζε κανείς. Και άρα ήταν
αναγκασμένος αυτός που λάμβανε την υπηρεσία, η «ζήτηση» δηλαδή, να πάει σε
αυτό χωρίς να έχει δικαίωμα επιλογής. Πιστεύω ότι το Voucher απάντησε σε έναν
προβληματισμό που λέει «όχι», να αποτελέσει το κέντρο βάρους αυτός που δέχεται
την υπηρεσία, η ζήτηση. Εδώ, λοιπόν, -και εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης-,
αυτός που ζητάει, που δέχεται την υπηρεσία πρέπει να έχει τον αποφασιστικό ρόλο.
Αυτός πρέπει να ξέρει τι θέλει να πάρει. [Πώς θα παίρνει όμως, αυτή τη γνώση, το
να αναγνωρίζει δηλαδή τι θέλει, είναι ένα άλλο θέμα, που θα το συζητήσουμε.]
Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει, να έχει και τη γνώση και τη δυνατότητα
και εκείνες τις ικανότητες να μπορεί να αξιολογεί αυτούς που προσφέρουν και να
παίρνει εκείνο που του καλύπτει την πραγματική του ανάγκη. Άρα, πρέπει να έχει
και ικανότητες και δεξιότητες και γνώσεις για να μπορέσει να αξιολογήσει αυτά που
του προσφέρουν, αλλιώς και πάλι θα παρασυρθεί. Συμφωνώ, ότι το κέντρο βάρους
πρέπει να πάει στη ζήτηση με όλες τις παραμέτρους που είπα.
- Άρα, η πρόθεση είναι αγαθή;
- Ναι, η πρόθεση είναι αγαθή. Το ζητούμενο που υπήρξε είναι ότι με τα συστήματα
Voucher -κατά τη γνώμη μου- ναι μεν μεταφέρθηκε το κέντρο βάρους στη ζήτηση,
αλλά με την έννοια της επιταγής. Δηλαδή, πάρε την επιταγή και διάλεξε, αλλά τι να
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διαλέξει; Ποιος εκπαίδευσε, ενημέρωσε, πληροφόρησε τον καταρτιζόμενο, ό,τι και
αν είναι, άνεργος κατά βάση (τα προγράμματα Voucher απευθύνονται σε ανέργους)
ανεξαρτήτως αν ήταν άτομα με ανάγκες ή όχι, αλλά υπήρξαν και προγράμματα για
εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και απολυμένους. Ποιος ενημέρωσε, ποιος
έδωσε μια βασική ενημέρωση, εκπαίδευση, πληροφόρηση -όπως θέλεις ονόμασέ
το- στον άνεργο, στον καταρτιζόμενο δηλαδή, στον υποψήφιο καταρτιζόμενο να
μπορεί να επιλέξει, να αξιολογήσει και να πάρει αυτό που του καλύπτει την ανάγκη,
ποιος έδωσε την πληροφόρηση στον άνεργο -και εννοώ την έγκυρη πληροφόρησηγια να επιλέξει εκείνο που του ταιριάζει περισσότερο. Ποιος έδωσε την απαραίτητη
πληροφόρηση, ενημέρωση, εκπαίδευση, κατάρτιση να επιλέξει εκείνο που του δίνει
κάποιες προοπτικές απασχόλησης; Άρα, υπήρχαν κενά, άφησαν τον καταρτιζόμενο
τελείως κενό. Δηλαδή, στην ουσία το κέντρο βάρους πήγε πάλι στον προσφέροντα.
Ο προσφέρων προσέφερε ό,τι ήθελε χωρίς δικαίωμα επιλογής. Η επιλογή του
ανέργου ήταν κατ' επίφαση, δηλαδή, είχε μια επιταγή που ναι μεν φαινόταν ότι
αυτός αποφασίζει, αλλά ήταν κατ' επίφαση επιλογή. Αυτή είναι η γνώμη μου για τα
Voucher έτσι όπως λειτούργησαν ως σήμερα.
- Αυτό θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά; Πώς το φαντάζεστε;
- Προφανώς. Το ξαναλέω, ήταν μια κατ' επίφαση επιλογή, άρα υπήρχαν
προγράμματα, υπήρχαν οι προσφέροντες, οι «πάροχοι» οι επονομαζόμενοι, οι
οποίοι έλεγαν αυτά προσφέρω, ελάτε. Και έδιναν και διάφορα κίνητρα, θεμιτά, μη
θεμιτά, δεν θέλω να σταθώ εκεί, τα ονομάσανε δράσεις marketing, δηλαδή πάρε
και ένα computer δώρο και διάλεξε εμένα, πάρε και ένα κινητό τηλέφωνο και
διάλεξε εμένα, πάρε και 200€ και διάλεξε εμένα. Νόμοι της ελεύθερης αγοράς, του
ελεύθερου ανταγωνισμού. Όλα είναι θεμιτά, και να πω κάτι; Δεν απαγορεύεται και
δεν μπορούν να απαγορευτούν. Διαλέγεις εμένα το πρόγραμμα «χ» και εγώ
επιπλέον, επειδή με διαλέγεις, σου δίνω και ένα tablet. Δεν έχω δικαίωμα να σου
δώσω ένα tablet; Ιδιώτες είναι οι πάροχοι, στην ελεύθερη αγορά κινούνται, δεν
μπορεί να τους το απαγορέψει κανείς και κανένα νομικό πλαίσιο και δεν μπορεί να
παρέμβει κανείς. Δηλαδή, τυπικά και νομικά δεν μπορεί κανείς να παρέμβει.
Τώρα, τι θα μπορούσε να γίνει; Θα μπορούσε να υπάρχει ένα σύστημα. Κατ’ αρχήν
θα πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε «μηχανισμός διάγνωσης αναγκών», κάτι που
το συζητάμε χρόνια ολόκληρα σε αυτή τη χώρα, το οποίο δεν έχει γίνει και όλο λέμε
ότι τώρα θα γίνει και μάλλον θα γίνει και μάλλον φαίνεται να γίνεται και το ακούω
για 4 Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης ότι μάλλον γίνεται, αλλά οι πληροφορίες μου λένε
ότι και αυτό που μπορεί να γίνει, είναι να γίνει απλώς κάτι, όχι να γίνει σωστά.
Ο «μηχανισμός»: 1ο βήμα: Πρέπει να υπάρχει διάγνωση αναγκών σε επίπεδο
τοπικό, σε επίπεδο Δήμου, στο επίπεδο του παλιού Νομού και όχι σε επίπεδο
χώρας ή Περιφέρειας. 2ο βήμα: Να υπάρχει διάγνωση αναγκών, δηλαδή το τι
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ανάγκες, τι ειδικότητες έχει ανάγκη η περιοχή … τώρα και σε βάθος χρόνου, τα
επόμενα χρόνια. Πώς θα το λάβεις αυτό υπόψη; Το τι προφίλ ανθρώπων θέλουν
από πλευράς δεξιοτήτων, δεν είναι μόνο η ειδικότητα. 3ο βήμα: Τι είδους
αναπτυξιακά έργα προβλέπεται γίνουν στην περιοχή, είτε επενδύσεις οι οποίες θα
επηρεάσουν τη ζήτηση; 4ο βήμα: Αυτή την πληροφόρηση δεν μπορούν να την
δώσουν κεντρικά φορείς εξ Αθηνών αλλά μόνο –κατά τη δική μου γνώμη- κλαδικές
οργανώσεις της περιοχής, πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες οργανώσεις. Δεν μιλάω
από πλευράς συνδικαλιστικής. Αυτό πρέπει να το δώσει π.χ. ο σύνδεσμος
τουβλάδων – κεραμοποιίας της περιοχής της Καβάλας, στην οποία υπάρχουν δέκα
εργοστάσια που παράγουν τούβλα και κεραμίδια. Kαι θα πει αυτός ο σύνδεσμος ότι
«εγώ για τον κλάδο τούβλα και κεραμίδια σε κλαδική προσέγγιση χρειάζομαι
σήμερα και για το μέλλον 100 τουβλάδες για τούβλα με αυτές τις προδιαγραφές, 50
που να φτιάχνουν κεραμίδια, 80 πωλητές να πουλάνε τούβλα και κεραμίδια και
πρέπει να έχουν αυτό το επαγγελματικό προφίλ, αυτές τις δεξιότητες και αν δεν τις
έχουν, να τις αποκτήσουν». Εάν δεν υπάρχει αυτή η προσέγγιση, θα έχουμε
διάγνωση αναγκών σε γενικό επίπεδο, που εδώ από την Αθήνα θα το παράγουμε
και θα μπαίνει σε ένα computer ο καθένας να βάζει ό,τι θέλει και όπως θέλει χωρίς
φίλτρα και χωρίς διαδικασίες και θα λέμε αυτές είναι οι ανάγκες. Βλέπω διάφορες
έρευνες που βγαίνουνε και λένε αυτές είναι οι ανάγκες και δεν έχουν καμία σχέση
με την πραγματικότητα. Η ανάγκη είναι αυτή τη στιγμή αν μιλάμε για το κομμάτι της
απασχόλησης, δεν μιλάω για το αναπτυξιακό, πωλητές σε super market. Έχουν
τέτοιο turn over αυτή τη στιγμή, που υπάρχουν πάνω από 30.000 θέσεις εργασίας
για πωλητές σε super market, ανάγκη. Είτε γιατί είναι κουραστική δουλειά, είτε
γιατί αμείβουν χαμηλά, είτε γιατί δεν αντέχουν, είτε γιατί αυτοί αναπτύσσουν
συνέχεια δίκτυο, το retail είτε … είτε … είτε … αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από
30.000 πωλητές σε super market και στο retail γενικότερα. Πού είναι
καταγεγραμμένο αυτό; Δεν υπάρχει … Πού υπάρχει; Πουθενά. Και βρισκόμαστε στο
σημείο, τα μεν νέα παιδιά να λένε «έχουμε ανεργία και δεν μπορούμε να βρούμε
δουλειά», οι μεν επιχειρηματίες να λένε «δεν μπορούμε να βρούμε τον καθένα στο
δρόμο…». Γιατί; Κανείς δεν τους ρωτάει αυτούς. Δηλαδή, δεν πάμε στη βάση της
επιχείρησης να ρωτήσουμε τι έχουν ανάγκη, αλλά πάμε σε πολύ υψηλό επίπεδο,
πάμε σε …
- … ένα αφαιρετικό πλαίσιο.
- … σε συνήθως «φορείς – σφραγίδες» τους λέω εγώ. –Είμαι σκληρός σε αυτά που
λέω, αλλά εγώ θα μιλήσω έτσι όπως αισθάνομαι και άμα θέλεις βάλ’ τα όλα …
μακάρι να τα βάλεις-.
- Ναι, ναι…
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- Σε «φορείς – σφραγίδες» που λένε ό,τι θέλουν χωρίς τεκμηρίωση και ελαφρά τη
καρδία. Άρα, 1ο βήμα, τι μπορεί να αλλάξει: διάγνωση αναγκών και μηχανισμός
αναγκών με αυτές τις προϋποθέσεις που ανέφερα πριν. 2ο βήμα: προδιαγραφές
στους παρόχους κατάρτισης. Ποιοτικές προδιαγραφές για το ποιοι θα παρέχουν την
κατάρτιση στην Ελλάδα. Δεν μπορεί και η κουτσή Μαρία –χρησιμοποιώ λαϊκή
έκφραση- να θεωρείται «πάροχος». Ποιοτικές, ναι, θα βάλω και κριτήρια
κτιριολογικά, αυτή τη στιγμή μόνο κτιριολογικά έχω, αλλά θα είναι το τελευταίο
πράγμα που θα μπορώ να σταθώ, από πλευράς ασφάλισης και καλού
περιβάλλοντος. Ποιοτικά κριτήρια. Σαφέστατα, δεν μιλώ για έναν αριθμό δυνητικών
παρόχων που αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 1.000 στην Ελλάδα, επιπέδου Ι
και ΙΙ. Αυτή τη στιγμή στο μητρώο του Voucher του τουρισμού – του οποίου τυχαίνω
να διαχειρίζομαι- έχουν εγγραφεί 684 πάροχοι κατάρτισης. Για 8.000 δυνητικά
υποψήφιους καταρτιζόμενους έχουν εγγραφεί 684, δηλαδή 12 άτομα ανά πάροχο.
Άρα, τμήμα μηδέν. Και πώς μπορεί να γίνει τμήμα ενιαίο με την ίδια ειδικότητα,
όταν ο μέσος όρος είναι 12 άτομα ανά πάροχο; Άρα, ξέρετε τι θα γίνει; Θα έχει μέσα
στην τάξη 2 σερβιτόρους, 5 οδηγούς, διάφορες ειδικότητες τουρισμού, μαγείρους
που θέλουν να γίνουν βοηθοί μάγειροι και θα τους κάνει ένα αχταρμά πρόγραμμα
μέσα σε 80 ώρες, λίγα από όλα. Ποιος τον ελέγχει; Ουδείς. Μην μου πείτε για τα
χαρτιά. Στα χαρτιά θα γράφει ένα πρόγραμμα, αλλά μέσα στην τάξη τι γίνεται; Δεν
μιλάω για το ωρολόγιο πρόγραμμα, αυτό θα φαίνεται μια χαρά. Λέω για την τάξη …
Άρα, επανέρχομαι. Προδιαγραφές ποιοτικές κατά βάση, ώστε ο αριθμός των
παρόχων να μειωθεί. Να υπάρχουν προδιαγραφές και ανάλογα με την προκήρυξη
του Voucher, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο του Voucher να υπάρχουν και
ειδικές προδιαγραφές, που οι δυνητικοί πάροχοι που θα μπορέσουν να παίξουν, να
δύνανται να συμμετέχουν σε αυτό, να είναι πολύ λίγοι. Άρα, ποιοτικές
προδιαγραφές γενικές και για κάθε Voucher, ανάλογα με το αντικείμενο, ειδικές
προδιαγραφές. Δηλαδή, σε δύο επίπεδα προδιαγραφές για τους παρόχους.
- Εσείς από το ρόλο σας έχετε εικόνα –αφού το ανοίγουμε αυτό το θέμα- για το τι
ποσοστό αυτών των παρόχων θα μπορούσε να πληροί αυτές τις προδιαγραφές;
- Οι πάροχοι ανά την Ελλάδα – προσωπική εκτίμηση έχω- για το σύνολο της
Ελλάδας για όλες τις ειδικότητες –κατά την προσωπική μου γνώμη- και δεν είναι
αυθαίρετο αυτό που λέω, … υπάρχει μια μελέτη την οποία έχω κάνει εγώ
προσωπικά, η οποία έχει να κάνει και με τις ανάγκες και με τη βιωσιμότητα, γιατί
όταν ανοίγεις μια επιχείρηση, γιατί ο πάροχος είναι μια επιχείρηση, κανείς δεν
ανοίγει για να προσφέρει κοινωφελές έργο. Αφού όλοι αυτοί οι πάροχοι ανήκουν
στον ιδιωτικό τομέα, θεμιτά, μη θεμιτά – εγώ δεν λέω, … προφανώς-, αφού λοιπόν,
υπάρχει η έννοια του κέρδους, άρα υπάρχει και το κριτήριο της βιωσιμότητας.
Λοιπόν, άμα βάλω ειδικότητες, προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από το budget
και βιωσιμότητα, πάνω από 150 παρόχους συνολικά η Ελλάδα δεν αντέχει. Είναι το
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maximum. Αλλιώς, θα έχουμε παρόχους, οι οποίοι θα είναι μη βιώσιμοι. Άρα, μη
βιώσιμοι συνεπάγεται ρίξιμο της ποιότητας, χαμήλωμα και ό,τι άλλα παρελκόμενα
έχει αυτό το πράγμα. Απαντώ ευθέως με στοιχεία. Είναι το maximum, το ταβάνι. Και
μετά ανάλογα με το τι προκηρύσσεις, αυτό το 150 θα γίνεται 50, 60, 40, θα γίνεται
100, 20. Υπάρχει ας πούμε μια ειδικότητα για βοηθούς μαγείρους. Μπορεί να
υπάρχουν πάνω από 15 πάροχοι στην Ελλάδα; Πρέπει να έχεις εργαστήρια,
κουζίνες, πώς θα κάνεις το μάθημα; Με ποιους καθηγητές – εκπαιδευτές θα κάνεις
μάθημα βοηθών μαγείρων; Πόσους δασκάλους, καθηγητές έχουμε; Δεν εξετάζω το
επίπεδο, καλό, κακό, δεν παίρνω την περίπτωση της πιστοποίησης, οι οποίοι θα
μπορέσουν να διδάξουν υποψήφια παιδιά να γίνουν βοηθοί μάγειροι; Πόσοι είναι
αυτοί;
- Σ: Άρα, κάνω μια ανακεφαλαίωση. Πρώτον Voucher ναι, να υπάρχει, εγώ
συμφωνώ με τη μεθοδολογία το κέντρο της απόφασης να πάει στον καταρτιζόμενο,
αλλά για να αποφασίζει θα πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις: Πρώτον, ένα
εργαλείο μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών σε επίπεδο Νομού, να γνωρίζουν και
οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι ποιες είναι οι ανάγκες για ειδικότητες, τι προφίλ
ζητείται, πότε ζητείται, τώρα και στο μέλλον. Ενημέρωση. Δεύτερον, μικρότερος
αριθμός παρόχων με ποιοτικά κριτήρια, που –κατά την προσωπική μου εκτίμησηδεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολο των ειδικοτήτων πάνω από 150. Και ανάλογα
του τι βγαίνει, θα πρέπει να μειώνεται. Δηλαδή, στον τουρισμό, μπορεί το 150 να
μην χρειάζεται, να χρειάζονται 80 –τυχαίος αριθμός. Τεχνικά έργα, ειδικότητα, 30.
Βοηθούς μαγείρων, κατά τη γνώμη μου, άμα βγάλεις μόνο μία ειδικότητα βοηθούς
μαγείρους για μένα, οι πάροχοι δεν πρέπει να είναι πάνω από 20. Δεν μπορούν να
υπάρχουν πάροχοι πάνω από 20. Με κουζίνες, με … καθηγητές, δεν μπορεί η χώρα
να έχει περισσότερους. 20, βάλε 30. Ανάλογα, λοιπόν, άμα έχεις οριζόντιους, 150
maximum. Πληροφορική, άντε 180, αλλά δεν μπορεί να είναι 1.000. Τρίτη
προϋπόθεση για να λειτουργεί το Voucher: τα προγράμματα σπουδών. [Δεν μιλάω
τώρα για το Voucher τουρισμού, θα μιλήσουμε αργότερο γι’ αυτό]. Δεν μπορεί ο
πάροχος να προσφέρει τα προγράμματα που αυτός ξέρει, που τα έχει γραμμένα ή
τα έχει σε ένα ντουλάπι, ή τα έχει στο συρτάρι του ή τα έχει κάνει. Τα προγράμματα
σπουδών πρέπει κάποιο σώμα, κάποιος φορέας, -δεν ξέρω ποιος- και η αγορά
προφανώς, να τα αξιολογεί ως προς την επιστημονικότητά τους, ως προς τη
μεθοδολογία τους και ως προς το περιεχόμενο του επιστημονικού υλικού. Δεν
μπορεί δηλαδή, ο κάθε πάροχος να βγάζει το δικό του πρόγραμμα, να το βγάζει,
αλλά κάποιος πρέπει να το ελέγχει και να το αξιολογεί. Αυθαίρετα βγάζω
πρόγραμμα και αυτό κάνω, δεν μπορεί να υπάρχει.
- Γ: Ποιος θα μπορούσε να είναι ο κάποιος;
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- Σ: Δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι … Έχω προτάσεις να πω. Το θέμα όμως είναι τα
προγράμματα σπουδών, τα οποία βγάζουν της θεωρητικής και της πρακτικής και τη
μεθοδολογία που βγάζουν οι πάροχοι για τους voucheristas πρέπει κάποιο σώμα,
κάποιος φορέας, κάποιοι φορείς να το αξιολογούν. Δηλαδή εκτός από το να είσαι
πάροχος εγγεγραμμένος, πριν ξεκινήσεις, θα μου υποβάλεις το πρόγραμμα για να
στο εγκρίνω ως προς τη μεθοδολογία, ως προς την πρακτικότητα. Όταν λέω
πρόγραμμα, δεν εννοώ να το αντιγράψεις από ένα βιβλίο. Τη μεθοδολογία, το
πρόγραμμα, τις σημειώσεις, τους εκπαιδευτές, όλο. Το πώς θα γίνει το πρόγραμμα,
τι μεθοδολογίες θα ακολουθήσεις, τα πάντα. Επομένως, τρίτη προϋπόθεση για να
πετύχει ένα πρόγραμμα Voucher: το περιεχόμενο προγραμμάτων να υπάρχει
έγκριση και αξιολόγηση και σφραγίδα. Θέλετε να το πείτε πιστοποίηση; Κατ’ αρχήν,
δεν μιλώ, μην εμπλέξουμε εδώ καθηγητές. Εγώ είμαι αντίθετος, το να βάλουμε
σώματα καθηγητών πανεπιστημίων και τα πανεπιστήμια να αξιολογούν τα
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που αφορούν επαγγελματίες, θα γίνει
ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Καλύτερα να μην το κάνουμε, να τα αφήσουμε
ελεύθερα. –Προσωπική εκτίμηση είναι αυτή, δεν έχει σχέση με την ΕΔΕΕ, είναι ο
Ρούλιας… Δεν λέω να μην συμμετέχουν και οι καθηγητές, αλλά δεν μπορεί να είναι
μόνο πανεπιστημιακοί καθηγητές. Θα συμμετέχουν προφανώς ως προς την
επιστημονικότητα. Η τελευταία προϋπόθεση του Voucher, για να λειτουργεί, για να
δοθεί το κέντρο βάρους στον άνεργο να αποφασίζει είναι η επιλογή των ανέργων.
Δεν μπορεί να μην συμμετέχει η επιχείρηση, όταν λέω επιχείρηση εννοώ δια των
εκπροσώπων της, στην επιλογή των ανέργων, το ποιους θα πάρει. Δεν μπορεί να
μην συμμετέχει ουσιαστικά. Όχι ο πάροχος να του λέει «πάρε αυτούς του πέντε,
αυτούς τους δέκα», τότε ξέρετε πού έχουμε δώσει το κέντρο βάρους; Στον άνεργο
να επιλέγει στα Voucher –εγώ είμαι τελείως αντίθετος- την επιχείρηση που θέλει να
πάει, χωρίς να έχει το δικαίωμα ο επιχειρηματίας διά του εκπροσώπου της, δεν λέω
εγώ η ίδια. Αυτός επιλέγει και όχι η επιχείρηση που πρέπει να επιλέγει ποιους θα
πάρει. Τι ειδικότητα; Με τι προφίλ; Ξανθός, κοντός, γυναίκα, άνδρας, χοντρός,
αδύνατος, να ξέρει αυτά τα δέκα πράγματα, να μην ξέρει αυτά τα δέκα πράγματα,
να ξέρει τέσσερις γλώσσες, να μην ξέρει τέσσερις γλώσσες, αυτά είναι απόφαση της
επιχείρησης. Και πρέπει να συμμετέχει ενεργά και να καλύπτεται και το κόστος της
επιχείρησης γι’ αυτή τη διαδικασία. Διότι αυτό αποτελεί κόστος της επιχείρησης, η
διαδικασία της αξιολόγησης. Αλλά τον αποφασιστικό ρόλο στην αξιολόγηση, τον
πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει η επιχείρηση. Δεν πρέπει να τον έχει ούτε ο
πάροχος, ούτε ο άνεργος... Προσωπική εκτίμηση, για να πετύχει αυτό το σύστημα
που λέμε Voucher και από εκεί και μετά θα μπορούσε κανείς να βάλει δείκτες
εκροής, αποτελεσματικότητας στο τέλος, αν δηλαδή γίνουν όλες αυτές οι
προϋποθέσεις, να δεις μετά τι έκανε ο πάροχος. Δεν λέω εγώ αυτό που λένε ότι
πρέπει ο πάροχος να βοηθά στην απασχόληση, δεν αποτελεί υποχρέωση του
παρόχου και δεν μπορεί να το κάνει, να αυξήσει την απασχόληση, δεν είναι δικό
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του αντικείμενο. Είναι άδικο να του χρεώνουμε ότι αν δεν βρήκες σε τριάντα
δουλειά, δεν είσαι καλός. Δεν είναι δικό του αντικείμενο. Διότι το να βρει δουλειά
εξαρτάται από χίλιους δύο, σαράντα οχτώ παράγοντες. Δεν εξαρτάται από τον
πάροχο. Μπορούμε όμως, να βελτιώνουμε τα προγράμματα σπουδών, να γίνονται
σωστοί έλεγχοι. Πάμε τώρα στους ελέγχους. Πώς να κάνουμε ελέγχους; Γίνονται
επιτόπιοι έλεγχοι, την ώρα που γίνεται το μάθημα, είτε θεωρία, είτε πρακτική. Όχι
οι έλεγχοι που γίνονται αυτή τη στιγμή από όλες τις διαχειριστικές αρχές στο
διοικητικό φάκελο εκ των υστέρων. Εάν δεν κάνεις έλεγχο επιτόπιο, όχι έλεγχο αν
είναι τα παιδιά στην αίθουσα, αλλά εάν γίνεται σωστά το μάθημα. Να καθίσεις
μέσα δέκα και δεκαπέντε λεπτά και να ακούσεις τι κάνει και τι λέει ο καθηγητής. Να
πας στην πρακτική και να δεις ότι όταν πήρες ειδικότητα «χ», είναι εκεί και κάνει
πραγματικά αυτό το αντικείμενο που έχει επιλεγεί να κάνει. Και ρωτάς και τον
καταρτιζόμενο τι άλλο θα ήθελε να κάνει και τι είδους βοήθεια πιθανόν να
χρειάζεται, δηλαδή, έλεγχος – να μην το πω έλεγχος, πιο καλά θα το έλεγα…
- Γ: κάποιο είδος… παρακολούθησης
- Σ: παρακολούθησης και όχι έλεγχο αν υπέγραψε το χαρτί. Προφανώς και το χαρτί
το θέλω και προφανώς με ενδιαφέρει αν η τάξη είναι γεμάτη ή άδεια, αλλά αυτά
είναι μη ουσιώδη. Άρα, αν γίνουν όλα αυτά, προφανώς θα έχουμε ένα άλλο
Voucher.
… Γενικά αυτά, σας τα είπα. Τώρα αν θέλετε να σας πω για τον τουρισμό… να εδώ
είμαι, δικός σας.
- Γ: Να κάνω μια ερώτηση, μια που το ανοίξαμε το θέμα;
- Σ: Να κάνετε όποια ερώτηση θέλετε.
- Γ: Εσείς ως φορείς είχατε κάποιο ρόλο στο σχεδιασμό; Σας ζητήθηκε…
- Σ: Στο πρώτο Voucher;
- Γ: Ναι, στο πρώτο, συνολικά. Αν δηλαδή, κάποια στιγμή η διαχειριστική σας είπε
«καθίστε εδώ να δούμε τι προτάσεις, τι ιδέες, τι μπορεί να βελτιώσει αυτό το
σύστημα».
- Σ: Στο Voucher γενικά;
- Γ: Ναι, ναι.
- Σ: Στο δεύτερο Voucher, που είμαστε τώρα, είχαμε. Είχαμε μία πρόταση π.χ. ότι
πρέπει να πάμε σε εφτά ειδικότητες, γιατί αυτή είναι η ανάγκη της αγοράς, αλλά
την ανάγκη της αγοράς την κάναμε μόνοι μας, ο Σ.Ε.Τ.Ε. δηλαδή. Ήρθε ο Σ.Ε.Τ.Ε. και
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κατέγραψε την ανάγκη, δεν τον υποχρέωσε κανένας, με δική του επιθυμία, με δική
του θέληση και με δικό του κόστος.
- Γ: Βεβαίως.
- Σ: … Όχι απλά βεβαίως, έτσι απλά επειδή το ήθελε. Όχι επειδή υπάρχουν κάποιοι
που τους αρέσει να κάνουν και δυο καλά… δεν είναι έτσι. Δεύτερον, είπε εφτά,
έφτιαξε και εφτά εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών, αναλυτικά με δική του
σφραγίδα και πήρε την ευθύνη της ποιότητας και λέει «να τα, εγώ έχω αυτά τα
εκπαιδευτικά προγράμματα και αυτά θα ακολουθήσετε κύριοι πάροχοι». Τώρα, αν
τα ακολουθούν ή δεν τα ακολουθούν, αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα, γιατί δεν
υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα που σου είπα, αλλά όμως έβαλε αυτή την πρόταση
βελτίωσης και είπε πως «στο τέλος εγώ θέλω αυτοί που θα τελειώσουν να
πιστοποιηθούν με όποιο σύστημα πιστοποίησης υπάρχει σε επίπεδο χώρας, να
πάρουν πιστοποίηση δεξιοτήτων κ.λ.π.». Αυτές ήταν οι παρεμβάσεις που ο Σ.Ε.Τ.Ε.
μόνος του, με δική του πρωτοβουλία βελτίωσε το υπάρχον Voucher. Αυτό, όμως,
όλα τα υπόλοιπα; Εγώ είπα εφτά προϋποθέσεις. Μέχρι εκεί … το έκανε. Αυτές είναι
οι παρεμβάσεις, οι πρωτοβουλίες του Σ.Ε.Τ.Ε.
- Μ: Εσείς κάνετε τη μελέτη αξιολόγησης του Voucher;
- Γ: Ναι…
- Σ: Γενικά του συστήματος, ως μεθοδολογία.
- Μ: … Ο Σ. αποδόμησε πλήρως το Voucher.
- Σ: Δεν το αποδόμησα,… όχι είπα ότι το Voucher για να μπορεί υπάρχουν εφτά
προϋποθέσεις.
- Μ: Άρα το έστειλες αδιάβαστο.
- Σ: Όχι, δεν το έστειλα αδιάβαστο. Ο άνεργος για να αποφασίζει … Το Voucher τι
είναι; Το κέντρο βάρους περνάει στον καταρτιζόμενο να αποφασίζει και όχι στον
πάροχο, αφού αυτός έχει την επιταγή και κάνει ό,τι θέλει. Αλλά για να μπορεί να
λειτουργήσει αυτό, που είναι σωστό ως μεθοδολογία, θα πρέπει ο άνεργος να είναι
ενημερωμένος για το τι ανάγκες σε ειδικότητες έχει αυτή η χώρα και σε επίπεδο
περιοχής, για να ξέρει τι να επιλέξει. Δεύτερον, θα πρέπει να ξέρει ποιες είναι οι
δεξιότητές του, ποιες είναι οι αδυναμίες του, ποια είναι τα καλά του και τα κακά
του, ώστε να ταιριάξει, να βελτιωθεί εκεί που πρέπει για να τα καλύψει. Κάποιος/
κάποιοι πρέπει να του το πει. Αυτό δεν ξέρω πού θα πάει για να το πάρει, μπορεί να
λέγεται δομικό σχέδιο που κάνει ο Ε.Ε.Κ. Εγώ δεν λέω ποιος/ ποιοι, αλλά κάπου
πρέπει να καταγραφούν αυτά. Τρίτον, θα πρέπει να ξέρει ποια προγράμματα
σπουδών υπάρχουν που του καλύπτουν αυτή την ανάγκη. Αυτά όμως, τα
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προγράμματα σπουδών που του παρέχουν οι πάροχοι, κάποιος φορέας θα πρέπει
να τα αξιολογήσει. Δηλαδή, ότι έχουν σχεδιαστεί σωστά. Αυτές είναι βασικές
προϋποθέσεις για τον άνεργο, για να μπορέσει να επιλέξει το σωστό. Τέταρτον, δεν
μπορεί να υπάρχουν 1.000 πάροχοι…
- Μ: Ναι…
- Σ: Προϋποθέσεις. Πρέπει να είναι πολύ μικρότερος ο αριθμός των παρόχων με
ποιοτικά κριτήρια, όχι κτιριολογικά, αν έχεις 12.000 τετραγωνικά ή 5.000
τετραγωνικά. Μπορεί να έχεις και 1.000 τετραγωνικά και 500, αλλά η ποιότητα των
σπουδών σου, των επιστημόνων, των εκπαιδευτών σου, το περιεχόμενο να είναι
πάρα πολύ καλά. Και ανάλογα βέβαια, με το αντικείμενο. Γιατί δεν είναι όλοι
ποιοτικά σωστοί σε όλα, δεν είναι δυνατόν να είναι όλοι σε όλα… Με αυτήν την
έννοια βάζω λιγότεροι πάροχοι με ποιοτικά κριτήρια. Αν λειτουργήσουν αυτές οι
προϋποθέσεις… Μετά δεν μπορείς να λες στο Voucher επιλέγει ο άνεργος ή ο
πάροχος το πού θα πάει, επιλέγει η επιχείρηση το ποιον θέλει να πάρει… Και
δίνοντας κίνητρα στην επιχείρηση να συμμετέχει στην επιλογή.
- Μ: Έμμεσα γίνεται στην πράξη αυτό που λέει ο Σ. Οι επιχειρήσεις, δηλαδή, για να
βάλουνε κάποια άτομα μέσα στο μαγαζί τους ζητάνε από τους παρόχους «στείλε
μου 20 για να διαλέξω 5».
- Σ: Λίγες όμως, οι σωστές επιχειρήσεις ζητούν να τους στείλουν τριπλάσιο αριθμό
για να διαλέξουν πέντε.
- Μ: Υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις τουρισμού –από την εμπειρία μας δηλαδή –
είδαν 350 άτομα, κράτησαν τους 170 και βέβαια στη συνέχεια προσλάβανε με τη
λήξη της πρακτικής άσκησης 45 άτομα.
- Σ: Αυτό πρέπει να είναι επιλέξιμο του κόστους της επιχείρησης, για αυτή την
επιλογή και αξιολόγηση. Για να δεις 400 άτομα είναι ένα κόστος ανθρωποώρας των
στελεχών της επιχείρησης.
- Μ: Εννοείται. Γι’ αυτό το κόστος που λέει ο Σ. μέσα στο Voucher είναι η
συμβουλευτική – δεν ξέρω αν μιλήσατε πριν.
- Γ: Όχι…
- Μ: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Εγώ θα είμαι λίγο πιο αυστηρός από ό,τι ο Σ. Το
Voucher σαν εργαλείο διαχείρισης έτσι όπως έχει στηθεί και εφαρμοστεί, δίνω ένα
voucher σε ένα παιδί, το οποίο θα πάει αποκλειστικά σε κάποιον πάροχο να το
εξαργυρώσει και μετά κάνουν ό,τι θέλουνε, κατά τη γνώμη μου… πρέπει να το
ξεχάσουμε… Πρέπει να το ανατρέψουμε πλήρως. Αυτοί οι όροι που έβαλε ο Σ. στην
ουσία μιλάνε για ένα άλλο σύστημα, το ονομάζουμε βέβαια Voucher, αλλά στη
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διαχείρισή του διαφέρει και στη φιλοσοφία του. Π.χ. ο Σ. πριν από μήνες και το
δουλεύουμε αυτή τη στιγμή, έριξε την ιδέα το παιδί με το voucher στα χέρια να
υλοποιείται με τη διαδικασία της αυτεπιστασίας… Έτσι; Και να μην τρέχει ελεύθερα
το παιδί που πήρε τo voucher στην αγορά να ψάχνει να βρει ποιον και κάτω από
ποιες προϋποθέσεις συναλλαγής…
- Σ: Και δωσ’ του και ένα laptop δώρο… για να διαλέξει εμένα…
- Μ: Ναι, δηλαδή ένα voucher θα μπορούσε σύμφωνα με αυτό που είπε ο Σ. να γίνει
μια πρόσκληση στον Ε.Ο.Φ. ωφελουμένων, κατατάσσονται με τη σειρά
μοριοδότησής τους κανονικά και από εκεί και πέρα το παλιό Voucher που έλεγε
«τράβα βρες τον πάροχό σου, που θα σε συμβουλέψει, που θα σου βρει
επιχείρηση» όχι, αυτό πρέπει να ανατραπεί γιατί δεν είναι αποτελεσματικό το
σύστημα, δεν δίνει καλά αποτελέσματα. Και ένα μεγάλο κομμάτι στο Voucher είναι
ότι η συμβουλευτική που περιλαμβάνει, πρέπει να ανέβει πιο ψηλά. Είναι πάλι
αυτό που λέει ο Σ. και στο επίπεδο της επιχείρησης και στο επίπεδο του διαχειριστή
του προγράμματος. Και ειλικρινά, δεν μπορώ να δω εγώ με αυτή τη μικρή εμπειρία,
ο Σ. έχει μεγαλύτερη, ότι ο διαχειριστής πρέπει να είναι αποκλειστικά ένας
πάροχος… Ταυτόχρονα, έτσι πάει το Voucher που λέει ότι κάνω ένα μητρώο
παρόχων και έρχεται και γράφεται κάθε ένας που έχει πάρει ένα χαρτί από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αυτό δεν περπατάει με τίποτα. Πρέπει να μπουν κατ’ αρχήν κριτήρια
αξιολόγησης των παρόχων, να αξιολογούνται, και δεύτερον, αμέσως μετά να
υπάρχουν και κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα. Με βάση τις ειδικότητες,
μπορεί ένας πάροχος να είναι πολύ καλός στο εμπόριο, να έχει δουλέψει πολύ
σωστά
- Γ: Σωστά…
- Σ: Και να είναι πολύ καλός στο ένα και πολύ κακός στο άλλο.
- Μ: Σώνει και καλά να έρθει από εκεί, δηλαδή θα κάνει ζημιά, δεν θα είναι
αποτελεσματικός. Την δουλειά θα την κάνει, αλλά δεν θα είναι αποτελεσματικός.
Δεν θα μπούνε παιδιά δηλαδή, μέσα στις δουλειές. Επίσης, ένα άλλο θέμα που
είναι … σοβαρό σε όλη αυτή τη διαδικασία… είναι το εκπαιδευτικό υλικό. Είπε ο Σ.
αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα περιγράμματα που υπάρχουνε ή να
εκσυγχρονιστούνε ή …
- Σ: Είναι ένα δεύτερο θέμα.
- Μ: Πάντως, χωρίς εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο το επιβάλεις κάπου…
- Σ: Έτσι, το επιβάλεις
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- Μ: Είτε με την αυτεπιστασία που θα κάνεις που είναι πιο εύκολο γιατί το ελέγχεις
καλύτερα, είτε σε παρόχους, αν χρησιμοποιήσεις παρόχους, αναγκαστικά πρέπει να
το επιβάλεις. Και τελευταία, θα έλεγα Σ., Voucher γενικά και οριζόντια, με
οριζόντιες… ειδικότητες, με οριζόντια μαθήματα, πρέπει να τελειώσουν.
- Σ: Ε, ναι.
- Μ: Πρέπει να βγαίνουν στοχευμένα. Voucher τουρισμού, Voucher εμπορίου,
ούτως ώστε το μάθημα, την κατάρτιση τη θεωρητική να μην είναι γενικά οριζόντια,
περί υγιεινής, ασφάλειας στο χώρο δουλειάς, αλλά να πάει και λίγο στοχευμένα. Τι
θέλει το σύγχρονο εμπόριο; Να του κάνεις μαθήματα για το σύγχρονο.
- Γ: Μάλιστα.
- Μ: Σε ένα Voucher οριζόντιο που κάνει το Υπουργείο και καλύπτει όλους του
κλάδους της μεταποίησης εκτός από τον τουρισμό, εκεί τι μάθημα να του κάνεις του
παιδιού;
- Σ: Και τι είδους πρακτική να του κάνεις;
- Μ: Ξοδεύουμε πάρα πολλά λεφτά, το Voucher το σημερινό έχει πολύ υψηλό
κόστος και μικρή αποτελεσματικότητα. Όλα αυτά αν τα μαζέψουμε, θα πρέπει το
σύστημα αυτό να αλλάξει ριζικά.
- Σ: Εδώ βγήκε ένα Voucher, που αναφερόταν στις τεχνικές κατασκευαστικές
εταιρείες. Μάθημα «Οριζόντιες δεξιότητες». Οι ανάγκες που είπα πριν. Πάμε στις
κατασκευαστικές εταιρείες, «τι θέλουμε;». «3, 50 που να κουβαλάνε χώμα, 80
τσιμεντάδες, - τυχαία τα νούμερα- 3.000 που να λυγίζουν τα σίδερα και να τα
βάζουν στα καλούπια, άλλους να καλουπώνουν».
- Μ: Συγκολλητές.
- Σ: Άρα, θέλουμε ένα μάθημα για 3.000 καλουπάδες, ένα άλλο μάθημα για 12.000
συγκολλητές. Τώρα να έχει μέσα γενικές ενότητες, ανθρώπινες δεξιότητες, όπως η
επικοινωνία, η συνεργασία… να τα έχει
- Μ: Διαχείριση κρίσεων;
- Σ: Αλλά άμα θέλεις 3.000 καλουπάδες, πρέπει να τους μάθεις να κάνουν καλούπι,
πώς να γίνει δηλαδή;
- Γ: Άρα, θεωρείτε γενικά ότι το κομμάτι της θεωρητικής κατάρτισης δεν είχε
προσανατολισμό; Ας το πούμε έτσι.
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- Σ: Όχι θεωρητικής, πρακτική μετά πού θα κάνουνε δηλαδή; Κάναμε δηλαδή, ένα
μάθημα και το μάθημα είχε «παρακίνηση εργαζομένων», «επικοινωνία», «ηγεσία»,
«leadership», ωραία, πού θα πάει να κάνει τώρα πρακτική αυτός; Σε ποιο τμήμα της
επιχείρησης έξι μήνες; Για να καταλάβουμε και εμείς, πού θα πάει; … Θέλει λογιστές
–λέμε τώρα- η χώρα; Θέλει βοηθούς λογιστές, φοροτέχνες; Βγάλε Voucher
φοροτεχνών. Στο Voucher φοροτεχνών δεν μπορεί να συμμετέχουν πάνω από 50/
100 πάροχοι, δεν γίνεται… Δεν μπορεί να ξέρουν τα φοροτεχνικά όλοι, το νέο νόμο
που πέρασε προχθές στη Βουλή. Γιατί αυτό πρέπει να διδαχθεί ο νέος…
- Γ: Άρα, από όλα τα κομμάτια του συστήματος, έτσι όπως σχεδιάστηκε και
υλοποιήθηκε –ας πούμε- υπάρχει κάποιο που θεωρείτε ότι ήταν περισσότερο από
τα άλλα η μαύρη τρύπα και κάποιο που κάπως ισορρόπησε, ότι ήτανε πιο κοντά στο
επιθυμητό;
- Σ: … Δηλαδή;
- Γ: Δηλαδή, αν θεωρείτε για παράδειγμα ότι αυτό το πράγμα όλο έπασχε πιο πολύ
στη διαδικασία επιλογής ή στη διαδικασία συμβουλευτικής…
- Σ: Στη διαδικασία επιλογής των ανέργων δεν έπασχε καθόλου, υπήρχαν κριτήρια
αντικειμενικά, υπήρχαν μόρια… Αυτά ήταν μια χαρά. Το computer τα βγάζει, δεν
παρεμβαίνει καθόλου το ανθρώπινο χέρι, μάτι… Αυτό είναι το υγιές κομμάτι, πάρα
πολύ καλό, να παραμείνει. Γιατί όχι.
- Γ: Η συμβουλευτική ήταν επί της ουσίας…
- Μ: Εκεί είναι το κέρδος του παρόχου. 100%, ε Σ.;
- Σ: Δεύτερον, … καλά αυτό έχει να κάνει και με το Ε.Σ.Δ.Ε.Κ. αυτό, δεν είναι θέμα
Voucher, π.χ. δεν μπορεί να σου λέει για κάθε αντικείμενο ότι πρέπει να πάρουμε
πιστοποιημένους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εκπαιδευτές. Βέβαια, γι’ αυτό δεν πάσχει το
Voucher, οποιαδήποτε μεθοδολογία είτε με διαγωνισμό, αυτό είναι θέμα Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.
Αλλά εντάξει, το Voucher γενικότερα, υπάρχουν κάποια αντικείμενα, τα οποία δεν
υπάρχουν, δεν θα πάνε κάποιοι ποτέ στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πώς θα γίνει; Μιλάμε για
τον τουρισμό τώρα, μέσα στα σχέδια του Σ.Ε.Τ.Ε. βλέπει μια ανάγκη για διεθνή
κουζίνα, γιατί έχουμε αύξηση του τουρισμού, έχουμε 1.000.000 Ρώσους –τυχαία
λέω τα ονόματα-, 500.000 Κινέζους, 2.500.000 Γάλλους κ.λ.π. Σε αυτούς πρέπει να
προσφέρει την κουζίνα της χώρας τους. Άρα, έχει ανάγκη να αναπτύξει βοηθούς,
μαγείρους κ.λ.π., που να προσφέρουν τέτοιου είδους κουζίνα. Άρα, έχει ανάγκη να
βγάλει κάποια στελέχη που να παράγουν πραγματικά διεθνή κουζίνα, κινέζικη,
ρώσικη κ.λ.π. Ποιος θα πάει τώρα να διδάξει; Πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.;
Ο κινέζος μάγειρας που θα φέρουμε δηλαδή πρέπει να είναι πιστοποιημένος από
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τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.; Δεν είναι δυνατόν… Δεν θα πιστοποιηθεί ποτέ. Τι θα κάνω; Θα
βρω έναν μάγειρα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που θα είναι μαϊμουδέξ.
- Μ: Και οι οριζόντιες ειδικότητες που είχαμε στο Voucher που έτρεχαν μέχρι
σήμερα, τι πιστοποίηση να κάνεις με βάση τις οριζόντιες ειδικότητες; Που πλέον οι
Βρυξέλλες ζητάνε σε όλα αυτά τα προγράμματα στο τέλος να υπάρχει μια
πιστοποίηση… Δηλαδή πρέπει να το ξαναδούμε όλο το σύστημα. Να κάνουμε μια
προσπάθεια αυτό του τουρισμού που τρέχει να βελτιωθεί ως προς αυτά τα σημεία.
- Σ: Έχει βελτιωθεί ως προς τα εκπαιδευτικά πακέτα, τα εκπαιδευτικά περιεχόμενα…
- Μ: Κάτι φεγγίτες που αφήσαμε εκεί και έγιναν μπαλκονόπορτες πρέπει να τα
κλείσουμε τώρα.
- Σ: Το Voucher τουλάχιστον του τουρισμού περιόρισε κάπως τις ειδικότητες βάσει
των αναγκών της αγοράς που έχει σήμερα και προβλέπεται να έχει ο τουρισμός.
Δεύτερον, ότι έφτιαξε εκπαιδευτικά πακέτα και είπε στους παρόχους «μόνο αυτά
θα χρησιμοποιείτε, πάρτε τα, κατεβάστε τα, δωρεάν, αυτά θα μοιράζετε στους
καταρτιζόμενους και αυτά θα διδάσκετε». Πού δεν μπορεί να παρέμβει; Έπρεπε να
έχει το δικαίωμα να πει «και αυτοί οι εκπαιδευτές θα τα διδάσκουν». Αλλά δεν
μπορεί να το πει, δεν έχει τη νομική κατοχύρωση.
- Γ: Μάλιστα.
- Σ: Αλλά τουλάχιστον έγινε ένα πρώτο βήμα βελτίωσης. Και στα κριτήρια
μοριοδότησης. Π.χ. όταν μιλάμε για τουρισμό, δεν μπορείς να μην ξέρεις μια ξένη
γλώσσα. Άρα θα του βάλω συντελεστή βαρύτητας μεγάλο και στη δεύτερη ξένη
γλώσσα θα βάλω ακόμα μεγαλύτερο. Και στο μεταπτυχιακό στον τουρισμό θα βάλω
και εκεί κριτήρια. Εκεί ναι, όχι πάτησε πόδι, το πρότεινε και το Υπουργείο το
δέχτηκε. Δεν ήταν γενικά κριτήρια. Κάλυψαν κάποιες ανάγκες τα κριτήρια
μοριοδότησης του τουρισμού όσον αφορά τη γλώσσα, τις σπουδές του τουρισμού...
- Γ: Στο κομμάτι της πρακτικής άσκησης στον δικό σας τον τομέα, στον τουρισμό,
πώς το είδατε να λειτουργεί; Δηλαδή, είχε μια στοιχειώδη τουλάχιστον
αποτελεσματικότητα, ήταν πραγματική πρακτική άσκηση; Γιατί μια κριτική που
γίνεται συνήθως σε όλο αυτό το πλαίσιο είναι ότι στην πραγματικότητα η πρακτική
άσκηση σε αυτά τα προγράμματα είναι υποκατάσταση ενός είδους εργασίας, ότι
εγώ ως επιχειρηματίας στο τάδε ξενοδοχείο θα χρειαστώ ας πούμε τα Χριστούγεννα
30 ανθρώπους να κάνουν γενικών καθηκόντων εργασίες, αφού μου τους παρέχετε
δωρεάν, μια χαρά, τους παίρνω. Δεν μαθαίνουν τίποτα αυτοί οι άνθρωποι, δεν
ασκούνται στην πραγματικότητα, απλά βλέπουν ένα περιβάλλον εργασίας και η ζωή
συνεχίζεται. Πώς το είδατε εσείς να λειτουργεί έχοντας μια εποπτεία αυτού του
πεδίου;

533
- Μ: … Κοιτάξτε στις μεγάλες επιχειρήσεις είναι πιο δομημένη η δουλειά εκεί, γιατί
μπαίνει σε ένα σύστημα οργανωμένο, έχει το ρόλο του και αναμφισβήτητα πέρα
από την εμπειρία την επαγγελματική που αποκτά, θα φέρει και ένα όνομα ότι έκανα
μια πρακτική άσκηση, 5 μήνες δούλεψα στην τάδε μεγάλη μονάδα. Αυτό φάνηκε
θετικό σε όλες τις οργανωμένες επιχειρήσεις. Βέβαια, μια μεγάλη μάζα παιδιών
πήγαν και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, σε εστιατόρια, σε καφετέριες, σε
επιχειρήσεις μικρές των δύο/ τριών ατόμων. Εκεί τα δεδομένα, η πληροφόρηση δεν
είναι τόσο λεπτομερής, ώστε να δώσει απάντηση στην ερώτησή σας. Πάντως,
παιδιά που είδαμε και τα φωνάξαμε και στο τελευταίο συνέδριο του Σ.Ε.Τ.Ε. το
αναπτυξιακό, τον Οκτώβρη, φωνάξαμε δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, τα
οποία είχανε κάνει το παλιό Voucher του τουρισμού, του 2013 –να το πω έτσι-, και
τα οποία στη συνέχεια βρήκανε δουλειά. Οι συμβάσεις τους δηλαδή, γίνανε
αορίστου χρόνου. Μία ήταν σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο και ο άλλος σε μία εταιρεία
ενοικίασης αυτοκινήτων. Ήταν ευχαριστημένοι. Τώρα αυτό που άκουγες από τα
παιδιά, που έβγαινε από μέσα τους, ήταν ότι υπήρξε ένα πρόγραμμα, μας έδωσε
μια ευκαιρία να μπούμε κάπου. Και από εκεί και πέρα, δουλέψαμε, προσφέραμε,
δείξαμε τον εαυτό μας και μας επιλέξανε, μας εκτιμήσανε και μας κρατήσανε.
Τελικά, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε σωστές
επιλογές στα παιδιά, να τα προσανατολίσουμε σωστά, να πάνε να κάνουνε αυτή την
πρακτική άσκηση, έστω και αν σε κάποιες περιπτώσεις είναι και καθημερινές
δουλειές ρουτίνας, στο τέλος του λογαριασμού μακάρι αυτή η σύμβαση να
μετατραπεί σε αορίστου χρόνου. Ή επειδή στον τουρισμό υπάρχει ο εποχιακός
χαρακτήρας, 1η Απρίλη έως 30 Οκτώβρη ή μέσα Νοέμβρη, είναι οκτώ μήνες, μακάρι
να τον ξαναπάρει, γιατί πολλά παιδιά Voucher τα ξαναπήρανε πάλι. … Αυτή είναι η
εμπειρία με την πρακτική. Δηλαδή, και το ένα και το άλλο. Στις μεγάλες επιχειρήσεις
είναι πιο οργανωμένο.
- Γ: Μάλιστα. Υπάρχει τρόπος, με δεδομένο ότι αυτοί είναι στον τομέα του
τουρισμού, ισχύει και δεν ισχύει, αλλά η δομή της οικονομίας στην Ελλάδα είναι
έτσι, πάρα πολλές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και υπάρχει το ερώτημα
πραγματικά, πώς μπορεί να ενισχυθεί η επιχείρηση αυτή των δύο/ τριών/ πέντε
ανθρώπων να προσφέρει πραγματική πρακτική άσκηση στον καταρτιζόμενο;
- Μ: Εντάξει, εκεί πέρα ένα άλλο θέμα που πρέπει να διορθωθεί άμεσα είναι ο
επόπτης πρακτικής. Αυτή τη στιγμή ο επόπτης πρακτικής είναι ένας υπάλληλος του
παρόχου, ο οποίος υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει τον επόπτη πρακτικής, να
παρακολουθεί το παιδί κάτω από ποιες προϋποθέσεις και συνθήκες κάνει την
πρακτική του άσκηση και να βελτιώνει αυτές τις συνθήκες ώστε να είναι σωστές,
ούτως ώστε και επαγγελματική εμπειρία να αποκτήσει και σωστά να μάθει κάτι και
οι προοπτικές του να ανοίξουνε προς την πιο θετική κατεύθυνση. Θα πρέπει να το
ξαναδούμε και αυτό το θέμα του επόπτη της πρακτικής, να δούμε κατά πόσο στις

534
επιχειρήσεις κάποιος πρέπει να παίξει το ρόλο του υπεύθυνου της πρακτικής
άσκησης του παιδιού, ούτως ώστε μέσα από την επιχείρηση να μπορέσει να το
βοηθήσει να μάθει καλύτερα τον εργασιακό χώρο, όποιος και να είναι αυτός,
όποιος κλάδος και να είναι για να έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Και σε αυτό το σημείο
το σημερινό Voucher όπως τρέχει, έχει αδυναμίες.
- Γ: … Ωραία. Αν λοιπόν, το μαζεύαμε λίγο αυτό και σας ζητούσαν αυτό το πράγμα
να το ανασχεδιάσετε κάπως, στην επόμενή του φάση δηλαδή, να λειτουργήσει με
έναν πιο ορθολογικό, αποτελεσματικό τρόπο…
- Μ: Τα κριτήρια που σας είπε ο Σ., θα τα εφάρμοζα άμεσα, τις προϋποθέσεις,
ούτως ώστε σταδιακά να βελτιωνόταν, γιατί από τη μία μέρα στην άλλη δεν αλλάζει
τίποτα, υπάρχει ένα σύστημα οι επόπτες, οι πάροχοι, τα φροντιστήρια και όλους
αυτούς. Όλο αυτό το θέμα πρέπει να μαζευτεί λίγο. Δηλαδή, οι εφτά όροι –
προϋποθέσεις θα τις εφάρμοζα άμεσα χωρίς βέβαια να το καταργήσω πλήρως.
Απλώς πρέπει τις διαδικασίες σαν σύστημα να …
- Σ: Για λέγε λοιπόν, καλύφτηκες;
- Γ: Ναι, μπήκαμε απλώς να κάνουμε ένα μάζεμα, να δούμε σε μία κατάσταση
ανασχεδιασμού ποιο θα ήταν το … κλειδί –ας το πούμε-, ποια θα ήταν τα βασικά
πράγματα. Πέρα από αυτά είπατε αρκετά και οι δύο για το πού έπασχε και πού
πάσχει … τι θα έπρεπε να γίνει σε επίπεδο σχεδιασμού.
- Σ: … Άρα, τι πρέπει να γίνει; Ωραία, Voucher να παραμείνει ως Voucher, ως
μεθοδολογία. Καμία σχέση. Η διαδικασία επιλογής των παιδιών μέσα από ένα
σύστημα μοριοδότησης και ηλεκτρονικά, να παραμείνει ορθώς. Απλά, κάθε φορά
ανάλογα με την ειδικότητα θα πρέπει να δημιουργούνται εκείνα τα κριτήρια και να
μοριοδοτούνται εκείνα τα κριτήρια που έχει ανάγκη η ειδικότητα, ο κλάδος κ.λ.π.
Δύο: οι πάροχοι… ή πριν πάμε στους παρόχους. Όταν θα προκηρύσσονται
προγράμματα, δεν θα μπορεί να είναι γενικού ενδιαφέροντος, αλλά να υπάρχουν
εξειδικευμένα Voucher που καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες κλάδων και όχι
γενικά δεξιότητες οριζόντιες για να μπορεί έχει ουσία και εφαρμογή η πρακτική
άσκηση στη συνέχεια και η θεωρία κ.λ.π. Τρίτον, στους παρόχους πρέπει να μπουν
ποιοτικά κριτήρια για το ποιοι συμμετέχουν, ανάλογα με τις προδιαγραφές της κάθε
πρόσκλησης. Τέταρτον, να υπάρχει ένα πρόγραμμα ενημέρωσης/ πληροφόρησης
των ανέργων τι ανάγκες έχει σε ειδικότητες η χώρα, η περιφέρεια, ο νομός, η
περιοχή. Για να μπορεί να έχει την ενημέρωση/ πληροφόρηση να επιλέξει, να του
δίνεις του παιδιού τη δυνατότητα να μπορεί να επιλέξει τις ανάγκες. Πέμπτον, η
συμβουλευτική. Θα πρέπει να γίνεται ουσιαστικά και όχι εξειδικευμένα, όχι
αποκλειστικά και μόνο από τους παρόχους. Στο κομμάτι δηλαδή της
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συμβουλευτικής θα πρέπει είτε αυτοί που διαχειρίζονται, είτε δεν ξέρω ποιοι άλλοι
φορείς να κάνουν ουσιαστική συμβουλευτική για να ταιριάζουν πραγματικά …
- Μ: Σ. και ο επόπτης πρακτικής, θα πρέπει να το ξαναδούμε.
- Σ: [Πριν πάω στον επόπτη]… να ταιριάζουν τις αδυναμίες, τις δεξιότητες, τις
ικανότητες που έχει ο καταρτιζόμενος με βάση την ειδικότητα που έχει επιλέξει ή
πρόκειται να επιλέξει, ώστε να γίνεται το σωστό πάντρεμα. Στην επιλογή του
ανέργου θα συμμετέχει ουσιαστικά εργαζόμενος της επιχείρησης που πρόκειται να
τον πάρει για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Υποχρεωτικά και θα έχει τον
πρώτο και τον μεγαλύτερο ρόλο. Όχι υποχρεωτικά, θα έχει τον πρωτεύοντα ρόλο
στην επιλογή, δεν θα συμμετέχει απλά γεια σας, ήρθα.
- Γ: Ναι, ναι.
- Σ: Και να καλύπτεται και το κόστος της επιχείρησης γι’ αυτή τη διαδικασία
συμμετοχής στην επιλογή. Δεν ξέρω τι σημαίνει «να καλύπτεται», να καλύπτεται
ένα μέρος. Πρέπει να καλύπτεται όμως, γιατί αποτελεί κόστος αν θέλεις να κάνεις
ουσιαστική επιλογή… Τα προγράμματα σπουδών των παρόχων πρέπει να
αξιολογούνται, να εγκρίνονται και να αξιολογούνται τα προγράμματα τα οποία θα
προσφέρουν, εννοώ της θεωρητικής κατάρτισης, και όχι ο καθένας να προσφέρει
αυτά που θέλει. Αυτά που θέλει, αλλά κάποιος να τα εγκρίνει και να τα αξιολογεί. Ο
επόπτης πρακτικής κατά βάση – κατά την προσωπική μου άποψη – πρέπει να είναι
μέσα από την επιχείρηση. Εάν είναι εξωτερικός συνεργάτης, η επιλογή του θα
γίνεται από την επιχείρηση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς Μ., ε;
- Μ: Βέβαια.
- Σ: Δεν λέω υποχρεωτικά να είναι από την επιχείρηση, αλλά αν είναι εξωτερικός,
την επιλογή την κάνει η επιχείρηση. Διότι δεν μπορεί ο επόπτης να μπαίνει άσχετος
με την επιχείρηση, εν αγνοία της επιχείρησης και να εποπτεύει. Δηλαδή, είναι
παράλογα αυτά τα οποία συμβαίνουν. … Άμα γίνουν όλα αυτά, θα έχουμε ένα
ωραίο Voucher.
- Μ: Θα έχουμε και επισημοποίηση του Ε.Σ.Δ.Ε.Κ., ένα νέο Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.
- Γ: Υποτίθεται ότι όλα αυτά τα συστήματα ανατροφοδοτούν πολιτικές…
- Σ: Μακάρι.
- Γ: Υποτίθεται. Ανατροφοδοτούν πολιτικές απασχόλησης, πολιτικές σχεδιασμού της
κατάρτισης, πολιτικές πιστοποίησης … Έτσι;
- Μ: Και το Ε.Σ.Δ.Ε.Κ. πρέπει να γίνει ένα σύστημα πολιτικής σε αυτόν τον τομέα και
όχι μόνο ένα εργαλείο της διαχείρισης. Κάθε πρόσκληση που βγαίνει από μόνη της
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μπορεί να είναι το εργαλείο διαχείρισης. Οι κανόνες και η πολιτική πρέπει να είναι
ξεκάθαρη σε αυτό το θέμα.
- Γ: Ωραία, αν δεν θέλετε κάτι να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ή να …
- Μ: Ούτως ή άλλως ό,τι χρειαστείς στην πορεία…
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ΚΕΚ Α

- Π: Θέλω να μας πείτε ποια ήταν η εμπλοκή σας σε όλο το πρόγραμμα, στην
υλοποίηση του προγράμματος, ως πάροχος κατάρτισης.
- Μιλάμε και για τις δύο περιόδους, έτσι; Την πρώτη περίοδο, που έγινε το ’13 – ’14
και τη δεύτερη που έγινε το ’14 – ’15.
- Π: Ακριβώς…
- Για το 25-29 και 18-24.
- Π: … και το 18-29 του τουρισμού.
- Το πρώτο, ναι. Ωραία. Κοιτάξτε… εμείς υλοποιήσαμε αρκετά προγράμματα. Να
σας πω στοιχεία; Στον πρώτο κύκλο, στο πρώτο Voucher δηλαδή του ’13, από εδώ
ολοκλήρωσαν 950 άτομα εν γένει σε όλη την Ελλάδα, σε όλα μας τα παραρτήματα.
Στο αντίστοιχο του τουρισμού 180. Στον δεύτερο κύκλο είχαμε 920 άτομα, συνολικά
18-24 και 25-29. Ο δεύτερος κύκλος στηρίχτηκε κυρίως στην εμπειρία που είχαμε
από τον πρώτο. Να σου πω ποια ήταν η δική μας διαδικασία. Εμείς προσπαθήσαμε
να συνδέσουμε τους ανέργους που απευθύνθηκαν σε εμάς, με πραγματικές θέσεις
απασχόλησης ούτως ώστε να τους ανοίξουμε και μια προοπτική να μείνουνε εκεί.
- Π: Μια αντιστοίχιση δηλαδή, σύζευξη.
- Μια αντιστοίχιση. Αυτό ήταν πολύ επίπονη διαδικασία.
- Π: Τις επιχειρήσεις πώς τις βρήκατε;
- Κάναμε μια διπλή διαδικασία. Από τη μία είχαμε ένα τμήμα, το οποίο ασχολήθηκε
με συμβούλους και συνεντεύξεις όλων των ωφελούμενων, που καταγράφαμε
διαθέσεις, προσόντα, προθέσεις, δυνατότητες…
- Π: Δηλαδή κάνατε συνεδρία εξατομικευμένη;
- Κάναμε συνεντεύξεις με έναν – έναν. Ο σύμβουλος και ο ωφελούμενος. Και
μάλιστα όχι μία μόνο αλλά και περισσότερες. Θα σου πω τη διαδικασία όλη.
Κάναμε αυτό και από την άλλη, επειδή έχουμε μια ιστορική σχέση με πάρα πολλές
επιχειρήσεις και στην επαρχία και στην Αθήνα, αλλά κυρίως στην επαρχία, που
είναι πιο στενά τα πράγματα και εκεί έχουμε 20 χρόνια παραρτήματα, στην
Θεσσαλονίκη, στην Δράμα, στην Τρίπολη, εκεί που έχουμε παραρτήματα, είχαμε
ήδη απευθυνθεί και τους είχαμε ζητήσει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τέτοιες
θέσεις με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτή ήταν η πρώτη φάση. Στη συνέχεια,
κάναμε το εξής: Όσους μπορέσαμε να κάνουμε matching μηχανογραφικά – να το
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πω έτσι – αφενός κλείσαμε ραντεβού σε κάθε ωφελούμενο σε δυο-τρεις
επιχειρήσεις και σε κάθε επιχείρηση με δυο-τρεις ωφελούμενους για κάθε θέση.
Κάναμε δηλαδή, αυτόν τον κύκλο.
- Π: Πραγματικά, έτσι όπως την περιγράφετε είναι πολύ επίπονη διαδικασία…
- Πολύ επίπονη, που στηρίχτηκε και μηχανογραφικά, και από αυτό πήραμε ένα
feedback και από τους δύο, και από την επιχείρηση που έλεγε «μου έστειλες τρεις
και θέλω αυτόν ή θέλω αυτούς» αν ήταν δύο. Αν ήταν δύο συνήθως στέλναμε
παραπάνω. Και κυρίως επιχειρήσεις μεγαλύτερες στέλναμε και περισσότερα άτομα,
γιατί ήθελαν π.χ. έναν που να είναι για τη γραμματεία, έναν για τη μηχανογράφηση,
οπότε στέλναμε μια ομάδα έτσι, μια ομάδα έτσι. Από την άλλη παίρναμε ένα
feedback από τον ωφελούμενο ότι «- Ξέρεις, η επιχείρηση σε θέλει, - Επιθυμείς; ναι, - O.K.». Και με αυτόν τον τρόπο γινόταν η τριμερής. Ήταν μια επίπονη
διαδικασία, γιατί υπήρχαν ωφελούμενοι… να το πω πιο γενικά, οι οποίοι ξέρανε,
θέλανε, επιθυμούσανε να μπούνε σε θέση, ακόμα και αν δεν ήταν αυτό το οποίο
φαντάζονταν ότι θα κάνουν στη ζωή τους. Υπήρχε όμως, και μια ομάδα
ωφελούμενων, οι οποίοι φαντάζονταν ότι θέλουν μια πάρα πολύ καλή θέση και
επειδή έχουν αυτό το χαρτί στο χέρι, θα το πάνε μέχρι το τέλος.
- Π: Με ευκαιρία αυτό μου δίνετε… γιατί θέλω να σας ρωτήσω μετά την αξιολόγηση
τη δική σας απέναντι στη λογική του κουπονιού. Οπότε εδώ μου λέτε ότι το γεγονός
ότι ο ωφελούμενος είχε την πληρωμή στο χέρι λειτουργούσε ότι θα το πάω μέχρι το
τέλος για να βρω ό,τι καλύτερο γίνεται…
- Δηλαδή, υπάρχουνε πολλοί… αυτό είναι δυστυχώς η δυσκολία της ελληνικής
πραγματικότητας. Υπάρχει ένας πληθυσμός νέων, κυρίως πτυχιούχων, που έχουν
κάποια «προσόντα» (σε εισαγωγικά), πτυχία, ανθρωπιστικών σπουδών και άλλων
τέτοιων ανάλογων, που δεν έχουν ένα πραγματικό αντίκρισμα. Δηλαδή, φιλόλογοι,
… Φ.Π.Ψ., Πάντειος, Πολιτικών Επιστημών, μπούρου- μπούρου. Έχουν αντικείμενο,
αλλά δεν υπάρχει καμία ζήτηση πουθενά.
- Π: Εννοείται.
- Κάναμε μια ιδιαίτερη προσπάθεια γι’ αυτούς… απευθυνθήκαμε ιδιαίτερα γι’
αυτούς. Γιατί αυτοί ήθελαν να κάνουν μαθήματα σε φροντιστήρια, τα φροντιστήρια
δεν μπαίνανε εύκολα σε αυτό, γιατί; Δεν πληρούσανε τις τυπικές προδιαγραφές, με
ποια έννοια; Σου έλεγε «πρέπει να κάνεις εξάωρη πρακτική», τα φροντιστήρια
θέλουνε δύο ώρες την Τρίτη, δυο ώρες την Τετάρτη, δυο ώρες την Πέμπτη το πρωί
και την Πέμπτη το απόγευμα, δεν μπορούσες να κάνεις σπαστό και δεν έχουν και
συνέχεια. Σταματάω τότε, το καλοκαίρι δεν δουλεύω… Αυτό είναι το τυπικό, αλλά
και στο ουσιαστικό μέρος, είχανε εκπαιδευτές και δεν θέλανε να βάλουν. Και
μάλιστα, δεν θέλανε να βάλουνε ανθρώπους που δεν ξέρουνε, δεν έχουν
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αξιολογήσει και που δεν τους εμπιστεύονται ότι αύριο θα τους πάρουν τα παιδιά να
φύγουν… Κάναμε μια προσπάθεια σε αυτό, τους στείλαμε σε εφημερίδες, για
διορθωτές, για υποστήριξη στη σύνταξη, για… για… Κάναμε δηλαδή, μια κίνηση,
τους περισσότερους τους βάλαμε, οι δύστροποι φύγανε, ψάξανε και αλλού, κάνανε
ένα κύκλο, κάπου καταλήξανε, δεν ξέρω τι έγινε. Κάπως έτσι.
Αυτή ήταν η προσπάθειά μας για να τους βάλουμε. Στη συνέχεια, επειδή κάναμε
μια τέτοια δουλειά, δεν είχαμε μεγάλο πρόβλημα στην υλοποίηση. Feedback
προβλημάτων δηλαδή. Όχι ότι δεν είχαμε, δεν είχαμε μεγάλων τέτοιων
προβλημάτων. Και προσπαθήσαμε να τους προετοιμάσουμε κιόλας με ειδικές
συναντήσεις εδώ, στο πλαίσιο των μαθημάτων, το τι θα συναντήσουν και το πώς
πρέπει να αντιμετωπίσουν μια επιχείρηση όταν πάνε στον ιδιωτικό χώρο, γιατί οι
περισσότεροι δεν είχαν ξαναπάει. Όχι όλοι, οι περισσότεροι. Είχαμε προβλήματα
και στην πρακτική, με ποια έννοια; Με την έννοια ότι…
- Π: Αυτά καταγράφονταν μέσα από παράπονα; Από τον επόπτη;
- Από τον επόπτη και από την καθημερινή επαφή, όχι καθημερινή, την επαφή που
είχαμε με τους μαθητές αλλά και με τις επιχειρήσεις. Γιατί ήταν διπλή. Υπήρχαν
μαθητές που έλεγαν «Εγώ δεν θέλω, θα φύγω, μου μιλάνε άσχημα» ή υπήρχαν
επιχειρήσεις που λέγανε «Εντάξει, τι να τον κάνω αυτόν; Εγώ θέλω να κάνει πέντε
δουλειές και αυτός μου λέει ότι εγώ ήρθα να κάνω μόνο αυτό, όχι το δεύτερο».
Δηλαδή, δουλειές που σε ένα γραφείο συνήθως τις κάνεις. Όχι να σφουγγαρίζεις
και να σκουπίζεις τα παράθυρα, δεν μιλάμε για τέτοια, αλλά όταν μπεις σε μια
μικρή επιχείρηση, στην υποστήριξη τη διοικητική είναι προφανές ότι …
- Π: Τα κάνεις όλα, θα πας να πληρώσεις και έναν λογαριασμό…
- Αν έχεις στο μυαλό σου εσύ ότι εγώ ως Voucher δεν έχω σχέση με αυτούς και έχω
να κάνω μόνο αυτά και τα άλλα άστα δώσ’ τα σε κανέναν άλλο … Εντάξει.
- Π: Προφανώς, δεν αναπτύσσεις και την ανάλογη επαγγελματική κουλτούρα και
ωριμότητα.
- Αυτό όμως, είναι μια δυστροπία και της ελληνικής πραγματικότητας.
- Π: Και εμείς σε αντίστοιχα προγράμματα το έχουμε συναντήσει αυτό. Νομίζω ότι
είναι λίγο μπερδεμένοι και αυτοί στο κομμάτι ποια καθήκοντα πραγματικά πρέπει
να τους ανατεθούν, αν αυτό που κάνω είναι μέσα στην ειδικότητά μου, λες και όλοι
όσοι έχουμε ξεκινήσει από δουλειά δεν έχουμε βγάλει φωτοτυπίες, δεν έχουμε πάει
να πληρώσουμε λογαριασμούς, δεν έχουμε σφουγγαρίσει ακόμα… Και αυτό νομίζω
είναι καλό να γίνεται, η διαδικασία που άκουσα από εσάς είναι ωραία, είναι και
καλό να λειτουργήσει. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται πριν πάει ο ωφελούμενος στην
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επιχείρηση, μέσα από τη συμβουλευτική κυρίως, δηλαδή μέσα από τις
εξατομικευμένες συνεδρίες που κάνεις να τον προετοιμάζεις για το τι θα βρει, πώς
θα πρέπει να πάει, μέχρι πού πρέπει να ανεχθεί πράγματα, …
- Αλλά όλα αυτά πάλι είναι στο θεωρητικό, δηλαδή αν τα κάνεις πριν, είναι πάλι στο
θεωρητικό. Η εικόνα θα έλεγα είναι χίλιες εμπειρίες θεωρητικές. Μια πραγματική
είναι πολύ περισσότερες...
- Π: Πώς αξιολογείτε εσείς το πρόγραμμα, την όλη δράση; Ποια είναι τα θετικά
σημεία, που μπορείτε να βρείτε, τα αρνητικά;
- … Ο θεσμός του κουπονιού καταρχήν ήταν μια καινοτομία, όχι διεθνής, αλλά μια
καινοτομία για την ελληνική πραγματικότητα. Άλλαξε και έκανε μια σημαντική
παρέμβαση και εξυγιαντική παρέμβαση σε ένα καθεστώς επαγγελματικής
κατάρτισης που υπήρχε στην Ελλάδα. Που υπήρχαν – για να το πω με δυο λόγια –
φορείς οι οποίοι παίρνανε έργα, σωστά ή λάθος δεν έχει σημασία, παίρνανε κάποια
έργα, είχανε να τα υλοποιήσουνε και είχανε πελάτες για να τα κάνουνε αυτά.
Δηλαδή, για να πω για μένα, εγώ έπαιρνα τρία έργα στην Τρίπολη π.χ. που έχω
παράρτημα, και ήξερα ότι με τη δραστηριότητά μου εκεί έχω μια πελατεία 200
ανέργων. Και οι κατά συνήθεις ύποπτοι ήξεραν ότι θα τα υλοποιήσω αυτά τα έργα.
Αυτό με την πάροδο των χρόνων έφτασε σε ένα σημείο να έχεις ανθρώπους οι
οποίοι κινιόντουσαν γύρω από την αγορά της επαγγελματικής κατάρτισης χωρίς να
έχουν καμία διάθεση να μπουν στην αγορά εργασίας. Ανακυκλωνόντουσαν στην
κατάρτιση, τελείωνε η κατάρτιση, τους έλεγες μετά «παιδιά μήπως να πάτε εκεί; Όχι
μου έχουν πει για ένα άλλο πρόγραμμα» και πήγαινε στο επόμενο. Όχι, δηλαδή,
πώς αυτό θα εκμεταλλευτεί, ακόμα και την πρακτική του για να μπει στην αγορά
εργασίας. Αυτό δημιούργησε μια κατάσταση. Αυτό πήγε να ανατραπεί με την
εισαγωγή του Voucher. Άρα, λοιπόν, είναι πολύ βασικό, καινοτομικό και θετικό
στοιχείο αυτό. Ξεσκαρτάρισε – να το πω έτσι – μια μεγάλη ομάδα ανέργων, οι
οποίοι δεν επιθυμούσαν να μπουν στην αγορά εργασίας, αλλά βρήκαν αυτόν τον
τρόπο επαγγελματικής κατάρτισης ως μια παράλληλη δραστηριότητα για ένα μικρό
εισόδημα… Αυτό κυρίως όχι στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά στα μικρότερα αστικά
κέντρα της επαρχίας ήταν πάρα πολύ διαδεδομένο… Εδώ μπήκανε λίγο τα
αγγούρια, με την έννοια ότι θα κάνεις πέντε μήνες πρακτική. Δεν είναι εκατό
ωρίτσες πρακτική όπως ήταν παλιά, και πήγαινε εδώ και πίνε καφέ, πηγαίνανε
είκοσι – είκοσι και κάνανε παρέα… κάνανε δεν κάνανε πρακτική δεν ξέρω εγώ τι.
Τώρα πήγαινε ένας σε κάθε επιχείρηση, face to face. Τώρα ήταν δύσκολη η
κατάσταση. Κατά συνέπεια εκεί καθάρισε λίγο το πεδίο.
- Π: Και το Voucher και το σκέλος της πρακτικής για πέντε μήνες, τα βλέπετε ως
θετικά στοιχεία.

541
- Πάρα πολύ. Αυτό ήταν το καινοτομικό στοιχείο το θετικό, έτσι; Γιατί έβαλε
πραγματικά τον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία… Όχι ότι ανέτρεψε την κατάσταση,
αλλά…
- Π: … Ήταν μια παρέμβαση που εξυγίανε κάπως το χώρο. Για την ελεύθερη επιλογή
των ανέργων;
- Κοίταξε να δεις τώρα, η ελεύθερη επιλογή δεν ήταν τόσο ελεύθερη επιλογή. Με
ποια έννοια; Με την έννοια ότι όπως όλος ο κόσμος πας εκεί που ξέρεις, εκεί που
εμπιστεύεσαι, εκεί που πάνε οι φίλοι σου, εκεί που κάποιος σου είπε. Αυτό εκεί που
υπάρχει αγορά και φήμη και μικρότερες κοινωνίες λειτούργησε πάρα πολύ
δυναμικά. Στα μεγάλα κέντρα, που είναι και μεγάλος πληθυσμός, εκεί όντως έγινε
μια επιλογή.
- Π: Ωραία και αυτή η παρατήρηση που μου λέτε για την αξιολόγηση, κάνετε μια
διάκριση μεταξύ περιφέρειας, όπου είναι πιο μικρό …
- Να στο πω αλλιώς, στην Τρίπολη, 30.000 κατοίκων, ο ΑΚΜΟΝΑΣ είναι εκεί από το
1995, έχει εκπαιδεύσει 4.000 άτομα…
- Π: Δύο γενιές…
- Είναι τέσσερα Κ.Ε.Κ. εκεί, τρία- τέσσερα και είναι γνωστά… Άρα σου λέει Voucher,
το πρώτο που θα κάνω είναι να πάρω τηλέφωνο εκεί. Όχι ότι δεν θα πάρω και τους
άλλους…
- Π: Κατάλαβα, κατάλαβα… Στην Αθήνα;
- Στην Αθήνα υπήρξε μια μεικτή κατάσταση. Και μέσω γνωστών, φίλων παλιών, που
περάσανε, ξέρανε, κάνανε, δείξανε. Και μέσω μιας διαδικασίας δικής μας
κινητοποίησης στην αγορά, facebook, προσελκύσαμε…
- Π: Η προσέλκυση πώς έγινε; Με μέσα κοινωνικής δικτύωσης;
- Η προσέλκυση έγινε έτσι, με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το internet, με το δικό
μας μητρώο, με το δικό μας μητρώο επιχειρήσεων, ενημέρωση αυτών δηλαδή, αν
έχετε γνωστούς, φίλους φέρτε, κινήστε το, διαδώστε το.
- Π: Ναι, η αλήθεια είναι ότι, επειδή έχουμε δουλέψει και εμείς προγράμματα, ο
ωφελούμενος έρχεται με την επιχείρηση ήδη έτοιμη, θέλω να έρθω, είναι ο θείος
μου, είναι ο πατέρας μου, είναι…
- Και αυτό συνέβη, αλλά όχι σε μεγάλη έκταση, σε μικρότερη έκταση. Και από εκεί
και πέρα πια έχοντας έναν πυρήνα έρχονται και οι επόμενοι. Η αλήθεια είναι ότι
δεν μείνανε εδώ όλοι όσοι ήρθανε. Δηλαδή εμείς από την Αθήνα εκπαιδεύσαμε 400
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άτομα περίπου στον πρώτο κύκλο. Περάσανε 1.000 από εδώ, οι οποίοι περάσανε
και από αλλού. Υπήρξε αυτή η κίνηση και το ψάξιμο. Πήγανε εδώ, πήγανε εκεί,
πήγανε εκεί και όπου είδανε μια καλύτερη διαδικασία ή όπου ήταν οι φίλοι τους ή
όπου δεν ξέρω εγώ τι, κάτσανε εκεί. Με αυτόν τον τρόπο. Άρα, … Στην αγορά όμως,
παίχτηκε και ένα παράλληλο παζάρι, «εσύ τι μου δίνεις; Ο τάδε μου δίνει τάδε, ο
τάδε μου δίνει τάδε». Υπήρχαν κάτω από το τραπέζι κίνητρα, τα οποία δεν
σχετίζονταν με το πρόγραμμα, την ποιότητα, τη σύνδεση. Δηλαδή, εμείς λέγαμε θα
κάνουμε αυτό «θα σου δούμε αυτά, θα σε στείλουμε σε επιχειρήσεις, θα διαλέξεις,
θα συμφωνήσουμε». Tablet δεν δίνουμε. Tablet στο «Πλαίσιο»… στο «Γερμανό» ξέρω εγώ – εμείς δεν πουλάμε τέτοια πράγματα. Αν θέλεις αυτό, ωραία, πήγαινε
αλλού. Αυτό ήταν και μια συνειδητή επιλογή, ξέροντας ότι και αυτό θα έχει μια
απώλεια. Το ξέραμε ότι θα έχει μια απώλεια, όταν ο άλλος είχε αυτό στο μυαλό του,
«τι θα πάρω εγώ».
- Π: Είναι πολύ σημαντική και αυτή η παρατήρηση…
- Αυτός ήταν ο πρώτο κύκλος. Στον δεύτερο κύκλο αυτό εξομαλύνθηκε λίγο…
Δηλαδή ο δεύτερος κύκλος ήταν καλύτερος από τον πρώτο, με την έννοια ότι πολύς
κόσμος που στον πρώτο κύκλο δοκίμασε και απέτυχε, δηλαδή αυτοί οι άνεργοι που
δεν είχαν καμία διάθεση να μπούνε, γενικά το απέφυγαν. Ή βρήκαν μια φιλική δική
τους επιχείρηση και κάπου βρήκαν να την ενσωματώσουν σε ένα πρόγραμμα.
Δηλαδή, αυτό που λες εσύ, ήρθε και είπε «γεια σας, έχω αυτή την επιχείρηση,
θέλετε;» και τι να του πω «όχι, μην μπεις»; Απλώς θα φροντίσω με αυτή την εικόνα,
αυτούς τους ανθρώπους να τους τακτοποιήσω, να τους διευθετήσω σε τέτοια
προγράμματα, ούτως ώστε να τους απορροφήσω από ένα καλύτερο κλίμα μέσα
στην τάξη, δηλαδή να μην είναι η ομάδα που επικρατεί σε ένα τμήμα 25 ανθρώπων.
Να είναι – ξέρω εγώ- δύο εκεί, δύο εκεί… τότε τους απορροφά και τους παρασύρει
κιόλας και δεν μπορούν να διαλύσουν… τουλάχιστον στο επίπεδο της θεωρίας…
- Π: Τώρα, επειδή είπατε για την τάξη, τα αντικείμενα, τις δεξιότητες της θεωρητικής
κατάρτισης τα επιλέξατε εσείς λογικά, ε;
- Ναι…
- Π: Με άξονα την προηγούμενη εμπειρία σας προφανώς…
- Ναι. Κοίταξε, με βάση τη φυσιογνωμία, μάλλον, τα χαρακτηριστικά των
προσφερόμενων θέσεων της αγοράς αλλά και τα χαρακτηριστικά, τα προσόντα και
τις διαθέσεις των παιδιών, των ανέργων δηλαδή, σχεδιάσαμε προγράμματα
οριζόντιων δεξιοτήτων κυρίως όχι τεχνικά, τα οποία όμως κυμαινόντουσαν γύρω
από γενικότερες αντιλήψεις, γενικότερα προσόντα στο επίπεδο της επικοινωνίας,
των πωλήσεων, όπου υπήρχε μια μεγάλη κίνηση, των δεξιοτήτων στο να βοηθήσουν
μια επιχείρηση μικρομεσαία να κάνει διάφορες δουλειές…
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- Π: Οργανωτικές ικανότητες…
- Οργανωτικές ικανότητες και ελάχιστα πράγματα κάναμε και σε τεχνικά, κυρίως, τι
τεχνικά; Ενσωμάτωση – πώς να στο πω; - πληροφόρηση για το πώς η πληροφορική
μπορεί να μπει σε τεχνικές ειδικεύσεις, είχαμε και ένα τμήμα πτυχιούχων σε
επίπεδο μηχανικών, τους κάναμε λίγο πιο εξειδικευμένα πράγματα, είχαμε και ένα
τμήμα πτυχιούχων ανθρωπιστικών επιστημών, τους κινήσαμε λίγο στη διαδικασία
προς μεταφράσεις, σύνταξη, κείμενα, αρθρογραφία, για να τους κινήσουμε, γιατί
αυτούς τους πήγαμε προς αυτή την κατεύθυνση… Δηλαδή τέτοια πράγματα.
- Π: Άρα, εσείς είδατε ότι το κομμάτι της θεωρητικής επιμόρφωσης – δεν ξέρω αν
έχετε και αντίστοιχη ανατροφοδότηση από την επιχείρηση – βγήκε στην πρακτική
άσκηση;
- Ναι…
- Π: Γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όσους σχεδιάζουμε προγράμματα.
Τη θεωρητική επιμόρφωση δηλαδή, τη διαμορφώσατε έτσι ώστε να έχει ένα
αντίκτυπο και στην πρακτική άσκηση.
- Ακριβώς, … κάπως έτσι δηλαδή.
- Π: Εντάξει, στο μέτρο του εφικτού και του…
- Η κατάρτιση είναι δύο πράγματα ουσιαστικά, σαν δύο άξονες. Είναι αυτό το οποίο
δίνεις και αυτό το οποίο θα μείνει… σε αυτόν. Άρα, ένας μεγάλος παράγοντας είναι
ο φορέας που μεταφέρει. Εγώ σχεδιάζω, αλλά όταν εσύ θα διδάξεις, είναι
προφανές ότι θα βγάλεις ή κάτι καλύτερο από αυτό που σχεδίασα εγώ, πιο
προσαρμοσμένο σε αυτό που βλέπεις στην τάξη, ή κάτι χειρότερο, γιατί θα έχεις
κάτι διαφορετικό στο μυαλό σου. Άρα, πάντα ο παράγων του εκπαιδευτή είναι πολύ
σημαντικός.
- Π: Όπως και για το πρόγραμμα αυτό ο παράγων του παρόχου, γιατί και αυτό το
πρόγραμμα ενώ σχεδιάστηκε ουσιαστικά το μεγάλο κομμάτι των ενεργειών γίνεται
από τους παρόχους, έτσι;
- Ναι
- Π: Εσείς τώρα γενικά, μας μεταφέρατε τη δική σας εμπειρία και εμπλοκή, γενικά
υπήρχε ένα μεγάλο μητρώο σε παρόχους κατάρτισης και επειδή το μεγάλο μέρος
των ενεργειών πήγε στους παρόχους, θεωρείτε ότι διασφαλίστηκε έτσι η
αποτελεσματικότητα του προγράμματος; Επειδή την ξέρετε την αγορά, το μητρώο
ήταν ικανοποιητικό;
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- … Το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα μετρήσει. Και αυτό που θα μετρήσει η
Υπηρεσία αξιολογώντας συνολικά το πρόγραμμα είναι το αποτέλεσμα. Πόσοι
έκαναν δουλειά, πόσοι μείνανε, πόσοι κάνανε … αυτά είναι πολύ πιο μετρημένα
στα ποσοτικά. Τώρα, στα ποιοτικά, η αλήθεια είναι ότι ο δεύτερος κύκλος βελτίωσε
την εικόνα του πρώτου… Δεν κάνουν όλοι οι πάροχοι την ίδια δουλειά, υπάρχουν
καλοί και κακοί επαγγελματίες, αλλά νομίζω ότι προσαρμόζονται – τουλάχιστον οι
πιο σοβαροί - ακόμα και οι μικροί όχι μόνο οι μεγάλοι πάροχοι, οι μικροί που έχουν
όμως μια καλή αντίληψη και σύνδεση και διασύνδεση με την τοπική αγορά
μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Να στο πω με άλλα λόγια. Εάν πρέπει να
διαλέξω ποιος θα κάνει την προσέγγιση, όλη αυτή τη δουλειά της συμβουλευτικής
και τη σύνδεση με την αγορά, αν μου έλεγες «ποιος πρέπει να την κάνει; Ο πάροχος
ή το γραφείο συμβούλων τάδε που είναι εξειδικευμένοι;», δεν θα είχα απάντηση με
την έννοια ότι μπορεί το εξειδικευμένο γραφείο συμβούλων να μην έχει καμία
σχέση με την τοπική αγορά, να μην έχει αφομοιώσει τις ιδιαιτερότητες, ακόμα και
τις ιδιομορφίες των επιχειρηματιών, των αγορών, των συλλόγων, των διαδικασιών
και κατά συνέπεια να αποτύχει. Αν δεν είναι εκεί. Αν δεν ξέρει καλά. Από την άλλη
μεριά μπορεί να έχει πολύ μεράκι και να κάνει πολύ καλή δουλειά. Να αφιερώσει
πόρους δηλαδή, και να ενσωματωθεί. Στην αντίπερα όχθη ένας πάροχος μπορεί να
διαθέσει πόρους και να κάνει αυτή τη δουλειά, που για εμάς…
- Π: Εσείς χρησιμοποιήσατε και εξωτερικούς συνεργάτες;
- Ε, βέβαια. Είναι πολύ επίπονη. Και δεν ήταν επίπονη χρονικά, ήταν επίπονη
οικονομικά. Είναι πόροι, να περάσουν 1.000 άτομα και να τους δεις μία, δύο ή και
τρεις φορές, να τους τηλεφωνήσεις, να τους κλείσεις ραντεβού, να πάρεις feedback
από τις επιχειρήσεις, να … να … να … θέλει κόσμο.
- Π: Το κατάλαβα. Δεν το συζητάμε.
- Θέλει πόρους. Αυτό έχει κόστος. Αν θέλεις να το πάρεις, το παίρνεις για να κάνεις
μια δουλειά. Έχει όμως και αποτέλεσμα. Άρα υπάρχουν και εδώ και εκεί οι καλοί
και οι κακοί. Αυτό το οποίο εγώ θα έλεγα σαν συμπέρασμα είναι ότι αυτή η
διαδικασία πρέπει να διασφαλιστεί ποιοτικά ανεξάρτητα από το ποιος θα την κάνει.
Ποιοτικά όμως. Όχι ποσοτικά. Να σου πω και ένα τελευταίο. Ο Ο.Α.Ε.Δ. έβαλε
κάποιες διαδικασίες τώρα στο Voucher και σου λέει πρέπει να πάρεις σύμβουλο
που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και να έχεις και σύμβαση και να έχεις και
αυτά… Αυτό δεν διασφαλίζει τη διαδικασία. Το να σου εμφανίσω εγώ τον ολύμπιο
σύμβουλο δεν σημαίνει ότι η δουλειά έγινε.
- Π: Συμφωνώ απόλυτα.
- Έτσι; Δεν μου λέει κάτι αυτό. Αυτό δεν είναι διασφάλιση. Το να μου πεις όμως,
αυτή η δουλειά πρέπει να γίνει και θα έρθω να την δω ποιοτικά, ότι πήγε, έκανε,
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έδειξε και όχι στην ουσία, εντάξει να ταιριάξεις ανθρώπους με ειδικότητες με την
αγορά εργασίας. Να ταιριάξεις, ναι, αλλά αυτό έχει μια ακραία διαδικασία. Δηλαδή,
έρχεται ένας και σου λέει «εγώ είμαι μουσικών σπουδών στην Καρδίτσα». Ωραία,
πού να σε πάω; Τι να σε κάνω; Θα σε στείλω στα Γιάννενα. Τι θα κάνεις; Είναι
προφανές ότι αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτές τις σπουδές και αυτά τα προσόντα
ή θέλει αυτό να αναπτύξει, είναι προφανές ότι εφόσον επιλέγει να μείνει στην
Άμφισσα (Καρδίτσα) θα επιλέξει να ασχοληθεί στην Άμφισσα. Δεν μπορεί να μου
πει ότι εγώ κάνω πυρηνική φυσική αλλά θα μείνω στην Άμφισσα.
- Π: Σίγουρα είναι η ανάγκη της τοπικής αγοράς…
- Και από πίσω δεν μπορεί να έρθει ένας ελεγκτής «χ», ο οποίος θα μου πει «τι
σπούδασε αυτός; Πού είναι η θέση του; Η σύζευξη είναι λάθος». Όταν λοιπόν, στην
Ιεράπετρα Κρήτης έχει δέκα φροντιστήρια και εγώ έχω δεκατέσσερις φιλόλογους
είναι προφανές ότι δεν μπορούν να πάνε όλοι εκεί. Πρέπει να πάνε και σε άλλες
δουλειές.
- Π: Πήγα στη Λήμνο, γιατί κάναμε ένα πρόγραμμα αποφοίτων από τα ΙΕΚ-ΕΠΑΣΕΠΑΛ, από τα σαράντα άτομα, πήγα και τους είδα, από τα σαράντα άτομα οι
δεκατέσσερις είχαν τελειώσει πληροφορική ΕΠΑΛ. Στη Λήμνο τώρα που δεν είχε
ούτε μία θέση πληροφορικής, εντάξει, εκεί και εμείς είπαμε αυτό. Δηλαδή από τη
μία είναι και η ανάγκη της τοπικής αγοράς και πολλοί από αυτούς πρέπει να
επαναπροσανατολιστούν επαγγελματικά…
- Είναι σωστό να κινητοποιείς την αγορά. Στη Δράμα δώσαμε μάχη - στο λέω γιατί
έγινε πρόσφατα – που είχαμε νηπιαγωγούς, να τους στείλουμε σε όλα τα
νηπιαγωγεία της περιοχής, στείλαμε κόσμο αλλά μείνανε και άλλοι που δεν πήγανε
εκεί, για τους οποίους άλλους δώσαμε μάχη με τον Ο.Α.Ε.Δ. γιατί δεν συνδέθηκαν…
- Π: Καταλαβαίνω.
- Άρα για να καταλήξω να μην σε κουράσω σ’ αυτό. Το θέμα είναι το ποιοτικό μέρος
της σύζευξης και της σύνδεσης με την αγορά είναι πολύ ουσιαστικό κομμάτι. Αλλά
όχι να το δούμε ποσοτικά με αυτόν τον τρόπο. Μπορούν να το κάνουν και οι μεν και
οι δε. Και οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να το κάνουνε, εφόσον μπορούν να
ασχοληθούν στην αγορά, αλλά υπάρχουν χώροι – εσύ που είσαι στο Ι.Ν.Ε. τα ξέρεις
καλύτερα – υπάρχουν περιοχές που έχουν πολύ καλή σύνδεση με την αγορά,
υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν. Κατά συνέπεια δεν μπορείς να πεις de facto
αυτός είναι καλύτερος ή εκείνος είναι ο καλύτερος. Όλοι υπό όρους μπορούν να
κάνουν τη δουλειά.
- Π: Εντάξει, το έχω καταλάβει απόλυτα. Οπότε για συμβουλευτική, για σύζευξη και
για εποπτεία εκτός από το προσωπικό του Κ.Ε.Κ. και των παραρτημάτων σας
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χρησιμοποιήσατε και εξωτερικούς συνεργάτες. Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή στην
αγορά υπάρχει καταλληλότητα εξωτερικών συνεργατών; Εσείς δυσκολευτήκατε να
βρείτε κατάλληλους συνεργάτες;
- Όχι. Είχαμε μεγάλο μητρώο, είχαμε πάρα πολύ κόσμο, είχαμε πολλά equal, κάναμε
παράλληλα το ΠΕΚΟ, είχαμε συμβούλους, …
- Π: Είχατε μια δεξαμενή ανθρώπων…
- Ναι, αλλά παρόλα αυτά οι πόροι ενισχύθηκαν. Δηλαδή, υπήρχε η διάθεση να το
ενισχύσουμε σε αυτό το επίπεδο. Και όχι μόνο εξωτερικούς, πήραμε και μόνιμους
υπαλλήλους για μεγάλο διάστημα. Αυτό το πράγμα για δύο χρόνια, τα εννιά δέκατα
ήταν εδώ.
- Π: Είναι και αυτό σημαντικό. Επίσης, από την ανατροφοδότηση που είχατε από
ωφελούμενους και επιχειρήσεις περίπου τι ποσοστό – αυτό είναι εγκυκλοπαιδικό,
για μένα – παρέμεινε, μετατράπηκε δηλαδή η πρακτική του άσκηση σε σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας;
- Κοίταξε, … αν εξαιρέσεις… Στο Υπουργείο δώσαμε ένα ποσοστό που είναι το 15%,
αλλά αυτό πληρούσε τις προϋποθέσεις του εξαμήνου. Περίπου 30% ήταν το
ποσοστό στα μεγάλα κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Στην επαρχία ήταν μικρότερο,
είναι η αλήθεια. Στα μεγάλα κέντρα ήταν παραπάνω, γιατί υπήρχανε πολλές
επιχειρήσεις που πήρανε ακόμα και με μερική απασχόληση κόσμο, και μεγάλες
επιχειρήσεις π.χ. και τα supermarket κρατήσανε. Αλλά δεν κρατήσανε πλήρους,
οκτάωρο εξάμηνο, δεν έκαναν τέτοιες κινήσεις. Κάνανε ξέροντας, ο Βασιλόπουλος
για παράδειγμα, με τον οποίο είχαμε μια στρατηγική συνεργασία ήξερε ότι δεν θα
επιδοτηθεί γι’ αυτό, δεν θα πάρει δηλαδή τα επιπλέον χρήματα γι’ αυτό το εξάμηνο,
αλλά η επιλογή του ήταν αυτή. Θα πάρω κόσμο αλλά έτσι.
- Π: Τέλος, άμα, σε περίπτωση, κάποια στιγμή θα επανασχεδιαστεί αυτό το
πρόγραμμα, ποια θεωρείτε τα αδύνατά του σημεία ώστε να ενδυναμωθούν ή να
απαλειφθούν και ποια θα προσθέτατε εσείς;
- Κοίταξε, το αδύνατο σημείο είναι κυρίως αυτή η διαδικασία γιατί όλα τα
ξεσκαρτάρει η αγορά. Το αδύνατο σημείο είναι το ότι… το Voucher δίνει ένα
εισιτήριο σε κάποιον μέσα από μια διαγωνιστική διαδικασία και αυτό το θεωρεί ότι
είναι εφόδιο… πριν το χρησιμοποιήσει. Εγώ θα προτιμούσα – το έχουμε συζητήσει
πολλές φορές και το έχουμε προτείνει κιόλας – θα προτιμούσαμε η λίστα των
ανέργων να έχουν όλοι ένα Voucher και όποιος το αξιοποιήσει να μπορεί να
κεφαλαιοποιηθεί. Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα να λέω «όποιος άνεργος θέλει,
μπορώ να τον συνδέσω με την αγορά», να κάνω αυτή τη διαδικασία και αυτός
αυτόματα να κεφαλαιοποιεί αυτό το Voucher. Δηλαδή, να αντιστρέψω το «κοίτα,
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εγώ έχω αυτό, ή θα με πας εκεί ή θα πάω αλλού», να το αντιστρέψω, να του πω
«εγώ έχω αυτές τις θέσεις, όποιος θέλει να κάτσει…», γιατί αυτές είναι οι
πραγματικές, όχι επειδή τις έχω εγώ. Αυτές είναι οι θέσεις της αγοράς και όποιος
θέλει να έρθει να μπει. Και όποιος θέλει να μπει, θα έχει και Voucher. Δεν
χρειάζεται με ποσοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματική εικόνα της ανεργίας στην Ελλάδα, να επιλέγονται άνεργοι και κάποιοι
να «απορρίπτονται» (σε εισαγωγικά). Δεν είναι δυνατό ένας, ο οποίος είναι πέντε
χρόνια, εφτά χρόνια άνεργος 27 χρονών να προκρίνεται επειδή έχει μακροχρόνια
ανεργία, έχει την τακτική και τη δυνατότητα και ανανεώνει την κάρτα του συνεχώς,
με έναν άλλο ο οποίος είναι (άνεργος) ένα χρόνο και έχει διάθεση και έχει ανάγκη
να μπει στην αγορά. Και αυτός θα μείνει έξω και ο άλλος θα μείνει και θα λέει αυτό,
επειδή είναι το παιδί που κινείται στην αγορά της επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό
είναι μια αδικία…
- Π: Άρα αυτό εσείς θα το αλλάζατε, πολύ ωραία παρατήρηση και θα καταγραφεί
και στην αξιολόγηση, γιατί είναι ωραία παρατήρηση, να αντιστραφεί δηλαδή, η όλη
διαδικασία. Να βγαίνουν οι θέσεις και εφόσον με τον τρόπο επιλεγείς και εσύ από
την επιχείρηση και επιλέξεις εσύ την επιχείρηση και δεχτείς, τότε να παίρνεις και το
κουπόνι σου. Μπράβο, γιατί μπορούμε έτσι να δούμε και τις πραγματικές ανάγκες.
Δεν δημιουργούμε μια θέση για πέντε μήνες, η οποία θα σταματήσει να υπάρχει…
- Δεν υπάρχει μητρώο ωφελούμενων επί της ουσίας, όλοι είναι εν δυνάμει. Όσοι
θέλουν.
- Π: Όσοι θέλουν και για πράγματα τα οποία… Εντάξει, αν υπήρχε και μια διάγνωση
αναγκών μπορεί οι θέσεις αυτές της πρακτικής άσκησης να έβγαιναν στο πλαίσιο
μιας διάγνωσης αναγκών, οπότε να ήταν και θέσεις που θα είχαν μια σχετική
βιωσιμότητα…
- Θα μπορούσαν πολλά πράγματα να γίνουν. Θα μπορούσε το κομμάτι της
πρακτικής άσκησης να γίνει επιδοτούμενη απασχόληση… να συνδεθεί άμεσα με
αυτό για παράδειγμα. Αλλά αυτό θα βάλει στο παιχνίδι τις επιχειρήσεις να βάλουν
και αυτές χρήματα. Είναι διαφορετικό, γιατί ένα από τα αρνητικά σημεία – να το πω
έτσι- επίσης, είναι ότι πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν το Voucher…
- Π: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω…
- … σαν συμπληρωματική εργατική δύναμη, όχι για να απολύσουν άλλους – κάποιοι
το κάνανε – δεν ήταν αυτή η αγορά, αλλά κάλυψαν υπάρχουσες ανάγκες και άρα
δεν είχαν επιπλέον ανάγκες για ένα διάστημα. Κάλυψαν τις υπάρχουσες ανάγκες
τους, ενώ δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάρουν άλλους εργαζόμενους.
Ένα λοιπόν, από τα σημεία που είναι ένα δίκοπο μαχαίρι είναι να πεις ότι θα κάνω
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Voucher αλλά η πρακτική, το πεντάμηνο θα είναι επιδοτούμενη απασχόληση. 50-50
ας πούμε για παράδειγμα, 50 το κράτος, 50 οι εργοδότες.
- Π: Εκεί θα είναι δύσκολο να βρεις επιχειρήσεις…
- Εκεί πλέον πας όχι για να δώσεις εφόδια πρακτικής στους ωφελούμενους αλλά να
καλύψεις και τις ανάγκες της αγοράς. Όποιος έχει ανάγκη πραγματικά, είναι μια
ευκαιρία για ένα εξάμηνο να την καλύψει με έναν άνθρωπο τον οποίο θα έχει τη
δυνατότητα να τον αξιολογήσει και να τον πάρει. Και να τον πάρει και
εκπαιδευμένο σε ένα επίπεδο…
- Π: Τέλος… Οπότε από τους ωφελούμενους οι κύριες καταγγελίες – από ό,τι
κατάλαβα από όσα είπατε – ήταν το ένα σχετικά με τα καθήκοντα που τους
αναθέτανε και το δεύτερο σχετικά με …
- Εντάξει, ήταν η δυστροπία να προσαρμοστούνε σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον
το οποίο έχει μια αυστηρότητα καθηκοντολογίας, έχει μια αυστηρότητα ωραρίου,
έχει μια αυστηρότητα επικοινωνίας… Είχαμε διάφορα τέτοια φαινόμενα, όχι
εκτεταμένα, αλλά μου έρχονται στο μυαλό. Ένας άνθρωπος πήγαινε συνέχεια μισή
ώρα αργότερα. Δεν πήγαινε ποτέ στην ώρα του δηλαδή, ενώ όλοι οι άλλοι
πηγαίνανε στην ώρα τους. Είναι ο τρόπος να προσαρμοστεί στα καθήκοντα που του
βάζει η αγορά. Πώς μιλάς, τι αυτό, τι έτσι, δεν μιλάς στον μπαμπά σου, δεν μιλάς
στους φίλους σου, μιλάς στους συναδέλφους, να τσακώνονται μεταξύ τους, δηλαδή
τέτοια, προβλήματα επικοινωνίας και προσαρμογής στην πραγματικότητα μέσα σε
ένα τέτοιο περιβάλλον, που κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικό. Αλλιώς είναι το
περιβάλλον εδώ, αλλιώς είναι το περιβάλλον εκεί, αλλού πιο αυστηρό, αλλού…
- Π: Με το Υπουργείο; Πώς διασφαλίστηκε η επικοινωνία; Υπήρχε επικοινωνία;
Υπήρχε έλεγχος; Υπήρχε συνεργασία;
- Συνεργασία υπήρχε, έλεγχος, δεν είχαν δυνατότητα να τον κάνουν. Μέσω του
Ο.Α.Ε.Δ. πήγανε σε επιχειρήσεις, αλλά περισσότερο στα τυπικά χαρακτηριστικά.
- Π: Δεν υπήρχε και κόσμος, δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνουν έλεγχοι…
- Το Υπουργείο ανέθεσε στον Ο.Α.Ε.Δ. να κάνει ελέγχους και κυρίως στην πρακτική,
δηλαδή επιλεκτικά πέρασε κάποια στιγμή από όλες τις πρακτικές για να δει αν το
παιδί πήγαινε και υπέγραφε. Ήταν περισσότερο τυπική διαδικασία. Ο έλεγχος
κυρίως κυμάνθηκε στα τυπικά χαρακτηριστικά του ελέγχου. Τα παρουσιολόγια, όχι
ότι δεν είναι ουσιαστικό, γιατί υπήρχαν και περιπτώσεις, πήγαινες εκεί, η
επιχείρηση είχε κλείσει, είχε εξαφανιστεί, δεν υπήρχε κανείς και τέτοια πράγματα.
Αλλά όχι εκτεταμένα. Σπάνιες περιπτώσεις… Η Υπηρεσία δεν είχε τη δυνατότητα να
παρακολουθήσει αυτό το έργο. Από τους ανθρώπινους πόρους που είχε δηλαδή.
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Όταν ο χειριστής για το 18-24 και για το 25-29 είναι ένας και ένας, τι να σου κάνει;
Τι να προλάβει να κάνει; Δηλαδή, ούτε τη διεκπεραίωση των τυπικών χαρτιών δεν
προλαβαίνει να κάνει, να δει δηλαδή, ότι είναι μέσα ηλεκτρονικά… που ήταν επίσης
μια καινοτομία, δεν την είπαμε. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση, η οποία πρέπει να
υιοθετηθεί πλήρως. Απλώς πρέπει να βρει έναν τρόπο να συνδεθεί με τη
μηχανογράφηση όλων των παρόχων για να μην γράφονται στοιχεία δυο και τρεις
και τέσσερις φορές. Δηλαδή σε εμάς έγινε σπατάλη πόρων – για να στο πω έτσι –
επειδή εγώ μηχανογραφικά παρακολουθώ το πρόγραμμα με τον ίδιο τρόπο που το
κάνει και το Voucher. Απλώς δεν υπάρχει επικοινωνία. Δηλαδή, το ίδιο ωρολόγιο
του τάδε που πρέπει να το περάσω μέρα- μέρα, ώρα- ώρα, επιχείρηση- επιχείρηση
πρέπει να το κάνω δύο φορές. Μία για μένα και μία για το πρόγραμμα.
- Π: Τι πρόγραμμα χρησιμοποιείτε εσείς;
- Εμείς έχουμε το Argus.
- Π: Και εμείς το Argus έχουμε.
- Άρα, πρέπει να το κάνεις δύο φορές. Αυτό όμως, είναι μια καινοτομία, το μετράς
στα θετικά. Δεν είχαν λοιπόν, δυνατότητες να κάνουν τέτοια παρακολούθηση. Και
αυτή η παρακολούθηση έχει μία έννοια να την κάνεις μόνο on going για να
αξιολογήσεις, να βοηθήσεις, να λύσεις θέματα και να παρέμβεις και στο επίπεδο το
θεσμικό. Δηλαδή, να δώσεις και μερικές κατευθύνσεις σε όλους. Ανακοίνωση:
Μπορείτε να κάνετε αυτό. Αντίθετα, υπήρχαν αγκυλώσεις, π.χ. δεν επιτρεπόταν
σπαστό ωράριο, πρωί – απόγευμα, δεν επιτρεπόταν πέντε ώρες πρακτική ή
τέσσερις ή έξι. Δηλαδή κάτι απίστευτα. Ο πρώτο κύκλος. Ο δεύτερος κύκλος
ψιλοβελτιώθηκε λίγο. Στον Ο.Α.Ε.Δ. επέτρεψαν και το σπαστό. Δηλαδή, πρέπει και η
μηχανογράφηση – γιατί της μηχανογράφησης ήταν αυτά τα προβλήματα – να
προσαρμοστεί στην πραγματική εικόνα και όχι να γίνουμε υπηρέτες των αναγκών
των μηχανογράφων. Αυτοί πρέπει να υπηρετήσουν τις δικές μου ανάγκες.
- Π: Αυτό δεν το συζητάμε…
- Όχι το αντίστροφο.
- Π: Είναι μεγάλη αλήθεια, γιατί το αντιμετωπίζουμε όλοι, δηλαδή μερικές φορές
δεν μπορεί να το υποστηρίξει το σύστημα.
- Προσπαθούσαμε να βάλουμε θεωρία και πρακτική την ίδια μέρα και σου λέει «δεν
μπαίνει». Γιατί δεν μπαίνει; Αφού επιτρέπεται. Ναι, λέει, «Δεν το έχουμε
προβλέψει».
- Π: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
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ΚΕΚ Β

- Έχετε πάρει και από άλλους;
- Π: Ένας συνάδελφος παίρνει τώρα από τους δικαιούχους του τουρισμού, τον
Ι.Ν.Σ.Ε.Τ.Ε. και τον Ε.Ε.Δ.Ε., θα πάρουμε από δύο Κ.Ε.Κ., την ΑΚΜΗ και τον ΑΚΜΟΝΑ,
την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής, τη Διαχειριστική Αρχή και δύο επιχειρήσεις.
- Μάλιστα.
- Π: Δέκα συνεντεύξεις είναι. Ωραία. Ποια ήταν η συμμετοχή του φορέα σας στην
υλοποίηση, γιατί στην υλοποίηση συμμετείχατε εσείς, της πρωτοβουλίας
απασχόλησης των νέων;
- Συμμετείχαμε και στις τρεις προσκλήσεις του Υπουργείου και στην 18-24 και 24-29
και στην τελευταία του τουρισμού 18 – 29. Εκπαιδεύσαμε περίπου 300 με 400
ωφελούμενους. Θεωρία και στη συνέχεια πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις τις
οποίες βρήκαμε εμείς μόνοι μας.
- Π: Τις επιχειρήσεις πώς τις βρήκατε;
- Έχω μια μεγάλη λίστα από επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε όλα αυτά τα
χρόνια, έγιναν προσωπικές επαφές των στελεχών του Κ.Ε.Κ. ΑΚΜΗ με τους
υπευθύνους προσωπικού των επιχειρήσεων, στη συνέχεια στείλαμε τους
ωφελούμενους στις επιχειρήσεις, δόθηκαν οι απαραίτητες συνεντεύξεις
ωφελούμενων και των υπευθύνων των εταιρειών και μετά από κάποια αξιολόγηση
που έκαναν οι επιχειρήσεις πήραν αρκετούς, καλύψαμε δηλαδή, το σύνολο των
ανθρώπων στην πρακτική άσκηση.
- Π: η σύζευξη έγινε με κριτήριο την ειδικότητα σπουδών κ.λ.π.;
- Ναι, ανάλογα με την ειδικότητα, ανάλογα με το τι είχε δηλώσει ο κάθε
ωφελούμενος, πού ήθελε να κάνει πρακτική άσκηση, σε ποιο είδος επιχείρησης,
επιλέξαμε και τις κατάλληλες επιχειρήσεις.
- Π: Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης είχατε και ένα ρόλο εποπτείας;
- Ναι, υπήρχαν άνθρωποι από το Κ.Ε.Κ., που ανά τακτά χρονικά διαστήματα
επισκέπτονταν τις επιχειρήσεις, παρακολουθούσαν την πορεία των ωφελουμένων,
κάνανε συζητήσεις με τους υπευθύνους των επιχειρήσεων, παρακολουθούσαν τα
παρουσιολόγια πρακτικής αν είναι εντάξει. Υπήρχε μια … συνεχή παρουσία των
ανθρώπων μας στις επιχειρήσεις.
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- Π: Από την μεγάλη εμπλοκή που είχατε στην υλοποίηση του Έργου, πώς το
αξιολογείτε γενικά; Ποια είναι δηλαδή, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του, τι θα
θέλατε να αλλάξει, τι θα θέλατε να συμπεριληφθεί, εφόσον επανασχεδιαστεί …
- … Παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήματα. Πρώτα – πρώτα υπήρχε αρκετά μεγάλος
αριθμός παρόχων κατάρτισης. Δηλαδή, συμμετείχαν και πάροχοι που δεν ήταν
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης. Δύο ήταν τα λεγόμενα Κ.Δ.Β.Μ. Ι, που αντιμετώπιζαν
όλη αυτή την πρόσκληση πάρα πολύ –έτσι- επιφανειακά, δεν είχαν προσωπικό για
να καλύψουν όλο αυτό το πράγμα …
- Π: Ούτε ένα δίκτυο εξωτερικών συνεργατών;
- Όχι, ήταν απλώς για λόγους κερδοσκοπικούς, να κάνουν μερικά Voucher, να
πάρουν μερικά χρήματα και να τελειώσει η ιστορία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να
υπάρχει διάσπαση όλων αυτών των ανθρώπων, δηλαδή υπήρχαν φορείς που είχαν
10, 12, 15 άτομα και δεν μπορούσαν να συγκροτηθούν τα τμήματα. Ένα άλλο
πρόβλημα ήταν ότι οι ίδιοι οι ωφελούμενοι είχαν κάποιες περίεργες απαιτήσεις.
Δηλαδή, όλοι ήθελαν να γίνουν στις επιχειρήσεις διευθυντές, … όλοι ήθελαν να
είναι η επιχείρηση κοντά στο σπίτι τους, παρόλο που εμείς καλύπταμε και τα έξοδα
μετακίνησής τους κ.λ.π. … Άλλα προβλήματα… Αυτά ήταν τα βασικά, δηλαδή το ένα
πρόβλημα ήταν ότι οι πάροχοι ήταν πολλοί…
- Π: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, οι πάροχοι ήταν πολλοί, οι οποίοι δεν μπορούσαν
να υλοποιήσουν το Έργο …
- Με δύο άτομα προσωπικό δεν μπορείς να κάνεις τέτοια δουλειά. Εδώ εμείς
έχουμε 20 άτομα, 24 άτομα προσωπικό και δεν προλαβαίναμε να τα κάνουμε αυτά
τα πράγματα. Πρέπει να έχεις μια συνεχή παρουσία στις επιχειρήσεις, να
παρακολουθείς τον ωφελούμενο, δεν είναι ότι τον στέλνουμε εκεί και τελείωσε η
δουλειά μας.
- Π: Ναι, η όλη διαδικασία για τη διασφάλιση ποιότητας.
- Και οι ωφελούμενοι, σας είπα, ότι έχουν κάποιες περίεργες αντιλήψεις για το
Voucher, ενώ είναι πρακτική άσκηση, έτσι είναι θεωρητικά το πρόγραμμα, οι
άνθρωποι ήθελαν να αναλάβουν θέσεις διευθυντικές…
- Π: Θέσεις ευθύνης.
- Θέσεις ευθύνης, κ.λ.π.
- Π: Να ρωτήσω και κάτι άλλο με αφορμή αυτό που είπατε για τη μεγάλη συμμετοχή
των πολλών παρόχων κατάρτισης. Εσείς ως υπεύθυνος ενός φορέα που είναι
ηγέτιδα δύναμη στο χώρο …
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- Ένας από τους μεγαλύτερους φορείς.
- Π: Πώς κρίνετε το Voucher ως λογική, την επιταγή και τη δυνατότητα που δίνεται
τελείως ελεύθερης επιλογής του ωφελουμένου;
- Η λογική είναι σωστή. Βαδίζει δηλαδή, προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά πρέπει
να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές. Κάποιες από αυτές, σας τις ανέφερα πριν, να
τεθούν κριτήρια ποιοι πάροχοι θα συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Να
περάσει το μήνυμα στις επιχειρήσεις ότι … - γιατί υπήρχε και κάποιο τρόπο μια
εκμετάλλευση όλων αυτών των ανθρώπων από τις επιχειρήσεις - …
- Π: Εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε, ζούμε σε …
- Να περάσει ένα μήνυμα στον επιχειρηματικό κόσμο ότι οι άνθρωποι αυτοί
έρχονται στην επιχείρηση για να μάθουν κάποια πράγματα και όχι να τον στέλνεις
να κουβαλάει τα κιβώτια από τη μια μεριά στην άλλη… Πρέπει να υπάρχει μια
στενότερη συνεργασία του Υπουργείου με τους παρόχους …
- Π: Αυτό θα ήθελα να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο
- Ναι, μια πιο γρήγορη –ας πούμε- εκταμίευση των χρημάτων, γιατί υπάρχουν
καθυστερήσεις τουλάχιστον έξι μηνών, οκτώ μηνών, ενός χρόνου. Όσο να ‘ναι και οι
πάροχοι προκαταβάλουν το Ι.Κ.Α., πληρώνουν το προσωπικό, πληρώνουν τους
ανθρώπους που πάνε στην πρακτική άσκηση, όλα αυτά είναι κάπως…
- Π: Μια και οι πάροχοι αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο κομμάτι του Έργου, η σχέση
με το Υπουργείο ποια ήταν; Η επικοινωνία; Υπήρχε κάποιος έλεγχος, υπήρχε κάποια
επικοινωνία ή ήταν το …
- Όχι, εντάξει υπήρχε μια επικοινωνία, το προσωπικό του Υπουργείου ήταν ελάχιστο
που ασχολιόταν με το Voucher, δύο – τρεις άνθρωποι που ήταν κάπως δύσκολο να
το καλύψουν όλο αυτό το πράγμα, τα παιδιά έκαναν προσπάθεια σημαντική, αλλά
υπάρχουν κάποια όρια, δεν μπορούσαν να…
- Π: Οπότε εσείς κρίνετε επί της αρχής θετικά το μέτρο της επιταγής …
- Θετικά, πρέπει να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στο πλαίσιο, κάποιες ρήτρες, πρέπει
να αλλάξουν κάποια διαχειριστικά θέματα, για να μπορέσει να προχωρήσει, αν θα
προχωρήσει, δεν ξέρω αν θα ξαναβγεί άλλο Voucher.
- Π: Είναι ένα μοντέλο πολιτικής απασχόλησης που ακολουθείται…
- Περιμένουμε τώρα να βγει το μεγάλο, αυτό που είναι 29-64, το οποίο είναι εδώ
και ένα χρόνο περίπου, βγαίνει… βγαίνει… βγαίνει… βγαίνει και δεν βγαίνει.
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- Π: Τώρα δυο – τρία πιο ειδικά πράγματα γύρω από τη διασφάλιση ποιότητας. Μου
είπατε ότι εσείς είχατε μια πολύ δομημένη αντίληψη σχετικά με την τοποθέτηση
του ωφελουμένου, τη σύζευξη, την εποπτεία του κ.λ.π., που αυτό διασφαλίστηκε –
είπατε- με εξωτερικούς συνεργάτες, υπήρχε καταλληλότητα εξωτερικών
συνεργατών…;
- Υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν, εξωτερικοί συνεργάτες, που δούλεψαν στη
συμβουλευτική και στη συνέχεια υπήρχαν τα στελέχη του Κ.Ε.Κ., τα οποία ανέλαβαν
τη γραφειοκρατική διαδικασία, καθώς και την εποπτεία των προγραμμάτων. Γιατί
υπάρχει μια γραφειοκρατία, πρέπει κάθε μέρα να παίρνουν απουσίες, πρέπει να
γίνουν εκθέσεις αξιολόγησης, υπάρχει μια διαδικασία λίγο έτσι … γραφειοκρατική.
- Π: Στην προκήρυξη αναφέρει ένα κομμάτι που είναι υπηρεσίες για τη μετατροπή
της σύμβασης της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σωστά;
Σε τι συνίσταται;
- Εμείς είχαμε ένα ποσοστό επιτυχίας περίπου στο 20%, δηλαδή 20 ανθρώπους,
απορροφήθηκαν από τις επιχειρήσεις, βέβαια ακόμα δεν έχουμε πάρει τα χρήματα,
είχαμε καταθέσει τα χαρτιά και τώρα … περιμένουμε να πληρωθούμε, δηλαδή μετά
από δύο χρόνια, τέλος πάντων… Και εκείνο το κομμάτι το δουλέψαμε, είχαμε δυοτρεις ανθρώπους, οι οποίοι είχαν συνεχή επικοινωνία με τις επιχειρήσεις και με
τους ωφελούμενους. Δηλαδή, υπήρχε μια επικοινωνία του ωφελούμενου, ο οποίος
ήθελε να παραμείνει στην επιχείρηση, μιλούσαμε με τον εργοδότη, αν ήταν
ικανοποιημένος με την απόδοσή του και είχαμε περίπου ένα ποσοστό 20% που
παρέμειναν στις επιχειρήσεις.
- Π: Είναι σημαντικό.
- Ναι, σημαντικό ποσοστό. Μπορούσε να πάει και παραπάνω αλλά …
- Π: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, τι ειδικότητες ήταν αυτές κυρίως που
ήρθαν σε εσάς; Τι ειδικότητες επέλεγαν για θεωρητική κατάρτιση;
- Κατ’ αρχάς, του τουρισμού είναι το γνωστό, οι περισσότεροι απορροφήθηκαν σε
ξενοδοχεία. Εμείς μάλιστα, έχουμε τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Αθήνας, «Hilton»,
«Μεγάλη Βρετανία», «Caravel»…
- Π: Έχετε μητρώο, ε;
- Τους έχουμε όλους και στείλαμε πολύ κόσμο και τώρα δηλαδή… Τα περισσότερα
μετά ήταν πληροφορικάριοι, υπάλληλοι γραφείου και πωλητές … και σε παιδικούς
σταθμούς. Υπήρχαν αρκετές κοπέλες που είχαν τελειώσει παρεμφερείς σχολές και
ενδιαφερόντουσαν να κάνουν την πρακτική τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

555
- Π: Για τη θεωρητική κατάρτιση εκπονήσατε ειδικό εκπαιδευτικό υλικό ή είχατε
ήδη;
- Είχαμε εμείς από διάφορα προγράμματα. Ο καθηγητής τα βελτίωσε, οπότε
μοιράστηκαν σε CD ή σε copy οι σημειώσεις.
- Π: Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω δυο- τρεις τελευταίες ερωτήσεις. Οι ωφελούμενοι
πώς ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα;
- Κατ’ αρχάς κάναμε μια καμπάνια μέσω του site, του facebook, social media κ.λ.π.
Από παλιά προγράμματα καταρτιζόμενοι είχαμε μια επικοινωνία αν ενδιαφέρονται,
αλλά το βασικό ήταν social media, facebook…
- Π: Δηλαδή με δική σας πρωτοβουλία, για να …
[Διακοπή - Παύση]
- Π: Ποια ήταν η ανατροφοδότηση που πήρατε από επιχειρήσεις και ωφελούμενους
για το πρόγραμμα;
- Τι εννοείται ανατροφοδότηση;
- Π: Πώς τους φάνηκε; Αυτό που εισπράξατε εσείς μετά.
- Εντάξει, υπήρχαν επιχειρηματίες, εργοδότες που έδειξαν ενδιαφέρον για το
πρόγραμμα. Υπήρξαν όμως, και κάποιοι άλλοι οι οποίοι πήραν τους ανθρώπους
αυτούς για να κάνουν… δηλαδή τον πήρανε για υπάλληλο γραφείου ή για
πληροφορική κ.λ.π. και τον έστειλαν στην εφορία να πληρώσει την εφορία ή τον
έστελναν… Ας πούμε είχαμε στείλει πολλά παιδιά στο Jumbo και τους έβαζαν να
κουβαλάνε τα κιβώτια, ενώ τους είχαν πάρει για ταμίες κ.λ.π. Υπήρχε ένα μοίρασμα.
- Π: Αυτό εσείς πώς το διαχειριστήκατε;
- Προσπαθήσαμε να κάνουμε σ’ αυτούς που έδειξαν μια συμπεριφορά λίγο
περίεργη, κάναμε διάφορες επικοινωνίες, και εγώ ο ίδιος πολλές φορές πήρα και
επικοινώνησα μαζί τους. Εντάξει, ήταν πολιτική των εταιρειών αυτών, ειδικά των
μεγάλων, να ακολουθούν αυτό το μοντέλο.
- Π: Τώρα μια και μιλάμε για ποιοτικά στοιχεία, πώς μέσα από την εποπτεία
διασφαλίσατε ότι δεν μιλάμε για υποκατάσταση –ας πούμε- εργασίας κ.λ.π. και
μιλάμε για πρακτική άσκηση; Έγινε αυτό σαφές στις επιχειρήσεις;
- Έγινε. Κατ’ αρχάς από την αρχή ήταν αυτό σαφέστατο στις επιχειρήσεις, ότι τα
παιδιά έρχονται για πρακτική.
- Π: Πόσες ώρες ήταν περίπου;
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- Περίπου τέσσερις μήνες κράτησε η πρακτική.
- Π: Τέσσερις μήνες από πόσες ώρες τη μέρα;
- Μέχρι έξι ώρες ήτανε η πρακτική τους. Σαφέστατο από την αρχή…
- Π: Δεν είχατε κρούσματα, καταγγελίες ότι … πέρα από τα παράπονα…
- Υπήρχαν παράπονα. Ερχόταν τα παιδιά εδώ πέρα. Πολλοί έκαναν –όχι μεγάλος
αριθμός- έκαναν παράπονα. Εντάξει, με μια κουβέντα που κάναμε μεταξύ των
επιχειρήσεων, των ωφελουμένων και εμάς πηγαίναμε μπροστά, τα λύσαμε τα
περισσότερα θέματα. Εντάξει, όταν έχεις τόσους πολλούς ανθρώπους, θα
παρουσιαστούν και δυο- τρία κρούσματα που είναι λίγο άσχημα, αλλά τελικά τα
καταφέραμε.
- Π: Οι ωφελούμενοι έδειξαν ικανοποίηση από το πρόγραμμα; Έμειναν
ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα;
- Έμειναν ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα, δεν μένουν ικανοποιημένοι από την
αργή καταβολή των χρημάτων τους. Ακόμα δεν έχουν πάρει τα παιδιά … και αυτό
κάποια στιγμή βγήκε και άρχισαν και έλεγαν ότι «δεν μας πληρώνετε, εκείνο, το
άλλο…» και λογικό ήταν, γιατί τα παιδιά ήθελαν να πάρουν αυτά τα 2.000 – 2.500€
και όταν μετά από ενάμιση χρόνο δεν τα είχαν πάρει, υπήρχε ένα ζήτημα.
- Π: Το ξέρω γιατί κάναμε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα με τους αποφοίτους των ΙΕΚΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ, τους είχαμε απλήρωτους έξι μήνες και το τι καταγγελία έχουμε φάει, το
ι στο facebook…
- Τέλειωσαν τα παιδιά την πρακτική πέρυσι τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και τώρα
έφτασε η εποχή και πήραν τα λεφτά τους.
- Π: Εμάς να φανταστείτε έχουν τελειώσει φέτος τον Νοέμβριο και έχουμε αργήσει
ένα μήνα και μας έχουνε τσακίσει.
- Τα παιδιά μπήκαν στο πρόγραμμα περισσότερο για να πάρουν και τα λεφτά,
δηλαδή τους λες «έλα εδώ θα τους δώσω δυόμισι χιλιάδες, θα τελειώσεις την
πρακτική σου και μετά από ένα μήνα, δυο μήνες θα πάρεις τα λεφτά». Δεν θα
κρατήσει αυτό ένα χρόνο, όπως κράτησε τώρα…
- Π: Τελευταία ερώτηση, άμα ανασχεδιαζότανε η πράξη, ποια στοιχεία θα θέλατε να
κρατήσετε, δηλαδή τα δυνατά, ποια στοιχεία θα θέλατε να αλλάξετε και ποια
στοιχεία από την εμπειρία σας στο κομμάτι της υλοποίησης μπορεί θα θέλατε να
συμπεριληφθούν;
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- Αυτό που είπα και πριν, να μπουν ποιοτικά κριτήρια όσον αφορά τους παρόχους
κατάρτισης, να υπάρχει μια πιο συστηματική από την πλευρά του Υπουργείου
εργασία πάνω στο κομμάτι του Voucher, δηλαδή γρήγορες πληρωμές, ειδικά προς
τα παιδιά και το τρίτο είναι … το πώς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή τη
νοοτροπία που έχουν οι επιχειρήσεις, ότι τα παιδιά αυτά έρχονται εκεί για πρακτική
και όχι για αγγαρεία.
- Π: Το δυνατό σημείο του προγράμματος για εσάς ποιο ήταν;
- Το δυνατό ήταν ότι … ξεφύγαμε πλέον από τη λογική των διαγωνισμών, όπως
δούλευαν παλιά τα προγράμματα κατάρτισης, δηλαδή καταθέτουμε προτάσεις,
υπήρχαν διάφορες εκεί … καταλαβαίνετε τι, … δεν θέλω να πω, ο ωφελούμενος
πλέον έχει το δικαίωμα να επιλέξει όποιον πάροχο αυτός νομίζει, όποιο πρόγραμμα
θέλει να επιλέξει, όποιο… Κ.Ε.Κ. θέλει να επιλέξει, κ.λ.π.
- Π: Τέλος, αυτά τα προγράμματα νομίζω ένα δυνατό τους σημείο ακόμα είναι ότι
παράγουν μια διττή ωφέλεια, δηλαδή και ο ωφελούμενος με το Voucher και ο
επιχειρηματίας, γιατί έχει έναν άνθρωπο, ο οποίος ό,τι και να ‘ναι, όποιος και να
‘ναι, δηλαδή είτε κάνει πρακτική άσκηση, είτε κάνει εργασία, είτε οτιδήποτε
συμμετέχει στην παραγωγή του. Ποια ομάδα θεωρείτε εσείς ότι ήταν πιο
ωφελημένη στο πρόγραμμα;
- Οι επιχειρήσεις.
- Π: Οι επιχειρήσεις;
- Ε, βέβαια. Για τέσσερις, πέντε μήνες πήραν κάποιο προσωπικό, δεν πλήρωσαν
απολύτως τίποτε όσον αφορά τη μισθοδοσία, δεν πλήρωσαν τίποτα όσον αφορά τις
ασφαλιστικές εισφορές και είχαν κάποιους ανθρώπους που τους έκαναν αρκετές
δουλειές. Γενικά, οι μεγάλες επιχειρήσεις που γλίτωσαν σημαντικά ποσά.
-Π: Σας ευχαριστώ.
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ΚΕΚ Γ

- Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια ήταν η συμμετοχή και ο βαθμός εμπλοκής του
φορέα σας στην υλοποίηση της παρέμβασης της ΠΑΝ.
- Θ.Δ.: Ο βαθμός εμπλοκής του φορέα μας σαν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
ήταν εξ ολοκλήρου σε όλες τις φάσεις που υλοποιήθηκαν τα προγράμματα, από τη
φάση δημοσίευσής τους με την προκήρυξη και φυσικά λόγω της ιδιότητάς μας και
των προβλεπόμενων στην κάθε πρόσκληση υπηρεσιών που έπρεπε να παρέχει ο
πάροχος, εμπλακήκαμε και στην επικοινωνία και στην ενημέρωση των
καταρτιζόμενων κατά τη φάση υποβολής, των αποτελεσμάτων, της προσέγγισής
τους μετά τα αποτελέσματα, της ενημέρωσής τους για τα προγράμματα, για τα
αντικείμενα κατάρτισης, τις μεθόδους, τους όρους υλοποίησης, τις υποχρεώσεις
τους και τα δικαιώματά τους. Μετά την ομαδοποίηση και την ένταξή τους σε
προγράμματα που υλοποιούσε το Τεχνόπολις ήτανε η παροχή του εκπαιδευτικού
έργου, η δράση συμβουλευτικής υποστήριξης, που είχε υποστηρικτικά και
προβλεπότανε στις δράσεις, η παρακολούθηση μέσω της εποπτείας της πρακτικής
άσκησης, και στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση, και στη διάρκεια της πρακτικής,
η τοποθέτησή τους και η προώθησή τους στην απασχόληση είτε στις ίδιες
επιχειρήσεις της πρακτικής άσκησης, είτε σε άλλες, συναφείς με την ειδικότητα που
καταρτίστηκαν.
- Είχατε πολλά προγράμματα; Υλοποιήσατε πολλά;
- Θ.Δ.: Ναι, το Κ.Ε.Κ. Τεχνόπολις Εκπαιδευτική είναι εθνικής εμβέλειας και έχει
δομές εκτός από την Κεντρική Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
στην Κομοτηνή, έχει παράρτημα στην Σκύδρα, στη Δυτική Μακεδονία και επομένως,
σ’ αυτές τις περιοχές η προσέγγιση και εδώ στην Θεσσαλονίκη μας οδήγησε - και το
προσωπικό, που ήταν αρκετό στις φάσεις αυτές-, μας οδήγησε στο να
υλοποιήσουμε αρκετά προγράμματα και από το Voucher του 2013 και στη συνέχεια
του 2014-2015, τα οποία ολοκληρώνονται τώρα. Ο αριθμός έφτασε στην πρώτη
φάση, στο 2013, στο «επιταγή 18-29», είχαμε φτάσει γύρω – σε τμήματα θα σας τα
πω - στα 42 τμήματα. Μετά, στο Voucher 1 που είναι 18-24 και 25-29, που ήταν δύο
διαφορετικές δράσεις, έχουμε φτάσει σε έναν αριθμό λίγο μεγαλύτερο από την
προηγούμενη φορά,… γύρω στα 60 τμήματα.
- Αρκετά, μάλιστα, ναι.
- Θ.Δ.: Αλλά και με τα παραρτήματά μας και με κάποιες συνεργασίες που κάνουμε,
σε άλλους νομούς, ας πούμε στο Διασύνδεση, γιατί μέσα στη δράση ήταν και μια
ειδική δράση Voucher που έγινε μόνο στην Ανατολική Μακεδονία, στο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.,
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στο οποίο αποκλειστικά, ουσιαστικά εμείς δραστηριοποιηθήκαμε στην Κομοτηνή
και υλοποιήσαμε προγράμματα, οπότε ανέβασε τον αριθμό των τμημάτων.
- Ως επαγγελματίας του χώρου, της αρχικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης, πώς αξιολογείτε απολογιστικά πλέον την όλη παρέμβαση; Δομή
προγράμματος, συνδυασμός θεωρίας – κατάρτισης και πρακτικής άσκησης,
επάρκεια πρακτικής άσκησης, δυνατά – αδύνατα σημεία…
- Θ.Δ.: … Και σε σχέση και με την επιλογή που έχουνε, τη δυνατότητα που έχουνε οι
άνεργοι…
- Ναι, βέβαια.
- Θ.Δ.: Έχει δύο σκέλη. Απολογιστικά βλέποντας τώρα τις δράσεις Voucher, σίγουρα
δίνει αυτούς τους μεγάλους βαθμούς ελευθερίας στον ωφελούμενο να διαλέξει
μόνος του τον πάροχο, με κριτήριο την καλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία και τη
σύνδεσή του με αυτό που επιδιώκει και επιθυμεί. Τώρα, σε σχέση με την εμπειρία
μας ως πάροχοι κατάρτισης στην όλη διαδικασία, υπήρχαν δυσκολίες στη φάση
προσέγγισης από λαθεμένες πληροφορίες, παραπληροφόρηση που κυκλοφορούσε
από διάφορους… στην πρώτη φάση, στο ’13, το οποίο ήταν και καινούριο. Και
κυρίως είχαμε μια δυσκολία σε πρώτη φάση στο να ενημερώσουμε τις επιχειρήσεις
πρακτικής, να καταλάβουν τι είναι, για να βρούμε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
Βέβαια, αυτό το πρόβλημα δεν το είχαμε στη δεύτερη φάση, γιατί πλέον όλες οι
επιχειρήσεις ζητούσαν, απευθύνονταν στο Κ.Ε.Κ. για προγράμματα. Με τους ίδιους
τους ωφελούμενους είχαμε μια δυσκολία στην αρχή να καταλάβουν τι είναι
ακριβώς το πρόγραμμα και την υποχρέωσή τους που κυρίως προέκυπτε στην
υλοποίηση μετά, στην πρακτική. Γιατί πολλά παιδιά είχανε μάθει – οι μικροί
κυρίως– [Ήθελα να προσθέσω εδώ ότι μεγάλη ωφέλεια εδώ είναι για τις μικρές
ηλικίες το Voucher, που τους έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια
επαγγελματική εμπειρία, που λίγο δύσκολα θα τους εμπιστεύονταν μόνοι τους να
τοποθετηθούνε. Θα έφτανε μέχρι το σημείο της κατάρτισης. Επομένως, το Voucher
έδωσε τη δυνατότητα σ’ αυτά τα παιδιά πέρα από τα θεωρητικά που τους
μαθαίνεις για τους επαγγελματικούς χώρους και τις συμπεριφορές, μέσα στην
πράξη αν μη τι άλλο να πετύχουν μία ειδίκευση, σίγουρα κατάλαβαν πώς λειτουργεί
ο επαγγελματικός χώρος, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, με τους πελάτες, με το
υπόλοιπο προσωπικό, με τους προϊσταμένους,
- Σε πραγματικές συνθήκες
- Θ.Δ.: Σε πραγματικές συνθήκες, γιατί κακά τα ψέματα, η ηλικία αυτή 18-24 που
μπήκε στα προγράμματα ήταν σε περιβάλλον προστασίας της οικογένειας. Να σας
πω χαρακτηριστικά παραδείγματα, ότι στις συνεντεύξεις πολλές φορές πήγαιναν με
τους γονείς τους, δηλαδή υπερπροστασία, χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας.
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Τέτοια προγράμματα προσπαθήσαμε να πείσουμε και τους ίδιους τους γονείς, ήταν
αρκετά τα περιστατικά, τα παιδιά να αυτενεργήσουν μόνα τους, να παρουσιαστούν,
να δώσουν μια συνέντευξη στην επιχείρηση…]. Πιστεύω ήτανε μια δυσκολία εκεί
πέρα στην ενημέρωση των ωφελούμενων να καταλάβουν λίγο η πρακτική τι
σημαίνει και ότι δημιουργεί κάποιες υποχρεώσεις, πέρα από τα δικαιώματά τους,
να καταλάβουν τι τους ταιριάζει περισσότερο επίσης, γιατί έρχονται με όνειρα… Ας
πούμε έτσι όπως ήταν η προκήρυξη πολλές φορές είχαμε παιδιά με πολύ καλά
προσόντα ή παιδιά με πολύ χαμηλά προσόντα, τα δύο άκρα. Φυσικά εντάξει, το να
βρεις το ιδανικό… Και συνήθως έρχεται να τοποθετηθεί σε μία επιχείρηση, ας
πούμε μια φιλόλογος, το 50% των ωφελούμενων ήταν φιλόλογοι, στους
πτυχιούχους, ή από κοινωνικές, ανθρωπιστικές σπουδές, που λόγω των σπουδών
τους θέλουν ένα εξειδικευμένο αντικείμενο. Δηλαδή, ο ψυχολόγος θέλει να πάει σε
ένα Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης. Υπήρχε μια δυσκολία, γιατί δεν υπάρχει τέτοια
προσφορά σε θέσεις και με έναν περιορισμό που είχε, να μην είναι και του
Δημοσίου, έπρεπε να τον πείσεις ότι πρέπει να βρούμε κάτι συμπληρωματικό που
να ενισχύσει τα προσόντα του. Είχε μια δυσκολία όταν κάποια παιδιά έρχονταν με…
προσδοκίες, και θα πρέπει να βρεις την ισορροπία να ικανοποιηθεί και μέσα στα
πλαίσια του τι προσφέρει η πραγματική αγορά σε θέσεις εργασίας και να
αποκομίσει τα καλύτερα. Από την άλλη, άλλα παιδιά που είχαν πολύ χαμηλά
προσόντα, δηλαδή ένας απόφοιτος Λυκείου, που δεν ήξερε ούτε υπολογιστές,
ούτε… προσόντα, το πρόβλημα ήταν ότι εμείς έπρεπε να τον τοποθετήσουμε πριν
την έναρξη του προγράμματος. Επομένως, έπρεπε να πείσουμε μια επιχείρηση ότι
αυτό το παιδί εμείς θα το εκπαιδεύσουμε και ότι θα φτάσει σε ένα σημείο, να πάει
με βασικές γνώσεις. Εκεί είχε μια δυσκολία και με τις επιχειρήσεις να δεχτούνε
άτομα με χαμηλότερα προσόντα, που επιδίωκαν μια θέση υπαλλήλου γραφείου
χωρίς να έχουν ακόμα τα προσόντα. Χρειαζότανε υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις
και όπου ήταν αυτό εφικτό και βρέθηκε επιχείρηση, μέσα από το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μπορέσει να αποκτήσει τα βασικά προσόντα
για να τοποθετηθεί στην πρακτική. Όπου δεν ήταν εφικτό, λόγω χαρακτήρα, λόγω
του ότι… προσωπικών χαρακτηριστικών, ενώ δεν μπορούσε να δουλέψει ως
υπάλληλος γραφείου, προσπαθούσαμε να τον μεταπείσουμε να πάει σε ένα που θα
του ταίριαζε καλύτερα και είχε τα χαρακτηριστικά για να βρει μια καλύτερη
προοπτική απασχόλησης. Ήτανε μια συνεχής προσπάθεια αυτή η σύζευξη, ο
συμψηφισμός του προφίλ του ωφελούμενου με τις απαιτήσεις της αγοράς.
Προσπαθήσαμε να το πετύχουμε μέσα από το σχεδιασμό κατάλληλων
προγραμμάτων που θα τους ενίσχυαν για την τοποθέτηση και από την άλλη να
πείσουμε τις επιχειρήσεις να δεχτούν κάποια άτομα, να τους δώσουν την ευκαιρία,
ότι είναι παιδιά που δεν θα είναι έτοιμα από την πρώτη μέρα να ασκήσουν τα
καθήκοντα της κάθε θέσης που προσφέρανε, αλλά ότι θα χρειαζότανε χρόνο
προσαρμογής. Στο δεύτερο Voucher, αυτό προβλέφθηκε και από την προκήρυξη και
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προέβλεπε μια φάση, από τη σύμβαση που έχουν οι επιχειρήσεις, ότι οφείλουν να
εκπαιδεύσουν, να προετοιμάσουν τον άνεργο, να προσαρμοστεί στο εργασιακό
περιβάλλον και μετά να του αναθέσουνε κάποια καθήκοντα της ειδικότητας.
- Καλό αυτό.
- Θ.Δ.: … Η εμπειρία μας πάντως από όλη την παρέμβαση θεωρούμε ότι είναι
θετική. Κάποια προβλήματα… να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση των
επιχειρήσεων, …
- Από ποιον πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνει;
- Θ.Δ.: Και πιο στοχευμένα να πω, έτσι; Όπως ήταν σχεδιασμένα τα προγράμματα –
τώρα βέβαια, πάμε και σε προβλήματα που πιθανόν προέκυψαν
- Δεν πειράζει, ας τα πούμε.
- Θ.Δ.: Υπήρχε μια δυσκολία ότι σε 80 ώρες που ήταν η κατάρτιση, δεν μπορείς όταν
έρχεται ο πολιτικός μηχανικός που τα ξέρει, ξέρει και επικοινωνία, ξέρει και
πωλήσεις, να ομαδοποιήσεις και να κάνεις. Και επομένως, πας να ομαδοποιήσεις,
είχαμε δυσκολία εμείς και άλλοι συνάδελφοι να ομαδοποιήσουμε… ειδικότητες
εξειδικευμένες, που στόχευαν σε συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς, να κάνουμε
και καταρτίσεις αντίστοιχες των προσόντων τους. Δηλαδή να κάνουμε ένα Autocad
για μηχανικούς. Δεν είχαμε τόσους μηχανικούς, γινόταν προσπάθεια. Έγιναν
συνεργασίες, όπου πέτυχαν κάποια Κ.Ε.Κ. και είχαν κάποια επικοινωνία… Ας πούμε
εμείς, στο πρώτο Voucher προσπαθήσαμε και εκεί προσελκύσαμε, η ενημέρωσή
μας ήταν στοχευμένη. Παρουσιάζαμε δηλαδή, συγκεκριμένες επαγγελματικές
διαδρομές. Άλλες ήταν για τους οικονομολόγους, άλλες για χρηματο-οικονομικών
σπουδών, άλλες ήταν για τους πτυχιούχους πολυτεχνικών σχολών, άλλες ήταν για
τους φιλολόγους, έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε να κάνουν μια διαδρομή. Αυτό
απέδωσε βέβαια από τα παιδιά στην πρώτη φάση και είχαμε μια συσσώρευση και
μια ομάδα, που μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα πρόγραμμα
περιβαλλοντολόγων, μηχανικών για θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και
συστήματα. Είχαμε τη δυνατότητα να μαζέψουμε φιλολόγους, ανθρωπιστικών
σπουδών, αν μη τι άλλο δεν μπορούσαμε να τους βάλουμε στο σχολείο ή σε
φροντιστήρια γιατί αυτά ήταν περιορισμένα, αλλά να τους βάλουμε μέσα στην
οργάνωση και λειτουργία, να τους κάνουμε ομάδα και στο πρόγραμμα να βάλεις
θέματα που αφορούν στη διοίκηση εκπαιδευτικών φορέων. Αυτό όμως, ήταν
δύσκολο. Η πλειοψηφία σε ανάγκαζε να μην μπορείς ουσιαστικά να κάνεις πολλές
εξειδικεύσεις. Έκανες οριζόντια πράγματα, δηλαδή έκανες επικοινωνία, πωλήσεις,
εξυπηρέτηση, βασικές αρχές…
- Που είναι για όλες τις ειδικότητες.
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- Θ.Δ.: … για να μπορέσουν να ομαδοποιηθούν. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα και
θεωρώ ότι σε έναν επόμενο σχεδιασμό θα πρέπει τα προγράμματα να είναι δύο
κατηγοριών τα Voucher. Ή θα είναι για 18-24, μικρές ηλικίες, που θα είναι σε
οριζόντιες δεξιότητες προετοιμασίας για την τοποθέτησή τους, multi skilled
ειδικότητες, επαγγελματική συμπεριφορά, επικοινωνία, εργασιακά… βασικές αρχές
εξυπηρέτησης πελατών, υπολογιστές, οργάνωση γραφείου. Και όταν θέλεις να
κάνεις Voucher για ειδικές ομάδες να είναι περισσότερων ωρών η θεωρία, πιο
στοχευμένη, από την προκήρυξη να υπάρχει σε ποιους απευθύνεται, δηλαδή μέσω
μελετών να έχουν διαγνωστεί οι αναπτυσσόμενοι τομείς κι επομένως να γίνονται
συγκεκριμένες προκηρύξεις, όπως μπορεί να γίνει ας πούμε τώρα με βάση τους
αναπτυσσόμενους και περιμένουμε… η προκήρυξη που ακυρώθηκε στο άνω των 29
να γίνει σε συγκεκριμένους τομείς, δηλαδή ας πούμε στοχεύω και βγάζω στον
κλάδο logistics ή ενέργεια ή περιβάλλον και να βάζω και κριτήρια στους
ωφελούμενους που θα επιλεγούν σε αυτό, έτσι ώστε να είναι ας πούμε για
ειδικότητες και πτυχιούχους πολυτεχνικών περιβαλλοντικών σχολών. Να
απευθύνεται, έτσι ώστε να μη δημιουργείται και μια δυσαρέσκεια, γιατί αν το
αφήνεις ανοιχτό, χωρίς κριτήρια θα μου έρθει κι ο φιλόλογος σε ένα τέτοιο
πρόγραμμα. Δεν μπορώ να τον απορρίψω, έτσι; Πρέπει να του βρω να τον εντάξω
σε κάτι, το οποίο όμως τελικά δε θα είναι και τόσο αποδοτικό, γιατί ούτε η τεχνική
εταιρεία θα μείνει τόσο ευχαριστημένη από το φιλόλογο, το πολύ να τη φτάσει
μέχρι τη διοίκηση. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι δύο κατηγορίες: τα προγράμματα για
χαμηλών προσόντων, μικρές ηλικίες που να είναι των 80 ωρών σε οριζόντιες
δεξιότητες και εξειδικευμένα προς αναπτυσσόμενους που απευθύνονται σε
επιχειρήσεις συγκεκριμένων αναπτυσσόμενων τομέων της οικονομίας και με
κριτήρια επιλογής τους ωφελούμενους, έτσι ώστε και οι πάροχοι να σχεδιάσουν πιο
ολοκληρωμένα προγράμματα και οι ωφελούμενοι να ξέρουν από την αρχή τη
διαδρομή τους και να υπάρχει και μια προοπτική τοποθέτησης, είτε οριζόντια για
τους μικρούς, έτσι; Αυτό, κατά τα άλλα θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο που βοηθάει
τους ωφελούμενους αρκεί να το βελτιώσουμε και να γίνει καλύτερο. Σας κούρασα,
δεν ξέρω αν απάντησα…
- Όχι, όχι. Πολλά λέτε και χρήσιμα. Ποιους τρόπους χρησιμοποιήσατε για να
προσελκύσετε τους ωφελούμενους;
- Θ.Δ.: Κοιτάξτε τώρα, εμείς κυρίως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή ειδικά στις
μικρότερες ηλικίες… και στο facebook και στην google διαφήμιση, προβολή δηλαδή,
των προγραμμάτων, τους όρους και τα προγράμματα που προσφέρουμε, τμήματα,
ειδικότητες, όλα αυτά. Το οποίο σε όλη τη διαφήμιση πήγαινε σε μια ενημερωμένη
ιστοσελίδα.
- Τους παρέπεμπε εκεί.
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- Θ.Δ.: Ναι, τα παιδιά είχαν όλο το χρόνο να ψάξουν τι προσφέρουμε, τι τμήματα
έχουμε, τι ειδικότητες προσφέρουμε και να κάνουν την καλύτερη επιλογή, ή την
άμεση επικοινωνία δηλαδή, διανομή και φυλλαδίων έχει γίνει σε κάποια σημεία
συγκέντρωσης κεντρικά. Συνήθως πηγαίναμε έξω από τον Ο.Α.Ε.Δ. γιατί εκεί
κυκλοφορούνε, με την έννοια την καλή. Ας πούμε να πληροφορήσουμε ότι παιδιά,
αυτά τα προγράμματα, περάστε. Σίγουρα θέλει προσοχή, να φανεί ότι είναι
ενημέρωση για να δουν τα προγράμματα που προσφέρει ο πάροχος. Θέλει
ευγένεια, θέλει να τον ενημερώσεις κ.λ.π. Εκεί βέβαια, είχαμε κάποια περιστατικά,
κακές πρακτικές, κάνουν και επιθετική, δεν είναι όλοι οι πάροχοι το ίδιο.
- Το πιστεύω, έχουμε βγάλει και ανακοίνωση εμείς γι’ αυτό.
- Θ.Δ.: Ελπίζω να μάθουν όλοι οι συνάδελφοι ότι χρειάζεται μια σοβαρή δουλειά
από όλους, να παρουσιάζουμε τη δουλειά μας και από εκεί και πέρα να επιλέγουν
το τι προσφέρουμε. Φυλλάδιο, το οποίο έφτανε πλέον στην άμεση επικοινωνία με
την προσέλευση του ωφελούμενου στα γραφεία μας. Είχαμε και κάποιες
επιχειρήσεις ομαδικών συνεδριών, δηλαδή παρουσίασης προγραμμάτων,
διαδρομών για κάποιον που δεν είχε κατασταλαγμένους επαγγελματικούς στόχους,
βλέπαμε ότι ήθελε περισσότερη ενημέρωση, οπότε γινόταν κάποιες μέρες
παρουσίαση διαδρομών ότι αν είμαι απόφοιτος Λυκείου και έχω τελειώσει –ξέρω
εγώ – σχολές υγείας Ι.Ε.Κ. κ.λ.π. τι πρόγραμμα θα μπορούσα να παρακολουθήσω,
σε ποιες επιχειρήσεις θα μπορούσα να τοποθετηθώ.
- Οπότε σε αυτές τις εκδηλώσεις ενημερώνατε παράλληλα και για τα
προγράμματα…
- Θ.Δ.: Μπορούσαν να πάνε σε δύο-τρεις, ενημερώνονταν για τα προγράμματα και
κάνανε την καλύτερη επιλογή. Και με ατομική συμβουλευτική όταν πλέον έχει
βρεθεί ο επαγγελματικός στόχος και αρχίζεις να του παρουσιάζεις επιχειρήσεις που
μπορεί να απασχοληθεί. Γιατί έπρεπε να κλείσεις τη συνεργασία με την επιχείρηση
πριν την ένταξή του στο πρόγραμμα. Ήταν μια δυσκολία αυτό. Θα μπορούσε να
γίνεται μια ομαδοποίηση σε πιο ευρύτερο, να γίνεται μια ομαδοποίηση, ότι
ομαδοποιώ μηχανικούς, ομαδοποιώ γεωπόνους. Μπαίνω σε ένα πρόγραμμα με
αυτό το αντικείμενο. Στοχεύω σε αυτό. Και να μας έδινε μεγαλύτερο περιθώριο, το
είχαμε προτείνει και πέρυσι στην πρώτη αξιολόγηση του πρώτου Voucher, να μας
αφήνει ένα περιθώριο κάποιοι που δεν έχουν σαφή επαγγελματικό στόχο, κάποιες
ιδιαίτερες περιπτώσεις, να μας αφήνει και κατά τη διάρκεια της πρακτικής να
κλείνει η συνεργασία. Βέβαια, τύποις γίνεται, δηλαδή τα παιδιά βρίσκουν μια
επιχείρηση πριν την έναρξη αλλά στην πορεία έγιναν και αλλαγές στις επιχειρήσεις.
Αυτό έγινε γιατί ήταν βιαστικός ο συμψηφισμός. Αυτό βέβαια, και για το Υπουργείο
δημιουργεί πρόβλημα και για εμάς, το να αιτιολογήσεις την αλλαγή έχει μια
διαδικασία και φαντάζομαι και οι χειριστές είχαν αιτήματα. Αυτό συνήθως
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προέκυπτε επειδή ήταν βιαστική η επιλογή, είτε η επιχείρηση είχε πολύ λίγο χρόνο
να γνωριστεί με τον ωφελούμενο, οπότε δεν είχαν αποσαφηνιστεί οι θέσεις και ο
ωφελούμενος έψαχνε κάτι άλλο και βρήκε, άκουσε στην πορεία ότι ένας φίλος του
βρήκε κάτι…, οπότε είχε απαίτηση να φύγει από την επιχείρηση. Αλλά αυτό σιγάσιγά διαμορφώνεται, οπότε θες και ένα χρόνο. Θα μπορούσε να αφήνει ανοιχτό, αν
κάποιος δεν έχει κλείσει συνεργασία να μπορεί να κλείσει την επιχείρηση, αν
γίνεται αυτό πρακτικά, γιατί πρέπει να παρακολουθείται. Αυτό θα το δει το
Υπουργείο πόσο εφικτό είναι και να γίνεται και κατά τη διάρκεια της θεωρίας ένας
προσδιορισμός για κάποιες περιπτώσεις που θέλουν να επιλέξουν πριν την έναρξη
της πρακτικής. Αυτό έτσι…
- Εντάξει, ας υπάρχει ως πρόταση… Η θεωρητική κατάρτιση, η εκπόνηση
εκπαιδευτικού υλικού…
- Θ.Δ.: Να πω λίγο εδώ ότι υπήρχε ένα κενό στην ενημέρωση αυτό θα μπορούσες να
πεις, το είπα και στην αρχή για την ενημέρωση. Ίσως το Υπουργείο θα πρέπει να
βγάζει λίγο, δηλαδή συνήθως οι προκηρύξεις, η τελευταία του Voucher βγήκε
παραμονές, μέσα του ’14, στις 7 Αυγούστου, παραμονές… Εντάξει, εμείς είχαμε
κάνει μια προετοιμασία, αλλά εκείνον τον καιρό και να ενημερώσεις… Θα
μπορούσε να γίνει μια προδημοσίευση ότι θα βγει, ότι αυτοί είναι οι όροι, οπότε οι
ωφελούμενοι πιο έγκαιρα να έχουν προετοιμαστεί και να γίνεται πιο άμεσα. Ενώ
συσσωρεύτηκε και για τους ωφελούμενους που γυρνούσαν για να κάνουν την
αίτηση, βέβαια γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά παρόλα αυτά η αλήθεια είναι ότι μόνος
του ο ωφελούμενος κάνει και λάθος.
- Δηλαδή χρειάζεται τη στήριξη από κάποιους…
- Θ.Δ.: Καλό είναι και για το τεχνικό κομμάτι – καλά αυτά είναι λεπτομέρειες – οι
πάροχοι πάντως είναι κοντά τους παρόλο που… Η αλήθεια είναι ότι επειδή μερικοί
κάνανε καταχρηστικές πολιτικές, την πληρώσαμε και εμείς που μια ενημέρωση
στήριξης στον ωφελούμενο περισσότερο για να μην γίνουν λάθη στην υποβολή
κ.λ.π. Ναι μεν είναι δημοσιότητα, αλλά ουσιαστικά την ξεκινάς τη δημοσιότητα πριν
τα αποτελέσματα. Ενώ εμάς τυπικά μας αφήνει να βγάζουμε την προσέλκυση μετά
τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, και ένα φυλλάδιο που το
δίναμε καμιά φορά μπροστά από τον Ο.Α.Ε.Δ. πιθανόν αισθανόμασταν και άσχημα
ας πούμε. Δεν θέλαμε να φέρουμε τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. σε κάτι, απλώς και οι
ίδιοι οι ωφελούμενοι… γιατί ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει να κάνει άλλα, έχει να κάνει
διαδικασίες, ανανεώσεις, άλλες εργασίες, δεν έχει το περιθώριο να ενημερώσει.
Οπότε εμείς παίζαμε ενισχυτικά για να ενημερωθούν έγκαιρα για το πρόγραμμα για
να κάνουν και πολλές αιτήσεις. Αυτό είναι καλό. Δηλαδή μια… ενημέρωση που
ακολουθεί τους κώδικες δεοντολογίας κ.λ.π. νομίζω μπορεί να γίνεται. Εντάξει,
δεν… εμείς δηλαδή και πριν ενημερώναμε για να μπορέσουμε να αποδώσουμε και
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να μπορέσουμε να έχουμε μια ενημέρωση. Πιστεύω εδώ στην Θεσσαλονίκη το
εκτιμήσανε οι ωφελούμενοι που μας επέλεξαν, γιατί ήταν προετοιμασμένοι αρκετό
καιρό πριν να διαλέξουν, δηλαδή είχαν μπει στη διαδικασία να αναζητούν πού θα
τοποθετηθούν, αν επιλέγονταν.
- Ως προς την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού και την επιλογή δεξιοτήτων;
-Θ.Δ.: … Το εκπαιδευτικό υλικό, τώρα κοιτάξτε, το Κ.Ε.Κ. Τεχνόπολις, εμείς
συγκεκριμένα λειτουργούσαμε από το 1993, από τα πρώτα Κ.Ε.Κ., επομένως σε
όλους τους τομείς και σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας είχαμε εκπαιδευτικό
υλικό, το οποίο πάντα φροντίζουμε, οπότε υπήρχε μια βάση. Από εκεί και πέρα
σίγουρα το εκπαιδευτικό υλικό πάντα θέλει επικαιροποίηση. Για εμάς η εκπόνηση
του εκπαιδευτικού υλικού και ο έλεγχός του είναι μια συνεχής διαδικασία. Η
ποιότητά του συνεχώς αναβαθμίζεται από όλο το προσωπικό του Τεχνόπολις που
είναι πτυχιούχοι. Επομένως, έχει ο καθένας πέρα από τις κοινές εργασίες που
κάνουμε, έχει έναν τομέα. Επομένως, υπάρχουν άνθρωποι και εμπειρία έχουμε και
σε εκπαιδευτικό υλικό που κάνουμε για τηλεκατάρτιση, οπότε θέλει να είναι υλικό
που έχει γραφτεί με έναν τρόπο για τους ενήλικες, σαφή παραδείγματα, ορισμοί
κ.λ.π. Πλέον έχουμε προχωρήσει σε ένα σημείο που το υλικό το επικαιροποιούμε
όχι μόνο ως προς το περιεχόμενό του, αλλά και ως προς τη μορφή και παρουσίασή
του βάζοντας όλα αυτά που προβλέπονται. Και περισσότερο μάλιστα ως πτυχιούχοι
έχουμε κάνει και μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση ενηλίκων, στις σπουδές στην
εκπαίδευση, επομένως όλες οι μεθοδολογίες για τους ενήλικες και στη
διαμόρφωση του υλικού εφαρμόζονται και είναι όλα τα στελέχη μας ενήμερα.
Επομένως, αυτό είναι το κομμάτι που… εντάξει, πέρα από τα βιβλία και το αρχειακό
υλικό που μπορείς να δώσεις. Αλλά και σαν σχεδιασμό υλικού δεν υπήρξε κάποιο
πρόβλημα σε εμάς. Στην προσέλκυση των επιχειρήσεων…
- Πώς το χειριστήκατε… πώς διασφαλίσατε…
- Θ.Δ.: Βασικά γινόταν με ενημέρωση και με επιλογή, με κάποιο έντυπο αίτησης και
την παράθεση καταγραφής των θέσεων από τις επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα
εφόσον η επιχείρηση προσέφερε μια θέση που μπορούσε να καλύψει κάποιος
ωφελούμενός μας, είχαμε και επαφή με στελέχη μας απευθείας με τις επιχειρήσεις
για να διευκρινιστούν περισσότερο οι απαιτήσεις. Δηλαδή, ήταν μια αξιολόγηση
ποιοτική που γινόταν στην αρχή και στη συνέχεια, όταν πλέον κλεινόταν και η
συμφωνία, και σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής, είτε μέσω του επόπτη με φύλλα
εποπτείας που καταγράφονται οι βασικές παράμετροι υλοποίησης, δηλαδή κάποιες
υποχρεώσεις που έπρεπε να τηρεί, αυτά ελέγχονταν και τσεκάρονταν. Από εκεί και
πέρα κάποια πράγματα συνεχούς βελτίωσης ως προς την ποιότητα των
καθηκόντων, της συνεργασίας και της πρακτικής γινόταν και από τον υπεύθυνο
υλοποίησης, που έχει και τη θέση συμβούλου συμβουλευτικής υποστήριξης, με
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κάποιες συναντήσεις πέρα από τους επόπτες με τους υπεύθυνους των
επιχειρήσεων όταν ήταν ένα θέμα που έπρεπε να βελτιωθεί, κάποια παρατήρηση
να δώσει περισσότερα καθήκοντα. Αυτό υπήρχε και προσωπικό και με
ερωτηματολόγιο. Γινόταν και με προσωπική συνέντευξη και περισσότερο
διακινούσαμε πρώτα – ας πούμε - μια φορά το μήνα ένα ενδιάμεσης για να
παραθέσει και ο ωφελούμενος και ο υπεύθυνος της επιχείρησης και όταν
διαπιστώναμε ότι υπήρχε μια απόκλιση σε ένα πρόβλημα γινότανε και η
επικοινωνία στο συγκεκριμένο θέμα, κάποιες φορές και κοινές συναντήσεις
ωφελούμενου – επιχείρησης για να βρεθεί μια μέση λύση, όταν και οι δύο έχουνε
δίκιο… Με έντυπο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης παρακολουθούσαμε τα
αποτελέσματα, το βαθμό ικανοποίησης των επιχειρήσεων και των ωφελούμενων.
Οι προτάσεις βελτίωσης γινόταν με διά ζώσης επικοινωνίες και με συμβουλευτικής
συναντήσεις προς τις δύο πλευρές.
- Ως προς τη σύζευξη είπατε κάποια πράγματα και πριν για τα κριτήρια συνάφειας
τίτλων σπουδών, αντιστοίχιση τίτλου σπουδών και …
- Θ.Δ.: Εδώ έχουμε και εργαλεία, έχουμε και μια βάση συμψηφισμού, δηλαδή
πρώτα καταγράφουμε, ενημερώνουμε, βάζουμε τις προτιμήσεις του ωφελούμενου,
τις θέσεις που προσφέρουν οι επιχειρήσεις… Βέβαια, όταν έχεις μικρό αριθμό
επιχειρήσεων, μπορεί να γίνει και με ένα απλό excel. Εμείς στην πορεία
διαπιστώσαμε ότι έπρεπε να υπάρχει μια εφαρμογή συμψηφισμού, δηλαδή να
βάλεις τα κριτήρια με τα οποία γίνεται ο συμψηφισμός…
- Μια βάση δεδομένων δηλαδή;
- Θ.Δ.: Ναι, το οποίο μπορεί να γίνει είτε με βάση την ειδικότητα ή με τον τίτλο
σπουδών, ανάλογα με το αν ψάχνεις πιο ευρύτερες ομαδοποιήσεις, μικρότερες,
κυρίως με την ειδικότητα πρέπει να γίνεται. Αλλά κάποιες επιχειρήσεις ανάλογα αν
ήθελαν κάποια εξειδίκευση, αν ήθελαν μια οριζόντια ειδικότητα και δεν ήθελαν
κάποιο τίτλο σπουδών μπορούσε να γίνει με βάση τα προσόντα… Ανάλογα τι
ζητούσε και η επιχείρηση. Αν π.χ. μια επιχείρηση πρόσφερε μια θέση γραμματείας,
με κριτήριο τη θέση που την είχαν επιλέξει κάποιοι ωφελούμενοι (υπάλληλος
διοικητικής γραμματειακής υποστήριξης) μας έβγαζε στον τάδε ωφελούμενο ότι
έχει αυτές τις επιλογές. Μπορείς να βάλεις και πρόσθετα κριτήρια, η εφαρμογή σου
δίνει αυτή τη δυνατότητα, και περιοχή, δηλαδή βάλαμε και άλλα πράγματα. Σε ποια
περιοχή κατοικεί ο ωφελούμενος, Δυτική, Ανατολική, οπότε περιόριζε τον αριθμό
των επιλογών με βάση τις προτιμήσεις του ωφελούμενου, κυρίως τη μετακίνηση και
από χρόνο και από κόστος μετακίνησης, χρόνος κυρίως γιατί έπρεπε να αφιερώνουν
και περισσότερο χρόνο. Αυτό δούλεψε και είμαστε σε φάση που βελτιώνεται
συνεχώς.
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- Ωραία, ναι, καλό ακούγεται. Ως προς την επαγγελματική συμβουλευτική,
μεθοδολογία, διαδικασία;
- Θ.Δ.: Εδώ πέρα είναι ουσιαστικά οι ατομικές συνεντεύξεις που γίνονται και στη
φάση της υποδοχής και στη φάση της τοποθέτησης, και ομαδικές και ατομικές.
Ομαδικές συμβουλευτικές σε θέματα ας πούμε πριν από τις συνεντεύξεις πριν γίνει
ο συμψηφισμός και ετοιμάζεσαι να τον στείλεις στη συνέντευξη πολλά παιδιά
θέλουν υποστήριξη, δεν έχουν σωστό βιογραφικό σημείωμα, είτε δεν έχουν
ξαναδώσει συνέντευξη, φοβούνται κ.λπ. έχουμε κάνει ομαδικές συνεντεύξεις με
έμπειρα στελέχη – εξωτερικά εδώ βέβαια – για να κάνουν τεχνικές, προετοιμασία
για τη συνέντευξη με εργοδότη με συγκεκριμένα παραδείγματα, με ρόλους, οπότε
πάνε προετοιμασμένοι και με υποστήριξη για τη συγγραφή και τη διαμόρφωση ενός
σωστού βιογραφικού, το οποίο προωθείται στις επιχειρήσεις. Επομένως, οι
μεθοδολογίες είναι συνεντεύξεις ατομικής συμβουλευτικής για τη διατύπωση των
επαγγελματικών στόχων πριν την τοποθέτηση - ας το πούμε έτσι -, κατά τη διάρκεια
της προετοιμασίας για την επιχείρηση είναι ομαδικές και ατομικές για την
προετοιμασία τους για τις συνεντεύξεις… κατά τη διάρκεια υλοποίησης της
πρακτικής για κάποιες περιπτώσεις παιδιών που είχαν μια δυσκολία προσαρμογής,
υπήρχαν πάλι ατομικές συνεντεύξεις υποστήριξης, συμβουλευτικής για την
ενημέρωση καλύτερων όρων κ.λπ.
- Ως προς την εποπτεία: τρόποι και παράμετροι διασφάλισης του εκπαιδευτικού
χαρακτήρα της πρακτικής άσκησης, εργαλεία, συναντήσεις.
- Θ.Δ.: Εμείς έχουμε επόπτη σταθερά. Πήγαινε δύο φορές. Είχε ένα φύλλο με
κάποιες βασικές παραμέτρους που προέκυπταν από τους όρους των συμβάσεων, τα
τυπικά, δηλαδή, να έχει ένα γραφείο, να έχει ένα χώρο ο καταρτιζόμενος, να
τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής, και από την πλευρά του ωφελούμενου ότι –ας
πούμε- συμπεριφέρεται καλά, κάποιες βασικές αρχές… Ουσιαστικά τσεκάρονταν οι
βασικές παράμετροι, οπότε ήμασταν εντάξει… Ότι τηρείται το παρουσιολόγιο, όλα
αυτά τα τυπικά. Αυτό ουσιαστικά μας διασφάλιζε με αυτό το φύλλο εποπτείας, που
συμπληρωνόταν δύο φορές. Συγκεντρώνονταν εδώ, τα παρακολουθεί ο υπεύθυνος
υλοποίησης και μια φορά το μήνα γίνεται και η διακίνηση του ενδιάμεσου
ερωτηματολογίου αξιολόγησης… Και με τις αναφορές του επόπτη. Κάθε μήνα
συγκεντρωτικά. Αν δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, με τα φύλλα καταγραφής
ουσιαστικά ήμασταν καλυμμένοι. Και οι επόπτες ήταν ουσιαστικά εσωτερικοί στην
πλειοψηφία τους. Πολλές φορές ήταν οι ίδιοι και υπεύθυνοι υλοποίησης, που
τελείωνε η θεωρία και συνέχιζαν στην εποπτεία. Όπου οι περίοδοι υλοποίησης
άλλων προγραμμάτων στην πορεία συνέπιπτε με την πρακτική άλλων παλαιότερων
προχωρήσαμε και σε εξωτερικές συνεργασίας, αλλά ήταν πάλι άτομα από το χώρο
της εκπαίδευσης ενηλίκων. Επομένως, μπορούσαν να μας μεταφέρουν τις
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αναφορές τους και τυχόν προβλήματα. Και από εκεί και πέρα λύνονταν – όπως σας
είπα – με την παρουσία κάποιου στελέχους εξειδικευμένου με συναντήσεις
συμβουλευτικής, προσαρμογής επίλυσης προβλημάτων, συγκρούσεων μέσα στο
χώρο της επιχείρησης πρακτικής.
- Ποιες ήταν οι πρόσθετες υπηρεσίες που παρείχατε για τη μετατροπή της
πρακτικής άσκησης σε εξαρτημένη εργασία; Γίνανε κάποιες προσπάθειες από
μέρους σας;
- Θ.Δ.: Μετά την ολοκλήρωση, στη φάση που τελειώνει η πρακτική, πάντοτε
ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις για προγράμματα που ακολουθούνε, για την
επιδότηση της απασχόλησης. Στο πρώτο Voucher που τελείωσε… που ξεκίνησε το
’12-’13, ήτανε ευνοϊκές οι συνθήκες, γιατί αμέσως μετά τη λήξη των προγραμμάτων,
αρχές του ’13, ο Ο.Α.Ε.Δ. προκήρυξε…, δηλαδή έδινε το πρόγραμμα επιδότηση των
επιχειρήσεων που πήραν πρακτική να κάνουν πρόσληψη για έξι μήνες και να
επιδοτηθούν για 15 για τους απόφοιτους Λυκείου – και αν θυμάμαι καλά- 18€ την
ημέρα για τους πτυχιούχους. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ, γιατί ενημερώθηκαν οι
επιχειρήσεις που είχαν δικαίωμα να ενταχθούν, πλέον μόνες τους, να υποβάλουν
αίτηση και το αξιοποίησε ένα μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, σε εμάς οι προσλήψεις,
βέβαια όλες δεν πετύχαμε να τηρήσουνε, να είναι για εξάμηνη απασχόληση, και οι
συνθήκες των επιχειρήσεων είχαν ένα πρόβλημα, δεν μπορούσαν δηλαδή πλήρους
αλλά ήθελαν μερικής απασχόλησης κ.λ.π. Πάντως η τοποθέτηση έφτασε στο 20%
και με πλήρους απασχόληση ήταν 10% για έξι μήνες. Πολλά παιδία στη συνέχεια
συνεχίζουν να εργάζονται. Αυτά τα αποτελέσματα τα ποσοτικά θα βγούνε φυσικά,
γιατί έχει ζητήσει το Υπουργείο από τους παρόχους να παραθέσει δικαιολογητικά,
Α.Π.Δ. όλων αυτών των προσλήψεων. Τώρα, σε αυτά τα προγράμματα που τρέχουν,
που ολοκληρώνονται, υπάρχει μια δυσκολία, γιατί δεν τρέχει ακόμα κάποιο
επιδοτούμενο πρόγραμμα. Όμως, άνοιξε τώρα και ανοίγουνε προγράμματα. Οπότε,
ουσιαστικά προχωράμε σε ενημέρωση των επιχειρήσεων, είναι από τις πρώτες
ενέργειες που σχεδιάζουμε από τον Γενάρη, να ενημερώσουμε για όλα αυτά τα
προγράμματα που έχουνε βγει μέσω Ο.Α.Ε.Δ. επιδότησης θέσεων εργασίας.
Θεωρούμε ότι θα ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις, γιατί γνώρισαν τα παιδιά και αν
βρούνε και τον τρόπο να λύσουν το οικονομικό, το μισθολογικό κόστος, με μια
ενημέρωση από τα Κ.Ε.Κ. Συνεχίζουμε λοιπόν, μετά και ενημερώνουμε για άμεσα
προγράμματα που έχει προκηρύξει σαν συνέχεια του Voucher για τις επιχειρήσεις
είτε για άλλα που αναμένονται. Για να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις και να τα
αξιοποιήσουν και να ενταχθούν. Αυτό όμως, θα το δείξει το επόμενο εξάμηνο.
Γίνεται πάντως και πολλές φορές χωρίς επιδότηση σε κάποιες ειδικότητες. Εμείς
τώρα είμαστε στη φάση που θα κάνουμε, δεν μπορώ να σας πω γι’ αυτό το ’14,
γιατί τώρα ετοιμάζουμε, ενημερώνουμε και βλέπουμε τα παιδιά σε ποια κατάσταση
εργασιακή είναι και πόσο κράτησε η τοποθέτησή τους. Πλήρη στοιχεία θα έχουμε
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στις εξαμηνιαίες που θα στείλουμε, παρακολουθείται δηλαδή η απασχόληση. Με
την ενημέρωση μετά για την πρόθεσή τους και μετά συνέχεια σε αυτό το πράγμα
μέχρι και έξι μήνες.
- Υπήρχε επάρκεια κατάλληλων εξωτερικών συνεργατών, αν και εφόσον
αξιοποιήσατε; Και σύμβουλοι, και επόπτες…
-Θ.Δ.: Υπάρχουνε στελέχη, υπάρχει εμπειρία από προηγούμενα προγράμματα και
μπορείς να βρεις στελέχη. Ακόμα και αν δεν είναι με την εκπαίδευση ενηλίκων
υπάρχουν αρκετά παιδιά που έχουν μεταπτυχιακά σε ανθρώπινο δυναμικό,
επομένως ξέρουν από συνεντεύξεις, ξέρουν από συμψηφισμό, ξέρουν την
πρόσθετη υποστήριξη και μάλιστα συμβουλευτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Υπάρχουνε παιδιά που αρχίζουν να το σπουδάζουν. Και βρίσκεις είτε παλιότερα
στελέχη με εμπειρία μέσα από την πράξη, είτε νεότερα. Νομίζω δεν υπάρχει… τώρα
ακόμα πιο δύσκολα, γιατί έχουν ελαττωθεί τα προγράμματα και υπάρχει
μεγαλύτερη ανεργία. Για ένα διάστημα στο ’13 υπήρχε μια δυσκολία σε στελέχη,
ήτανε στο φουλ τα προγράμματα. Τώρα έρχονται και βιογραφικά από μόνα τους…
και πάρα πολύ καλά βιογραφικά. Πιστεύω ότι με έναν φορέα που οργανώνει τις
υπηρεσίες και με τα σωστά εργαλεία δεν υπάρχει πρόβλημα εξωτερικών
συνεργατών. Βέβαια, μια επιμόρφωση στο Υπουργείο -και σαν πρόταση τώρα-,
παλιότερα είχε κάνει τα σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτών, ήταν να γίνει των
στελεχών CE. Θέλει μια πιο εκπαιδευτικά, ακαδημαϊκά και από εμπειρίες
ευρωπαϊκές, μια επιμόρφωση δηλαδή. Δεν ξέρω αν ξέρετε παλαιότερα, το 2007,
είχε ξεκινήσει η επιμόρφωση εκπαιδευτών, τώρα την έχει αναλάβει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
υπάρχει κάποιο νομοσχέδιο. Τότε υπήρχαν και τα στελέχη ΣΥΥ, γιατί πολλά από τα
προσόντα… Ήτανε να γίνουν και σεμινάρια στελεχών ΣΥΥ, τα οποία δεν
προχώρησαν. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να γίνουν όλα με μεγάλα προγράμματα,
αλλά νομίζω ότι το Υπουργείο από τη στιγμή που αν συνεχίσουν τα Voucher, επειδή
είναι μια σύνθετη διαδικασία, δεν οργανώνω μόνο εκπαιδευτικά προγράμματα,
κάνω και συμβουλευτική και επαγγελματικού και σταδιοδρομίας και προώθηση της
απασχόλησης… είναι καλό να υπάρχει οριζόντια από το Υπουργείο κάποιες
ενέργειες επιμόρφωσης στελεχών, που μπορούν να συμβάλουν σε Κ.Ε.Κ. και οι
διάφοροι φορείς και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και να γίνουν κάποια σεμινάρια επιμόρφωσης
όχι επιδοτούμενα, όλα τα στελέχη έχουνε διάθεση να επιμορφωθούν, υπάρχουν και
μέθοδοι που δεν με σηκώνουν από το γραφείο μου, και εξ αποστάσεως και υλικά,
τα οποία θα μπορούσαν να δουν, με παραδείγματα, με καλές πρακτικές, κυρίως
καλές πρακτικές θέλουν τα στελέχη από ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω ότι υπάρχει και
υλικό και δράσεις που θα μπορούσαν να μεταφερθούν… Από άλλες δράσεις που
έγιναν, Equal, διακρατικά, οι χώρες που είναι πιο προχωρημένες σε τέτοιους
θεσμούς…
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- Ποιες ήταν οι κύριες ειδικότητες προτίμησης των ωφελουμένων; Ξεχώρισαν
κάποιες;
- Θ.Δ.: Σε σχέση και με το προφίλ… Να πούμε τους πτυχιούχους. Στους πτυχιούχους
υπήρχε μία μεγάλη ομάδα υποψηφίων που είναι από ανθρωπιστικές σπουδές και
από παιδαγωγικές. Αυτές ουσιαστικά υπήρχε προτίμηση σε βρεφονηπιακούς και
παιδικούς σταθμούς, υπήρχε ανάγκη σε παιδαγωγικές… Οπότε, οι προτιμήσεις ήταν
σε θέσεις ειδικότητας αν όχι καθαρά της ειδικότητάς τους, δηλαδή να γίνω
καθηγητής, να κάνω πρακτική σαν καθηγητής δεν γίνεται, σαν βοηθητικό
προσωπικό εκπαιδευτικού οργανισμού μπορεί να γίνεις, να διορθώνεις γραπτά, να
προετοιμάσεις υλικό, να ανεβάσεις σε μια ιστοσελίδα. Υπήρχε μεγάλη ζήτηση. Από
τους παιδαγωγούς μικρότερης ηλικίας υπήρχε ζήτηση στην ειδικότητα της
προσχολικής αγωγής, της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών... Σε χρηματοοικονομικά, λογιστικά, χρηματο-οικονομική διαχείριση από οικονομολόγους. Αυτές
ήταν οι ειδικότητες. Είναι ξεκάθαρες και έχουν και ζήτηση. Σε μηχανικούς, οι
ειδικότητές τους ήταν περιορισμένες σε αριθμό. Όχι ότι δεν έχει ζήτηση, απλώς δεν
υπήρχαν πολλοί υποψήφιοι από μηχανικούς. Όπου κατέστη δυνατό αυτό η
προτίμησή τους είναι σίγουρα στον κλάδο τους. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι οι
ειδικότητες των πτυχιούχων ζητούν, θέλουν ένα πρόγραμμα εξειδικευμένο στις
ανάγκες τους. Ακόμα και ο «Οργάνωση, λειτουργία» να κάνεις, ένα οριζόντιο που
ακούγεται που έχει μέσα και «Επικοινωνία», θέλουν ομαδοποίηση έτσι ώστε τα
παραδείγματα και οι εφαρμογές των εκπαιδευτών να είναι από τον χώρο των
επιχειρήσεων, ας πούμε των εκπαιδευτικών. Κάνω «Οργάνωση και λειτουργία
εκπαιδευτικών οργανισμών». Το θέλουν αυτό και όπου μπορέσαμε εμείς το
πετύχαμε. Σας είπα τις δυσκολίες ομαδοποίησης. Αν θέλεις – ας πούμε – να έχεις
μηχανικούς και ο ένας είναι αρχιτέκτονας, ο ένας ηλεκτρολόγος, ο άλλος δομικών
έργων κ.λ.π. κάνεις «Διοίκηση τεχνικών έργων», για να μπορείς να πάρουν
οριζόντια αλλά ο καθένας να πάει… ο ένας ηλεκτρολογικά έργα, ο άλλος σε
περιβαλλοντικά κ.λ.π. Κυρίως οι πτυχιούχοι προσπαθούν, θέλουν στον τομέα τους,
δεν τους πειράζει κάνουν και οριζόντιες διοικητικές δεξιότητες, οργάνωση,
λειτουργία μιας επιχείρησης αρκεί να είναι στον κλάδο που συνδέεται με το πτυχίο
τους. Και αυτό είναι σωστό, ότι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια. Γι’ αυτό σας το
συνέδεσα με τα εξειδικευμένα προγράμματα, για να μην διαχέονται και να
διασκορπίζονται… Πάει ο ένας ο μηχανικός στο Κ.Ε.Κ. που είναι στα Ανατολικά, ο
άλλος σε μένα και υπάρχουν παιδιά τα οποία μετά χάνονται γιατί μπαίνουν σε ένα
τμήμα και με άλλες ειδικότητες. Για να μπορεί και ο οργανισμός και ο εκπαιδευτής
να προσαρμόσουν την ύλη τους στις ανάγκες του χώρου απασχόλησης αυτών. Οι
πτυχιούχοι θεωρώ ότι θέλουν εξειδικευμένα προγράμματα και να βοηθηθούν σε
αυτό… Βέβαια, αν είναι επιλογή ενός πτυχιούχου να πάει και σε ένα οριζόντιο, αλλά
υπάρχουν δύο επιλογές, εξειδικευμένο και οριζόντιο.
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Στους απόφοιτους Λυκείου υπήρχε μεγάλη προτίμηση σε πωλήσεις εμπορικών,
διοικητική στήριξη γραφείου, υπάλληλος γραφείου, εστίαση, γιατί έβλεπαν ότι
υπήρχε και μια προοπτική απασχόλησης, υπάλληλοι super market κ.λ.π., δηλαδή
χαμηλότερων προσόντων, αποθήκη, super market για κάποια παιδιά που θέλουνε,
μεταφορικές, logistic, σε αποθήκη, μεγάλη ζήτηση και προτίμηση και από τα παιδιά.
Τα παιδιά που τελειώνουν από Ε.Π.Α.Λ. μηχανικοί και ηλεκτρολόγοι, ας πούμε ότι
είχαν μια ειδικότητα στην κατεύθυνσή τους. Σαν ομάδα ήταν μικρότερη. Και αυτά
τα παιδιά να μπούνε σε τμήμα, δύσκολη ομαδοποίηση. Η μεγαλύτερη ομάδα ήταν
παιδιά που ήθελαν να πάνε είτε σε μια εμπορική είτε σε μια επιχείρηση υπηρεσιών.
Ουσιαστικά να μάθουν αν πουλάει η επιχείρηση να μάθει και να πουλάει και να
υποστηρίζει και την οργάνωση, ταμείο και άλλες υποστηρικτικές προμήθειες κ.λ.π.
Αν ήταν να πάει σε μια υπηρεσία, σίγουρα να μάθει να οργανώνει, να εξυπηρετεί
πελάτες, δηλαδή πέρα από την καθαρά διοικητική οργάνωση και χρήση υπολογιστή
για την εκπόνηση διοικητικών εγγράφων, πολλές φορές ήταν και στην υποδοχή.
Δηλαδή, μετακινούνταν και στην εξυπηρέτηση γιατί… σε ιατρεία, σε δικηγορικά
γραφεία, σαν υπάλληλοι υποδοχής, εξυπηρέτησης, διοικητικής στήριξης…
- Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που προέκυψαν, προβλήματα που
αντιμετωπίσατε κατά τη φάση της υλοποίησης; Ήδη αναφέρατε αρκετά, έχετε
κάποιο άλλο να συμπληρώσετε;
- Θ.Δ.: … Πέρα από αυτά, ουσιαστικά να προσέξουμε λίγο τα προβλήματα και στις
φάσεις της επικοινωνίας, των καταχρηστικών – ας πούμε – προσεγγίσεων. Το
Υπουργείο είχε συστήσει επιτροπή δεοντολογίας και παρακολούθησης. Υπήρχε μια
δυστοκία σε κάποια ακραία περιστατικά, να δοθεί και μια ποινή. Κάποτε πρέπει να
πάρει και αυτή την απόφαση για να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι. Αφού
έχει την αρμοδιότητα να το κάνει… Γιατί έτσι μας παίρνει όλους η μπάλα και μας
κατηγορούν όλους. Κάποια περιστατικά ακραία – τα έχετε ακούσει και εσείς-. Ας
πούμε «έλα σε μένα γιατί θα κληρώσω αυτοκίνητο». Αυτό είναι απαράδεκτο.
Δηλαδή αυτό, αν όχι μια ποινή, μια σύσταση από την επιτροπή…
- Στο πρώτο μοιράζανε και υπολογιστές και μία κλήρωση ανά τμήμα και laptop και…
- Θ.Δ.: Πρέπει να τα μαζέψουμε αυτά… Θα μπορούσανε όλοι να συμμορφωθούνε,
μπορεί να ξεφύγανε όλοι, άλλοι λιγότερο άλλοι περισσότερο, γι’ αυτό μια πιο
συγκεκριμένη, όχι μόνο στα χαρτιά επιτροπή που επιβλέπει, αλλά να αρχίσει να
κοινοποιεί ότι αυτή η κακή πρακτική δεν πρέπει να ξανασυμβεί συγκεκριμένα.
Τώρα, άλλα προβλήματα… είπαμε, αυτό με τις ειδικότητες το θεωρώ το πιο
σημαντικό. Και για τις προδημοσιεύσεις. Το Υπουργείο, δηλαδή, μπορεί να κάνει
πιο έγκαιρο προγραμματισμό. Ας πούμε αναμένεται αυτό το πρόγραμμα και
μερικές φορές περνούσε και ένας χρόνος για να γίνει το πρόγραμμα. Κουράζονται
και οι ίδιοι οι ωφελούμενοι κ.λ.π. Η προδημοσίευση να βγαίνει, να ξέρουν τους
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όρους από πιο πριν. Με έναν προγραμματισμό μπορεί να γίνει νομίζω. Και όχι την
τελευταία στιγμή.
- Πώς διασφαλίσατε τη συνεργασία και την επικοινωνία με τις επιχειρήσεις
υποδοχής;
- Θ.Δ.: Ενημέρωση των επιχειρήσεων για το πρόγραμμα. Ένα ενημερωτικό
newsletter για το τι αφορά το πρόγραμμα, συναντήσεις…
- Αυτό έφευγε ηλεκτρονικά;
- Θ.Δ.: Έφευγε ηλεκτρονικά σε ένα αρχείο επιχειρήσεων που πιθανόν υπάρχει,
υπάρχουν βάσεις επιχειρήσεων, είτε κλαδικές, είτε οριζόντια, στοχευμένα. Στέλναμε
δηλαδή μια επιστολή σε φροντιστήρια γιατί βλέπαμε ότι είχαμε φιλολόγους.
Επίσης, στέλναμε σε τεχνικές εταιρείες. Είτε παλιές συνεργασίες από το μητρώο του
ίδιου του Κ.Ε.Κ., είτε και σε άλλες της αγοράς και της εκάστοτε τοπικής αγοράς.
Έφευγε το newsletter ηλεκτρονικά και με fax επαναληπτικά καμιά φορά.
Συνοδευόταν η επιστολή και από ένα έντυπο συμμετοχής, το ίδιο και το
ενημερωτικό και η επιστολή ήταν και στην ιστοσελίδα μας. Επομένως, κάποιοι το
συμπληρώνουν απευθείας και επιστρεφόταν και αναλόγως με τις θέσεις, γινόταν
μετά επικοινωνίες για τη διευκρίνιση των θέσεων και την καταγραφή τους πλέον
στη βάση μας.
- Πώς διασφαλίσατε την επικοινωνία με τους ωφελούμενους;
- Θ.Δ.: Και αυτό και ηλεκτρονικά και με έντυπο φυλλάδιο και με ανοικτά γραφεία
από το πρωί μέχρι το βράδυ για να ενημερώνεις όποιον έρθει στο γραφείο και θέλει
ενημέρωση.
- Όλα αυτά που αναφέρατε.
- Θ.Δ.: Ενημέρωση των τοπικών φορέων της πόλης, τα γραφεία διασύνδεσης.
Δηλαδή στέλναμε και σε γραφεία, κοινωνικές υπηρεσίες, κοινωνικά παντοπωλεία,
σε διάφορους φορείς κοινωνικής πολιτικής της πόλης. Για να ενημερωθεί ο κόσμος.
Πολλές φορές την πληροφορία οι πιο δύσκολες ομάδες δύσκολα μαθαίνουν την
πληροφορία. Δεν είχαν ας πούμε κάρτα ανεργίας, οπότε τους ενημερώνεις για το
βασικό, να βγάλουν κάρτα ανεργίας. Γιατί είναι ομάδες που θέλουν και
περισσότερη στήριξη.
- Πώς διασφαλίσατε την παρέμβαση από καταχρηστικές πρακτικές; Ήδη
αναφερθήκαμε σε αυτό…
- Θ.Δ.: Εμείς εντάξει, προσπαθήσαμε με την ενημέρωση. Ενημερώναμε τον κόσμο
να ακούει πρώτα, να μην παρασύρεται, δεν είναι υπόχρεος, να διεκδικεί την
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ενημέρωση από όλους μας, να επικεντρώνεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα του
καθενός. Μπορεί να ερχόταν σε εμάς και να τον παροτρύναμε να πάει και σε
κάποιον άλλο, να έψαχνε κάτι μέχρι να κάνει την καλύτερη τελική επιλογή. Νομίζω
ότι πρέπει να το κάνουμε όλοι οι πάροχοι αν θέλουμε να μην μας κατηγορούνε…
- Ποια ήταν η ανατροφοδότηση για το πρόγραμμα που πήρατε από ωφελούμενους
και από επιχειρήσεις; Feedback;
- Θ.Δ.: Εδώ τώρα… Οι ωφελούμενοι μερικές φορές, γιατί – ξέρω εγώ –
καθυστέρησες να πληρωθείς, συνήθως αν καμιά φορά καθυστερούσε, τα βάζαμε
από το Κ.Ε.Κ. Γενικώς σαν Voucher… μπορούμε να πούμε ότι διίστανται οι απόψεις.
Υπάρχουν παιδιά που καταλαβαίνουν ότι είναι ευχαριστημένα και μας λένε ότι
«μας έδωσε τη δυνατότητα και θα συνεχίσουν στην επιχείρηση», που
καταλαβαίνουν ότι πρέπει να βελτιώσουν τα προσόντα τους για να είναι πιο
αποδοτικοί και υπάρχουν και περιπτώσεις παιδιών που δεν έμειναν ευχαριστημένα.
Αυτό συνήθως προέκυψε – πώς να το πω; - από την κουλτούρα κάποιων
επιχειρηματιών, τα οποία δεν μπορείς να το διασφαλίσεις. Δηλαδή εμείς ως
πάροχοι με την εποπτεία διασφαλίζουμε και κάποια πράγματα κρυφά. Δηλαδή
κάποια παιδιά φοβούνται, παρατηρήθηκαν και τέτοια περιστατικά. Τα παιδιά αυτά
τα οποία τα εκμεταλλεύτηκαν –ας το πούμε- οι επιχειρήσεις, έμειναν
δυσαρεστημένα. Αυτό εμείς σας πάροχοι προσπαθούμε να το … Επίσης, την πρώτη
φορά μετά διορθώθηκε υπήρχε η κουλτούρα ότι πρέπει να πείσω επιχειρηματίες
ότι δεν είναι μια δυνατότητα να γλιτώσουν θέσεις εργασίας, δηλαδή δωρεάν θέσεις
εργασίας, μια κάλυψη ανάγκης τους. Ότι είναι μια επιδοτούμενη πρακτική,
προετοιμάζουνε κόσμο, συμβάλλουν και αυτοί με τον τρόπο τους και αν οι
συνθήκες το ευνοούν και μπορούν να τον προσλάβουν, να τον προσλάβουν. Όταν
ξέρουν ότι ακολουθεί άλλο Voucher και θα του έρθει άλλος πρακτικά ασκούμενος
και μερικές φορές το λένε και καθαρά ότι «εγώ δεν θα σε προσλάβω, έχω ανάγκη
αλλά θα περιμένω την επόμενη πρακτική». Τα παιδιά μένουν δυσαρεστημένα.
Χρειάζεται στον τομέα της επικοινωνίας… Αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι το
Υπουργείο πρέπει να συμβάλει κάπου, πρέπει να βάλει περισσότερα κριτήρια στις
επιχειρήσεις, γιατί εμείς από μόνοι μας αδυνατούμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία.
Ας πούμε μια καλή πρακτική ήταν σε αυτό το τελευταίο Voucher ότι είχε βάλει έναν
περιορισμό, ότι μία επιχείρηση που παίρνει πάνω από πέντε πρακτικά
ασκούμενους, θα πρέπει να κάνει τουλάχιστον μία πρόσληψη, γιατί δεν θα έχει
δικαίωμα. Αυτό το εφάρμοσε. Επομένως, αυτές οι επιχειρήσεις οι μεγάλες θα
πρέπει να προσλάβουν έναν αν θέλουν να περιμένουν νέες θέσεις. Αυτό μπορεί να
γίνει και πιο σκληρό. Αυτό το καταλαβαίνουν και τη χρησιμότητά του οι
επιχειρήσεις, αλλά θα πρέπει και αυτές να συμβάλουν. Ίσως, ότι για να μπαίνεις σε
κάποιο πρόγραμμα επιδότησης να παίρνεις και έναν αριθμό…, να προσλαμβάνει, να
επιδοτείται αλλά αφού έχει κάνει πρακτική να συνδέεται και μετά να μπορέσει να
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το κάνει… Νομίζω είναι σε μια τροχιά που μπορεί να λυθεί αυτό το πράγμα. Να
γίνουν λίγο πιο σκληροί οι όροι προς τις επιχειρήσεις έτσι ώστε τα παιδιά να
νιώθουν ότι δεν είναι αναλώσιμοι, ότι κάνουν πρακτική και μετά ο επιχειρηματίας
θα πάρει κάποιον άλλον. Πιο στενοί περιορισμοί. Δηλαδή, αν έχει πάρει αρκετούς…
Είχαμε κάποια όρια και τώρα αλλά και πάλι όμως υπήρχαν περιθώρια για τις
επιχειρήσεις να παίρνουν αρκετούς πρακτικά ασκούμενους και να μην κάνουν
καμία πρόσληψη. Βέβαια, μπορεί να συνδεθεί και με κάποια επιδότηση, αλλά
ουσιαστικά βάζει τις επιχειρήσεις και μένουν οι καλές, δηλαδή αυτοί που έχουν
κουλτούρα εκπαίδευσης επιχείρησης. Σου λέει «θα πάρω και αν μου βγει
πραγματικά καλός θα τον προσλάβω». Και εκείνος που δεν τον βολεύει γιατί μετά
βλέπει ότι δεν μπορεί να πάρει άλλον πρακτικά ασκούμενο, να μην
ξανασυνεργαστεί. Να μην είναι σε ένα τέτοιο μητρώο μια τέτοια επιχείρηση. Ας
μπούνε οι καλές, υπάρχουνε επιχειρήσεις.
- Υπάρχει ικανός αριθμός ή θα δυσκολέψει τα επόμενα προγράμματα στο να μην
βρίσκουμε επιχειρήσεις;
- Θ.Δ.: Θεωρώ ότι υπάρχει αριθμός. Υπάρχει υπερπληθώρα και δεν έχει και τα
εργαλεία… δηλαδή να υπάρχει και ένας περιορισμός ότι αυτή η επιχείρηση
διατήρησε τον αριθμό. Βέβαια, υπάρχει μια δυσκολία εμείς να το ελέγξουμε αυτό.
Αρχίζει μετά η γραφειοκρατία. Ένα καλό παράδειγμα ήταν στον τουρισμό που μας
έβαζε η επιχείρηση που θα συνεργαστούμε την προηγούμενη χρονιά να είχε τον
ίδιο αριθμό. Αυτό όμως εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, με υπεύθυνη
δήλωση… δηλαδή γραφειοκρατία. Ενώ, θα μπορούσε ίσως κεντρικά, όπως έχει
μητρώο ωφελούμενων και τηρεί τις κάρτες ο Ο.Α.Ε.Δ., θα μπορούσε να έχει και
μητρώο επιχειρήσεων, το οποίο να παρακολουθεί σε κάποιος δείκτες με τις
απολύσεις, τηρεί προσωπικό… Νομίζω ότι μπορεί να τηρεί ένα μητρώο
επιχειρήσεων και να παρακολουθεί τους δείκτες επιχειρήσεων, οι οποίες δεν
απολύουν προσωπικό και να μην το μεταφέρει σε εμάς. Δηλαδή, να ψάχνουμε την
επιχείρηση, να την δεσμεύουμε, να ζητάμε Α.Π.Δ., γίνεται μια γραφειοκρατική
δουλειά. Εντάξει, να μην απολύει… έχει έναν όρο να μην απολύει στη διάρκεια,
αλλά και αυτό ακόμα έχει ένα κενό χρόνου, δηλαδή εσύ μπορείς να το ελέγξεις με
την Α.Π.Δ., την οποία την παίρνεις ένα μήνα μετά από τον μήνα που απέλυσε. Να
την αλλάξεις; Τι μπορείς να κάνεις; Η πρακτική είναι σε φάση πρακτικής. Έχουν μια
ρήτρα, αλλά είναι ρήτρα που είναι δύσκολο να ελεγχθεί και αν ελέγχεται μετά το
μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να αλλάξεις την επιχείρηση, να τον πας σε μία
άλλη, αλλά χάθηκε η δουλειά. Θα μπορούσε αν γίνει ένα μητρώο και παρακολουθεί
το Υπουργείο τις επιχειρήσεις, τους δείκτες τους, αν τηρούν το προσωπικό τους –
δεν λέμε να το αυξάνουν – τουλάχιστον να το τηρούν, αυτές να είναι ευνοϊκές να
παίρνουν πρακτική. Και να ενημερώνουμε αυτές τις επιχειρήσεις και όχι κάποιον…
Εντάξει, είναι μετά και οι ατομικές επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις, που δεν
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έχουν ένα προσωπικό. Εντάξει, αυτές μπορεί να δώσει ένα περιθώριο να παίρνουνε
για ένα μεταβατικό διάστημα. Εντάξει, δεν έχει κανείς την απαίτηση μια ατομική
επιχείρηση… αλλά μπορεί να προκύψει ένα εργαλείο, μια επιδότηση και να τον
πάρει η μικρή επιχείρηση. Επομένως, από εκεί ήταν δυσαρεστημένα τα παιδιά,
αλλά αυτό το εντοπίζαμε. Δηλαδή άμα δεν ήταν ευγενικός ο επιχειρηματίας και
ήταν προσβλητικός κ.λ.π. μπορεί να μην το διαπιστώναμε αμέσως, αλλά κάποια
στιγμή το παιδί λόγω της αξιολόγησης μας το έλεγε. Επομένως αν ήταν άνθρωπος
που μπορούσε να καταλάβει και καταλάβαινε, διορθώνονταν. Μπορώ να πω ότι
ήταν μέσα τα αποτελέσματα της ικανοποίησης των ωφελούμενων. Αν όμως
διορθωθεί το θέμα της ικανοποίησης της προοπτικής απασχόλησης, θα αυξανόταν
ο βαθμός ικανοποίησης των ωφελούμενων. Και να πω… όχι να μην πω για τον
τουρισμό που δεν έδωσε καλά… δεν είχε σχέση με το βαθμό ικανοποίησης, επειδή
πολλοί υποψήφιοι δεν έκαναν αίτηση, αλλά σε όλα τα άλλα Voucher κάνανε αίτηση
και συνεχίζουν να κάνουν. Απλώς και τα παιδιά που είναι ευχαριστημένα δεν θα
ξανακάνουν αίτηση, προσπαθούν να τοποθετηθούν σε απασχόληση, για κάτι που
συμβάλλουμε όλοι και προσπαθούμε. Καλό είναι για νεοεισερχόμενους άνεργους
τα Voucher για να τους δίνει αυτή τη δυνατότητα. Γι’ αυτό ξαναγυρνάμε στο ίδιο.
Ένας που πέρασε από το Voucher, πέρασε από εργασία, πήγε στο Voucher, πρέπει
να βρει εργασία. Αν ξαναδημιουργήσεις πρόγραμμα και τον ξαναβάλεις μέσα,
συνήθως θα πει «πάλι Voucher, πάλι θα πάρει το επίδομα,…».
- Μια προσωρινή λύση πάλι…
- Θ.Δ.: Ναι. Αν συνδεθεί το Voucher, να είναι θεωρία και μετά ίσως μικρή πρακτική
ή καθόλου πρακτική, να συνδεθεί με τοποθέτηση στην απασχόληση, δηλαδή
προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης και θεωρητική κατάρτιση και
προετοιμασία, αυτό θα ήταν το ιδανικό αποτέλεσμα, γιατί μετά το αποτέλεσμα θα
είναι η τοποθέτηση στην απασχόληση.
- Το κύριο ζητούμενο. Το feedback, η ανατροφοδότηση που έχετε από τις
επιχειρήσεις; Αυτές μείνανε ευχαριστημένες;
- Θ.Δ.: Ναι… Οι επιχειρήσεις θεωρώ ότι στην πλειοψηφία τους μείνανε
ευχαριστημένες. Εκφράζουν παράπονα σε σχέση με κάποιες ειδικότητες που δεν
καλύφθηκαν, αλλά αυτό πλέον… Γι’ αυτό σας λέω δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια
επιμόρφωση ή κάτι για να καταλάβουν οι επιχειρήσεις τι σημαίνει «πρακτική
άσκηση». Άλλο πρακτική άσκηση και άμα θέλεις εργασία, το μόνο που μπορούμε να
τους βοηθήσουμε είναι πάλι μια επιδότηση για να μπορέσουν να πάρουν, να
προσφέρουν τις θέσεις. Γενικώς όμως, είναι ευχαριστημένες οι επιχειρήσεις, έχουν
κάποια παράπονα σε κάποιες ειδικότητές τους που δεν καλύπτονται, αλλά αυτό
είναι αδύνατο να γίνει, εκτός και αν γίνουν στοχευμένα προγράμματα… Οι
τουριστικές επιχειρήσεις - ας πούμε - δεν έμειναν ευχαριστημένες γιατί περίμεναν,
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βγήκε εκτός προγραμματισμού όλο το πρόγραμμα, το πρόγραμμα προκηρύχθηκε
τέλος σεζόν, τους στέρησε… Δηλαδή και κάποιοι κλάδοι ενώ είχαν παιδιά να
πάρουν…
- Αν και εδώ, στις μεγάλες πόλεις, λειτουργούν όλο το χρόνο, αλλά σε άλλες πόλεις
δεν ισχύει…
- Θ.Δ.: Σε τουριστικά γραφεία και τέτοια… εκεί είχανε πρόβλημα.
- Όταν λειτουργούν εποχικά ήταν μεγάλο πρόβλημα.
- Θ.Δ.: Νομίζω ότι οι επιχειρήσεις είναι ευχαριστημένες και αν ενημερωθούνε και τα
μέτρα τα υπόλοιπα του καινούριου ΕΣΠΑ είναι σε αυτή την κατεύθυνση επιδότησης
απασχόλησης σε συνδυασμό με κατάρτιση, θα είναι ο καλύτερος συνδυασμός και
για τους ωφελούμενους και για το σχεδιασμό των προγραμμάτων…
- Ποια υποομάδα- στόχος εμφάνισε τη μεγαλύτερη ανταπόκριση στους στόχους και
τις προσδοκίες του προγράμματος; Ξεχωρίσατε κάτι; Διαπιστώσατε κάτι;
- Θ.Δ.: Η ομάδα 25-29 που έχει μια σχετική εμπειρία έμπαινε πιο
συνειδητοποιημένη στην πρακτική. Η μικρή ομάδα, παρόλο που τους έδινες τη
δυνατότητα, δεν το πολυσυνειδητοποιούσαν. Υπήρχαν δηλαδή,… ίσως δεν θέλανε
και πολύ την εργασία, γι’ αυτό και μετά τελειώνοντας το Voucher έβρισκαν και
έχουν και αρνητικές κριτικές οι 18-24. Δεν είχαν συνειδητοποιήσει ακόμα και πολύ
καλά και αν είναι και χαρακτήρες κατά της κοινωνίας αρχίζουν τα παράπονα. Η
ομάδα 25-29 είναι και από τις επιχειρήσεις πιο αποδεκτή, μπαίνουν πιο έτοιμοι. Η
εμπειρία που μεταφέρουν από προηγούμενες απασχολήσεις… Αυτό εκφράζεται.
Έχουν καταλάβει τι γίνεται στην αγορά, είναι πιο ενημερωμένοι για την
πραγματικότητα της αγοράς…
- Έχουν ψαχτεί λίγο…
- Θ.Δ.: Είναι πιο… μετριοπαθείς στη συμπεριφορά. Δέχονται κάποια πράγματα,
βελτιώνουν… αλλά οι μικροί είναι…
- Έχουν και μια ανωριμότητα ακόμη…
- Θ.Δ.: … Και οι μεγαλύτεροι ουσιαστικά αποδέχονται καλύτερα την ευκαιρία που
τους δώσαμε, την αποτελεσματικότητα. Τα παράπονα είναι κυρίως από τις
μικρότερες ομάδες. Θέλουν λίγο περισσότερη δουλειά οι μικρότεροι…
- Θα το καταλάβουν και αυτοί, ναι. Ήδη θέσατε… προτείνατε κάποια πράγματα που
θα πρέπει να συμπεριληφθούνε σε μία περίπτωση ανασχεδιασμού της κατάρτισης.
Έχετε να προσθέσετε κάτι;
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- Θ.Δ.: Πέρα από αυτά που σας είπα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα πρέπει να
δούμε λίγο και τη διάσταση, εντάξει φαντάζομαι και οι προτάσεις του ΕΛΣΕΚΕΚ, του
οργάνου των φορέων, φαντάζομαι και στις κατευθύνσεις είναι και του Υπουργείου,
θα πρέπει να συνδεθούνε και αυτά τα προγράμματα με τα επαγγελματικά
περιγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ., έτσι ώστε και τα προγράμματα να είναι σχεδιασμένα με
βάση επιθυμητές λειτουργίες, ειδικεύσεις. Εντάξει, τα παλαιότερα Κ.Ε.Κ. έχουν αυτή
την εμπειρία, ούτως ή άλλως τα αξιοποιούμε εμείς τα περιγράμματα, γιατί είναι μια
δουλειά, η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί. Αλλά όμως να μην μείνει στα χαρτιά έτσι
ώστε αν προχωρήσει και το σύστημα πιστοποίησης των προσόντων τελειώνοντας
ένα πρόγραμμα αν μη τι άλλο να έχουν ένα πιστοποιητικό. Και σε κάποιες
ειδικότητες να μην πηγαίνουν και στην ελεύθερη αγορά, γιατί τώρα οι
πιστοποιήσεις είναι επιθυμητές. Και δεν θα πρέπει να το αφήσουμε, γιατί αλλιώς
θα βγούνε ιδιωτικές. Και συνεχώς θα λέμε «ελάτε στην πιστοποίηση». Γιατί να μην
γίνει οριζόντια από τη στιγμή που πόροι μπαίνουνε στην κατάρτιση; Ατύπως, εμείς
τα χρησιμοποιούμε αυτά τα περιγράμματα. Με ένα θεσμικό όργανο, οριζόντια, με
τη συνεργασία κλαδικών φορέων, που έχουν άποψη και σε σχέση με τη ζήτηση στην
αγορά, τις ειδικεύσεις κ.λ.π. να γίνεται και να είναι πλέον ένα πιστοποιητικό που θα
προκύπτει μέσα από την κατάρτιση. Ένα χαρτί που και θα τον εμπλουτίζει… τον
άνεργο, τελειώνοντας ξέρει να κάνει αυτό, πιστοποιημένα, να μετακινηθεί σε μια
άλλη χώρα, σε άλλη περιοχή κ.λ.π. Νομίζω ότι πλέον έχει φτάσει και πρέπει να γίνει
γιατί θα προλάβει η ιδιωτική αγορά, θα δημιουργηθούν παράπλευρες… ήδη –ας
πούμε- security, πληρώνουν έξω, ενώ υπάρχει φορέας και είναι και πιστοποιημένο
το περίγραμμα,…
- Οι εξετάσεις δίνονται στο ΚΕΜΕ όμως…
- Θ.Δ.: Ναι, αυτό θέλω να σας πω. -Ας πούμε- γιατί να μην μπορούνε και τα Κ.Ε.Κ. να
έχουν αυτό το περιθώριο; Θα μου πείτε, εντάξει, είναι ένα παράδειγμα όμως ότι η
ελεύθερη αγορά εκμεταλλεύεται, ενώ θα μπορούσε να κάνει security σε μια μεγάλη
ομάδα που θέλανε security και δεν μπορούσαμε να κάνουμε γιατί ήταν
απαγορευτικό. Επειδή χρειαζόταν πιστοποίηση. Γιατί δηλαδή ο ίδιος ο φορέας που
παίρνει χρήματα από τον καταρτιζόμενο μπορεί να κάνει και ο ίδιος ο φορέας μέσα
στο πρόγραμμα… Αυτό ευνοεί κάποιους του ίδιου κλάδου. Γιατί να μην
εξοικονομήσουμε πόρους και να κάνουμε ένα πιστοποιημένο, να μείνει
ευχαριστημένος και ο άνεργος και η επιχείρηση που θα τοποθετηθεί, γιατί μόνο
πιστοποιημένους μπορεί πλέον να προσλάβει η εταιρεία security. Δηλαδή,
υπάρχουν και προγράμματα τα οποία τα αφήσαμε εκτός συστήματος. Και είναι ίδιοι
οι φορείς. Απλώς παίρνουμε τα χρήματα από την ελεύθερη αγορά. Security, αυτό.
Είναι ένα παράδειγμα, υπάρχουν και άλλα. Εντάξει, αυτό ήταν παράδειγμα, επειδή
το είχε ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., υπάρχει φορέας, πιστοποίηση, εξετάσεις, κανονικά η
διαδικασία. Γιατί να πληρώνει – ξέρω εγώ- 300€- 400€ το παιδί, ο απόφοιτος
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Λυκείου και να πηγαίνει να παρακολουθεί… αλλά κάνει περισσότερες ώρες θα μου
πείτε. Εδώ πάλι γυρνάμε σε κάποια…
- Από όσο ξέρω 105 ώρες ήταν το επιθυμητό, το ελάχιστο, το προβλεπόμενο…
- Θ.Δ.: 105. Θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα… Βέβαια, όταν θα κάνει
την πρακτική υπάρχει το θέμα ότι δεν θα ασκεί το… Ναι, θα μπορούσε να μην έχει
πρακτική, να είναι κατάρτιση, πιστοποίηση, μέσα στο κουπόνι κατάρτισης –
θεωρίας, και μετά να έχει τοποθέτηση σε επιχείρηση. Που με την πιστοποίηση θα
είναι δεκτός σε όλες τις επιχειρήσεις.
- Ναι, να προηγείται η πιστοποίηση…
- Θ.Δ.: Δηλαδή, αυτό το ανέφερα σαν παράδειγμα. Κάπως έτσι θα μπορούσαν να
μπούνε τα πράγματα. Δηλαδή, επαγγέλματα που θα αρχίσουν να ζητάνε τώρα οι
επιχειρήσεις πιστοποίηση, μεταφορές κ.λ.π. θα μπορούσε να γίνει η θεωρητική
κατάρτιση στα Κ.Ε.Κ. μέσα από κουπόνι, να πιστοποιούνται και να βγαίνουν στην
αγορά και να μην έχει πρακτική.
- Ακριβώς.
- Θ.Δ.: Και αν είναι και κάποιο άλλο πρόγραμμα που θέλει και πρακτική, γιατί
αποκτά εμπειρία είτε οριζόντια, είτε… να πηγαίνει σε άλλη διαδικασία. Και πάλι
όμως, εμείς τα εκπαιδευτικά προγράμματα οι περισσότεροι τα κάνουμε με βάση τα
περιγράμματα, αλλά πάει κρίμα η δουλειά. Το πρόγραμμα είναι αυτό, το
πιστοποιημένο. Και εγώ θέλω να το κάνω μέσα στο Voucher, που μπορείς να το
ελέγξει κιόλας το Υπουργείο… με τους εκπαιδευτές, και ο ιδιώτης που πάει μόνος
του ο άνεργος. Δηλαδή νομίζω ότι πλέον φτάσαμε… Εμείς γενικά θεωρούμε καλό το
σχεδιασμό των Voucher. Υπάρχουν προβλήματα, τα οποία φαντάζομαι ότι θα
πρέπει να λυθούν, να συνεργαστούν διάφοροι φορείς για να φέρουμε το καλύτερο
δυνατό. Εκτός από τους security, θα μπορούσε να είναι πιστοποίηση γραμματέα,
υπαλλήλου γραφείο. Το οποίο να φεύγει το παιδί και να έχει και την πιστοποίηση
βασικών δεξιοτήτων, το CCU. Γιατί να μην μπορεί να… θα δούμε τώρα και οι νέες
δράσεις του νέου ΕΣΠΑ τι έχουν και πώς σχεδιάζονται. Προς το παρόν είναι οι
επιδοτήσεις που και αυτό είναι θετικό για να προωθηθούν τα παιδιά που
τελειώσανε.
- Έτσι.
- Θ.Δ.: Αρκεί να ξεκινήσουνε κιόλας, υπάρχει μια καθυστέρηση…
Προτάσεις Ανασχεδιασμού της ΠΑΝ
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1. Σχεδιασμός δράσεων προγραμμάτων τύπου “Voucher” δύο κατηγοριών


Η μια κατηγορία θα αφορά υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης-πρακτικής
άσκησης για νεοεισερχόμενους άνεργους στην αγορά εργασίας, με
αντικείμενα κατάρτισης οριζόντιων δεξιοτήτων που θα δίνουν την δυνατότητα
στους ωφελούμενους να αποκτήσουν multi-skills δεξιότητες και να μπορούν
ανταποκριθούν σε θέσεις πρακτικής – απασχόλησης με υψηλή ζήτηση στην
αγορά εργασίας των μικρών επιχειρήσεων π.χ προσωπικό που θα μπορεί να
εκτελεί σχεδόν όλες τις εργασίες της καθημερινής λειτουργίας τους όπως
επιχειρησιακή επικοινωνία, υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών, πωλήσεις,
εκτέλεση απλών διαχειριστικών και διοικητικών εργασιών επιχείρησης μέσω
Η/Υ.



Η άλλη κατηγορία θα αφορά υλοποίηση προγραμμάτων εξειδικευμένης
κατάρτισης σε αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας και στη συνέχεια
εγγυημένης επιδοτούμενης απασχόλησης σε επιχειρήσεις με αντικείμενα
κατάρτισης που αφορούν ειδικότητες και επαγγέλματα σε αντιστοιχία με την
ζήτηση της αγοράς και συγκεκριμένων αναπτυσσόμενων κλάδων της
οικονομίας.

Τα προγράμματα αυτά μπορούν να εμπεριέχονται είτε στην ίδια πρόσκληση με τα
αντικείμενα των οριζόντιων δεξιοτήτων είτε σε ξεχωριστές προσκλήσεις για voucher
(ή και στο πλαίσιο άλλων πράξεων του επιχειρησιακού) και θα αφορούν
συγκεκριμένους κλάδους ή θεματικά πεδία απασχόλησης.

2. Σύνδεση προγραμμάτων κατάρτισης με πιστοποίηση προσόντων από τον
ΕΟΠΠΕΠ ή άλλο αναγνωρισμένο επίσημο φορέα
Και για τις δύο παραπάνω προτεινόμενες κατηγορίες δράσεων κατάρτισης, θα
πρέπει να εφαρμοστεί με επίσημη και αναγνωρισμένη διαδικασία η σύνδεση των
προγραμμάτων με Σύστημα Πιστοποίησης Προσόντων.
Εάν τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από τους παρόχους κατάρτισης
βάση εγκεκριμένων από τον ΕΟΠΠΕΠ επαγγελματικών περιγραμμάτων – προσόντων
ενός επαγγέλματος/ειδικότητας τα οποία θα πιστοποιούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ ή
άλλο φορέα του δημοσίου ή/και συμμετοχή κοινωνικών φορέων (συνδικαλιστικοί,
εργοδοτικοί φορείς, επιστημονικοί σύλλογοι κ.ά) αυτό θα δώσει κίνητρα
ουσιαστικής συμμετοχής των ωφελούμενων και θα συμβάλλει στην αύξηση των
προοπτικών απασχόλησής τους.
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3. Σύνδεση προγραμμάτων κατάρτισης με επαγγελματική συμβουλευτική
Εφόσον τα προγράμματα κατάρτισης, συνδέονται με πρακτική άσκηση ή/και
απασχόληση ορισμένης διάρκειας (σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη), η
παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (μέσω ατομικών και
ομαδικών συνεδριών από εξειδικευμένα στελέχη των παρόχων κατάρτισης) είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή τοποθέτηση, σε θέση πρακτικής άσκησης
ή/και θέση εργασίας των ωφελούμενων ανέργων και την επίτευξη των δεικτών
αποτελέσματος σε επίπεδο προγράμματος και της εκάστοτε προκηρυσσόμενης
πράξης.
Οι υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής αναπτύσσονται πριν την επιλογή και
ένταξη σε πρόγραμμα κατάρτισης, πριν από την τοποθέτηση για πρακτική ή/και
εργασία αλλά και κατά τη διάρκεια & ολοκλήρωσή της.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α

- Θα μας πείτε δυο λόγια για το μέγεθος της επιχείρησής σας;
- Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο του τύπου, απασχολώντας 160 περίπου
μισθωτούς και κάποιους εξωτερικούς συνεργάτες. Έχουμε εμπλακεί στα
προγράμματα με επιταγή κατάρτισης από το 2013 και μέχρι σήμερα έχουν κάνει
πρακτική άσκηση στην επιχείρησή μας 34 ωφελούμενοι.
- Ποια ήταν τα κίνητρα που σας οδήγησαν ως επιχείρηση να συμμετάσχετε σε αυτά
τα προγράμματα;
- Για μας το βασικό κίνητρο ήταν η βοήθεια στην επιχείρηση. Καλύψαμε δηλαδή
κενές θέσεις που προέκυπταν από άδειες, συνταξιοδοτήσεις ή παραιτήσεις. Από την
άλλη, βοηθώντας τους πρακτικά ασκούμενους να μάθουν μερικά πράγματα, είχαμε
τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε ορισμένα «διαμάντια», άτομα με δεξιότητες και
όρεξη για δουλειά, τα οποία, στη συνέχεια, αξιοποιήσαμε. Πήραμε, δηλαδή, 3
άτομα από τους 34 πρακτικά ασκούμενους που είχαμε.
- Μπορείτε να μας περιγράψετε κάπως τη διαδικασία υλοποίησης του
προγράμματος της πρακτικής άσκησης;
- Βέβαια. Καταρχάς ο διευθυντής προσωπικού ζητά από τους διευθυντές των
τμημάτων να καταγράψουν τις ανάγκες των τμημάτων τους. Σε συνεργασία με τον
πάροχο κατάρτισης οργανώνουμε συνεντεύξεις με τα άτομα που μας προτείνει. Να
πω ότι τα άτομα που μας προτάθηκαν, σε απίστευτα μεγάλο βαθμό, στο 90% θα
έλεγα, κάλυπταν τις απαιτήσεις μας και ίσως και με το παραπάνω. Είχαν δηλαδή
αυξημένες δεξιότητες. Και πάλι από αυτούς επιλέξαμε το 70%.
- Από όσο γνωρίζετε, στις δεξιότητες και τις γνώσεις τους είχε κάποια επίδραση η
θεωρητική κατάρτιση που έλαβαν στο πλαίσιο του προγράμματος;
- Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω με βεβαιότητα. Ήταν άτομα με σχετικές σπουδές, δεν
μπορώ να αξιολογήσω τι ακριβώς προσέθεσε η θεωρητική τους κατάρτιση. Το
σημαντικό, εξάλλου, ήταν ότι επρόκειτο για άτομα συνεπή και συνεργάσιμα, πέρα
από τις γνώσεις. Μα κι εμείς, στη συνεχή συνεργασία που είχαμε με το ΚΕΚ, είχαμε
θέσει συγκεκριμένα κριτήρια και ζητούσαμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
- Ποιες ήταν οι ειδικότητες για τις οποίες είχατε ανάγκη;
Χρειαζόμασταν άτομα για το λογιστήριο, για το εμπορικό τμήμα, για τη σύνταξη, για
τη μηχανογράφηση, για το site και για τη διαχείρισή του, τεχνικούς τύπου,
υπαλλήλους τηλεφωνικού κέντρου και προσωπικό για βοηθητικές εργασίες.
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Αποτυπώσαμε, λοιπόν, τις ανάγκες μας, κάναμε, σε συνεργασία με το ΚΕΚ έναν
κύκλο συνεντεύξεων και έγινε μια προεπιλογή των ατόμων που θα έρχονταν μετά
τη θεωρητική τους κατάρτιση για πρακτική άσκηση σε εμάς. Και, στη συνέχεια, τα
άτομα αυτά ξεκινούσαν τη θεωρητική τους κατάρτιση.
- Θεωρείτε ότι το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης ήταν ικανοποιητικό;
- Στην πραγματικότητα θα θέλαμε αυτό το διάστημα να είναι κατά πολύ
μεγαλύτερο. Θεωρούμε ότι αυτό θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό, και για την
επιχείρηση, που θα κάλυπτε ευρύτερες ανάγκες σε μια πιο σταθερή βάση, και για
τα παιδιά που κάνουν την πρακτική τους, γιατί θα είχαν μια πιο ολοκληρωμένη
επαφή με το ίδιο το επάγγελμα σε όλες του τις διαστάσεις. Θα ήταν, λοιπόν,
καλύτερο, ίσως και με περιορισμό της θεωρητικής κατάρτισης, να αυξηθεί το
διάστημα της πρακτικής στους δέκα μήνες, ίσως στον ένα χρόνο. Και βέβαια είναι
σημαντικό να γνωρίζει η επιχείρηση ότι είναι ένα πρόγραμμα με συνέχεια, εμείς θα
συμμετείχαμε σε κάθε περίπτωση.
- Ποια ήταν τα δυνατά σημεία του προγράμματος;
- Η δυνατότητα επιλογής. Και για τον ωφελούμενο, αλλά και για την επιχείρηση,
που σε σχέση με άλλα προγράμματα όπου οι ωφελούμενοι είναι προεπιλεγμένοι,
είχε τη δυνατότητα αποφασιστικής παρέμβασης στην επιλογή των ατόμων που θα
πήγαιναν για πρακτική και μπορούσε να κρίνει ποια άτομα της κάνουν και ποια όχι.
Επίσης, το γεγονός ότι το πρόγραμμα δεν είχε κόστος για την επιχείρηση και ότι δεν
είχε περιοριστικούς όρους, όπως το να μη μειωθεί το προσωπικό. Εμείς δεν
αξιοποιήσαμε τη δυνατότητα για πρόσβαση σε πόρους μετά την πρακτική άσκηση,
γιατί ξέραμε ότι υπάρχουν ανάγκες μείωσης που προσωπικού και δεν μπορούσαμε
να δεσμευτούμε. Αυτοί οι περιορισμοί είναι θετικοί, αλλά δε λειτουργούν πάντα,
ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης.
- Επειδή κάπως σχετίζεται με το παραπάνω θέμα…. Πώς ήταν η σχέση των πρακτικά
ασκούμενων με το προσωπικό της επιχείρησης; Δεν υπήρξε, για παράδειγμα, φόβος
ότι κάποιου η εργασία μπορεί να απειλείται, αφού μπορεί να αντικατασταθεί με τη
δωρεάν εργασία ενός πρακτικά ασκούμενου;
- Βεβαίως υπήρξε ανησυχία των παλαιών εργαζομένων για τις θέσεις τους. Η
επιχείρηση, ωστόσο, τους διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει περίπτωση απόλυσης
εξαιτίας της αξιοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος. Η διαβεβαίωση
λειτούργησε, γιατί εδώ όλοι μας οι εργαζόμενοι ξέρουν ότι ο λόγος της επιχείρησης
είναι συμβόλαιο…
Τελικά οι πρακτικά ασκούμενοι κάλυψαν θέσεις προσωπικού που είτε παραιτήθηκε
ή συνταξιοδοτήθηκε, είτε ήταν σε άδεια, αλλά και αυτοί ωφελήθηκαν, έμαθαν
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πράγματα, είδαν πώς λειτουργεί στην πράξη μια επιχείρηση, πώς είναι στην πράξη
το επάγγελμα.
- Ποια χαρακτηριστικά είναι αυτά που μπορούν να καταστήσουν μια επιχείρηση
χώρο μάθησης;
- Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των διευθυντών των τμημάτων, να μεταδώσουν τη
γνώση. Αλλά και τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι εδώ μόνο για να
μάθουν, πρέπει και να ενταχθούν στην εργασιακή διαδικασία. Και η πίεση που
υφίσταται, λόγω της κρίσης, το προσωπικό δεν αφήνει πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο
για να πεις ότι «έχω καιρό να σου δείξω τα πάντα, και να σου εξηγήσω και ξανά και
ξανά…»
- Οδήγησε, τελικά, η πρακτική άσκηση σε απασχόληση σε κάποιες περιπτώσεις;
- Εμείς είμαστε σε μεγάλη πίεση, θέσεις εργασίας δεν υπάρχουν. Ωστόσο, στις
θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν, από μια παραίτηση, από μια
συνταξιοδότηση και από ένα νέο project που σχεδιάσαμε, αξιοποιήσαμε τα άτομα
που είχαμε γνωρίσει μέσα από την πρακτική άσκηση. Και τα άτομα αυτά, και τα 34
που έκαναν πρακτική άσκηση –με μία μοναδική εξαίρεση- αποτελούν μια δεξαμενή
από όπου θα αντλήσουμε για μελλοντικές θέσεις εργασίας. Και να πω ότι και από
τους πρακτικά ασκούμενους υπήρχε ανάλογη διάθεση: όλοι, νομίζω, θα ήθελαν να
έχουν μια θέση στην επιχείρησή μας, οι εντυπώσεις τους ήταν καλές.
- Στη φάση του ανασχεδιασμού αυτών των προγραμμάτων τι θα θέλατε να
τροποποιηθεί, να ενισχυθεί κλπ;
- Σίγουρα, το είπα και πριν, η διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Θα ήταν σημαντικό
να είναι μεγαλύτερη. Και ίσως δε χρειάζεται για αυτούς τους ανθρώπους τόσο
εκτεταμένη θεωρητική κατάρτιση, που κάποιες φορές και οι ίδιοι λένε πως δεν έχει
ιδιαίτερη σχέση με τη θέση στην οποία θα κάνουν πρακτική άσκηση.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Β
- Βασίλη καλημέρα. Ως επιχείρηση υποδοχής στο Voucher θα ήθελα να σου κάνω
μερικές ερωτήσεις για το πώς ενημερώθηκες για την παρέμβαση της ΠΑΝ και τη
δυνατότητα συμμετοχής της επιχείρησης στο σκέλος της πρακτικής άσκησης.
Μπορείς να πεις δυο λόγια;
- Β: Βεβαίως… Καταρχήν η ενημέρωση που είχα ήταν από διάφορα… έτσι… από
διάφορες εφημερίδες, μέσα στο internet από ιστοσελίδες που υπήρχαν διάφορες
δραστηριότητες στο marketing. Επίσης, με καλέσανε από διάφορα ΚΕΚ, από
διάφορους παρόχους κατάρτισης προκειμένου να συμμετάσχω στα επιδοτούμενα
προγράμματα κατάρτισης, και από παλαιότερα, από συνεργάτες ή φίλους που
είχανε πάρει άτομα μέσω Voucher και μείνανε ευχαριστημένοι. Ήμουνα και εγώ στη
διαδικασία… μπήκα και εγώ στη διαδικασία.
- Για ποιους λόγους συμμετείχες στο πρόγραμμα αυτό της πρακτικής άσκησης;
- Β: … Οι λόγοι που συμμετείχα ήταν για να πάρω κάποιο άτομο για πρακτική
άσκηση να με βοηθήσει στην εργασιακή καθημερινότητα χωρίς να έχω την
επιφόρτιση την οικονομική και τα ένσημα, εν πάση περιπτώσει, όλη τη διαδικασία
αυτή… το οικονομικό βάρος που υπάρχει.
- Με ποιο τρόπο επιλέξατε να υλοποιήσετε στην επιχείρησή σας την πρακτική
άσκηση; Με job rotation, …;
- Β: Εγώ ήμουν υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης του ωφελούμενου, δεν υπήρξε
job rotation γιατί είναι ατομική επιχείρηση, οικονομική συμβουλευτική επιχείρηση
εν πάση περιπτώσει, οπότε οι θέσεις εργασίας ήταν συγκεκριμένες. Το ωράριο και
οι ημέρες επίσης ήταν από την αρχή καθορισμένες, οπότε εγώ ήμουν ο υπεύθυνος
και ήταν συγκεκριμένο το πρόγραμμα του ωφελούμενου.
- Το χρονικό διάστημα της πρακτικής θεωρείς ότι ήταν επαρκές για να αποτελέσει
ένα «σκαλοπάτι» για την επιτυχή είσοδο των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας
και στο επάγγελμα;
- Β: Θεωρώ ότι τουλάχιστον θα πρέπει το χρονικό διάστημα υλοποίησης της
πρακτικής άσκησης να είναι 6 μήνες, γιατί μέσα σε 3-4 μήνες, που ήταν τα
προγράμματα πρακτικής άσκησης, δεν προλαβαίνει κάποιος ωφελούμενος να
ενταχθεί στην αγορά εργασίας, για να είναι περισσότερο ένα «σκαλοπάτι» για την
αγορά εργασίας. Έχουμε δει ότι το εξάμηνο είναι ο μέσος όρος που μπορεί ένας
νέος άνεργος να βρει… το «πάτημά» του. Ένας νεοεισερχόμενος εν πάση
περιπτώσει στην αγορά εργασίας μέχρι να είναι αποδοτικός προκειμένου να δείξει
τις ικανότητές του.
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- Ή και στην περίπτωση που μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση…
- Β: Ακριβώς.
- Ποια στοιχεία θα αλλάζατε και θα ενισχύατε ή θα συμπεριλαμβάνατε μέσα σε
αυτές τις προκηρύξεις;
- Β: Ναι… Σίγουρα δεν θα… θα προσπαθούσα να βγάλω από την προκήρυξη αυτή το
γεγονός ότι ο άνεργος θα πρέπει να είναι συνεχώς στο χώρο εργασίας. Δηλαδή εγώ
σαν οικονομολόγος όταν πρέπει να στείλω τον πρακτικά ασκούμενο άνθρωπο σε
εξωτερικές εργασίες, εφορίες, τράπεζες, να τον πάρω μαζί μου σε ραντεβού ή σε
εκθέσεις και δεν μου το επιτρέπει αυτό το πρόγραμμα, γιατί αν έρθει κάποιος
έλεγχος θα πρέπει να είναι στο γραφείο, αυτό από μόνο του ήτανε προβληματικό. Ή
επίσης, ότι θα έπρεπε να ξεκινήσει και να τελειώσει σε συγκεκριμένες μέρες και
ώρες, σύμφωνα δηλαδή με το πρόγραμμα μέσα σε 10 μέρες από τη στιγμή που
τελείωνε τη θεωρητική κατάρτιση θα έπρεπε να ξεκινήσει και η πρακτική άσκηση,
και σε κάποιες περιπτώσεις δεν ήταν εφικτό αυτό. Ή σε περίπτωση που ήθελα να
τον προσλάβω μετά, πρέπει να το κάνω την επόμενη μέρα αλλιώς δεν θα είχα το
περιθώριο της επιδότησης.
- Να υπάρχει δηλαδή, πάντα ένα περιθώριο μετά τη θεωρητική κατάρτιση…
- Β: Ναι, ναι.
- Υπήρξε υποστήριξη, καθοδήγηση έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο εκπαιδευτικός
χαρακτήρας της παρέμβασης; Μετατροπή δηλαδή, του χώρου εργασίας σε χώρο
μάθησης;
- Β: Σίγουρα από μεριάς μου υπήρξε αυτή η συμβουλευτική πάνω στον
καταρτιζόμενο, στον νεοεισερχόμενο προκειμένου να τον εντάξω σταδιακά από μία
εκπαιδευτική διαδικασία σε έναν χώρο εργασίας. Είναι όμως, πολύ δύσκολο στην
περίοδο που ζούμε και με την πίεση που έχουμε την επαγγελματική να
αφιερώσουμε πολύ χρόνο σε κάποιον νεοεισερχόμενο και να μάθουμε – αν θέλεις –
από την αρχή ή εν πάση περιπτώσει να είμαστε συνεχώς από πάνω. Δεν
προλαβαίνουμε.
- Σωστά. Κρίνετε απαραίτητο να υπάρξει εκπαιδευτική διαδικασία για το στέλεχος
της επιχείρησης που λαμβάνει το ρόλο του υπεύθυνου της πρακτικής άσκησης;
- Β: Αν θα πρέπει δηλαδή να εκπαιδευτεί αυτός;
- Ναι, αν θα πρέπει να εκπαιδευτεί.
- Β: Θεωρώ ότι καλό θα ήτανε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο… μια μεθοδολογία ή
ότι θα πρέπει να ακολουθήσει…
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- Ποια συγκεκριμένη μεθοδολογία;
- Β: … Με ποιον τρόπο θα πρέπει να τον καλωσορίσει, να τον εντάξει ή να τον
παρακολουθήσει, να τον εκπαιδεύσει σταδιακά σε αυτό. Με κάποια εργαλεία ίσως,
να ελέγχει αν εκτελεί αυτά τα οποία του βάζεις σαν εργασίες και όχι…
- Να έχει κάποια ερωτηματολόγια;
- Β: Πιθανώς.
- Θα μπορούσες να προτείνεις μια συγκεκριμένη μεθοδολογία;
- Β: … Μεθοδολογία μόνο με… κάποια check list ίσως που θα έπρεπε να
ακολουθήσει ο εργαζόμενος.
- Ποια κριτήρια θα πρέπει να διαθέτουν οι επιχειρήσεις, ώστε να διασφαλιστεί το
ενδεδειγμένο περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης; Μέγεθος, τμήματα, τεχνολογία…
- Β: Δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα της κρίσης και στην Ελλάδα των πολύ μικρών
επιχειρήσεων θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για μέγεθος, γιατί η συντριπτική
πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μηδέν, ένα ή δύο άτομα προσωπικό,
οικογενειακές. Οπότε δεν μπορούμε ούτε για το μέγεθος, ούτε για τα τμήματα να
συζητήσουμε. Όσον αφορά την τεχνολογία, θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουν έναν
υπολογιστή, ένα τηλέφωνο, κάτι με το οποίο θα μπορεί ο καταρτιζόμενος να έρθει
σε πραγματική –εν πάση περιπτώσει- επικοινωνία με την τεχνολογία.
- Πώς πραγματοποιήθηκε η σύζευξη;
- Β: Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πάροχο κατάρτισης, έγινε μια
συνάντηση με τον υποψήφιο καταρτιζόμενο, συζητήσαμε από κοντά, αξιολόγησα
ότι ήταν αυτός που ήθελα να κάνει πρακτική άσκηση σε μένα και συμφώνησα στο
να υλοποιήσει την πρακτική του άσκηση στην εταιρεία μου.
- … Πρακτικά ποια ήταν η σχέση του ασκούμενου με το προσωπικό της επιχείρησης;
- Β: Ήτανε καθημερινή επαφή, φιλική διάθεση από ένα σημείο και μετά,
συνεργασία. Ήτανε σαν να ήταν ένα στέλεχος, ένας υπάλληλος της επιχείρησης.
Δηλαδή, δεν τον θεωρήσαμε ότι είναι ένας πρακτικά ασκούμενος άνθρωπος.
- Υπήρχε καλή σχέση να σκεφτώ από όλα όσα ανέφερες και ικανοποιητική
επικοινωνία με τους αρμόδιους συνεργάτες, ποιότητα, εποπτεία κ.λ.π.
- Β: Ναι. Υπήρχε καλή επικοινωνία.
- Θεωρείτε ότι οι δεξιότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη θεωρητική επιμόρφωση
ενδυνάμωσαν το επαγγελματικό προφίλ του ωφελούμενου;
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- Β: … Ναι, θεωρώ ότι αυτά που έμαθε, ο τρόπος που κινήθηκε, και γενικότερα – θα
λέγαμε- οι δεξιότητες που απέκτησε, ήτανε περισσότερες από αυτές όταν ήρθε.
- Ποιο θεωρητικό πλαίσιο, ποιες ήταν αυτές οι θεωρητικές δεξιότητες, η θεωρητική
επιμόρφωση περισσότερο; Οι τεχνικές εξεύρεσης θεωρείς ότι βοηθάνε;
- Β: Σίγουρα οι τεχνικές εξεύρεσης εργασίας βοηθάνε, γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν
πώς να συντάξουν ένα βιογραφικό, πώς να πάνε σε μία συνέντευξη, πώς να ψάξουν
στο internet για μια δουλειά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όπως επίσης, και η
πληροφορική η οποία είναι σημαντική και το Word και το Excel δηλαδή, και το
Power Point, να έχουνε κάποια βασική γνώση, γιατί καλώς ή κακώς τα παιδιά,
ειδικά της νέας γενιάς, δεν έχουν πολλή επιμόρφωση. Όπως και τα υπόλοιπα που
μαθαίνουνε, για τα νομικά ή την Υγιεινή και Ασφάλεια, είναι σημαντικά, χρειάζονται
δηλαδή.
- Για τις εργασιακές σχέσεις που θα συνάψουνε… για ένα συμβόλαιο με έναν
εργοδότη.
- Β: Ακριβώς.
- Ανεξάρτητα από τον συγκεκριμένο ωφελούμενο που πραγματοποίησε την
πρακτική άσκηση στην επιχείρηση και για τις δεδομένες ανάγκες σε προσωπικό, θα
προχωρούσατε σε πρόσληψη ατόμου που θα είχε υλοποιήσει πρακτική άσκηση με
ανάλογο περιεχόμενο;
- Β: Αν το άτομο με ικανοποιούσε και είχε δείξει διάθεση, σοβαρότητα και
επαγγελματισμό, αν την περίοδο που θα έληγε η πρακτική του άσκηση είχα δουλειά
και παράλληλα υπήρχε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης από τον ΟΑΕΔ για τις
ασφαλιστικές του εισφορές, είναι πολύ πιθανό ότι θα προχωρούσα σε πρόσληψη.
- Μόνο για τις ασφαλιστικές εισφορές;
- Β: Μόνο για τις ασφαλιστικές εισφορές. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να μου πληρώσει
και το μισθό, αλλά δεν θεωρώ ότι δεν πρέπει να μου πληρώσει ούτε τις
ασφαλιστικές εισφορές, γιατί προβαίνω σε μια πρόσληψη προσωπικού. Αλλά να
μην μου βάλει χρονικό περιορισμό, ότι πρέπει με το που τελειώσει την πρακτική του
άσκηση την επόμενη μέρα να τον προσλάβω, όπως έλεγαν τα προγράμματα του
παρελθόντος. Να υπάρχει ένας μήνας περιθώριο.
- Με δεδομένο ότι τα προγράμματα αυτά αναφέρονται σε νέους με διαφορετικό
εκπαιδευτικό επίπεδο, από υποχρεωτική εκπαίδευση έως πτυχιούχους, πώς
διασφαλίστηκε η αντιστοίχιση, η συμβατότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με τα
εκπαιδευτικά τους προσόντα και γενικότερα η εξειδίκευση της παρέμβασης με
βάση την υποομάδα στόχου;
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- Β: Τα παιδιά αυτά που έρχονται ή το παιδί αυτό που ήρθε εν πάση περιπτώσει, για
πρακτική άσκηση είχε ένα γνωστικό αντικείμενο σχετικό, είχε τελειώσει οικονομικά.
Δεν είχε την εξειδίκευση πάνω στις μελέτες, στη συμβουλευτική επιχειρήσεων,
αλλά είχε μια συμβατότητα ανάμεσα σε αυτά που κάνουμε με αυτά που έχει
σπουδάσει. Οπότε, η εξειδίκευση έπρεπε πλέον να γίνει μέσα στην εργασία, μέσα
στη δουλειά. Αν δεν είχε καμία ιδέα, καμία εικόνα, καμία πληροφορία σχετικά με
αυτά που κάνουμε θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να εντρυφήσει και να είναι
αποδοτικός στην εργασία. Οπότε η διασύνδεση της εργασίας με τις σπουδές είναι
σημαντική, όχι πάντα όμως απόλυτη, γιατί μερικά παιδιά τα καταφέρνουν χωρίς να
έχουν το γνωστικό background.
- Ποια ήταν τα κυριότερα ζητήματα που προέκυψαν; Προβλήματα που ίσως
αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης; Μπορεί και να μην
υπήρξαν.
- Β: Γενικώς δεν θα έλεγα ότι δεν υπήρξαν σοβαρά προβλήματα, τα μοναδικά που
ίσως κατά διαστήματα μπορεί να προέκυπταν ήταν αν καθυστερούσε να ξαναέρθει
για δουλειά, ή αν κάποιες δραστηριότητες τις οποίες εγώ του έβαζα να κάνει, δεν
τις έκανε και εκεί υπήρχε μία σύγκρουση, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν τα νέα
παιδιά ότι η εργασία είναι ένα πλαίσιο το οποίο τα κάνουμε όλα, όλες τις ώρες και
όλες τις μέρες. Δεν υπάρχει δηλαδή ξεκάθαρο πλαίσιο πάνω σε αυτό.
- Πώς αξιολογείτε το μέτρο της επιταγής κατάρτισης, καθώς και τη λογική της
παροχής δυνατότητας στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι τον πάροχο και το
αντικείμενο κατάρτισής τους με δεδομένο τόσο το σημερινό κοινωνικοοικονομικό
περιβάλλον όσο και την επικρατούσα κατάσταση στην αγορά εργασίας; Ποια είναι
τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα;
- Β: Θεωρώ ότι το μέτρο της επιταγής κατάρτισης είναι αρκετά θετικό, γιατί δίνει
στα παιδιά, δίνει στους ανέργους μια ευκαιρία να ενταχθούν στην αγορά εργασίας
πάνω στο αντικείμενό τους και να πάρουν μια σχετική εμπειρία… Δίνουν τη
δυνατότητα στις επιχειρήσεις, στην κρίση αυτή που υπάρχει τώρα, να πάρουν για
πρακτική άσκηση κάποιον άνθρωπο νέο, καταρτισμένο ή μη, χωρίς να πληρώσουν
κάποιο ποσό. Όσον αφορά το γεγονός ότι επιλέγουν οι ίδιοι τον πάροχο κατάρτισης,
δεν νομίζω ότι είναι τόσο ουσιαστικό και διαφοροποιεί το πρόγραμμα γιατί δεν
έχουν ούτε την εμπειρία, ούτε την ικανότητα και τη γνώση να αξιολογήσουν αν ο
πάροχος κατάρτισης είναι έμπειρος, αν έχει τις σωστές διασυνδέσεις με τις
επιχειρήσεις ή τον προγραμματισμό και τον έλεγχο. Οπότε, θεωρώ ότι δεν είναι το
κρίσιμο σημείο. Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για την
αγορά εργασίας από τη στιγμή που δεν γίνεται συγκεκριμένη μεθοδολογία για τις
επιχειρήσεις και να δουλεύουνε μόνο με Voucher και να μην προσλαμβάνουνε
άτομα και δεν το κάνουν κυκλικά, και έχουνε ανά τρία – τέσσερα Voucher
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προσλαμβάνουν και το ένα, τότε αυτό θα είναι σωστό και θα μπορούσε να
συνεχιστεί. Αν το κάνουνε σαν σύστημα, το κάνουνε συστηματικά, τότε αυτό
υποθάλπει την ανεργία, δεν αφήνουν δηλαδή να προσλάβει και τον υπόλοιπο
κόσμο. Γιατί οι επιχειρήσεις βολεύονται ίσως με αυτά τα άτομα μέσω των
προγραμμάτων Voucher.
- Αυτό δεν το κατάλαβα.
- Β: Λέω ότι μια επιχείρηση, η οποία ξέρει ότι πλέον υπάρχει… ότι βγαίνουν τα
προγράμματα Voucher κάθε χρόνο ή κάθε εξάμηνο, αν έχει ανάγκη για έναν
υπάλληλο, δεν προσλαμβάνει από την ελεύθερη αγορά εργασίας και βολεύεται με
τα υπάρχοντα Voucher, τα οποία παίρνει και τα ανακυκλώνει.
- Αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Το πλεονέκτημα εδώ;
- Β: Το πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας είναι ότι δίνει σε μια επιχείρηση σε αυτή
την κρίσιμη πορεία της οικονομίας δωρεάν προσωπικό για ένα εξάμηνο.
- Όμως ο ωφελούμενος τι…
- Β: Ο ωφελούμενος έχει επίσης πλεονέκτημα το γεγονός ότι μπαίνει σε ένα
εργασιακό περιβάλλον, παίρνει μια εμπειρία, παίρνει κάποια χρήματα και λίγο
βάζει στο βιογραφικό του κάποια έτσι… κάποια στοιχεία και αν είναι καλός και
τυχερός και η συγκυρία είναι ευνοϊκή, μπορεί και να τον κρατήσεις. Και έχουμε
τέτοιες περιπτώσεις οι οποίες εμείς έχουμε πάρει για πρακτική άσκηση και έχουμε
κρατήσει άτομο ή άλλοι συνάδελφοι στο παρελθόν.
- Σε περίπτωση ανασχεδιασμού της όλης παρέμβασης, ποια θα ήταν εκείνα τα
σημεία – πέρα από αυτά που αναφέρατε- που θα λέγατε παραπάνω ως
επαγγελματίας που πρέπει να συμπεριληφθούν, να ενισχυθούν ή να
τροποποιηθούν;
- Β: … Θα ήθελα να μειωνόταν η γραφειοκρατία, όσον αφορά συμβάσεις,
παρουσιολόγια, πληρωμές και όλο το κομμάτι του ελέγχου. Θα ήθελα τα παιδιά τα
οποία κάνουν πρακτική άσκηση να πληρώνονται κάθε μήνα για να μην νιώθω και
εγώ ότι τον έχω έξι μήνες στην επιχείρησή μου και δεν πληρώνεται και δεν έχει εν
πάση περιπτώσει και την όρεξη να εργαστεί. Αυτά τα δύο και νομίζω ότι όσον
αφορά το κομμάτι… θα μπορούσε να ήταν πιο γρήγορη η όλη διαδικασία από τη
στιγμή της προκήρυξης μέχρι τη στιγμή του να έρθει κάποιος για πρακτική άσκηση
περνάει ένα χρονικό διάστημα σημαντικό.
- Θα μπορούσε να γίνει η θεωρία και κατά τη διάρκεια της πρακτικής, έτσι δεν είναι;
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- Β: Είναι λίγο δύσκολο, γιατί αν τα παιδιά δουλεύουνε 6-8 ώρες και κάνουν και μια
απόσταση, -ξέρω εγώ- μίας ώρας για να πάνε στα σπίτια τους, δεν νομίζω ότι είναι
πολύ εύκολο να κάνουν και 3-4-5 ώρες θεωρητική κατάρτιση στο ΚΕΚ ή σε
οποιονδήποτε πάροχο κατάρτισης.
- Σωστά.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Γ

- Ξεκινάμε. Θα ήθελα να μου πείτε δυο λόγια για το πώς ενημερωθήκατε για την
παρέμβαση της ΠΑΝ και τη δυνατότητα συμμετοχής της επιχείρησής σας στο σκέλος
της πρακτικής άσκησης;
- Κ: Ευτυχώς, έχω δύο παιδιά που ασχολούνται λιγάκι με το internet και το είδανε
στην ιστοσελίδα το συγκεκριμένο πρόγραμμα και έτσι με τηλεφωνική επικοινωνία
ήρθα σε επαφή με το ΚΕΚ και έκανα την αίτηση συνεργασίας και αντίστοιχα μετά τη
δήλωση για το άτομο που ήθελα στο μαγαζί μου.
- Για ποιο λόγο συμμετείχατε στο πρόγραμμα αυτό;
- Κ: Έχω μια ατομική επιχείρηση, παντοπωλείο, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολες
εποχές, δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο να έχεις ένα άτομο και να το πληρώνεις. Άρα,
ήθελα να έχω τη δυνατότητα να πληρώσω… {Διακοπή} Και είναι πάρα πολύ
δύσκολο να έχεις ένα άτομο και να το πληρώνεις με ΙΚΑ χωρίς να ξέρεις αν σου
κάνει για τη δουλειά. Αυτά τα προγράμματα σε βοηθάνε… χωρίς να πληρώσεις να
έχεις κάποιο άτομο, να μάθει τη δουλειά και μετά αν είναι, να το κρατήσεις.
- Θεωρείτε ότι το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης και η εσωτερική του
διάρθρωση ήταν επαρκή προκειμένου να αποτελέσουν ένα δομημένο «σκαλοπάτι»
για την επιτυχή είσοδο των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας και στο επάγγελμα;
- Κ: Τώρα για το συγκεκριμένο, που εμείς είχαμε παντοπωλείο, το να μάθεις να
βάζεις τα προϊόντα στα ράφια, να μάθεις τη δουλειά, σίγουρα ένα τέτοιο χρονικό
διάστημα είναι αρκετό. Θεωρώ ότι σε κάποιες άλλες επιχειρήσεις δεν είναι ό,τι πιο
εύκολο.
- Τι θα αλλάζατε; Τι θα τροποποιούσατε όσον αφορά το πρόγραμμα; Τι θα
ενισχύατε δηλαδή;
- Κ: Για τις δικές μας επιχειρήσεις το χρονικό διάστημα ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή
μαθαίνει κάποιος τη δουλειά και αντίστοιχα μετά μπορείς να τον κρατήσεις. Σε
περιπτώσεις που ίσως χρειάζεται να μάθουν περισσότερα πράγματα τα παιδιά,
ίσως θα χρειαζόταν περισσότερες ώρες πρακτικής άσκησης.
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- Κρίνετε ότι σε ενδεχομένως επόμενα προγράμματα πρέπει να υπάρξει κάποια
συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία για το στέλεχος της επιχείρησης που θα
αναλάβει το ρόλο του υπεύθυνου της πρακτικής άσκησης;
- Κ: Όχι, θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχεις εμπιστοσύνη σε ένα ΚΕΚ και έχεις την
επικοινωνία και την ανατροφοδότηση, δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο.
- Ποια στοιχεία, συγκεκριμένη μεθοδολογία, εργαλεία, κρίνετε ότι είναι απαραίτητα
προκειμένου να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν για να είναι
πραγματικά κατάλληλοι χώροι μάθησης; Μιλάμε και για χώρο μάθησης.
-Κ: Εργαλεία, τι να έχει δηλαδή;
- Κάποια εργαλεία μεθοδολογίας, δηλαδή κάποιες στιγμές να ελέγχεις κατά κάποιο
τρόπο τον εργαζόμενο αν έχει μάθει κάποια πράγματα. Ή μια μεθοδολογία…
- Κ: Αυτό φυσικά το καταλαβαίνεις μερικές φορές όταν έχεις να κάνεις με πελάτες,
το αν έχει μάθει ο άλλος κάποια πράγματα, το βλέπεις από τον πελάτη που θα έρθει
ευχαριστημένος και θα ζητήσει το συγκεκριμένο άτομο να τον εξυπηρετήσει. Το αν
είσαι ευχαριστημένος και από την τοποθέτηση των προϊόντων και το πώς θα κάνει
κάποια πράγματα. Το βλέπεις στην πορεία. Σας λέω πάντα για τη δική μας φύση της
δουλειάς.
- Σωστά. Ποια κριτήρια θα πρέπει να διαθέτουν οι επιχειρήσεις ώστε να
διασφαλιστεί το ενδεδειγμένο περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης;
- Κ: Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό το ότι πλέον λαμβάνουν υπόψη και τις μικρές
επιχειρήσεις και όχι μόνο τις μεγάλες, και αυτό δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις
όπως ήταν και η δικιά μου ατομική επιχείρηση να κάνουμε λιγάκι έτσι το
«άνοιγμα», να δούμε ίσως να πάρουμε και κάποιο άτομο.
- Πώς πραγματοποιήθηκε η σύζευξη και ποια ήταν η σχέση του πρακτικά
ασκούμενου με το προσωπικό της επιχείρησης;
- Κ: … Σε όλα αυτά συνέβαλε το ΚΕΚ, το οποίο με την επικοινωνία που είχαμε και με
κάποιες συναντήσεις, μπορούσαμε να λύσουμε όλα αυτά τα θέματα.
- Με τον πάροχο κατάρτισης υπήρχε καλή επικοινωνία και τους αρμόδιους
συνεργάτες;
- Κ: Ναι, ναι. Αν δεν υπάρχει, δεν μπορείς να προχωρήσεις, γιατί μπορεί να
ανακύψει ένα πρόβλημα που στην πορεία να το λύσεις. Φυσικά είναι
σημαντικότατο θεωρώ.
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- Η θεωρία, η θεωρητική επιμόρφωση βοήθησε να αναπτυχθούν οι δεξιότητες και
να ενδυναμωθεί το επαγγελματικό προφίλ του ωφελούμενου;
- Κ: Θεωρώ πως ναι, γιατί μάθανε κάποιες τεχνικές για το πώς να επικοινωνήσουν,
πώς να λύσουν κάποια προβλήματα, όπως είναι και τα παράπονα του πελάτη,
δηλαδή άτομα που έχουν τελειώσει κυρίως το Λύκειο, χρειάζονται ένα θεωρητικό
υπόβαθρο, το οποίο να τους βοηθάει στη δουλειά τους. Φυσικά.
- Θα προχωρούσατε στην πρόσληψη ατόμου που θα είχε υλοποιήσει πρακτική
άσκηση με ανάλογο περιεχόμενο;
- Κ: Ναι, θεωρώ πως ναι.
- Με δεδομένο ότι τα προγράμματα αυτά αναφέρονται σε νέους με διαφορετικό
εκπαιδευτικό επίπεδο, από την υποχρεωτική εκπαίδευση έως τα ΑΕΙ, πώς
διασφαλίστηκε η αντιστοίχιση, συμβατότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με τα
εκπαιδευτικά τους προσόντα;
- Κ: Στη δικιά μας την περίπτωση που έχεις ένα παντοπωλείο και θέλεις ένα άτομο
να σου κάνει…, να είναι επικοινωνιακό, να είναι… εντάξει, το να έχει κάποιος
τελειώσει το Λύκειο σημαίνει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει άνετα. Βέβαια, υπήρχαν
και περιπτώσεις που σίγουρα και ο άλλος ο πτυχιούχος που θέλει να ασχοληθεί με
ένα τέτοιο αντικείμενο, έχει να κάνει με την όρεξη και τον ζήλο που δείχνει ένα
άτομο.
- Τα κυριότερα ζητήματα που προέκυψαν ή προβλήματα πώς αντιμετωπίστηκαν; Αν
προέκυψαν.
- Κ: … Ήμουνα τυχερή γιατί ήταν ένα άτομο το οποίο ήταν πάρα πολύ… έτσι… και
επικοινωνιακό και καλοπροαίρετο και… όλα με τη συζήτηση και με το διάλογο και
με την καλή θέληση τα λύναμε.
- Πώς αξιολογείτε το μέτρο της επιταγής κατάρτισης, καθώς και τη λογική της
παροχής δυνατότητας στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι τον πάροχο και το
αντικείμενο κατάρτισής τους, με δεδομένο τόσο το σημερινό κοινωνικοοικονομικό
περιβάλλον όσο και την επικρατούσα κατάσταση στην αγορά εργασίας;
- Κ: Βασικό, γιατί πολλές φορές θέλεις εσύ να επιλέξεις το πού θα πας, γιατί μερικές
φορές είναι κάποιες επιχειρήσεις που ο άλλος δεν θέλει να πάει. Δεν θέλει να πάει
γιατί δεν υπάρχουν καλές συνθήκες εργασίας. Μπορεί… σου λέει ο άλλος «εγώ δεν
θέλω να πάω εκεί, γιατί θα καθίσω παραπάνω». Μα λες «μα είναι έξι ώρες…». Και
σου λέει «δεν θέλω».
- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα σ’ αυτό;
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- Κ: Τα πλεονεκτήματα είναι ότι επιλέγεις εσύ εκεί που θέλεις να πας και να
αποκτήσεις την προϋπηρεσία που εσύ θέλεις. Μειονέκτημα πραγματικά δεν
βρίσκω. Είναι ότι επιλέγει ο άλλος.
- Σε περίπτωση, στη φάση ανασχεδιασμού της όλης παρέμβασης, ποια θα ήταν
εκείνα τα σημεία – πέρα από αυτά που αναφέρατε παραπάνω - που θα θέλατε ως
επαγγελματίας να συμπεριληφθούν, να ενισχυθούν ή να τροποποιηθούν;
- Κ: Το γεγονός ότι ακόμα και οι επιχειρήσεις οι μικρές, θα σας το έλεγα και οι
ατομικές επιχειρήσεις, μπορούν να έχουν ένα άτομο με τα προγράμματα τα
συγκεκριμένα είναι κάτι πολύ θετικό για εμάς, γιατί παλιότερα δεν δινόταν αυτή η
σημασία. Δηλαδή, δεν δινόταν αυτή η δυνατότητα. Τουλάχιστον… Το γεγονός ότι
μπορεί κάποιος να επιλέξει, το βρίσκω αν μη τι άλλο πάρα πολύ όμορφο. Βέβαια,
πολύς κόσμος, ιδίως και σε χωριά, δεν ξέρουν γι’ αυτά τα προγράμματα. Τώρα θα
μου πείτε πώς μπορεί να το μάθει; Αυτό δεν το ξέρω, το πώς μπορούν να μαθαίνουν
οι επιχειρήσεις. Θα πρέπει δηλαδή, ίσως να έχουν κάποιον να τους ενημερώσει,
είτε από τα παιδιά τους, είτε να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, είτε οτιδήποτε
άλλο. Αυτό νομίζω είναι ένα μείον, ότι πολλές επιχειρήσεις θέλουν αλλά δεν ξέρουν
πώς θα έχουν ένα τέτοιο άτομο.
- Ή σε επαφή με τους Δήμους ή ο Δήμος να διαθέσει κάποια…
- Κ: Ή ο Δήμος… ή αυτή η ενημέρωση… πραγματικά δεν το ξέρω.
- Ή από τους φορείς τους, τα σωματεία τους.

