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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το παρόν πόνημα (Παραδοτέο Γ) συνιστά τμήμα της εξωτερικής αξιολόγησης των
παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) που
υλοποιούνται στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα:
1. Της Επιταγής 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. Της Επιταγής 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.
Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνέχεια των 2 προηγούμενων Παραδοτέων (Α & Β),
διερευνώνται, αναλύονται, αποτυπώνονται και αποτιμώνται τα δεδομένα που
σκιαγραφούν και περιγράφουν την κατάσταση των ωφελουμένων έξι μήνες μετά την
έξοδό –ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρηση– τους από τις παραπάνω Πράξεις (δείκτες
μακροπρόθεσμου αποτελέσματος).
Ειδικότερα, και μεταξύ άλλων:


αναλύονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά –φύλο, ηλικία και εκπαιδευτικό
επίπεδο– του δείγματος (2.384 άτομα με πληθυσμό αναφοράς όλους τους
συμμετέχοντες των Πράξεων της ΠΑΝ που ολοκλήρωσαν ή αποχώρησαν πρόωρα
το χρονικό διάστημα μεταξύ 1.7.2014 έως και 30.6.2015),



αποτυπώνεται η μειονεκτική ή μη κατάσταση των ωφελούμενων (συμμετοχή
των

μειονεκτούντων

ατόμων

στις

Παρεμβάσεις),

κατανέμονται

οι

μειονεκτούντες συμμετέχοντες στις αντίστοιχες κατηγορίες (CO12, 13, 14, 15,
16, 17, 18) βάσει ΕΚΤ και παρουσιάζεται η θέση τους –και ανά κατηγορία– στην
αγορά εργασίας, την κατάρτιση ή την εκπαίδευση έξι μήνες μετά την έξοδό τους
από την Παρέμβαση,


υπολογίζονται και αναλύονται με βάση το φύλο, το εκπαιδευτικό επίπεδο, τη
μειονεκτική ή μη θέση των συμμετεχόντων, ο Δείκτης Μακροπρόθεσμου
Αποτελέσματος ΠΑΝ (CR10, CR11 & CR12) και ο Δείκτης Μακροπρόθεσμου
Αποτελέσματος ΕΚΤ για την ΠΑΝ (CR06 & CR09),
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απεικονίζεται η θέση των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση
ή την κατάρτιση κατά τη χρονική στιγμή της διεξαγωγής της τηλεφωνικής
έρευνας (περίπου 10 μήνες μετά την έξοδο από τις Παρεμβάσεις),



αποτυπώνονται όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί αποτελεσμάτων απασχόλησης,
αναλύονται και συσχετίζονται με το φύλο, το εκπαιδευτικό επίπεδο, τη
μειονεκτική ή μη θέση ενώ προσεγγίζεται στοχευμένα η πορεία των θέσεων
εργασίας που δημιουργήθηκαν μέσα από την παρεχόμενη υπηρεσία
μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας,



προσεγγίζονται και απαντώνται αξιολογικά ερωτήματα που διερευνούν την
αξιοπρέπεια και τη βιωσιμότητα της απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης των
ωφελούμενων έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση με άξονα την
ειδική μεθοδολογία που είχε εκπονηθεί στο πλαίσιο του Παραδοτέου Α, αλλά
και τη συνεξέταση επιπρόσθετων δεικτών καθώς η παρούσα αξιολόγηση αφορά
είτε την κατεχόμενη και όχι προσφερόμενη (άμεσο αποτέλεσμα) θέση εργασίας
είτε αυτοαπασχόληση σε δυνητικά πιο προχωρημένο στάδιο «ωρίμανσης»,



καταγράφονται τα αποτελέσματα των δεικτών ποιότητας της πρακτικής
άσκησης για όσους ωφελούμενους συμμετέχουν σε αντίστοιχα Προγράμματα τη
χρονική στιγμή έξι μήνες μετά τη λήξη της συμμετοχής τους από το Πρόγραμμα
σύμφωνα με την ειδική μεθοδολογία που είχε εκπονηθεί στο Παραδοτέο Α.

Παράλληλα, με δεδομένη την ανάγκη ανατροφοδότησης για τον ανασχεδιασμό των
Παρεμβάσεων, και με σκοπό την πληρέστερη δυνατή αξιολόγηση των Πράξεων, κρίθηκε
σκόπιμη η διερεύνηση, ανάλυση και κριτική αποτίμηση:


της επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής «διαδρομής» όσων ωφελούμενων ήταν
άνεργοι έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση, καθώς και της
προσωπικής τους «ανάγνωσης» σχετικά με τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν
στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας,



της αξιολόγησης των ωφελούμενων (σύνολο δείγματος και ανάλογα με την
εργασιακή, επαγγελματική ή εκπαιδευτική ιδιότητα) για την εκάστοτε
Παρέμβαση τόσο στο σύνολό της, όσο και σε επιμέρους πτυχές της (π.χ.
παρεχόμενες υπηρεσίες, δράσεις, διαδικασίες υλοποίησης και εφαρμογής)
καθώς

και

της

συμβολής

των

Προγραμμάτων

στην

ενίσχυση

της

απασχολησιμότητάς τους.
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Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Για το παρόν τμήμα της Εξωτερικής Αξιολόγησης (Παραδοτέο Γ) πραγματοποιήθηκαν:


Ποσοτική έρευνα πεδίου με πληθυσμό αναφοράς τους συμμετέχοντες που
ολοκλήρωσαν ή αποχώρησαν από την Παρέμβαση της ΠΑΝ το χρονικό
διάστημα μεταξύ 1.7.2014 έως και 30.6.2015 (πανελλαδικό δείγμα από άνδρες
και γυναίκες 18 έως 29 ετών, βάση 2.384 ατόμων). Η επιλογή του δείγματος
έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Monitoring of ESF
2014-2020: Practical example – Calculation of representative samples of
participants, October 2015).



Ποιοτική έρευνα με τη μορφή ομάδων εστίασης (focus groups). Ειδικότερα
διεξήχθησαν δύο ομαδικές συζητήσεις στην Αθήνα με τα εξής χαρακτηριστικά:
-

Άνδρες και γυναίκες 18 έως 29 ετών, ωφελούμενοι της ΠΑΝ που
βρίσκονταν σε θέση εργασίας έξι μήνες μετά την έξοδό τους από το
παρεχόμενο Πρόγραμμα.

-

Άνδρες και γυναίκες 18 έως 29 ετών, ωφελούμενοι της ΠΑΝ που ήταν
άνεργοι έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους
από την Παρέμβαση.



Ταυτόχρονα τα δεδομένα των παραπάνω ερευνών συσχετίστηκαν με στοιχεία
και ευρήματα που προέκυψαν από το Παραδοτέο Β (αξιολόγηση Άμεσου
Αποτελέσματος, Σχεδιασμού/Στρατηγικής, Υλοποίησης, Αποτελεσματικότητας,
της Αποδοτικότητας, Επιπτώσεων-Αντικτύπου και της Σύνδεσης με το Σύστημα
«Εγγύηση για τη Νεολαία»).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διενέργεια των ομάδων εστίασης, ως ένα μεθοδολογικό
εργαλείο άντλησης ποιοτικών δεδομένων, συνίσταται στην ποιοτική διερεύνηση και
εμβάθυνση των δεδομένων της ποσοτικής έρευνας, καθώς και την περαιτέρω ανάδειξη
της οπτικής των ωφελουμένων (γνώσεις, εμπειρίες, βιώματα, προβληματισμούς) για
βασικές πτυχές και παραμέτρους των υπό αξιολόγηση Πράξεων ώστε να
εμπλουτισθούν οι αξιολογικές κρίσεις.
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Βασικές Όψεις Μακροπρόθεσμου Αποτελέσματος
Αξιολογικές Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα
 Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος

Από το σύνολο του δείγματος των 2.384 συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ:


Φύλο: Το 39,9% ήταν άνδρες και το 60,1% γυναίκες.



Ηλικία: Το 31,0% ανήκαν στη ηλικιακή ομάδα 18 έως 24 ετών και το 69,0% ήταν
ηλικίας από 25 έως 29 ετών.

 Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Το 63,2% ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή/και
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 33,9% τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το
2,9% απόφοιτοι Δημοτικού, Γυμνασίου και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

 Μειονεκτούσες Ομάδες

Η συμμετοχή των μειονεκτούντων ατόμων στις 2 υπό αξιολόγηση Πράξεις ανέρχεται
στο 32,6% (777 μοναδικά άτομα) επί του συνόλου των ωφελουμένων του δείγματος.
Συνολικά, για τα άτομα που εμπίπτουν σε μια ή περισσότερες μειονεκτούσες ομάδες
και βάσει των ειδικών χαρακτηριστικών τους προκύπτει ότι στο σύνολο των
ωφελουμένων της ΠΑΝ:


το 23,9% είναι μέλη νοικοκυριών χωρίς κανέναν εργαζόμενο (CO12),



το 10,9% είναι μέλη νοικοκυριού που δεν εργαζέται κανείς και διαβιούν
συντηρούμενα τέκνα (CO13),



το 8,7% είναι μέλη μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα
(CO14),



το 3,6% (CO15) είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης (1,3%),
Ρομά (0,2%) ή μετανάστες (2,1%)



το 1,3% άτομα με αναπηρία (CO16),



το 0,67% πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο ή απεξαρτημένα άτομα ή
φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι (CO17),

 το 0,13% άστεγοι (CO18).
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 Θέση ωφελουμένων της ΠΑΝ στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση ή
κατάρτιση έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση

Έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση, η θέση των ερωτώμενων
ωφελούμενων στην αγορά εργασίας, την κατάρτιση ή την εκπαίδευση είχε ως εξής:


το 76,5% ήταν άνεργοι,



το 19,95% ήταν εργαζόμενοι,



το 1,8% βρίσκονταν σε αυτοαπασχόληση,



το 0,7% συμμετείχαν σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης,



το 0,7% συμμετείχαν σε πρόγραμμα μαθητείας μέσω ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ ή ΕΠΑ.Λ.,



το 0,7% πρόγραμμα κατάρτισης (επιδοτούμενο ή μη).

 Θέση ωφελουμένων της ΠΑΝ στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση ή
κατάρτιση τη χρονική στιγμή διεξαγωγής της ποσοτικής έρευνας
(περίπου δέκα μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση)

Κατά τη χρονική στιγμή διεξαγωγής της τηλεφωνικής έρευνας (περίπου 10 μήνες μετά
την έξοδό τους από την Παρέμβαση),


το 74% των ερωτηθέντων είναι άνεργοι εκ των οποίων το 71% εγγεγραμμένοι
και το 3% μη εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ,



το 21% εργαζόμενοι,



το 3% αυτοαπασχολούμενοι,



το 3% μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές,



το 1% πρακτικά ασκούμενοι.

 Δείκτης Μακροπρόθεσμου Αποτελέσματος ΠΑΝ

Ακριβώς έξι μήνες μετά την έξοδο –ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρηση– από την
Παρέμβαση της ΠΑΝ


το 19,9% (474 άτομα) κατέχουν θέση εργασίας (CR 11),
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το 1,8% (42 άτομα) αυτοαπασχολούνται (CR 12),



το 1,9% (45 άτομα) συμμετέχουν σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση, προγράμματα
κατάρτισης που οδηγούν σε επαγγελματικό προσόν, μαθητεία ή πρακτική
άσκηση (CR 10).

 Δείκτης Μακροπρόθεσμου Αποτελέσματος ΕΚΤ για την ΠΑΝ


Το 21,6% (516 άτομα) του συνόλου του δείγματος των ωφελουμένων της ΠΑΝ
κατέχουν

θέση

απασχόλησης,

συμπεριλαμβανομένης

και

της

αυτοαπασχόλησης, έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή
τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ (δείκτης CR 06).


Το 30,8% (159 στα 516 άτομα) του παραπάνω δείκτη (CR 06) αφορά άτομα που
προέρχονται από μειονεκτούσες πληθυσμιακές κατηγορίες. Κατά αυτόν τρόπο,
η τιμή του σχετικού δείκτη (CR 09) διαμορφώνεται στο 6,7% του συνόλου του
δείγματος των ωφελουμένων της ΠΑΝ (2.384 άτομα).

 Συνδυασμοί αποτελεσμάτων απασχόλησης


Το 72,7% (1.733 άτομα) των ερωτηθέντων ωφελουμένων της ΠΑΝ δεν κατείχαν
θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης τόσο κατά τη χρονική περίοδο έως και
28 ημέρες (άμεσο αποτέλεσμα) όσο και τη χρονική στιγμή ακριβώς έξι μήνες
(μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα) μετά την έξοδό τους –ολοκλήρωση ή πρόωρη
αποχώρηση– από την Παρέμβαση της ΠΑΝ.



Αντίστοιχα, το 5,7% (135 άτομα) ενώ βρίσκονταν σε απασχόληση ή
αυτοαπασχόληση έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη
αποχώρησή τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ, έξι μήνες μετά έχουν απολέσει
την ιδιότητα του εργαζομένου ή αυτοαπασχολουμένου.



Το 14,2% (339 άτομα) των ερωτηθέντων έξι μήνες μετά την έξοδό τους από τις
υπό αξιολόγηση Πράξεις κατέχουν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης,
όταν έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους
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από

την

Παρέμβαση

της

ΠΑΝ

δεν

βρίσκονταν

σε

απασχόληση

ή

αυτοαπασχόληση.


Έξι μήνες μετά την έξοδό τους από τις υπό αξιολόγηση Πράξεις, το 5,1% (121
άτομα) των ερωτηθέντων διατηρούν την ίδια θέση απασχόλησης ή
αυτοαπασχόλησης που κατείχαν έως και 28 μέρες μετά την ολοκλήρωση ή την
πρόωρη αποχώρησή τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ.



Το 2,3% (56 άτομα) των ερωτηθέντων έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την
Παρέμβαση της ΠΑΝ κατέχουν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης
διαφορετική από αυτή που κατείχαν το χρονικό διάστημα έως και 28 ημέρες
μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από τις υπό αξιολόγηση
Πράξεις.

Από τους 2.072 ερωτηθέντες ωφελούμενους της ΠΑΝ που δε βρίσκονταν σε
απασχόληση ή αυτοαπασχόληση κατά τη χρονική στιγμή έως και 28 ημέρες (άμεσο
αποτέλεσμα) μετά την έξοδό τους –ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρηση– από την
Παρέμβαση της ΠΑΝ:


Το 83,6% (1.733 άτομα) δεν κατείχαν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης
ούτε κατά τη χρονική στιγμή ακριβώς έξι μήνες (μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα)
μετά την έξοδό τους –ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρηση– από την Παρέμβαση
της ΠΑΝ.



Το 16,4% (399 άτομα) κατείχαν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης κατά τη
χρονική στιγμή ακριβώς έξι μήνες (μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα) μετά την έξοδό
τους –ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρηση– από την Παρέμβαση της ΠΑΝ.

Από τα 312 άτομα των ερωτηθέντων ωφελουμένων της ΠΑΝ που κατείχαν θέση
απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης κατά τη χρονική περίοδο έως και 28 ημέρες (άμεσο
αποτέλεσμα) μετά την έξοδό τους –ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρηση– από την
Παρέμβαση της ΠΑΝ:


Το 43,3% (135 άτομα) δεν βρίσκονταν σε απασχόληση ή αυτοαπασχόληση κατά
τη χρονική στιγμή ακριβώς έξι μήνες (μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα) μετά την
έξοδό τους –ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρηση– από την Παρέμβαση της ΠΑΝ.
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Το 38,8% (121 άτομα) βρίσκονταν στην ίδια θέση

απασχόλησης ή

αυτοαπασχόλησης κατά τη χρονική στιγμή ακριβώς έξι μήνες (μακροπρόθεσμο
αποτέλεσμα) μετά την έξοδό τους –ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρηση– από
την Παρέμβαση της ΠΑΝ.


Το 17,9% (56 άτομα) βρίσκονταν σε διαφορετική θέση απασχόλησης ή
αυτοαπασχόλησης κατά τη χρονική στιγμή ακριβώς έξι μήνες (μακροπρόθεσμο
αποτέλεσμα) μετά την έξοδό τους –ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρηση– από
την Παρέμβαση της ΠΑΝ.

 Αξιολόγηση των θέσεων απασχόλησης που κατείχαν οι ωφελούμενοι
της ΠΑΝ έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση


Tο 81% (382 άτομα) των ερωτηθέντων ωφελουμένων που εργάζονταν έξι μήνες
μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την Παρέμβαση
έλαβαν μόνο μια προσφορά εργασίας ενώ το 19% (92 άτομα) δέχτηκαν
περισσότερες από μια, με μέσο όρο τις 2 επιπλέον, προσφορές.



Ενδεικτικό της διασύνδεσης της ολοκλήρωσης του Προγράμματος, και κατά
συνέπεια της συμβολής του στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των
ωφελουμένων, αποτελεί ότι το 98% όσων εργάζονταν είχαν ολοκληρώσει το
Πρόγραμμα.



Το 51% (239 άτομα) όσων συμμετείχαν και στο σκέλος της πρακτικής άσκησης
έλαβαν προσφορά εργασίας από την επιχείρηση στην οποία την υλοποίησαν
(επιχείρηση υποδοχής) με το 90% (214 άτομα) να αποδέχονται την
προσφερόμενη θέση. Στο 84% (201 άτομα) αυτών των περιπτώσεων, η θέση
εργασίας προσφέρθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος, δηλαδή καταγράφεται
μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης μισθωτής
εργασίας. Στην αντίπερα όχθη, το 49% (227 άτομα) δέχτηκαν προσφορά
εργασίας από κάποια άλλη επιχείρηση.



Οι θέσεις εργασίας στη συντριπτική τους πλειοψηφία (89% - 423 άτομα)
προήλθαν από τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας ενώ το 10% από το στενό (6%
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ΝΠΔΔ ) ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (1% ΝΠΙΔ και 3% άλλα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου).


Το 60% (286 άτομα) των ερωτηθέντων διατηρούν την απασχόληση που κατείχαν
έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ ενώ 4 στους 10
(40%/188 άτομα) δεν εργάζονται πλέον σε αυτή τη θέση εργασίας με τους
βασικότερους λόγους να αφορούν:
o 58% (109 άτομα) λήξη σύμβασης,
o 28% (53 άτομα) παραίτηση/οικειοθελής αποχώρηση,
o 14% (26 άτομα) απόλυση.



Το 53% (251 άτομα) των ερωτηθέντων συμμετεχόντων στην ΠΑΝ έξι μήνες μετά
την έξοδό τους εργάζονταν με σύμβαση αορίστου χρόνου, το 40% (190 άτομα)
με σύμβαση ορισμένου χρόνου και μέση χρονική διάρκεια τους 5,5 μήνες, το 2%
(8 άτομα) είχαν σύμβαση έργου με υποχρέωση σχεδόν καθημερινής (μέσο όρο
4,9 ημέρες εβδομαδιαίως) και πολύωρης (μέσο όρο 6,4 ώρες ημερησίως)
παρουσίας στην επιχείρηση.



Το 64% (161 άτομα) των ωφελουμένων με σύμβαση αορίστου χρόνου κατείχαν
θέση πλήρους απασχόλησης, το 28% (70 άτομα) μερικής απασχόλησης με μέσο
όρο 4,4 ωρών ημερησίως, το 7% (17 άτομα)

εργάζονταν με καθεστώς εκ

περιτροπής εργασίας με μέσο όρο 3,6 ημερών εβδομαδιαίως και το 2% (5
άτομα)

ήταν εποχικά εργαζόμενοι. Η μερική απασχόληση ήταν προϊόν

πρωτοβουλίας (ηθελημένη επιλογή) του 13% των εν λόγω εργαζομένων ενώ η εκ
περιτροπής εργασία εμφανίζεται ως ηθελημένη επιλογή του 12% των
εργαζομένων υπό αυτό το καθεστώς.


Το 57% (109 άτομα) των θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου αφορούσαν πλήρη
απασχόληση, το 29% (55 άτομα) μερική απασχόληση με μέσο όρο 4,6 ωρών
ημερησίως, το 5,8 % (11 άτομα) εργάζονταν με καθεστώς εκ περιτροπής
εργασίας με μέσο όρο 3,3 ημερών εβδομαδιαίως και το 8,9% (17 άτομα) ήταν
στο πλαίσιο εποχικής εργασίας. Η μερική απασχόληση ήταν προϊόν
πρωτοβουλίας (ηθελημένη επιλογή) του 13% των εν λόγω εργαζομένων ενώ η εκ
περιτροπής εργασία εμφανίζεται ως ηθελημένη επιλογή του 18% των
εργαζομένων υπό αυτό το καθεστώς.
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Η μέση μηνιαία καθαρή αμοιβή για τις θέσεις απασχόλησης που κατείχαν οι
ωφελούμενοι της ΠΑΝ έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση
ανέρχεται σε 450€. Το 31% (14%<300€ και 301€<17%<400€) των εν λόγω
εργαζομένων αμείβεται με μηνιαίο μισθό χαμηλότερο των 400€ ενώ μόλις το
16% έχει μηνιαίες αποδοχές που υπερβαίνουν τα 600€. Ειδικότερα, ο μέσος
μισθός διαμορφώνεται στα 423,97€ για τους συμμετέχοντες ηλικίας 18 έως 24
ετών και στα 473€ για την ηλικιακή ομάδα 25 έως 29 ετών.



Για το 37% (162 άτομα) των ωφελουμένων που εργάζονταν και διαθέτουν
επαγγελματική εμπειρία εντοπίζεται ισχυρή σχέση της εν λόγω θέσης εργασίας
με την προγενέστερη επαγγελματική τους εμπειρία.



Για το 56% (266 άτομα) των ωφελουμένων το επίπεδο προσόντων της θέσης
απασχόλησης που κατείχαν έξι μήνες μετά την έξοδό τους από το Πρόγραμμα
ήταν αντίστοιχο των προσόντων που διαθέτουν.



Αναφορικά με τη συνάφεια σπουδών και αντικειμένου θέσης εργασίας, για το
39% (185 άτομα) των ερωτηθέντων ωφελουμένων αυτή χαρακτηρίζεται ως
τουλάχιστον μεγάλη.



Το 61% (290 άτομα) των ωφελουμένων της ΠΑΝ δηλώνουν πολύ ή απόλυτα
ικανοποιημένοι από τη θέση εργασίας που κατείχαν έξι μήνες μετά την
ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από το Πρόγραμμα



Το 95% (449 άτομα) των ερωτηθέντων δεν είχαν υποστεί κανενός είδους
βλαπτική μεταβολή στην εργασία τους.

 Αξιολόγηση της αυτοαπασχόλησης των ωφελουμένων της ΠΑΝ έξι μήνες
μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση


Οι ωφελούμενοι που έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή
τους από την Παρέμβαση δηλώνουν αυτοαπασχολούμενοι κατανέμονται στις
επιμέρους κατηγορίες ως εξής:
-

36% αυτοαπασχολούμενοι,

-

26% συμβοηθούντα μέλη στις οικογενειακές επιχειρήσεις χωρίς αμοιβή
αλλά διαβίωση στο ίδιο νοικοκυριό,

-

14% αυτοαπασχολούμενοι σε έναν εργοδότη,
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-

10% εργοδότες,
10% συμβοηθούντα μέλη στις οικογενειακές επιχειρήσεις με δηλωμένη
αμοιβή,

-



5% σε φάση έναρξης επαγγέλματος.

Η λήψη απόφασης για αυτοαπασχόληση φαίνεται να είναι συνάρτηση
περισσότερων του ενός παραγόντων.



Η επιθυμία για αυτοαπασχόληση εμφανίζεται ως βασικός λόγος για το 67% των
σχετικώς ερωτηθέντων ενώ η επιλογή της αυτοαπασχόλησης συνδέεται για το
50% με τη μη λήψη προσφοράς εργασίας ή τη μη ικανοποίηση από τις
προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης.



Το μηνιαίο εισόδημα, λοιπόν, των περισσότερων αυτοαπασχολούμενων
ανέρχεται στα 600€ (διάμεσος) με μέσο όρο τα 980€.



Το 81% των εγχειρημάτων αυτοαπασχόλησης έχουν τη μορφή της ατομικής
επιχείρησης ενώ ο μέσος όρος υπαλλήλων που απασχολούν οι επιχειρήσεις στις
οποίες εντάσσεται η αυτοαπασχόληση (εξαιρουμένων των ερωτώμενων)
ανέρχεται σε 0,8 υπαλλήλους/επιχείρηση με διάμεσο το 0, δηλαδή η
αυτοπασχόληση

με

όποια

διάστασή

της

λαμβάνει

χώρα

σε

πολύ

μικρές/ατομικές επιχειρήσεις.


Οι περισσότερες επιχιερήσεις εμφανίζονται να έχουν περίπου 6 πελάτες.

 Αξιολόγηση των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης που συμμετείχαν
οι ωφελούμενοι

της ΠΑΝ έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την

Παρέμβαση (11 ωφελούμενοι)
Συνολικά μόλις 11 ωφελούμενοι της ΠΑΝ ήταν σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης το
χρονικό

σημείο

έξι

μήνες

μετά

την

έξοδό

τους

από

την

Παρέμβαση.

Με δεδομένο τον πολύ μικρό –και κατά συνέπεια μη στατιστικά επεξεργάσιμο– αριθμό
ωφελουμένων που συμμετείχαν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης δεν μπορούν να
προκύψουν έγκυρες αξιολογικές διαπιστώσεις.
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 Διερεύνηση και αξιολόγηση της επαγγελματικής ή/και εκπαιδευτής
διαδρομής των ωφελουμένων της ΠΑΝ που ήταν άνεργοι έξι μήνες
μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση



Το 81%, λοιπόν, των εν λόγω ωφελουμένων είναι μακροχρόνια άνεργοι ενώ το
60% αυτών είναι άνεργοι περισσότερο από 2 έτη.



Το 89% δεν έλαβαν καμία προσφορά εργασίας το μεσοδιάστημα μεταξύ του
δεύτερου και του έκτου μήνα από την ολοκλήρωση ή της πρόωση αποχώρησή
τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ ενώ το 11% δέχτηκε τουλάχιστον μια
προσφορά απασχόλησης με το 45% εξ αυτών να αποδέχονται την
προσφερόμενη θέση και το 54% να μην την αποδέχονται για λόγους που
σχετίζονται κυρίως με το ύψος της αμοιβής, άλλα προσωπικά ζητήματα, την
απόσταση από τον τόπο κατοικίας ή την έλλειψη ενδιαφέροντος ως προς το
εργασιακό αντικείμενο,

 Το 95% των ωφελουμένων της ΠΑΝ που ήταν άνεργοι έξι μήνες μετά την έξοδό
τους από την Παρέμβαση βρίσκονταν στην ίδια εργασιακή κατάσταση και το
προηγούμενο πεντάμηνο .


Η οικονομική κρίση, η έλλειψη γνωριμιών και δικτυώσεων, η έλλειψη
εργασιακής εμπειρίας και η ανεπαρκής ζήτηση για την ειδικότητά τους
προβάλλουν ως οι πιο σημαντικές παράμετροι που δυσχεραίνουν την ένταξή
τους στην αγορά εργασίας.



Οι αγγελίες στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, η ενεργοποίηση των φιλικών και
οικογενειακών δικτύων, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης αλλά και η
απεύθυνση τους φορείς κατάρτισης αποτελούν τους βασικότερους τρόπους για
αναζήτηση εργασίας.



Η προσφορά εργασίας σε ένα έννομο/σύννομο πλαίσιο μοιάζει να εκπληρώνει
τις βασικές προσδοκίες και προδιαγραφές ποιότητας – αξιοπρέπειας που θέτουν
οι ωφελούμενοι.

15

 Αξιολόγηση των προγραμμάτων στο πλαίσιο της ΠΑΝ και της συμβολής
τους στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων


Το 39% του συνόλου των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η συμμετοχή τους στην
Παρέμβαση συνέβαλε πολύ ή/και απόλυτα στην προσπάθειά τους να ενταχθούν
στην αγορά εργασίας ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα



Η διεύρυνση και απόκτηση γνώσεων, η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων, η
δικτύωση με επιχειρήσεις και η αναβάθμιση επαγγελματικού προφίλ αποτελούν
τις βασικότερες όψεις της συμβολής των Προγραμμάτων στην ενδυνάμωση της
απασχολησιμότητας των ωφελούμενων.



Ως κυριότερα δυνατά σημεία των Προγραμμάτων αναφέρονται η απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας με την έννοια της προϋπηρεσίας, η θεωρητική κατάρτιση
με τη διάσταση της διεύρυνσης γνώσεων, η πρακτική άσκηση στη βάση της
απόκτησης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η δικτύωση με
επιχειρήσεις.



Στα αδύναμα σημεία των Παρεμβάσεων καταγράφονται το θεωρητικό σκέλος, η
καθυστέρηση καταβολής των προβλεπόμενων επιδομάτων, η μικρή πιθανότητα
εξεύρεσης εργασίας και η αναντιστοιχία της θεωρητικής επιμόρφωσης είτε με
το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης είτε με τις σπουδές, το επαγγελματικό
προσανατολισμό ή την ειδίκευση των ωφελούμενων.



Το 88% των ερωτώμενων δήλωσαν ότι είναι ευνοϊκά διακείμενοι στην συνέχιση
της υλοποίησης Προγραμμάτων ομοειδούς χαρακτήρα και στόχευσης.



Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι αξιολογήσεις των συμμετεχόντων εμφανίζουν ένα
σχετικό βαθμό διαφοροποίησης ανάλογα με την παρούσα εργασιακή ή
εκπαιδευτική τους κατάσταση, καθώς και τον πάροχο κατάρτισης.

16

 Διαπιστώσεις από την Ποιοτική Έρευνα (ομάδες εστίασης)

Από τη συζήτηση των ομάδων εστίασης αναδεικνύονται, μεταξύ άλλων:


Η απόσταση ανάμεσα στις υψηλές προσδοκίες για είσοδο στην απασχόληση και
την επίγνωση των περιορισμών που προκύπτουν από την τρέχουσα κατάσταση
της ελληνικής οικονομίας και της απορρυθμισμένης αγοράς εργασίας.



Η σημασία συμπληρωματικών προσδοκιών, οι οποίες, εξαιτίας ακριβώς των
δυσχερειών που παράγει το ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο, καθίστανται συχνά
κεντρικές: η επιδότηση, η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, η ενίσχυση
προσόντων, η επαγγελματική κοινωνικοποίηση μέσω της πρακτικής άσκησης, η
απόκτηση γνώσεων για τα δικαιώματα και την επικοινωνία στον εργασιακό
χώρο.



Η αντίφαση ανάμεσα στην θετική αξιολόγηση της χρησιμότητας της πρακτικής
άσκησης και την αίσθηση, από την άλλη μεριά, ότι οι πρακτικά ασκούμενοι στην
πραγματικότητα βρίσκονται στις θέσεις αυτές για να καλύπτουν ευκαιριακές
ανάγκες των επιχειρήσεων.



Η ανάγκη συστηματοποίησης της ενημέρωσης, στη βάση ενός διαφανούς
συνόλου κανόνων, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων όλων των εμπλεκομένων
(παρόχων κατάρτισης, επιχειρήσεων και τελικών ωφελουμένων), που να
περιορίζει, μεταξύ άλλων, τις καταχρηστικές πρακτικές.



Η ανάγκη, στο πλαίσιο αυτό, αναβάθμισης της ποιότητας της πρακτικής
άσκησης (και της συμβουλευτικής υποστήριξης και εποπτείας), ώστε οι
επιχειρήσεις να αναβαθμίζονται σε χώρους μάθησης όπου οι ωφελούμενοι
αποκτούν πραγματικά χρήσιμες δεξιότητες.



Το αίτημα για αποτελεσματικότερη σύζευξη θεωρητικής κατάρτισης και
πρακτικής άσκησης, σύνδεση της θεωρητικής κατάρτισης με την εκπαιδευτική
παρακαταθήκη του ωφελούμενου, και ανάδειξη της αξίας των οριζόντιων
θεματικών ενοτήτων.



Η διασφάλιση μεγαλύτερης σύνδεσης-εξειδίκευσης μεταξύ των προσφερόμενων
γνώσεων/δεξιοτήτων με το εκπαιδευτικό επίπεδο και τις

ανάγκες των

συμμετεχόντων.
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Η ανάγκη ενός ενιαίου πλαισίου για τα προγράμματα σπουδών, το εκπαιδευτικό
υλικό και την επιλογή των εκπαιδευτών, ώστε το τελικό «προϊόν» να είναι κατά
το δυνατόν ομοιογενές για όλους τους ωφελούμενους.



Η σημασία της θέσπισης κριτηρίων και προδιαγραφών επιλεξιμότητας κυρίως
σε ό,τι αφορά στους παρόχους κατάρτισης και τις επιχειρήσεις υποδοχής
πρακτικά ασκούμενων, ώστε να ομογενοποιηθούν κατά το δυνατόν οι
παρεχόμενες υπηρεσίες που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι.



Η σύνδεση των Παρεμβάσεων με ένα αποτελεσματικό σύστημα διάγνωσης των
αναγκών της αγοράς εργασίας.
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ABSTRACT
This essay (Deliverable C) forms a part of the external evaluation of the interventions of
the Initiative for Youth Employment (I.Y.E.) implemented in Greece and more specifically
of:

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.

In this context, and following the 2 previous Deliverables (A & B), the data that illustrate
and describe the situation of the beneficiaries six months after leaving the above
Acts(Completion or early withdrawal) are being investigated, analyzed, reflected and
measured (long-term outcome indicators).

In particular, among other things:


demographic characteristics -gender, age and educational level – of the sample
are being analyzed (2,384 people, all of the I.Y.E. Acts participants, who
completed or prematurely dropped out of the program as reference population,
within the period from 01/07/2014 until 30/06/2015),



the status (less-favored or not) of the beneficiaries, is reflected (participation of
disadvantaged people in the Interventions) and disadvantaged participants are
distributed in the respective categories (CO12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) based on
the ESF. Their position is presented –also per category- in employment, training
or education six months after leaving the Intervention,
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the Indicator of long-term affect of I.Y.E (CR10, CR11 & CR12) and the Indicator
of long-term affect of the ESF for the I.Y.E (CR06 & CR09), are calculated and
analyzed on the basis of gender, educational level, the less-favored or not
position of the participants.



the position of the beneficiaries in employment, education or training at the time
of the telephone survey (about 10 months after leaving the Interventions) is
illustrated.



all possible combinations of the employment results are presented, analyzed and
correlated with gender, educational level, the less-favored or not position of the
beneficiaries, while the course of the jobs created through the supplied service
for the convention of the traineeship service to an employment contract is
targeted.



evaluative questions that explore the dignity and sustainability of employment or
self-employment of the beneficiaries six months after leaving the intervention,
are approached and answered, focusing on the specific methodology developed
under the Deliverable A, but also on the joint examination of additional
indicators, as the current evaluation concerns : a. either the occupied and not
the offered job position (direct effect)

or b. the self-employment,

in a

potentially more advanced stage of maturity


the results of the quality indicators of the internship (traineeship) for those
beneficiaries participating in respective projects at six months after the end of
their participation in the program, are being recorded, according to the specific
methodology developed within Deliverable A.

At the same time, given the need for feedback for the redesign of the Interventions, and
aiming to the fullest possible assessment of the Acts, it is appropriate to investigate,
analyze and critically evaluate:


the vocational or educational "journey" of those beneficiaries that were
unemployed six months after leaving the intervention, as well as their personal
"reading" on the difficulties they face in entering the labor market
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the evaluation of the beneficiaries (total of sample and according to the
employment, vocational or educational status) for each Intervention as a whole,
and also in its individual aspects (eg provided services, actions, implementation
procedures and application) and of the contribution of the Programs in
enhancing their employability.

Evaluation Methodology
For the section of the External Evaluation (Deliverable C) the following activities were
held:


Quantitative field research referred to the participants who completed or
withdrew from the Intervention of the I.Y.E, within the period from 07.01.2014
until 06.30.2015 (nationwide sample of men and women 18-29 years old, based
on 2,384 people). The selection of the sample was made in accordance with the
directives of the European Commission (Monitoring of ESF 2014-2020: Practical
example – Calculation of representative samples of participants, October 2015).



Qualitative research (focus groups). In particular two group discussions were
held in Athens, with the following characteristics:
-

Men and women aged among 18- to 29-year-olds, I.Y.E. beneficiaries
who were employed six months after leaving the program.

-

Men and women aged among 18- to 29-year-olds, I.Y.E. beneficiaries
who were unemployed six months after their completion or their early
dropping out of the Intervention.



At the same time the data of the above researches were associated with data
and findings resulting from the Deliverable B (evaluation of Direct Effect,
Planning / Strategy, Implementation, Effectiveness, Efficiency, Impact and
Connection to the System "Youth Guarantee").

It is worth noting that focus groups as a qualitative research technique, is used for
investigating and getting more in-depth interpretation of the data collected through
quantitative research. At the same time, it highlights the perspectives of the
21

beneficiaries (knowledge, experience, experiences, and reflections) for basic aspects and
parameters of the Acts under evaluation, in order to enrich the validity of the findings.

Basic Aspects of the Long-term Result
Evaluative Ascertainment - Conclusions
 Demographics of the sample

Out of the whole sample of the 2.384 participants in the YEI (Youth Employment
Initiative) intervention:


Gender: 39,9% were men and 60,1% were women.



Age: 31,0% were categorized in the age group 18 - 24 years of age and 69,0%
were between 25 - 29 years old.



Level of education: 63,2% were secondary or/and post secondary education
graduates, 33,9% had a tertiary education degree while 2,9% had graduated
from primary school, high school and Second Chance Schools.

 Disadvantaged / Vulnerable Groups

The level of participation of disadvantaged individuals within the two under evaluation
Acts reached 32,6% (777 unique individuals) out of the total number of beneficiaries
composing the sample.
In total regarding the individuals categorised in either one or more of the vulnerable
groups and based on their particular caracteristics, it is derived that out of the total
mumber of the beneficiaries of YEI:


23,9% are members of households without any employed persons (CO12),



10,9% are members of households without any employed persons that include
dependent children (CO13),



8,7% are members of single parent households that include dependent children
(CO14),

22



3,6% (CO15) are members of the muslim minority in Thrace (1,3%), Roma (0,2%)
or immigrants (2,1%)



1,3% are individuals with disabilities (CO16),



0,67% are refugees or asylum seekers or individuals emerging from
dependencies or inmates/ released from prison (CO17),



0,13% are homeless people (CO18).

 The position of the beneficiaries of YEI in the labour market, in education or
training, six months after the end of their participation in the Intervention

A semester after they exited the Intervention, the posistion of the beneficiaries in the
labour market, in education or thaining can be described as follows:


76,5% were unemployed,



19,95% were employed,



1,8% were self employed,



0,7% participated in internship initiatives / programs,



0,7% participated in apprenticeship programs via Vocational Schools, the Greek
Manpower Employment Organisation (OAED - Public Employment Service) or
Vocational High School,



0,7% participated in training programs (either funded or not).

 The position of the beneficiaries of YEI in the labour market, in education or
training at the time the quantitative research was being conducted
(approximately 10 months after the end of their participation in the
Intervention)

During the time the telephone research was being conducted (almost 10 months after
the beneficiaries concluded their participation in the Intervention),


74% of the respondents were unemployed and 71% of them were registered in
OAED, while 3% were not registered,



21% were employed,



3% were self-employed,
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3% were pupils, students,



1% were interns.

 Long-term Result Indicator YEI

Exactly six months after the beneficiaries exited the Intervention orchestrated within YEI
–either concluding the program or prematurely leaving it,


19,9% (474 individuals) held a job (CR 11),



1,8% (42 individuals) were self employed (CR 12),



1,9% (45 individuals) participated in continuous education, training programs
that led to professional qualification acquirement, apprenticeship or internship
programs (CR 10).

 Long-term Result Indicator ESF for YEI


21,6% (516 individuals) out of the total sample of beneficiaries of YEI held a work
post, including self employment, six months after either they concluded the
program or they prematurely left it (indicator CR 06).



30,8% (159 out of 516 individuals) of the percentage corresponding to the
indicator mentioned above (CR 06) refers to individuals coming from vulnerable /
disadvantaged population sections. Thus, the value of the relevant indicator (CR
09) reaches 6,7% of the total of the YEI beneficiaries sample (2.384 individuals).

 Combinations of employment results


72,7% (1.733 individuals) of the respondents YEI beneficiaries neither had a job
nor were self employed during the period up to 28 days (immediate result) or
even six months (long-term results) after they either concluded the program or
prematurely left it.
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Respectively, while 5,7% (135 individuals) were either employed of self employed
up to 28 days after their conclusion or premature exit from the YEI Intervention,
six months later they have lost their employment or self employment status.



14,2% (339 individuals) of the respondents six months after they exited the –
under evaluation- Acts are either employed or self employed, even though up to
28 days after they either concluded or prematurely exited the Interventions
within YEI they were not in employment or self employment.



Six months after they exited the –under evaluation- Acts, 5,1% (121 individuals)
of the respondents held the same employment position or remained self
employed just as they were up to 28 days after they either concluded of
prematurely left the YEI Program.



2,3% (56 individuals) of the respondents six months after they exited the YEI
Intervention had a different job or were otherwise self employed compared to
the job they had up to 28 days after they either concluded or prematurely left
the Acts that are under evaluation.

Out of 2.072 respondents - beneficiaries of YEI, who were not in employment or self
employment 28 days (immediate result) after they exited –either concluding or
prematurely leaving- the YEI Intervention:


83,6% (1.733 individuals) neither had a job nor were self employed exactly six
months (long term result) after they exited the YEI Intervention –either
concluding the program or prematurely leaving it.



16,4% (399 individuals) had a job or were self employed exactly six months (long
term result) after they exited the YEI Intervention –either concluding the
program or prematurely leaving it.

Out of the 312 individuals of the respondents – beneficiaries of YEI who were either
employed or self employed at the time up to 28 days (immediate result) after they
either concluded or prematurely exiting the YEI Intervention:


43,3% (135 individuals) were neither employed nor self employed exactly after
six months (long term result) after they either concluded or prematurely exited
the YEI Program.
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38,8% (121 individuals) had the same work position or were the same way self
employed compared to their status exactly six months (long term result) after
they either concluded or prematurely left the YEI Intervention.



17,9% (56 individuals) had a different job or were otherwise self employed
exactly six months (long term result) after they either concluded or prematurely
left the YEI Intervention.

 Evaluation of the work positions the YEI beneficiaries had six months after the
exited the Intervention


81% (382 individuals) of the respondents beneficiaries who were employed six
months after they either concluded or prematurely left the YEI Program received
only one job offer, while 19% (92 individuals) received more than one job offers,
with an overall average of plus two.



Indicative of the interrelation between the conclusion of the Program and the
consequent enhancement of the employability of the beneficiaries, is the fact
that 98% of the employed individuals had concluded the Program.



51% (239 individuals) of the participants concluding the internship section
received a job offer from the business in which they did their internship (host
business) and 90% (214 individuals) accepted the offered position. In 84% (201
individuals) of the cases described above, the work position was offered within
the framework of the Program, meaning there was a conversion of the internship
to a paid employment contract. On the contrary, 49% (227 individuals) accepted
an offer from a different business.



The majority of the jobs (89% - 423 individuals) were originated from the private
sector of the economy, while 10% from the core (6% Legal Persons governed by
Public Law) or extended public sector (1% Legal Person governed by Private Law
and 3% other Legal Persons of the Public Sector).
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60% (286 individuals) of the respondents maintained the job they had six months
after they exited the YEI Program, while 4 out of 10 (40%/ 188 individuals) were
no longer employed in that job, with the most common causes being:
o In 58% (109 individuals) of the cases, end of work contract,
o In 28% (53 individuals) of the cases, resignation,
o In 14% (26 individuals) of the cases, dismissal / termination.



53% (251 individuals) of the respondents participants in YEI, six months after
they exited the Program were employed with an open ended work contract, 40%
(190 individuals) were employed with a short term work contract of an average
period of 5.5 months, 2% (8 individuals) had a contract that foresaw almost daily
(an average of 4,9 days a week) and long hours (an average of 6.4 hours a day)
presence in the business.



64% (161 individuals) of the beneficiaries with an open ended labor contract had
a full time job, 28% (70 individuals) worked part time on an average of 4.4 hours
a day, 7% (17 individuals) worked with a status of subsidised short time work on
an average of 3.6 days a week and 2% (5 individuals) were seasonally employed.
Part time employment was a choice for 13% of the above mentioned employees
while subsidised short time work appears to be a choice for the 12% of the
individuals employed under this status.



57% (109 individuals) of the fixed term contract jobs were linked to full time
employment, 29% (55 individuals) related to part time work on an average of 4,6
hours a day, 5,8 % (11 individuals) refered to subsidised short term work on an
average of 3,3 days a week and 8,9% (17 individuals) were within the framework
of seasonal work. Part time employment was a choice for the 13% of the above
mentioned employees while subsidized short time work was a choice for the 18%
of the individuals employed under this status.



The average quarterly net remuneration for the jobs that were held by the
beneficiaries of YEI six months after they exited the Program reached 450€. 31%
(14%<300€ and 301€<17%<400€) of the prior mentioned employees received
monthly remuneration of less that 400€ while only the 16% of the beneficiaries
received remuneration that exceeded 600€. Specifically, the average salary was
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423,97€ for the participants aged between 18 - 24 years old and 473€ for the
participants of the age group 25 - 29 years of age.


For the 37% (162 individuals) of the beneficiaries who worked and also had
professional experience, a strong link can be identified between the job under
discussion and their prior work experience.



For the 56% (266 individuals) of the beneficiaries the level of qualification for the
employment position they had six months after they exited the Program was
corresponding to their qualifications profile.



Regarding the relation between the subject of studies and the responsibilities of
and field of the work position, 39% (185 individuals) of the respondents
characterised it as extremely close.



61% (290 individuals) of the beneficiaries of YEI feel very or completely satisfied
from the job they had six months after their conclusion or premature exit from
the Program.



95% (449 individuals) of the respondents did not suffer any harmful change
within their employment.

 Evaluation of self employment of the beneficiaries of YEI six months after they
exited the Program


The beneficiaries who in a six month period after they either concluded or
prematurely left the Program are registered as self employed can be categorized
as follows:
-

36% self employed,

-

26% unpaid family workers in family businesses but co existing in the same
household,



-

14% self employed with one employer,

-

10% employers,

-

10% paid family workers in family businesses ,

-

5% in the process of starting a profession.

The decision to pursue self employment seems to be related to more than one
factors.
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The desire to be self employed appears to be a basic reason to pursue it for the
67% of the respondents, while self employment as a choice is mostly linked (for
50% of the respondents) with either not receiving a job offer or by not being
satisfied by the available jobs.



The monthly income for most of the self employed reached 600€ (median) with
an average of 980€.



81% of the self employment endeavours have the form of sole proprietorship
while the average number of employees employed by businesses that include
self employment (not taking into consideration the respondents) is 0,8
employees/business with 0 being the median, meaning that self employment in
each and every dimension that it takes is mostly common in very small/ sole
proprietorship businesses.



Most of the businesses appear to have approximately 6 clients.

 Evaluation of the internship programs in which the YEI beneficiaries
participated six months after they exited the YEI Intervention (11 beneficiaries)

In total only 11 YEI beneficiaries were participating in internship programs after a period
of

six

months

since

they

exited

the

YEI

Intervention.

Taking in to consideration the small number –consequently statistically non processableof beneficiaries who participated in internship programs, it is impossible to reach valid
evaluative conclusions.

 Investigation and evaluation of the carrier or/ and education path of the
beneficiaries of YEI who were unemployed six months after they exited the
Program


81% of the beneficiaries in question were long term unemployed and 60% of
them were unemployed for more than two years.



89% did not receive any job offer during the time between the second and the
sixth month starting from the conclusion or premature exit from the YEI
Program, while 11% received at least one job offer and 54% turned the offer
29

down mostly on the basis of the amount of pay, other personal issues, the
kilometer distance from the location of their residence or the lack of interest
regarding the subject of the job,


95% of the YEI beneficiaries who were unemployed six months after they exited
the Program were in the exact same work situation five months before.



The economic crisis, the lack of networking and appropriate acquaintances, the
lack of work experience and the insufficient demand for their specialization are
considered to be the most important factors that prevent inclusion in the labor
market.



The work adds in the papers as well as in the electronic media, taking advantage
of family and friends’ network, the public employment services and the
communication with training organizations are considered the most concrete
ways to look for a job.



A job offer within a lawful framework appears to embody the basic expectations
and quality - decency standards set by the beneficiaries.

 Evaluation of the programs within the framework of the Youth Employment
Initiative and their contribution to the enhancement of the beneficiaries’
employability


39% of the respondents considers that their participation in the YEI Program
contributed a lot / completely in their effort to enter the labor market despite
the final outcome



The expansion and acquisition of knowledge, the acquisition of practical skills,
networking with businesses and the upgrade of their professional profile are
considered the most basic aspects of the contribution of the Programs in the
enhancement and empowerment of the employability of the beneficiaries.



The main strengths of the Programs are identified as the gain of work experience
as an asset for finding a job, the theoretical training in the sense of knowledge
expansion, internship opportunities on the basis of acquiring professional
knowledge and skills and networking with businesses.
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The weaknesses of the Interventions include, inter alia, its theoretical arm, the
delayed payment of the predicted allowances, the little possibility of finding a job
and the mismatch between the educational theory and either the subject of the
studies or the subject of the internship, the vocational guidance or the
specialization of the beneficiaries.



88% of the respondents answered that they are favorable towards this Action
and would be willing to participate in a relevant program in the future with
similar aims and target groups.



It is important to be noted that the evaluations of the participants show a
relevant degree of variation depending on their present employment or
educational situation, as well as on the training provider.

 Qualitative Research Findings (focus groups)

Studying the exchange of views within the focus groups the following key issues are,
inter alia, pointed out:


The gap between high expectations for entering the labour market and the
realization of the restrictions that arise, mostly stemming from the current
situation of the Greek economy and the deregulated labour market.



The grave importance of complementary expectations which, mostly because of
the adversities caused by the general economic framework, play a central part:
allowances, qualification enhancement, professional socialization through an
internship, knowledge acquisition regarding work rights and communication
within the work place.



The contradiction arising from the fact that on the one hand there is a very
positive evaluation for the internship practice, while on the other hand there is a
common view that interns are actually meant to cover occasional business
needs.



The need for a systematization of the communication process on the basis of a
transparent set of rules, obligations and rights governing all the relevant
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stakeholders (training providers, businesses, final beneficiaries) that prevent
abusive practices.


The need to upgrade the quality of internship (along with mentoring and
supervision) so as to ensure that businesses tend to be places that generate
knowledge where beneficiaries may acquire really useful skills.



The need for a more efficient correlation between the theoretical part of training
and the practical part of it, a connection between training theory and the
educational path of the beneficiary and emphasizing on the value of the
horizontal thematic modules.



Ensuring a tighter connection / customisation between the offered knowledge /
skills and the educational level of the beneficiary taking into consideration the
beneficiary’s needs.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν πόνημα (Παραδοτέο Γ) συνιστά τμήμα της εξωτερικής αξιολόγησης των
παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) που
υλοποιούνται στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτής της Έκθεσης Αξιολόγησης διερευνώνται, αναλύονται και
αποτιμώνται τα δεδομένα που περιγράφουν και παραπέμπουν στην κατάσταση των
ωφελουμένων στο χρονικό σημείο των έξι μηνών μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη
αποχώρησή τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ (δείκτες μακροπρόθεσμου
αποτελέσματος).
Η κριτική αποτίμηση και ποιοτική ανάλυση των δεικτών των μακροπρόθεσμων
αποτελεσμάτων διενεργείται με στόχο την προσέγγιση των αξιολογικών κριτηρίων της
βιωσιμότητας και αξιοπρέπειας των θέσεων απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης,
καθώς και της ποιότητας της πρακτικής άσκησης για όσους ωφελούμενους βρίσκονται
στη συγκεκριμένη εργασιακή ή εκπαιδευτική κατάσταση έξι μήνες μετά την έξοδό τους
από τα προγράμματα που παρέχονται από τις υπό αξιολόγηση Πράξεις και πιο
συγκεκριμένα:
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.
Παράλληλα υπολογίζονται, αξιολογούνται και αναλύονται οι Δείκτες Μακροπρόθεσμου
Αποτελέσματος ΠΑΝ (CR10, CR11, CR12) και ΕΚΤ για την ΠΑΝ (CR06 & CR07) με βάση το
φύλο, την ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, τη μειονεκτική ή μη θέση των
ωφελουμένων.
Για την πληρέστερη αξιολόγηση των εκροών των Προγραμμάτων διερευνάται και
αποτιμάται η εργασιακή «διαδρομή» των συμμετεχόντων στις πράξεις της ΠΑΝ με
γνώμονα

τους

πιθανούς

συνδυασμούς

αποτελεσμάτων

απασχόλησης/αυτοαπασχόλησης.
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Στην κατεύθυνση της αναγκαιότητας της αποτίμησης και ανάλυσης των απόψεων των
συμμετεχόντων για κρίσιμες διαστάσεις των Προγραμμάτων –και ως βαρύνουσας
σημασίας εργαλείο ανατροφοδότησης, επανασχεδιασμού αλλά και mainstreaming σε
μέτρα και πολιτικές απασχόλησης των νέων– επιχειρείται μια ευρύτερη διερεύνηση
των θέσεων των ωφελούμενων σε ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις
παρεχόμενες υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τον αντίκτυπό τους, τους εμπλεκόμενους
φορείς, τη μεθοδολογία υλοποίησης, τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες εφαρμογής
με άξονα την αξιολόγηση της συμβολής τους στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας
των ωφελουμένων.
Για

τη

διενέργεια

του

παρόντος

τμήματος

της

εξωτερικής

αξιολόγησης

πραγματοποιήθηκαν:


Ποσοτική έρευνα πεδίου με πληθυσμό αναφοράς τους συμμετέχοντες που
ολοκλήρωσαν ή αποχώρησαν από την Παρέμβαση της ΠΑΝ το χρονικό
διάστημα μεταξύ 1.7.2014 έως και 30.6.2015 (πανελλαδικό δείγμα από άνδρες
και γυναίκες 18 έως 29 ετών, βάση 2.384 ατόμων).



Ποιοτική έρευνα με τη μορφή ομάδων εστίασης (focus groups). Ειδικότερα
διεξήχθησαν δύο ομαδικές συζητήσεις στην Αθήνα με τα εξής χαρακτηριστικά:
-

Άνδρες και γυναίκες 18 έως 29 ετών, ωφελούμενοι της ΠΑΝ που
βρίσκονταν σε θέση εργασίας έξι μήνες μετά την έξοδό τους από το
παρεχόμενο Πρόγραμμα.

-

Άνδρες και γυναίκες 18 έως 29 ετών, ωφελούμενοι της ΠΑΝ που ήταν
άνεργοι έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους
από την Παρέμβαση.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Μεθοδολογία διερεύνησης και αξιολόγησης του
μακροπρόθεσμου αποτελέσματος
1.1 Βασικός σκοπός της έρευνας

Ο σκοπός της έρευνας συνίσταται στη διερεύνηση, καταγραφή και αποτίμηση
(αξιολόγηση) της εργασιακής ή/και εκπαιδευτικής κατάστασης των ωφελούμενων της
ΠΑΝ τη χρονική στιγμή των έξι μηνών από την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή
τους από την Παρέμβαση.
Πιο συγκεκριμένα, με βάση τους δείκτες μακροπρόθεσμου αποτελέσματος αναζητείται
διαζευκτικά

η

θέση

των

εν

(απασχόληση/αυτοαπασχόληση),

λόγω
στη

ωφελουμένων
συνεχιζόμενη

στην

αγορά

εκπαίδευση,

στο

εργασίας
τυπικό

εκπαιδευτικό σύστημα, σε προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση
προσόντων, σε προγράμματα μαθητείας ή πρακτικής άσκησης.
Με δεδομένους τους διακηρυγμένους σκοπούς της ΠΑΝ για δημιουργία ποιοτικών
ευκαιριών απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης αξιολογούνται οι σχετικές
επιμέρους παράμετροι με γνώμονα τη μεθοδολογία προσδιορισμού δεικτών ποιότητας
εργασίας, αυτοαπασχόλησης και πρακτικής άσκησης που είχε εκπονηθεί στο πλαίσιο
του Β’ Παραδοτέου. Ταυτόχρονα, με άξονα την ειδική βαρύτητα που αποδίδεται από
την ΠΑΝ στην επικέντρωση στις μειονεκτούσες ομάδες εξετάζεται στοχευμένα η πορεία
και θέση των συμμετεχόντων που υπάγονται στις συγκεκριμένες κατηγορίες.
Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής αποτίμησης του μακροπρόθεσμου αποτελέσματος
και της βιωσιμότητάς του αναζητούνται τόσο η πορεία των ωφελουμένων όλο το
χρονικό διάστημα των έξι μηνών μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ, όσο και η
κατάστασή τους τη χρονική στιγμή της έρευνας η οποία διενεργείται σε χρόνο
μεταγενέστερο του εξαμήνου.
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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.

1.2 Δειγματοληψία
Η έρευνα βασίσθηκε σε πανελλαδικό δείγμα από άνδρες και γυναίκες 18-29 ετών,
ωφελούμενοι του προγράμματος Π.Α.Ν. 6 μήνες μετά την έξοδό τους -ολοκλήρωση ή
πρόωρη αποχώρησή τους- από την ΠΑΝ.
Το μέγεθος του δείγματος ήταν 2.384 άτομα και έγινε με τη χρήση Computer assisted
τηλεφωνικών συνεντεύξεων από τη βάση των ερωτώμενων (26.395 άτομα). Η έρευνα
διεξήχθη τον Μάρτιο του 2016 από 3 επόπτες και 48 ερευνητές του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Για την
εκπαίδευσή τους έγιναν σχετικά σεμινάρια και δοκιμαστικές συνεντεύξεις. Η επίδοσή
τους αξιολογήθηκε όπως συνηθίζεται, από το χρόνο που απαιτείτο για τον εντοπισμό
των ερωτώμενων και το ποσοστό της μη απόκρισης, την ποιότητα της καταγραφής της
απαιτούμενης πληροφορίας και τη διάρκεια της συνέντευξης, την ικανότητά τους να
ακολουθούν τις οδηγίες, και το συνολικό αριθμό των συνεντεύξεων που διεξήγαγαν
ημερήσια. Η τηλεφωνική έρευνα περιελάμβανε πρωινή και απογευματινή εργασία. Είχε
προβλεφτεί η δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού για την ίδια μέρα σε διαφορετική
ώρα και η προσπάθεια για επαναληπτικές συνεντεύξεις για τις περιπτώσεις που
δύσκολα μπορούσαν να εντοπιστούν πριν καταγραφούν στις μη αποκρίσεις. Για τον
έλεγχο της ποιότητας, 15% των συνεντεύξεων ελέγχθησαν μέσω συνακρόασης και 100%
ηλεκτρονικά.
Για την 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. Η
μεθοδολογία επιλογής του δείγματος περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω και
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πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ (Monitoring of ESF 2014-2020:
Practical example – Calculation of representative samples of participants, October 2015).
Ο παρακάτω Πίνακας αποτυπώνει την σχέση μεταξύ δείγματος και πληθυσμού ανά
φύλο, ηλικία, περιοχή κατοικίας, εκπαιδευτικό επίπεδο και μειονεκτούσες ομάδες
συμμετεχόντων:
Πληθυσμός
(ν=26.395)

Δείγμα
(ν=2.384)

18-24 ετών

29%

31%

25-29 ετών

71%

69%

Άνδρες

35%

40%

Γυναίκες

65%

60%

Αττική

25%

26%

Β. Ελλάδα

41%

41%

Κ. Ελλάδα

26%

26%

Νησιά Αιγαίου/Κρήτη

8%

7%

Έως Απόφοιτοι Γυμνασίου/ΣΔΕ

3%

3%

Απόφοιτοι Λυκείου

48%

50%

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

14%

13%

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ

33%

32%

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού

2%

2%

Mειονεκτούντες συμμετέχοντες

29%

33%

Μη Mειονεκτούντες συμμετέχοντες

71%

67%

Δημογραφική κατηγορία

ΗΛΙΚΙΑ

ΦΥΛΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΕΣ

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.
Σημείωση: Τα στοιχεία παρουσιάζονται αστάθμιστα. Αποτελέσματα με βάσεις <60
άτομα είναι ενδεικτικά και σημειώνονται με το σύμβολο (<). Πιθανές αποκλίσεις στα
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ποσοστά που εμφανίζονται στις επιμέρους αναλύσεις σε σχέση με τα συνολικά ποσοστά
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Μεθοδολογία επιλογής δείγματος

Σύμφωνα με τις οδηγίες1 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Monitoring of ESF 2014-2020:
Practical example – Calculation of representative samples of participants, October 2015),
πρέπει να υπολογισθούν τα δείγματα που αφορούν τη μέτρηση των δεικτών
μακροπρόθεσμου αποτελέσματος. Πιο συγκεκριμένα, τη μέτρηση 5 δεικτών
μακροπρόθεσμου αποτελέσματος:

Τριών (3) Δεικτών μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΠΑΝ (ΑΝΝΕX ΙΙ Κανονισμού ΕΚΤ)


CR10 ΠΑΝ: Συμμετέχοντες σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση, σε προγράμματα
κατάρτισης που οδηγούν σε επαγγελματικό προσόν, μαθητεία ή πρακτική
άσκηση εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους



CR11 ΠΑΝ: Συμμετέχοντες που εργάζονται εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους



CR12 ΠΑΝ: Συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται εντός έξι μηνών από τη λήξη
της συμμετοχής τους

Δύο (2) Δεικτών μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΕΚΤ για την ΠΑΝ (ΑΝΝΕX Ι
Κανονισμού ΕΚΤ)


CR 06: Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους



CR 09: Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

Οι οδηγίες αυτές εστάλησαν από την ΕΕ αργότερα από τη προκήρυξη και την αντίστοιχη σύναψη της
σύμβασης. Συνεπώς τα δείγματα για την μέτρηση του κάθε δείκτη μακροπρόθεσμου αποτελέσματος δεν
χρειάζεται να είναι αντιπροσωπευτικά ως προς : α) το εκπαιδευτικό επίπεδο και β) το είδος του
νοικοκυριού στο οποίο ζουν οι συμμετέχοντες αλλά με ότι ακριβώς περιγράφεται στις οδηγίες (Practical
Example- calculation of representative samples of participants).
1
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Ο πληθυσμός από τον οποίο θα σχεδιαστεί δείγμα είναι όλοι οι ωφελούμενοι (26.395)
που μπήκαν στις δράσεις και αποχώρησαν έως και 30/6/2015 (όλοι αυτοί έχουν
συμπληρώσει ερωτηματολόγια εισόδου και εξόδου).
Προκειμένου να καλύψουμε με μία δειγματοληψία και τις δύο σειρές δεικτών (Τρεις
δείκτες μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΠΑΝ και δύο δείκτες μακροπρόθεσμου
αποτελέσματος ΕΚΤ για την ΠΑΝ) η διαδικασία σχεδιασμού του τελικού δείγματος
παρουσιάζεται αναλυτικά στα επόμενα βήματα:

Βήμα 1ο: Σχεδιασμός δείγματος για τον υπολογισμό των δεικτών ΠΑΝ
Βήμα 2ο: Σχεδιασμός δείγματος για τον υπολογισμό των δεικτών ΕΚΤ
Βήμα 3ο: Υπολογισμός τελικού δείγματος έρευνας

Όλοι οι υπολογισμοί που παρουσιάζονται παρακάτω βασίζονται στις οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταχωρώντας τα δεδομένα της έρευνας (population data) στα
φύλλα Sample YEI LTRI και Sample LTRI (YEI participants) του σχετικού αρχείου μορφής
λογιστικών φύλλων Excel (Sample example_Calculations.xlsx).

Η πλήρης μορφή των φύλλων Sample YEI LTRI και Sample LTRI (YEI participants)
παρατίθεται σε Παράρτημα.
Βήμα 1ο: Σχεδιασμός δείγματος για τον υπολογισμό των δεικτών ΠΑΝ
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Α. Προσδιορισμός Στρωμάτων Δειγματοληψίας:
Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ, οι τρεις δείκτες μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΠΑΝ
(CR10 ΠΑΝ -CR11 ΠΑΝ - CR12 ΠΑΝ) πρέπει να παρουσιασθούν ξεχωριστά ανάλογα με:
 Την ηλικία (σε δύο κατηγορίες, 18-24 και 25-29 ετών)
 Το φύλο (σε δύο κατηγορίες, Άνδρες και Γυναίκες)
Άρα, τα στρώματα δειγματοληψίας είναι συνολικά 2x2=4, με μέγιστο δειγματοληπτικό
σφάλμα που να μην ξεπερνά το 2% στο σύνολο και το 5% στα επιμέρους στρώματα, ως
εξής:
1
2
3
4

M,U25
M,A25
F,U25
F,A25

όπου
U
A
F
M

18-24 ετών
25-29 ετών
Γυναίκες
Άνδρες

Β. Συμπλήρωση του Πίνακα Sample YEI LTRI:
Συμπληρώνονται τα πληθυσμιακά στοιχεία στα τέσσερα στρώματα δειγματοληψίας στα
κίτρινα κελιά του παραπάνω πίνακα (στήλη Ο).

Το σχεδιασθέν μέγεθος δείγματος για το σύνολο του δείγματος υπολογίζεται αυτόματα
στο κελί S8 του φύλλου Sample LTRI, με βάση την παραδοχή ότι το περιθώριο
σφάλματος δε θα πρέπει να ξεπερνά το 2%, δηλαδή τον αριθμό 0,02 που έχει γραφεί
στο κίτρινο κελί K1.
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Το σχεδιασθέν μέγεθος δείγματος για την περίπτωση αυτή είναι 2.314 άτομα.
H κατανομή του δείγματος ανά στρώμα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Ε.Ε. που
ενσωματώνονται στην εφαρμογή του αρχείου Excel είναι η εξής:
Πίνακας 1.
Στρώματα
M, U25
M, A25
F, U25
F, A25
Total

Δείγμα
336
545
404
1.029
2.314

Βήμα 2ο: Σχεδιασμός δείγματος για τον υπολογισμό των δεικτών ΕΚΤ
Α. Προσδιορισμός Στρωμάτων Δειγματοληψίας:
Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ, οι δύο δείκτες μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΕΚΤ
για την ΠΑΝ (CR 06 και CR 09) πρέπει να παρουσιασθούν ξεχωριστά ανάλογα με:


Την ηλικία (σε δύο κατηγορίες, 18-24 και 25-29 ετών)



Το φύλο (σε δύο κατηγορίες, Άνδρες και Γυναίκες)



Το εάν οι ερωτώμενοι είναι μειονεκτούντες συμμετέχοντες ή όχι (κάποια από τις
CO12, CO14, CO15, CO16, CO17, δύο κατηγορίες, είναι και δεν είναι)
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Άρα τα στρώματα δειγματοληψίας είναι συνολικά 2x2x2=8, με μέγιστο δειγματοληπτικό
σφάλμα που να μην ξεπερνά το 2% στο σύνολο, ως εξής:
1
2
3
4
5
6
7
8

D,F,A25
D,F,U25
D,M,A25
D,M,U25
ND,F,A25
ND,F,U25
ND,M,A25
ND,M,U25

όπου
U
A
F
M
D
ND

18-24 ετών
25-29 ετών
Γυναίκες
Άνδρες
Ερωτώμενοι
είναι
συμμετέχοντες δεν είναι
Ερωτώμενοι
συμμετέχοντες

μειονεκτούντες
μειονεκτούντες

Β. Συμπλήρωση του Πίνακα Sample LTRI (YEI participants):
Συμπληρώνονται τα πληθυσμιακά στοιχεία στα οκτώ στρώματα δειγματοληψίας στα
κίτρινα κελιά του παραπάνω πίνακα (στήλη C).
Το σχεδιασθέν μέγεθος δείγματος για το σύνολο του δείγματος υπολογίζεται αυτόματα
στο κελί S12 του sheet Sample LTRI (YEI participants), με βάση την παραδοχή ότι το
περιθώριο σφάλματος δε θα πρέπει να ξεπερνά το 2%, δηλαδή τον αριθμό 0,02 που
έχει γραφεί στο κίτρινο κελί K1.
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Το σχεδιασθέν μέγεθος δείγματος για την περίπτωση αυτή είναι 2.304 άτομα.

Η κατανομή του δείγματος ανά στρώμα είναι η εξής:
Πίνακας 2.
Στρώματα
D, F, A25
D, F, U25
D, M, A25
D, M, U25
ND, F, A25
ND, F, U25
ND, M, A25
ND, M, U25
Total

Δείγμα
276
129
230
108
753
274
385
149
2.304
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Βήμα 3ο: Υπολογισμός τελικού δείγματος έρευνας

Το τελικό δείγμα της έρευνας υπολογίζεται έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη τους
περιορισμούς στα περιθώρια σφάλματος τόσο για τους δείκτες ΠΑΝ όσο και για τους
δείκτες ΕΚΤ. Για αυτό το λόγο συγκρίνουμε τα δείγματα των δεικτών ΠΑΝ και ΕΚΤ μέσα
στις κοινές δημογραφικές υποκατηγορίες και εξάγουμε το μέγιστο δείγμα που
χρειαζόμαστε σε κάθε περίπτωση έτσι ώστε να έχουμε το τελικό σχεδιασθέν δείγμα της
έρευνας.
Πιο αναλυτικά:
Για τους δείκτες ΠΑΝ και για κάθε φύλο έχουμε τις ακόλουθες κατανομές δείγματος
ανά ηλικία:

Πίνακας 3
Ηλικία
18-24 (U25)
25-29 (A25)
Σύνολο

Φύλο
Άνδρες (Μ)
336
545
881

Γυναίκες (F)
404
1.029
1.433

Για τους δείκτες ΕΚΤ και για κάθε φύλο έχουμε τις ακόλουθες κατανομές δείγματος ανά
ηλικία και υπαγωγή του ερωτώμενου στους μειονεκτούντες ή όχι συμμετέχοντες:
Πίνακας 4
Ηλικία & Μειονεκτούντες ή όχι
18-24 και μειονεκτούντες (D, U25)
18-24 και μη μειονεκτούντες (ΝD,
U25)
Σύνολο 18-24
25-29 και μειονεκτούντες (D, Α25)
25-29 και μη μειονεκτούντες (ΝD,
Α25)
Σύνολο 25-29

Φύλο
Άνδρες (Μ)
108

Γυναίκες (F)
129

149

274

257
230

403
276

385

753

615

1.029

 Παρατηρούμε ότι για τους άνδρες 18-24 ετών, στους δείκτες ΠΑΝ (πίνακας 3)
χρειαζόμαστε ελάχιστο δείγμα 336 άτομα και στους δείκτες ΕΚΤ (πίνακας 4)
χρειαζόμαστε ελάχιστο δείγμα 257 άτομα. Προσθέτουμε επομένως δείγμα στους
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δείκτες ΕΚΤ έτσι ώστε να έχουμε και εκεί κατ’ ελάχιστο 336 άνδρες ηλικίας 18-24
ετών. Η προσθήκη δείγματος γίνεται έτσι ώστε να διατηρείται η αναλογία μεταξύ
μειονεκτούντων και μη μειονεκτούντων ανδρών ηλικίας 18-24 όπως αυτή
εμφανίζεται στον πίνακα 4. Στις γυναίκες αντίστοιχης ηλικίας το δείγμα που θέλουμε
είναι το ίδιο για τις δύο κατηγορίες δεικτών (ΠΑΝ και ΕΚΤ).
 Παρατηρούμε ότι για τους άνδρες 25-29 ετών, στους δείκτες ΠΑΝ (πίνακας 3)
χρειαζόμαστε ελάχιστο δείγμα 545 άτομα και στους δείκτες ΕΚΤ (πίνακας 4)
χρειαζόμαστε ελάχιστο δείγμα 615 άτομα. Προσθέτουμε επομένως δείγμα στους
δείκτες ΠΑΝ έτσι ώστε να έχουμε και εκεί κατ’ ελάχιστο 615 άνδρες ηλικίας 18-24
ετών. Στις γυναίκες αντίστοιχης ηλικίας το δείγμα που θέλουμε είναι το ίδιο για τις
δύο κατηγορίες δεικτών (ΠΑΝ και ΕΚΤ).

Η τελική κατανομή του δείγματος παρουσιάζεται παρακάτω και εμφανίζεται στα
πράσινα κελιά (στήλη U) τόσο για το sheet Sample YEI LTRI όσο και για το sheet Sample
LTRI (YEI participants).

Με αυτή την κατανομή ικανοποιούνται οι συνθήκες υπολογισμού δείγματος τόσο των
δεικτών ΠΑΝ όσο και των δεικτών ΕΚΤ.
Πίνακας 5
Ηλικία & Μειονεκτούντες ή όχι
18-24 και μειονεκτούντες (D, U25)
18-24 και μη μειονεκτούντες (ΝD,
U25)
Σύνολο 18-24
25-29 και μειονεκτούντες (D, Α25)
25-29 και μη μειονεκτούντες (ΝD,
Α25)
Σύνολο 25-29

Φύλο
Άνδρες (Μ)
141

Γυναίκες (F)
130

195

274

336
230

404
276

385

753

615

1.029
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Συνοψίζοντας:
Βήμα 1ο: Σχεδιασμός δείγματος για τον υπολογισμό των δεικτών ΠΑΝ
Το σχεδιασθέν μέγεθος δείγματος για την περίπτωση αυτή είναι 2.314 άτομα.
Βήμα 2ο: Σχεδιασμός δείγματος για τον υπολογισμό των δεικτών ΕΚΤ
Το σχεδιασθέν μέγεθος δείγματος για την περίπτωση αυτή είναι 2.304 άτομα.
Βήμα 3ο: Υπολογισμός τελικού δείγματος έρευνας
Από τα Βήματα 2 και 3, το σχεδιασθέν μέγεθος δείγματος είναι 2.384 άτομα.

1.3 Ερευνητικό εργαλείο
Το ερευνητικό εργαλείο ήταν ένα δομημένο ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους
ωφελούμενους της ΠΑΝ και σχεδιάστηκε με γνώμονα τη στοχοθεσία της ΠΑΝ.
Στο πλαίσιο της συμπλήρωσής του και σύμφωνα με τη στοχοθεσία της ΠΑΝ
διερευνάται αρχικά η εργασιακή ή/και εκπαιδευτική τους κατάσταση τη χρονική στιγμή
των 6 μηνών από την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την ΠΑΝ, καθώς
και κατά την περίοδο διεξαγωγής τη τηλεφωνικής έρευνας.
Ανάλογα, λοιπόν, με τη θέση τους στην απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση
συμπληρώνεται και η αντίστοιχη ενότητα ερωτήσεων που αφορά την αξιολόγηση:


της κατεχόμενης θέσης εργασίας (για εργαζόμενους) αποτιμώντας, μεταξύ
άλλων, συνδυαστικά δείκτες που σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
όπως είδος-μορφή απασχόλησης, χρονική διάρκεια σύμβασης, ύψος αμοιβής,
τήρηση κανόνων υγείας και ασφάλειας, διαθεσιμότητα παροχής εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, εργασιακό περιβάλλον, ύπαρξη ή μη πρόσθετων παροχών και
καλύψεων, ενδεχόμενες βλαπτικές μεταβολές ή παραβιάσεις δικαιωμάτων,
συνάφεια με σπουδές και προγενέστερη επαγγελματική εμπειρία, ικανοποίηση
προσδοκιών, συμβατότητα με ανάγκες κ.α.



της αναληφθείσας δράσης αυτοαπασχόλησης με δείκτες όπως, μεταξύ άλλων,
το είδος, η μορφή, το μέγεθος ή το στάδιο αυτοαπασχόλησης, η χρονική
διάρκεια, οι όροι και προϋποθέσεις επιλογής αυτοαπασχόλησης, το ύψος των
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μηνιαίων εσόδων και το εύρος πελατολογίου, η συνάφεια με σπουδές και
προγενέστερη επαγγελματική εμπειρία κ.λπ.


της διενεργούμενης ή διενεργηθείσας πρακτικής άσκησης με τη συνεξέταση
δεικτών όπως το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται, η χρονική διάρκεια, το
ωράριο, η ύπαρξη ή μη σχετικού συμφωνητικού, η σαφήνεια των καθηκόντων, η
ύπαρξη καθοδήγησης-εποπτείας, η αμοιβή, η συμπεριφορά της διοίκησης της
επιχείρησης και του εργατικού της δυναμικού, ο βαθμός ικανοποίησης κ.α.



της πορείας των ανέργων το χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση ή την
πρόωρη αποχώρησή τους από την ΠΑΝ έως τη χρονική στιγμή των έξι μηνών,



της συμβολής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα στην ενίσχυση της
απασχολησιμότητας των ωφελουμένων.

Πιο συγκεκριμένα:


Θα αποτυπωθούν και θα καταγραφούν τα ποσοστά των ωφελουμένων που 6
μήνες μετά την έξοδό τους -ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρησή τους- από την
ΠΑΝ διαζευκτικά:


είχαν ενταχθεί στην αγορά εργασίας είτε ως εργαζόμενοι είτε ως
αυτοαπασχολούμενοι,



συμμετείχαν σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση, πρόγραμμα κατάρτισης που
οδηγεί σε επαγγελματικό προσόν, μαθητεία ή πρακτική άσκηση.



Θα διερευνηθούν η ποιότητα και η βιωσιμότητα της θέσης εργασίας που
κατείχαν 6 μήνες μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ, το περιεχόμενο, η δομή και
η μορφή, η ποιότητα και η βιωσιμότητα της αυτοαπασχόλησής τους, καθώς και
η ποιότητα του προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης στο οποίο
συμμετέχουν.



Θα καταγραφούν τα ποσοστά των ανέργων ωφελουμένων της ΠΑΝ και θα
διερευνηθεί ποιοτικά η κατάσταση της ανεργίας τους (αναζήτηση εργασίας,
προσδοκίες, αποδοχή ή άρνηση προσφοράς εργασίας κ.λπ.).
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Θα καταγραφεί το ποσοστό των ωφελουμένων που έλαβαν -ανεξάρτητα αν
αποδέχτηκαν- προσφορά εργασίας εντός έξι μηνών από την έξοδό τους απ την
ΠΑΝ.



Θα αποτυπωθεί η εξάμηνη εργασιακή ή εκπαιδευτική διαδρομή των
ωφελουμένων.



Θα αναζητηθεί και θα συσχετισθεί ο βαθμός επίδρασης της ΠΑΝ στην ένταξη
των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, μέσω της χρήσης του ερωτηματολογίου και σε συνδυασμό με τα δεδομένα
από τα ερωτηματολόγια Εισόδου-Εξόδου θα εξετασθούν, θα συσχετισθούν και θα
αξιολογηθούν:


Η ποιότητα και η βιωσιμότητα της θέσης εργασίας για όσους από τους
ωφελούμενους απασχολούνται (αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας), καθώς και ο
βαθμός συμβολής του Προγράμματος στην προσφορά απασχόλησης.



Η ποιότητα και βιωσιμότητα της αυτοαπασχόλησης.



Η ποιότητα και αποτελεσματικότητα της πρακτικής άσκησης.



Οι παράγοντες που, κατά την εκτίμηση των ωφελούμενων που δεν εργάζονται,
δεν αυτοαπασχολούνται και δε βρίσκονται σε

πρόγραμμα κατάρτισης ή

πρακτικής άσκησης, δυσχεραίνουν την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας


Οι προσδοκίες από την αναζητούμενη θέση εργασίας για τους ωφελούμενους
που είναι άνεργοι.



Η ποιότητα και αποτελεσματικότητα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, των
προγραμμάτων κατάρτισης που οδηγούν σε επαγγελματικό προσόν, της
μαθητείας και της πρακτικής άσκησης.



Ο βαθμός ικανοποίησης από το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο
πλαίσιο της ΠΑΝ, αλλά και η συμβολή του στην ενδυνάμωση της πορείας ΓΙΑ
ένταξη στην αγορά εργασίας (απασχόληση ή επιχειρηματικότητα).
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Επισημαίνεται ότι το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου
αποτελέσματος έχει λάβει την τελική του μορφή μετά:


την ανατροφοδότηση από την εφαρμογή του ερωτηματολογίου άμεσου
αποτελέσματος,



πιλοτική

εφαρμογή

του

ερωτηματολογίου

για

την

αξιολόγηση

μακροπρόθεσμου αποτελέσματος.
Το

ερωτηματολόγιο

Αξιολόγησης

Αποτελεσματικότητας

στη

βάση

των

μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων συγκροτήθηκε συνολικά από 105 ερωτήσεις, οι
οποίες προσδιορίζουν 310 μεταβλητές και ήταν διάρκειας περίπου 10-15 λεπτών. Οι
ερωτώμενοι δεν απαντούσαν σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου καθώς
ανάλογα με την κατηγορία που ανήκε ο καθένας (εργαζόμενος, αυτοαπασχολούμενος,
πρακτικά ασκούμενος, άνεργος, κλπ) υπήρχαν ερωτήσεις-φίλτρο που περιόριζαν τις
ερωτήσεις. Σε αυτό δεν συμπεριλαμβάνονταν ερωτήσεις ελέγχου των στοιχείων των
ερωτώμενων για τη διασταύρωσή τους με τη σχετική βάση της καταγραφής-απογραφής
τους. Τα στοιχεία αυτά αντλήθηκαν από τα ερωτηματολόγια «Εισόδου- Εξόδου» των
ωφελουμένων.
Ανοιχτές ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκαν, όπως συνηθίζεται, για την καταγραφή των
δεδομένων της απασχόλησής τους (ειδικότητα, επάγγελμα, αντικείμενο επιχείρησης,
κλπ ), του είδους της πρακτικής άσκησης, της διάρκειας ανεργίας καθώς των απόψεών
τους σχετικά με την χρησιμότητα του προγράμματος. Η πλήρης μορφή του
ερωτηματολογίου παρατίθεται σε Παράρτημα.

1.4 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 Chi49

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. 6 μήνες μετά την
έξοδό τους -ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρησή τους- από την ΠΑΝ.

1.5 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:
1. Χαρακτηριστικά του δείγματος (φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο και
μειονεκτούσες ή μη ομάδες) των συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ
2. Δείκτες μακροπρόθεσμου αποτελέσματος της ΠΑΝ
3. Δείκτες μακροπρόθεσμου αποτελέσματος της ΕΚΤ για την ΠΑΝ
4. Συνδυασμοί αποτελεσμάτων απασχόλησης/αυτοαπασχόλησης
5. Δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας και βιωσιμότητας των θέσεων απασχόλησης
που κατείχαν οι ωφελούμενοι της ΠΑΝ έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την
Παρέμβαση
6. Δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας και βιωσιμότητας της αυτοαπασχόλησης των
ωφελουμένων της ΠΑΝ έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση
7. Δείκτες αξιολόγησης των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης που συμμετείχαν
οι ωφελούμενοι της ΠΑΝ έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση
8. Δείκτες διερεύνησης και αξιολόγησης της επαγγελματικής ή/και εκπαιδευτής
διαδρομής των ωφελουμένων της ΠΑΝ που ήταν άνεργοι έξι μήνες μετά την
έξοδό τους από την Παρέμβαση
9. Δείκτες αξιολόγησης

των προγραμμάτων

στο πλαίσιο της ΠΑΝ και της

συμβολής τους στην ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων
Στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων θα αποδοθούν:
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Η περιγραφική αποτύπωση με μορφή συχνοτήτων όλων των ερωτήσεων των
ερωτηματολογίων



Η περιγραφική αποτύπωση με μορφή συνδυαστικών πινάκων

(πίνακες

συνάφειας – διασταυρώσεις μεταβλητών) επιλεγμένων ερωτήσεων ερευνητικού
ενδιαφέροντος


Η εξαγωγή των δεικτών που απαιτούνται από το έργο



Η περιγραφική αποτύπωση με μορφή συνδυαστικών πινάκων

(πίνακες

συνάφειας – διασταυρώσεις μεταβλητών) επιλεγμένων ερωτήσεων ερευνητικού
ενδιαφέροντος με χρήση των δεδομένων των ερωτηματολογίων εισόδου


Η παραγωγή αναφοράς σε μορφή παρουσίασης (PowerPoint) με γραφήματα και
πίνακες που να αποτυπώνουν συγκεντρωτικά τα παραπάνω μεγέθη
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Χαρακτηριστικά του
συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ

δείγματος

των

Κατά τη μεθοδολογία επιλογής δείγματος (Ενότητα 1.2), σύμφωνα με τις οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Monitoring of ESF 2014-2020: Practical example – Calculation of
representative samples of participants, October 2015), υπολογίσθηκαν τα δείγματα που
αφορούν τη μέτρηση των πέντε (5) δεικτών μακροπρόθεσμου αποτελέσματος: τρεις (3)
δείκτες μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΠΑΝ και δύο (2) δείκτες μακροπρόθεσμου
αποτελέσματος ΕΚΤ για την ΠΑΝ.

Σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες της ΕΕ, οι τρεις δείκτες μακροπρόθεσμου
αποτελέσματος ΠΑΝ (CR10 ΠΑΝ -CR11 ΠΑΝ - CR12 ΠΑΝ) πρέπει να παρουσιασθούν
ξεχωριστά ανάλογα με:


Την ηλικία (σε δύο κατηγορίες, 18-24 και 25-29 ετών)



Το φύλο (σε δύο κατηγορίες, Άνδρες και Γυναίκες)

Αντίστοιχα οι δύο δείκτες μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΕΚΤ για την ΠΑΝ (CR 06 και
CR 09) πρέπει να παρουσιασθούν ξεχωριστά ανάλογα με:


Την ηλικία (σε δύο κατηγορίες, 18-24 και 25-29 ετών)



Το φύλο (σε δύο κατηγορίες, Άνδρες και Γυναίκες)



Το εάν οι ερωτώμενοι είναι μειονεκτούντες συμμετέχοντες ή όχι (κάποια από τις
CO12, CO14, CO15, CO16, CO17, δύο κατηγορίες, είναι και δεν είναι)

Από τα παραπάνω προέκυψε (σε πανελλαδικό κάλυψη, άνδρες και γυναίκες 18-29
ετών, ωφελούμενοι του προγράμματος Π.Α.Ν. 6 μήνες μετά την έξοδό τους ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρησή τους- από την ΠΑΝ) το σχεδιασθέν δείγμα να έχει
μέγεθος 2.384 άτομα.
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Οι κατανομές των κατηγοριών του δείγματος (ηλικία, φύλο και εάν οι ερωτώμενοι είναι
μειονεκτούντες συμμετέχοντες ή όχι) παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω
πίνακα:

Στρωματοποίηση

Περιγραφή

Αριθμός
ατόμων

ποσοστό
%

D, F, A25

Μειονεκτούντες, Γυναίκες, άνω των 25 ετών

276

11,6%

D, F, U25

Μειονεκτούντες, Γυναίκες, κάτω των 25 ετών

130

5,5%

D, M, A25

Μειονεκτούντες, Άνδρες, άνω των 25 ετών

230

9,6%

D, M, U25

Μειονεκτούντες, Άνδρες, κάτω των 25 ετών

141

5,9%

ND, F, A25

Μη Μειονεκτούντες, Γυναίκες, άνω των 25 ετών

753

31,6%

ND, F, U25

Μη Μειονεκτούντες, Γυναίκες, κάτω των 25 ετών

274

11,5%

ND, M, A25

Μη Μειονεκτούντες, Άνδρες, άνω των 25 ετών

385

16,1%

ND, M, U25

Μη Μειονεκτούντες, Άνδρες, κάτω των 25 ετών

195

8,2%

2.384

100%

Σύνολο

Από το σύνολο των 2.384 ατόμων του δείγματος, η κατανομή ανά κατηγορία (για την
μέτρηση των πέντε (5) δεικτών μακροπρόθεσμου αποτελέσματος) είχε ως εξής:


το 11,6% ήταν Μειονεκτούντες, Γυναίκες, άνω των 25 ετών,



το 5,5% ήταν Μειονεκτούντες, Γυναίκες, κάτω των 25 ετών,



το 9,6% ήταν Μειονεκτούντες, Άνδρες, άνω των 25 ετών,



το 5,9% ήταν Μειονεκτούντες, Άνδρες, κάτω των 25 ετών,



το 31,6% ήταν Μη Μειονεκτούντες, Γυναίκες, άνω των 25 ετών,



το 11,5% ήταν Μη Μειονεκτούντες, Γυναίκες, κάτω των 25 ετών,



το 16,1% ήταν Μη Μειονεκτούντες, Άνδρες, άνω των 25 ετών,



το 8,2% ήταν Μη Μειονεκτούντες, Άνδρες, κάτω των 25 ετών
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2.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος

Η κατανομή του δείγματος
2.384 άτομα

Φύλο

Ηλικία

Εκπαιδευτικό επίπεδο

ΔημοτικόΓυμνάσιοΣΔΕ

Άνδρας

Γυναίκα

18-24 ετών

25-29 ετών

Δευτεροβάθμια
ή μεταδευτεροβάθμια

Τριτοβάθμια

39,9%

60,1%

31,0%

69,0%

63,2%

33,9%

2,9%

Ν=951

Ν=1.433

Ν=740

Ν=1.644

Ν=1.508

Ν=808

Ν=68

Από το σύνολο του δείγματος των 2.384 συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ:


Φύλο: Το 39,9% ήταν άνδρες και το 60,1% γυναίκες. Στην ηλικιακή ομάδα
των 25-29 ετών, παρατηρείται αυξημένη συμμετοχή γυναικών (62,6%)
συγκριτικά με την ηλικιακή ομάδα των 18-24 ετών (54,6% γυναίκες).



Ηλικία: Το 31,0% ανήκαν στη ηλικιακή ομάδα 18 έως 24 ετών (Επιταγή
Εισόδου για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας) και το 69,0% ήταν ηλικίας από 25 έως 29 ετών
(Επιταγή Εισόδου για νέους 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας).



Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Το 63,2% ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή/και
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 33,9% τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
και το 2,9% απόφοιτοι Δημοτικού, Γυμνασίου και Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας.
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2.2 Μειονεκτούσες ομάδες

Μειονεκτούσες ομάδες

ΝΑΙ
32,6 %
ΟΧΙ
67,4 %

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 32,6% (777 μοναδικά άτομα) επί του συνόλου των
ωφελουμένων του δείγματος.

Επισημαίνεται ότι για την καταγραφή και τον υπολογισμό του συνόλου του δείγματος
των εν λόγω ωφελουμένων εντοπίστηκαν τα μοναδικά άτομα που ανήκουν σε
τουλάχιστον μια από τις ως άνω κατηγορίες.
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Ενδιαφέρον

παρουσιάζει

η

κατανομή

των

777

άτομων

στις

κατηγορίες

CO12,13,14,15,16,17:
Μειονεκτούσες ομάδες

Μειονεκτούσες ομάδες
Μία κατηγορία
Δύο κατηγορίες
Τρεις κατηγορίες
Τέσσερις κατηγορίες
Πέντε κατηγορίες
Πάνω από πέντε κατηγορίες
Μη μειονεκτούσες ομάδες
Σύνολο

Ν

% των
ερωτώμενων

777

32,6

479

20,1%

223

9,4%

64

2,7%

8

0,3

1

0,1%

2

0,1%

1.607

67,4

2.384

100,0%

Από τα 777 άτομα που ανήκουν στις μειονεκτούσες ομάδες συνολικά εντοπίστηκαν
1.174 απαντήσεις (πολλαπλότητα) σχετικά με την ένταξη των παραπάνω ατόμων στις
μειονεκτούσες ομάδες.

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τα μειονεκτούντα άτομα:


το 20,1% εντάσσονταν μόνο σε μία μειονεκτούσα κατηγορία,



το 9,4% εντάσσονταν σε δύο μειονεκτούσες ομάδες,



το 2,7% ανήκαν σε τρεις μειονεκτούσες ομάδες,



το 0,3% ενέπιπτε σε τέσσερις μειονεκτούσες κατηγοριές,



το 0,2% ανήκαν σε πέντε ή/και περισσότερες μειονεκτούντα υποσύνολα.
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Αναφορικά με την ηλικιακή και έμφυλη διάσταση των μειονεκτούντων ωφελουμένων:


στους συμμετέχοντες ηλικίας 18 έως 24 ετών, το 52% ήταν άνδρες και το 48%
γυναίκες (Επιταγή Εισόδου για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας)



ενώ στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 29 ετών, το 45,5% ήταν άνδρες και το 54,4%
γυναίκες (Επιταγή Εισόδου για νέους 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας).

Στο σύνολο των 777 μοναδικών ατόμων που εντάσσονται σε μία ή περισσότερες
μειονεκτούσες κατηγορίες, 406 (52,3%) ήταν γυναίκες και 371 (47,7%) άνδρες.

Επισημαίνεται ότι για τους μη μειονεκτούντες συμμετέχοντες, το 33,8% των
συμμετεχόντων ηλικίας 25 έως 29 ετών και το 41,6% αυτών ηλικίας 18 έως 24 ετών
ήταν άνδρες με τα ποσοστά των γυναικών να ανέρχονται σε 66,2% και 58,4%
αντίστοιχα.

Σε αυτό το πλαίσιο και με γνώμονα το κριτήριο της ένταξης ή μη σε μειονεκτούσα
κατηγορία, παρατηρείται αυξημένο ποσοστό συμμετοχής των ανδρών που
εντάσσονται σε μία ή περισσότερες μειονεκτούσες ομάδες σε σχέση με αυτούς που
δεν εμπίπτουν σε κάποια μειονεκτούσα κατηγορία.
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Συμμετέχοντες ανά μειονεκτούσα ομάδα
Πίνακας: Οι κατανομές των συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ
ανά μειονεκτούσα ομάδα
Ν

% των
ερωτώμενων*

Δείκτης
CO12

Μέλη νοικοκυριού που δεν εργάζεται κανένας

570

23,9%

CO13

Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται και ζουν
συντηρούμενα τέκνα

260

10,9%

CO14

Μέλη μονοπρόσωπoυ νοικοκυριού με
συντηρούμενα τέκνα

208

8,7%

CO15

Μέλη Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης,
Ρομά ή Μετανάστες

86

3,6%

Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης

31

1,3%

Ρομά

4

0,2%

Μετανάστες

51

2,1%

CO16

Άτομα με αναπηρία

31

1,3%

CO17

Πρόσφυγες ή Αιτούντες άσυλο ή Απεξαρτημένα
Άτομα ή Φυλακισμένοι/Αποφυλακισμένοι

16

0,67%

Πρόσφυγες

5

0,2%

Αιτούντες άσυλο

4

0,17%

Απεξαρτημένα Άτομα

4

0,17%

Φυλακισμένοι/Αποφυλακισμένοι

3
3

0,13%
0,13%

CO18

Άστεγοι

* στο σύνολο των 2.384 συμμετεχόντων στο δείγμα

Συνολικά, για το 32,6% του πληθυσμού των συμμετεχόντων στις 2 υπό αξιολόγηση
Πράξεις που εμπίπτουν σε μια ή περισσότερες μειονεκτούσες ομάδες και βάσει των
ειδικών χαρακτηριστικών τους προκύπτει ότι στο σύνολο των ωφελουμένων της ΠΑΝ:


το 23,9% είναι μέλη νοικοκυριών χωρίς κανέναν εργαζόμενο,



το 10,9% είναι μέλη νοικοκυριού που δεν εργαζέται κανείς και διαβιούν
συντηρούμενα τέκνα,



το 8,7% είναι μέλη μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα,



το 3,6% είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης (1,3%), Ρομά
(0,2%) ή μετανάστες (2,1%),



το 1,3% άτομα με αναπηρία,



το 0,67% πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο ή απεξαρτημένα άτομα ή
φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι,



το 0,13% άστεγοι.
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Η κατανομή του δείγματος στις μειονεκτούσες ομάδες
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

23,9%

10,9%

8,7%

CO15

CO16

Μέλη Μουσουλμανικής
Μειονότητας Θράκης,
Ρομά ή Μετανάστες

Άτομα με αναπηρία

3,6%

1,3%

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

0,7%
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Μειονεκτούντες ή όχι συμμετέχοντες * Ηλικία Crosstabulation
Ηλικία

Count

ΝΑΙ

% within

Μειονεκτούσες

Μειονεκτούντες

ομάδες

% within Ηλικία
Count

ΟΧΙ

% within

18-24

25-29

ετών

ετών

271

506

777

34,9%

65,1%

100,0%

36,6%

30,8%

32,6%

469

1138

1607

29,2%

70,8%

100,0%

63,4%

69,2%

67,4%

740

1644

2384

31,0%

69,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Σύνολο

Μειονεκτούντες
% within Ηλικία
Count

Σύνολο

% within
Μειονεκτούντες
% within Ηλικία

Η κατανομή των μειονεκτούντων ατόμων ανά Πράξη και το αντίστοιχο ποσοστό τους
επί του συνόλου των συμμετεχόντων έχει ως εξής:


36,6% (271 άτομα) στην Πράξη «Επιταγή Εισόδου για νέους 18 έως 24 ετών σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»



30,8% (506 άτομα) στην Πράξη «Επιταγή Εισόδου για νέους 25 έως 29 ετών σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Δείκτες μακροπρόθεσμου αποτελέσματος

3.1 Οι κατανομές των συμμετεχόντων σύμφωνα με τη θέση τους στην
αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση 6 μήνες μετά την
ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την παρέμβαση της ΠΑΝ

Πίνακας: Οι κατανομές των συμμετεχόντων σύμφωνα με τη θέση τους στην αγορά
εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη
αποχώρησή τους από την παρέμβαση της ΠΑΝ
Ν

% των
ερωτώμενων*

Απασχολούμενος / η

516

21,6%

Εργαζόμενος/η

474

19,9%

Αυτοαπασχολούμενος-η

42

1,8%

Πρακτική άσκηση / Μαθητεία / Κατάρτιση

45

1,9%

Πρακτικά ασκούμενος-η π.χ. για την απόκτηση άδειας
επαγγέλματος

11

0,5%

Συμμετέχων/ουσα σε πρόγραμμα Μαθητείας μέσω ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ή
ΕΠΑΛ

17

0,7%

Συμμετέχων σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης ή
δια βίου μάθησης, επιδοτούμενο ή μη

17

0,7%

Άνεργος / η

1.823

76,5%

Εγγεγραμμένος/η στον ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ

1760

73,8%
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2,7%

2.384

100,0%

Άνεργος μη εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ
Σύνολο
* στο σύνολο των 2.384 συμμετεχόντων στο δείγμα

Ακριβώς, έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την
παρέμβαση της ΠΑΝ, η θέση των ερωτώμενων ωφελούμενων στην απασχόληση,
αυτοαπασχόληση, την κατάρτιση ή την εκπαίδευση είχε ως εξής:


το 76,5% ήταν άνεργοι,



το 19,95% ήταν εργαζόμενοι,



το 1,8% βρίσκονταν σε αυτοαπασχόληση,
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το 0,7% συμμετείχαν σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης,



το 0,7% συμμετείχαν σε πρόγραμμα μαθητείας μέσω ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ ή ΕΠΑ.Λ.,



το 0,7% πρόγραμμα κατάρτισης (επιδοοτύμενο ή μη).

Οι κατανομές των συμμετεχόντων του δείγματος σύμφωνα με τη
θέση τους στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση
6 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από
την παρέμβαση της ΠΑΝ

Εργαζόμενος/η

Αυτοαπασχολούμενος-η

Άνεργος / η

19,9%

1,8%

76,5%

Πρακτικά ασκούμενος-η

Συμμετέχων/ουσα σε
πρόγραμμα Μαθητείας
μέσω ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ή ΕΠΑΛ

0,7%

0,7%

Συμμετέχων σε κάποιο
πρόγραμμα κατάρτισης ή
εκπαίδευσης ή δια βίου
μάθησης, επιδοτούμενο ή
μη
0,7%
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3.2 Οι κατανομές των συμμετεχόντων σύμφωνα με τη θέση τους στην
αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση 6 μήνες μετά την
ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την παρέμβαση της ΠΑΝ
ανά μειονεκτούσες ομάδες

Πίνακας: Οι κατανομές των συμμετεχόντων σύμφωνα με τη θέση τους στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και
την κατάρτιση 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την παρέμβαση της ΠΑΝ ανά
μειονεκτούντες ή όχι συμμετέχοντες
%

%

%

Ν

Εργαζόμενος Αυτοαπασχολούμενος

Άνεργος

Πρακτική άσκηση
/Μαθητεία/
Κατάρτιση

Σύνολο

777

20,5%

77,6%

1,9%

100,0%

1.607

22,2%

75,9%

1,9%

100,0%

2.384

21,6%

76,5%

1,9%

100,0%

Μειονεκτούντες ή όχι συμμετέχοντες
Μειονεκτούντες

Μη Μειονεκτούντες

Σύνολο

Αναφορικά με την κατανομή των ποσοστών είτε ανεργίας είτε συμμετοχής των
ωφελούμενων στην απασχόληση/αυτοαπασχόληση ή κατάρτιση έξι μήνες μετά την
έξοδό τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ, και με γνώμονα την ένταξή τους ή μη σε
κάποια μειονεκτούσα κατηγορία προκύπτει ότι:


το 20,5% των μειονεκτούντων ατόμων βρίσκονται σε θέση απασχόλησης ή
δηλώνουν αυτοαπασχολούμενοι, το 77,6% είναι άνεργοι και το 1,9%
συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης, μαθητείας ή
πρακτικής άσκησης.



αντίστοιχα για τα άτομα που δεν προέρχονται από κάποια μειονεκτούσα ομάδα,
το 22,2% αυτών είναι εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι, το 75,9% άνεργοι
και το 1,9% συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης,
μαθητείας ή πρακτικής άσκησης.
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Πίνακας: Οι κατανομές των συμμετεχόντων σύμφωνα με τη θέση τους στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση 6
μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την παρέμβαση της ΠΑΝ ανά μειονεκτούσα ομάδα*
%

%

%

Ν

Εργαζόμενος Αυτοαπασχολούμενος

Άνεργος

Πρακτική άσκηση
/Μαθητεία/Κατάρτιση

Σύνολο

Δείκτης
CO12

Μέλη νοικοκυριού που δεν εργάζεται
κανένας

570

19,6%

78,1%

2,3%

100,0%

CO13

Μέλος νοικοκυριού που δεν εργάζεται και
ζουν συντηρούμενα τέκνα

260

17,7%

80,0%

2,3%

100,0%

CO14

Μέλη μονοπρόσωπoυ νοικοκυριού με
συντηρούμενα τέκνα

208

23,6%

74,5%

1,9%

100,0%

CO15

Μέλη Μουσουλμανικής Μειονότητας
Θράκης, Ρομά ή Μετανάστες**

86

20,0%

78,8%

1,3%

100,0%

Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης
Ρομά
Μετανάστες
Άτομα με αναπηρία

31
4
51
31

16,1%
27,5%
19,4%

80,6%
70,6%
80,6%

3,2%
2,0%
-

100,0%

16

25,0%

62,5%

12,5%

100,0%

5
4
4
3
3

-

-

-

CO16

CO17

CO18

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

100,0%
100,0%

* στο σύνολο των 777 συμμετεχόντων που ανήκουν στις
μειονεκτούσες ομάδες
** τα ποσοστά είναι στο σύνολο των 80 μοναδικών
ερωτώμενων
*** τα ποσοστά είναι στο σύνολο των 8 μοναδικών
ερωτώμενων

Ειδικότερα για τα άτομα που εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες μειονεκτούσες ομάδες:


Μέλη

νοικοκυριού

χωρίς

εργαζόμενο:

78,1%

άνεργοι,

19,6%

σε

απασχόληση/αυτοαπασχόληση, 2,3% σε συνεχιζόμενη κατάρτιση, πρακτική
άσκηση ή μαθητεία.


Μέλη νοικοκυριού που δεν εργάζεται κανείς και ζουν συντηρούμενα τέκνα:
80% άνεργοι, 17,7% σε απασχόληση/αυτοαπασχόληση, 2,3% σε συνεχιζόμενη
κατάρτιση, πρακτική άσκηση ή μαθητεία.
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Μέλη μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα: 74,5% άνεργοι,
23,6% σε απασχόληση/αυτοαπασχόληση, 1,9% σε συνεχιζόμενη κατάρτιση,
πρακτική άσκηση ή μαθητεία.



Μέλη μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης, Ρομά ή Μετανάστες: 78,8%
άνεργοι, 20% σε απασχόληση/αυτοαπασχόληση, 1,3% σε συνεχιζόμενη
κατάρτιση, πρακτική άσκηση ή μαθητεία.



Άτομα με αναπηρία: 80,6% άνεργοι, 19,4% σε απασχόληση/αυτοαπασχόληση.

Όπως διαφαίνεται δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στα ποσοστά
απασχόλησης/αυτοαπασχόλησης, συμμετοχής σε εκπαίδευση/κατάρτιση ή ανεργίας
μεταξύ των μειονεκτούντων και μη ωφελούμενων.

Σε αυτή

την κατεύθυνση δύναται να υποστηριχθεί ότι σε πρώτο επίπεδο η

αποτελεσματικότητα των Προγραμμάτων δεν επηρεάστηκε με θετικό ή αρνητικό
πρόσημο από τη συγκέντρωση χαρακτηριστικών βάσει των οποίων οι ωφελουμένοι
εντάσσονται σε μία ή περισσότερες μειονεκτούσες ομάδες.

Διερευνώντας και συγκρίνοντας το είδος και τη μορφή των θέσεων απασχόλησης των
μειονεκτούντων και μη ωφελουμένων που εργάοζνταν έξι μήνες μετά την έξοδό τους
από την Παρέμβαση, δεν διαφαίνονται σημαντικές διαφοροποιήσεις που να
τεκμαίρουν κάποια διασύνδεση της μειονεκτικής ή μη θέσης με την ποιότητα της
εργασίας.

Η ανάλυση των εν λόγω στοιχείων παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα συνάφειας.
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Πίνακας: Οι κατανομές του είδους απασχόλησης των 474 συμμετεχόντων στο δείγμα που εργάζονται
στους έξι μήνες από τη λήξη της συμμετοχής τους ανά μειονεκτούντες ή όχι συμμετέχοντες
Μειονεκτούντες ή
όχι συμμετέχοντες
N

Μειονεκτούντες

Μη
Μειονεκτούντες

%
ερωτώμενων*

Πλήρη απασχόληση

287

58,8%

61,3%

60,5%

Μερική απασχόληση

130

25,0%

28,5%

27,4%

Μερική εκ περιτροπής απασχόληση

35

10,8%

5,8%

7,4%

Προσωρινή απασχόληση με υπενοικίαση
σε άλλο εργοδότη

1

-

0,3%

0,2%

Εποχική απασχόληση

19

5,4%

3,4%

4,0%

ΔΓ/ΔΑ

2

-

0,6%

0,4%

Σύνολο

474

100,0%

100,0%

100,0%

* στο σύνολο των 474 συμμετεχόντων στο
δείγμα που εργάζονται στους έξι μήνες από
τη λήξη της συμμετοχής τους
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3.3 Οι κατανομές των συμμετεχόντων σύμφωνα με τη θέση τους στην
αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση κατά τη χρονική στιγμή
διεξαγωγής της τηλεφωνικής έρευνας, περίπου 10 μήνες μετά την
ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την παρέμβαση της ΠΑΝ

Κατά τη χρονική στιγμή διεξαγωγής της τηλεφωνικής έρευνας (περίπου 10 μήνες μετά
την έξοδό τους από την Παρέμβαση),


το 74% των ερωτηθέντων είναι άνεργοι εκ των οποίων το 71% εγγεγραμμένοι
και το 3% μη εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ,



το 21% εργαζόμενοι,



το 3% αυτοαπασχολούμενοι,



το 3% μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές,



το 1% πρακτικά ασκούμενοι.
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3.4 Δείκτης Μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΠΑΝ (ΑΝΝΕX ΙΙ
Κανονισμού ΕΚΤ)

Ακριβώς έξι μήνες μετά την έξοδο –ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρηση– από την
Παρέμβαση της ΠΑΝ, το 23,6% των ερωτηθέντων ωφελουμένων στις υπό αξιολόγηση

Δείκτης Μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΠΑΝ
(ΑΝΝΕX ΙΙ Κανονισμού ΕΚΤ)

% στο σύνολο
του δείγματος

Συμμετέχοντες σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση, σε προγράμματα κατάρτισης που
οδηγούν σε επαγγελματικό προσόν, μαθητεία ή πρακτική άσκηση στους έξι
μήνες από τη λήξη της συμμετοχής τους

1,9%

CR10:

CR11:
Συμμετέχοντες που εργάζονται στους έξι μήνες από τη λήξη της συμμετοχής
τους

CR12:
Συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται στους έξι μήνες από τη λήξη της
συμμετοχής τους

19,9%

1,8%

Πράξεις βρίσκονται σε απασχόληση, αυτοαπασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση.

Πιο συγκεκριμένα:


το 19,9% (474 άτομα) κατέχουν θέση εργασίας (CR 11),



το 1,8% (42 άτομα) αυτοαπασχολούνται2 (CR 12),



το 1,9% (45 άτομα) συμμετέχουν σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση, προγράμματα
κατάρτισης που οδηγούν σε επαγγελματικό προσόν, μαθητεία ή πρακτική
άσκηση (CR 10).

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
2
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Ειδικότερα, για όσους ωφελούμενος δήλωσαν ότι συμμετέχουν σε συνεχιζόμενη
εκπαίδευση, προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε επαγγελματικό προσόν,
μαθητεία ή πρακτική άσκηση αυτοί ήταν:


(0,5% επί του συνόλου) πρακτικά ασκούμενοι



(0,7% επί του συνόλου) συμμετέχοντες σε πρόγραμμα μαθητείας μέσω ΕΠΑ.Σ.
ΟΑΕΔ ή ΕΠΑ.Λ.



(0,7% επί του συνόλου) συμμετέχοντες σε κάποιο πρόγραμμα –επιδοτούμενο ή
μη– κατάρτισης, εκπαίδευσης ή διά βίου μάθησης.

Για το 1,9% των ωφελουμένων της ΠΑΝ που έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ
συμμετέχουν σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση, προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε
επαγγελματικό προσόν, μαθητεία ή πρακτική άσκηση (CR 10) προκύπτουν τα έξης
κάτωθι:


Φύλο: Το 2,1% επί του συνόλου των ωφελουμένων ανδρών και το 1,7% των
γυναικών αντίστοιχα.



Ηλικία: Το 2,6% επί του συνόλου των συμμετεχόντων στην ΠΑΝ ηλικίας 18 έως
24 ετών και το 1,6% της ηλικιακής ομάδας 25 έως 29 ετών.



Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Το 2,6% επί του συνόλου των ωφελουμένων αποφοίτων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 1,3% μεταδευτεροβάθμιας και το 1,2% των
αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή/και κατόχων μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού τίτλου σπουδών.
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Για το 19,9% των ωφελουμένων που έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη
αποχώρησή τους από την ΠΑΝ βρίσκονται σε θέση απασχόλησης (CR 12) προκύπτουν
τα έξης κάτωθι:


Φύλο: Το 23% επί του συνόλου των ωφελουμένων ανδρών και το 17,8% των
γυναικών αντίστοιχα.



Ηλικία: Το 21,8% επί του συνόλου των συμμετεχόντων στην ΠΑΝ ηλικίας 18 έως
24 ετών και το 19% της ηλικιακής ομάδας 25 έως 29 ετών.



Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Το 11,8% επί του συνόλου των ωφελουμένων
αποφοίτων
Σχολείων

πρωτοβάθμιας,
Δεύτερης

κατώτερης

Ευκαιρίας,

το

δευτεροβάθμιας

17,4%

εκπαίδευσης

δευτεροβάθμιας,

το

ή

18,4%

μεταδευτεροβάθμιας και το 24,9% των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ή/και κατόχων μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.
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Για το 1,8% των ωφελουμένων της ΠΑΝ που έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την
Παρέμβαση (CR 11) αυτοαπασχολούνται προκύπτουν τα έξης κάτωθι:


Φύλο: Το 2,2% επί του συνόλου των ωφελουμένων ανδρών και το 1,5% των
γυναικών αντίστοιχα.



Ηλικία: Το 1,5% επί του συνόλου των συμμετεχόντων στην ΠΑΝ ηλικίας 18 έως
24 ετών και το 1,9% της ηλικιακής ομάδας 25 έως 29 ετών.



Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Το 1,5% επί του συνόλου των ωφελουμένων αποφοίτων
πρωτοβάθμιας, κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας, το 1,8% δευτεροβάθμιας, το 1,6% μεταδευτεροβάθμιας και το 1,9%
των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή/και κατόχων μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού τίτλου σπουδών.

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 ατόμων που έχουν εγκαταλείψει την
εκπαίδευση χωρίς προσόντα σε σύγκριση με την ηλικιακή ομάδα 25 έως29 ετών
που εμφανίζει ποσοστά 45,2% και 0,5% αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα, 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%.
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3.5 Δείκτης Μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΕΚΤ για την ΠΑΝ
(ΑΝΝΕX Ι Κανονισμού ΕΚΤ)

Δείκτης Μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΕΚΤ για την ΠΑΝ
(ΑΝΝΕX Ι Κανονισμού ΕΚΤ)

% στο σύνολο
του δείγματος

CR06:
Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης, στους έξι μήνες από τη λήξη της συμμετοχής τους

21,6%

CR09:
Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, στους έξι μήνες από τη λήξη
της συμμετοχής τους

6,7%

Δείκτης Μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΕΚΤ για την ΠΑΝ
(ΑΝΝΕX Ι Κανονισμού ΕΚΤ)
Το 21,6% (516 άτομα) του συνόλου του δείγματος των ωφελουμένων της ΠΑΝ
κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης και της αυτοαπασχόλησης, έξι
μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την Παρέμβαση της
ΠΑΝ (δείκτης CR 06).

Το 30,8% (159 στα 516 άτομα) του παραπάνω δείκτη (CR 06) αφορά άτομα που
προέρχονται από μειονεκτούσες πληθυσμιακές κατηγορίες. Κατά αυτόν τρόπο, η τιμή
του σχετικού δείκτη (CR 09) διαμορφώνεται στο 6,7% του συνόλου του δείγματος των
ωφελουμένων της ΠΑΝ (2.384 άτομα).
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Για το 21,6% των ωφελουμένων που έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη
αποχώρησή τους από την ΠΑΝ βρίσκονται σε θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχολούνται
(CR 06) προκύπτουν τα έξης κάτωθι:


Φύλο: Το 25,2% επί του συνόλου των ωφελουμένων ανδρών και το 19,3% των
γυναικών αντίστοιχα.



Ηλικία: Το 23,2% επί του συνόλου των συμμετεχόντων στην ΠΑΝ ηλικίας 18 έως
24 ετών και το 20,9% της ηλικιακής ομάδας 25 έως 29 ετών.



Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Το 13,2% επί του συνόλου των ωφελουμένων
αποφοίτων
Σχολείων

πρωτοβάθμιας,
Δεύτερης

κατώτερης

Ευκαιρίας,

το

δευτεροβάθμιας
19,1%

εκπαίδευσης

δευτεροβάθμιας,

το

ή

20%

μεταδευτεροβάθμιας και το 26,7% των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ή/και κατόχων μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.


Μειονεκτούσες ή μη: Το 20,5% των προερχομένων από μια ή περισσότερες
μειονεκτούσες κατηγορίες και το 22% όσων δεν εντάσσονται σε κάποια
μειονεκτούσα ομάδα.
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Για το 6,7% των ωφελουμένων που εντάσσονται σε μία ή περισσότερες μειονεκτούσες
κατηγορίες και έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ βρίσκονται
σε θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχολούνται (CR 09) προκύπτουν τα έξης κάτωθι:


Φύλο: Το 9,5% επί του συνόλου των ωφελουμένων ανδρών και το 4,8% των
γυναικών αντίστοιχα.



Ηλικία: Το 8,4% επί του συνόλου των συμμετεχόντων στην ΠΑΝ ηλικίας 18 έως
24 ετών και το 5,9% της ηλικιακής ομάδας 25 έως 29 ετών.



Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Το 7,4% επί του συνόλου των ωφελουμένων αποφοίτων
πρωτοβάθμιας, κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας, το 7% δευτεροβάθμιας, το 6,3% μεταδευτεροβάθμιας και το 6,2%
των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή/και κατόχων μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού τίτλου σπουδών.
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Με γνώμονα την οπτική του φύλου στο μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα (Δείκτες ΠΑΝ
και Δείκτες ΕΚΤ για την ΠΑΝ) που σχετίζεται με την απασχόληση και την
αυτοαπασχόληση των ωφελούμενων, καταγράφεται σαφώς το φαινόμενο της άνισης
πρόσβασης στην αγορά εργασίας με όρους αναπαραγωγής της έμφυλης διάστασης
που χαρακτηρίζει τα εργασιακά και επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

Πιο συγκεκριμένα, το 23% των ανδρών που συμμετείχαν στις υπό αξιολόγηση
Πράξεις είχαν σύμβαση εργασίας έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση
με το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες ωφελούμενους να ανέρχεται στο 17,8%
στοιχεία που συγκλίνουν στην ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στον
επανασχεδιασμό αντίστοιχων ή ομοειδών Παρεμβάσεων.

Ομοίως, το 25,2% των ωφελούμενων ανδρών βρίσκονταν σε απασχόληση ή
αυτοαπασχόληση μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από το
Πρόγραμμα και το 19,3% των γυναικών.

Ταυτόχρονα, αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο αναδεικνύεται η ευρύτερη στην
εγχώρια αγορά εργασίας τάση συσχέτισης της πρόσβασης στην απασχόληση και των
τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων.

Περίπου ένας στους τέσσερις (24,2%) αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και το 37,2% των κατόχων
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εργάζονται έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την
Παρέμβαση με το εν λόγω ποσοστό να βαίνει μειούμενο για τις άλλες κατηγορίες με
βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των ωφελουμένων καταλήγοντας στο 12,1% όσων
έχουν ολοκληρώσει το Γυμνάσιο ή είναι απόφοιτοι Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας
(ΣΔΕ).

Αντίστοιχα, το 26% των αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ και το 41,9% των κατόχων μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών βρίσκονται σε απασχόληση ή/και αυτοαπασχόληση ενώ το ποσοστό
στους αποφοίτους Γυμνασίου ή ΣΔΕ υπολογίζεται σε 13,6%.
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Πίνακας: Οι κατανομές των συμμετεχόντων ανά φύλο σύμφωνα με τη θέση τους στην αγορά
εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη
αποχώρησή τους από την παρέμβαση της ΠΑΝ
Φύλο
Ν*

Άνδρας

Γυναίκα

%
ερωτώμενων*

Απασχολούμενος / η

516

25,2%

19,3%

21,6%

Εργαζόμενος/η

474

23,0%

17,8%

19,9%

Αυτοαπασχολούμενος-η

42

2,2%

1,5%

1,8%

Πρακτική άσκηση / Μαθητεία / Κατάρτιση

45

2,1%

1,7%

1,9%

Πρακτικά ασκούμενος-η π.χ. για την απόκτηση άδειας
επαγγέλματος
Συμμετέχων/ουσα σε πρόγραμμα Μαθητείας μέσω ΕΠΑΣ
ΟΑΕΔ ή ΕΠΑΛ
Συμμετέχων σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης ή
εκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης, επιδοτούμενο ή μη

11

0,7%

0,3%

0,5%

17

0,5%

0,8%

0,7%

17

0,8%

0,6%

0,7%

Άνεργος / η

1.823

72,7%

79,0%

76,5%

Εγγεγραμμένος/η στον ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ

1760

69,0%

77,0%

73,8%

63

3,7%

2,0%

2,7%

2.384

100,0%

100,0%

100,0%

Άνεργος μη εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ
Σύνολο

* στο σύνολο των 2.384 συμμετεχόντων στο δείγμα
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Πίνακας: Οι κατανομές των συμμετεχόντων ανά εκπαιδευτικό επίπεδο σύμφωνα με τη θέση τους στην
αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη
αποχώρησή τους από την παρέμβαση της ΠΑΝ
Εκπαιδευτικό επίπεδο

Ν*

Απόφοιτος
Δημοτικού,
Γυμνασίου ή
ΣΔΕ

Απόφοιτος
Λυκείου
(Γενικού ή
Επαγγελμ.)

Απόφοιτος ΙΕΚ
ή ιδιωτικού
Κολλεγίου ή
Σχολών

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Κάτοχος
Μεταπτυχιακού ή
Διδακτορικού

Απασχολούμενος / η

516

13,2%

19,1%

20,0%

26,7%

21,6%

Εργαζόμενος/η

474

11,8%

17,4%

18,4%

24,9%

19,9%

Αυτοαπασχολούμενος-η

42

1,5%

1,8%

1,6%

1,9%

1,8%

45

-

2,6%

1,3%

1,2%

1,9%

Πρακτικά ασκούμενος-η π.χ. για
την απόκτηση άδειας
επαγγέλματος

11

-

0,8%

-

0,2%

0,5%

Συμμετέχων/ουσα σε πρόγραμμα
Μαθητείας μέσω ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ή
ΕΠΑΛ

17

-

1,1%

0,3%

0,4%

0,7%

17

-

0,8%

1,0%

0,6%

0,7%

Άνεργος / η

1.823

86,8%

78,3%

78,7%

72,0%

76,5%

Εγγεγραμμένος/η στον ΟΑΕΔ με
κάρτα ανεργίας σε ισχύ

1760

85,3%

75,4%

75,2%

70,0%

73,8%

Άνεργος μη εγγεγραμμένος στον
ΟΑΕΔ

63

1,5%

2,9%

3,5%

2,0%

2,7%

2.384

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Πρακτική
άσκηση
Μαθητεία / Κατάρτιση

/

Συμμετέχων σε κάποιο
πρόγραμμα κατάρτισης ή
εκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης,
επιδοτούμενο ή μη

Σύνολο

%
ερωτώμενων*

* στο σύνολο των 2.384
συμμετεχόντων στο δείγμα
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: Συνδυασμοί αποτελεσμάτων απασχόλησης

% στο σύνολο
του δείγματος

Συνδυασμοί αποτελεσμάτων απασχόλησης
Α/Α

Άμεσο αποτέλεσμα

1 Όχι σε απασχόληση
2

3

Κατοχή θέσης
απασχόλησης/αυτόαπασχόλησης

4

3 Όχι σε απασχόληση
Κατοχή θέσης

1

6 μήνες μετά τη λήξη της συμμετοχής

2

Όχι σε απασχόληση

72,7%

Όχι σε απασχόληση

5,7%

Κατοχή θέσης απασχόλησης/αυτόαπασχόλησης
Κατοχή θέσης απασχόλησης/αυτό-

4 απασχόλησης/αυτοαπασχόλησης απασχόλησης (θέση εργασίας Α)

14,2%
5,1%

(θέση εργασίας Α)

5

Κατοχή θέσης
Κατοχή θέσης απασχόλησης/αυτόαπασχόλησης/αυτοαπασχόλησης
απασχόλησης (θέση εργασίας Β)
(θέση εργασίας Α)

Σύνολο

2,3%
100%

1: Κατά δήλωση των ερωτώμενων όπως προκύπτει από το ερωτηματολόγιο εξόδου.
2: Κατά δήλωση των ερωτώμενων όπως προκύπτει από το ερωτηματολόγιο της έρευνας αξιολόγησης μακροπρόθεσμου
αποτελέσματος.
3: Συμπεριλαμβανόμενης και της θέσης αυτό-απασχόλησης.
4: 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.

Το 72,7% (1.733 άτομα) των ερωτηθέντων ωφελουμένων της ΠΑΝ δεν κατείχαν θέση
απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης τόσο κατά τη χρονική περίοδο έως και 28 ημέρες
(άμεσο αποτέλεσμα) όσο και τη χρονική στιγμή ακριβώς έξι μήνες (μακροπρόθεσμο
αποτέλεσμα) μετά την έξοδό τους –ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρηση– από την
Παρέμβαση της ΠΑΝ.

Αντίστοιχα, το 5,7% (135 άτομα) ενώ βρίσκονταν σε απασχόληση ή αυτοαπασχόληση
έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την
Παρέμβαση της ΠΑΝ, έξι μήνες μετά έχουν απολέσει την ιδιότητα του εργαζομένου ή
αυτοαπασχολουμένου.
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Το 14,2% (339 άτομα) των ερωτηθέντων έξι μήνες μετά την έξοδό τους από τις υπό
αξιολόγηση Πράξεις κατέχουν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης, όταν έως και 28
ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την Παρέμβαση της
ΠΑΝ δεν βρίσκονταν σε απασχόληση ή αυτοαπασχόληση.

Έξι μήνες μετά την έξοδό τους από τις υπό αξιολόγηση Πράξεις, το 5,1% (121 άτομα)
των ερωτηθέντων διατηρούν την ίδια θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης που
κατείχαν έως και 28 μέρες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από
την Παρέμβαση της ΠΑΝ.

Το 2,3% (56 άτομα) των ερωτηθέντων έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την
Παρέμβαση της ΠΑΝ κατέχουν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης διαφορετική
από αυτή που κατείχαν το χρονικό διάστημα έως και 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή
την πρόωρη αποχώρησή τους από τις υπό αξιολόγηση Πράξεις.

Άμεσο Αποτέλεσμα

6 μήνες μετά τη λήξη
της συμμετοχής
Όχι σε απασχόληση

Όχι σε
απασχόληση

72,7%
Κατοχή θέσης
απασχόλησης/αυτό-απασχόλησης
14,2%

Συνδυασμοί
αποτελεσμάτων
απασχόλησης

Όχι σε απασχόληση
5,7%

Ναι σε
απασχόληση

Κατοχή θέσης απασχόλησης/αυτόαπασχόλησης (θέση εργασίας Α)

ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ

5,1%
Κατοχή θέσης απασχόλησης/αυτόαπασχόλησης (θέση εργασίας Β)

2,3%
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ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ

Συνδυασμοί αποτελεσμάτων απασχόλησης

Άμεσο Αποτέλεσμα

6 μήνες μετά τη λήξη
της συμμετοχής

Όχι σε απασχόληση

Όχι σε απασχόληση

83,6%

Άμεσο αποτέλεσμα
Κατοχή θέσης
απασχόλησης/αυτοαπασχόλησης

2.072 άτομα - 86,9%

16,4%

Όχι σε απασχόληση
61,2%

Ναι σε απασχόληση
Άμεσο αποτέλεσμα

δεν διατήρησαν τη
θέση

43,3%
Ναι σε απασχόληση

που κατείχαν στο
άμεσο αποτέλεσμα

17,9%
ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ

312 άτομα - 13,1%
Ναι σε απασχόληση
38,8%
ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ

Άμεσο Αποτέλεσμα – Μη κατοχή θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης
Από το σύνολο του δείγματος των 2.384 συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ και
κατά τη χρονική περίοδο έως και 28 ημέρες (άμεσο αποτέλεσμα) μετά την έξοδό τους
–ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρηση– από την Παρέμβαση της ΠΑΝ το 86,9%
(συνολικά 2.072 ερωτώμενοι) δεν κατείχαν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης.
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Πίνακας: Οι κατανομές των συμμετεχόντων που δεν κατείχαν θέση απασχόλησης ή
αυτοαπασχόλησης στο άμεσο αποτέλεσμα σύμφωνα με τη θέση τους στην αγορά εργασίας,
την εκπαίδευση και την κατάρτιση 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή
τους από την παρέμβαση της ΠΑΝ
Ν

% των
ερωτώμενων

ΟΧΙ απασχόληση άμεσα - ΟΧΙ απασχόληση 6 μήνες

1.733

83,6%

ΟΧΙ απασχόληση άμεσα - ΝΑΙ απασχόληση 6 μήνες

399

16,4%

2.072

100,0%

Σύνολο

Από τους 2.072 ερωτηθέντες ωφελούμενους της ΠΑΝ που δε βρίσκονταν σε
απασχόληση ή αυτοαπασχόληση κατά τη χρονική στιγμή έως και 28 ημέρες (άμεσο
αποτέλεσμα) μετά την έξοδό τους –ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρηση– από την
Παρέμβαση της ΠΑΝ:


Το 83,6% (1.733 άτομα) δεν κατείχαν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης
ούτε κατά τη χρονική στιγμή ακριβώς έξι μήνες (μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα)
μετά την έξοδό τους –ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρηση– από την Παρέμβαση
της ΠΑΝ.



Το 16,4% (399 άτομα) κατείχαν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης κατά
τη χρονική στιγμή ακριβώς έξι μήνες (μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα) μετά την
έξοδό τους –ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρηση– από την Παρέμβαση της ΠΑΝ.

Άμεσο Αποτέλεσμα – Κατοχή θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης
Από το σύνολο του δείγματος των 2.384 συμμετεχόντων στην παρέμβαση της ΠΑΝ και
κατά τη χρονική περίοδο έως και 28 ημέρες (άμεσο αποτέλεσμα) μετά την έξοδό τους
–ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρηση– από την Παρέμβαση της ΠΑΝ, το 13,1%
(συνολικά 312 ερωτώμενοι) κατείχαν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης.
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Πίνακας: Οι κατανομές των συμμετεχόντων που κατείχαν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης
στο άμεσο αποτέλεσμα σύμφωνα με τη θέση τους στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την
κατάρτιση 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την παρέμβαση της
ΠΑΝ
Ν

% των
ερωτώμενων

ΝΑΙ απασχόληση άμεσα - ΟΧΙ απασχόληση 6 μήνες

135

43,3%

ΝΑΙ απασχόληση άμεσα - ΝΑΙ απασχόληση 6 μήνες - ΙΔΙΑ θέση

121

38,8%

ΝΑΙ απασχόληση άμεσα - ΝΑΙ απασχόληση 6 μήνες - ΑΛΛΗ θέση

56

17,9%

312

100,0%

Σύνολο

Από τα 312 άτομα των ερωτηθέντων ωφελουμένων της ΠΑΝ που κατείχαν θέση
απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης κατά τη χρονική περίοδο έως και 28 ημέρες
(άμεσο αποτέλεσμα) μετά την έξοδό τους –ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρηση– από
την Παρέμβαση της ΠΑΝ:


Το 43,3% (135 άτομα) δεν βρίσκονταν σε απασχόληση ή αυτοαπασχόληση
κατά τη χρονική στιγμή ακριβώς έξι μήνες (μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα) μετά
την έξοδό τους –ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρηση– από την Παρέμβαση της
ΠΑΝ.



Το 38,8% (121 άτομα) βρίσκονταν στην ίδια θέση

απασχόλησης ή

αυτοαπασχόλησης κατά τη χρονική στιγμή ακριβώς έξι μήνες (μακροπρόθεσμο
αποτέλεσμα) μετά την έξοδό τους –ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρηση– από
την Παρέμβαση της ΠΑΝ.


Το 17,9% (56 άτομα) βρίσκονταν σε διαφορετική θέση απασχόλησης ή
αυτοαπασχόλησης κατά τη χρονική στιγμή ακριβώς έξι μήνες (μακροπρόθεσμο
αποτέλεσμα) μετά την έξοδό τους –ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρηση– από
την Παρέμβαση της ΠΑΝ.

Συμπερασματικά, από τα 312 άτομα που κατά το άμεσο αποτέλεσμα κατείχαν θέση
απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης, μόλις το 38,8% αυτών (121 άτομα) διατήρησαν
την ίδια θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησής τους κατά το μακροπρόθεσμο
αποτέλεσμα.

83

Αντίθετα, το 61,2% (191 άτομα) δεν διατήρησαν -κατά το μακροπρόθεσμο
αποτέλεσμα- την ίδια θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης που κατείχαν κατά το
άμεσο αποτέλεσμα με συνέπεια είτε να βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας είτε να
εντοπίζονται σε άλλη θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης.

Σε κάθε περίπτωση, η μη διατήρηση της θέσης εργασίας και η απώλειά της εντός
6μήνου ειδικά όταν είναι προϊόν απόλυσης ή λήξης σύμβασης (χαμηλός βαθμός
βιωσιμότητας) αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα με αρνητικό πρόσημο για την
αξιοπρέπεια και τη βιωσιμότητά της.

Με δεδομένο, λοιπόν, το μεγάλο ποσοστό απώλειας ή αλλαγής των θέσεων εργασίας
που δημιουργήθηκαν κατά άμεσό αποτέλεσμα εγείρονται σοβαρά ζητήματα
αναφορικά με την ποιότητά τους.

Διερευνώντας και συνδυάζοντας τα ειδικά χαρακτηριστικά των ωφελουμένων (φύλο,
ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, μειονεκτική ή μη θέση) με την εξέλιξη της εργασιακής
τους πορείας και τη θέση τους σε απασχόληση/αυτοαπασχόληση με σημεία καμπής το
άμεσο (έως και 28 ημέρες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση) και το
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μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα (6 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή
τους) προκύπτουν ότι:

Φύλο


Το 68% των ωφελουμένων ανδρών ήταν άνεργοι τόσο 28 ημέρες, όσο και 6
μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ. Το αντίστοιχο ποσοστό
στις γυναίκες ανέρχεται στο 75,8%.



Το 6,7% των ανδρών και το 5% των γυναικών που συμμετείχαν στις υπό
αξιολόγηση Πράξεις κατείχαν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης 28
ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρησή τους από την Παρέμβαση
της ΠΑΝ αλλά 6 μήνες μετά βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας.



Το 14,2% των ωφελουμένων ανδρών και το 16,8% των γυναικών αντίστοιχα 28
ημέρες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση ήταν άνεργοι ενώ 6 μήνες μετά
κατείχαν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης.



Το 5,1% των ανδρών και το 6,6% των γυναικών που συμμετείχαν στις υπό
αξιολόγηση Πράξεις 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή
τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ βρίσκονται στην ίδια θέση απασχόλησης ή
αυτοαπασχόλησης που κατείχαν και το χρονικό σημείο των 28 ημερών από την
έξοδό τους.



Το 1,8% των γυναικών ωφελουμένων της ΠΑΝ 6 μήνες μετά την έξοδό τους από
τις

Παρεμβάσεις

βρίσκονται

σε

διαφορετική

θέση

απασχόλησης

ή

αυτοαπασχόλησης3 από αυτήν που κατείχαν 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή
την πρόωρη αποχώρησή τους από το παρεχόμενο Πρόγραμμα. Για τους άνδρες
ωφελουμένους το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 2,7%.

Ηλικία


Το 73,5% των ωφελουμένων ηλικίας 25 έως 29 ετών («Επιταγή Εισόδου για
νέους 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας») ήταν άνεργοι τόσο 28 ημέρες, όσο και 6 μήνες μετά την έξοδό τους
από την Παρέμβαση της ΠΑΝ. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους ωφελούμενους

3

Στην έννοια της διαφορετικής θέσης απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης συμπεριλαμβάνεται και η
αλλαγή επαγγελματικής
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της Πράξης «Επιταγή Εισόδου για νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» ανέρχεται σε 70,9%.


Το 5,8% των νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών και το 5,6% των συμμετεχόντων της
ηλικιακής ομάδας 25 έως 29 ετών κατείχαν θέση απασχόλησης ή
αυτοαπασχόλησης 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρησή τους
από την Παρέμβαση της ΠΑΝ αλλά 6 μήνες μετά βρίσκονται εκτός αγοράς
εργασίας.



Το 16,1% των νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών και το 13,4% αυτών 25 έως 29 ετών
αντίστοιχα 28 ημέρες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση ήταν άνεργοι
ενώ 6 μήνες μετά κατείχαν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης.



Το 4,3% των συμμετεχόντων στην Πράξη «Επιταγή Εισόδου για νέους 18 έως 24
ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και το
5,4% των ωφελουμένων της Πράξης «Επιταγή Εισόδου για νέους 25 έως 29 ετών
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» 6 μήνες μετά
την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ
βρίσκονται στην ίδια θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης που κατείχαν και
το χρονικό σημείο των 28 ημερών από την έξοδό τους.



Το 2,8% της ηλικιακής ομάδας 18 έως 24 ετών 6 μήνες μετά την έξοδό τους από
τις

Παρεμβάσεις

βρίσκονται

σε

διαφορετική

θέση

απασχόλησης

ή

αυτοαπασχόλησης από αυτήν που κατείχαν 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή
την πρόωρη αποχώρησή τους από το παρεχόμενο Πρόγραμμα. Για τους
ωφελούμενους ηλικίας 25 έως 29 ετών το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε
2,1%.

Μειονεκτούντες και μη ωφελούμενοι


Το 74,5% των ωφελουμένων που εντάσσονται σε τουλάχιστον μια μειονεκτούσα
–βάσει ΕΚΤ– ομάδα ήταν άνεργοι τόσο 28 ημέρες, όσο και 6 μήνες μετά την
έξοδό τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους μη
μειονεκτούντες ωφελούμενους καταγράφεται σε 71,8%.



Το 5% των μειονεκτούντων ωφελουμένων και το 6% των μη μειονεκτούντων
κατείχαν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης 28 ημέρες μετά την
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ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρησή τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ αλλά 6
μήνες μετά βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας.


Το 14,2% μειονεκτούντων και το 14,3% των μη μειονεκτούντων ωφελουμένων
αντίστοιχα 28 ημέρες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση ήταν άνεργοι
ενώ 6 μήνες μετά κατείχαν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης.



Το 4,6% των μειονεκτούντων και το 5,3% των μη μειονεκτούντων ωφελουμένων
6 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την
Παρέμβαση

της

ΠΑΝ

βρίσκονται

στην

ίδια

θέση

απασχόλησης

ή

αυτοαπασχόλησης που κατείχαν και το χρονικό σημείο των 28 ημερών από την
έξοδό τους.


Το 2,7% των μη μειονεκτούντων ωφελουμένων 6 μήνες μετά την έξοδό τους από
τις

Παρεμβάσεις

βρίσκονται

σε

διαφορετική

θέση

απασχόλησης

ή

αυτοαπασχόλησης από αυτήν που κατείχαν 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή
την πρόωρη αποχώρησή τους από το παρεχόμενο Πρόγραμμα. Για τους
μειονεκτούντες ωφελούμενους το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 1,7%.
Εκπαιδευτικό Επίπεδο
 Απόφοιτοι Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης
Ευκαιρίας


Το

77,9%

των

ωφελουμένων

που

ήταν

απόφοιτοι

Δημοτικής

Εκπαίδευσης, Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ήταν άνεργοι
τόσο 28 ημέρες, όσο και 6 μήνες μετά την έξοδό τους από την
Παρέμβαση της ΠΑΝ.


Το 8,8% κατείχαν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης 28 ημέρες
μετά την ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρησή τους από την Παρέμβαση
της ΠΑΝ αλλά 6 μήνες μετά βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας.



Το 13,2% 28 ημέρες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση ήταν
άνεργοι

ενώ

6

μήνες

μετά

κατείχαν

θέση

απασχόλησης

ή

αυτοαπασχόλησης.
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 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής ή Τεχνικής-Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης)


Το 76,2% των ωφελουμένων που ήταν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης βρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας τόσο 28 ημέρες, όσο και
6 μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ.



Το 4,7% κατείχαν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης 28 ημέρες
μετά την ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρησή τους από την Παρέμβαση
της ΠΑΝ αλλά 6 μήνες ήταν άνεργοι.



Το 13,3% 28 ημέρες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση ήταν
άνεργοι

ενώ

6

μήνες

μετά

κατείχαν

θέση

απασχόλησης

ή

αυτοαπασχόλησης.


Το 4,2% 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους
από την Παρέμβαση της ΠΑΝ βρίσκονται στην ίδια θέση απασχόλησης ή
αυτοαπασχόλησης που κατείχαν και το χρονικό σημείο των 28 ημερών
από την έξοδό τους.



Το 1,6% 6 μήνες μετά την έξοδό τους από τις Παρεμβάσεις βρίσκονται σε
διαφορετική θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης από αυτήν που
κατείχαν 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή
τους από το παρεχόμενο Πρόγραμμα.

 Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Ιδιωτικό Κολλέγιο κ.α.)


Το 75,9% των ωφελουμένων που ήταν απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης βρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας τόσο 28 ημέρες, όσο και
6 μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ.



Το 4,1% κατείχαν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης 28 ημέρες
μετά την ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρησή τους από την Παρέμβαση
της ΠΑΝ αλλά 6 μήνες ήταν άνεργοι.



Το 11,4% 28 ημέρες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση ήταν
άνεργοι

ενώ

6

μήνες

μετά

κατείχαν

θέση

απασχόλησης

ή

αυτοαπασχόλησης.


Το 4,8% 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους
από την Παρέμβαση της ΠΑΝ βρίσκονται στην ίδια θέση απασχόλησης ή
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αυτοαπασχόλησης που κατείχαν και το χρονικό σημείο των 28 ημερών
από την έξοδό τους.


Το 3,8% 6 μήνες μετά την έξοδό τους από τις Παρεμβάσεις βρίσκονται σε
διαφορετική θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης από αυτήν που
κατείχαν 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή
τους από το παρεχόμενο Πρόγραμμα.

 Απόφοιτοι

Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης

(ΑΕΙ,

ΤΕΙ,

Μεταπτυχιακός

ή

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών)


Το 65,8% των ωφελουμένων που ήταν απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης βρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας τόσο 28 ημέρες, όσο και
6 μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ.



Το 7,4% κατείχαν θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης 28 ημέρες
μετά την ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρησή τους από την Παρέμβαση
της ΠΑΝ αλλά 6 μήνες ήταν άνεργοι.



Το 16,7% 28 ημέρες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση ήταν
άνεργοι

ενώ

6

μήνες

μετά

κατείχαν

θέση

απασχόλησης

ή

αυτοαπασχόλησης.


Το 6,9% 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους
από την Παρέμβαση της ΠΑΝ βρίσκονται στην ίδια θέση απασχόλησης ή
αυτοαπασχόλησης που κατείχαν και το χρονικό σημείο των 28 ημερών
από την έξοδό τους.



Το 3,1% 6 μήνες μετά την έξοδό τους από τις Παρεμβάσεις βρίσκονται σε
διαφορετική θέση απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης από αυτήν που
κατείχαν 28 ημέρες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή
τους από το παρεχόμενο Πρόγραμμα.
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: Παρουσίαση και αξιολόγηση του
μακροπρόθεσμου αποτελέσματος

Το 98% (2.331 άτομα) των ερωτηθέντων ολοκλήρωσαν το παρεχόμενο Πρόγραμμα
Επαγγελματικής Κατάρτισης ενώ το 2% (53 άτομα) αποχώρησαν πρόωρα.

Από το σύνολο των 53 ωφελουμένων που δεν ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα, το 68%
αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, το 28% μετά το πέρας της
θεωρητικής κατάρτισης ενώ το 4% δεν ολοκλήρωσαν ούτε τη θεωρητική κατάρτιση.

Αναφορικά με τους λόγους της πρόωρης αποχώρησης, για το 42% των σχετικώς
ερωτηθέντων αυτή συνίστατο στην εύρεση εργασίας, για το 38% συνέτρεξαν
οικογενειακοί ή προσωπικού λόγοι, το 15% ανέφεραν ως αιτία την κακή
συνεργασία/έλλειψη συνεννόησης με τον εργοδότη ή τον πάροχο κατάρτισης (ΚΕΚ) ενώ
για το 6% η αποχώρηση συνδέθηκε με δυσαρέσκεια –μη ικανοποίηση–

από τις

συνθήκες πρακτικής άσκησης.
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Ακριβώς έξι μήνες μετά την έξοδο –ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρηση– από την
Παρέμβαση της ΠΑΝ, το 76,5% (1.823 άτομα) των ερωτηθέντων ωφελουμένων στις υπό
αξιολόγηση Πράξεις είναι άνεργοι (73,8% εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και 2,7% μη
εγγεγραμμένοι)

ενώ

το

23,5%

(561

άτομα)

βρίσκονται

σε

απασχόληση,

αυτοαπασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση. Πιο συγκεκριμένα:


το 19,9% (474 άτομα) κατέχουν θέση εργασίας (CR 11),



το 1,8% (42 άτομα) αυτοαπασχολούνται4 (CR 12),



το 1,9% (45 άτομα) συμμετέχουν σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση, προγράμματα
κατάρτισης που οδηγούν σε επαγγελματικό προσόν, μαθητεία ή πρακτική
άσκηση (CR 10).

Ειδικότερα, για όσους ωφελούμενος δήλωσαν ότι συμμετέχουν σε συνεχιζόμενη
εκπαίδευση, προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε επαγγελματικό προσόν,
μαθητεία ή πρακτική άσκηση αυτοί ήταν:


11 πρακτικά ασκούμενοι (0,5% επί του συνόλου) για την απόκτηση άδεια
άσκησης επαγγέλματος,

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
4
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17 συμμετέχοντες (0,7% επί του συνόλου) σε πρόγραμμα μαθητείας μέσω
ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ ή ΕΠΑ.Λ.



17 συμμετέχοντες (0,7% επί του συνόλου) σε κάποιο πρόγραμμα –
επιδοτούμενο ή μη– κατάρτισης, εκπαίδευσης ή διά βίου μάθησης.

Με δεδομένο ότι η ολοκλήρωση ή μη των Παρεμβάσεων αποτελεί βασική
προϋπόθεση επίτευξης του γενικού τους σκοπού για την ενίσχυση της
απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων, το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό (98%)
περάτωσης των παρεχόμενων Προγραμμάτων στο πλαίσιο των 2 υπό αξιολόγηση
Πράξεων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι περίπου 1 στις 2 πρόωρες αποχωρήσεις
(42%) συνδέεται με την εύρεση εργασίας καθιστά την επιτυχία τους ως προς την εν
λόγω ειδική προδιαγραφή-στόχο σχεδόν συνολική.
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5.1 Δείκτες αξιολόγησης των θέσεων απασχόλησης που κατείχαν
οι ωφελούμενοι της ΠΑΝ έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την
Παρέμβαση (474 ωφελούμενοι)

Συνολικά 474 ωφελούμενοι της ΠΑΝ ήταν εργαζόμενοι το χρονικό σημείο έξι μήνες
μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση.

Στο χρονικό διάστημα έως και έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη
αποχώρησή τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ, το 81% (382 άτομα) των ερωτηθέντων
ωφελουμένων που εργάζονταν έλαβαν μόνο μια προσφορά εργασίας ενώ το 19% (92
άτομα) δέχτηκαν περισσότερες από μια, με μέσο όρο τις 2 επιπλέον προσφορές.
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Από το σύνολο των ωφελουμένων που δήλωσαν εργαζόμενοι έξι μήνες μετά την έξοδό
τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ, το 98% (466 άτομα) ολοκλήρωσαν το παρεχόμενο
Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και το 2% (8 άτομα) αποχώρησαν πρόωρα.

Το 51% (239 άτομα) όσων συμμετείχαν και στο σκέλος της πρακτικής άσκησης έλαβαν
προσφορά εργασίας από την επιχείρηση στην οποία την υλοποίησαν (επιχείρηση
υποδοχής) με το 90% (214 άτομα) να αποδέχονται την προσφερόμενη θέση. Στο 84%
(201 άτομα) αυτών των περιπτώσεων, η θέση εργασίας προσφέρθηκε στο πλαίσιο του
Προγράμματος, δηλαδή καταγράφεται μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση
εξαρτημένης μισθωτής εργασίας.

Στην αντίπερα όχθη, το 49% (227 άτομα) δέχτηκαν προσφορά εργασίας από κάποια
άλλη επιχείρηση.

Είδος απασχόλησης
Προσωρινή
απασχόληση με
υπενοικίαση σε άλλο
εργοδότη
0,5%

Εποχική απασχόληση
1,5%

Μερική απασχόληση
31,8%

Πλήρη απασχόληση
60,7%

Μερική εκ περιτροπής
απασχόληση
5,5%
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Με δεδομένο ότι η μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας αποτελούσε μια παρεχόμενη από το Πρόγραμμα υπηρεσία-δράση, για τους
ερωτηθέντες ωφελούμενους (201 άτομα) που εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας μέσα
από τη συγκεκριμένη διαδικασία, η απασχόληση αυτή αφορούσε κυρίως:


Πλήρη απασχόληση 60,7% (122 άτομα)



Μερική απασχόληση 31,8% (64 άτομα)



Εκ περιτροπής εργασία 5,5% (11 άτομα)

Αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα της εν λόγω ενέργειας/δράσης ως προς τη
δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης με άξονα τη διατήρηση ή
μη της θέσης απασχόλησης κατά την χρονική στιγμή διεξαγωγής της τηλεφωνικής
έρευνας (περίπου 10 μήνες μετά την έξοδο από την Παρέμβαση) προκύπτει ότι οι
συγκεκριμένοι ωφελούμενοι ήταν κυρίως:


Εργαζόμενοι σε ποσοστό 73,1% (147 άτομα)



Άνεργοι εγγεγραμμένοι ή μη στον ΟΑΕΔ σε ποσοστό 24,4% (49 άτομα)

Κατάσταση ερωτώμενου τη στιγμή της έρευνας

Άλλο
0,5%
Άνεργος / η
24,4%

Πρακτική άσκηση /
Μαθητεία /
Κατάρτιση
1,5%

Απασχολούμενος / η
73,6%

Συμπερασματικά διαφαίνεται ότι περισσότεροι από 1 στις 4 ωφελούμενους (26,9%)
που βρήκαν θέση απασχόλησης μέσα από τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας απώλεσαν την θέση αυτή περίπου 10 μήνες μετά την
ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρηση από το Πρόγραμμα.
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Αναφορικά με τη διερεύνηση της συνάφειας μεταξύ της θέσης εργασίας που κατέχουν
οι ωφελούμενοι έξι μήνες μετά την έξοδό τους από το Πρόγραμμα και του αντικειμένου
της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της Παρέμβασης της ΠΑΝ, το 68% (231 άτομα)
εντοπίζουν πολύ μεγάλο ή/και μεγάλο (28% και 20% αντίστοιχα) βαθμό συνάφειας ενώ
το 29% (137 άτομα) δηλώνουν ότι το αντικείμενο της προσφερόμενης θέσης δεν έχει
καμία σχέση με αυτό της πρακτικής άσκησης.

Το 93% (440 άτομα) των ερωτηθέντων ωφελουμένων που ήταν εργαζόμενοι έξι μήνες
μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ
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δήλωσαν ότι διέθεταν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία με το μέσο όρο αυτής να
ανέρχεται περίπου στα τέσσερα χρόνια (46,2 μήνες). Για το 37% (162 άτομα) αυτών
εντοπίζεται ισχυρή σχέση (14% πολύ μεγάλη και 23% μεγάλη) της εν λόγω θέσης
εργασίας με την προγενέστερη επαγγελματική τους εμπειρία ενώ δεν υπάρχει καμία
συνάφεια για το 28% (125 άτομα).

Παρατηρείται, λοιπόν, ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της επαγγελματική εμπειρίας και
της πρόσβασης στην απασχόληση ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη σχετικής
συνάφειας.

Για το 56% (266 άτομα) των ωφελουμένων το επίπεδο προσόντων της θέσης
απασχόλησης που κατείχαν έξι μήνες μετά την έξοδό τους από το Πρόγραμμα ήταν
αντίστοιχο των προσόντων που διαθέτουν, κάτι που φαίνεται να μην ισχύει για το 40%
(189 άτομα) που θεωρούν ότι τα προσόντα τους είναι τουλάχιστον ανώτερα (30%
ανώτερα και 10% πολύ ανώτερα) από αυτά που απαιτούσε η θέση εργασία τους.

Ως προς τη συνάφεια σπουδών και αντικειμένου θέσης εργασίας, για το 39% (185
άτομα) των ερωτηθέντων ωφελουμένων αυτή χαρακτηρίζεται ως τουλάχιστον μεγάλη
(22% μεγάλη και 17% πολύ μεγάλη), αντίστοιχα το 37% (175 άτομα) υποστηρίζουν ότι
οι σπουδές τους δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο της απασχόλησής τους.
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Το 32% (152 άτομα) των ερωτηθέντων ωφελουμένων κατατάσσει την απασχόληση που
κατείχαν έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την
Παρέμβαση της ΠΑΝ στην ευρύτερη ομάδα επαγγελμάτων παροχής υπηρεσιών και
πωλήσεων, το 19% (89 άτομα) στη γενική ομάδα των επιστημονικών και συναφών
επαγγελμάτων, το 16% (78 άτομα) σε αυτή των τεχνολογικών και τεχνικών
επαγγελμάτων και το 15% (69 άτομα) εντάσσονται στη γενική κατηγορία των
υπαλλήλων γραφείου.
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Το 53% (251 άτομα) των ερωτηθέντων συμμετεχόντων στην ΠΑΝ έξι μήνες μετά την
έξοδό τους εργάζονταν με σύμβαση αορίστου χρόνου, το 40% (190 άτομα) με σύμβαση
ορισμένου χρόνου και μέση χρονική διάρκεια τους 5,5 μήνες ενώ το 2% (8 άτομα) είχε
σύμβαση έργου με υποχρέωση σχεδόν καθημερινής (μέσο όρο 4,9 ημέρες
εβδομαδιαίως) και πολύωρης (μέσο όρο 6,4 ώρες ημερησίως) παρουσίας στην
επιχείρηση στοιχεία που υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας παραπέμποντας
στο φαινόμενο της “ψευδοαυτοαπασχόλησης”.

Το 60,5% (287 άτομα) των ερωτηθέντων συμμετεχόντων στην ΠΑΝ έξι μήνες μετά την
έξοδό τους εργάζονταν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, το 34,8% (165 άτομα με
καθεστώς μερικής απασχόλησης (27,4% μερική απασχόληση και 7,4% μερική εκ
περιτροπής απασχόληση) ενώ το 4,0% (19 άτομα) εργάζονταν με εποχική απασχόληση.

Το 64% (161 άτομα) των ωφελουμένων με σύμβαση αορίστου χρόνου κατείχαν θέση
πλήρους απασχόλησης, το 28% (70 άτομα) μερικής απασχόλησης με μέσο όρο 4,4
ωρών ημερησίως, το 7% (17 άτομα) εργάζονταν με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας
με μέσο όρο 3,6 ημερών εβδομαδιαίως και το 2% (5 άτομα)

ήταν εποχικά

εργαζόμενοι.
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Πιο συγκεκριμένα, η μερική απασχόληση ήταν προϊόν πρωτοβουλίας (ηθελημένη
επιλογή) του 13% των εν λόγω εργαζομένων ενώ η εκ περιτροπής εργασία εμφανίζεται
ως ηθελημένη επιλογή του 12% των εργαζομένων υπό αυτό το καθεστώς.

Το 57% (109 άτομα) των θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου αφορούσαν πλήρη
απασχόληση, το 29% (55 άτομα) μερική απασχόληση με μέσο όρο 4,6 ωρών
ημερησίως, το 5,8% (11 άτομα) εργάζονταν με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας με
μέσο όρο 3,3 ημερών εβδομαδιαίως και το 8,9% (17 άτομα) ήταν στο πλαίσιο εποχικής
εργασίας.

Οι θέσεις εργασίας στη συντριπτική τους πλειοψηφία (89% - 423 άτομα) προήλθαν από
τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας ενώ το 10% από το στενό (6% ΝΠΔΔ ) ή τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα (1% ΝΠΙΔ και 3% άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου).

Η μέση μηνιαία αμοιβή για τις θέσεις απασχόλησης που κατείχαν οι ωφελούμενοι της
ΠΑΝ έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση ανέρχεται σε 450€. Το 31%
(14%<300€ και 301€<17%<400€) των εν λόγω εργαζομένων αμείβεται με μηνιαίο
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μισθό χαμηλότερο των 400€ ενώ μόλις το 16% έχει μηνιαίες αποδοχές που
υπερβαίνουν τα 600€.

Ειδικότερα, για τους συμμετέχοντες ηλικίας 18 έως 24 ετών ο μέσος μισθός
διαμορφώνεται στα 423,97€ (μέγιστη τιμή 890€ και ελάχιστη 100€) ενώ για την
ηλικιακή ομάδα 25 έως 29 ετών οι μέσες μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται στα 473€
(μέγιστη τιμή 870€ και ελάχιστη τιμή 50€).

Από το 49% των ερωτηθέντων ωφελουμένων που δήλωσαν ότι διέθεταν προηγούμενη
επαγγελματική εμπειρία, αυτή αναγνωρίστηκε μισθολογικά εις ολόκληρο για το 13%
του συνόλου (63 άτομα), μερικώς (π.χ. μια τριετία) για το 12% του συνόλου (56 άτομα)
ενώ δεν αναγνωρίστηκε καθόλου για το 24% του συνόλου (115 άτομα).

Το 43% (205 άτομα) των ερωτηθέντων συμμετεχόντων στην ΠΑΝ που εργάζονται έξι
μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την Παρέμβαση
δήλωσαν ότι έχει χρειαστεί να παραμείνουν στην επιχείρηση και πέραν του συμβατικού
τους ωραρίου.

Η υπερωρία ή υπερεργασία αμείφτηκε για το 56% (114 άτομα) των εν λόγω
εργαζομένων κάτι που δεν ίσχυσε για το 43% (89 άτομα) αυτών.
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Για το 84% (397 άτομα) των ερωτηθέντων η καταβολή του μισθού πραγματοποιούνταν
χωρίς χρονικές καθυστερήσεις ενώ το 16% (76 άτομα)

αντιμετώπιζαν ζητήματα

καθυστερημένης καταβολής των μηνιαίων αποδοχών τους με μέσο όρο καθυστέρησης
τις 42,5 ημέρες.

Δεν εντοπίστηκαν αποκλίσεις μεταξύ πραγματικών αποδοχών και συμφωνηθέντων
αμοιβών στο πλαίσιο της σύμβασης εργασίας για το 88% (417 άτομα) των
ερωτηθέντων. Για το 9% (43 άτομα) που υπήρξαν αποκλίσεις αυτές αφορούσαν
χαμηλότερο μισθό από αυτόν που είχε συμφωνηθεί για το 5% (24 άτομα) του συνόλου
και υψηλότερο για το 4% (19 άτομα) αντίστοιχα.
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Ταυτόχρονα, για το 85% (402 άτομα) των ερωτηθέντων οι ασφαλιστικές εισφορές που
κατέβαλαν οι εργοδότες ήταν σε πλήρη αντιστοιχία με τη μορφή και το ωράριο
απασχόλησής τους ενώ το 8% (37 άτομα) υποστήριξαν ότι οι καταβαλλόμενες εισφορές
αντιστοιχούσαν σε λιγότερες από τις πραγματικές ώρες εργασίας τους.

Για το 88% (416 άτομα) των υπό αξιολόγηση θέσεων εργασίας δεν προβλέπονταν
κάποια πρόσθετη παροχή με έμμεσο ή άμεσο οικονομικό αντίκτυπο.

Αναφορικά με το 12% (56 άτομα) των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν κάποια
πρόσθετη παροχή με έμμεσο ή άμεσο οικονομικό αντίκτυπο αυτή αφορούσε για το 41%
αυτών κουπόνια super market, για το 20% ειδική έκπτωση σε αγορές από συγκεκριμένα
καταστήματα ενώ για το 14% συνίστατο σε μερική ή ολική κάλυψη δαπανών
μετακίνησης.
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Παράλληλα, το 10% (48 άτομα) του συνόλου των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η
επιχείρηση που εργάζονταν έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ τους παρείχε
πρόσθετη ιδιωτική ασφάλεια (ασφαλιστική/υγειονομικήή

κάλυψη) ενώ δεν

προβλέπονταν ανάλογη παροχή για το 88% (417 άτομα).

Το 96% (456 άτομα) των ερωτηθέντων υποστήριξαν πως η επιχείρηση που εργάζονταν
τηρούσε όλους τους κανόνες υγείας και ασφάλειας.
Από τους 11 ερωτώμενους που ανέφεραν ότι δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας, 6 επισήμαναν την έλλειψη εξοπλισμού ασφαλείας (στολές,
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γάντια κ.λπ.) για εκτέλεση εργασιών, 2 σημείωσαν τον κακό αερισμό του χώρου
εργασίας/υπερβολική σκόνη, 2 υπογράμμισαν ότι δεν είχε γίνει απεντόμωση σε
αποθήκες/πατάρια και 1 τόνισε τον κακό καθαρισμό των κοινόχρηστων τουαλετών.

Δεν καταγράφεται κανενός είδους βλαπτικής μεταβολής για το 95% (449 άτομα) των
ερωτηθέντων ενώ στο 5% (25 άτομα) που δήλωσαν ότι έχουν υποστεί βλαπτική
μεταβολή αυτή αφορούσε:


μετατροπή από πλήρη σε μερική απασχόληση (20%),



περαιτέρω μείωση ωρών εργασίας όταν ήδη βρίσκονται υπό καθεστώς μερικής
απασχόλησης (16%),



μετατροπή της πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής εργασία (12%),



περαιτέρω μείωση των ημερών της εκ περιτροπής εργασίας (12%),



επιβολή διαθεσιμότητας (8%).
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Το 80% (380 άτομα) των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες
εργάζονταν έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ δεν εκδήλωσαν
πρόθεση να τους παράσχουν κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης ή επιμόρφωσης σχετικό με
το αντικείμενο της απασχόλησής τους ενώ σχετική πρόθεση από την πλευρά της
επιχείρησης καταγράφεται για το 17% (81 άτομα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 73% (346 άτομα) των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι θα
αποδέχονταν μια τέτοια πρόταση.

Το 61% (290 άτομα) των ωφελουμένων της ΠΑΝ δηλώνουν πολύ ή απόλυτα
ικανοποιημένοι από τη θέση εργασίας που κατείχαν έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση ή
την πρόωρη αποχώρησή τους από το Πρόγραμμα (26% απόλυτα και 35% πολύ
ικανοποιημένοι). Μέτριος βαθμός ικανοποίησης καταγράφεται για το 32% (152 άτομα)
των ερωτηθέντων ενώ λίγο (3%) ή καθόλου (4%) ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι
ωφελούμενοι σε ποσοστό 7% (22 άτομα).
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Το 60% (286 άτομα) των ερωτηθέντων διατηρούν την απασχόληση που κατείχαν έξι
μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ ενώ 4 στους 10 (40%/188
άτομα) δεν εργάζονται πλέον σε αυτή τη θέση εργασίας με τους βασικότερους λόγους
να αφορούν:


58% (109 άτομα) λήξη σύμβασης,



28% (53 άτομα) παραίτηση/οικειοθελής αποχώρηση,



14% (26 άτομα) απόλυση.

Επισημαίνεται ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ της χρονικής στιγμής διεξαγωγής της
τηλεφωνικής έρευνας και της εξόδου των ερωτηθέντων από την ΠΑΝ υπολογίζεται
περίπου στους 10 μήνες ενώ το συνολικό χρονικό διάστημα που οι ερωτηθέντες
εργάστηκαν ή εργάζονται στη θέση απασχόλησης που κατείχαν έξι μήνες μετά την
έξοδό τους από την ΠΑΝ ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 6,5 μήνες.
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Το 40% (115 άτομα) των ερωτηθέντων που απασχολούνταν κατά την χρονική στιγμή
διεξαγωγής της τηλεφωνικής έρευνας δήλωσαν ότι βρίσκονται σε διαδικασία
αναζήτησης άλλης εργασίας ενώ το 59% (170 άτομα) δεν αναζητά νέα απασχόληση.

Οι κυριότεροι λόγοι αναζήτησης εργασίας σε ερώτηση πολλαπλών επιλογών είναι:


η συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών (81%),



οι καλύτερες αποδοχές (54%),



η πλήρης απασχόλησης (52%),



η συμβατότητα του ωραρίου με τις ανάγκες (12%),



οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης (7%).

Από το σύνολο των ερωτηθέντων αναζητούντων εργασία, το 43% (49 άτομα) δήλωσαν
διατεθειμένοι να αναζητήσουν απασχόληση και εκτός Ελλάδος.
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Από τη διερεύνηση της επαγγελματικής πορείας των ωφελουμένων της ΠΑΝ που έξι
μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση εργάζονταν, και πιο συγκεκριμένα για
το μεσοδιάστημα μεταξύ της 29ης ημέρας από την ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρησή
τους από το Πρόγραμμα έως την εύρεση της θέσης εργασίας που κατείχαν τη χρονική
στιγμή των έξι μηνών προκύπτει ότι (σε ερώτηση πολλαπλών επιλογών, 474 άτομα με
496 απαντήσεις):


το 53% ήταν άνεργοι (253 απαντήσεις)



το 33% (156 απαντήσεις) εργάζονταν και διέκοψαν την απασχόλησή τους διότι:


έληξε η σύμβασή τους (15%)



παραιτήθηκαν επειδή βρήκαν καλύτερη απασχόληση (9%) ή χωρίς να
έχουν βρει άλλη δουλειά (6%),




απολύθηκαν (9%).

το 10% (46 απαντήσεις) βρίσκονταν στη θέση εργασίας που κατείχαν και έξι
μήνες μετά,



το 3% (12 απαντήσεις) παρακολουθούσαν πρόγραμμα επαγγελματικής
κατάρτισης,



το 2% (9 απαντήσεις) ήταν αυτοαπασχολούμενοι,



το 1% (3 απαντήσεις) ήταν πρακτικά ασκούμενοι.
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Για το 42% (201 άτομα) των ερωτηθέντων η θέση εργασίας που κατείχαν έξι μήνες μετά
την έξοδό τους από την ΠΑΝ ήταν καλύτερη από την ακριβώς προηγούμενη
απασχόλησή τους με βασικότερους παράγοντες θετικότερης αξιολόγησής της
προκύπτει ότι σε ερώτηση πολλαπλών επιλογών (201 άτομα με 874 απαντήσεις):


το εργασιακό-επαγγελματικό περιβάλλον (64% - 129 απαντήσεις)



το ύψος των αποδοχών (52% - 105 απαντήσεις),



τη συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών (52% - 105 απαντήσεις),
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την ύπαρξη προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης και σταδιοδρομίας (51% - 103
απαντήσεις),



την ασφάλιση (49% - 99 απαντήσεις),



το ωράριο (45% - 91 απαντήσεις),



την αντιστοίχηση με τα προσόντα (44% - 88 απαντήσεις),



την τήρηση κανόνων υγείας και ασφάλειας (41% - 82 απαντήσεις),



τη χρονική διάρκεια της σύμβασης (35% - 70 απαντήσεις).

Το 37% (174 άτομα) τη χαρακτήρισαν ως αντίστοιχη με την ακριβώς προηγούμενη ενώ
το 7% (32 άτομα) χειρότερη με τους κύριους λόγους δυσμενούς αξιολόγησης να
αφορούν (ερώτηση πολλαπλών επιλογών με 67 απαντήσεις):


το ωράριο (50%),



το ύψος των αποδοχών (50%),



την ύπαρξη προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης και σταδιοδρομίας (25%),



την αντιστοίχηση με τα προσόντα (25%),



τη συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών (25%),



την ασφάλιση (16%),



την τήρηση κανόνων υγείας και ασφάλειας (9%),



το εργασιακό-επαγγελματικό περιβάλλον (9%).
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Σε ερώτηση πολλαπλών επιλογών (474 άτομα με 2.615 απαντήσεις), το καλό
εργασιακό-επαγγελματικό περιβάλλον (68% - 321 απαντήσεις), η τήρηση κανόνων
υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας (61% - 291 απαντήσεις), η πλήρης
ασφαλιστική κάλυψη (56% - 265 απαντήσεις), ο τόπος εργασίας (54% - 257
απαντήσεις), το ωράριο (53% - 249 απαντήσεις) και οι αποδοχές (50% - 237 απαντήσεις)
προβάλλουν για τους ερωτηθέντες ως τα σημαντικότερα επιθυμητά χαρακτηριστικά
μιας δυνητικά προσφερόμενης θέσης εργασίας.

Το καλό εργασιακό-επαγγελματικό περιβάλλον (35%), οι αποδοχές (23%) και η πλήρης
ασφάλιση

(23%)

εμφανίζονται

υψηλότερα

στην

κλίμακα

αξιολόγησης

των

ωφελουμένων όταν αυτοί καλούνται να επιλέξουν τα δύο πιο σημαντικά
χαρακτηριστικά μιας δυνητικά προσφερόμενης θέσης εργασίας.

Η προσφορά εργασίας μέσα σε έννομο πλαίσιο διαφαίνεται να προσιδιάζει στην
ιδανική εργασία για τους ωφελούμενους.
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Το 55% (258 άτομα) των ερωτηθέντων θα αποδέχονταν την προσφερόμενη θέση
εργασίας ακόμα και αν αυτή δεν πληρούσε τα βασικότερα αξιολογικά τους κριτήρια
ενώ το 38% (177 άτομα) δηλώνουν ότι θα την απέρριπταν.
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Αξιολογικές Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα
για την αποτίμηση της αξιοπρέπειας, ποιότητας και βιωσιμότητας των θέσεων
εργασίας που κατείχαν οι ωφελούμενοι της ΠΑΝ έξι μήνες μετά την έξοδό τους
από την Παρέμβαση


Tο 81% (382 άτομα) των ερωτηθέντων ωφελουμένων που εργάζονταν έξι μήνες
μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την Παρέμβαση
έλαβαν μόνο μια προσφορά εργασίας ενώ το 19% (92 άτομα) δέχτηκαν
περισσότερες από μια, με μέσο όρο τις 2 επιπλέον, προσφορές.



Ενδεικτικό της διασύνδεσης της ολοκλήρωσης του Προγράμματος, και κατά
συνέπεια της συμβολής του στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των
ωφελουμένων, αποτελεί ότι το 98% όσων εργάζονταν είχαν ολοκληρώσει το
Πρόγραμμα.



Το 51% (239 άτομα) όσων συμμετείχαν και στο σκέλος της πρακτικής άσκησης
έλαβαν προσφορά εργασίας από την επιχείρηση στην οποία την υλοποίησαν
(επιχείρηση υποδοχής) με το 90% (214 άτομα) να αποδέχονται την
προσφερόμενη θέση, γεγονός που αναδεικνύει και πιστοποιεί τη λειτουργία της
πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις ως σημαντικής διόδου για την είσοδο των
νέων στην αγορά εργασίας. Στο 84% (201 άτομα) αυτών των περιπτώσεων, η
θέση εργασίας προσφέρθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος, δηλαδή
καταγράφεται μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης
μισθωτής εργασίας. Στην αντίπερα όχθη, το 49% (227 άτομα) δέχτηκαν
προσφορά εργασίας από κάποια άλλη επιχείρηση.



Από το σύνολο των ωφελουμένων που εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας μέσα
και από την παρεχόμενη υπηρεσία-δράση της μετατροπής της πρακτικής
άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, 10 περίπου μήνες μετά την έξοδό
τους από το Πρόγραμμα το 26,9% απώλεσαν τη συγκεκριμένη θέση
απασχόλησης με τον κύριο όγκο τους (24,4%) να είναι άνεργοι (1,5% μαθητές,
σπουδαστές, φοιτητές, 0,5% αυτοαπασχολούμενοι).
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Οι θέσεις εργασίας στη συντριπτική τους πλειοψηφία (89% - 423 άτομα)
προήλθαν από τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας ενώ το 10% από το στενό
(6% ΝΠΔΔ ) ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (1% ΝΠΙΔ και 3% άλλα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου).



Από τη διερεύνηση της επαγγελματικής πορείας των ωφελουμένων της ΠΑΝ
που έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση εργάζονταν, και πιο
συγκεκριμένα για το μεσοδιάστημα μεταξύ της 29ης ημέρας από την
ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρησή τους από το Πρόγραμμα έως την εύρεση
της θέσης εργασίας που κατείχαν τη χρονική στιγμή των έξι μηνών προκύπτει
ότι (σε ερώτηση πολλαπλών επιλογών, 474 άτομα με 496 απαντήσεις):


το 53% ήταν άνεργοι (253 απαντήσεις)



το 33% (156 απαντήσεις) εργάζονταν και διέκοψαν την απασχόλησή
τους διότι:



έληξε η σύμβασή τους (15%)



παραιτήθηκαν επειδή βρήκαν καλύτερη απασχόληση (9%) ή χωρίς να
έχουν βρει άλλη δουλειά (6%),



απολύθηκαν (9%).



το 10% (46 απαντήσεις) βρίσκονταν στη θέση εργασίας που κατείχαν
και έξι μήνες μετά,



το 3% (12 απαντήσεις) παρακολουθούσαν πρόγραμμα επαγγελματικής
κατάρτισης,



το 2% (9 απαντήσεις) ήταν αυτοαπασχολούμενοι,



το 1% (3 απαντήσεις) ήταν πρακτικά ασκούμενοι.

Για το 42% (201 άτομα) των εν λόγω ερωτηθέντων η θέση εργασίας που
κατείχαν έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ ήταν καλύτερη από την
ακριβώς προηγούμενη απασχόλησή τους, το 37% (174 άτομα) τη χαρακτήρισαν
ως αντίστοιχη με την ακριβώς προηγούμενη ενώ το 7% (32 άτομα) χειρότερη.


Η βιωσιμότητα είναι μια από τις κυριότερες διαστάσεις για την αποτίμηση της
ποιότητας στην εργασία. Κατά τη χρονική στιγμή διεξαγωγής της έρευνας που
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υπολογίζεται σε περίπου 10 μήνες μετά την έξοδο των ωφελούμενων από τη
Παρέμβαση αποτυπώνεται ότι:


Το 60% (286 άτομα) των ερωτηθέντων διατηρούν την απασχόληση που
κατείχαν έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ



ενώ 4 στους 10 (40%/188 άτομα) δεν εργάζονται πλέον σε αυτή τη θέση
εργασίας με τους βασικότερους λόγους να αφορούν:
o 58% (109 άτομα) λήξη σύμβασης,
o 28% (53 άτομα) παραίτηση/οικειοθελής αποχώρηση,
o 14% (26 άτομα) απόλυση.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι το συνολικό χρονικό διάστημα που οι
ερωτηθέντες εργάστηκαν ή εργάζονται στη θέση απασχόλησης που κατείχαν
έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ ανέρχεται κατά μέσο όρο στους
6,5 μήνες.


Με γνώμονα την παραδοχή ότι η συνάφεια της θέσης εργασίας με την
επαγγελματική εμπειρία και τις σπουδές, καθώς και η συμβατότητά της με το
επίπεδο προσόντων είναι ουσιαστικά κριτήρια διερεύνησης και αποτίμησης της
ποιότητας και βιωσιμότητά της εξάγονται τα εξής:


Για το 37% (162 άτομα) των ωφελουμένων που εργάζονταν και
διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία εντοπίζεται ισχυρή σχέση (14% πολύ
μεγάλη και 23% μεγάλη) της εν λόγω θέσης εργασίας με την
προγενέστερη επαγγελματική τους εμπειρία ενώ δεν υπάρχει καμία
συνάφεια για το 28% (125 άτομα). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 93% των
ωφελούμενων δήλωσαν ότι διέθεταν εργασιακή εμπειρία.



Η ιδιαίτερα ισχυρή διασύνδεση της κατοχής θέσης εργασίας και της
προγενέστερης εργασιακής/επαγγελματικής εμπειρίας, με δεδομένο
ότι η ειδικά η Πράξη «Επιταγή Εισόδου για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» στόχευε στην παροχή
της πρώτης εργασιακής εμπειρίας και τη μείωση του χρόνου μετάβασης
από την εκπαίδευση στην απασχόληση, τεκμαίρει την ανάγκη
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περαιτέρω εξειδίκευσης και επικέντρωσης των παρεχόμενων δράσεων
για όσους νέους δε διαθέτουν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία.


Για το 56% (266 άτομα) των ωφελουμένων το επίπεδο προσόντων της
θέσης απασχόλησης που κατείχαν έξι μήνες μετά την έξοδό τους από το
Πρόγραμμα ήταν αντίστοιχο των προσόντων που διαθέτουν, κάτι που
φαίνεται να μην ισχύει για το 40% (189 άτομα) που θεωρούν ότι τα
προσόντα τους είναι τουλάχιστον ανώτερα (30% ανώτερα και 10% πολύ
ανώτερα) από αυτά που απαιτούσε η θέση εργασία τους.



Αναφορικά με τη συνάφεια σπουδών και αντικειμένου θέσης εργασίας,
για το 39% (185 άτομα) των ερωτηθέντων ωφελουμένων αυτή
χαρακτηρίζεται ως τουλάχιστον μεγάλη (22% μεγάλη και 17% πολύ
μεγάλη), αντίστοιχα το 37% (175 άτομα) υποστηρίζουν ότι οι σπουδές
τους δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο της απασχόλησής τους.



Με δεδομένο ότι το είδος, η χρονική διάρκεια, η μορφή απασχόλησης και ο
εθελοντικός ή μη χαρακτήρας στην περίπτωση των ευέλικτων μορφών εργασίας
συνιστούν βασικά κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας και της βιωσιμότητάς
προκύπτουν τα εξής:



το 53% (251 άτομα) των ερωτηθέντων συμμετεχόντων στην ΠΑΝ έξι
μήνες μετά την έξοδό τους εργάζονταν με σύμβαση αορίστου χρόνου,



το 40% (190 άτομα) με σύμβαση ορισμένου χρόνου και μέση χρονική
διάρκεια τους 5,5 μήνες,



το 2% (8 άτομα) είχαν σύμβαση έργου με υποχρέωση σχεδόν
καθημερινής (μέσο όρο 4,9 ημέρες εβδομαδιαίως) και πολύωρης (μέσο
όρο 6,4 ώρες ημερησίως) παρουσίας στην επιχείρηση στοιχεία που
υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας παραπέμποντας στο
φαινόμενο της “ψευδοαυτοαπασχόλησης”,



το 64% (161 άτομα) των ωφελουμένων με σύμβαση αορίστου χρόνου
κατείχαν θέση πλήρους απασχόλησης, το 28% (70 άτομα) μερικής
απασχόλησης με μέσο όρο 4,4 ωρών ημερησίως, το 7% (17 άτομα)
εργάζονταν με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας με μέσο όρο 3,6
117

ημερών εβδομαδιαίως και το 2% (5 άτομα) ήταν εποχικά εργαζόμενοι.
Η μερική απασχόληση ήταν προϊόν πρωτοβουλίας (ηθελημένη
επιλογή) του 13% των εν λόγω εργαζομένων ενώ η εκ περιτροπής
εργασία εμφανίζεται ως ηθελημένη επιλογή του 12% των εργαζομένων
υπό αυτό το καθεστώς.


το 57% (109 άτομα) των θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου αφορούσαν
πλήρη απασχόληση, το 29% (55 άτομα) μερική απασχόληση με μέσο όρο
4,6 ωρών ημερησίως, το 5,8 % (11 άτομα) εργάζονταν με καθεστώς εκ
περιτροπής εργασίας με μέσο όρο 3,3 ημερών εβδομαδιαίως και το
8,9% (17 άτομα) ήταν στο πλαίσιο εποχικής εργασίας. Η μερική
απασχόληση ήταν προϊόν πρωτοβουλίας (ηθελημένη επιλογή) του 13%
των εν λόγω εργαζομένων ενώ η εκ περιτροπής εργασία εμφανίζεται
ως ηθελημένη επιλογή του 18% των εργαζομένων υπό αυτό το
καθεστώς.



Το ύψος της αμοιβής, αλλά και επιμέρους παράμετροι που συνδέονται με αυτήν
(αναγνώριση προϋπηρεσίας, αμοιβή υπερωρίας ή υπερεργασίας, έγκαιρη
καταβολή,
εργασίας,

αντιστοιχία ασφαλιστικών εισφορών και πραγματικής μορφής
πρόσθετες

παροχές

ή

ασφαλιστικές

καλύψεις)

αποτελούν

σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της ποιότητας στην εργασία.



Η μέση μηνιαία καθαρή αμοιβή για τις θέσεις απασχόλησης που
κατείχαν οι ωφελούμενοι της ΠΑΝ έξι μήνες μετά την έξοδό τους από
την Παρέμβαση ανέρχεται σε 450€. Το 31% (14%<300€ και
301€<17%<400€) των εν λόγω εργαζομένων αμείβεται με μηνιαίο μισθό
χαμηλότερο των 400€ ενώ μόλις το 16% έχει μηνιαίες αποδοχές που
υπερβαίνουν τα 600€. Ειδικότερα, ο μέσος μισθός διαμορφώνεται στα
423,97€ για τους συμμετέχοντες ηλικίας 18 έως 24 ετών και στα 473€
για την ηλικιακή ομάδα 25 έως 29 ετών.



Δεν εντοπίστηκαν αποκλίσεις μεταξύ πραγματικών αποδοχών και
συμφωνηθέντων αμοιβών στο πλαίσιο της σύμβασης εργασίας για το
88% (417 άτομα) των ερωτηθέντων. Για το 9% (43 άτομα) που υπήρξαν
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αποκλίσεις αυτές αφορούσαν χαμηλότερο μισθό από αυτόν που είχε
συμφωνηθεί για το 5% (24 άτομα) του συνόλου και υψηλότερο για το
4% (19 άτομα) αντίστοιχα.


Από το 49% των ερωτηθέντων ωφελουμένων που δήλωσαν ότι διέθεταν
προηγούμενη

επαγγελματική

εμπειρία,

αυτή

αναγνωρίστηκε

μισθολογικά εις ολόκληρο για το 13% του συνόλου (63 άτομα), μερικώς
(π.χ. μια τριετία) για το 12% του συνόλου (56 άτομα) ενώ δεν
αναγνωρίστηκε καθόλου για το 24% του συνόλου (115 άτομα).


Η υπερωρία ή υπερεργασία αμείφτηκε για το 56% (114 άτομα) των
εργαζομένων που δήλωσαν ότι χρειάστηκε να παραμείνουν στην
επιχείρηση και περάν του συμβατικού τους ωραρίου (43% του συνόλου
των εργαζομένων), κάτι που δεν ίσχυσε για το 43% (89 άτομα) αυτών.



Για το 84% (397 άτομα) των ερωτηθέντων η καταβολή του μισθού
πραγματοποιούνταν χωρίς χρονικές καθυστερήσεις ενώ το 16% (76
άτομα)

αντιμετώπιζαν ζητήματα καθυστερημένης καταβολής των

μηνιαίων αποδοχών τους με μέσο όρο καθυστέρησης τις 42,5 ημέρες.


Για το 85% (402 άτομα) των ερωτηθέντων οι ασφαλιστικές εισφορές
που κατέβαλαν οι εργοδότες ήταν σε πλήρη αντιστοιχία με τη μορφή
και το ωράριο απασχόλησής τους ενώ το 8% (37 άτομα) υποστήριξαν ότι
οι καταβαλλόμενες εισφορές αντιστοιχούσαν σε λιγότερες από τις
πραγματικές ώρες εργασίας τους.



Για το 88% (416 άτομα) των υπό αξιολόγηση θέσεων εργασίας δεν
προβλέπονταν κάποια πρόσθετη παροχή με έμμεσο ή άμεσο
οικονομικό αντίκτυπο ενώ κάτι τέτοιο ίσχυε 12% (56 άτομα) των
ερωτηθέντων (κουπόνια super market, έκπτωση σε συγκεκριμένα
καταστήματα, κάλυψη δαπανών μετακίνησης).



Το 10% (48 άτομα) του συνόλου των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η
επιχείρηση που εργάζονταν έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ
τους παρείχε πρόσθετη ιδιωτική ασφάλεια (ασφαλιστική/υγειονομικήή
κάλυψη) ενώ δεν προβλέπονταν ανάλογη παροχή για το 88% (417
άτομα).
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Η μη ύπαρξη βλαπτικής μεταβολή προβάλει ως κρίσιμης σημασίας «συνθήκη»
ποιότητας και βιωσιμότητας της θέσης απασχόλησης. Το 95% (449 άτομα) των
ερωτηθέντων δεν είχαν υποστεί κανενός είδους βλαπτική μεταβολή στην
εργασία τους, μια κατάσταση που είχαν αντιμετωπίσει το 5% (25 άτομα).



Η τήρηση από την πλευρά της επιχείρησης των ενδεδειγμένων κανόνων υγείας
και ασφάλειας καθίσταται ως κεντρικό κριτήριο αξιοπρέπειας και ποιότητας της
εργασίας. Το 96% (456 άτομα) των ερωτηθέντων υποστήριξαν πως η
επιχείρηση που εργάζονταν πληρούσε όλους τους κανόνες υγείας και
ασφάλειας ενώ το 2% αυτών (11 άτομα) επισήμαναν την πλημμελή τήρησή
τους.



Η παροχή -ή η πρόθεση παροχής- από την επιχείρηση προγραμμάτων
κατάρτισης στους εργαζόμενούς της αποτελεί μια κρίσιμη ποιοτική συνιστώσα
της θέσης εργασίας. Το 80% (380 άτομα) των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι οι
επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονταν έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την
Παρέμβαση της ΠΑΝ δεν εκδήλωσαν πρόθεση να τους παράσχουν κάποιο
πρόγραμμα κατάρτισης ή επιμόρφωσης σχετικό με το αντικείμενο της
απασχόλησής τους ενώ σχετική πρόθεση από την πλευρά της επιχείρησης
καταγράφεται για το 17% (81 άτομα). Επισημαίνεται ότι το 73% (346 άτομα) των
ερωτηθέντων δηλώνουν ότι θα αποδέχονταν μια τέτοια πρόταση.



Η ικανοποίηση του εργαζόμενου από τη θέση απασχόλησής του αποτελεί έναν
ιδιαίτερα σημαντικό δείκτη προσδιορισμού της ποιότητας στην εργασία.


Το 61% (290 άτομα) των ωφελουμένων της ΠΑΝ δηλώνουν πολύ ή
απόλυτα ικανοποιημένοι από τη θέση εργασίας που κατείχαν έξι μήνες
μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από το
Πρόγραμμα (26% απόλυτα και 35% πολύ ικανοποιημένοι). Μέτριος
βαθμός ικανοποίησης καταγράφεται για το 32% (152 άτομα) των
ερωτηθέντων ενώ λίγο (3%) ή καθόλου (4%) ικανοποιημένοι
εμφανίζονται οι ωφελούμενοι σε ποσοστό 7% (22 άτομα).
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Ταυτόχρονα,

το

40%

(115

άτομα)

των

ερωτηθέντων

που

απασχολούνταν κατά την χρονική στιγμή διεξαγωγής της τηλεφωνικής
έρευνας δήλωσαν ότι βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης άλλης
εργασίας ενώ το 59% (170 άτομα) δεν αναζητά νέα απασχόληση.


Η προσφορά εργασίας σε ένα έννομο/σύννομο πλαίσιο μοιάζει να
εκπληρώνει τις βασικές προσδοκίες και προδιαγραφές ποιότητας –
αξιοπρέπειας που θέτουν οι ωφελούμενοι.
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5.2 Δείκτες αξιολόγησης της αυτοαπασχόλησης των
ωφελουμένων της ΠΑΝ έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την
Παρέμβαση (42 ωφελούμενοι)
Συνολικά 42 ωφελούμενοι της ΠΑΝ ήταν αυτοαπασχολούμενοι το χρονικό σημείο έξι
μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση.

Με δεδομένο τον προσδιορισμό της αυτοαπασχόλησης βάσει του ΕΚΤ, οι ερωτηθέντες
ωφελούμενοι της ΠΑΝ που έξι μήνες μετά την έξοδό τους από το Πρόγραμμα
θεωρούνται ως αυτοαπασχολούμενοι κατανέμονται στις επιμέρους κατηγορίες ως εξής:


36% αυτοαπασχολούμενοι,



26% συμβοηθούντα μέλη στις οικογενειακές επιχειρήσεις χωρίς αμοιβή αλλά
διαβίωση στο ίδιο νοικοκυριό,



14% αυτοαπασχολούμενοι σε έναν εργοδότη γεγονός που ίσως να παραπέμπει
και στο φαινόμενο της «ψευδοαυτοαπασχόλησης»,



10% εργοδότες,
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10% συμβοηθούντα μέλη στις οικογενειακές επιχειρήσεις με δηλωμένη αμοιβή,



5% σε φάση έναρξης επαγγέλματος.

Περισσότεροι από 1 στους 3 ωφελούμενους (36%) που είχαν –σύμφωνα με το ΕΚΤ– την
ιδιότητα αυτοαπασχολούμενου έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη
αποχώρησή τους την Παρέμβαση της ΠΑΝ είναι συμβοηθούντα μέλη χωρίς αμοιβή
(26%) ή/και με δηλωμένη αμοιβή (10%) σε οικογενειακές επιχειρήσεις ενώ το 5%
δήλωσαν ότι βρίσκονται σε φάση έναρξης επαγγέλματος.

Για το χρονικό διάστημα μεταξύ του 1ου μήνα από την έξοδό τους από την Παρέμβαση
της ΠΑΝ και μέχρι να καταστούν αυτοαπασχολούμενοι:


το 55% των ερωτώμενων ήταν άνεργοι,



το 48% κατείχαν θέση αυτοαπασχόλησης και



το 2% βρίσκονταν σε θέση απασχόλησης.

Επισημαίνεται ότι η σχετική ερώτηση ήταν ερώτηση πολλαπλών επιλογών.
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Το 88% των ερωτώμενων που κατείχαν θέση αυτοαπασχόλησης έξι μήνες μετά την
ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από το παρεχόμενο Πρόγραμμα δεν είχαν
λάβει καμία προσφορά εργασίας μέχρι να αναλάβουν δράση αυτοαπασχόλησης ενώ το
12% είχαν δεχτεί τουλάχιστον 1 προσφορά εργασίας.
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Η λήψη απόφασης για αυτοαπασχόληση φαίνεται να είναι συνάρτηση περισσότερων
του ενός παραγόντων.

Αναφορικά με το περιεχόμενο και τις συνθήκες της επιλογής για αυτοαπασχόληση (σε
ερώτηση πολλαπλών επιλογών), η επιθυμία για αυτοαπασχόληση εμφανίζεται ως
βασικός λόγος για το 67% των σχετικώς ερωτηθέντων ενώ η επιλογή της
αυτοαπασχόλησης συνδέεται για το 40% με τη μη λήψη προσφοράς εργασίας και για το
10% με τη μη ικανοποίηση από την ή τις προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης.

Με γνώμονα το συνδυασμό των αποτελεσμάτων των 2 ως άνω ερωτήσεων προκύπτει
ισχυρή συνάρτηση της επιλογής για αυτοαπασχόληση με την αδυναμία εύρεσης
εργασίας

γεγονός

που

καθιστά

ένα

σημαντικό

μέρος

της

αναληφθείσας

αυτοαπασχόλησης ως προϊόν «αναγκαστικής απόφασης».
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Ως προς το αντικείμενο της αυτοαπασχόλησης, το 19% των ωφελούμενων στράφηκαν
προς επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, το 17% στη γεωργία,
τη δασοκομία και την αλιεία, το 17% εντάσσονται στην κατηγορία που περιλαμβάνει
στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, την επισκευή οχημάτων και μοτοσυκλετών, το 14%
στην εκπαίδευση και το 12% στις υπηρεσίες εστίασης και παροχής καταλύματος.

Το 81% των εγχειρημάτων αυτοαπασχόλησης έχουν τη μορφή της Ατομικής
Επιχείρησης ενώ περίπου 8 στις 10 (81%) λειτουργούσαν αδιάλειπτα έως τη χρονική
στιγμή διεξαγωγής της τηλεφωνικής έρευνας.

Η μέση χρονική διάρκεια της λειτουργίας των επιχειρήσεων υπολογίζεται σε 66 μήνες
με διάμεσο (συγκέντρωση περισσότερων απαντήσεων), όμως, τη χρονική περίοδο των 8
μηνών ενώ ο μέσος αριθμός υπαλλήλων που απασχολούσαν είναι 0,8% με διάμεσο το
μηδέν (0), δηλαδή οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν απασχολούν κανέναν επιπλέον
εργαζόμενο.

Οι 37,9 ώρες εβδομαδιαίως προκύπτουν ως ο μέσος χρόνος αυτοαπασχόλησης, οι
περισσότερες επιχειρήσεις εμφανίζονται να έχουν έξι περίπου πελάτες (διάμεσος) ενώ
το μηνιαίο εισόδημα των περισσοτέρων αυτοαπασχολούμενων ανέρχεται στα 600€.
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Για το 38% των αυτοαπασχολούμενων το αντικείμενο της αυτοαπασχόλησής τους ήταν
σε μεγάλο (26%) ή/και πολύ μεγάλο (12%) βαθμό συναφές με το περιεχόμενο του
Προγράμματος Κατάρτισης που παρακολούθησαν στο πλαίσιο της συμμετοχής τους
στην Παρέμβαση της ΠΑΝ ενώ το 40% δήλωσαν ότι δεν υπήρχε καμία σχέση μεταξύ
τους.

Για το 67% των αυτοαπασχολούμενων ωφελούμενων η συμμετοχή τους στο
Πρόγραμμα Κατάρτισης συνέβαλε με θετικό πρόσημο στην απόφασή τους για ανάληψη
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δράσης αυτοαπασχόλησης ή/και στις διαδικασίες έναρξής της ενώ το 31% θεωρούν ότι
δεν υπήρξε κάποια αντίστοιχη συμβολή.

Η θετική συμβολή συνίστατο κυρίως:


στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας μιας επιχείρησης (22%),



στη συνάφεια του αντικειμένου της κατάρτισης (15%),



στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας μέσα από την πρακτική άσκηση
(11%),



στη διεύρυνση γνώσεων και αντιλήψεων (11%).
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Αξιολογικές Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα
για την αποτίμηση της αξιοπρέπειας, ποιότητας και βιωσιμότητας της
αυτοαπασχόλησης των ωφελούμενων της ΠΑΝ έξι μήνες μετά την έξοδό τους
από την Παρέμβαση


Το 36% του συνόλου των ωφελουμένων που απέκτησαν ιδιότητα
αυτοαπασχολούμενου, σύμφωνα και με τον ορισμό του ΕΚΤ, δηλώνουν
αυτοαπασχολούμενοι

με

τη

συμβατική

έννοια του

όρου,

το

36%

συμβοηθούντα μέλη στην οικογενειακή επιχείρηση χωρίς αμοιβή (26%) ή/και
με δηλωμένη αμοιβή (10%), το 14% αυτοαπασχολούμενοι σε έναν εργοδότη
γεγονός

που

ίσως

να

παραπέμπει

και

στο

φαινόμενο

της

«ψευδοαυτοαπασχόλησης», το 10% εργοδότες ενώ το 5% δήλωσαν ότι
βρίσκονται 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. 66 μήνες), προκύπτει ότι
ένα μεγάλο ποσοστό όσων απέκτησαν ιδιότητα αυτοαπασχολούμενου είτε
επέστρεψαν σε μια προγενέστερη επαγγελματική κατάσταση είτε τη
διατηρούσαν παράλληλα με τη συμμετοχή τους στην παρέμβαση της ΠΑΝ.



Το ύψος των μηνιαίων εσόδων του αυτοαπασχολούμενου προβάλλει ως
κρίσιμης σημασίας παράγοντας για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματός του. Το
μηνιαίο

εισόδημα,

λοιπόν,

των

περισσότερων

αυτοαπασχολούμενων

ανέρχεται στα 600€ (διάμεσος) με μέσο όρο τα 980€.



Η βιωσιμότητα του εγχειρήματος της αυτοαπασχόλησης συνδέεται άρρηκτα με
την αξιολόγηση της ποιότητά της. Περίπου 8 στους 10 (81%) ωφελούμενους
λειτουργούσαν αδιάλειπτα την αυτοαπασχόλησή τους έως τη χρονική στιγμή
διεξαγωγής της τηλεφωνικής έρευνας που υπολογίζεται σε περίπου 10 μήνες
μετά την έξοδο των ωφελούμενων από τη Παρέμβαση ενώ το 19%
εγκατέλειψε την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου (κυρίως την προσπάθεια
απόκτησής της).
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Το 81% των εγχειρημάτων αυτοααπσχόλησης έχουν τη μορφή της ατομικής
επιχείρησης ενώ ο μέσος όρος υπαλλήλων που απασχολούν οι επιχειρήσεις
στις οποίες εντάσσεται η αυτοαπασχόληση (εξαιρουμένων των ερωτώμενων)
ανέρχεται σε 0,8 υπαλλήλους/επιχείρηση με διάμεσο το 0, δηλαδή η
αυτοπασχόληση με όποια διάστασή της λαμβάνει χώρα σε πολύ
μικρές/ατομικές 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 37,9 ώρες, στοιχείο που προσιδιάζει με τις
εβδομαδιαίες ώρες εργασίας στην πλήρη απασχόληση.



Οι

λόγοι

που

οδηγούν

στην

απόφαση

για

την

ανάληψη

δράσης

αυτοαπασχόλησης είναι σημαντικός συνθετικός δείκτης που επηρεάζει την
ποιότητά της αφού αυτή συναρτάται άμεσα αφενός με δεξιότητες, ικανότητες,
προσδοκίες και στάσεις, και αφετέρου με την επαγγελματική ωριμότητα του
αυτοαπασχολούμενου.


Το 50% των ωφελουμένων που απέκτησαν την ιδιότητα του
αυτοαπασχολούμενου οδηγήθηκαν σε αυτήν την απόφαση για λόγους
που συνδέονται με τη μη εξεύρεση εργασίας (40%) ή τη μη
ικανοποίηση από την προσφερόμενη θέση απασχόλησης (10%)
δίνοντας μια ισχυρή όψη «αναγκαστικής επιλογής».



Το 67% υποστήριξαν ότι η απόφασή τους σχετίζεται με την επιθυμία τους
να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι επιχείρησης.



Ζητήματα που αφορούν το πελατολόγιο της κάθε επιχείρησης συνδέονται
άρρηκταν με την προοπτική βιωσιμότητά της. Οι περισσότερες επιχιερήσεις
εμφανίζονται να έχουν περίπου 6 πελάτες (διάμεσος).
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5.3 Δείκτες αξιολόγησης των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης
που συμμετείχαν οι ωφελούμενοι της ΠΑΝ έξι μήνες μετά την
έξοδό τους από την Παρέμβαση (11 ωφελούμενοι)
Συνολικά μόλις 11 ωφελούμενοι της ΠΑΝ ήταν σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης το
χρονικό

σημείο

έξι

μήνες

μετά

την

έξοδό

τους

από

την

Παρέμβαση.

Με δεδομένο τον πολύ μικρό –και κατά συνέπεια μη στατιστικά επεξεργάσιμο–
αριθμό ωφελουμένων που συμμετείχαν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, στην
παρούσα ενότητα παρατίθενται τα αποτελέσματα χωρίς σχολιασμό καθώς δεν
μπορούν να προκύψουν έγκυρες αξιολογικές διαπιστώσεις.
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5.4 Δείκτες διερεύνησης και αξιολόγησης της επαγγελματικής
ή/και εκπαιδευτής διαδρομής των ωφελουμένων της ΠΑΝ που
ήταν άνεργοι έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση
(1.823 ωφελούμενοι)

Συνολικά 1.823 ωφελούμενοι της ΠΑΝ ήταν άνεργοι το χρονικό σημείο έξι μήνες μετά
την έξοδό τους από την Παρέμβαση.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων συμμετεχόντων της ΠΑΝ που έξι μήνες μετά την έξοδό
τους από την Παρέμβαση είναι άνεργοι, η μέση χρονική διάρκεια ανεργίας τους
υπολογίζεται στους 34,5 με διάμεσο (συγκέντρωση πολλών απαντήσεων) στους 32
μήνες. Πιο συγκεκριμένα, η διάρκεια ανεργίας:


είναι μικρότερη του ενός έτους για το 18%,



μεταξύ ενός και δύο ετών για το 21%,



περισσότερο από δύο και μέχρι τρία έτη για το 26%,



μεγαλύτερη των τριών ετών για το 34%.

Το 81%, λοιπόν, των εν λόγω ωφελουμένων είναι μακροχρόνια άνεργοι.
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Ταυτόχρονα, το 26% βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας για χρονικό
διάστημα έως ένα έτος, το 20% από ένα έως δύο έτη, το 23% από δύο έως τρία χρόνια
και το 28% για περισσότερο από μια τριετία.

Το 89% δεν έλαβαν καμία προσφορά εργασίας το μεσοδιάστημα μεταξύ του
δεύτερου και του έκτου μήνα από την ολοκλήρωση ή της πρόωση αποχώρησή τους
από την Παρέμβαση της ΠΑΝ ενώ το 11% δέχτηκε τουλάχιστον μια προσφορά
απασχόλησης.

Από το σύνολο των ωφελουμένων που έλαβαν προσφορά εργασίας, το 45% την
αποδέχτηκαν ενώ το 54% δεν την αποδέχτηκαν για μεμονωμένους λόγους ή συνδυασμό
παραγόντων (ερώτηση πολλαπλών επιλογών) που συνδέονται με:


το μη ικανοποιητικό ύψος του μισθού (26%),



προσωπικά ζητήματα (22%),



την απόσταση από τον τόπο κατοικίας (14%),



την έλλειψη ενδιαφέροντος ως προς το αντικείμενο (14%),
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την υπαναχώρηση του εργοδότη (8%),



την αναντιστοιχία ωραρίου και αμοιβής (8%) και



τη δυσαρέσκεια για το εργασιακό περιβάλλον (6%).

Αναφορικά με τους ωφελούμενους που δεν δέχτηκαν καμία προσφορά εργασίας, αυτή
η εξέλιξη θεώρησαν ότι οφείλεται σε έναν ή συνδυασμό πολλών παραγόντων με
κυριότερους ότι:


η επιχείρηση που πραγματοποίησαν την πρακτική άσκηση δεν ήθελε επιπλέον
εργατικό δυναμικό (46%),



παρά την ανάγκη της για εργαζόμενους, η επιχείρηση της πρακτικής τους
άσκησης δεν διέθετε τους πόρους για να καλύψει τη μισθοδοσία ενός ακόμη
ατόμου (38%),



η έλλειψη σχετικότητας μεταξύ ειδικότητας και αντικειμένου επιχείρησης (17%),



η κάλυψη των αναγκών για εργατικό δυναμικό μέσα από άλλο πρόγραμμα
πρακτικής άσκησης (11%),



η χαμηλή ζήτηση της ειδικότητας (9%).
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Το 95% των ωφελουμένων της ΠΑΝ που ήταν άνεργοι έξι μήνες μετά την έξοδό τους
από την Παρέμβαση βρίσκονταν στην ίδια εργασιακή κατάσταση και το προηγούμενο
πεντάμηνο (από το δεύτερο έως τον έκτο μήνα). Στο ίδιο χρονικό διάστημα, το 4%
υπήρξαν εργαζόμενοι, το 2% αυτοαπασχολούμενοι και το 2% πρακτικά ασκούμενοι
(1%) ή αυτοαπασχολούμενοι (1%).

Σχετικά με τους βασικότερους λόγους (ή συνδυασμό λόγων) στους οποίους αποδίδουν
την αδυναμία ένταξής τους στην αγορά εργασίας, οι ερωτηθέντες εστίασαν:
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στην οικονομική κρίση (79%),



στην έλλειψη γνωριμιών με τους εργοδότες (31%),



στην ανεπαρκή ζήτηση της ειδικότητάς τους (28%),



στην έλλειψη εργασιακής εμπειρίας (28%),



στην ανεπάρκεια των δημόσιων δομών και φορέων υποστήριξης της
απασχόλησης (24%),



στην έλλειψη δικτυώσεων με πολιτικά κόμματα ή πολιτικά πρόσωπα (15%),



στην άγνοια των αρμοδίων φορέων που πρέπει να απευθυνθούν ή του τρόπου
αναζήτησης (10%),



στην έλλειψη επαρκούς κατάρτισης (9%),

Οι
ερωτηθέντες ωφελούμενοι της ΠΑΝ μετά την έξοδό τους αναζήτησαν εργασία με έναν
ή συνδυασμό περισσότερων τρόπων. Πιο συγκεκριμένα:


το 87% μέσα από σχετικές αγγελίες στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο,



το 57% μέσω οικογενειακών και φιλικών δικτύων,



το 40% απευθύνθηκαν σε δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης,



το 29% προσέφυγαν στο φορέα κατάρτισης,
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το 16% συμμετείχαν ή προετοιμάζονται για να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό
του δημοσίου,



το 13% αναζητούν πόρους ή τρόπους χρηματοδότησης ώστε να ανοίξουν τη δική
τους επιχείρηση,



το 8% στράφηκαν σε ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας,



το 7% ενεργοποίησαν πολιτικά δίκτυα όπου είτε οι ίδιοι είτε το περιβάλλον τους
διαθέτουν πρόσβαση,



το 5% απευθύνθηκαν σε γραφεία διασύνδεσης ΑΕΙ-ΤΕΙ,



το 1% στέλνουν απευθείας βιογραφικά στις επιχειρήσεις ή τις προσεγγίζουν
αυτοπροσώπως.

Σε ερώτηση πολλαπλών επιλογών, η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη (69%), το καλό
εργασιακό-επαγγελματικό περιβάλλον (68%), οι αποδοχές (65%) η τήρηση κανόνων
υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας (59%), η προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης
και σταδιοδρομίας (52%), η πλήρης απασχόληση (52%) και η ανταπόκριση της θέση στα
προσόντα αποτελούν τα σημαντικότερα επιθυμητά χαρακτηριστικά

μιας δυνητικά

προσφερόμενης θέσης εργασίας για τους ερωτηθέντες.

Η πλήρης ασφάλιση (36%), οι αποδοχές (32%) και το καλό εργασιακό-επαγγελματικό
περιβάλλον (28%) εμφανίζονται υψηλότερα στην κλίμακα αξιολόγησης των
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ωφελουμένων όταν αυτοί καλούνται να επιλέξουν τα δύο πιο σημαντικά
χαρακτηριστικά μιας δυνητικά προσφερόμενης θέσης εργασίας.

Το 71% των ερωτηθέντων θα αποδέχονταν την προσφερόμενη θέση εργασίας ακόμα
και αν αυτή δεν πληρούσε τα βασικότερα αξιολογικά τους κριτήρια ενώ το 22%
δηλώνουν ότι θα την απέρριπταν.
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Αξιολογικές Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα
για την αποτίμηση της κατάστασης των ωφελούμενων της ΠΑΝ που ήταν
άνεργοι έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση

Η μακροχρόνια ανεργία, μια επώδυνη διάσταση του ανεργιακού φαινομένου, αποτελεί
ένα εξαιρετικά σοβαρό και σύνθετο κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα καθώς εμφανίζει
δυσμενείς προεκτάσεις στην περαιτέρω επαγγελματική περιθωριοποίηση του ατόμου
μέσω της απαξίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων, συνδέεται άρρηκτα με φαινόμενα
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ενώ επισημαίνεται και η ευθεία συσχέτισή της
με την επιβάρυνση της ψυχικής υγείας.



Το 81% των συμμετεχόντων στην ΠΑΝ που ήταν άνεργοι έξι μήνες μετά την
έξοδό τους από την Παρέμβαση βρίσκονται έκτος αγοράς εργασίας για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.



Το 60% των εν λόγω ωφελούμενων είναι άνεργοι περισσότερο από 2 έτη ενώ
το 36% αυτών αναζητούν εργασία για τουλάχιστον 3 χρόνια.

Αναφορικά με την λήψη ή μη προσφοράς εργασίας και αντιστοίχως τους λόγους μη
αποδοχής της προσφερόμενης θέσης απασχόλησης ως κρίσιμο στοιχείο διερεύνησης
αφενός της στάσης και των προτεραιοτήτων των ανέργων, και αφετέρου της
επαγγελματικής τους διαδρομής



το 89% δε δέχτηκαν κάποια προσφορά εργασίας το μεσοδιάστημα από την
29η ημέρα μετά την έξοδό τους από το Πρόγραμμα και ως τη χρονική στιγμή
των έξι μηνών,



το 11% δέχτηκαν με το 45% εξ αυτών να αποδέχονται την προσφερόμενη
θέση και το 54% να μην την αποδέχονται για λόγους που σχετίζονται κυρίως
με το ύψος της αμοιβής, άλλα προσωπικά ζητήματα, την απόσταση από τον
τόπο κατοικίας ή την έλλειψη ενδιαφέροντος ως προς το εργασιακό
αντικείμενο,
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το 95% των ωφελουμένων της ΠΑΝ που ήταν άνεργοι έξι μήνες μετά την
έξοδό τους από την Παρέμβαση βρίσκονταν στην ίδια εργασιακή κατάσταση
και το προηγούμενο πεντάμηνο (από το δεύτερο έως τον έκτο μήνα). Στο ίδιο
χρονικό διάστημα, το 4% υπήρξαν εργαζόμενοι, το 2% αυτοαπασχολούμενοι
και το 2% πρακτικά ασκούμενοι (1%) ή αυτοαπασχολούμενοι (1%).

Με δεδομένο ότι η απορρόφηση από τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης ήταν μια
από τις κύριες προσδοκίες των συμμετεχόντων (προκύπτει από την ανάλυση των
ομάδων εστίασης που παρουσιάζεται στο έκτο κεφάλαιο), η μη ύπαρξη ανάγκης στην
επιχείρηση για πρόσθετο εργατικό δυναμικό ή η αδυναμία κάλυψης του εργασιακού
κόστους για ένα επιπλέον άτομο θεωρούνται από τους ωφελούμενους ως οι
βασικότεροι λόγοι που δεν έλαβαν προσφορά εργασίας από την επιχείρηση
υποδοχής.

Η οικονομική κρίση, η έλλειψη γνωριμιών και δικτυώσεων, η έλλειψη εργασιακής
εμπειρίας και η ανεπαρκής ζήτηση για την ειδικότητά τους προβάλλουν ως οι πιο
σημαντικές παράμετροι που δυσχεραίνουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Οι αγγελίες στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, η ενεργοποίηση των φιλικών και
οικογενειακών δικτύων, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης αλλά και η απεύθυνση
τους φορείς κατάρτισης αποτελούν τους βασικότερους τρόπους για αναζήτηση
εργασίας.

Όπως προκύπτει και από τη σύζευξη των δεδομένων της ποσοτικής έρευνας με τα
συναγόμενα από τις ομάδες εστίασης, η προσωπική ανεργία αναλύεται από τους
ωφελούμενους περισσότερο ως συνάρτηση εξωτερικών παραγόντων, και όχι ως μια
«εσωτερική αδυναμία» εύρεσης εργασίας με συνέπεια να δημιουργεί αισθήματα
ματαιότητας και κατ’ επέκταση μη εντατικοποίηση της προσπάθειας για πρόσβαση
στην απασχόληση.

Αυτή η προσέγγιση δημιουργεί εύλογες διαφοροποιήσεις ως προς την αποτίμηση
κριτηρίων ποιότητας στην εργασίας, καθώς και στην αποδοχή της ή μη. Σε κάθε
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περίπτωση, όμως, η προσφορά εργασίας σε ένα έννομο/σύννομο πλαίσιο μοιάζει να
εκπληρώνει τις βασικές προσδοκίες και προδιαγραφές ποιότητας – αξιοπρέπειας που
θέτουν οι ωφελούμενοι.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, το καλό εργασιακό
περιβάλλον, το ικανοποιητικό ύψος των αποδοχών, η τήρηση κανόνων υγείας και
ασφάλειας στους χώρους δουλειάς αλλά και η προοπτική επαγγελματική εξέλιξης
συνιστούν για τους άνεργους ωφελούμενους τα σημαντικότερα επιθυμητά
χαρακτηριστικά μιας δυνητικά προσφερόμενης θέσης εργασίας με το 71% αυτών να
δηλώνουν ότι θα αποδέχονταν την προσφερόμενη θέση εργασίας ακόμα και αν αυτή
δεν πληρούσε τα βασικότερα αξιολογικά τους κριτήρια.
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5.5 Δείκτες αξιολόγησης των προγραμμάτων στο πλαίσιο της
ΠΑΝ και της συμβολής τους στην ενίσχυση της
απασχολησιμότητας των ωφελουμένων

Το 39% του συνόλου των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η συμμετοχή τους στην
Παρέμβαση συνέβαλε πολύ (28%) ή/και απόλυτα (11%) στην προσπάθειά τους να
ενταχθούν στην αγορά εργασίας ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, το 34% αποτίμησαν
αντίστοιχα ως μέτρια τη συμβολή του Προγράμματος ενώ 17% πιστεύουν ότι η
συμμετοχή τους στην ΠΑΝ δεν υποστήριξε την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
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Αναφορικά με την κατανομή των απαντήσεων ανάλογα με τη θέση των ερωτώμενων
στην εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση,


οι εργαζόμενοι αποτιμούν ως σημαντική (πολύ-28% ή/και απόλυτα-19%) τη
συμβολή της ΠΑΝ στην ενίσχυση της πρόσβασής τους στην απασχόληση σε
ποσοστό 47% ενώ το 38% την κρίνει ως μέτρια και μόλις το 2% εκτιμά ότι η
συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα δεν έχει συντελέσει καθόλου,



οι άνεργοι αντίστοιχα σε ποσοστό 37% αξιολογούν τουλάχιστον πολύ θετικά
(πολύ-9% ή/και απόλυτα-28%)

Για τους ωφελούμενους που δήλωσαν ότι η συμμετοχή τους στην Παρέμβαση της ΠΑΝ
συνέβαλε τουλάχιστον σε μέτριο βαθμό στην προσπάθεια ένταξής τους στην αγορά
εργασίας (Ερώτηση πολλαπλών επίλογων - 1.471 ερωτώμενοι), η συμβολή αυτή
συνίστατο:


στη διεύρυνση και απόκτηση γνώσεων (51%),



στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων (47%),



στη δικτύωση με επιχειρήσεις (37%),



στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων (37%),



στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης (36%),



στην αναβάθμιση του επαγγελματικού προφίλ (35%),



στον επαγγελματικό προσανατολισμό (29%),



στη συμβουλευτική υποστήριξη (25%).
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Η αποτίμηση της συμβολής ανάλογα με την εργασιακή ή εκπαιδευτική κατάσταση των
ωφελουμένων έξι μήνες μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ αρθρώνεται
ως εξής (ερώτηση πολλαπλών επιλογών – 1.471 ερωτώμενοι):


Διεύρυνση και απόκτηση γνώσεων: Η απάντηση αυτή δόθηκε από το 44% των
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων, το 53% των ανέργων και το 52% όσων
συμμετείχαν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή
μαθητείας.



Απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων: Η απάντηση αυτή δόθηκε από το 38% των
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων, το 49% των ανέργων και το 47% όσων
συμμετείχαν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή
μαθητείας.



Δικτύωση με επιχειρήσεις: Η απάντηση αυτή δόθηκε από το 44% των
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων, το 35% των ανέργων και το 33% όσων
συμμετείχαν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή
μαθητείας.



Ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων: Η απάντηση αυτή δόθηκε από το 29% των
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων, το 39% των ανέργων και το 33% όσων
συμμετείχαν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή
μαθητείας.
152



Ενίσχυση αυτοπεποίθησης: Η απάντηση αυτή δόθηκε από το 31% των
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων, το 38% των ανέργων και το 47% όσων
συμμετείχαν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή
μαθητείας.



Αναβάθμιση επαγγελματικού προφίλ: Η απάντηση αυτή δόθηκε από το 37%
των εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων, το 34% των ανέργων και το 44%
όσων συμμετείχαν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης, πρακτικής
άσκησης ή μαθητείας.



Επαγγελματικός προσανατολισμός: Η απάντηση αυτή δόθηκε από το 26% των
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων, το 30% των ανέργων και το 28% όσων
συμμετείχαν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή
μαθητείας.



Συμβουλευτική υποστήριξη: Η απάντηση αυτή δόθηκε από το 22% των
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων, το 26% των ανέργων και το 23% όσων
συμμετείχαν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή
μαθητείας.

Στην ίδια ερώτηση, αλλά με δυνατότητα μόνο μίας απάντησης και με βάση τους 1.741
ερωτώμενους που αξιολόγησαν ως τουλάχιστον μέτρια τη συμβολή της συμμετοχής
τους στην ΠΑΝ στην ενδυνάμωση της πρόσβασής τους στην απασχόληση, προκύπτει
ότι:
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το 22% εστίασαν στη διεύρυνση ή απόκτηση γνώσεων και το 19% στην
απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων,



το 18% επικεντρώθηκαν στη δικτύωση με επιχειρήσεις και το 10% στην
αναβάθμιση του επαγγελματικού προφίλ,



το 8% επέλεξαν την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων, τον επαγγελματικό
προσανατολισμό και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης,



ενώ το 5% στη συμβουλευτική υποστήριξη.

Οι απαντήσεις αυτές, ανάλογα με την εργασιακή ή εκπαιδευτική κατάσταση των
ωφελούμενων έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την
Παρέμβαση της ΠΑΝ, διαμορφώνονται ως εξής:


Διεύρυνση και απόκτηση γνώσεων: Η απάντηση αυτή δόθηκε από το 17% των
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων, το 23% των ανέργων και το 21% όσων
συμμετείχαν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή
μαθητείας.



Απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων: Η απάντηση αυτή δόθηκε από το 16% των
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων, το 20% των ανέργων και το 21% όσων
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συμμετείχαν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή
μαθητείας.


Δικτύωση με επιχειρήσεις: Η απάντηση αυτή δόθηκε από το 25% των
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων, το 16% των ανέργων και το 14% όσων
συμμετείχαν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή
μαθητείας.



Αναβάθμιση επαγγελματικού προφίλ: Η απάντηση αυτή δόθηκε από το 12%
των εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων, το 10% των ανέργων και το 12%
όσων συμμετείχαν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης, πρακτικής
άσκησης ή μαθητείας.



Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Η απάντηση αυτή δόθηκε από το 9% των
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων, το 8% των ανέργων και το 9% όσων
συμμετείχαν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή
μαθητείας.



Ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων: Η απάντηση αυτή δόθηκε από το 8% των
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων, το 8% των ανέργων και το 14% όσων
συμμετείχαν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή
μαθητείας.



Ενίσχυση αυτοπεποίθησης: Η απάντηση αυτή δόθηκε από το 6% των
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων, το 8% των ανέργων και το 2% όσων
συμμετείχαν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή
μαθητείας.



Συμβουλευτική υποστήριξη: Η απάντηση αυτή δόθηκε από το 5% των
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων, το 5% των ανέργων και το 5% όσων
συμμετείχαν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή
μαθητείας.

155

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης και κατ’ επέκταση της ικανοποίησης από τις παρεχόμενες
υπηρεσίες, τους συντελεστές, τα εργαλεία και το περιεχόμενο του Προγράμματος


το 76% του συνόλου των ερωτηθέντων έκριναν ως απόλυτα (45%) ή/και πολύ
(31%) ικανοποιητική την πρακτική άσκηση με τις μη θετικές απόψεις (6% λίγο –
4,1% καθόλου) να καταγράφονται στο 10,1%,



το 75% δήλωσαν απόλυτα (44%) ή/και πολύ (31%) ικανοποιημένοι από τους
εκπαιδευτές ενώ το 8% (5% λίγο – 3% καθόλου) εξέφρασαν χαμηλή και καθόλου
ικανοποίηση,



το 67% θεώρησαν ως απόλυτα (34%) ή/και πολύ (33%) ικανοποιητική την
ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των ωφελουμένων στη θεωρητική
κατάρτιση με το 12% να μην την αποτιμούν με θετικό πρόσημο (7% λίγο – 5%
καθόλου),



το 62% ήταν απόλυτα (33%) ή/και πολύ (29%) ικανοποιημένοι από την παροχή
της συμβουλευτικής υποστήριξης με τις μη θετικές γνώμες να ανέρχονται στο
15% (7% λίγο – 8% καθόλου),



το 59% αξιολόγησαν ως απόλυτα (32%) ή/και πολύ (27%) ικανοποιητική την
εποπτεία της πρακτικής άσκησης ενώ το 20% δήλωσαν λίγο (8%) ή καθόλου
(12%) ικανοποιημένοι,
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το 62% δήλωσαν απόλυτα (32%) ή/και πολύ (30%) ικανοποιημένοι από το
σκέλος της θεωρητικής κατάρτισης με το 15% να μην την αξιολογούν θετικά,



το 58% αξιολόγησαν ως απόλυτα (29%) ή/και πολύ (29%) ικανοποιητικό το
εκπαιδευτικό υλικό την ώρα που το 17% δήλωσαν λίγο ή/και καθόλου
ικανοποιημένοι (10% λίγο – 7% καθόλου),



το 54% αποτίμησαν ως απόλυτα (25%) ή/και πολύ (29%) ικανοποιητική τη
διάσταση της πρακτικής χρησιμότητας της θεωρητικής κατάρτισης όταν οι μη
θετικές γνώμες ανέρχονται στο 21% (11% λίγο – 10% καθόλου).

Στη βάση των 474 ερωτώμενων που δήλωσαν εργαζόμενοι τη χρονική στιγμή των 6
μηνών μετά την έξοδό τους από την Παρέμβαση της ΠΑΝ ο βαθμός ικανοποίησης
διαμορφώνεται ως εξής:


το 77% έκριναν ως απόλυτα (43%) ή/και πολύ (34%) ικανοποιητική την πρακτική
άσκηση με τις μη θετικές απόψεις (6% λίγο – 3% καθόλου) να καταγράφονται
στο 9%,



το 74% δήλωσαν απόλυτα (40%) ή/και πολύ (34%) ικανοποιημένοι από τους
εκπαιδευτές ενώ το 10% (6% λίγο – 4% καθόλου) εξέφρασαν χαμηλή και
καθόλου ικανοποίηση,
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το 65% θεώρησαν ως απόλυτα (32%) ή/και πολύ (28%) ικανοποιητική την
ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των ωφελουμένων στη θεωρητική
κατάρτιση με το 14% να μην την αποτιμούν με θετικό πρόσημο (6% λίγο – 8%
καθόλου),



το 58% ήταν απόλυτα (30%) ή/και πολύ (28%) ικανοποιημένοι από την παροχή
της συμβουλευτικής υποστήριξης με τις μη θετικές γνώμες να ανέρχονται στο
20% (9% λίγο – 11% καθόλου),



το 56% αξιολόγησαν ως απόλυτα (28%) ή/και πολύ (28%) ικανοποιητική την
εποπτεία της πρακτικής άσκησης ενώ το 24% δήλωσαν λίγο (9%) ή καθόλου
(15%) ικανοποιημένοι,



το 55% δήλωσαν απόλυτα (24%) ή/και πολύ (28%) ικανοποιημένοι από το
σκέλος της θεωρητικής κατάρτισης με το 21% να μην την αξιολογούν θετικά
(11% λίγο – 10% καθόλου) ,



το 52% αξιολόγησαν ως απόλυτα (24%) ή/και πολύ (28%) ικανοποιητικό το
εκπαιδευτικό υλικό την ώρα που το 22% δήλωσαν λίγο ή/και καθόλου
ικανοποιημένοι (12% λίγο – 10% καθόλου),



το 54% αποτίμησαν ως απόλυτα (25%) ή/και πολύ (29%) ικανοποιητική τη
διάσταση της πρακτικής χρησιμότητας της θεωρητικής κατάρτισης όταν οι μη
θετικές γνώμες ανέρχονται στο 25% (11% λίγο – 14% καθόλου).
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Για τους 1.823 ερωτώμενους που ήταν άνεργοι έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την
πρόωρη αποχώρησή τους από το Πρόγραμμα, η αξιολόγηση των ως άνω παραγόντων
διαμορφώνεται ως εξής:


το 75% δήλωσαν απόλυτα (40%) ή/και πολύ (34%) ικανοποιημένοι από τους
εκπαιδευτές ενώ το 10% (6% λίγο – 4% καθόλου) εξέφρασαν χαμηλή και
καθόλου ικανοποίηση,



το 75% έκριναν ως απόλυτα (45%) ή/και πολύ (30%) ικανοποιητική την πρακτική
άσκηση με τις μη θετικές απόψεις (5% λίγο – 3% καθόλου) να καταγράφονται
στο 8%,



το 63% ήταν απόλυτα (34%) ή/και πολύ (29%) ικανοποιημένοι από την παροχή
της συμβουλευτικής υποστήριξης με τις μη θετικές γνώμες να ανέρχονται στο
15% (7% λίγο – 8% καθόλου),



το 67% θεώρησαν ως απόλυτα (32%) ή/και πολύ (28%) ικανοποιητική την
ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των ωφελουμένων στη θεωρητική
κατάρτιση με το 12% να μην την αποτιμούν με θετικό πρόσημο (8% λίγο – 4%
καθόλου),



το 63% δήλωσαν απόλυτα (33%) ή/και πολύ (30%) ικανοποιημένοι από το
σκέλος της θεωρητικής κατάρτισης με το 14% να μην την αξιολογούν θετικά (9%
λίγο – 5% καθόλου),



το 60% αξιολόγησαν ως απόλυτα (33%) ή/και πολύ (27%) ικανοποιητική την
εποπτεία της πρακτικής άσκησης ενώ το 14% δήλωσαν λίγο (11%) ή καθόλου
(3%) ικανοποιημένοι,



το 60% αξιολόγησαν ως απόλυτα (24%) ή/και πολύ (28%) ικανοποιητικό το
εκπαιδευτικό υλικό την ώρα που το 17% δήλωσαν λίγο ή/και καθόλου
ικανοποιημένοι (10% λίγο – 7% καθόλου),



το 56% αποτίμησαν ως απόλυτα (25%) ή/και πολύ (29%) ικανοποιητική τη
διάσταση της πρακτικής χρησιμότητας της θεωρητικής κατάρτισης όταν οι μη
θετικές γνώμες ανέρχονται στο 19% (11% λίγο – 8% καθόλου).
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Αναφορικά με τα δυνατά και αδύνατα σημεία στο πλαίσιο αυθόρμητων απαντήσεων
προκύπτει ότι:

Ως κυριότερα δυνατά σημεία αναφέρονται η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με την
έννοια της προϋπηρεσίας (25%), η θεωρητική κατάρτιση (18%) με τη διάσταση της
διεύρυνσης γνώσεων, η πρακτική άσκηση (13%) στη βάση της απόκτησης
επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η δικτύωση με επιχειρήσεις (10%).
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Η αξιολόγηση των δυνατών σημείων εμφανίζει σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα
με την εργασιακή ή εκπαιδευτική κατάσταση των ωφελούμενων. Πιο συγκεκριμένα:


Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας εμφανίζεται ως δυνατό σημείο για το 36%
όσων ωφελουμένων 6 μήνες μετά την έξοδό τους από την ΠΑΝ βρίσκονται σε
συνεχιζόμενη κατάρτιση, προγράμματα πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, για το
20% των εργαζομένων και το 27% των ανέργων.



Η θεωρητική κατάρτιση κρίνεται ως δυνατό σημείο για 19% των ανέργων, το
14% των απασχολούμενων και το 13% όσων παρακολουθούν κάποιο
πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης.



Η πρακτική άσκηση θεωρείται ως δυνατό σημείο για το 14% όσων είναι
ενταγμένοι στην αγορά εργασίας, το 19% των ανέργων και το 16% όσων
συμμετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή
μαθητείας.
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Η δικτύωση με τους εργοδότες προσλαμβάνεται ως δυνατό σημείο για το 14%
των εργαζομένων, το 9% των ανέργων και 11% όσων συμμετέχουν σε
προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας.

Αναφορικά με τα κυριότερα σημεία αδυναμίας της Παρέμβασης αυτά συνίστανται στη
θεωρητική κατάρτιση (15%) με την έννοια της ασάφειας, στην καθυστέρηση καταβολής
των επιδομάτων (13%), την μικρή πιθανότητα επαγγελματικής αποκατάστασης (11%),
καθώς και των αναντιστοιχιών ανάμεσα στη θεωρητική κατάρτιση και την θέσηαντικείμενο της πρακτικής άσκησης ή τις σπουδές και επαγγελματικό προσανατολισμό
των ωφελούμενων.
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Η αποτίμηση των αδύναμων σημείων συμφώνα με την εργασιακή ή εκπαιδευτική
ιδιότητα των συμμετεχόντων της ΠΑΝ έξι μήνες μετά την έξοδό τους από το Πρόγραμμα
διαρθρώνεται ως εξής:


Το θεωρητικό σκέλος για το 22% των εργαζομένων, το 13% των ανέργων και το
13% των συμμετεχόντων σε συνεχιζόμενη κατάρτιση, πρακτική άσκηση ή
μαθητεία.



Η καθυστέρηση καταβολής των προβλεπόμενων επιδομάτων για το 15% όσων
απασχολούνται, το 12% των ανέργων και το 18% όσων βρίσκονται σε
πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης.



Η μικρή πιθανότητα επαγγελματικής αποκατάστασης για το 6% των
εργαζομένων, το 12% των ανέργων και 9% των πρακτικά ασκούμενων,
μαθητευόμενων ή/και συμμετεχόντων στη συνεχιζόμενη κατάρτιση.



Η αναντιστοιχία θεωρίας με θέση-αντικείμενο πρακτικής άσκησης ή σπουδές
και επαγγελματικό προσανατολισμό για το 8% των εργαζόμενων, το 6% των
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ανέργων και το 2% όσων παρακολουθούν προγράμματα συνεχιζόμενης
κατάρτισης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης.

Το 88% των ερωτώμενων δήλωσαν ότι επιθυμούν να διενεργούνται και στο μέλλον
Προγράμματα ομοειδούς χαρακτήρα και στόχευσης. Οι θετικές απαντήσεις ανήλθαν
στο 84% για τους απασχολούμενους, στο 89% για τους άνεργους και στο 84% για όσους
συμμετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης, μαθητείας ή πρακτικής
άσκησης.
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Αξιολογικές Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα
από την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των Προγραμμάτων
συνολικά από τους ωφελούμενους


Το 39% του συνόλου των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η συμμετοχή τους στην
Παρέμβαση συνέβαλε πολύ (28%) ή/και απόλυτα (11%) στην προσπάθειά
τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.



Η διεύρυνση και απόκτηση γνώσεων, η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων, η
δικτύωση με επιχειρήσεις και η αναβάθμιση επαγγελματικού προφίλ
αποτελούν τις βασικότερες όψεις της συμβολής των Προγραμμάτων στην
ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας των ωφελούμενων.



Με δεδομένη την προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών συμβουλευτικής
υποστήριξης και καθοδήγησης τόσο στην επίτευξη των γενικών και ειδικών
στόχων των υπό αξιολόγηση Πράξεων, όσο και γενικότερα στην ενίσχυση της
απασχολησιμότητας, η χαμηλή ιεράρχηση ως προς το βαθμό συμβολής τους
σε συνδυασμό με την δυνατότητα πλήρους αυτενέργειας των Παρόχων
κατάρτισης στη συγκεκριμένη δράση (μη ύπαρξη μεθοδολογίας ή ειδικών
προδιαγραφών κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων) και την έλλειψη
συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής Συμβούλων εγείρει σοβαρά ζητήματα ως
προς την αποτελεσματικότητα της υλοποίησής της.



Αναφορικά με την αξιολόγηση και κατ’ επέκταση την ικανοποίηση από τις
παρεχόμενες υπηρεσίες, τους συντελεστές, τα εργαλεία και το περιεχόμενο
του Προγράμματος:


το 76% του συνόλου των ερωτηθέντων έκριναν ως απόλυτα (45%) ή/και
πολύ (31%) ικανοποιητική την πρακτική άσκηση,



το 75% δήλωσαν απόλυτα (44%) ή/και πολύ (31%) ικανοποιημένοι από
τους εκπαιδευτές,
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το 67% θεώρησαν ως απόλυτα (34%) ή/και πολύ (33%) ικανοποιητική την
ενθάρρυνση

της

ενεργούς

συμμετοχής

των

ωφελουμένων

στη

θεωρητική,


το 62% ήταν απόλυτα (33%) ή/και πολύ (29%) ικανοποιημένοι από την
παροχή της συμβουλευτικής υποστήριξης,



το 59% αξιολόγησαν ως απόλυτα (32%) ή/και πολύ (27%) ικανοποιητική
την εποπτεία της πρακτικής άσκησης,



το 62% δήλωσαν απόλυτα (32%) ή/και πολύ (30%) ικανοποιημένοι από
το σκέλος της θεωρητικής κατάρτισης,



το 58% αξιολόγησαν ως απόλυτα (29%) ή/και πολύ (29%) ικανοποιητικό
το εκπαιδευτικό υλικό,



το 54% αποτίμησαν ως απόλυτα (25%) ή/και πολύ (29%) ικανοποιητική
τη διάσταση της πρακτικής χρησιμότητας της θεωρητικής κατάρτισης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως έχει παρουσιαστεί αναλυτικά στο πλαίσιο της
παρούσας ενότητας, οι αξιολογήσεις των συμμετεχόντων εμφανίζουν ένα
σχετικό βαθμό διαφοροποίησης ανάλογα με την παρούσα εργασιακή ή
εκπαιδευτική τους κατάσταση, καθώς και με τον πάροχο κατάρτισης.


Ως κυριότερα δυνατά σημεία των Προγραμμάτων αναφέρονται η απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας με την έννοια της προϋπηρεσίας, η θεωρητική
κατάρτιση με τη διάσταση της διεύρυνσης γνώσεων, η πρακτική άσκηση στη
βάση της απόκτησης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η δικτύωση
με επιχειρήσεις.



Στα αδύναμα σημεία των Παρεμβάσεων καταγράφονται το θεωρητικό σκέλος,
η καθυστέρηση καταβολής των προβλεπόμενων επιδομάτων, η μικρή
πιθανότητα εξεύρεσης εργασίας και η αναντιστοιχία της θεωρητικής
επιμόρφωσης είτε με το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης είτε με τις
σπουδές,

το

επαγγελματικό

προσανατολισμό

ή

την

ειδίκευση

των

ωφελούμενων.
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Το 88% των ερωτώμενων δήλωσαν ότι ευνοϊκά διακείμενο στη και στο μέλλον
Προγραμμάτων ομοειδούς χαρακτήρα και στόχευσης.

Όπως προκύπτει τόσο από την ποσοτική έρευνα, όσο και από τις ομάδες
εστίασης αλλά και από την αξιολόγηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των
Πράξεων (Παραδοτέο Β), η δράση της θεωρητική κατάρτιση αφενός ως
περιεχόμενο και διεργασία, και αφετέρου ως υλοποίηση εμφανίζει σοβαρές
δυσλειτουργίες, συγκεντρώνει αρκετές αρνητικές γνώμες και σοβαρές
επιφυλάξεις.

Η μη στόχευση και κατά συνέπεια η μη εξειδικευμένη διαμόρφωση της
θεματολογίας ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, το μορφωτικό επίπεδο και
το επαγγελματικό προφίλ των ωφελουμένων, η συμπερίληψη ενοτήτων χωρίς
ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία και ο μη ικανοποιητικός βαθμός ενεργούς
συμμετοχής των καταρτιζομένων, η ελλιπής διασύνδεση θεωρητικής κατάρτισης
και πρακτικής άσκησης, η χαμηλή ποιότητα, η ανεπάρκεια ή η μη ύπαρξη
εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και η μικρή συνάφειά του με τα θεματικά
αντικείμενα αποτελούν κεντρικά σημεία της ασκούμενης κριτικής.

Επισημαίνεται με δεδομένη και την υλοποίηση της εν λόγω δράσης από τους
παρόχους κατάρτισης ότι εντοπίζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς
την αξιολόγηση της και την ικανοποίηση των ωφελούμενων ανάλογα με τον
πάροχο κατάρτισης και τον εκπαιδευτή, γεγονός που ενισχύει τη διαπιστωμένη
ανάγκη για τη θεσμοθέτηση και εδραίωση ενός πλαισίου αρχών, κριτηρίων,
προδιαγραφών και προτύπων ποιότητας που θα διέπουν τη λειτουργία των
Παρόχων κατάρτισης καθορίζοντας τη δυνατότητα ή μη συμμετοχής τους στα εν
λόγω Προγράμματα.

Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, η ανάγκη ενός ενιαίου πλαισίου για τα
προγράμματα σπουδών, το εκπαιδευτικό υλικό και την επιλογή των
εκπαιδευτών ώστε το τελικό «προϊόν» να είναι κατά το δυνατόν ομοιογενές
για όλους τους ωφελούμενους, η συστηματική διερεύνηση των εκπαιδευτικών
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αναγκών των καταρτιζομένων, η θέσπιση κριτήριων και προδιαγραφών ως
προς την επιλογή των οριζόντιων θεματικών ενοτήτων για την ανάδειξη της
πολλαπλασιαστικότητάς τους, το αίτημα για αποτελεσματικότερη σύζευξη της
θεωρητικής κατάρτισης με την πρακτική άσκηση, καθώς και η εξειδικευμένη
σύνδεσή της με την «εκπαιδευτική παρακαταθήκη» ή τον επαγγελματικό
(επανα)προσανατολισμό του ωφελούμενου έχοντας ως κοινό παρανομαστή
την ανατροφοδότηση των Παρεμβάσεων από ένα αποτελεσματικό μηχανισμό
διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας σε εθνικό, κλαδικό, περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο προβάλλουν ως βασικές αξιολογικές διαπιστώσεις και κατ’
επέκταση διαστάσεις υπό το πρίσμα του δυνητικού ανασχεδιασμού
αντίστοιχων ή ομοειδών Προγραμμάτων.
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ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: Παρουσίαση και αξιολόγηση δεδομένων από ομάδες
εστίασης (focus groups)
Η τεχνική των ομάδων εστίασης (focus group) θεωρείται από τις πλέον κατάλληλες για
τη διεξαγωγή ποιοτικού τύπου έρευνας. Πρόκειται για μια διαδικασία ημι-δομημένης
συνέντευξης η οποία διεξάγεται σε επίπεδο ομάδας και δίνει, με συστηματικό τρόπο,
τη δυνατότητα για ταυτόχρονη παρουσίαση των απόψεων των συμμετεχόντων και την
ανάδειξη των πραγματικά σημαντικών θεμάτων, έτσι όπως τα αντιλαμβάνονται και τα
ιεραρχούν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. Η αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας αποτελεί
μια σημαντική πηγή πληροφοριών για τον ερευνητή (και το βασικό στοιχείο
διαφοροποίησης των focus groups από τις ομαδικές συνεντεύξεις), ενώ η αξιοποίηση
αυτού του στοιχείου εμπλουτίζει την ανάλυση, αναδεικνύοντας θέματα που σχετίζονται
με τη δυναμική που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της ομαδικής συζήτησης. Οι ομάδες
εστιασμένης συζήτησης αποτελούν μια μέθοδο συλλογής δεδομένων ιδιαίτερα
ευέλικτη, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς ερευνητικούς σκοπούς,
σε διαφορετικές φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας και σε συνδυασμό ή μη με άλλες
μεθόδους. Η χρήση τους οδηγεί τον ερευνητή στην παρατήρηση και την αξιολόγηση της
διαδικασίας κατά την οποία συλλέχθηκαν τα εκάστοτε δεδομένα, κατευθύνοντάς τον σε
ένα βαθύτερο επίπεδο κατανόησής τους.

Συμπερασματικά, η τεχνική αυτή, που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με
άλλες μεθόδους και τεχνικές συνίσταται «σε ένα μεθοδολογικό εργαλείο άντλησης
ποιοτικών δεδομένων, μέσα από μια διαδικασία άμεσης αλληλεπίδρασης των
συμμετεχόντων στην ομάδα και για ένα σαφώς καθορισμένο θέμα» (Ιωσηφίδης, 2005,
σελ. 152) και διαφέρει από τις άλλες μεθόδους ομαδικών συνεντεύξεων κατά το ότι
προϋποθέτει την άμεση αλληλεπίδραση και οργανωμένη συζήτηση των συμμετεχόντων
στην ομάδα (ο.π.). Η συγκεκριμένη τεχνική συχνότατα χρησιμοποιείται για τη
μεθοδολογική τριγωνοποίηση στο πλαίσιο ποιοτικών προσεγγίσεων σε συνδυασμό με
ποσοτικά ή/και άλλα ποιοτικά ερευνητικά εργαλεία. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε
μια ομάδα εστίασης κυμαίνεται μεταξύ των πέντε και δώδεκα, ώστε αφενός να
διασφαλίζεται η λειτουργία ομάδας και αφετέρου να υπάρχει η δυνατότητα έκφρασης
όλων των συμμετεχόντων.
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Οι ομάδες εστίασης επελέγησαν ως ερευνητικό εργαλείο στο πλαίσιο της παρούσας
αξιολόγησης κυρίως γιατί:


Παρότι τα στοιχεία που προκύπτουν δεν έχουν αξιώσεις γενίκευσης, δίνεται η
δυνατότητα της σε βάθος διερεύνησης των απόψεων, αλλά και της διεύρυνσης
του φάσματος ερμηνειών, λόγω ακριβώς της δυνατότητας αλληλεπίδρασης
ανθρώπων με συναφείς αλλά και διαφορετικές εμπειρίες και χαρακτηριστικά
(διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο, διαφορετικό φάσμα εργασιακής εμπειρίας,
διαφορές στην προσωπική ή οικογενειακή κατάσταση και στις δυνατότητες
εξασφάλισης ενός πλαισίου οικονομικής επιβίωσης, διαφορές φύλου, ηλικίας ή
ένταξης σε κατηγορίες μειονεκτούντων ομάδων) και της παροχής διευκρινίσεων
σε σημεία που μπορεί να εγείρουν αμφιβολίες.



Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα ελέγχου και πιθανόν εξισορρόπησης των
απόψεων, μέσα από το διάλογο και τη διατύπωση επιχειρημάτων, εφόσον
οπτικές και τοποθετήσεις έντονα επικριτικές ή έντονα θετικές μπορούν να
«φωτιστούν» σε ένα πλαίσιο ανοιχτής συζήτησης.



Οι συμμετέχοντες παρακινούνται από τα σχόλια, τις απόψεις και τις
παρατηρήσεις των άλλων μελών της ομάδας και, με τον τρόπο αυτό,
ενθαρρύνεται η συνεισφορά των ατόμων που θα ήταν περισσότερο διστακτικά
να καταθέσουν την άποψή τους στο πλαίσιο μιας ατομικής συνέντευξης.



Επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εστίαση σε σημαντικά θέματα και γίνεται δυνατόν να
διερευνηθεί η ένταση στην οποία υπάρχει μια συνεπής και κοινή άποψη
(Robson, 2007).



Σε καμία περίπτωση δεν επιχειρείται να αξιοποιηθεί το υλικό από τις ομάδες
εστίασης για να εκπληρώσει σκοπούς για τις οποίες το συγκεκριμένο ερευνητικό
εργαλείο δεν είναι κατάλληλο: δεν επιδιώκεται, έτσι, να τεκμηριώσει ερμηνείες
που απαιτούν εμπειρική ή στατιστική γενίκευση.

Τα βήματα εφαρμογής και η εξέλιξη των ομάδων εστίασης περιλαμβάνουν τις
ακόλουθες φάσεις (Ιωσηφίδης, ο.π. ∙ Krueger, 2002):


Εισαγωγή (γνωριμία των συμμετεχόντων, παρουσίαση του προβλήματος,
εισαγωγικές ερωτήσεις).
170



Γενικές πληροφορίες (μεταβατικές ερωτήσεις που οδηγούν κατά σαφή τρόπο
προς το κυρίως ερευνητικό πρόβλημα).



Κυρίως μέρος (ερωτήσεις-κλειδιά για το ερευνητικό πρόβλημα).



Επίλογος

–

κλείσιμο

(έλεγχος

συμπερασμάτων,

βαθμός

συμφωνίας

συμμετεχόντων).

Στο πλαίσιο της εξωτερικής αξιολόγησης για το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα
πραγματοποιήθηκαν δύο συζητήσεις με ομάδες εστίασης, με τα εξής χαρακτηριστικά:
1. Ομάδα εστίασης 10 ατόμων που έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της
παρέμβασης της ΠΑΝ ήταν άνεργοι.
2. Ομάδα εστίασης 5 ατόμων που έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της
παρέμβασης της ΠΑΝ εργάζονταν.

Το μέγεθος της ομάδας σχετίζεται με το ποσοστό ατόμων που βρίσκονταν σε θέση
εργασίας στους έξι μήνες μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στην παρέμβαση της ΠΑΝ:
19,9% στο σύνολο του δείγματος)

α/α

ΦΥΛΟ

ΗΛΙΚΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1

Άνδρες & Γυναίκες

18-29

Εργαζόμενοι [σήμερα αλλά
και 6 μήνες μετά τη λήξη
του προγράμματος]

2

Άνδρες & Γυναίκες

18-29

Άνεργοι [σήμερα αλλά και
6 μήνες μετά τη λήξη του
προγράμματος]

Και οι δύο ομάδες επελέγησαν από το δείγμα των 2.384 ατόμων της τηλεφωνικής
έρευνας αξιολόγησης για το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα, ήταν μικτές και μη
ομοιογενείς από την άποψη του φύλου, της ηλικίας, του εκπαιδευτικού προφίλ και της
συμμετοχής σε αυτές ατόμων από μειονεκτούσες ομάδες. Οι αξιολογικές εργασίες
εμπλουτίστηκαν

με

γνώσεις,

εμπειρίες,

βιώματα,

απόψεις,

προτάσεις,

προβληματισμούς των επωφελούμενων μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων
/προγραμμάτων που συμμετείχαν. Η εκ των υστέρων συμβολή τους συντέλεσε σε μια
πιο «αντικειμενική υποκειμενική» αξιολόγηση. Συγκεκριμένα η απόσταση από την
πράξη και η αναγνώριση ωφελειών, επιπτώσεων, περιορισμών, δυνατοτήτων,
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προβλημάτων της ΠΑΝ, με την ενεργό συμμετοχή των άμεσα εμπλεκόμενων –
επωφελούμενων εργαζόμενων ή ανέργων νέων συντέλεσε στη συνθετική κριτική
αξιολογική προσέγγιση.

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στις ομάδες εστίασης αφορούσαν κατά βάση τα δυνατά και
τα αδύναμα σημεία των παρεμβάσεων της ΠΑΝ, εκείνα δηλαδή τα χαρακτηριστικά των
προγραμμάτων που ενίσχυσαν τη δυνατότητα των ωφελουμένων να διεκδικήσουν και
να διασφαλίσουν θέσεις απασχόλησης ή που, αντίθετα, δεν άφησαν κάποιο συναφές
«ίχνος» στην προσωπική τους διαδρομή. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώχθηκε να αναπτυχθεί
και να εκφραστεί ο αναστοχασμός των συμμετεχόντων, ώστε να διερευνηθούν και να
διατυπωθούν προτάσεις για ανασχεδιασμό και βελτίωση των σχετικών δράσεων.

Ειδικότερα, αξιολογήθηκαν οι παρακάτω άξονες:


Ποιότητα εκπαιδευτικών προγραμμάτων



Ποιότητα πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων



Ποιότητα προσφοράς εργασίας που έλαβαν οι συμμετέχοντες



Ποιότητα θέσης εργασίας



Η μη αποδοχή ή και ο πρόωρος τερματισμός εργασίας



Πρόοδος στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, ανεύρεση βιώσιμων και αξιοπρεπών
θέσεων απασχόλησης ή ένταξη στη μαθητεία ή ποιοτική πρακτική άσκηση

Η αξιολόγηση των παρεμβάσεων της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων
(συνδέεται και δομείται σε σχέση με τον χρόνο ως εξής:

ΠΡΙΝ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προσδοκίες

Αξιολόγηση

ΜΕΤΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σχέση με την
απασχόληση

Προφανώς, η σχέση των παραπάνω φάσεων δεν είναι γραμμική ούτε στεγανή, με
αποτέλεσμα η αντίληψη για την κάθε φάση να επηρεάζει τις αντιλήψεις και την
εμπειρία άλλων φάσεων. Έτσι για παράδειγμα η σχέση με την απασχόληση σήμερα
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επαναπροσδιορίζει την εμπειρία του προγράμματος και ενδεχομένως χρωματίζει εκ
νέου τις αρχικές προσδοκίες.

Ο οδηγός με τα ερωτήματα, τους άξονες και τους προσανατολισμούς στον οποίο
βασίστηκαν τα focus groups παρατίθεται στη συνέχεια:

Ι. Eισαγωγή


Καλωσόρισμα των ερωτώμενων. Επεξήγηση της διαδικασίας των ομάδων
εστίασης. Αίτημα συναίνεσης για τη μαγνητοσκόπηση της συζήτησης και
δήλωση διασφάλισης της ανωνυμίας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.
Διευκρίνιση ότι όλες οι απαντήσεις είναι αποδεκτές και επιθυμητές. Κανόνες
συζήτησης και πλαίσιο αλληλεπίδρασης. Γνωριμία με τους ερωτώμενους, ο
μεσολαβητής δημιουργεί το κατάλληλο-επιτρεπτικό κλίμα για να αναπτυχθεί σε
βάθος και ειλικρινής διάλογος.

Α. Αξιολόγηση παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων














Το θέμα της συζήτησης μας σήμερα είναι οι Πρωτοβουλίες για την Απασχόληση
των Νέων, αλλά και συγκριμένα οι παρεμβάσεις που έχετε παρακολουθήσει.
Πριν ξεκινήσουμε και σκεπτόμενοι το πρόγραμμα voucher που έχετε
παρακολουθήσει, θα σας παρακαλούσα να γράψετε με μια φράση τελικά τι
‘κερδίσατε’ από αυτό το πρόγραμμα και δεν εννοώ υποχρεωτικά στο υλικό
επίπεδο [Ατομικά γραπτά]
Αναλογιζόμενοι το παρελθόν, γιατί παρακολουθήσατε αυτό το πρόγραμμα;
Ας μιλήσουμε λίγο για διάφορες παραμέτρους αυτών των προγραμμάτων
προκειμένου να τις αξιολογήσουμε μία-μία. Από τη δική σας εμπειρία, πώς σας
φάνηκε στο πλαίσιο της θεωρητικής κατάρτισης το πρόγραμμα σπουδών, οι
θεματικές ενότητες που καλύφθηκαν στο πρόγραμμα που παρακολουθήσατε;
Μείνατε ικανοποιημένοι ή όχι και γιατί;
Τι θα αλλάζατε προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματικό; Ή/ και να μείνετε πιο
ικανοποιημένοι;
Πώς αξιολογείτε τη συνολική οργάνωση του προγράμματος που
παρακολουθήσατε; (από τη στιγμή που ενημερωθήκατε για αυτό ως τη στιγμή
που το ολοκληρώσατε) Ήταν ικανοποιητική ή όχι και γιατί; Σε ποιο
στάδιο/φάση ήταν πιο ικανοποιητική και σε ποιο λιγότερο και γιατί;
Εσείς τι θα αλλάζατε προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματική/ λειτουργική;
Από τη δική σας εμπειρία, πώς σας φάνηκε το εκπαιδευτικό υλικό, του
προγράμματος που παρακολουθήσατε; Μείνατε ικανοποιημένοι ή όχι και γιατί;
Τι θα αλλάζατε προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματικό; Ή/ και να μείνετε πιο
ικανοποιημένοι;
Και αναφορικά με τους εκπαιδευτές, του προγράμματος που
παρακολουθήσατε, τι νομίζετε ότι τους χαρακτηρίζει; Μείνατε ικανοποιημένοι
ή όχι σε ποιο επίπεδο και γιατί;
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Τι θα αλλάζατε προκειμένου να μείνετε πιο ικανοποιημένοι;
Και ως προς τους χώρους και την υλικοτεχνική υποδομή του προγράμματος
που παρακολουθήσατε, ήταν ικανοποιητικοί ή όχι και γιατί;
Πως θα μπορούσαν, μέσα στα όρια του εφικτού πάντα, να βελτιωθούν οι χώροι
και η υλικοτεχνική υποδομή;
Ας έρθουμε τώρα στην πρακτική άσκηση, του προγράμματος που
παρακολουθήσατε, τι κάνατε κατά αυτήν; Σας βοήθησε; Σε ποιο επίπεδο; Γιατί
ναι ή γιατί όχι; Συνδεόταν με τη θεωρητική κατάρτιση που είχατε ολοκληρώσει;
Κάλυπτε πραγματικές σας ανάγκες;
Τι σημαίνει για εσάς καλή πρακτική άσκηση; Τι στοιχεία να έχει;
Ιδανικά εάν το σχεδιάζατε εσείς αυτό το πρόγραμμα τι θα κάνατε; Τι θα
κρατούσατε; Τι θα αλλάζατε;

Β. Σημερινή κατάσταση ως προς την απασχόληση
Εργαζόμενοι
 Ας περάσουμε τώρα στη σημερινή κατάσταση. Τώρα είστε εργαζόμενοι
 Τι είναι αυτό που σας έκανε να δεχτείτε αυτήν την θέση;
 Υπήρχε κάτι που σας προβλημάτισε αρχικά, σε σχέση με τη σημερινή σας
εργασία;
 Και τι είναι αυτό που θα σας έκανε να μην τη δεχτείτε όταν σας προσφέρθηκε;
 Όταν σκέφτεστε την εργασία σας τι συναισθήματα σας προκαλεί; Και γιατί;
 Συνολικά θα λέγατε ότι είστε ικανοποιημένοι από την εργασία σας σήμερα; Γιατί
ναι; Γιατί όχι;
 Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα voucher συνέβαλε με κάποιο τρόπο στην σημερινή
σας δουλειά; Εάν ναι, με ποιο τρόπο; Εάν όχι, γιατί όχι;
 Πώς θα μπορούσε το πρόγραμμα να είχε συμβάλει περισσότερο στην εργασία
σας;
 Και γενικότερα η σημερινή σας εργασία έχει σχέση με την εμπειρία ή/και
σπουδές ή/και εξειδίκευση/τεχνογνωσία που έχετε; Και πώς αισθάνεστε εσείς γι
αυτό;
 Εάν μιλήσουμε για ποιότητα εργασίας, τι σημαίνει αυτό για εσάς; Αναλυτικά
 Και τι είναι αυτό που θα σας έκανε να παραιτηθείτε από την σημερινή σας
εργασία;
 Με πραγματικούς όρους (λαμβάνοντας υπόψη την σημερινή κατάσταση της
χώρας, της αγοράς εργασίας, των δικών σας προσόντων και γνώσεων) τι
στοιχεία θα είχε για εσάς μία δουλειά που θα σας ικανοποιούσε πολύ.
 Και στο μέλλον που βλέπετε τον εαυτό σας (prompt και για απασχόληση); Και
γιατί;
Άνεργοι
 Ας περάσουμε τώρα στη σημερινή κατάσταση. Τώρα είστε άνεργοι
 Κατ’ αρχάς σας είχε γίνει κάποια προσφορά εργασίας την όποια δεν δεχτήκατε;
Για ποιο λόγο δεν την δεχτήκατε; Τι θα σας έκανε να την δεχτείτε;
 Γιατί θεωρείτε ότι δεν έχετε εργασία σήμερα; Τι πιστεύετε ότι φταίει;
 Όταν σκέφτεστε την σημερινή σας κατάσταση σε σχέση με την απασχόληση τι
συναισθήματα σας προκαλεί; (Αναλυτικά)
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Και το πρόγραμμα voucher, σχετίζεται με κάποιο τρόπο με την σημερινή σας
κατάσταση. Υπάρχει κάποιο σημείο που συνεισέφερε θετικά; Και εάν ναι, πώς;
Και υπάρχει κάποιο σημείο που ενώ περιμένατε κάποιο θετικό αποτέλεσμα
αυτό δεν ήρθε; Ποιο ήταν αυτό;
Πώς θα μπορούσε το πρόγραμμα να σας εξυπηρετήσει καλύτερα /
αποτελεσματικότερα για να βρείτε εργασία;
Και σήμερα τι ενέργειες κάνετε για να βρείτε εργασία; Ποια θεωρείτε ότι
αποδίδει, θα αποδώσει περισσότερο και γιατί;
Σας έχει βοηθήσει α. η θεωρητική κατάρτιση Η’ β. η πρακτική άσκηση να
αισθανθείτε πως σήμερα έχετε περισσότερες πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας ή
όχι και γιατί;
Τι θα κοιτούσατε κυρίως εάν σας πρόσφεραν εργασία; Με τι κριτήρια θα την
επιλέγατε;
Και τι είναι αυτό που θα σας έκανε να μην δεχτείτε μια προσφορά εργασίας;
Εάν μιλήσουμε για ποιότητα εργασίας, τι σημαίνει αυτό για εσάς; Αναλυτικά
Με πραγματικούς όρους (λαμβάνοντας υπόψη την σημερινή κατάσταση της
χώρας, της αγοράς εργασίας, των δικών σας προσόντων και γνώσεων) τι
στοιχεία θα είχε για εσάς μία δουλειά που θα σας ικανοποιούσε πολύ.
Και στο μέλλον, που βλέπετε τον εαυτό σας (prompt και για απασχόληση); Και
γιατί;
Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας

6.1 Αξιολόγηση των Πράξεων
Σε σχέση με τη σύνθεση των ομάδων εστίασης επισημαίνεται ότι: Εφτά στους δέκα
συμμετέχοντες από την ομάδα των ανέργων και τρεις από την ομάδα των εργαζομένων
ζουν σήμερα με τους γονείς τους και ένας (από την ομάδα των ανέργων) εν μέρει με
τους γονείς του (τρεις μέρες την εβδομάδα). Τέσσερις συνολικά από τους δεκαπέντε
συμμετέχοντες ζουν σήμερα μόνοι τους. Η οικογένεια φαίνεται να αποτελεί ένα δίχτυ
προστασίας τόσο κατά την κατάσταση της ανεργίας όσο και στο πλαίσιο της
επισφαλούς εργασίας.
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Γενική αξιολόγηση

Οι προσδοκίες που δηλώνουν σήμερα ότι είχαν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα
συνδέονται και με τα κίνητρα συμμετοχής σε αυτά και αντανακλούν είτε προσδοκίες
για άμεσο όφελος είτε προσδοκίες για περισσότερο μακροπρόθεσμο όφελος.
Με δεδομένο ότι έξι μήνες μετά τη λήξη της συμμετοχής στην παρέμβαση της ΠΑΝ
ποσοστό

78,4%

των

ωφελούμενων

βρίσκονταν

εκτός

απασχόλησης

ή

αυτοαπασχόλησης, όπως προκύπτει από τα δεδομένα της τηλεφωνικής ποσοτικής
έρευνας, είναι αναμενόμενο η είσοδος στην αγορά εργασίας να περιγράφεται ως
βασική προτεραιότητα από τους συμμετέχοντες και στις δύο ομάδες εστίασης, έστω και
ως πιθανότητα ή ευκαιρία.
Γιατί ήθελα να μπω στην αγορά εργασίας (Γ2, εργαζόμενη)
Θα συμφωνήσω. (Γ4, εργαζόμενη)
Ναι, κι εγώ. Δεν ξέρω αν θα αύξανε τις πιθανότητες, απλά ήταν μια ευκαιρία.
(Γ1Μ, εργαζόμενη)
Για να πεις ότι, άμα είσαι και άνεργος, μετά από τόσο καιρό που είχες να
δουλέψεις, στο βιογραφικό σου φαίνεται ότι απασχολείσαι με κάποιο τρόπο. (Γ5,
εργαζόμενη)
Ταυτόχρονα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες (7 στους 10 στην ομάδα εστίασης των
ανέργων) περιγράφουν ως βασικό κίνητρο τη χρηματική επιδότηση, που όχι μόνο
επηρεάζει τη δυνατότητα συμμετοχής τους, αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης των ίδιων
και των οικογενειών τους. Η οικονομική απολαβή λόγω της συμμετοχής στο
πρόγραμμα αποτελεί ισχυρό και βραχυπρόθεσμο κίνητρο συμμετοχής, το οποίο πέρα
από το πρωτογενές χρηματικό όφελος, συμβάλει στην ενίσχυση της θετικής αυτόεικόνας και αυτοεκτίμησης του νέου ή της νέας. Σε περίπτωση που οι άλλες
προσδοκίες δεν εκπληρωθούν, τότε η οικονομική απολαβή καθίσταται εκ των υστέρων
ως το μοναδικό κίνητρο για την συμμετοχή στα προγράμματα, απαξιώνοντας την
ουσιαστική τους στόχευση.
Ο πρώτος και κύριος λόγος, που πιστεύω θα συμφωνήσουν όλοι, είναι τα χρήματα
[…]Να βοηθήσουμε στα οικονομικά, να συνεισφέρουμε και εμείς στο σπίτι. (Γ9,
άνεργη).
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Η προσδοκία για την εξασφάλιση μιας θέσης εργασίας μετά το τέλος της πρακτικής
άσκησης επίσης καταγράφεται ως σημαντικό κίνητρο. Η ελπίδα ότι οι συμμετέχοντες με
τη λήξη του προγράμματος θα απορροφηθούν στις επιχειρήσεις στις οποίες έκαναν
την πρακτική τους άσκηση αποτελούσε το ισχυρότερο κίνητρο, καθιστώντας το
πρόγραμμα στην αντίληψή τους κυριολεκτικά «πόρτα εισόδου στην αγορά εργασίας».
Οι συμμετέχοντες, ωστόσο, φαίνεται να πιστεύουν πως πρόκειται περισσότερο για μια
ανάγκη-επιθυμία, δύσκολα επιτεύξιμη μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας (και
παρά το διακηρυγμένο στόχο της ΠΑΝ) σε μια απορρυθμισμένη αγοράς εργασίας με
έντονη δυστοκία στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
- Ήταν και το θέμα ότι μπορεί να μας κρατούσαν οι επιχειρήσεις, οπότε δεν ήταν
μόνο αυτά τα χρήματα, αλλά θα συνεχίζαμε να έχουμε δουλειά (Γ5Μ, άνεργη).
- Συμφωνώ. Θα συμφωνήσω με την (Γ5Μ), ότι ναι μεν ήταν το ποσό, αλλά πάνω
από όλα να σε κρατήσει ο άλλος μετά, εκεί που θα πάρει έναν άγνωστο, γιατί να
μην πάρει εσένα; (Α3Μ, άνεργος).
- Αυτό υποσχεθήκαν (Α2Μ, άνεργος).
- Μελλοντική αποκατάσταση. Ο αρχικός στόχος των προγραμμάτων αυτών, να το
τονίσουμε, ότι επίσημα στις ιστοσελίδες είναι «Είσοδος στην Αγορά Εργασίας»
(Α8, άνεργος).

Η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας τόσο σε συναφές πεδίο με το γνωστικό
αντικείμενο του ωφελούμενου, όσο και γενικότερα ως εξοικείωση με την εργασία,
όπως και η ενίσχυση του βιογραφικού με επιπλέον προσόντα, κυρίως σε ό,τι αφορά
στην απαίτηση των μελλοντικών εργοδοτών για προϋπηρεσία, επίσης εμφανίζεται ως
σημαντικό κίνητρο. Έτσι, ακόμα κι αν ο στόχος της εξασφάλισης μιας θέσης εργασίας
φαίνεται μάλλον δύσκολα προσιτός, η επιδίωξη αύξησης των προσόντων που ενδέχεται
να ανοίξουν νέες «οδούς» για την απασχόληση, καταγράφεται ως ένας στόχος εφικτός,
που μπορεί σε δεύτερο χρόνο να αποβεί επαγγελματικά χρήσιμος, καθιστώντας το
πρόγραμμα, κυρίως στην αντίληψη των συμμετεχόντων που δεν είχαν ξαναεργαστεί,
φάση ‘επαγγελματικής κοινωνικοποίησης‘.
Εμπειρία… Εγώ που δεν είχα ξαναδουλέψει ταμίας σε super market. (Α2Μ,
άνεργος)
Ένα παραπάνω χαρτί. (Γ4Μ, άνεργη)
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Για το βιογραφικό. (Γ9, άνεργη)
Ήθελες προϋπηρεσία και εμπειρία… Είχα σπουδές και δεν είχα καθόλου εμπειρία
στο αντικείμενό μου. (Γ2, εργαζόμενη)

Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση επαγγελματικά σημαντικών δεξιοτήτων (μέσω, κατά
βάση, της πρακτικής άσκησης) αποτυπώνεται ως σημαντική, καθώς οι συμμετέχοντες
επισημαίνουν τη δυσκολία να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και δεξιότητες στο
αντικείμενο των σπουδών τους.
Εγώ αποκόμισα δεξιότητες πάνω στο αντικείμενο σπουδών μου. Εγώ είμαι Μεταδευτεροβάθμια, ψυκτικός. Με το που τελείωσα την σχολή, δούλεψα πάνω σε
κάποια πράγματα που ήθελα και με βοήθησε πολύ αυτό. (Α3Μ, άνεργος)
Απλά σου έδινε ευκαιρία να βρεις μια εταιρία, η οποία να είναι πάνω στο δικό
σου αντικείμενο. Εγώ ήθελα σε λογιστήριο, σε λογιστήριο πήγα. Εκτός voucher
μπορεί να μην είχα βρει. Εγώ στο παρελθόν είχα δουλέψει, αλλά τότε δεν
μπορούσα να βρω. Και το voucher μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. (Α3,
εργαζόμενος)
Η εμπειρία αυτή, αναβαθμίζοντας το προφίλ των συμμετεχόντων και ενισχύοντας τη
συνάφειά του με το αντικείμενο της απασχόλησής τους, φαίνεται να ενισχύει την
αίσθηση προοπτικής για το μέλλον.
Προοπτική για το μέλλον, αποκτάς εμπειρία για το μέλλον και θα ξέρεις κάποια
πράγματα. (Α7, άνεργος)
Η κοινωνικότητα και η δημιουργία σχέσεων φιλίας καταγράφεται επίσης ως
παράγοντας ικανοποίησης από τις παρεμβάσεις, αφού αυτές οι άτυπες δικτυώσεις
λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό ενδυναμωτικά.
Οι γνωριμίες με συναδέλφους από την δουλειά. (Α1Μ, άνεργος)
Κοινωνικοποίηση, εξοικείωση. (Α8, άνεργος)
Ορισμένες φορές οι γνωριμίες και η δικτύωση συνδέονται με επαγγελματικές
προοπτικές, αφού, πλέον της συσσώρευσης γνώσεων και δεξιοτήτων, δημιουργούνται
δίκτυα σχέσεων και επαφών που μπορούν να υποστηρίξουν, βραχυπρόθεσμα ή και
μακροπρόθεσμα, την είσοδο στην αγορά εργασίας.
Εγώ δούλευα στα Πετράλωνα, κάποιοι πελάτες έφυγαν από την επιχείρηση. Ήταν
μαγαζί service υπολογιστών και ιστοσελίδες και επειδή ήξεραν ότι θα φύγω από
την επιχείρηση, μου ζήτησαν το τηλέφωνό μου πάρα πολλοί. Το αφεντικό ήξερε
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ότι ήξερα πάρα πολύ καλά την δουλειά, μου έλεγε θα σε κρατήσω, θα σε
κρατήσω. Δεν με κράτησε, έχω κρατήσει επαφές με κάποιους πελάτες και ένας
συνάδελφος που δούλευε εκεί, έφυγε και άνοιξε δικό του μαγαζί. (Α1Μ, άνεργος)
Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες φαίνεται, από την άλλη μεριά, να έχουν
καταγράψει την εμπειρία της πρακτικής άσκησης ως εργασία χωρίς νόημα, που
κάλυπτε ευκαιριακές ανάγκες των επιχειρήσεων, οι οποίες, τελικά, θα κάλυπταν τις
ανάγκες τους με την επόμενη «γενιά» πρακτικά ασκούμενων, αντί να προβούν σε
προσλήψεις προσωπικού. Επισημαίνεται ότι η οπτική αυτή είναι σε συνάφεια με
παρατηρήσεις που καταγράφηκαν στο πλαίσιο των συνεντεύξεων της Αξιολόγησης του
Άμεσου Αποτελέσματος: υποκατάσταση ή αντικατάσταση εργασίας – απασχόληση σε
μη συναφή εργασία ή με μη συναφή καθήκοντα σε σχέση με τις σπουδές ή τη
θεωρητική κατάρτιση – αξιοποίηση των πρακτικά ασκούμενων ως εργαζομένων χωρίς
μισθολογικό κόστος – κάλυψη αναγκών σε εποχικό εργατικό δυναμικό. Σε περίπτωση,
μάλιστα, που -παρά την προσδοκία του και ενώ η αξιολόγησή του ήταν θετική- ο
συμμετέχων δεν παραμείνει στην επιχείρηση ή δεν του προσφερθεί μια άλλη θέση
εργασίας, αναπτύσσονται συναισθήματα ματαίωσης (ενίοτε και θυμού) τα οποία δρουν
αποδομητικά για το ρόλο των εν λόγω προγραμμάτων, αλλά και για την στάση των
επιχειρήσεων απέναντι στους εργαζόμενους.
Για χαμάληδες μας βλέπανε (Γ9, άνεργη).
Γιατί όταν κάναμε μια κουβέντα με τον εργοδότη μου ότι τελειώνει, τι έχετε στο
μυαλό σας; «θα μείνεις», μου κάνει. «ωραία, να το πούμε για τέλος του μήνα;»,
«ναι». Και όταν έφτασε τέλος του μήνα και του λέω «προχωράμε, θα κάνουμε τα
χαρτιά και με την σύμβαση κτλ;». «ποια σύμβαση; Δεν θα είσαι ακόμα με voucher;
Δεν θα ανανεώσεις το voucher;». Ανανέωση.. του είπα ανανέωση της συνεργασίας
μας προσωπική. Και αυτός νόμισε ανανέωση της συνεργασίας μας με το voucher.
Εντάξει. Πόσο τζάμπα; (Α3, εργαζόμενος)
Η κατάσταση αυτή φαίνεται να αναπαράγεται μέσω της ασάφειας του πλαισίου που
αναπαράγει ένα κύκλωμα ελλιπούς ενημέρωσης και την «ψευδαίσθηση» της
προοπτικής. Στο πλαίσιο αυτό, οι πληροφορίες που λαμβάνει ο ωφελούμενος ώστε να
επιλέξει έναν πάροχο κατάρτισης διαψεύδονται στη συνέχεια, και η απόσταση αυτή
περιγράφεται ως «εξαπάτηση» που οδηγεί στην εκμετάλλευση των συμμετεχόντων.
Επί της ουσίας, είναι εκμετάλλευση των νέων που θέλουν να δουλέψουν. Σου
δίνουν και καλά την ψευδαίσθηση ότι δουλεύεις, έστω για ένα διάστημα, με
λιγότερα χρήματα από όσα νομίζεις ότι θα πάρεις. Άλλα σου λένε στην αρχή, άλλα
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σου λένε στο τέλος. Δεν σου λένε αναλυτικά ότι «σου κρατάμε για ασφάλιση
τόσα, για φόρο τόσα κτλ». (Α3, εργαζόμενος)
Συμπερασματικά, αναδεικνύεται η ανάγκη συστηματικότερης ενημέρωσης και
συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων πριν από την επιλογή και μέχρι την
ολοκλήρωση της Παρέμβασης, ως προς το πλαίσιο, τους στόχους, τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα, τις διαδικασίες και τις προοπτικές της παρέμβασης.

6.2 Πρόγραμμα σπουδών, οργάνωση και υποδομή
Τα προγράμματα της ΠΑΝ, όπως και κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, βιώνονται και
αξιολογούνται σε σχέση με μία σειρά παραμέτρων, όπως το πρόγραμμα σπουδών και
ειδικότερα η θεωρητική κατάρτιση, η οργάνωση του προγράμματος, το εκπαιδευτικό
υλικό, οι εκπαιδευτές, οι χώροι και η υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και η πρακτική
άσκηση που αποτελεί δομική και σημαντική παράμετρο των υπό αξιολόγηση
προγραμμάτων. Αυτές οι παράμετροι είναι αλληλένδετες μεταξύ τους, με τη μία να
επηρεάζει και να επηρεάζεται από την άλλη. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτής της αναφοράς
αποτυπώνονται ορισμένα στοιχεία ξεχωριστά για την κάθε μία από αυτές.

Θεωρητική κατάρτιση
Στην ερώτηση για το βαθμό ικανοποίησης από το πρόγραμμα της θεωρητικής
κατάρτισης καταγράφονται αρκετές αρνητικές απόψεις.
- Το πρόγραμμα σπουδών της θεωρητικής κατάρτισης πώς σας φάνηκε;
- Χάλια. (Α2Μ, άνεργος)
Με αυτόν τον χαρακτηρισμό συμφωνούν οι τέσσερις από τους δέκα συμμετέχοντες
στην ομάδα εστίασης των ανέργων, ενώ μία συμμετέχουσα δίνει το χαρακτηρισμό
«μέτρια», δύο «πολύ καλά» και ένας «πάρα πολύ καλά». Αντίστοιχα, στη ομάδα
εστίασης των εργαζομένων οι τρεις στους πέντε χαρακτηρίζουν το πρόγραμμα «αρκετά
μέτριο».

Η ικανοποίηση, μάλιστα, φαίνεται να συνδέεται με το στοιχείο των οριζόντιων
επαγγελματικών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της κατάρτισης. Οι
οριζόντιες θεματικές, παρότι εντάσσονται στα στοιχεία του αναλυτικού προγράμματος
180

που δε συνδέονται με την πρακτική άσκηση, αξιολογούνται από ορισμένους
συμμετέχοντες ως χρήσιμες για την είσοδο στην αγορά εργασίας, ιδίως εκείνες που
εισάγουν σε στοιχεία και όψεις του εργασιακού περιβάλλοντος και των εργασιακών
δικαιωμάτων.
Η πλειοψηφία των καθηγητών που ασχολήθηκαν με τα γενικά αντικείμενα ήταν
πολύ καταρτισμένοι, πολύ έξυπνοι και είχαν να μας μάθουν κάτι των
επαγγελματικών συμπεριφορών, πώς να κινείσαι σε μια δουλειά που για μένα
αυτό ήταν καίριο, γιατί εγώ κατά καιρούς στην ζωή μου, μέσα στην δουλειά η
συμπεριφορά μου διαφοροποιείται διαφορετικά. Αυτά λοιπόν τα αντικείμενα,
όσο και αν ήταν γενικά, σε σχέση με την επαγγελματική σου πορεία,
ψυχοσύνθεση, στρατηγικές και δεξιότητες που αναπτύσσεις σε μια δουλειά ήταν
πολύ ωφέλιμο για εμένα. (Α8, άνεργος).
Το λέω πολύ καλό γιατί είχε διάφορες ειδικότητες από ανθρώπους που ήρθαν και
μας… Ήτανε δικηγόροι που μας εξήγησαν κάποια πράγματα για τα δικαιώματα
μας. Και πολλές άλλες ειδικότητες, αλλά γενικότερα είχαμε μάθει πράγματα που
αφορούσανε την δουλειά. Να μάθουμε να σκεφτόμαστε και έξω από κάποια
πράγματα στενά. Έξω από τα συγκεκριμένα, ας πούμε. Άνοιγε λίγο τους ορίζοντες.
(Γ5, εργαζόμενη).
Ανάμεσα στις θεματικές ενότητες οι οποίες είναι εν δυνάμει χρήσιμες σε όλους τους
συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως εξειδίκευσης, αναφέρονται:


Το εργατικό δίκαιο, και ζητήματα που σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις και
τα δικαιώματα των εργαζομένων



Ο κατάλληλος τρόπος σύνταξης ενός βιογραφικού σημειώματος (κυρίως), αλλά
και η συμπεριφορά κατά τη συνέντευξη



Η επαγγελματική συμπεριφορά τόσο προς τους εν δυνάμει πελάτες όσο και
προς τους εργοδότες, αλλά και γενικότερα στο χώρο εργασίας



Η χρήση προγραμμάτων Η/Υ (με σημείο αναφοράς το Εxcel)

Η σύνδεση της θεωρητικής κατάρτισης με τις σπουδές και την πρακτική εμφανίζεται,
ωστόσο ως κομβικό θέμα για το βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων και στο
πλαίσιο αυτό αποτυπώνονται και διαφορετικές οπτικές ως προς τη χρησιμότητα των
οριζόντιων δεξιοτήτων.
Θεωρώ ότι ήταν μέτριο στο ότι μας είπαν ότι θα μας χωρίσουν σε ειδικότητες και
μας βάλανε όλους μαζί και έτσι εγώ θεωρώ ότι… δηλαδή εγώ που έχω τελειώσω
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Νοσηλευτική, δεν μας είπαν κάτι για αυτή την ειδικότητά μου. Ήταν για
υπολογιστές και κάτι άλλα. Τίποτα, μόνο υπολογιστές κάναμε. (Γ4Μ, άνεργη)
Εμείς είχαμε 4 καθηγητές. Το πρωί δούλευε στο Δαφνί, μας έκανε ψυχολογία για
ποιο πράγμα; Εγώ δεν καταλαβαίνω, συγνώμη θα πάω στον Βασιλόπουλο να
βάλω τα πράγματα στο ράφι και θα πρέπει να τα ψυχολογήσω πριν τα βάλω στο
ράφι; (Γ9, άνεργη)
Και εμένα, τα μαθήματα δεν μου έδωσαν κάτι παραπάνω. Δηλαδή, το μοναδικό
που μου έδωσαν, το μόνο θετικό, ένας κύριος, ο οποίος μας έμαθε πώς να
φτιάχνουμε το βιογραφικό μας, πώς να το συντάσσουμε. Το πιο σημαντικό για
εμένα ήταν αυτό. Στις 60 ώρες νομίζω ήτανε. Κατά τα άλλα, κάτι ταινίες βλέπαμε…
Περίμενα κάτι πιο πρακτικό, πιο ουσιαστικό. Νόμιζα.. νόμιζα ότι αναλόγως τον
τομέα στον οποίο είσαι, θα κάνεις κάτι πάνω στον τομέα σου. Πχ, οικονομικά, κάτι
πάνω στα οικονομικά, κάτι πάνω στα λογιστικά. (Α3, εργαζόμενος)
Τα θεματικά αντικείμενα, εξάλλου, που εντάχθηκαν ως οριζόντιες επαγγελματικές
δεξιότητες στις παρεμβάσεις δεν ικανοποιούν στον ίδιο βαθμό τους συμμετέχοντες. Σε
γενικές

γραμμές

φαίνεται

ότι

δεν

έχει

υπάρξει

συστηματική

επεξεργασία

εκπαιδευτικών αναγκών και εκπαιδευτικού συμβολαίου: οι εκπαιδευτικοί στόχοι, οι
επιλογές ενοτήτων, οι διδακτικές διεργασίες δε φαίνεται να έχουν αποτελέσει προϊόν
διεργασίας ώστε να έχει διαμορφωθεί μια κάποια συναντίληψη σχετικά. Έτσι, η
ανταπόκριση της Παρέμβασης στις εκπαιδευτικές ανάγκες των ωφελουμένων, σε
ατομικό και ομαδικό επίπεδο, φαίνεται να εμφανίζει σημαντικά κενά.
Έχω κάνει δύο Voucher, πιο άχρηστα δεν υπάρχουν. Δηλαδή τι με νοιάζει εμένα το
Marketing, που δεν έχω σκοπό να δουλέψω ποτέ σε επιχείρηση. Καλύτερα να μου
έκανες επαγγελματικό προσανατολισμό, ψυχολογία για να παλέψω με την
καθημερινότητα παρά να ακούω… (Γ5Μ, άνεργη).
Η ψυχολογία έπαιζε ρόλο αποκλειστικά για τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις
επαγγελματικές σχέσεις. Και φυσικά στην Θεωρητική Κατάρτιση, έπαιζε, πιστεύω
θα συμφωνήσουν οι περισσότεροι, ότι έπαιζε ρόλο το τι ενδιαφέρει τον καθένα
περισσότερο. Δηλαδή ένα τεχνοκρατικό μυαλό, θα τρελαινόταν για υπολογιστές,
ένα θεωρητικό μυαλό, σαν το δικό μου, θα τρελαινόταν με την ψυχολογία… (Α8,
άνεργος)
Στο πλαίσιο αυτό, οι ωφελούμενοι προτείνουν διαδικασίες βελτίωσης της θεωρητικής
κατάρτισης, με προσαρμογή του περιεχομένου και της μεθοδολογίας της στο επίπεδο,
τις ανάγκες, την ειδίκευση των συμμετεχόντων, ενώ εμφατικά επισημαίνουν την
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ανάγκη αποφυγής τυπικά επαναλαμβανόμενων θεματικών ενοτήτων, όπως το
marketing, η υγιεινή και ασφάλεια κ.ο.κ.

Σε θέματα οργάνωσης και διαδικασιών, όπως, για παράδειγμα, ως προς την έγκαιρη
καταβολή της επιδότησης, οι συμμετέχοντες διαπιστώνουν σημαντικές διαφορές
ανάλογα με τον πάροχο κατάρτισης.
Οι πληρωμές εξαρτώνται και από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Απασχόλησης και από την εμπρόθεσμη και στοχευόμενη αποστολή των ΚΕΚ των
προσωπικών μας εγγράφων στο Υπουργείο. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που
ανάλογα με το ΚΕΚ που συνεργάστηκαν είχαν απίστευτη καθυστέρηση στις
πληρωμές, στις απολαβές τους και άλλοι που ήταν σε τυπικά ΚΕΚ πήγαν όλα κατ’
ευχήν (Α8, άνεργος).
Ε, υπήρχε μια καθυστέρηση σχετικά μεγάλη. Εντάξει, όταν περιμένεις κάποια
χρήματα μια συγκεκριμένη στιγμή και δηλώνεις και ένα παρών, περιμένεις να την
πάρεις και την κατάλληλη στιγμή. (Γ5, εργαζόμενη)

Ενώ, γενικά, επισημαίνεται η ευκολία και η ομαλότητα στη διαδικασία δήλωσης
συμμετοχής και εγγραφής στο πρόγραμμα, σε γενικές γραμμές ο ρόλος των παρόχων
κατάρτισης φαίνεται να είναι κομβικός για το βαθμό ικανοποίησης των ωφελουμένων.
Η διαδικασία διασφάλισης της καταλληλότητας των παρόχων φαίνεται ότι δεν έχει
αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα ως προς την ομοιογένεια του συστήματος στις
προσφερόμενες υπηρεσίες και σε κοινές διαδικασίες και ότι ένα σύστημα
αυστηρότερων προδιαγραφών, συστηματικότερης αξιολόγησης και συγκροτημένων
κανόνων είναι απαραίτητο. Έτσι, οι απόψεις των συμμετεχόντων σε σχέση με την
ποιότητα των παρόχων κατάρτισης κινείται σε όλο το φάσμα των πιθανών
απαντήσεων.
Είναι καθαρά θέμα ΚΕΚ. Καταρχάς εγώ αυτό το ΚΕΚ το οποίο το επέλεξα, το
επέλεξα από ένα συνέδριο που είχα πάει χρόνια πριν. Όταν μια εταιρεία πάει σε
ένα συνέδριο, πάει να πει ότι είναι αξιοπρεπής. Όταν μια επιχείρηση πάει σε
συνέδριο, σέβεται και τους άλλους. Άρα για αυτό έτρεχα και εγώ από Ν.
Φιλαδέλφεια, Αγ. Ιωάννη για να πάω στο ΚΕΚ. Εγώ τα είχα όλα σωστά μέχρι
στιγμής. (Α3Μ, άνεργος)
Γενικά να κάνουν πιο σοβαρά αυτή την δουλειά που έχουν και για τα λεφτά τα
οποία παίρνουνε. Θα το πω έτσι. (Γ2, εργαζόμενη)
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Εγώ ήμουνα ικανοποιημένη με το συγκεκριμένο ΚΕΚ και από το κτήριο και από τις
υποδομές και από τους υπολογιστές και από το προσωπικό. Εμένα ήτανε όλα μια
χαρά. (Γ1Μ, εργαζόμενη)

Ως προς τα οργανωτικά, γραφειοκρατικά θέματα και ζητήματα παρακολούθησης και
ελέγχου φαίνεται, επίσης, ότι οι συμμετέχοντες έχουν πολύ διαφορετικές εμπειρίες,
ανάλογα με τον πάροχο κατάρτισης.
Κάτι με τα παρουσιολόγια θέλω να πω, που έτυχε σε εμάς. Φεύγανε από τα ΚΕΚ
και 2-3 μέρες που σήμαινε ότι αν έλειπες σε κόβανε και λείπανε τουλάχιστον από
το δικό μου τμήμα κάποιοι 2-3 μέρες και μέσα στην Γραμματεία έβλεπα ότι
βάζανε «παρών» χωρίς να είναι μέσα σε όλη την διάρκεια. Μπροστά μου γινόταν
αυτό. (Α2Μ, άνεργος)
Και σε εμένα έτυχε αυτό. Αυτοί όσο πιο πολλά άτομα έχουν τόσα πιο πολλά λεφτά
θα πάρουν. (Γ9, άνεργη)
Το «μαγείρεμα» του παρουσιολογίου. (Α8, άνεργος)

Οι

υποδομές

και

ο

εξοπλισμός

των

παρόχων

κατάρτισης

φαίνεται

να

διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό ανάμεσα στα διαφορετικά ΚΕΚ. Υπήρχαν ΚΕΚ των
οποίων οι υποδομές, οι χώροι και ο εξοπλισμός χαρακτηριζόταν ως ανεπαρκείς.
Και εγώ σε σχέση με τους χώρους έχω ένσταση. Μέτρια η κατάσταση σε σχέση με
τους χώρους. Δηλαδή ούτε άνεση στους χώρους ούτε άνεση να κινηθείς στους
χώρους και δεν γίνεται μια αίθουσα σαν αυτή που βρισκόμαστε αυτή την στιγμή,
να έχει μέσα 26 ανθρώπους στοιβαγμένους κατά την δική μου γνώμη. Όταν θέλει
ένα ΚΕΚ να ονομάζεται Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που είναι τυπικά η ονομασία
των ΚΕΚ. (Α8, άνεργος)
Να υπάρχει καλύτερος εξαερισμός και αερισμός. Γιατί πίσω ήταν τα παράθυρα, ο
καθηγητής κρυώνει και εμείς εκεί μέσα δεν αντέχαμε, λέγαμε να βγούμε έξω, δεν
μπορούμε. Μας έβαζαν και καθαρίζαμε μόνοι μας στο ΚΕΚ. (Α2Μ, άνεργος)
Από την άλλη μεριά υπήρχαν ΚΕΚ με πολύ ικανοποιητικές υποδομές, χώρους,
εξοπλισμό και συναφείς παροχές-υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους.
Εμάς ήταν πάρα πολύ καλά και μεγάλοι χώροι. Είχανε μάλιστα και αίθουσα για
καφέδες, μας έφερναν κρουασάν μέσα στην αίθουσα. Όχι, οι χώροι ήταν πάρα
πολύ καλοί, μεγάλες αίθουσες, ήταν μια χαρά, καλοριφέρ. (Γ4Μ, άνεργη)
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Πάντως πάρα πολλές τάξεις μεγάλες, άλλες για υπολογιστές, άλλες για projector
με πανί, πεντακάθαρες, η καθαρίστρια εκεί. (Γ9, άνεργη)
Το κτίριο ήταν καινούριο… Οι εγκαταστάσεις, το προσωπικό. Ήτανε όλοι
διαθέσιμοι. Τουλάχιστον σε εμένα. Καινούριος εξοπλισμός με υπολογιστές, είχε
αν τελειώσεις ας πούμε τον καφέ σου να σε κεράσουνε στο διάλειμμα σου.
Εντάξει, ήτανε… εγώ ήμουνα ικανοποιημένη ως προς αυτό. (Γ5, εργαζόμενη)
Η ανάγκη βελτίωσης των χώρων και των υποδομών των παρόχων εστιάζει: α. στο
μέγεθος των χώρων ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν με άνεση τους
εκπαιδευόμενους, δημιουργώντας ένα κατάλληλο για εκπαίδευση περιβάλλον, β. στην
τήρηση βασικών κανόνων καθαριότητας και υγιεινής και γ. στην εξασφάλιση της
απαραίτητης υποδομής (σύγχρονοι υπολογιστές σε επαρκή αριθμό, βιντεοπροβολέας
κ.ο.κ.)
Οι συμμετέχοντες στην ομάδα εστίασης των εργαζομένων περιγράφουν, επίσης, με
έμφαση τις πολιτικές «επιθετικής προσέλκυσης» που ασκήθηκαν από ορισμένους
παρόχους κατάρτισης, στοιχείο που αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σημαντικό για το
σύνολο του συστήματος και της δυνατότητας πραγματικής επιλογής εκ μέρους των
ωφελουμένων.
Εμάς μας δώσανε από ένα tablet, αλλά δε βρήκα τίποτα μέσα… (Γ1Μ, εργαζόμενη)
Κι εγώ πήρα tablet (Γ4, εργαζόμενη)
Εγώ πήρα 100 ευρώ (Α3, εργαζόμενος)
Οι επιλογές ήταν κάρτα υγείας ή tablet (Γ5, εργαζόμενη)
Σε εμάς ήταν tablet ή ECDL (Γ4, εργαζόμενη)

Συμπερασματικά, σε σχέση με τα προγράμματα σπουδών, τη θεωρητική κατάρτιση
και τους παρόχους κατάρτισης, φαίνεται ότι το σύστημα είχε σημαντικά κενά και
δυσλειτουργίες. Η σύνδεση των θεματικών αντικειμένων δεν ήταν προϊόν διάγνωσης
αναγκών και δεν ακολουθούταν συστηματικά η διαδικασία σύναψης εκπαιδευτικού
συμβολαίου, κατά την οποία οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από το
πρόγραμμα κατάρτισης θα μπορούσαν να διευκρινίζονται και να συγκλίνουν με τις
ανάγκες των ωφελουμένων. Ο βαθμός ικανοποίησης από συγκεκριμένα θεματικά
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αντικείμενα, όπως θα φανεί αναλυτικότερα στην αμέσως επόμενη ενότητα, ελείψει
ενός σαφούς και οριοθετημένου κεντρικά πλαισίου, εξαρτιόταν από την επάρκεια, το
ενδιαφέρον κάθε συγκεκριμένου εκπαιδευτή ή εκπαιδεύτριας.
Αντίστοιχα, η σύγκριση ανάμεσα στις υπηρεσίες των παρόχων κατάρτισης
αναδεικνύει σημαντικά κενά ως προς τη θέσπιση και τη λειτουργία ενός πλαισίου
προδιαγραφών, αξιολόγησης και κανόνων που θα ομογενοποιεί κατά το δυνατόν τις
προσφερόμενες υπηρεσίες. ΚΕΚ με οργάνωση, εμπειρία και υποδομές φαίνεται να
συνυπάρχουν με ΚΕΚ «πάρκινγκ». Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη τόσο της
δημιουργίας ενός ομοιογενούς συστήματος διαδικασιών, που θα μπορούσε, για
παράδειγμα, να συμβάλει στη μείωση των διαφορών ανάμεσα σε διαφορετικούς
παρόχους σε ό,τι αφορά στην καταβολή των πληρωμών στους ωφελούμενους, όσο
και μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών μέσω της επέκτασης της
ηλεκτρονικής οργάνωσης και της βελτίωσης του τρόπου επικοινωνίας.

Εκπαιδευτές και εκπαιδευτικό υλικό
Η απουσία ενός κεντρικού σχεδιασμού των προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού
υλικού φαίνεται να οδηγεί στη μεταφορά ευθύνης στους παρόχους κατάρτισης,
ευθύνης που σχετίζεται με την ποιότητα και την οποία δεν είναι σε θέση να αναλάβουν
με ενιαίο τρόπο. Έτσι, διαφορετικά ΚΕΚ φαίνεται να ανταποκρίνονται με εντελώς
διαφορετικό τρόπο στις ανάγκες της παρέμβασης και των ωφελουμένων.
Ποιο εκπαιδευτικό υλικό; Εντάξει… Πήρα από έναν. Ναι… (Γ1Μ, εργαζόμενη)
Όχι, θεωρώ ότι χρειάζεται να πέσει πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το κομμάτι, να
πέσει ένα μεγαλύτερο πακέτο γνώσεων που μπορούν να δώσουν στα παιδιά που
ψάχνουν, αλλά αυτό είναι θέμα Υπουργείου. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω
είναι να αλλάξω ΚΕΚ, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. (Γ5Μ, άνεργη)
Σε γενικές γραμμές το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε αξιολογείται μάλλον
με αρνητικό πρόσημο. Φαίνεται ότι το είδος του υλικού, η έκταση, η μορφή, η επάρκεια
και η συμβατότητα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων ή ακόμα και η συνάφειά του με
το θεματικό αντικείμενο ήταν στοιχεία απόλυτα εξαρτημένα από την πρωτοβουλία και
το ενδιαφέρον των εκπαιδευτών.
Εκπαιδευτικό υλικό δεν πήραμε. (Γ9 και Α1Μ, άνεργοι)
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Σε αυτό το πλαίσιο οι συμμετέχοντες φαίνεται να ζητούν κατ΄ ελάχιστον:
- βιβλία η σημειώσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή
- βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη.
Μόνο σημειώσεις των καθηγητών – εντάξει, κάποιες φορές μας βοήθαγε. (Α6,
άνεργος)
Εμάς μάς έδωσαν ένα στυλό και ένα χαρτί που ζωγραφίζαμε δεντράκια. (Α2Μ,
άνεργος)
Εμάς μάς έδωσαν βιβλία, tablets… Μας είχαν βιβλία, μας είχαν ντοσιέ, εγώ ήμουν
ευχαριστημένη. (Γ4Μ, άνεργη)
Το γεγονός ότι δεν υπήρχε ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό
φαίνεται να καθιστά το ρόλο των εκπαιδευτών ακόμα σημαντικότερο: οι καταρτισμένοι
και εμπνευσμένοι εκπαιδευτές φαίνεται να αφήνουν θετικό «ίχνος» ακόμα κι όταν τα
οριζόντια θεματικά αντικείμενα χαρακτηρίζονται «κοινότοπα» και αδιάφορα. Τελικά, η
απουσία ενός κεντρικού σχεδιασμού του εκπαιδευτικού προγράμματος και του
εκπαιδευτικού υλικού, συνδέει την αξιολόγηση των εκπαιδευτών με την αξιολόγηση της
θεωρητικής κατάρτισης γενικά.
Στο πρώτο, θυμάμαι, είχαμε έναν που μας έκανε αρκετά υπολογιστές. Που είναι
για όλους χρήσιμο. Δηλαδή, υπολογιστές. Και του κάναμε παραγγελίες. Θέλουμε
στο excel να κάνουμε αυτό. Θέλουμε να κάνουμε.. μας είχε κάνει μέχρι και project
που εγώ δεν ήξερα καν τι είναι αυτό.. Είχαμε και μια κοπέλα που ήταν πολύ λίγες
ώρες. Θα έπρεπε να ήτανε περισσότερες ώρες. Που μιλούσαμε για τα δικαιώματα
μας. Αν δικαιούμαστε δώρα, αν στα τρία τρίμηνα, ας πούμε, πρέπει να σε κάνουνε
αορίστου χρόνου που αυτά, δηλαδή το βλέπω και με συναδέλφους, δεν τα
ξέρουνε. (Γ2, εργαζόμενη)
Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, αξιολογείται, πέραν του γνωστικού αντικειμένου, η
εκπαιδευτική μεθοδολογία με έμφαση στη διαδραστικότητα, τις ενεργητικές
εκπαιδευτικές τεχνικές και τη συμμετοχή.
Άλλοι το παίρνανε πιο σοβαρά όμως και άλλοι όχι. Ισχύει. Δηλαδή,
είχαμε και εκπαιδεύτρια που δεν μας άφηνε να αναπνεύσουμε.
interactive το μάθημα. Μας έβαζε να συμπληρώνουμε συνέχεια,
συζητήσεις και δεν μας άφηνε να το πάρουμε στην πλάκα, ας
εργαζόμενη)

θυμάμαι ότι
Ήτανε πολύ
να κάνουμε
πούμε. (Γ2,
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Θα βλέπατε ότι εξαρτάται από το ποιος κάνει το μάθημα και πόσο το «ανοίγει»
και όχι το αντικείμενο γιατί κατά τα άλλα ήταν μπούρδες που τα διαβάζεις σε
οποιοδήποτε βιβλίο. (Γ5Μ, άνεργη)
Γενικές γνώσεις μεν, αλλά στα χέρια του κατάλληλου ανθρώπου. Βιωματικές
ασκήσεις και μέσα στην τάξη μεταξύ των μελών και διαλεκτικά και διαδραστικά
με την τάξη και τον διδάσκοντα. Δηλαδή για παράδειγμα, εμείς ξεκινήσαμε με τα
μαθήματα, με μια πραγματικά εξαιρετικά έξυπνη ψυχολόγο, απίστευτη. Μας
ξεκίνησε πως παρουσιάζουμε τον εαυτό μας, πως παρουσιαζόμαστε μπροστά σε
αφεντικό, τι αναπτύσσουμε, τι μαζεύουμε. Ήταν εξαιρετικό […] Θετική γνώμη έχω.
(Α8, άνεργος)
Εγώ είχα έναν καθηγητή που τους είχε όλους «τέντα»… πάντα μας έβαζε να
γράφουμε και να σημειώνουμε και πάντα μας έκανε παραδείγματα, ο οποίος μας
σήκωνε και μας έκανε ένα μικρό θεατράκι για την ψυχολογία των πελατών, πώς
να αντιδράσουμε όταν μπαίνει ένας νευρικός ή οτιδήποτε τέτοιο. Ενώ όλοι οι
άλλοι, έμπαιναν μέσα, έκλειναν την πόρτα και λέγανε παιδιά κάντε ότι θέλετε.
(Α2Μ, άνεργος)
Όταν, αντίθετα, οι εκπαιδευτές χαρακτηρίζονται αδιάφοροι ο ίδιος χαρακτηρισμός
διαχέεται στο σύνολο του προγράμματος.
Έμαθα κάποια πράγματα όσον αφορά τις επιχειρήσεις και το εργασιακό
περιβάλλον κτλ, απλά υπήρχαν κάνα δυο καθηγητές που δεν λέγανε τίποτα. Στον
ένα κοιμόσουνα και στον άλλο, σε άφηνε και καθόσουνα ας πούμε στον
υπολογιστή, οπότε μίλαγες με τους διπλανούς σου. Οι μισές ώρες ήταν λίγο… η
ώρα του παιδιού. (Γ4, εργαζόμενη)
Θα χαρακτήριζα το πρόγραμμα μέτριο, γιατί δε μας έκαναν μάθημα. (Α7, άνεργος)

Συμπερασματικά, όπως και σε σχέση με τα ζητήματα προγραμμάτων σπουδών και
οργανωτικής επάρκειας των παρόχων κατάρτισης, αναδεικνύεται και στο πεδίο που
σχετίζεται με το εκπαιδευτικό υλικό και τους εκπαιδευτές ένα σημαντικό κενό ως
προς τη διαμόρφωση ενός ενιαίου και συνεκτικού πλαισίου, με αποτέλεσμα, τελικά,
διαφορετικοί ωφελούμενοι να γίνονται λήπτες πολύ διαφορετικών υπηρεσιών. Στο
πλαίσιο αυτό είναι επιτακτική ανάγκη η διαμόρφωση σε κεντρικό επίπεδο, και με
διαφανείς και συμφωνημένες διαδικασίες που να εξασφαλίζουν τόσο την
επιστημονική όσο και την εκπαιδευτική επάρκεια, ενιαίων προδιαγραφών
προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικών υλικών για κάθε αντικείμενο
κατάρτισης. Πρέπει, ακολούθως, να εξασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των
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ωφελουμένων σε αυτό το υλικό, έντυπο ή ψηφιακό, και μια διαδικασία διάγνωσης
των αναγκών κάθε συγκεκριμένης ομάδας καταρτιζομένων, ώστε να διασφαλίζεται,
επίσης, η δυνατότητα τροποποιήσεων, συμπλήρωσης ή παροχής επιπλέον υλικού.

Αντίστοιχη ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου πλαισίου υφίσταται και στο επίπεδο της
επιλογής των εκπαιδευτών των προγραμμάτων κατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτό
κρίνεται απαραίτητη τόσο η αρχική ταχύρρυθμη εκπαίδευση εκπαιδευτών: το
γεγονός ότι οι η πλειοψηφία των εκπαιδευτών έχει ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα
εκπαίδευσης εκπαιδευτών και έχει αποκτήσει τη σχετική πιστοποίηση πριν από μια
δεκαετία δε φαίνεται να συνιστά παράγοντα ικανό να διασφαλίσει ένα κατ’
ελάχιστον κοινό επίπεδο εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Χρειάζεται, επίσης, να
οργανώνεται συστηματικά η ανατροφοδότηση από τους ωφελούμενους σε σχέση
τόσο με το εκπαιδευτικό υλικό όσο και με τους εκπαιδευτές και να διασφαλίζεται ότι
η ανατροφοδότηση αυτή όχι μόνο κατατίθεται, αλλά και αξιοποιείται, τόσο σε
επίπεδο παρόχου κατάρτισης όσο και σε κεντρικό επίπεδο. Τέλος, για την
μεγιστοποίηση του οφέλους από τη θεωρητική κατάρτιση κομβικής σημασίας
θεωρείται η εστίαση σε πρακτικά ζητήματα και η χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών
τεχνικών, που εμπλέκουν, ενθαρρύνουν και κινητοποιούν τους καταρτιζόμενους.

Η μη ύπαρξη ενός ενιαίου συστήματος, σε ό,τι αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό και το
προφίλ των

εκπαιδευτών δημιουργεί, τελικά, ένα καθεστώς διάκρισης, όπου

διαφορετικοί

ωφελούμενοι

του

ίδιου

προγράμματος

λαμβάνουν

εντελώς

διαφορετικές υπηρεσίες κατάρτισης, με τη διαφορά αυτή να εξαρτάται κατά κανόνα
από την ποιότητα και την αξιοπιστία του παρόχου κατάρτισης.

Θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση
Από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων διατυπώνεται η άποψη ότι η κατάρτιση δεν
ανταποκρίθηκε

επαρκώς,

στοχευμένα,

εξειδικευμένα

και

με

συστηματική

παρακολούθηση, αξιολόγηση, ανατροφοδότηση στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Η
σχέση θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης δεν ήταν στον ίδιο βαθμό
ικανοποιητική για όλους τους συμμετέχοντες. Η πρακτική άσκηση αποτελεί τον πυρήνα
των προγραμμάτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της παρέμβασης της ΠΑΝ και
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αντιμετωπίζεται ως το πλέον σημαντικό τμήμα τους, αφού όπως ήδη έχει αναφερθεί
αποτελεί την φάση με την οποία συνδέονται οι περισσότερες προσδοκίες. Πέρα,
ωστόσο, από κάποια αποσπασματικά και επιμέρους στοιχεία (όπως τα σενάρια
συμπεριφοράς απέναντι στον εν δυνάμει πελάτη), δεν θεωρείται ότι τα θεματικά
αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης που προηγήθηκε έχουν κάποια ουσιώδη σχέση
με την πρακτική άσκηση.
Δεν είχε καμία σχέση. (Γ9, άνεργη)
Καμία, όχι. (Α1Μ, άνεργος)
Καμία σχέση. (Α3, Γ1Μ εργαζόμενοι)
Δεν είχε καμία σχέση η πρακτική μου άσκηση. Δεν μου άρεσε καθόλου, γενικά.
Έχω πολύ τραυματικές εμπειρίες. (Γ2, εργαζόμενη)
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η διάρκεια της θεωρητικής
κατάρτισης θα μπορούσε να είναι μικρότερη και περισσότερο εξειδικευμένη, με
αντίστοιχη διεύρυνση της πρακτικής άσκησης, που αξιολογείται ως περισσότερο
συναφής με το στόχο της εισόδου στην αγορά εργασίας.
Θα μπορούσε να είχε μαζευτεί πιο πολύ.. (Γ5, εργαζόμενη)
Θα άλλαζα αυτό που είπαμε από την αρχή. Πιο εξειδικευμένο. Και για την
πρακτική, ένα εξάμηνο θα ήτανε ένα καλό χρονικό πλαίσιο. Ε, να μπορέσεις να
μάθεις 5 πράγματα. Μέχρι να μπεις, βγήκες. Μέσα σε ένα τρίμηνο, μέχρι να
προσαρμοστείς, μετά να μάθεις και δυο πράγματα, μετά που τα έμαθες, «γεια
σας!». (Α3, εργαζόμενος)
Ωστόσο, η ύπαρξη οριζοντίων δεξιοτήτων, κυρίως εκείνων που σχετίζονται με
εργασιακά θέματα ή δικαιώματα, ήταν, όπως φάνηκε και παραπάνω, από τα στοιχεία
που συγκέντρωναν περισσότερο θετική αξιολόγηση. Οι ωφελούμενοι εκφράζουν μια
σημαντική ανάγκη, σε καιρούς απορρύθμισης της αγοράς εργασίας και δομικών
αλλαγών στο πεδίο των εργασιακών δικαιωμάτων, για έγκυρη πληροφόρηση και
δυνατότητα αποσαφήνισης σχετικών ζητημάτων.
Μόνο με τον δικηγόρο που είπαν τα άλλα παιδιά ότι ήταν ένας δικηγόρος και
έλεγε για το Εργατικό Δίκαιο. (Α1Μ, άνεργη)
Αξίζει να σημειωθεί ότι τμήμα των συμμετεχόντων είχαν έρθει σε επαφή για εργασία με
εταιρείες που αναζητούσαν εργαζόμενους και στη συνέχεια έκαναν εγγραφή στα
προγράμματα voucher προκειμένου να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στις
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συγκεκριμένες εταιρείες, εξασφαλίζοντας τους, με τον τρόπο αυτό, μειωμένο
μισθολογικό κόστος. Η διαδικασία επιλογής της επιχείρησης υποδοχής πρακτικά
ασκούμενων φαίνεται να είναι σημαντική: μια τουλάχιστον συμμετέχουσα δηλώνει
τυχερή που είχε τη δυνατότητα να επιλέξει η ίδια την επιχείρηση στην οποία θα
εντασσόταν ως πρακτικά ασκούμενη.
Αλλά νομίζω ότι αν το χρησιμοποιούσες έτσι το voucher – είχες βρει εσύ την
εταιρία που θες να πας να κάνεις και επέλεγες τον τομέα, τις συνθήκες, λίγο πολύ
αν ήξερες κάτι, θα μπορούσες να το είχες εκμεταλλευτεί πολύ υπέρ σου. Αν σε
πηγαίνανε τα ΚΕΚ ή η κάθε άλλη εταιρία ήτανε τζόκερ τελείως. (Γ2, εργαζόμενη)

Οι συμμετέχοντες που είχαν οι ίδιοι εντοπίσει τις επιχειρήσεις στις οποίες θα
εντάσσονταν ως πρακτικά ασκούμενοι φαίνεται ότι είχαν αυξημένες πιθανότητες να
γίνουν αποδέκτες μιας θέσης εργασίας στην ίδια επιχείρηση με την ολοκλήρωση της
παρέμβασης (Γ1Μ, Γ2, Γ4, εργαζόμενες). Αντίθετα, οι συμμετέχοντες που βρέθηκαν
τυχαία σε μια θέση πρακτικής φαίνεται ότι δεν ήταν το ίδιο πιθανόν να δεχθούν
προσφορά εργασίας.
Γενικότερα βοήθησε στο ότι.. στο ότι απέκτησα κάποια εμπειρία την οποία δεν
είχα. Δηλαδή, εγώ δεν είχα ασχοληθεί πριν με αυτό. Ούτε τον άνθρωπο τον ήξερα.
Δηλαδή, στα τυφλά. Όπως είπαν, τζόκερ. Δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει. Εντάξει,
δεν συνεχίστηκε η συνεργασία μου. Όχι. Από ότι μου είπε, όχι επειδή δεν ήτανε
ικανοποιημένος, απλά επειδή δεν μπορούσε να κρατήσει άτομο. Δηλαδή, θα
περίμενε το επόμενο voucher… (Γ5, εργαζόμενη)

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ωφελούμενοι αισθάνονταν στο πλαίσιο της πρακτικής τους
άσκησης τους συμπεριφέρονταν όχι ως πρακτικά ασκούμενους, αλλά ως κανονικούς
υπαλλήλους, και μάλιστα επιφορτισμένους με την περισσότερο βαριά και δύσκολη
εργασία. Η παρατήρηση αυτή είναι σε συνάφεια με την αίσθηση που διατυπώνεται από
ορισμένους συμμετέχοντες (βλ. παραπάνω) ότι η πρακτική άσκηση ήταν ένας τρόπος
για να καλύπτουν χωρίς μισθολογικό κόστος οι επιχειρήσεις ευκαιριακές ανάγκες τους.
Όταν πήγα εκεί δεν με έβλεπαν σαν παιδί από πρόγραμμα. Όταν πήγα ξεκίνησα
από το ψυγείο, έβαζα γάλατα. Είχα μια υπεύθυνη, με έβαζε να κουβαλάω
τενεκέδες με φέτα. Έπεσα κάτω και χτύπησα, στα «τέτοια» της, συγνώμη κιόλας.
Ευτυχώς για καλή μου τύχη μια άλλη κοπέλα με έβγαλε από το ψυγείο και πήγα
στα τυποποιημένα και είχα έναν υπεύθυνο όπου ήταν δυο χρόνια μικρότερός μου
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και με έβλεπε σαν υπάλληλο και όχι σαν voucher και δεν μου έλεγε θα είσαι μόνο
εκεί, μου έδινε και άλλα πόστα να δουλέψω και μου συμπεριφερόταν σαν
υπάλληλος κανονικά. (Γ9, άνεργη)
Υπήρχαν, αντίθετα, περιπτώσεις όπου οι ωφελούμενοι αισθάνονταν ότι μάθαιναν στο
πλαίσιο της πρακτικής και συσσώρευαν χρήσιμη και επωφελή εμπειρία σε ένα κλίμα
εμπιστοσύνης. Η εμπειρία αυτή αξιολογείται ως χρήσιμη, αφού τους παρείχε τη
δυνατότητα να συνδέσουν θεωρητικές γνώσεις με πρακτικές δεξιότητες και να
αισθανθούν ότι ενδυναμώνουν το επαγγελματικό τους προφίλ.
Εγώ ήμουν την δεύτερη φορά σε ένα φροντιστήριο στη Νίκαια, το οποίο για καλή
μου τύχη ήταν δυο αδέλφια που το είχαν. Όλοι νέοι και πολύ καλά παιδιά. Μου
έλεγαν τι να κάνω όσο κάθομαι και τα λοιπά, είμαι ελεύθερη να κάνω πράγματα
άσχετα, να με εμπιστευτούν να μπω σε τάξη να διδάξω. Εκεί όντως είχε νόημα,
ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένη από αυτό το φροντιστήριο. Μου έδωσαν την
ευκαιρία να δουλέψω πάνω σε αυτό το κομμάτι και να το δω φουλ εμπειρία. Δεν
είναι εύκολο να εμπιστευτείς κάποιον που δεν τον έχει δει ποτέ και να πεις μπες
δίδαξε σε παιδιά που γνωρίζονται, ξέρεις τους γονείς τους. (Γ5Μ, άνεργη)
Και εγώ το ίδιο με την (Γ9), είχα μια υπεύθυνη που την πρώτη εβδομάδα με είχε
εδώ θα κάνεις αυτό και ήμουν και εγώ στα ψυγεία και σε γενικές βάσεις ήταν
πολύ καλά. Μετά μου έδωσαν και τον χώρο μου, δηλαδή δεν ήταν κανένας πάνω
από το κεφάλι μου. (Γ9, άνεργη)

Ο ρόλος του υπεύθυνου ή επόπτη πρακτικής καταγράφεται ως ουσιώδης και
καθοριστικός στο πλαίσιο αυτό, αφού είναι ο άνθρωπος που, σε πρακτικό επίπεδο,
μπορεί να επηρεάσει το είδος και τα χαρακτηριστικά της πρακτικής άσκησης ώστε να
λειτουργήσει είτε ως μια ενδιαφέρουσα και παραγωγική εμπειρία μάθησης, είτε ως μια
ψυχοφθόρα διαδικασία χωρίς αντίκρισμα σε γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα.
Αν βάλω στην δικιά μου την προσωπική εμπειρία, η δικιά μου υπεύθυνη ήταν
προϊσταμένη στην κλινική αυτή και τόσο σκύλα να το πω, ενώ με τα άλλα παιδιά
με τους νοσηλευτές μια χαρά. Ιδιότροπη, δηλαδή όπως είπε πριν η Δήμητρα, στην
αρχή τους χαμάληδες, μας χώνανε με λίγα λόγια. Εμένα με είχαν βάλει σε μια
κλινική με 30 θαλάμους και επειδή εγώ τότε είχα ένα θέμα υγείας και δεν
μπορούσα να ανταπεξέλθω. Για να μην έκανα διακοπή του προγράμματος, είπα
αν μπορείτε σας παρακαλώ λόγω υγείας να πάω κάπου αλλού για να μπορώ να
ανταπεξέλθω. Όντως με άλλαξαν και εκεί πέρα όμως δεν ήταν τόσο καλά,
αναγκάστηκα και άλλαξα βάρδια, γιατί αυτή ήταν τα πρωινά και άλλαξα βάρδια
για να μην είμαι με την προϊσταμένη. (Γ4Μ, άνεργη)
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Ένα άτομο να είναι περισσότερο μαζί σου και να σε καθοδηγήσει την ώρα της
πρακτικής. Όχι ότι εμένα δεν μου τα έδειξε, απλά έπρεπε να κάτσω να δω και
κάποια πράγματα μόνο μου και να τα ψάξω μόνη μου. (Γ5, εργαζόμενη)
Έτσι, προσδιορίζοντας τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής πρακτικής άσκησης οι
συμμετέχοντες αναφέρονται με έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων, στο περιβάλλον
και τα καθήκοντα των πρακτικά ασκούμενων στο χώρο εργασίας, με τρόπο που να
δημιουργούνται συνθήκες εργασιακής απόδοσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του
πρακτικά ασκούμενου.
Να σου δίνουν ευκαιρίες ενσωμάτωσης και ευκαιρίες να αναπτύξεις τα δυνατά
σου σημεία και να αναπτύξεις αυτά που κάνεις πιο επιτυχημένα. (Α8, άνεργος)
Να είναι το περιβάλλον φιλικό. (Γ9, άνεργη)
Και να μην σε αντιμετωπίζει σαν χαμάλη να βγάλεις όλη την δουλειά που δεν έχεις
βγάλει τόσο καιρό. (Γ5Μ, άνεργη)
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η εξοικείωση με τομείς και οι δραστηριότητες που οι
συμμετέχοντες θεωρούν βασικούς για την πιθανή μελλοντική απασχόλησή τους.
Εννοείται ότι με βοήθησε σε κάποια πράγματα που δεν ήξερα… Στα λογιστικά
φύλλα. Τώρα… Δεν ήξερα από τιμολόγια, δεν ήξερα τίποτα από όλα αυτά. Στις
εφορίες, εκείνα όλα που έτρεχα. Πού πρέπει να πας, ποιον να ρωτήσεις. Όλα
αυτά. Εντάξει, ήταν και κάποιες δουλειές του ποδαριού – αναγκαίο βέβαια. Ε, θα
έπρεπε να πας να ρωτήσεις την εφορία για τον τάδε πελάτη, τι και πώς και όλα
αυτά (Γ5, εργαζόμενη).

Η δημιουργία ενός συνόλου κανόνων και υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, κυρίως σε
ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες των πρακτικά ασκούμενων, καθώς και ανάλογων
διαδικασιών ελέγχου επίσης προσδιορίζεται ως ουσιαστικός παράγοντας ικανοποίησης
από την πρακτική άσκηση. Στο πλαίσιο αυτό εντοπίζονται σημαντικές παραβιάσεις του
πλαισίου της πρακτικής άσκησης και καταχρηστικές συμπεριφορές.
Πρώτα από όλα, όταν ξεκινάγαμε για να μπούμε στις επιχειρήσεις, θα έφτιαχνα
έτσι το πρόγραμμα, ώστε ο εργοδότης από την στιγμή που θα υπογράψει σε καμία
περίπτωση να μην απολύσει τον/την καταρτιζόμενο. Δεν ξέρω αν κάνει να το πω.
Μια κοπέλα, ο εργοδότης της, της την «έπεσε» πολύ άσχημα και του αρνήθηκε
και την έδιωξε. (Α2Μ, άνεργος)
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Και στο δικό μου ΚΕΚ, μια κοπέλα είχε πάει σε μια εταιρεία, έβγαζε φωτοτυπίες
στην ουσία, τυπογραφείο ήταν και την έβαζε να σκουπίζει και της έλεγε συνέχεια
“έλα δούλα”. Αυτή η κοπέλα ήταν αλλοδαπή, δεν ήταν Ελληνίδα. “Έλα δούλα,
καθάριζε, εδώ δεν τα έχεις κάνει καλά εδώ”. Πήγε στα ΚΕΚ και έκανε φασαρία.
(Γ9, άνεργη)

Η μη προσφορά θέσης απασχόλησης στην επιχείρηση πρακτικής ερμηνεύεται από
ορισμένους συμμετέχοντες ως προϊόν του ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα προτιμούσαν να
περιμένουν τους επόμενους πρακτικά ασκούμενους, από το επόμενο πρόγραμμα
Voucher, παρά να προβούν σε «κανονική» πρόσληψη προσωπικού. Και στην περίπτωση
αυτή επισημαίνεται η λειτουργία της υποκατάστασης ή αντικατάστασης εργασίας χωρίς
μισθολογικό κόστος.
Εντάξει. Το ότι δεν προχώρησε ήταν θέμα της εταιρίας γιατί και αυτή ήθελε άτομα
μετά με voucher. Το λάθος του voucher γενικότερα ότι είναι μια εκμετάλλευση ας
το πούμε. Για την ταπεινή μου γνώμη. (Α3, εργαζόμενος)
Αν το πάρουμε ιεραρχικά, ποιος ωφελείται περισσότερο, ας πούμε, είναι
περισσότερο ο εργοδότης γιατί ο ασκούμενος, δεν τον εξασφαλίζει τίποτα. Τι
εννοώ. Ότι απαλλάσσονταν οι εταιρίες από τις εισφορές και πληρώνανε μόνο τον
μισθό. Πολύ βολικό. Δηλαδή, αν μπορούσανε να συνεχίσουνε με αυτή τη λογική –
αν υπήρχαν χρήματα – οκ. Διασφαλίζουν πολλούς. Και τον ασκούμενο
διασφαλίζουν που έχει κάτσει 4 μήνες και έχει κάνει την πρακτική του άσκηση.
Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο είναι να περιορίζανε τον αριθμό που μια εταιρία
μπορούσε να πάρει. Γιατί δεν γίνεται συνέχεια να είσαι τόσο αναλώσιμη. Και να
έχει μόνο δύο μόνιμους αυτή η εταιρία. (Γ2, εργαζόμενη)
Έτσι, ορισμένα τουλάχιστον από τα άτομα που φαίνεται να δέχθηκαν προσφορά θέσης
εργασίας μετά τη λήξη της παρέμβασης στην ΠΑΝ είχαν, στην πραγματικότητα, βρει
αυτή τη θέση εκ των προτέρων και η επιταγή κατάρτισης ήρθε απλά να καλύψει
ορισμένα από τα έξοδα της επιχείρησης.
Δηλαδή, εγώ βρήκα αυτή την δουλειά και επειδή έτυχε να κυλάει και το voucher,
πήγα στο voucher. Είχα ξεκινήσει, είχα βρει την δουλειά και μου είπε ότι τώρα που
θα ξεκινήσει το voucher… Θα παίρνανε με voucher και έτσι μπήκα εγώ στο
voucher και μετά έμεινα. Οπότε, δεν μπορώ να πω εγώ για την πρακτική άσκηση
τώρα. (Γ1Μ, εργαζόμενη)
Η συμβουλευτική υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση της Παρέμβασης είναι, επίσης,
ένα από τα αιτήματα των συμμετεχόντων, αίτημα που φαίνεται ότι δεν καλυπτόταν
αποτελεσματικά από κάποιους τουλάχιστον παρόχους κατάρτισης.
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Και κάτι ακόμα, να παραμένει το ΚΕΚ σε μια επικοινωνία με τον άνεργο ώστε να
μην χρειάζεται ο άνεργος με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο να τρέχει και να μην
φτάνει κυνηγώντας κατά πόδας το ΚΕΚ για ευκαιρίες μελλοντικές, επαγγελματικής
αποκατάστασης. (Α8, άνεργος)
Η σύμβαση που είχα εγώ στο πρώτο voucher που ήμουν - καλά ένα έχω κάνει ήταν στην σύμβασή μας, και του ΚΕΚ, ότι και για 6 μήνες μετά θα ενδιαφερόμαστε
για εσένα. Βρήκες δουλειά; Θα σε ενδιέφερε π.χ. να κάνεις κάποιους υπολογιστές
μαζί μας; Οτιδήποτε. (Α3Μ, άνεργος)

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικά κενά ως προς τη χρησιμότητα
της θεωρητικής κατάρτισης και την αποτελεσματική σύνδεσής της με την πρακτική
και την επιδιωκόμενη είσοδο στην αγορά εργασίας, αλλά, παράλληλα, και σημαντική
ανάγκη για στοχευμένη εκπαίδευση σε ζητήματα της αγοράς εργασίας με πρακτική
κατεύθυνση. Η πρακτική άσκηση, στο βαθμό που θα εξασφαλιζόταν η υλοποίησή της
με όρους πραγματικής εμπειρίας μάθησης και όχι ως υποκατάσταση εργασίας, θα
είχε πιθανόν περιθώρια περαιτέρω χρονικής διεύρυνσης, αν και φαίνεται ότι το
ουσιαστικό ζητούμενο αφορά σε ζητήματα ποιότητας και όχι τόσο στους
περιορισμούς διάρκειας.

Η διαδικασία σύζευξης – επιλογής επιχείρησης πρακτικής άσκησης φαίνεται, επίσης,
να έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συμμετέχοντες
στις ομάδες εστίασης που δηλώνουν ευχαριστημένοι από την πρακτική άσκηση και
όσοι από αυτούς πέρασαν από την πρακτική άσκηση στην αποδοχή προσφοράς
θέσης εργασίας είναι κατά κανόνα τα άτομα που είχαν έρθει εκ των προτέρων (και
όχι μέσω των ενεργειών των παρόχων) σε επαφή με τις επιχειρήσεις και αξιοποίησαν
την επιταγή κατάρτισης σε αυτήν την κατεύθυνση. Φαίνεται, επομένως, να έχει
αναπτυχθεί ένα σχήμα του τύπου: ο άνεργος αναζητά εργασία – έρχεται σε επαφή με
επιχείρηση που έχει ανάγκες σε προσωπικό – η επιχείρηση τον καθοδηγεί στη
διαδικασία απόκτησης στην επιταγή κατάρτισης – ο άνεργος εντάσσεται στο
πρόγραμμα, ολοκληρώνει τη θεωρητική και πρακτική άσκηση στην επιχείρηση
επιλογής και σε κάποιες περιπτώσεις του γίνεται προσφορά θέσης εργασίας μετά τη
λήξη της Παρέμβασης.
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Οι διαδικασίες, τέλος, υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, ώστε οι επιχειρήσεις να
λειτουργούν ως χώροι μάθησης και οι ωφελούμενοι να αποκτούν πραγματικά
χρήσιμες δεξιότητες (καλύπτοντας προφανώς παράλληλα πραγματικές ανάγκες των
επιχειρήσεων), φαίνεται ότι χρειάζονται σημαντική βελτίωση από το στάδιο της
επιλογής των επιχειρήσεων, μέχρι τα υποσυστήματα της συμβουλευτικής
υποστήριξης, της εκπαίδευσης των εποπτών πρακτικής και της διασφάλισης της
ανατροφοδότησης από τους ωφελούμενους. Στο πλαίσιο αυτό είναι κρίσιμες οι
διαδικασίες ουσιαστικού επιτόπιου ελέγχου για την αποφυγή καταχρηστικών
πρακτικών.
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6.3 Σημερινή Κατάσταση

Λόγοι αποδοχής ή μη αποδοχής της προσφοράς εργασίας
Η σχέση των συμμετεχόντων με την απασχόληση μετά την λήξη του προγράμματος
συνδέεται και με την αντίληψη τους για τη συμβολή του προγράμματος στην εύρεση
εργασίας. Έτσι, η αντίληψη για τη συμβολή του προγράμματος κινείται σε ένα συνεχές
(‘continuum’), το οποίο ξεκινά από την μηδενική συμβολή και καταλήγει στη μέγιστη
συμβολή.
Συνέβαλε μερικώς
Δεν συνέβαλε
Παραμονή στην
Ανεργία
Ανεύρεση εργασίας
εκτός (προ) Voucher

Εμπειρία που
συμπεριλαμβάνεται
στο βιογραφικό.
Μεγαλύτερη
πιθανότητα
ανταπόκρισης στη
διαδικασία μιας
συνέντευξης

Συνέβαλε πολύ
Διευκόλυνση εργοδότη
στην απόφαση της
πρόσληψης

Μερική εκπαίδευση
εργασιακής
συμπεριφοράς &
επικοινωνίας

Η συζήτηση στις ομάδες εστίασης επιβεβαιώνει βασικά πορίσματα της ποσοτικής
έρευνας για το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα οποία 9 στους 10
ωφελούμενους που ήταν εργαζόμενοι 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης,
αποδέχθηκαν την προσφορά θέσης εργασίας από την επιχείρηση στην οποία έκαναν
την πρακτική τους. Οι ωφελούμενοι, από την άλλη μεριά, που ήταν άνεργοι, 6 μήνες
μετά την ολοκλήρωση της ΠΑΝ, ήταν σε αναζήτηση εργασίας κατά μέσο όρο 30 μήνες.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι μάλλον απίθανη η άρνηση μιας προσφοράς θέσης
εργασίας, ακόμα κι αν τα χαρακτηριστικά της θέσης είναι σε απόσταση από τα
προσόντα, τις σπουδές ή τις προσδοκίες των ωφελουμένων.

Έτσι, από τους

ωφελούμενους που ήταν άνεργοι 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της ΠΑΝ μόνο το 11%
δέχθηκε μια προσφορά θέσης εργασίας, και από αυτό το ποσοστό το 54% δεν την
αποδέχθηκε, κυρίως για λόγους μη ικανοποιητικών αποδοχών ή για προσωπικούς
λόγους .
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Αντίστοιχα, από τους 10 συμμετέχοντες της πρώτης ομάδας εστίασης (άνεργοι) μόνο
μία δέχτηκε και αρνήθηκε προσφορά θέσης εργασίας. Η άρνηση σχετίζεται άμεσα με
τους όρους απασχόλησης – στη συγκεκριμένη περίπτωση η ωφελούμενη κλήθηκε να
εργαστεί ως εσωτερική οικιακή βοηθός-νοσηλεύτρια.
Μου πρότειναν να μένω μαζί με μια κυρία γύρω στα 80, στο σπίτι της γιατί ήθελε
να είναι κάποιος άνθρωπος, γιατί φοβόταν μην πάθει εγκεφαλικό στο σπίτι. Δεν
ήμουν διατεθειμένη να είμαι 24 ώρες το 24ωρο σε ένα σπίτι που δεν είναι δικό
μου να φροντίζω κάποιον άρρωστο. (Γ5Μ, άνεργη)
Ακόμα και σε περιπτώσεις, ωστόσο, που οι όροι εργασίας φαίνονται απολύτως μη
ικανοποιητικοί, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι η αποδοχή ή μη αποδοχή σχετίζεται με
τη συνολική δυνατότητα επιβίωσης.
Αν δεν είχα να φάω θα την δεχόμουν. (Γ5Μ, άνεργη)

Βαθμός ικανοποίησης από την εργασία
Η ικανοποίηση από την εργασία εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων. Η
περισσότερο θετική άποψη εκφράζεται, για παράδειγμα, από μία συμμετέχουσα που
εργάζεται στην επιχείρηση συγγενικού προσώπου.
Η αλήθεια είναι ότι αν κάνεις καλά την δουλειά σου, δεν έχεις κάποιον πάνω από
το κεφάλι σου στο να σε ελέγχει, αν σου έχει εμπιστοσύνη ο άλλος. Γιατί, εφόσον
είναι και οικογενειακή επιχείρηση, αν είναι κάτι, θα φανεί και θα συζητηθεί και
μέσα στο σπίτι. Εννοείται, με τα χρήματα, ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν χρειαστείς
κάτι, επειδή είναι το είδος της δουλειάς αυτό, εντάξει, μπορεί να έχεις και κάθε
μέρα να πληρώνεσαι. Αν θέλω να πω κάτι, θα μιλήσω ελεύθερα. Οπότε.. πράγμα
που θεωρώ σημαντικό. Δεν έχεις να φοβηθείς κάτι. Ή κάτι που έχεις να
συζητήσεις με τον πελάτη, είναι το «αφεντικό» σου. (Γ5, εργαζόμενη)
Οι οικονομικοί λόγοι και η συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών επίσης φαίνεται να
προσδιορίζουν το βαθμό ικανοποίησης.
Οικονομικοί λόγοι, βασικά. Για αυτό πήγα εκεί. (Α3, εργαζόμενος)
Θα σου πω τώρα γιατί είμαι ικανοποιημένη εκεί πέρα. Γιατί είναι κοντά στο σπίτι
μου. Δεν έχω έξοδα. Βασικό. Δεύτερον, μπορώ να συνεννοηθώ. Τρίτον, παίρνω
αυτά που ορίζει ο νόμος. Ούτε κάτι λιγότερο, ούτε κάτι περισσότερο, οπότε, για
τον μόνο λόγο που θα έφευγα, ή να με έδιωχνε ή να έβρισκα κάπου καλύτερα με
περισσότερα λεφτά. Εγώ ουσιαστικά, είναι πάνω σε αυτό που έχω σπουδάσει,
οπότε ήταν πολύ καλή ευκαιρία για εμένα. (Γ1Μ, εργαζόμενη)
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Οι αμοιβές, οι συνθήκες, το εργασιακό περιβάλλον, αλλά και ο φόβος της ανεργίας θα
ήταν, εξάλλου, παράγοντες που θα ωθούσαν κάποιον / κάποιαν να δεχθεί ή όχι μια
θέση εργασίας.
Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη. Και θέμα ωραρίου και κλίμα μέσα στη δουλειά.
Και η αμοιβή είναι αυτά που δικαιούμαι. Δεν είναι κάτι παραπάνω, δεν είναι κάτι
λιγότερο. Ναι. Αυτό που λέει ο νόμος. Δεν έχω κάποιο.. δηλαδή, δεν έχω σκεφτεί
να φύγω. Όχι, βέβαια. Πού να φύγεις; (Γ1Μ, εργαζόμενη)
Και οι συνθήκες. (Γ4, εργαζόμενη)
Και το εργασιακό περιβάλλον, το κλίμα μέσα στην εταιρία. (Α3, εργαζόμενος)
Τρέμω την ανεργία. Δεν ξέρω. Επειδή υπήρξα άνεργη, δεν θέλω να την
ξαναβιώσω. Δεν θέλω να μείνω.. καθόλου δεν είχα δεύτερες σκέψεις. (Γ2,
εργαζόμενη)
Οι παράγοντες αυτοί εμφανίζονται να υπερτερούν ως κριτήρια σε σχέση, για
παράδειγμα, με τη συνάφεια της εργασίας και των σπουδών.
Πάει καλά. Δηλαδή, πιστεύω ότι.. συγνώμη κιόλας, είχα τελειώσει
δημοσιογραφία. Είχα δουλέψει αρκετό καιρό, αυτό το εθελοντικά που λέμε. Και
πρακτικά και εθελοντικά και όλων των ειδών αυτά, ώσπου έγινε και το πράγμα
αυτό το μεγάλο, οπότε ήταν.. το ’10 που κλείσανε όλοι οι οργανισμοί τέλος
πάντων. Το είδα και από την καλή. Μάλλον, το είδα και από την άσχημη, με την
πολύ χάλια όψη. Για αυτό επέλεξα και σαν.. εντελώς διαφορετικό.. από το
θεωρητικό κομμάτι, πήγα στο πρακτικό στις σπουδές. Άλλα πράγματα. Εντελώς
διαφορετικά. Να μην έχουν καμία σχέση. Δηλαδή, δεν έχει κάτι να μου δώσει. (Γ5,
εργαζόμενη)

Ποιότητα εργασίας
Οι αποδοχές, οι συνθήκες εργασίας, τα ασφαλιστικά δικαιώματα, το εργασιακό κλίμα,
προσδιορίζουν τη βάση της ποιότητας εργασίας για τους συμμετέχοντες στις δύο
ομάδες εστίασης. Διαπιστώνεται η βαρύτητα του σεβασμού της αξιοπρέπειας στη θέση
εργασίας, η εκτίμηση του έργου του εργαζομένου η υλική και άυλη επιβράβευσή του,
τυπικά ή και άτυπα. Καθοριστική επίσης κρίνεται η σημασία του περιβάλλοντος
εργασίας, οι εργασιακές και οι ανθρώπινές σχέσεις, οι συνθήκες και η τήρηση του
ωραρίου εργασίας, αλλά και οι στάσεις και συμπεριφορές όσον αγορά συναδέλφους
και κυρίως τον εργοδότη. Οι απόψεις των συμμετεχόντων στις ομάδες εστίασης
διευκρινίζουν και επιβεβαιώνουν, έτσι, τις απαντήσεις στην τηλεφωνική έρευνα,
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σύμφωνα με τις οποίες το καλό εργασιακό περιβάλλον, οι ικανοποιητικές αποδοχές, η
πλήρης ασφάλιση και η συνάφεια με το αντικείμενο των σπουδών αξιολογούνται ως οι
περισσότερο σημαντικοί παράγοντες για να χαρακτηριστεί η προσφερόμενη θέση
εργασίας.
Να σας πω κάτι σημαντικό σε αυτό που το έχω ακούσει από τον περίγυρο μου και
νομίζω ότι εκεί θα τσιγκλούσα και εγώ. Να σου κάνει νούμερα με την ασφάλιση.
Να μου δίνει να βάζω μπλοκάκι. Είμαι στο ΙΚΑ. Δεν είμαι ελεύθερος
επαγγελματίας. (Γ2, εργαζόμενη)
Το περιβάλλον. (Γ9, άνεργη)
Συνεννόηση και συνεργασία. (Α2Μ, άνεργος)
Να μην ζεις για να δουλεύεις. Να φεύγεις χαράματα, να γυρίζεις βράδυ αργά.
Δηλαδή, ναι μεν στο ωράριο είμαστε ευέλικτοι – γιατί έχω πάει σε συνεντεύξεις
και μου λένε «είμαστε 9-5», αλλά ποτέ δεν είναι 9-5. 9 μέχρι να βγει η δουλειά.
Αλλά στον μισθό είμαστε σωστοί. Είμαστε τυπικοί. Να συμβαδίζουν όλα αυτά. Να
λες ότι έχω το ωράριο μου 1-5; 8ωρο; 8ωρο. Στο 8ωρο αυτό να υπάρχει μια.. δεν
σου λέω να είναι όλα σωστά, όχι όμως βάναυσα. Και από την άλλη, ο μισθός να
είναι στην ώρα του. Αν όχι τέλος του μήνα – γιατί εδώ πέρα, στην εταιρία που
είμαι, τυχαίνει να πληρώνομαι και πριν τελειώσει ο μήνας. Και λέω, «α, τι
ωραία!». (Α3, εργαζόμενος)
Με είχαν βάλει στην κουζίνα, μου είχαν δείξει τον τρόπο να καθαρίζω τα
μαχαιροπήρουνα και με χέρια γυμνά με είχαν βάλει με το χαρτί το σκληρό της
κουζίνας και με ξύδι να περνάω τα μαχαιροπήρουνα, και από το ξύδι που έκανα
καθημερινή χρήση με είχε πιάσει αλλεργία και χωρίς ένσημα, ανασφάλιστη. Μια
φορά είχα πέσει από τις κυλιόμενες. (Γ10, άνεργη)
Εγώ προσωπικά, στην δουλειά μου που είμαι δεν έχω κάποιο παράπονο ή να μην
συνεργάζονται.. να μην συνεννοούμαι βασικά. Αν ήταν σε κάποια άλλη δουλειά,
το πρώτο που θα κοίταζα ήταν να μπορώ να συνεννοηθώ με τον εργοδότη.
Δηλαδή, είναι το κυριότερο για εμένα, να μπορώ να μιλήσω στον άνθρωπο και να
μην είναι ο Χίτλερ, ας πούμε. (Γ1Μ, εργαζόμενη)
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξασφάλιση των στοιχειωδών έστω όρων αξιοπρεπούς
εργασίας, η προσφορά του προβλεπόμενου μισθού, η ασφάλιση, ο μη εξαναγκασμός
σε απλήρωτες υπερωρίες, περιγράφονται ως στοιχεία που στο σημερινό οικονομικό
περιβάλλον συνθέτουν το πλαίσιο της «ιδανικής εργασίας», ειδικά για τους ανέργους.
Τι λέτε ρε παιδιά, ώρες και λεφτά. Λίγο η δουλειά έχει γίνει σαν πλειστηριασμός,
εγώ δίνω 300€, άλλοι 150 περιμένουν από έξω. Στο τέλος έτσι όπως πάμε θα
βλέπεις να δίνουμε εμείς λεφτά. Νομίζω αυτή την στιγμή, το να μην μας
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εκμεταλλεύονται θα είναι η ύστατη ικανοποίηση για όλους. Εκμετάλλευση με
αναλογία ώρας δουλειάς και χρημάτων μόνο σε αυτό το κομμάτια. Ας μου δίνουν
τον βασικό μισθό, αλλά να έχω τα ένσημα και να μην ξεσκίζομαι στις υπερωρίες,
ότι ορίζει ο νόμος. (Γ5Μ, άνεργη)
Σου λέει 300€, έτσι; Του λες όχι, και πολύ καλά κάνεις, έχεις την αξιοπρέπεια και
του λες όχι. Μου λέει για 300€, όχι ρε φίλε δεν θα έρθω για 300€ αλλά θα σου
κάνει την ζημιά ο άλλος που θα πει έρχομαι και με 200€. Αυτός σε καταστρέφει.
(Α3Μ, άνεργος)
Λεφτά κυρίως, δεν με ενδιαφέρει αν θα με βρίζει, απλά να μην το παρατραβάει
πολύ το πράγμα. (Α6, άνεργος)
Η ιδανική εργασία είναι αυτή που ο εργοδότης κάνει αυτό που κάνει ο
Σκλαβενίτης και οι μεγάλες εταιρείες. Κρατάει το προσωπικό του ευχαριστημένο
με παροχές πρόσθετες κ.α. Αυτή είναι η ιδανική δουλειά, το να παρέχει και αυτό
είναι αποδεδειγμένο ότι η εταιρεία κερδίζει πιο πολλά όταν οι εργαζόμενοι είναι
ικανοποιημένοι. Επειδή γενικά έχω δουλέψει σε διάφορες επιχειρήσεις και βλέπω
ότι πολλές φορές έχει χρειαστεί να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις λίγο στις ώρες,
λίγο στην δουλειά, λίγο στο ένα, λίγο στο άλλο εκεί που πραγματικά τραβάω την
γραμμή και μου κάθεται εδώ είναι το να βλέπω ότι η επιχείρηση ξεσκίζεται να
βγάζει χρήματα πάνω στην δικιά μου πλάτη χώνοντας μου όλα αυτά τα επιπλέον.
(Γ5Μ, άνεργη)
Από την εντύπωση. Πώς θα σου μιλήσει ο άλλος. Το ύφος του άλλου. Τώρα, άμα ο
άλλος σε δεχτεί σαν παρακατιανό, δεν ξέρω και εγώ, ή «έλα μην μιλάς, αυτά είναι
τα λεφτά και κάνε τώρα την δουλειά, βγάλε την δουλειά και πολύ σου είναι, γιατί
υπάρχουν και άλλοι 100 στην ουρά». Ε, όχι. Δε θα πάω. Υπάρχει και μια
αξιοπρέπεια. Στο ότι υπάρχει επικοινωνία.. βέβαια, εντάξει. Τώρα μιλάω από μία
θέση ισχύος. Τώρα αυτό δεν είναι.. δεν δουλεύω με ξένους ανθρώπους. Δουλεύω
με την οικογένεια μου. Εντάξει, δεν μπορώ, δηλαδή, να πω εγώ κάτι άλλο. Το
ιδεατό που θα ήταν αν δουλεύατε και εσείς με την οικογένεια σας. (Γ5,
εργαζόμενη)
Επισημαίνεται εδώ ότι ο μέσος μισθός των συμμετεχόντων στην τηλεφωνική έρευνα
που εργάζονταν έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης της ΠΑΝ ήταν 450
ευρώ. Το 43% επίσης χρειάστηκε να παραμείνει στην εργασία πέραν του συμβατικού
ωραρίου και από το ποσοστό αυτό το 43% δεν αμείφθηκε για την υπερεργασία ή
υπερωρία. Υπήρχαν σχετικά μικρές αποκλίσεις (μικρότερες του 10%) μεταξύ της
προβλεπόμενης αμοιβής και της πραγματικής, καθώς και στον αριθμό των ενσήμων
που κατεβλήθησαν. Τελικά, το 61% των ερωτώμενων δηλώνει απόλυτα (26%) ή πολύ
(35%) ικανοποιημένο από τη θέση εργασίας. Παράλληλα, ωστόσο, το 55% των
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εργαζομένων και το 71% των ανέργων δηλώνει πως θα αποδεχόταν μια θέση εργασίας
ακόμα κι αν δεν πληρούσε ορισμένους από τους σημαντικούς για το χαρακτηρισμό της
παράγοντες. Από την άλλη μεριά ένα ποσοστό 11% των ατόμων που ήταν άνεργοι έξι
μήνες μετά τη λήξη της παρέμβασης στην ΠΑΝ, δέχτηκε κάποια προσφορά θέσης
εργασίας και από αυτούς περισσότεροι από τους μισούς (54%) την απέρριψαν, με
κύριο λόγο τις μη ικανοποιητικές αποδοχές.

Ερμηνεία της ανεργίας και συναισθήματα
Αξιολογώντας τη σημερινή θέση τους στην απασχόληση, τόσο στο επίπεδο της
αδυναμίας εύρεσης εργασίας, όσο και στο επίπεδο της αντιλαμβανόμενης ποιότητας
στην εργασία, οι συμμετέχοντες τονίζουν την ιδιαιτερότητα της χώρας και της χρονικής
περιόδου, με αποτέλεσμα να μην εσωτερικεύουν την αδυναμία εξασφάλισης εργασίας,
αλλά και να διαφοροποιούν τις παραμέτρους που ορίζουν την ποιότητα στην εργασία.
Έτσι, η προσωπική ανεργία γίνεται αντιληπτή ως οφειλόμενη κυρίως στην οικονομική
κρίση – η οποία πλήττει τις επιχειρήσεις, που είτε αδυνατούν να κάνουν προσλήψεις
ή/και θεωρούνται ότι εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους προσφέροντας σχεδόν
μηδαμινές απολαβές σε αυτούς. Επιπλέον αναφέρεται ως λόγος η απουσία
προσωπικών διασυνδέσεων και γνωριμιών (πολιτικών ή μη) και, από τους αποφοίτους
Πανεπιστημίου, η αντίληψη ότι το κόστος τους για τις επιχειρήσεις αποτελεί
αποτρεπτικό παράγοντα στις μέρες μας. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι παραπάνω λόγοι
εστιάζουν σε εξωτερικούς σε σχέση με τον άνεργο παράγοντες – οικονομική κατάσταση
της χώρας και έλλειψη αξιοκρατίας – στοιχείο που σε συναισθηματικό επίπεδο ενισχύει
τα συναισθήματα ματαίωσης και κυρίως απουσίας ελέγχου, οδηγώντας ενίοτε στην
απόσυρση από την προσπάθεια εύρεσης εργασίας.

Οι συμμετέχοντες, έτσι, που έξι μήνες μετά τη λήξη της παρέμβασης της ΠΑΝ ήταν
άνεργοι ερμηνεύουν κατά κανόνα την κατάστασή τους στη βάση των γενικότερων
οικονομικών συνθηκών και της κατάστασης της αγοράς εργασίας στη χώρα μας.
Είμαστε άνεργοι λόγω της οικονομικής κρίσης. (Α7, άνεργος)
- Τι κάνετε για να βρείτε δουλειά;
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- Την προσευχή μου… Οι πιο πολλοί, ακόμα και να βελτιωνόταν η οικονομική
κατάσταση, έχουν μάθει οι Έλληνες να παίρνουν ένα άτομο, να βγάλουν το ζόρι
και να κρατάνε λίγους. Το πηγαίνει έτσι για να μην πληρώνει, ακόμα και να
βελτιωνόταν (η κατάσταση) πάλι θα συνέβαινε αυτό. Μπορώ να πω σίγουρα ότι
πολλές προκηρύξεις είναι στημένες. (Α6, άνεργος)
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η αντιστοίχιση προσόντων-δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας εμφανίζεται ως προβληματική, αλλά το χάσμα δεξιοτήτων δεν αφορά
περιορισμένες δεξιότητες, αλλά και το αντίθετο: άτομα με ανώτερο επίπεδο σπουδών
δεν είναι επιθυμητοί ως εργαζόμενοι σε θέσεις που απαιτούν το ελάχιστο τον
προσόντων.
Είμαστε πολύ καταρτισμένοι. (Α6, άνεργος)
Έχει δίκιο είμαστε υπέρ-καταρτισμένοι, δεν παίρνουν ανθρώπους που έχουν
πτυχία γιατί πρέπει να τους πληρώσουν παραπάνω. (Γ5Μ, άνεργη)
Ακόμα και όσοι έχουν μια θέση εργασίας αισθάνονται αδικημένοι («χαμένη γενιά») και
υφίστανται, επίσης, την πίεση από την απειλή της ανεργίας.
Νομίζω ότι μιλάω λίγο πολύ εκ μέρους όλων των παιδιών, γιατί έχουμε τα
προσόντα που δεν είχανε παλιότερα και δεν έχουμε ευκαιρίες, δεν έχουμε ούτε
τις απολαβές που αντιστοιχούν στα χρήματα που πληρώσανε οι γονείς μας για τις
σπουδές μας. γιατί τώρα το παιδί ξέρει αγγλικά, υπολογιστές.. Και είμαστε πιο, ας
πούμε, αδικημένοι, εντός εισαγωγικών, τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, στην
ιστορία. Ναι. Η συγκυρία. Η συγκυρία. Χαμένη γενιά ουσιαστικά. 30άρηδες. (Γ2,
εργαζόμενη)
Αισθάνονται, επίσης, ότι η επόμενη γενιά θα είναι σε ακόμα δυσχερέστερη θέση.
Εγώ λέω η δικιά μας η γενιά.. πιστεύω, σε εισαγωγικά, ότι ήμασταν τυχεροί που
προλάβαμε, δηλαδή όσοι από εδώ πέρα, προλάβαμε να σπουδάσουμε. Δηλαδή, η
γενιά που έχει έρθει.. που έρχεται μετά από εμάς, δεν πρόκειται να σπουδάσει.
Γιατί δεν θα μπορούν. Ας πούμε, εγώ αν αύριο θέλω να κάνω παιδί, θα το σκεφτώ
μετά με τον βασικό μισθό που παίρνω. Τι θα συντηρήσω; Το σπίτι μου; Το φαγητό;
(Γ1Μ, εργαζόμενη)
Η γενική αίσθηση που επικρατεί είναι ότι σε ένα πλαίσιο πελατειακήςοικογενειοκρατικής νοοτροπίας οι ευκαιρίες για αξιοκρατική διεκδίκηση μιας θέσης
εργασίας είναι περιορισμένες.
Ξέρω ένα εργοστάσιο που έβγαλε προκήρυξη μέσα για τους εργαζόμενους, όποιος
έχει δικό του άτομο να τον πάρει. Γιατί σου λέει θα πάρω τον γνωστό που τον έχω,
σε περίπτωση που γίνει κάτι να βρει αυτός τον μπελά του. (Α2Μ, άνεργος)
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Ότι υπάρχει μια ανακύκλωση μεταξύ γνωστών, οικογενειοκρατία, σαφέστατα το
πόσο πολιτικοποιημένος είσαι. (Α8, άνεργος)
Εγώ έχω πάει για δουλειά σε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων και μου λέει ο
υπεύθυνος, βάζω στις Δημοτικές Εκλογές, είμαι με τον τάδε. Ψήφισέ με και θα σε
πάρω εγώ για δουλειά. (Γ9, άνεργη)
Ο τρόπος επιλογής του προσωπικού και η νοοτροπία της επιχείρησης φαίνεται να
βρίσκεται σε σχέση συνάφειας με τους όρους και στις συνθήκες εργασίας στις ίδιες
επιχειρήσεις και να προσδιορίζουν ορισμένες από τις παθογένειες της αγοράς
εργασίας.
Δηλαδή εγώ προσπαθώ να στοχεύω σε μεγάλες επιχειρήσεις για να βρω δουλειά.
Γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι σωστές και ειδικά οι πολυεθνικές ως προς τους
εργαζόμενους. Δηλαδή έχει το προσωπικό αυτό που χρειάζεται, θα σου έχει πάντα
την μισθοδοσία, τα ένσημά και υπερωρίες να κάτσεις πάντα όλα πληρωμένα. Έχω
παράδειγμα από όλες αυτές τις επιχειρήσεις, δηλαδή αυτό που κάνουν οι
Ελληνικές, οι πιο μικρές «έλα μωρέ κάτσε μια ώρα παραπάνω» αλλά δεν θα τις
πληρωθείς ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. (Α3Μ, άνεργη)
Έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει γιατί όσο μεγαλύτερη είναι μια εταιρεία, τόσο πιο
βιώσιμη είναι, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις στην χώρα μας δεν είναι πια. Παρόλα
αυτά, θεωρώ ότι οι Ελληνικές εταιρείες έχουν κάνει τέχνη να πληρώνουν τα
λιγότερα λεφτά, τις περισσότερες υπερωρίες και έχουν κάνει τέχνη πλέον το πώς
να κλείνουν και να ξανανοίγουν. Χρεώνω τους προμηθευτές, κλείνω, μεταφέρω τα
στοιχεία- ένας θεός ξέρει πώς- και φτιάχνω καινούρια εταιρεία.. (Γ5Μ, άνεργη)
Σε μια εταιρεία που δούλευα εγώ, υπάρχουν εταιρείες security άπειρες, νόμιμες
και παράνομες, οι οποίες εγώ ευτυχώς δεν έχω πάει σε αυτές τις εταιρείες. Την
άλλη μέρα ανοίγανε και σε ένα μήνα κλείνανε. Ξανάνοιγαν άλλη, οι ίδιοι, γιατί
τους έχω πετύχει. Έπαιρναν τα λεφτά από τις επιχειρήσεις. (Α2Μ, άνεργη)
Η συνέχιση της ανεργίας, επομένως, ή η αδυναμία εξεύρεσης μιας (σχετικά) ποιοτικής
θέσης εργασίας δεν αποδίδεται σε αδυναμίες της Παρέμβασης, αλλά στη γενικότερη
οικονομική δυσπραγία και την απουσία προοπτικών δημιουργίας νέων θέσεων
εργασίας.
Μου ξεκαθάρισαν ότι ήμασταν όλοι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από εσένα, η
συνεργασία ήταν άψογη σε όλα τα επίπεδα. Η συνεργασία, η δουλειά, η πρακτική
μου ήταν άψογη. Όμως το Ψ λόγω του ότι έχει περάσει κλυδωνισμούς, σαν Τύπος
δεν «τρέχει», αλλά «τρέχει» το ίντερνετ, μου είπαν ότι δεν είναι εφικτό γιατί
πρέπει να σε ασφαλίσουμε, πρέπει να σε βάλουμε στο ΙΚΑ σου κτλ. Και εμείς
ψαχνόμαστε για μπλοκάκι όπως όλα τα ΜΜΕ. Δεν θα με ενδιέφερε λόγω του ότι
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για να είσαι part time, έχεις ένα μπλοκάκι το οποίο για τις ασφαλιστικές σου
εισφορές και για το ΤΕΒΕ σου θα είναι κάτι πολύ επιζήμιο για την τσέπη σου, να
μου λείπει. (Α8, άνεργος)
Εγώ πιστεύω ότι αν δεν αλλάξει αυτή η κατάσταση σε αυτή την χώρα δεν μπορεί
να κάνει κάτι το πρόγραμμα από μόνο του. (Γ5Μ, άνεργη)
Αν ήταν καλύτερα τα πράγματα θα μέναμε στις επιχειρήσεις, γιατί τους
περισσότερους μας θέλανε. Τους βγάζαμε την δουλειά και τα κάναμε καλά. (Γ9,
άνεργη)
Οι πιο πολλοί ακόμα και να βελτιωνόταν η οικονομική κατάσταση, έχουν μάθει οι
Έλληνες να παίρνουν ένα άτομο, να βγάλουν το ζόρι και κρατάω λίγους. Το
πηγαίνει έτσι για να μην πληρώνει ακόμα και να βελτιωνόταν πάλι θα συνέβαινε
αυτό. (Α6, άνεργος)
Οι συμμετέχοντες από την πρώτη ομάδα εστίασης κάνουν προσπάθειες εξεύρεσης
εργασίας με όλους τους πιθανούς τρόπους (γνωστοί, ΟΑΕΔ, αγγελίες, διαδίκτυο), αλλά
φαίνονται βαθιά απογοητευμένοι από τις προοπτικές.
Τι κάνω για να βρω δουλειά; Την προσευχή μου… Για τις προκηρύξεις που είπε
πριν, είναι λίγο παράξενο το πράγμα γιατί είναι όλες στημένες. Μπορώ να πω
σίγουρα, ότι πολλές προκηρύξεις είναι στημένες. (Α6, άνεργος)
Ή και το κορυφαίο που ζητάει από τις επιχειρήσεις. Έχω δει τέτοια αγγελία, ζητάει
20χρονο με 10ετή εμπειρία. Δηλαδή από τα 10 πρέπει να δουλεύεις! (Α2Μ,
άνεργος)
Ψυχολογικά πεσμένη, δεν έχω δουλειά, ψάχνω και δεν βρίσκω, ανταπόκριση
καμία, ούτε για συνέντευξη να με δουν. (Γ9, άνεργη)
Απογοήτευση και προβληματισμός για το μέλλον. (Α3Μ, άνεργος)
Στεναχώρια και απογοήτευση για το μέλλον, το ίδιο. Με αυτά που βλέπουμε με
αυτά που γίνονται, που θα πάει αυτή η κατάσταση, το τι θα γίνει. (Γ4Μ, άνεργη)

Τα δεδομένα από την ομάδα εστίασης των ανέργων επιβεβαιώνουν και διευκρινίζουν
βασικά ευρήματα της τηλεφωνικής έρευνας, σύμφωνα με τα οποία:



οι συμμετέχοντες στην παρέμβαση ήταν κατά μέσο όρο άνεργοι για 32 μήνες
και για 30 μήνες αναζητούσαν εργασία
οι συμμετέχοντες που δεν έλαβαν προσφορά θέσης εργασίας θεωρούν ότι η
επιχείρηση στην οποία έκαναν την πρακτική άσκηση είτε δεν ήθελε επιπλέον
εργαζόμενους, είτε δεν είχε οικονομικούς πόρους ώστε να προβεί σε
προσλήψεις
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η οικονομική κρίση, η έλλειψη γνωριμιών, η απαξίωση της ειδικότητας του
ενδιαφερόμενου από την αγορά εργασίας και η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας
καταγράφονται ως βασικοί παράγοντες αιτιολόγησης της μη εύρεσης εργασίας

6.4 Συμβολή της ΠΑΝ
Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην πρώτη ομάδα εστίασης (άνεργοι) νιώθουν, σε
γενικές γραμμές, ότι, σε σχέση με το βασικό στόχο της πρόσβασης στην αγορά
εργασίας, η συμμετοχή τους στην παρέμβαση δεν τους βοήθησε σε τίποτα, παρά μόνο
στην δημιουργία μιας συνολικότερης εικόνας για την αγορά εργασίας.
Βοήθησε μόνο στην αποφυγή πραγμάτων. Τώρα που είδα πως δουλεύουν τα
φροντιστήρια ξένων γλωσσών και συγκεκριμένα όταν μου είπε πως πληρώνουν
τους καθηγητές ξένων γλωσσών, η απάντησή μου ήταν «Ευχαριστώ πάρα πολύ,
θα γίνω barwoman». Έπαιρνα καλύτερα λεφτά. (Γ5Μ, άνεργη)
Εμένα δε με βοήθησε καθόλου. (Γ4, Γ5, εργαζόμενες)
Γιατί, ουσιαστικά, εγώ την είχα βρει την δουλειά που είχα βρει. Απλά ήτανε οι
συγκυρίες έτσι, στο ότι θα μπορούσε αυτούς τους 3 μήνες να γλυτώσει τα λεφτά,
από το να με πάρει κανονικά. (Γ1Μ, εργαζόμενη)

Η ενδυνάμωση ωστόσο του βιογραφικού και η απόκτηση εμπειρίας θεωρείται ότι
μπορεί μελλοντικά να συγκροτεί ένα μικρό αλλά μετρήσιμο συγκριτικό πλεονέκτημα για
τη διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας.
Και σήμερα παραμένουμε όπως ήμασταν. Θα πω ότι έχω συμμετάσχει, δούλεψα
εκεί. Αυτό ο εργοδότης θα το συμπεριλάβει. (Γ9Μ, άνεργη)
Ένα παραπάνω χαρτί στο βιογραφικό. (Γ4Μ, άνεργη)
Πήραμε εμπειρία. Το πρόγραμμα σε βοηθάει σε πολλά. Αν δεν έχεις μια
επαγγελματική εμπειρία όπως δεν είχα εγώ που ήμουν πιο μικρός, με βοήθησε
στο να περάσω από μια συνέντευξη, πώς να συμπεριφερθώ, πώς να πω κάποια
πράγματα π.χ. εγώ που είμαι και στον Τεχνικό τομέα, με βοήθησε. Αύριο –
μεθαύριο που θα πάω σε μια επιχείρηση να τους πως ότι έχω δουλέψει πάνω στο
κομμάτι του κλιματισμού και όχι στα ψυγεία π.χ. δηλαδή μια εξειδίκευση μικρή
πάνω σε ένα πράγμα. Αυτό μπορώ να το πω αύριο – μεθαύριο σε έναν πιθανό
εργοδότη. (Α2Μ, άνεργος)
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Πού έχει συμβάλει; Λίγο από όλα. Πώς να το πω; Στην συμπεριφορά, στην
επικοινωνία. Προς τον εργοδότη, τους συναδέλφους. Όχι ότι.. και πριν δούλευα.
Τα ήξερα αυτά. (Α3, εργαζόμενος)
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η σύζευξη ήταν σε κάποιες περιπτώσεις προϊόν της
αναζήτησης από την πλευρά του ίδιου του ωφελούμενου, που είχε ήδη και εκ των
προτέρων έρθει σε επαφή με την επιχείρηση στην οποία βρέθηκε να υλοποιεί την
πρακτική άσκηση και να δέχεται, στη συνέχεια, προσφορά θέσης εργασίας. Τα στοιχεία
των ομάδων εστίασης διευκρινίζουν σε κάποιο βαθμό τους λόγους για τους οποίους το
11% των συμμετεχόντων στην τηλεφωνική έρευνα δηλώνει ότι ωφελήθηκε απόλυτα
από την παρέμβαση της ΠΑΝ, το 28% ότι ωφελήθηκε πολύ, το 34% μέτρια, το 10% λίγο
και το 17% καθόλου.

Τι θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο
Από δύο συμμετέχοντες στην πρώτη ομάδα εστίασης (άνεργοι) καταγράφεται η άποψη
ότι θα έπρεπε να ενισχύονται οι επιχειρήσεις ώστε να κρατήσουν για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα τους πρακτικά ασκούμενους.
Αυτό που θα άλλαζα είναι να σου δώσουν μια βάση όταν τελειώσεις αυτό το
εξάμηνο πρόγραμμα που έχεις συμφωνήσει, να σου έχει την επιλογή και ο
ιδιοκτήτης. Δηλαδή το κράτος να προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα ώστε να σε
κρατήσει. (Α1Μ, άνεργος)
Και μετά την λήξη του voucher ο εργοδότης να κρατήσει στην επιχείρηση τον
καταρτιζόμενο, έστω για λίγους μήνες για να πάρει παραπάνω εμπειρία, γνώσεις.
(Α2Μ, άνεργος)
Επιπλέον, αναφέρεται με σκεπτικισμό η ανάγκη υπηρεσιών στήριξης όσον αφορά την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων παράλληλα με την συστηματική ενημέρωση και
συμβουλευτική καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, της πρακτικής άσκησης,
αλλά και στη συνέχεια αυτής.
Η σύμβαση που είχα εγώ στο πρώτο voucher που ήμουν - καλά ένα έχω κάνει ήταν στην σύμβασή μας, και του ΚΕΚ, ότι και για 6 μήνες μετά θα ενδιαφερόμαστε
για εσένα. Βρήκες δουλειά; Θα σε ενδιέφερε π.χ. να κάνεις κάποιους υπολογιστές
μαζί μας; Οτιδήποτε. (Α3Μ, άνεργος)
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Προβολή στο μέλλον
Στην ερώτηση για το πώς φαντάζονται τη ζωή τους στο άμεσο μέλλον, οι συμμετέχοντες
εκφράζουν έντονη απαισιοδοξία. Κάποιοι φαντάζονται τη ζωή τους στο εξωτερικό,
άλλοι σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας, όπου ο εργασιακός ανταγωνισμός ενδέχεται
να είναι μικρότερος και κάποιοι φαντάζονται τη ζωή τους εντελώς στάσιμη. Άγχος,
ανασφάλεια, στεναχώρια και απογοήτευση, αποτελούν τα κυρίαρχα συναισθήματα των
νέων (τόσο των εργαζομένων όσο και των άνεργων), που έρχονται ως απόρροια των
βιωμάτων του παρόντος, αλλά και της αίσθησης απουσίας προοπτικής. Προοπτικής που
δεν αφορά μόνο την επαγγελματική ταυτότητα του/της νέου/ας, αλλά και τον
συνακόλουθο προσωπικό κύκλο ζωής, οδηγώντας τους νέους να θεωρούν την γενιά
τους από ‘Αδικημένη’ έως ‘Χαμένη’, αντανακλώντας για άλλη μια φορά την έντονη
αίσθηση απουσίας οιουδήποτε ε έλεγχου.
Στο εξωτερικό. (Γ5Μ, άνεργη)
Στους δρόμους, άστεγος, έχω καθυστερήσει 2 ενοίκια, 2 παιδιά, η γυναίκα μου
είναι έγκυος, δεν μπορεί να εργαστεί, εγώ δεν μπορώ να βρω δουλειά. Πόσο θα
αντέξει η κατάσταση; Έχω φίλους που ψάχνουν στην Κρήτη, στα χωράφια. Εγώ
κάθε μέρα που περνάει ελπίζω ότι ή θα χτυπήσει ένα τηλεφώνημα ή θα βρω
δουλειά. Δηλαδή η ελπίδα είναι αυτή που με κρατάει να την εξαντλήσω μέχρι
τελευταία σταγόνα. (Α2Μ, άνεργος)
Όπου χρειαστεί εντός συνόρων, εντός Ελλάδος, από το πιο ακριτικό νησί και από
το πιο κοσμοπολίτικο νησί, εντός συνόρων, να είναι. Μείνε στην χώρα σου και
πάλεψέ το όσο, όπου μπορείς. (Α8, άνεργος)
Θα εξαντλήσω εδώ και μετά θα καταφύγω στην επαρχία. (Α3Μ, άνεργος)
Εκτός Ελλάδος, όπως είπα χάνω την μάχη μένοντας εδώ πέρα, δεν έχω κανένα
λόγο να κάθομαι πλέον, ούτε προσωπικό. (Α6, άνεργος).
Θα εξαντλήσω και εγώ εδώ κάθε δυνατότητα αλλιώς επαρχία. (Α7, άνεργος)
Δεν μπορώ να πω, γιατί εξαρτάται πώς θα πάει ο χρόνος ο επόμενος σε θέμα
σπουδών. Ιδανικά, θα ψάξω να βρω κάτι στην Αγγλία, γιατί ξέρω αν μη τι άλλο
είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αν όλα πάνε στραβά, που δεν το εύχομαι, και
αναγκαστώ να γυρίσω πίσω, θέλω τουλάχιστον να με βοηθήσουνε οι γονείς μου
σε κάποια πράγματα διότι υπάρχει προοπτική, αλλά όχι στην Αθήνα, γιατί δεν
είμαι από εδώ. (Γ4, εργαζόμενη)
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Αν μπορούσα και αν γινότανε στην εταιρία που είμαι τώρα να εξελιχθώ – που
είναι πολύ δύσκολο – καλώς. Αλλιώς, κάτι καλύτερο, κάπου αλλού και παράλληλα
να ασχολούμαι με διάφορα που κάνω, πιο ερασιτεχνικά που και αυτά μου
αποφέρουν και αυτά κάποιο εισόδημα. Να έχω αυτή την ευκαιρία. (Α3,
εργαζόμενος)
Οι άνεργοι συμμετέχοντες στην πρώτη ομάδα εστίασης συμφωνούν στην πλειοψηφία
τους ότι στην «περιφέρεια» ή στον τόπο καταγωγής τους θα ήταν πιο εύκολο να βρουν
δουλειά, ενώ θα είναι ευκολότερο να καλύψουν ανάγκες όπως η στέγαση και θα
μπορούν να έχουν μειωμένα έξοδα.
Πιο κενές θέσεις. (Α6, άνεργος)
Γιατί όλοι έχουν φύγει και έχουν μαζευτεί στα μεγάλα κέντρα. Φεύγανε νέοι από
τα χωριά τους και τώρα ξανά επιστρέφουν και πιάνουν τα χωράφια των
πατεράδων τους, των παππούδων τους. (Α3Μ, άνεργος)
Υπάρχει μικρότερος επαγγελματικός κορεσμός και λιγότερος ανταγωνισμός. (Α8,
άνεργος)
Έχεις και εξασφαλισμένη στέγη. (Γ10, άνεργη)
Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο δύο άτομα, μεταξύ των οποίων η συμμετέχουσα που
εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση, παρότι σε αντικείμενο εντελώς διαφορετικό
από αυτό των σπουδών της, βλέπουν τον εαυτό τους στο μέλλον στην ίδια θέση με
σήμερα.
Εδώ που είμαι και τώρα, μάλλον. Και λέω μάλλον, γιατί και ικανοποιημένη είμαι.
Δεν θα ήθελα να αλλάξει, εφόσον πάει καλά η δουλειά και γιατί όχι; Κρατάω αυτό
το «μάλλον» γιατί και λόγω καταστάσεως της χώρας – δεν ξέρω πόσο θα πέσει η
δουλειά ή πόσο θα ανέβει. Αυτό θα έρθει σίγουρα, ανάλογα με τις σπουδές που
κάνω τώρα. Να μείνω εδώ που είμαι που όντως τα λεφτά που παίρνω είναι καλά,
νιώθω ασφαλής, έχω την ασφάλεια μου, είναι οικογενειακό το περιβάλλον και
όλα αυτά που είπαμε. Τώρα να φύγω και να πάω στο άγνωστο με βάρκα την
ελπίδα.. παράλληλα, βέβαια, σπουδάζω, πληρώνω και για αυτό πολλά χρήματα,
γιατί είναι και αυτό ακριβό. Δηλαδή, το σκέφτεσαι κιόλας αν θα το συνεχίσεις. (Γ5,
εργαζόμενη)
Να είμαι ακόμα σε αυτή τη δουλειά. Γιατί δεν βλέπω κάτι καλύτερο. Δηλαδή, δεν
υπάρχει κάτι… Δεν είμαι άτομο που θα φύγει. Ναι, δηλαδή ξέρω και άλλα άτομα
που τα χαίρομαι που λένε «θα φύγω» και φεύγουνε. Δηλαδή, πολλοί φίλοι μου
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έχουνε φύγει και εγώ έχω μείνει πίσω στην Αγγλία. Δηλαδή, θα φτάσω στο σημείο
να φύγω στο Αμήν. (Γ1Μ, εργαζόμενη)
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο επίπεδο των εργαζομένων, ασχέτως ικανοποίησης από την
τωρινή τους εργασία, κανείς δεν προβάλλει τον εαυτό του στο μέλλον σε μία καλύτερη,
υψηλότερη θέση εργασίας από αυτήν στην οποία βρίσκεται σήμερα. Το αίσθημα
μειωμένων προοπτικών για το μέλλον, αλλά και της τάσης για εσωτερική ή εξωτερική
μετανάστευση, επιβεβαιώνει τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας, σύμφωνα με τα
οποία το 40% των ήδη εργαζομένων είναι σε διαδικασία αναζήτησης νέας εργασίας
(κυρίως λόγω της μη ικανοποίησης από τις αποδοχές και τη συνάφεια της εργασίας με
το αντικείμενο σπουδών), ενώ το 43% αυτών δηλώνουν διατεθειμένοι να αναζητήσουν
εργασία στο εξωτερικό.

6.5 Συμπεράσματα για την κατάσταση των ωφελουμένων 6 μήνες
μετά την ολοκλήρωση της Παρέμβασης της ΠΑΝ
Όπως είναι αναμενόμενο, σε ένα περιβάλλον ραγδαίας απορρύθμισης της αγοράς
εργασίας και εκτόξευσης των ποσοστών ανεργίας, η απόρριψη της προσφοράς μιας
θέσης εργασίας θεωρείται «πολυτέλεια»: έτσι, οι συμμετέχοντες στις ομάδες εστίασης
φαίνεται να επιλέγουν ακόμα κι εκείνες τις θέσεις εργασίας που δεν ανταποκρίνονται
στις προσδοκίες, τις σπουδές ή την κατάρτισή τους. Οι απαιτήσεις τους, στο πλαίσιο της
συρρίκνωσης των εργασιακών δικαιωμάτων, περιορίζονται στα απολύτως βασικά: η
θεσμικά κατοχυρωμένη κατώτατη αμοιβή, η ασφάλιση και ένας στοιχειώδης σεβασμός
στο χώρο εργασίας. Κριτήρια όπως η συνάφεια με τις σπουδές, το ενδιαφέρον της
εργασίας, ενδεχόμενες επιπλέον παροχές φαίνεται να υποχωρούν. Ωστόσο, η βαρύτητα
του παράγοντα του εργασιακού κλίματος, των σχέσεων στο χώρο εργασίας και του
σεβασμού της αξιοπρέπειας του εργαζομένου καταγράφονται με έμφαση.

Στο πλαίσιο αυτό η συνέχιση της ανεργίας δεν αποδίδεται σε συγκυριακούς
παράγοντες, αλλά στα δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας και στην
απουσία προοπτικών στο περιβάλλον της κρίσης. Έτσι, οι συμμετέχοντες δεν φαίνεται
να έχουν προσδοκίες που υπερβαίνουν τις πραγματικές δυνατότητες μιας
πρωτοβουλίας όπως η ΠΑΝ, θα επιθυμούσαν ωστόσο να είναι περισσότερο
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αποτελεσματική, αν όχι ως προς τον άμεσο τελικό στόχο της εξεύρεσης εργασίας,
τουλάχιστον ως προς την ενδυνάμωση του βιογραφικού και την απόκτηση ουσιαστικών
πρακτικών δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό θα βοηθούσαν περισσότερο συγκροτημένες
διαδικασίες σύζευξης της θεωρητικής κατάρτισης με την πρακτική άσκηση και
υποστήριξης της μετατροπής των επιχειρήσεων σε χώρους μάθησης.

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική εμπειρία των ωφελουμένων από την Παρέμβαση της
ΠΑΝ συνδέεται με τα χαρακτηριστικά του Παρόχου κατάρτισης με τον οποίο
συνδέθηκαν: το επίπεδο ικανοποίησης είναι πολύ διαφορετικό ανάλογα με τα ποιοτικά
κυρίως χαρακτηριστικά του εκάστοτε Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, με
αποτέλεσμα η αξιολόγηση να μην αντανακλά κατ’ ουσίαν την αξιολόγηση του
σχεδιασμού, των βασικών παραδοχών και της δομής της Παρέμβασης, αλλά την
εκάστοτε υλοποίησή της σε ένα συγκεκριμένο και διαφορετικό κάθε φορά πλαίσιο.
Αναπτύσσεται, παρόλα αυτά, μια καταρχάς συμφωνία που αφορά στην ανάγκη
ενίσχυσης της πρακτικής άσκησης, όχι μόνο μέσω της χρονικής της επέκτασης, αλλά και
μέσα από την διαμόρφωση πλαισίων συνεργασίας με τις επιχειρήσεις που να τις
βοηθούν να λειτουργήσουν ως οργανισμοί μάθησης. Παράλληλα, επισημαίνεται η
ανάγκη εξειδίκευσης των προγραμμάτων, ώστε η θεωρητική κατάρτιση και η πρακτική
άσκηση να συνδέονται αποτελεσματικότερα, αλλά και η ανάγκη θέσπισης ενός κοινού
πλαισίου προδιαγραφών ποιότητας που θα ισχύουν για όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς, παρόχους κατάρτισης και επιχειρήσεις υποδοχής πρακτικά ασκούμενων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τεχνικά κείμενα

1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
Ανάλυση Βάσης Δεδομένων - Αναφορά αποτελεσμάτων

2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας

3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:

4.

Πίνακες συχνοτήτων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:

5.

Συνεντεύξεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε:
Δειγματοληπτικό πλαίσιο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Ανάλυση βάσης δεδομένων - Αναφορά
αποτελεσμάτων

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Το ερωτηματολόγιο της έρευνας

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Έρεύνα τήλεφώνικών σύνεντεύξεών ώφελούμενών τής Π.Α.Ν. για τή διερεύνήσή,
αποτύπώσή, αποτίμήσή και αξιολόγήσή τής εργασιακής (απασχόλήσή/αύτοαπασχόλήσή)
ή/και εκπαιδεύτικής (τύπικό εκπαιδεύτικό σύστήμα, σύνεχιζόμενή εκπαίδεύσή, κατάρτισή,
μαθήτεία ή πρακτική άσκήσή) τούς κατάστασής 6 μήνες μετά τήν έξοδό τούς -ολοκλήρώσή ή
πρόώρή αποχώρήσή τούς- από τήν Παρέμβασή.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

«Αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου αποτελέσματος»

για το Έργο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1)

Ολοκληρώσατε την παρέμβαση της ΠΑΝ;
1α) Πόσοι μήνες έχουν μεσολαβήσει
από την ολοκλήρωση ή την πρόωρη
αποχώρησή σας από την ΠΑΝ;

2)

ΝΑΙ

…………………………………………………..

ΟΧΙ, αποχώρησα πρόωρα

…………………………………………………..

Εάν ΟΧΙ, σε ποιο σημείο του προγράμματος αποχωρήσατε;

2β) Για ποιο λόγο αποχωρήσατε;

Ε
ά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης
Κατά
ν

…………………………………………..

Μετά το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης

…………………………………………..

Ο τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
Κατά

…………………………………………..

Χ
Άλλο …………………………………………..

Ι

3)

Π

264

ΕΡΩΤΗΣΗ
3

3)

Ποια ήταν η εργασιακή ή εκπαιδευτική σας κατάσταση 6 μήνες μετά την
ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή σας από την παρέμβαση της ΠΑΝ;

Εργαζόμενος/η

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Αυτοαπασχολούμενος-η5

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Πρακτικά ασκούμενος-η, π.χ. για την απόκτηση άδειας επαγγέλματος

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Συμμετέχων/ουσα σε πρόγραμμα Μαθητείας μέσω ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ ή ΕΠΑΛ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Συμμετέχων σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης ή δια βίου
μάθησης, επιδοτούμενο ή μη ως:

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Α. Μαθητής/τρια6
Β. Σπουδαστής/τρια7
Γ. Συμμετέχων/ουσα σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης (π.χ. ΚΕΚ) που οδηγεί σε
πιστοποίηση
Δ. Φοιτητής/τρια8
Ε. Συμμετέχων/ουσα σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με αμοιβή (ως φοιτητής/τρια
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστής ΙΕΚ, Τουριστικών Σχολών, Ακαδημίας
Εμπορικού Ναυτικού κτλ).
Στ. Μεταπτυχιακός/η Φοιτητής/τρια ή υποψήφιος/α Διδάκτωρ
Είμαι εγγεγραμμένος/η στον ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Άνεργος μη εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Δεν είμαι εγγεγραμμένος/νη στον ΟΑΕΔ, ούτε εργάζομαι, αλλά αναζητώ εργασία

ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Αξιολόγηση της βασικής

Συνδυασμός 2 ή περισσοτέρων από τα παραπάνω; Ανέφερε ποια;

ιδιότητας και
παραπομπή στην
αντίστοιχη ενότητα

5 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.
6

Μαθητής/τρια πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σπουδαστής/τρια σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ή σε ΙΕΚ ή σε Κολλέγιο ή σε Σχολές που εποπτεύονται από
άλλα Υπουργεία, εκτός του Υπουργείου Παιδείας π.χ. ναυτική Ακαδημία, Τουριστικές Σχολές κ.λπ.
7

8

Φοιτητής/τρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης.
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Άλλο………………………………………………….

2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
4)

Πότε λάβατε την προσφορά εργασίας που αποδεχτήκατε;

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρηση από την ΠΑΝ
Από 1 έως 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρηση
Από 4 έως 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρηση

5)

Εκτός από την προσφορά εργασίας που αποδεχτήκατε, λάβατε και άλλες
προσφορές για εργασία εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση ή πρόωρη
αποχώρησή σας από την παρέμβαση της ΠΑΝ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5β) Αν ναι, τότε πόσες;…………………………………

6)

Συμμετείχατε στο σκέλος της Πρακτικής Άσκησης της ΠΑΝ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

6α) Αν ναι, λάβατε προσφορά εργασίας από την επιχείρηση στην οποία υλοποιήσατε το
Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΡΩΤΗΣΗ
8

6β) Αν λάβατε προσφορά εργασίας, τότε την αποδεχτήκατε;

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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7)

Η θέση εργασίας που σας προσφέρθηκε από την επιχείρηση στην οποία
υλοποιήσατε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ήταν στο πλαίσιο της
Παρέμβασης της ΠΑΝ ( Έγινε δηλαδή μετατροπή της θέσης πρακτικής
άσκησης σε θέση εργασίας);

ΝΑΙ

8)

ΟΧΙ

Η θέση εργασίας που είχατε ακριβώς έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την
πρόωρη αποχώρησή σας από την παρέμβαση της ΠΑΝ είναι συναφής με το
αντικείμενο της πρακτικής άσκησης που υλοποιήσατε στο πλαίσιο της ΠΑΝ;

Καμία σχέση
Μικρή σχέση
Μέτρια σχέση
Μεγάλη σχέση
Πολύ Μεγάλη σχέση

9)

Διαθέτετε προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία;

ΝΑΙ

10)

ΟΧΙ

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Αναφέρετε τη ΣΥΝΟΛΙΚΗ επαγγελματική σας εμπειρία

(κατά προσέγγιση σε μήνες)*
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11)

Πώς αξιολογείτε τη συνάφεια της θέσης εργασίας που είχατε ακριβώς

έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή σας από την
παρέμβαση της ΠΑΝ σε σχέση με την προηγούμενη (βασική, κύρια)
επαγγελματική σας εμπειρία;

Καμία
Μικρή
Μέτρια
Μεγάλη
Πολύ Μεγάλη

12)

Πώς αξιολογείτε το επίπεδο των προσόντων της συγκεκριμένης θέσης
εργασίας σε σχέση με τα προσόντα σας;
Τα προσόντα μου, σε σχέση με τα προσόντα της θέσης που μου προσφέρθηκε, ήταν:

Πολύ κατώτερα προσόντα
Κατώτερα προσόντα
Αντίστοιχα προσόντα
Ανώτερα προσόντα
Πολύ ανώτερα προσόντα
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13)

Πώς αξιολογείτε τη συνάφεια των σπουδών σας με το αντικείμενο

της θέσης εργασίας σας που κατείχατε 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή των
πρόωρη αποχώρησή σας από την παρέμβαση της ΠΑΝ;
Καμία
Μικρή
Μέτρια
Μεγάλη
Πολύ Μεγάλη

14)

Περιγράψτε μας αναλυτικά τη θέση εργασίας που κατείχατε 6 μήνες
μετά την ολοκλήρωση ή των πρόωρη αποχώρησή σας από την παρέμβαση
της ΠΑΝ:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ
ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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15)

Περιγράψτε μας τα παρακάτω σχετικά με τη συγκεκριμένη θέση εργασίας σας:
Τομέας

Είδος σύμβασης

Είδος απασχόλησης
Πλήρης

Αορίστου
Χρόνου
Ιδιωτικός

Μερική

Εθελοντικά ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πόσες ώρες ημερησίως;

……………

Εκ περιτροπής εργασία

Εθελοντικά ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πόσες ημέρες εβδομαδιαίως; ……………

Μερική

Εθελοντικά ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πόσες ώρες ημερησίως;

Εκ περιτροπής εργασία

Εθελοντικά ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πόσες ημέρες εβδομαδιαίως; ……………

Προσωρινή απασχόληση
(σε έμμεσο εργοδότη)

Άλλο…………………
Πλήρης
Χρονική διάρκεια σύμβασης
Δημόσιος:

Ορισμένου

σε μήνες

Χρόνου

……………

Προσωρινή απασχόληση
(σε έμμεσο εργοδότη)
Εποχική εργασία

Α) ΝΠΔΔ

Άλλο…………………
Θέση

Β) ΝΠΙΔ

μονίμου
δημοσίου
υπαλλήλου

Σύμβαση

Πόσες ημέρες εβδομαδιαίως;

Έργου με
υποχρέωση
παρουσίας

(κατά προσέγγιση)

Με πόσους εργοδότες έχετε
συνάψει Σύμβαση Έργου;

1

2

3

3+

Πόσες ώρες ημερησίως;

στην
επιχείρηση

(κατά προσέγγιση)
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16)

Ποιο ήταν το ύψος της «καθαρής» σας μηνιαίας αμοιβής ;

…… €
…………
…………
17)
Στη μηνιαία αμοιβή της προσφερόμενης θέσης αναγνωρίστηκε
η
……….
προηγούμενη επαγγελματική σας εμπειρία (τριετίες) ;
Αναφέρατε αναλυτικά το ποσό της αμοιβής σε ευρώ

…………
…………
3)
…………
Δεν μου αναγνωρίστηκε διότι δεν είχα προηγούμενη επαγγελματική
4) Π
….
εμπειρία
Δεν μουε αναγνωρίστηκε παρόλο που διέθετα επαρκή επαγγελματική
ρ
εμπειρία
Μου αναγνωρίστηκε
στο σύνολό της
ι
Μου
5)αναγνωρίστηκε ένα μέρος της (π.χ. μία τριετία)
Δεν6)
Ξέρω – Δεν Γνωρίζω

18)

Έχει χρειαστεί να παραμείνετε πέραν του συμβατικού σας

ωραρίου στην επιχείρηση που εργαζόσασταν έξι μήνες μετά την
ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή σας από την παρέμβαση της
ΠΑΝ;

ΝΑΙ

18β) Εάν ΝΑΙ, αμειφθήκατε για την
υπερεργασία –
υπερωρία σας;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

19)

Έχετε αντιμετωπίσει χρονικές καθυστερήσεις ως προς την μηνιαία

καταβολή του μισθού σας;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

19β) Εάν ΝΑΙ, για πόσο χρονικό διάστημα;
………………………………………………
………………………………………………

20)

Υπήρχε απόκλιση μεταξύ της προβλεπόμενης από τη σύμβαση

αμοιβής σας και της πραγματικής αμοιβής;
Όχι
Ναι, η πραγματική μου αμοιβή είναι μικρότερη
Ναι, η πραγματική μου αμοιβή είναι μεγαλύτερη
Δεν Ξέρω – Δεν Γνωρίζω

21)

Τα ένσημα που κατέβαλλε ο εργοδότης σας αντιστοιχούν στο

ωράριο εργασίας σας;
Ναι
Όχι, είναι λιγότερα
Όχι, είναι περισσότερα
Δεν Ξέρω – Δεν Γνωρίζω

22)

Η επιχείρηση που εργαζόσασταν ακριβώς 6 μήνες μετά την

ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή σας από την παρέμβαση της
ΠΑΝ, σας διέθεσε κάποια άλλη πρόσθετη παροχή με έμμεσο ή άμεσο
οικονομικό αντίκτυπο;

π.χ.. Κουπόνι σούπερ μάρκετ, επιδότηση παιδικού σταθμού, κάρτα
απεριορίστων διαδρομών στα ΜΜΜ, e-pass κ.λπ.

ΝΑΙ

22β)
Εάν
ΝΑΙ,
………………………………………………

ποια;

ΟΧΙ
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23)

Η επιχείρηση που εργαζόσασταν, σας παρείχε πρόσθετη

ασφάλιση – υγειονομική κάλυψη (ιδιωτική ασφάλεια);

ΝΑΙ

24)

ΟΧΙ

Τηρούνταν οι προβλεπόμενοι – ενδεδειγμένοι κανόνες υγείας και

ασφάλειας στο χώρο εργασία σας;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

24β) Εάν ΟΧΙ, αναφερθείτε
………………………………………………
………………………………………………

συγκεκριμένα

ΔΞ/ΔΑ

25)

Στο χρονικό διάστημα που εργάζεστε ή εργαζόσασταν στην

επιχείρηση που σας απασχολούσε ακριβώς 6 μήνες μετά την
ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή σας από την παρέμβαση της
ΠΑΝ, έχετε υποστεί κάποιου είδους βλαπτική μεταβολή ή δυσμενή
μετατροπή στο είδος της απασχόλησής σας;

ΝΑΙ

25β) Εάν ΝΑΙ τότε τι είδους;
Μετατροπή από πλήρη σε μερική απασχόληση
Μετατροπή από πλήρη σε εκ περιτροπής

ΟΧΙ

εργασία
Διαθεσιμότητα
Λιγότερες ώρες (ήδη μερική απασχόληση)
Λιγότερες ημέρες (ήδη εκ περιτροπής εργασία)
Άλλο……………….
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26)

Υπήρχε πρόθεση από την επιχείρηση για παροχή προγράμματος

κατάρτισης σχετικής με τη θέση εργασίας σας που κατείχατε;
ΝΑΙ

27)

ΟΧΙ

ΔΞ

Γενικά, θα δεχόσασταν να συμμετέχετε σε πρόγραμμα κατάρτισης

σχετικό με το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης εργασίας σας;
ΝΑΙ

28)

ΔΞ

Ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες σας από την θέση εργασίας;
Απόλυτα

29)

ΟΧΙ

Πολύ

Μέτρια

Λίγο

Καθόλου

Αυτή τη χρονική στιγμή, εργάζεστε ακόμα σε αυτήν τη θέση

εργασίας;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΡΩΤΗΣΗ 31
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29β) Παρά το γεγονός ότι εργάζεστε ΑΚΟΜΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, είστε σε
διαδικασία αναζήτησης – εύρεσης νέας εργασίας;

ΝΑΙ

29γ)
Εάν
ΝΑΙ,
………………………………………………

γιατί;

29δ) Εάν ΝΑΙ, είστε διατεθειμένος
αναζητήσετε εργασία στο εξωτερικό;
ΝΑΙ

να

ΟΧΙ

ΟΧΙ

30)

Εάν ΟΧΙ, γιατί;

Παραιτήθηκα - αποχώρησα οικιοθελώς
Απολύθηκα
Έληξε η σύμβασή μου
Άλλο……………………………….

275

31)

Αναφέρετε το ΣΥΝΟΛΙΚΟ χρονικό διάστημα σε μήνες που

απασχοληθήκατε / απασχολείστε στη θέση εργασίας που κατείχατε 6
μήνες μετά την ολοκλήρωση ή της πρόωρη αποχώρησή σας από την
παρέμβαση της ΠΑΝ ;

(αριθμός μηνών)*

32)

Στο μεσοδιάστημα μετά τον 1ο μήνα (28 μέρες) από την

ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή σας από την παρέμβαση της ΠΑΝ
και πριν βρείτε τη θέση εργασίας (που περιγράφεται στην ερώτηση 14)
που κατείχατε 6 μήνες μετά ήσασταν:
Εργαζόμενος

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Αυτοαπασχολούμενος
Πρακτικά Ασκούμενος
Παρακολουθούσα Πρόγραμμα

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Επαγγελματικής Κατάρτισης
Άνεργος
Άλλο……………..

33)

Με ποιο τρόπο διακόπηκε αυτή η απασχόλησή σας;

Παραιτήθηκα χωρίς να έχω βρει άλλη εργασία
Παραιτήθηκα γιατί βρήκα άλλη εργασία
Απολύθηκα
Έληξε η σύμβασή μου
Άλλο ……………………………
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34)

Η θέση εργασίας που κατείχατε 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή

της πρόωρη αποχώρησή σας από την παρέμβαση της ΠΑΝ σε σχέση με
την ακριβώς προηγούμενη απασχόλησή σας ήταν:

Καλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη

Ερώτηση 35α

Χειρότερη σε σχέση με την προηγούμενη

Ερώτηση 35β

Αντίστοιχη – ανάλογη με την προηγούμενη

Ερώτηση 36

Δεν Ξέρω – Δεν Γνωρίζω

Ερώτηση 36

35)

Η θέση εργασίας που κατείχατε 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή

της πρόωρη αποχώρησή σας από την παρέμβαση της ΠΑΝ σε σχέση με
την ακριβώς προηγούμενη απασχόλησή σας είναι:

35 α )
Σε ποιους
παράγοντες
είναι
καλύτερη

35 β)
Σε ποιους
παράγοντες
είναι
χειρότερη

Ωράριο
Αποδοχές
Ασφάλιση
Υπάρχουν προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και
σταδιοδρομίας
Ανταπόκριση στα προσόντα μου
(εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία)
Συνάφεια με το αντικείμενο των σπουδών μου ή με τις
επαγγελματικές μου επιδιώξεις
Χρονική διάρκεια σύμβασης εργασίας
Κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία
Εργασιακό-επαγγελματικό περιβάλλον
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36)

Παρά το γεγονός ότι εργάζεστε, είστε σε διαδικασία αναζήτησης –

εύρεσης νέας εργασίας;

ΝΑΙ

36β)
Εάν
ΝΑΙ,
………………………………………………

γιατί;

36γ) Εάν ΝΑΙ, είστε διατεθειμένος
αναζητήσετε εργασία στο εξωτερικό;
ΝΑΙ

να

ΟΧΙ

ΟΧΙ
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37)

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 .

37β) Και ποιοι είναι οι δύο πιο σημαντικοί παράγοντες για εσάς
προσωπικά;
ΝΑΙ

ΔΥΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ

Με εξυπηρετεί ο τόπος εργασίας
Με εξυπηρετεί το ωράριο
Υπάρχουν προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και σταδιοδρομίας
Ανταποκρίνεται στα προσόντα μου (εκπαίδευση και επαγγελματική
εμπειρία)
Υπάρχει συνάφεια με το αντικείμενο των σπουδών μου ή με τις
επαγγελματικές μου επιδιώξεις
Έχει ικανοποιητικές αποδοχές
Είναι πλήρους απασχόλησης
Είναι με σύμβαση αορίστου χρόνου
Έχει πλήρη ασφάλιση
Τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία
Υπάρχει καλό εργασιακό-επαγγελματικό περιβάλλον
Άλλοι λόγοι (διευκρινίστε) …………………………………………………………………………..

38)

Σε περίπτωση που η προσφερόμενη σε εσάς εργασία δεν

πληρούσε κάποιους από τους παράγοντες που αναφέρατε θα την
αποδεχόσασταν;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Προχωρήστε στην Ενότητα 6
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3. ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ

39)

Τι είδους αυτοαπασχόληση είχατε αναλάβει ακριβώς έξι μήνες

μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή σας από την
παρέμβαση της ΠΑΝ;

Αυτοαπασχολούμενος-η
Αυτοαπασχολούμενος-η σε 1 εργοδότη
Εργοδότης
Συμβοηθούν μέλος στην οικογενειακή επιχείρηση με δηλωμένη αμοιβή
Συμβοηθούν μέλος στην οικογενειακή επιχείρηση χωρίς αμοιβή, αλλά
διαβίωση στο ίδιο νοικοκυριό
Βρίσκομαι σε φάση έναρξης επαγγέλματος

Άλλο………………………………………………….

40)

Πότε προχωρήσατε στην ανάληψη της συγκεκριμένης δράσης

αυτοαπασχόλησης;
Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης της ΠΑΝ
(πρόωρη αποχώρηση από την ΠΑΝ) )
Έως 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης της ΠΑΝ
Από 4-6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης της ΠΑΝ
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41)

Στο μεσοδιάστημα μετά τον 1ο μήνα (28 μέρες) από την
ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή σας από την παρέμβαση της ΠΑΝ
και μέχρι να αναλάβετε τη δράση αυτοαπασχόλησης που διατηρούσατε
ακριβώς 6 μήνες μετά ήσασταν:

Εργαζόμενος

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Αυτοαπασχολούμενος
Πρακτικά Ασκούμενος
Παρακολουθούσα Πρόγραμμα

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Επαγγελματικής Κατάρτισης
Άνεργος
Άλλο……………..

42)

Με ποιο τρόπο και γιατί διακόπηκε αυτή η απασχόλησή σας;

Παραιτήθηκα χωρίς να έχω βρει άλλη εργασία
Παραιτήθηκα γιατί βρήκα άλλη εργασία
Παραιτήθηκα γιατί ήθελα να γίνω αυτοαπασχολούμενος
Απολύθηκα
Έληξε η σύμβασή μου
Άλλο ……………………………
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43)

Σε αυτό το διάστημα, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση ή πρόωρη

αποχώρησή σας από την ΠΑΝ και μέχρι να αναλάβετε δράση
αυτοαπασχόλησης είχατε δεχθεί προσφορά εργασίας;

ΝΑΙ

44)

ΟΧΙ

Γιατί επιλέξατε να αναλάβετε δράση αυτοαπασχόλησης;

Δεν έγινα αποδέκτης καμίας προσφοράς εργασίας
Δεν με ικανοποιούσε η προσφορά εργασίας
Επιθυμώ να είμαι αυτοαπασχολούμενος
Άλλοι λόγοι (διευκρινίστε)
……………………………………………………………….

45)

Περιγράψτε μας τα παρακάτω:

Αντικείμενο της επιχείρησή σας:

………………………………………………………

Περίοδος λειτουργίας της επιχείρησης:

………………………………………………………

Η επιχείρηση λειτουργεί αδιαλείπτως μέχρι σήμερα;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έχετε πάρει επιδότηση από τον ΟΑΕΔ ή κάποιο άλλο πρόγραμμα
επιδότησης για τη δημιουργία της επιχείρησης;

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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46)

Ποια είναι η νομική μορφή της επιχείρησής σας;

Ατομική Επιχείρηση
ΟΕ ( Ομόρρυθμη Εταιρία)
ΕΕ (Ετερόρρυθμη Εταιρία)
ΕΠΕ ( Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης)
ΑΕ ( Ανώνυμη Εταιρία)
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
Κοιν.Σ.Επ. (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις)

47)

Πόσους υπαλλήλους απασχολεί η επιχείρησή σας εξαιρουμένου

του εαυτού σας;

Αριθμός
υπαλλήλων……..………………………….
………………………………….

48)

Πόσες ώρες (προσεγγιστικά) ασχολείστε κατά μέσο όρο

εβδομαδιαίως στην επιχείρησή σας;

...................................................................................................................

49)

Ποιο είναι το εύρος (κατά προσέγγιση) του πελατολογίου σας

ανά μήνα;
π.χ. λογιστής και αριθμός πελατών ανά μήνα

.........................................................................................................................

50)

Σε ποιο ποσό υπολογίζεται ότι ανέρχονται τα μηνιαία έσοδα (όχι

καθαρό κέρδος) της επιχείρησή σας;

..........................................................................................................................
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51)

Ποια η συνάφεια του προγράμματος κατάρτισης που
παρακολουθήσατε με το αντικείμενο της αυτοαπασχόλησής σας;
Καμία
Μικρή
Μέτρια
Μεγάλη
Πολύ Μεγάλη

52)

Θεωρείτε ότι η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα κατάρτισης

σας βοήθησε ή στο να ανοίξετε την επιχείρησή σας ή σας ενθάρρυνε προς
την επιχειρηματικότητα ;

ΝΑΙ

52β)
Εάν
ΝΑΙ,
με
ποιον
………………………………………………
………………………………………………

τρόπο;

ΟΧΙ

Προχωρήστε στην Ενότητα 6
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4. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ

53)

Πότε ξεκινήσατε αυτήν την πρακτική άσκηση;

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης της ΠΑΝ
(πρόωρη αποχώρηση από την ΠΑΝ) )
Έως 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης της ΠΑΝ
Από 4-6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης της ΠΑΝ

54)

Στο μεσοδιάστημα μετά τον 1ο μήνα (28 μέρες) από την

ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή σας από την παρέμβαση της ΠΑΝ
και πριν ξεκινήσετε τη συγκεκριμένη πρακτική άσκηση 6 μήνες μετά
ήσασταν:
Εργαζόμενος

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Αυτοαπασχολούμενος
Πρακτικά Ασκούμενος
Παρακολουθούσα Πρόγραμμα

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Επαγγελματικής Κατάρτισης
Άνεργος
Άλλο……………..
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55)

Με ποιο τρόπο και γιατί διακόπηκε αυτή η απασχόλησή σας;

Παραιτήθηκα χωρίς να έχω βρει άλλη εργασία
Παραιτήθηκα γιατί βρήκα άλλη εργασία
Παραιτήθηκα γιατί ήθελα να γίνω αυτοαπασχολούμενος
Απολύθηκα
Έληξε η σύμβασή μου
Άλλο ……………………………

56)

Σε αυτό το διάστημα, μετά τον 1ο μήνα (28 μέρες) από την

ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή σας από την παρέμβαση της ΠΑΝ
και μέχρι να ξεκινήσετε τη συγκεκριμένη πρακτική άσκηση, είχατε δεχθεί
προσφορά εργασίας;

ΝΑΙ

57)

ΟΧΙ

Σε ποιο πλαίσιο θα εντάσσατε αυτή τη θέση πρακτικής άσκησης;

Της φοίτησης σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
Των σπουδών μου σε ΙΕΚ
Των σπουδών σε άλλες σχόλες
(π.χ. Τουριστικές, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού κ.α.)
Άλλο………………………………………………………………………….

58)

Ποιο είναι το αντικείμενο της συγκεκριμένης πρακτικής άσκησης;

……………………………………………………………………………………………………………
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59)

Σε ποιον κλάδο δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή ο φορέας που

πραγματοποιείτε ή πραγματοποιήσατε την πρακτική άσκηση;

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

60)

Η θέση πρακτικής άσκησης σας προσφέρθηκε από την ίδια

επιχείρηση στην οποία είχατε πραγματοποιήσει την πρακτική σας
άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος Voucher;
ΝΑΙ

61)

ΟΧΙ

Ποιο ήταν το ύψος της επιδότησης/αμοιβής στο πλαίσιο της

πρακτικής άσκησης που παρακολουθήσατε μετά τη συμμετοχή σας στην
παρέμβαση της ΠΑΝ (Πρόγραμμα Voucher);

………………………………………………………………………………………………………………

62)

Είστε ικανοποιημένος /-η από την αμοιβή σας κατά τη διάρκεια
της πρακτικής σας άσκησης;
Απόλυτα
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου
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63)

Ποιο ήταν το ασφαλιστικό καθεστώς της θέσης πρακτικής

άσκησης που σας προσφέρθηκε;
Ασφάλιση κατά επαγγελματικού κινδύνου-ατυχήματος
Ιατροφαρμακευτική Κάλυψη (Κλάδος Παροχών Ασθενείας)

Συντάξιμα Ένσημα

64)

Ποιος ήταν α) ο αριθμός των ωρών ημερησίως και β) ο αριθμός

των ημερών εβδομαδιαίως της θέσης πρακτικής άσκησης που σας είχε
προσφερθεί;
α)………………………

65)

β)………………

Ποια ήταν η διάρκεια της πρακτικής άσκησης (σε μήνες);

……………………………………………………………………………………………………………………………….

66)

Το ωράριο της θέσης πρακτικής άσκησης που σας προσφέρθηκε

ήταν:
Συνεχές
Διακεκομμένο
Κυλιόμενες βάρδιες
Άλλο, τι…..
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67)

Η θέση πρακτικής άσκησης ήταν σχετική με ενδεχόμενη

προηγούμενη επαγγελματική σας εμπειρία;
πολύ μεγάλη
μεγάλη
μέτρια
μικρή
καμία

68)

Πόσο συνολικά ικανοποιημένος /-η είστε από την πρακτική σας;

απόλυτα
πολύ
μέτρια
λίγο
καθόλου

69)

Οι αρμοδιότητες / τα καθήκοντα που σας ανατέθηκαν ήταν
συμβατά με τις προσδοκίες σας;
απόλυτα
πολύ
μέτρια
λίγο
καθόλου

70)

Σε ποιο βαθμό οι αρμοδιότητες /τα καθήκοντα που σας
ανατέθηκαν ήταν σαφή;
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απόλυτα
πολύ
μέτρια
λίγο
καθόλου

71)

Στο πλαίσιο της πρακτικής σας άσκησης δραστηριοποιηθήκατε σε
εργασίες/καθήκοντα

απόλυτα σχετικά με το αντικείμενο / την ειδικότητα της πρακτικής άσκησης
πολύ σχετικά με το αντικείμενο / την ειδικότητα της πρακτικής άσκησης
μέτρια σχετικές με το αντικείμενο / την ειδικότητα της πρακτικής άσκησης
λίγο σχετικές με το αντικείμενο / την ειδικότητα της πρακτικής άσκησης
καθόλου σχετικές με το αντικείμενο / την ειδικότητα της πρακτικής άσκησης
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72)

Υπήρξαν κάποια προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσετε

κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης;
όχι, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα
ναι, υπήρξαν προβλήματα που λύθηκαν σχετικά εύκολα
ναι, υπήρξαν αρκετά προβλήματα και τα περισσότερα δε λύθηκαν

73)

Είχατε τη δυνατότητα να συζητήσετε με τον υπεύθυνο της
επιχείρησης / του φορέα τις αρμοδιότητες / τα καθήκοντα που σας
ανατέθηκαν;

ναι
όχι, δε χρειάστηκε
όχι, δεν υπήρχε δυνατότητα συζήτησης για τις αρμοδιότητες / τα καθήκοντά μου

74) Θεωρείτε ότι η πρακτική σας άσκηση ήταν κυρίως:
εργασία – έκανα ό,τι και οι άλλοι εργαζόμενοι με ανάλογα
καθήκοντα
μάθηση μέσα από την πράξη και την εμπειρία – μπόρεσα να
διευρύνω τις γνώσεις και τις δεξιότητές μου
κάτι άλλο (προσδιορίστε)
…………………………………………………………………..

75)

Στην έναρξη της πρακτικής σας άσκησης, υπογράψατε σχετικό
συμφωνητικό με την επιχείρηση;
ΝΑΙ

ΟΧΙ
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76)

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης χρειάστηκε να
εργαστείτε περισσότερο από όσο προβλεπόταν στο σχετικό
συμφωνητικό;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

77)

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης χρειάστηκε να
εκτελέσετε εργασίες που δεν προβλέπονταν στο σχετικό συμφωνητικό;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

78)

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης θεωρείτε ότι η
συμπεριφορά της επιχείρησης / του φορέα απέναντί σας ήταν
ίδια με αυτή προς το προσωπικό
ευνοϊκότερη σε σχέση με αυτή προς το προσωπικό

δυσμενέστερη σε σχέση με αυτή προς το προσωπικό

79) Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης

θεωρείτε ότι το
προσωπικό της επιχείρησης / του φορέα σας αντιμετώπιζε

φιλικά, ως συνάδελφο, ως άνθρωπο σε διαδικασία
μάθησης
με καχυποψία, ως πιθανό κίνδυνο για τις δικές τους θέσεις
εργασίας
άλλο τι;
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80) Η συμπεριφορά της επιχείρησης / του φορέα απέναντί σας ήταν γενικά
απολύτως ικανοποιητική
πολύ ικανοποιητική
μέτρια ικανοποιητική
λίγο ικανοποιητική
καθόλου ικανοποιητική

81)

Είστε ικανοποιημένος /-η από τις συνθήκες εργασίας στην
επιχείρηση / φορέα όπου πραγματοποιήσατε την πρακτική σας άσκηση;
απόλυτα
πολύ
μέτρια
λίγο
καθόλου

82)

Είστε ικανοποιημένος /-η από την ασφαλιστική κάλυψη που
είχατε κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης;

απόλυτα
πολύ
μέτρια
λίγο
καθόλου
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83)

Θα επιθυμούσατε να εργαστείτε στην επιχείρηση στην οποία
πραγματοποιήσατε την πρακτική σας άσκηση;
ναι, σίγουρα
μάλλον ναι
μάλλον όχι
σίγουρα όχι
δεν ξέρω

84)

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η πρακτική άσκηση σας βοήθησε να
αποκτήσετε δεξιότητες χρήσιμες για το επάγγελμα που θα θέλατε να
εξασκήσετε;

απόλυτα
πολύ
μέτρια
λίγο
καθόλου

85)

Αν σήμερα εργάζεστε, πιστεύετε ότι η πρακτική άσκηση που
παρακολουθήσατε σας βοήθησε στην εξεύρεση εργασίας;
απόλυτα
πολύ
μέτρια
λίγο
καθόλου
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86)

Αν σήμερα δεν εργάζεστε, πιστεύετε ότι η πρακτική άσκηση που
παρακολουθήσατε θα σας βοηθήσει στην εξεύρεση εργασίας;
απόλυτα
πολύ
μέτρια
λίγο
καθόλου

87)

Θα σας διαβάσω τώρα ορισμένους παράγοντες και θα ήθελα να
μου πείτε τους πιο σημαντικούς για εσάς προσωπικά που πρέπει να έχει
η εργασία που θα βρείτε;

87β) Και ποιοι είναι οι δύο πιο σημαντικοί παράγοντες για εσάς
προσωπικά;
ΝΑΙ

ΔΥΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ

Με εξυπηρετεί ο τόπος εργασίας
Με εξυπηρετεί το ωράριο
Υπάρχουν προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και
σταδιοδρομίας
Ανταποκρίνεται στα προσόντα μου (εκπαίδευση και
επαγγελματική εμπειρία)
Υπάρχει συνάφεια με το αντικείμενο των σπουδών μου ή με τις
επαγγελματικές μου επιδιώξεις
Έχει ικανοποιητικές αποδοχές
Είναι πλήρους απασχόλησης
Είναι με σύμβαση αορίστου χρόνου
Έχει πλήρη ασφάλιση
Τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες υγείας και ασφάλειας
στην εργασία
Υπάρχει καλό εργασιακό-επαγγελματικό περιβάλλον
Άλλοι λόγοι (διευκρινίστε)
…………………………………………………………………………..
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88)

Σε περίπτωση που η προσφερόμενη σε εσάς εργασία δεν

πληρούσε κάποιους από τους παράγοντες που αναφέρατε θα την
αποδεχόσασταν;
ΝΑΙ

89)

ΟΧΙ

Το Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο οποίο συμμετέχετε

συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
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5. ΑΝΕΡΓΟΣ

90)

Πόσο καιρό είστε άνεργος;

..............................................................

91)

Πόσο καιρό αναζητάτε εργασία;

..............................................................

92)

Το χρονικό διάστημα μετά τον 1ο μήνα (28 μέρες) από την

ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή σας από την παρέμβαση της ΠΑΝ
έως και έξι μήνες μετά λάβατε προσφορά θέσης εργασίας;
ΝΑΙ
92β) Αν ΝΑΙ την αποδεχτήκατε;
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΕΡ.93
92γ) Αν ΟΧΙ, γιατί;
………………………….

ΕΡΩΤΗΣΗ 94

93)

Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι δεν δεχτήκατε κάποια προσφορά

εργασίας;
Η επιχείρηση που έκανα την πρακτική άσκηση δεν ήθελε επιπλέον εργαζόμενους
Η επιχείρηση που έκανα την πρακτική άσκηση ήθελε επιπλέον εργατικό δυναμικό
αλλά δεν είχε τους ανάλογους οικονομικούς πόρους
Η επιχείρηση που έκανα την πρακτική άσκηση βρήκε κάποιο άλλο άτομο με
καθεστώς πρακτικής άσκησης
Η ειδικότητά μου έχει χαμηλή ζήτηση
Η ειδικότητά μου δεν ήταν σχετική με το αντικείμενο της επιχείρησης
Άλλο………………………………………………………………………………….
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94)

Το χρονικό διάστημα μετά τον 1ο μήνα (28 μέρες) από την

ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή σας από την παρέμβαση της ΠΑΝ
έως και έξι μήνες υπήρξατε:
Αυτοαπασχολούμενος
Πρακτικά Ασκούμενος
Συμμετέχων σε Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Συμμετέχων σε Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
Άνεργος
Άλλο……………..

95)

Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι κύριοι λόγοι που δεν βρίσκετε εργασία;

95β) Ποιος είναι ο πιο σημαντικός;
ΠΙΟ
ΝΑΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ
Η οικονομική κρίση
Η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας
Η έλλειψη γνωριμιών με εργοδότες
Η έλλειψη επαρκών δικτύων με κόμματα, πολιτικούς
Η ανεπάρκεια των δημόσιων φορέων υποστήριξης της
απασχόλησης (ΟΑΕΔ
Η ελλιπής κατάρτιση που διαθέτω
Το πρόγραμμα κατάρτισης που παρακολούθησα
Το φύλο
Η οικογενειακή κατάσταση
Δεν ζητείται η ειδικότητα μου στην αγορά
Δεν ξέρω που να απευθυνθώ
Άλλο (τι)

……………………………………………………………….
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96)

Από τη στιγμή που ολοκληρώσατε το πρόγραμμα κατάρτισης,

ποιες πηγές έχετε χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιείτε στην προσπάθειά
σας να βρείτε δουλειά; (ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ)

Πήγα σε δημόσια υπηρεσία απασχόλησης
(ΟΑΕΔ - Κέντρα προώθησης απασχόλησης (ΚΠΑ ),Τοπ.Υπ. Απασχόλησης (ΤΥΑ) )
Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας
Συμμετείχα ή ετοιμάζομαι να συμμετάσχω σε διαγωνισμό του δημοσίου
Αναζητώ αγγελίες στις εφημερίδες / ηλεκτρονικά μέσα
Φιλικό, οικογενειακό περιβάλλον
Γραφεία διασύνδεσης ΑΕΙ – ΤΕΙ
Αξιοποιώ πολιτικές δικτυώσεις δικές μου ή του περιβάλλοντος μου
Επικοινωνώ και ζητώ βοήθεια από τον φορέα που καταρτίστηκα (ΙΕΚ, ΚΕΚ)
Αναζητώ πόρους για να ανοίξω δική μου επιχείρηση
Άλλο

……………………………………………………………………………………
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97)

Θα σας διαβάσω τώρα ορισμένους παράγοντες και θα ήθελα να
μου πείτε τους πιο σημαντικούς για εσάς προσωπικά που πρέπει να έχει
η εργασία που θα βρείτε;
97β) Και ποιοι είναι οι δύο πιο σημαντικοί παράγοντες για εσάς
προσωπικά;

ΝΑΙ

ΔΥΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ

Με εξυπηρετεί ο τόπος εργασίας
Με εξυπηρετεί το ωράριο
Υπάρχουν προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και σταδιοδρομίας
Ανταποκρίνεται στα προσόντα μου (εκπαίδευση και επαγγελματική
εμπειρία)
Υπάρχει συνάφεια με το αντικείμενο των σπουδών μου ή με τις
επαγγελματικές μου επιδιώξεις
Έχει ικανοποιητικές αποδοχές
Είναι πλήρους απασχόλησης
Είναι με σύμβαση αορίστου χρόνου
Έχει πλήρη ασφάλιση
Τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες υγείας και ασφάλειας στην
εργασία
Υπάρχει καλό εργασιακό-επαγγελματικό περιβάλλον
Άλλοι λόγοι (διευκρινίστε)
…………………………………………………………………………..

98)

Σε περίπτωση που η προσφερόμενη σε εσάς εργασία δεν

πληρούσε κάποιους από τους παράγοντες που αναφέρατε θα την
αποδεχόσασταν;

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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6.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

99)

Ποια είναι η εργασιακή ή εκπαιδευτική σας κατάσταση σήμερα

(ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ);

Εργαζόμενος/η
Αυτοαπασχολούμενος-η
Πρακτικά ασκούμενος-η
Παρακολουθώ πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης (π.χ. ΚΕΚ)
Μαθητής/τρια
Σπουδαστής/τρια
Φοιτητής/τρια
Μεταπτυχιακός/η Φοιτητής/τρια ή υποψήφιος/α Διδάκτωρ
Άνεργος εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ / Αναζητώ εργασία
Άνεργος μη εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ
Συνδυασμός 2 ή περισσοτέρων από τα παραπάνω;
Ανέφερε ποια;
Άλλο………………………………………………….
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100)

Θεωρείτε ότι η συμμετοχή σας στην παρέμβαση της ΠΑΝ

συνέβαλε στην προσπάθειά σας να ενταχθείτε στην αγορά εργασίας
(ανεξαρτήτως αποτελέσματος);
Απόλυτα

Πολύ

Μέτρια

Λίγο

Καθόλου

Εάν Λίγο-Καθόλου,
ΕΡΩΤΗΣΗ 102

101)

Εάν ΝΑΙ (Πάρα πολύ – Πολύ και Μέτρια της ΕΡ. 100), με ποιους
τρόπους; (ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ)

101β) Ποιος είναι ο πιο σημαντικός;

ΝΑΙ

Διεύρυνση ή και απόκτηση νέων γνώσεων

ΠΙΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ

Απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων
Αναβάθμιση επαγγελματικού προφίλ
Ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων
Συμβουλευτική Υποστήριξη
Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Δικτύωση με Επιχειρήσεις
Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης
Άλλο, τι ………………………………………………………………….
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102)

Σε μία κλίμακα από το 1 έως το 5, όπου 1 σημαίνει καθόλου
ικανοποιημένος και 5 απόλυτα ικανοποιημένος, τι βαθμό θα βάζατε σε
καθεμία από τις ακόλουθες παραμέτρους του προγράμματος που
παρακολουθήσατε;
ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
* 5= απόλυτα ικανοποιημένος, 4=πολύ ικανοποιημένος,
3= μέτρια ικανοποιημένος,
2= λίγο ικανοποιημένος, 1= καθόλου ικανοποιημένος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1

2

3

4 5

Θεωρητική κατάρτιση
Ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των
εκπαιδευομένων στη θεωρητική κατάρτιση
Πρακτική χρησιμότητα της θεωρητικής κατάρτισης
Εκπαιδευτικό υλικό
Εκπαιδευτές
Πρακτική άσκηση
Εποπτεία πρακτικής άσκησης
Συμβουλευτική υποστήριξη
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103)

Ποιο ήταν κατά τη γνώμη σας το πιο ΔΥΝΑΤΟ σημείο της ΠΑΝ ;

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

104)

Ποιο ήταν κατά τη γνώμη σας το πιο ΑΔΥΝΑΤΟ σημείο της ΠΑΝ ;
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

105)

Επιθυμείτε να διενεργούνται και στο μέλλον τέτοιου είδους
Προγράμματα, όπως το Πρόγραμμα Voucher στο πλαίσιο της

Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ);

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας!
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Πίνακες συχνοτήτων
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Φύλο
Cumulative
Frequency
Valid

Άνδρες

Percent

Valid Percent

Percent

951

39,9

39,9

39,9

Γυναίκες

1433

60,1

60,1

100,0

Total

2384

100,0

100,0

Ηλικία
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

18-24 ετών

740

31,0

31,0

31,0

25-29 ετών

1644

69,0

69,0

100,0

Total

2384

100,0

100,0

Περιοχή κατοικίας
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Αττική

622

26,1

26,1

26,1

Β. Ελλάδα

973

40,8

40,8

66,9

Κ. Ελλάδα

607

25,5

25,5

92,4

Αιγαίο

182

7,6

7,6

100,0

2384

100,0

100,0

Total

306

Εκπαίδευση αναλυτικά
Cumulative
Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

1

,0

,0

,0

1

,0

,0

,1

66

2,8

2,8

2,9

1193

50,0

50,0

52,9

315

13,2

13,2

66,1

763

32,0

32,0

98,1

43

1,8

1,8

99,9

2

,1

,1

100,0

2384

100,0

100,0

Μερικές τάξεις Δημοτικού
Απόφοιτος πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Απόφοιτος Γυμνασίου ή ΣΔΕ
Απόφοιτος Λυκείου (Γενικού ή
Επαγγελματικού)
Απόφοιτος ΙΕΚ/ιδιωτικού
Κολλεγίου/Σχολών
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ
Κάτοχος Μεταπτυχιακού
Κάτοχος Διδακτορικού
Total

Εκπαίδευση ομαδοποιημένη
Cumulative

Valid

Απόφοιτος Δημοτικού Γυμνασίου ή ΣΔΕ
Απόφοιτος Λυκείου (Γενικού
ή Επαγγελματικού)
Απόφοιτος ΙΕΚ ή ιδιωτικού
Κολλεγίου ή Σχολών

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

68

2,9

2,9

2,9

1193

50,0

50,0

52,9

315

13,2

13,2

66,1

808

33,9

33,9

100,0

2384

100,0

100,0

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή
Διδακτορικού
Total

307

Κατηγορίες: Φύλο-Ηλικία-Μειονεκτούντες
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

ND-M-U25

195

8,2

8,2

8,2

ND-M-A25

385

16,1

16,1

24,3

ND-F-U25

274

11,5

11,5

35,8

ND-F-A25

753

31,6

31,6

67,4

D-M-U25

141

5,9

5,9

73,3

D-M-A25

230

9,6

9,6

83,0

D-F-U25

130

5,5

5,5

88,4

D-F-A25

276

11,6

11,6

100,0

2384

100,0

100,0

Total

Μειονεκτούντες ή όχι συμμετέχοντες
Cumulative
Frequency
Valid

Μειονεκτούντες

Percent

Valid Percent

Percent

777

32,6

32,6

32,6

Μη μειονεκτούντες

1607

67,4

67,4

100,0

Total

2384

100,0

100,0

Συμμετέχοντες σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση, προγράμματα κατάρτισης που
οδηγούν σε επαγγελματικό προσόν, μαθητεία ή πρακτική άσκηση
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Όχι

2339

98,1

98,1

98,1

Ναι

45

1,9

1,9

100,0

2384

100,0

100,0

Total

Συμμετέχοντες που εργάζονται εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής
τους
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Όχι

1910

80,1

80,1

80,1

Ναι

474

19,9

19,9

100,0

2384

100,0

100,0

Total

308

Συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται εντός έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Όχι

2342

98,2

98,2

98,2

Ναι

42

1,8

1,8

100,0

2384

100,0

100,0

Total

Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Όχι

1868

78,4

78,4

78,4

Ναι

516

21,6

21,6

100,0

2384

100,0

100,0

Total

Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη
της συμμετοχής τους
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Όχι

2225

93,3

93,3

93,3

Ναι

159

6,7

6,7

100,0

2384

100,0

100,0

Total

Συνδυασμοί αποτελεσμάτων απασχόλησης

Frequency Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

ΌΧΙ απασχόληση άμεσα - ΌΧΙ απασχόληση 6 μήνες

1733

72,7

72,7

72,7

ΝΑΙ απασχόληση άμεσα - ΌΧΙ απασχόληση 6 μήνες

135

5,7

5,7

78,4

ΌΧΙ απασχόληση άμεσα - ΝΑΙ απασχόληση 6 μήνες

339

14,2

14,2

92,6

121

5,1

5,1

97,7

56

2,3

2,3

100,0

2384

100,0

100,0

ΝΑΙ απασχόληση άμεσα - ΝΑΙ απασχόληση 6 μήνες - ΙΔΙΑ
θέση
ΝΑΙ απασχόληση άμεσα - ΝΑΙ απασχόληση 6 μήνες ΑΛΛΗ θέση
Total

309

Κατάσταση στο 6μηνο ομαδοποιημένη
Cumulative

Valid

Απασχολούμενος στο 6μηνο
Άνεργος στο 6μηνο

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

516

21,6

21,6

21,6

1823

76,5

76,5

98,1

45

1,9

1,9

100,0

2384

100,0

100,0

Πρακτικά
ασκούμενος/Συνεχιζόμενη
κατάρτιση/Μαθητεία στο
6μηνο
Total

310

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ολοκληρώσατε την παρέμβαση της ΠΑΝ;
Cumulative
Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

2331

97,8

97,8

97,8

53

2,2

2,2

100,0

2384

100,0

100,0

Ναι, το ολοκλήρωσα
Όχι, αποχώρησα
πρόωρα
Total

Πόσοι μήνες περίπου έχουν μεσολαβήσει από την ολοκλήρωση ή την
πρόωρη αποχώρησή σας από την ΠΑΝ;
Cumulative
Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

6

138

5,8

5,8

5,8

7

51

2,1

2,1

7,9

8

116

4,9

4,9

12,8

9

345

14,5

14,5

27,3

10

601

25,2

25,2

52,5

11

564

23,7

23,7

76,1

12

492

20,6

20,6

96,8

13

28

1,2

1,2

97,9

14

16

,7

,7

98,6

15

12

,5

,5

99,1

16

2

,1

,1

99,2

18

6

,3

,3

99,5

19

1

,0

,0

99,5

24

3

,1

,1

99,6

ΔΘ

9

,4

,4

100,0

2384

100,0

100,0

Total

311

Σε ποιο σημείο του προγράμματος Voucher αποχωρήσατε;
Frequency Percent
Valid Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής
κατάρτισης
Μετά το πέρας της θεωρητικής
κατάρτισης
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής
άσκησης
Total

Valid

Cumulative

Percent

Percent

2

3,8

3,8

3,8

15

28,3

28,3

32,1

36

67,9

67,9

100,0

53

100,0

100,0

Για ποιο λόγο αποχωρήσατε;
Frequency Percent
Valid Προσωπικοί/οικογενειακοί λόγοι
Μη ικανοποίηση από συνθήκες
εργασίας
Βρήκα δουλειά
Κακή συνεργασία/ έλλειψη συνεννόησης
με εργοδότη/ΚΕΚ
Total

Valid

Cumulative

Percent

Percent

20

37,7

37,7

37,7

3

5,7

5,7

43,4

22

41,5

41,5

84,9

8

15,1

15,1

100,0

53

100,0

100,0

312

Ποια ήταν η εργασιακή ή εκπαιδευτική σας κατάσταση 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή
σας από την παρέμβαση της ΠΑΝ
Cumulative

Valid Εργαζόμενος/η
Αυτοαπασχολούμενος-η
Πρακτικά ασκούμενος-η π.χ. για την απόκτηση
άδειας επαγγέ...
Συμμετέχων/ουσα σε πρόγραμμα Μαθητείας μέσω
ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ή ΕΠΑΛ
Συμμετέχων σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης ή
εκπαίδευσης ή...
Είμαι εγγεγραμμένος/η στον ΟΑΕΔ με κάρτα
ανεργίας σε ισχύ
Άνεργος μη εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ
Δεν είμαι εγγεγραμμένος/νη στον ΟΑΕΔ, ούτε
εργάζομαι, αλλ...
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

474

19,9

19,9

19,9

42

1,8

1,8

21,6

11

,5

,5

22,1

17

,7

,7

22,8

17

,7

,7

23,5

1760

73,8

73,8

97,4

42

1,8

1,8

99,1

21

,9

,9

100,0

2384

100,0

100,0

313

2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Πότε λάβατε την προσφορά εργασίας που αποδεχτήκατε;
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Valid Αμέσως μετά την ολοκλήρωση ή την
πρόωρη αποχώρηση από τη...
Από 1 έως 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση
ή την πρόωρη αποχώ...
Από 4 έως 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση
ή την πρόωρη αποχώ...
ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

Percent

187

39,5

39,5

39,5

154

32,5

32,5

71,9

129

27,2

27,2

99,2

4

,8

,8

100,0

474

100,0

100,0

Εκτός από την προσφορά εργασίας που αποδεχτήκατε, λάβατε και άλλες
προσφορές για εργασία εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση ή πρόωρη
αποχώρησή σας από την παρέμβαση της ΠΑΝ;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

92

19,4

19,4

19,4

Όχι

382

80,6

80,6

100,0

Total

474

100,0

100,0

Αν ναι τότε πόσες;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1

37

40,2

40,2

40,2

2

38

41,3

41,3

81,5

3

9

9,8

9,8

91,3

4

2

2,2

2,2

93,5

5

2

2,2

2,2

95,7

7

1

1,1

1,1

96,7

8

2

2,2

2,2

98,9

10

1

1,1

1,1

100,0

92

100,0

100,0

Total

314

Συμμετείχατε στο σκέλος της Πρακτικής άσκησης της ΠΑΝ;
Cumulative
Frequency
Valid

Valid Percent

Percent

Ναι

466

19,5

98,3

98,3

Όχι

8

,3

1,7

100,0

474

19,9

100,0

1910

80,1

2384

100,0

Total
Missing

Percent

System

Total

Εάν ναι, λάβατε προσφορά εργασίας από την επιχείρηση στην οποία
υλοποιήσατε το Πρόγραμμα Πρακτικής άσκησης;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

239

51,3

51,3

51,3

Όχι

227

48,7

48,7

100,0

Total

466

100,0

100,0

Αποδεχτήκατε την προσφορά εργασίας που λάβατε από την επιχείρηση
στην οποία υλοποιήσατε το Πρόγραμμα Πρακτικής άσκησης;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

214

89,5

89,5

89,5

Όχι

25

10,5

10,5

100,0

239

100,0

100,0

Total

H θέση εργασίας που σας προσφέρθηκε από την επιχείρηση στην οποία
υλοποιήσατε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ήταν στο πλαίσιο της Παρέμβασης
της ΠΑΝ; Έγινε δηλαδή μετατροπή της θέσης πρακτικής άσκησης σε θέση
εργασίας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

201

84,1

84,1

84,1

Όχι

36

15,1

15,1

99,2

2

,8

,8

100,0

239

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

315

H θέση εργασίας που σας προσφέρθηκε από την επιχείρηση στην οποία υλοποιήσατε
πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ήταν στο πλαίσιο της Παρέμβασης της ΠΑΝ; Έγινε
δηλαδή μετατροπή της θέσης πρακτικής άσκησης σε θέση εργασίας;
Cumulative
Frequency
Valid

Valid Percent

Percent

Ναι

201

42,4

84,1

84,1

Όχι

36

7,6

15,1

99,2

2

,4

,8

100,0

Total

239

50,4

100,0

System

235

49,6

474

100,0

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Missing

Percent

Total

Η θέση εργασίας που είχατε ακριβώς έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη
αποχώρησή σας από την παρέμβαση της ΠΑΝ πόσο συναφής ήταν με το αντικείμενο της
πρακτικής άσκησης που υλοποιήσατε στο πλαίσιο της ΠΑΝ;
Cumulative
Frequency
Valid

Πολύ μεγάλη σχέση

Percent

Valid Percent

Percent

135

28,5

28,5

28,5

Μεγάλη σχέση

96

20,3

20,3

48,7

Μέτρια σχέση

73

15,4

15,4

64,1

Μικρή σχέση

24

5,1

5,1

69,2

Καμία σχέση

137

28,9

28,9

98,1

9

1,9

1,9

100,0

474

100,0

100,0

Δε γνωρίζω/ΔΑ (αυθ)
Total

Διαθέτετε προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

440

92,8

92,8

92,8

Όχι

34

7,2

7,2

100,0

474

100,0

100,0

Total

316

Πώς αξιολογείτε τη συνάφεια της θέσης εργασίας που είχατε ακριβώς έξι μήνες μετά την
ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή σας από την παρέμβαση της ΠΑΝ σε σχέση με την
προηγούμενη (βασική, κύρια) επαγγελματική σας εμπειρία;
Cumulative
Frequency
Valid

Πολύ μεγάλη σχέση

Percent

Valid Percent

Percent

61

13,9

13,9

13,9

Μεγάλη σχέση

101

23,0

23,0

36,8

Μέτρια σχέση

121

27,5

27,5

64,3

Μικρή σχέση

31

7,0

7,0

71,4

Καμία σχέση

125

28,4

28,4

99,8

1

,2

,2

100,0

440

100,0

100,0

ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

Πώς αξιολογείτε το επίπεδο των απαιτούμενων προσόντων της συγκεκριμένης θέσης εργασίας
σε σχέση με τα προσόντα σας;
Frequency Percent
Valid Διαθέτατε πολύ ανώτερα προσόντα

Valid

Cumulative

Percent

Percent

46

9,7

9,7

9,7

Διαθέτατε ανώτερα προσόντα

143

30,2

30,2

39,9

Διαθέτατε αντίστοιχα προσόντα

266

56,1

56,1

96,0

Διαθέτατε κατώτερα προσόντα

18

3,8

3,8

99,8

1

,2

,2

100,0

474

100,0

100,0

από τα απαιτούμενα για τη...

ΔΓ/ΔΑ(ΑΥΘ)
Total

317

Πώς αξιολογείτε τη συνάφεια των σπουδών σας με το αντικείμενο της θέσης εργασίας που
κατείχατε 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή των πρόωρη αποχώρησή σας από την παρέμβαση
της ΠΑΝ;
Cumulative
Frequency
Valid

Πολύ μεγάλη σχέση

Percent

Valid Percent

Percent

82

17,3

17,3

17,3

Μεγάλη σχέση

103

21,7

21,7

39,0

Μέτρια σχέση

75

15,8

15,8

54,9

Μικρή σχέση

32

6,8

6,8

61,6

Καμία σχέση

175

36,9

36,9

98,5

7

1,5

1,5

100,0

474

100,0

100,0

Δε γνωρίζω/ΔΑ (αυθ)
Total

Αντικείμενο θέσης εργασίας κωδικοποιημένο κατά ISCO
Valid
Frequency Percent Percent
Valid Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά
στελέχη
Επαγγελματίες
Τεχνικοί και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
Υπάλληλοι γραφείου
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών
και πωλητές
Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες
συναφή επαγγέλματα

Cumulative
Percent

4

,8

,8

,8

89

18,8

18,8

19,6

78

16,5

16,5

36,1

69

14,6

14,6

50,6

152

32,1

32,1

82,7

25

5,3

5,3

88,0

21

4,4

4,4

92,4

36

7,6

7,6

100,0

474

100,0

100,0

Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων και εξοπλισμού και
συναρμολογητές (μονταδόροι)
Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και
μικροεπαγγελματίες
Total

318

Είδος απασχόλησης
Cumulative
Frequency
Valid 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

Percent Valid Percent

Percent

287

60,5

60,5

60,5

130

27,4

27,4

88,0

35

7,4

7,4

95,4

1

,2

,2

95,6

19

4,0

4,0

99,6

2

,4

,4

100,0

474

100,0

100,0

Πόσες ώρες ημερησίως αφορούσε η μερική απασχόληση;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1

1

,8

,8

,8

2

6

4,6

4,6

5,4

3

5

3,8

3,8

9,2

4

65

50,0

50,0

59,2

5

19

14,6

14,6

73,8

6

34

26,2

26,2

100,0

130

100,0

100,0

Total

Πόσες μέρες την εβδομάδα αφορούσε η μερική εκ περιτροπής εργασίας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1

1

2,9

2,9

2,9

2

4

11,4

11,4

14,3

3

12

34,3

34,3

48,6

4

12

34,3

34,3

82,9

5

5

14,3

14,3

97,1

ΔΘ

1

2,9

2,9

100,0

35

100,0

100,0

Total

319

Και η επιλογή της μερικής απασχόλησης/εκ περιτροπής εργασίας 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

22

13,3

13,3

13,3

142

86,1

86,1

99,4

1

,6

,6

100,0

165

100,0

100,0

Μη εθελοντική με
πρωτοβουλία του
εργοδότη
ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

Και το είδος σύμβασης της θέσης εργασίας που σας προσφέρθηκε ήταν...;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Αορίστου χρόνου

251

53,0

53,0

53,0

Ορισμένου χρόνου

190

40,1

40,1

93,0

8

1,7

1,7

94,7

16

3,4

3,4

98,1

9

1,9

1,9

100,0

474

100,0

100,0

Σύμβαση έργου με
υποχρέωση παρουσίας
στην επιχείρηση
ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Άλλο (αυθ)
Total

320

Ποια ήταν η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου σε μήνες;
Cumulative
Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

1

2

1,1

1,1

1,1

1

11

5,8

5,8

6,8

2

1

,5

,5

7,4

2

12

6,3

6,3

13,7

3

1

,5

,5

14,2

3

25

13,2

13,2

27,4

4

1

,5

,5

27,9

4

14

7,4

7,4

35,3

5

40

21,1

21,1

56,3

6

33

17,4

17,4

73,7

7

5

2,6

2,6

76,3

8

9

4,7

4,7

81,1

9

19

10,0

10,0

91,1

10

4

2,1

2,1

93,2

11

3

1,6

1,6

94,7

12

6

3,2

3,2

97,9

18

1

,5

,5

98,4

24

1

,5

,5

98,9

ΔΘ/ΔΑ (αυθ)

2

1,1

1,1

100,0

190

100,0

100,0

Total

Και ο τομέας της θέσης εργασίας που είχατε είναι...;
Cumulative
Frequency
Valid

Ιδιωτικός
Δημόσιος, με την επιχείρηση να είναι
Νομικό Πρόσωπο Δημοσ...
Δημόσιος, με την επιχείρηση να είναι
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτ...
Δημόσιος, δεν γνωρίζω Νομικό
Πρόσωπο (αυθ)
ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

Percent

Valid Percent

Percent

423

89,2

89,2

89,2

26

5,5

5,5

94,7

6

1,3

1,3

96,0

16

3,4

3,4

99,4

3

,6

,6

100,0

474

100,0

100,0
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Ύψος της καθαρής μηνιαίας αμοιβής ομαδοποιημένο
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

<300 ευρώ

64

13,5

13,5

13,5

301-400 ευρώ

82

17,3

17,3

30,8

401-500 ευρώ

157

33,1

33,1

63,9

501-600 ευρώ

59

12,4

12,4

76,4

>600 ευρώ

74

15,6

15,6

92,0

ΔΓ/ΔΑ (αυθ)

38

8,0

8,0

100,0

474

100,0

100,0

Total

Στη μηνιαία αμοιβή της προσφερόμενης θέσης αναγνωρίστηκε η προηγούμενη επαγγελματική σας
εμπειρία (τριετίες);
Cumulative
Frequency
Valid Δεν μου αναγνωρίστηκε διότι δεν είχα
προηγούμενη επαγγελμ...
Δεν μου αναγνωρίστηκε παρόλο που
διέθετα επαρκή επαγγελμα...
Μου αναγνωρίστηκε στο σύνολό της
Μου αναγνωρίστηκε ένα μέρος της (πχ
μια τριετία)
ΔΓ/ΔΑ (αυθ)
Total

Percent Valid Percent

Percent

213

44,9

44,9

44,9

115

24,3

24,3

69,2

63

13,3

13,3

82,5

56

11,8

11,8

94,3

27

5,7

5,7

100,0

474

100,0

100,0

Είχε χρειαστεί να παραμείνετε πέραν του συμβατικού σας ωραρίου στην επιχείρηση
που εργαζόσασταν έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή σας
από την παρέμβαση της ΠΑΝ;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

205

43,2

43,2

43,2

Όχι

267

56,3

56,3

99,6

2

,4

,4

100,0

474

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total
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Αμειφθήκατε για την υπερεργασία – υπερωρία σας;
Frequency Percent Valid Percent
Valid

Cumulative Percent

Ναι

114

55,6

55,6

55,6

Οχι

89

43,4

43,4

99,0

2

1,0

1,0

100,0

205

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

Είχατε αντιμετωπίσει χρονικές καθυστερήσεις ως προς την μηνιαία καταβολή του μισθού σας;
Frequency Percent Valid Percent
Valid

Cumulative Percent

Ναι

76

16,0

16,0

16,0

Όχι

397

83,8

83,8

99,8

1

,2

,2

100,0

474

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

Εάν ναι για πόσο χρονικό διάστημα (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ)
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

2

4

5,3

5,3

5,3

3

1

1,3

1,3

6,6

4

2

2,6

2,6

9,2

5

1

1,3

1,3

10,5

7

4

5,3

5,3

15,8

10

6

7,9

7,9

23,7

12

1

1,3

1,3

25,0

14

3

3,9

3,9

28,9

15

5

6,6

6,6

35,5

20

2

2,6

2,6

38,2

21

2

2,6

2,6

40,8

30

12

15,8

15,8

56,6

40

1

1,3

1,3

57,9

45

3

3,9

3,9

61,8

60

10

13,2

13,2

75,0

90

10

13,2

13,2

88,2
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ΔΘ (ΑΥΘ)

4

5,3

5,3

93,4

120

3

3,9

3,9

97,4

135

1

1,3

1,3

98,7

210

1

1,3

1,3

100,0

76

100,0

100,0

Total

Υπήρχε απόκλιση μεταξύ της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αμοιβής σας και της
πραγματικής αμοιβής;
Cumulative
Frequency
Valid

Όχι
Ναι, η πραγματική μου
αμοιβή είναι μικρότερη
Ναι, η πραγματική μου
αμοιβή είναι μεγαλύτερη
ΔΓ/ΔΑ (αυθ)
Total

Percent

Valid Percent

Percent

417

88,0

88,0

88,0

24

5,1

5,1

93,0

19

4,0

4,0

97,0

14

3,0

3,0

100,0

474

100,0

100,0

Τα ένσημα που κατέβαλλε ο εργοδότης σας, αντιστοιχούν στο ωράριο εργασίας σας;
Cumulative
Frequency
Valid

Ναι
Όχι, είναι λιγότερα
Όχι, είναι περισσότερα
ΔΓ/ΔΑ (αυθ)
Total

Percent

Valid Percent

Percent

402

84,8

84,8

84,8

37

7,8

7,8

92,6

1

,2

,2

92,8

34

7,2

7,2

100,0

474

100,0

100,0
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Η επιχείρηση που εργαζόσασταν ακριβώς 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την
πρόωρη αποχώρησή σας από την παρέμβαση της ΠΑΝ, σας διέθεσε κάποια άλλη
πρόσθετη παροχή με έμμεσο ή άμεσο οικονομικό αντίκτυπο (πχ κουπόνια
σουπερμάρ...
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

56

11,8

11,8

11,8

Όχι

416

87,8

87,8

99,6

2

,4

,4

100,0

474

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ (αυθ)
Total

22β) Εάν ΝΑΙ, ποια;
Responses
N
Κουπόνια Σούπερ μάρκετ

Percent of

Percent

Cases

23

37,1%

41,1%

Έξοδα βενζίνης/Μεταφορικά

8

12,9%

14,3%

Κουπόνια/εκπτώσεις για έξοδα σίτισης

5

8,1%

8,9%

11

17,7%

19,6%

Παραχώρηση εταιρικού αυτοκινήτου

3

4,8%

5,4%

Εκπαίδευση με πληρωμένα έξοδα

2

3,2%

3,6%

1

1,6%

1,8%

Ιατρική κάλυψη

2

3,2%

3,6%

Χρηματικό bonus

1

1,6%

1,8%

Παροχή εταιρικού τηλεφώνου

3

4,8%

5,4%

Άλλο

3

4,8%

5,4%

62

100,0%

110,7%

Εκπτώσεις σε αγορές από συγκεκριμένα
καταστήματα

Έξοδα διαμονής μακριά από τον τόπο
κατοικίας

Total
a. Group
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Η επιχείρηση που εργαζόσασταν σας παρείχε κάποια πρόσθετη ασφάλιση ή υγειονομική
κάλυψη (ιδιωτική ασφάλειας);
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

48

10,1

10,1

10,1

Όχι

417

88,0

88,0

98,1

9

1,9

1,9

100,0

474

100,0

100,0

Δεν γνωρίζω (αυθ)
Total

Τηρούνταν οι προβλεπόμενοι – ενδεδειγμένοι κανόνες υγείας και ασφάλειας στο
χώρο εργασία σας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

456

96,2

96,2

96,2

Όχι

11

2,3

2,3

98,5

7

1,5

1,5

100,0

474

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ (αυθ)
Total

Μπορείτε να αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα όπου δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι –
ενδεδειγμένοι κανόνες υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασία σας;
Frequenc
y
Valid

Δεν είχε γίνει απεντόμωση
σε πατάρια/αποθήκες
Όχι καλός καθαρισμός
τουαλετών
Έλλειψη εξοπλισμού
ασφαλείας (στολές, γάντια)
Κακός αερισμός χώρου
Total

Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

2

18,2

18,2

18,2

1

9,1

9,1

27,3

6

54,5

54,5

81,8

2

18,2

18,2

100,0

11

100,0

100,0
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Στο χρονικό διάστημα που εργάζεστε ή εργαζόσασταν στην επιχείρηση που
σας απασχολούσε ακριβώς 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη
αποχώρησή σας από την παρέμβαση της ΠΑΝ, έχετε υποστεί κάποιου
είδους βλαπτική μεταβολή...
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

25

5,3

5,3

5,3

Όχι

449

94,7

94,7

100,0

Total

474

100,0

100,0

Τι είδους βλαπτική μεταβολή έχετε υποστεί;
Frequency Percent
Valid Μετατροπή από πλήρη σε μερική

Valid

Cumulative

Percent

Percent

5

20,0

20,0

20,0

3

12,0

12,0

32,0

2

8,0

8,0

40,0

4

16,0

16,0

56,0

3

12,0

12,0

68,0

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

3

12,0

12,0

80,0

Άλλο

5

20,0

20,0

100,0

Total

25

100,0

100,0

απασχόληση
Μετατροπή από πλήρη σε εκ περιτροπής
εργασία
Διαθεσιμότητα
Λιγότερες ώρες (ενώ είστε ήδη σε μερική
απασχόληση)
Λιγότερες ημέρες (ενώ είστε ήδη σε εκ
περιτροπής εργασία)

Υπήρχε πρόθεση από την επιχείρηση για παροχή προγράμματος κατάρτισης
σχετικής με τη θέση εργασίας που κατείχατε;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

81

17,1

17,1

17,1

Όχι

380

80,2

80,2

97,3

13

2,7

2,7

100,0

474

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ (αυθ)
Total
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Γενικά θα δεχόσασταν να συμμετάσχετε σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης σχετικό
με το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης εργασίας σας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

346

73,0

73,0

73,0

Όχι

113

23,8

23,8

96,8

15

3,2

3,2

100,0

474

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ(ΑΥΘ)
Total

Ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες σας από τη θέση εργασίας σας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Απόλυτα

122

25,7

25,7

25,7

Πολύ

168

35,4

35,4

61,2

Μέτρια

152

32,1

32,1

93,2

Λίγο

13

2,7

2,7

96,0

Καθόλου

19

4,0

4,0

100,0

474

100,0

100,0

Total

Αυτή τη χρονική στιγμή, εργάζεστε ακόμα σε αυτήν τη θέση εργασίας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

286

60,3

60,3

60,3

Όχι

188

39,7

39,7

100,0

Total

474

100,0

100,0

Παρά το γεγονός ότι εργάζεστε, είστε σε διαδικασία αναζήτησης – εύρεσης νέας
εργασίας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

115

40,2

40,2

40,2

Όχι

170

59,4

59,4

99,7

1

,3

,3

100,0

286

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total
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29γ) Εάν ΝΑΙ, γιατί;
Responses
N

Percent of

Percent

Θέλω πλήρη απασχόληση

Cases

60

23,3%

52,2%

93

36,2%

80,9%

62

24,1%

53,9%

2

0,8%

1,7%

3

1,2%

2,6%

14

5,4%

12,2%

Θέλω προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

8

3,1%

7,0%

Ψάχνω για σύμβαση αορίστου χρόνου

6

2,3%

5,2%

Θέλω περισσότερες παροχές

2

0,8%

1,7%

5

1,9%

4,3%

2

0,8%

1,7%

257

100,0%

223,5%

Θέλω κάτι συναφές με το αντικείμενο
σπουδών μου
Θέλω καλύτερες αποδοχές
Ψάχνω δουλειά κοντά στο χώρο κατοικίας
μου
Ψάχνω για καλύτερο εργασιακό
περιβάλλον
Θέλω πιο βολικό ωράριο

Απόκτηση εμπειρίας και σε άλλα
αντικείμενα
Άλλο
Total
a. Group

Και είστε διατεθειμένοι να αναζητήσετε εργασία στο εξωτερικό;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

49

42,6

42,6

42,6

Όχι

64

55,7

55,7

98,3

2

1,7

1,7

100,0

115

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

Γιατί δεν εργάζεστε ακόμα σε αυτήν τη θέση εργασίας;
Cumulative
Frequency
Valid

Παραιτήθηκα -

Percent

Valid Percent

Percent

53

28,2

28,2

28,2

26

13,8

13,8

42,0

Έληξε η σύμβασή μου

109

58,0

58,0

100,0

Total

188

100,0

100,0

αποχώρησα οικιοθελώς
Απολύθηκα
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Παρακαλώ αναφέρετε το ΣΥΝΟΛΙΚΟ χρονικό διάστημα σε μήνες που
απασχοληθήκατε ή απασχολείστε στην θέση εργασίας που κατείχατε 6 μήνες
μετά την ολοκλήρωση ή της πρόωρη αποχώρησή σας από την παρέμβαση της
ΠΑΝ
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1

14

3,0

3,0

3,0

2

17

3,6

3,6

6,5

3

35

7,4

7,4

13,9

4

50

10,5

10,5

24,5

5

82

17,3

17,3

41,8

6

81

17,1

17,1

58,9

7

41

8,6

8,6

67,5

8

32

6,8

6,8

74,3

9

36

7,6

7,6

81,9

10

34

7,2

7,2

89,0

11

15

3,2

3,2

92,2

12

21

4,4

4,4

96,6

13

4

,8

,8

97,5

14

1

,2

,2

97,7

15

3

,6

,6

98,3

16

1

,2

,2

98,5

18

3

,6

,6

99,2

ΔΘ (αυθ)

4

,8

,8

100,0

474

100,0

100,0

Total
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Στο μεσοδιάστημα μετά τον 1ο μήνα (28 μέρες) από την ολοκλήρωση ή την πρόωρη
αποχώρησή σας από την παρέμβαση της ΠΑΝ και πριν βρείτε τη θέση εργασίας που κατείχατε
6 μήνες μετά ήσασταν...;
Cumulative
Frequency
Valid

Εργαζόμενος

Percent

Valid Percent

Percent

156

32,9

32,9

32,9

Αυτοαπασχολούμενος

9

1,9

1,9

34,8

Πρακτικά ασκούμενος

3

,6

,6

35,4

11

2,3

2,3

37,8

232

48,9

48,9

86,7

13

2,7

2,7

89,5

46

9,7

9,7

99,2

Άλλο

4

,8

,8

100,0

Total

474

100,0

100,0

Παρακολουθούσα
Πρόγραμμα
Επαγγελματικής
Κατάρτισης
Άνεργος
ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Βρήκα κατευθείαν τη
θέση εργασίας που είχα
στους 6 μήνες (αυθ)

32) Στο μεσοδιάστημα μετά τον 1ο μήνα και πριν βρείτε τη θέση εργασίας που κατείχατε 6
μήνες μετά ήσασταν:
Responses
N
Εργαζόμενος

Percent of

Percent

Cases

156

31,5%

32,9%

Αυτοαπασχολούμενος

9

1,8%

1,9%

Πρακτικά ασκούμενος

3

0,6%

0,6%

12

2,4%

2,5%

253

51,0%

53,4%

13

2,6%

2,7%

46

9,3%

9,7%

4

0,8%

0,8%

496

100,0%

104,6%

Παρακολουθούσα Πρόγραμμα Επαγγελματικής
Κατάρτισης
Άνεργος
ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Βρήκα κατευθείαν τη θέση εργασίας που είχα
στους 6 μήνες (αυθ)
Άλλο
Total
a. Group
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Με ποιο τρόπο διακόπηκε αυτή η απασχόλησή σας;
Cumulative
Frequency
Valid

Παραιτήθηκα χωρίς να

Percent

Valid Percent

Percent

9

5,8

5,8

5,8

14

9,0

9,0

14,7

Απολύθηκα

14

9,0

9,0

23,7

Έληξε η σύμβασή μου

23

14,7

14,7

38,5

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

12

7,7

7,7

46,2

Δεν έχει διακοπεί (αυθ)

84

53,8

53,8

100,0

156

100,0

100,0

έχω βρει άλλη εργασία
Παραιτήθηκα γιατί
βρήκα άλλη εργασία

Total

Η θέση εργασίας που κατείχατε 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή της πρόωρη αποχώρησή σας
από την παρέμβαση της ΠΑΝ σε σχέση με την ακριβώς προηγούμενη απασχόλησή σας ήταν...;
Cumulative
Frequency
Valid

Καλύτερη σε σχέση με
την προηγούμενη
Χειρότερη σε σχέση με
την προηγούμενη
Αντίστοιχη – ανάλογη με
την προηγούμενη
Δεν Ξέρω – Δεν Γνωρίζω
(ΑΥΘ)
Total

Percent

Valid Percent

Percent

201

42,4

42,4

42,4

32

6,8

6,8

49,2

174

36,7

36,7

85,9

67

14,1

14,1

100,0

474

100,0

100,0
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35α) Σε ποιους παράγοντες είναι καλύτερη

Responses
N

Percent

Percent of
Cases

91

10,4%

45,3%

Αποδοχές

105

12,0%

52,2%

Ασφάλιση

99

11,3%

49,3%

103

11,8%

51,2%

88

10,1%

43,8%

105

12,0%

52,2%

Χρονική διάρκεια σύμβασης εργασίας

70

8,0%

34,8%

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία

82

9,4%

40,8%

129

14,8%

64,2%

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

1

0,1%

0,5%

Άλλο

1

0,1%

0,5%

874

100,0%

434,8%

Ωράριο

Υπάρχουν προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και
σταδιοδρο...
Ανταπόκριση στα προσόντα μου (εκπαίδευση και
επαγγελματικ...
Συνάφεια με το αντικείμενο των σπουδών μου ή με τις
επαγγ...

Εργασιακό-επαγγελματικό περιβάλλον

Total

35 β) Σε ποιους παράγοντες είναι χειρότερη

Responses
N

Cases

Ωράριο

16

23,9%

50,0%

Αποδοχές

16

23,9%

50,0%

Ασφάλιση

5

7,5%

15,6%

8

11,9%

25,0%

8

11,9%

25,0%

8

11,9%

25,0%

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία

3

4,5%

9,4%

Εργασιακό-επαγγελματικό περιβάλλον

3

4,5%

9,4%

67

100,0%

209,4%

Υπάρχουν προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και
σταδιοδρο...
Ανταπόκριση στα προσόντα μου (εκπαίδευση και
επαγγελματικ...
Συνάφεια με το αντικείμενο των σπουδών μου ή με
τις επαγγ...

Total

Percent

Percent of
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37) Πιο σημαντικοί παράγοντες που είχε η προσφερόμενη σε εσάς θέση εργασίας
Responses
N

Percent

Cases

Με εξυπηρετεί ο τόπος εργασίας

257

9,8%

54,2%

Με εξυπηρετεί το ωράριο

249

9,5%

52,5%

202

7,7%

42,6%

212

8,1%

44,7%

195

7,5%

41,1%

Έχει ικανοποιητικές αποδοχές

237

9,1%

50,0%

Είναι πλήρους απασχόλησης

207

7,9%

43,7%

Είναι με σύμβαση αορίστου χρόνου

172

6,6%

36,3%

Έχει πλήρη ασφάλιση

265

10,1%

55,9%

291

11,1%

61,4%

321

12,3%

67,7%

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

4

0,2%

0,8%

Άλλο

3

0,1%

0,6%

2615

100,0%

551,7%

Υπάρχουν προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
και σταδιοδρο...
Ανταποκρίνεται στα προσόντα μου (εκπαίδευση
και επαγγελμα...
Υπάρχει συνάφεια με το αντικείμενο των σπουδών
μου ή με τ...

Τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας...
Υπάρχει καλό εργασιακό-επαγγελματικό
περιβάλλον

Total

Percent of
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37) Δύο πιο σημαντικοί παράγοντες που είχε η προσφερόμενη σε εσάς θέση εργασίας
Responses

Percent of

N

Percent

Cases

Με εξυπηρετεί ο τόπος εργασίας

84

9,2%

17,7%

Με εξυπηρετεί το ωράριο

63

6,9%

13,3%

86

9,4%

18,1%

35

3,8%

7,4%

93

10,2%

19,6%

110

12,1%

23,2%

Είναι πλήρους απασχόλησης

60

6,6%

12,7%

Είναι με σύμβαση αορίστου χρόνου

44

4,8%

9,3%

108

11,9%

22,8%

52

5,7%

11,0%

167

18,3%

35,2%

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

5

0,5%

1,1%

Άλλο

4

0,4%

0,8%

911

100,0%

192,2%

Υπάρχουν προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και
σταδιοδρο...
Ανταποκρίνεται στα προσόντα μου (εκπαίδευση και
επαγγελμα...
Υπάρχει συνάφεια με το αντικείμενο των σπουδών μου ή με
τ...
Έχει ικανοποιητικές αποδοχές

Έχει πλήρη ασφάλιση
Τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας...
Υπάρχει καλό εργασιακό-επαγγελματικό περιβάλλον

Total

Σε περίπτωση που η προσφερόμενη σε εσάς εργασία δεν πληρούσε κάποιους από
τους παράγοντες που αναφέρατε θα την αποδεχόσασταν;
Cumulative
Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

258

54,4

54,7

54,7

Όχι

177

37,3

37,5

92,2

37

7,8

7,8

100,0

472

99,6

100,0

2

,4

474

100,0

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total
Missing
Total

System
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3. ΑΥΤΟΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
Τι είδους αυτοαπασχόληση είχατε αναλάβει ακριβώς 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή σας
από την παρέμβαση της ΠΑΝ;
Cumulative
Frequency
Valid Αυτοαπασχολούμενος/η

Percent

Valid Percent

Percent

15

35,7

35,7

35,7

Αυτοαπασχολούμενος/η σε 1 εργοδότη

6

14,3

14,3

50,0

Εργοδότης

4

9,5

9,5

59,5

4

9,5

9,5

69,0

11

26,2

26,2

95,2

2

4,8

4,8

100,0

42

100,0

100,0

Συμβοηθούν μέλος στην οικογενειακή επιχείρηση με
δηλωμένη...
Συμβοηθούν μέλος στην οικογενειακή επιχείρηση
χωρίς αμοιβή...
Βρίσκομαι σε φάση έναρξης επαγγέλματος
Total

Πότε προχωρήσατε στην ανάληψη της συγκεκριμένης δράσης αυτοαπασχόλησης;
Cumulative
Frequency
Valid

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης της ΠΑΝ -

παρέμβασης της ΠΑΝ

Percent

21,4

21,4

21,4

23

54,8

54,8

76,2

9

21,4

21,4

97,6

1

2,4

2,4

100,0

42

100,0

100,0

Από 4-6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της
παρέμβασης της ΠΑΝ
ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

Valid Percent

9

προγράμματος Vo...
Έως 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της

Percent

Στο μεσοδιάστημα μετά τον 1ο μήνα (28 μέρες) από την ολοκλήρωση ή την πρόωρη
αποχώρησή σας από την παρέμβαση της ΠΑΝ και μέχρι να αναλάβετε τη δράση
αυτοαπασχόλησης που διατηρούσατε ακριβώς 6 μήνες μετά ήσασταν...;
Cumulative
Frequency
Valid

Εργαζόμενος

Percent

Valid Percent

Percent

1

2,4

2,4

2,4

Αυτοαπασχολούμενος

20

47,6

47,6

50,0

Άνεργος

21

50,0

50,0

100,0

Total

42

100,0

100,0
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Σε αυτό το διάστημα, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρησή
σας από την ΠΑΝ και μέχρι να αναλάβετε δράση αυτοαπασχόλησης είχατε
δεχθεί προσφορά εργασίας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

5

11,9

11,9

11,9

Όχι

37

88,1

88,1

100,0

Total

42

100,0

100,0

44) Γιατί επιλέξατε να αναλάβετε δράση αυτοαπασχόλησης;
Responses
N
Δεν έγινα αποδέκτης καμίας
προσφοράς εργασίας
Δεν με ικανοποιούσε η προσφορά
εργασίας
Επιθυμώ να είμαι
αυτοαπασχολούμενος
Total

Percent of
Percent

Cases

17

34,7%

40,5%

4

8,2%

9,5%

28

57,1%

66,7%

49

100,0%

116,7%
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Αντικείμενο επιχείρησης κωδικοποιημένο κατά ΣΤΑΚΟΔ
Valid
Frequency Percent Percent
Valid ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Cumulative
Percent

7

16,7

16,7

16,7

2

4,8

4,8

21,4

7

16,7

16,7

38,1

5

11,9

11,9

50,0

8

19,0

19,0

69,0

6

14,3

14,3

83,3

3

7,1

7,1

90,5

1

2,4

2,4

92,9

2

4,8

4,8

97,6

1

2,4

2,4

100,0

42

100,0

100,0

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
Total
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Πόσους μήνες λειτουργεί η επιχείρησή σας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

3

5

11,9

11,9

11,9

4

1

2,4

2,4

14,3

5

3

7,1

7,1

21,4

6

5

11,9

11,9

33,3

7

3

7,1

7,1

40,5

8

5

11,9

11,9

52,4

9

1

2,4

2,4

54,8

10

3

7,1

7,1

61,9

12

3

7,1

7,1

69,0

18

1

2,4

2,4

71,4

36

1

2,4

2,4

73,8

42

1

2,4

2,4

76,2

72

1

2,4

2,4

78,6

108

1

2,4

2,4

81,0

120

2

4,8

4,8

85,7

240

1

2,4

2,4

88,1

300

1

2,4

2,4

90,5

348

2

4,8

4,8

95,2

360

1

2,4

2,4

97,6

480

1

2,4

2,4

100,0

42

100,0

100,0

Total

Η επιχείρηση λειτουργεί αδιαλείπτως μέχρι σήμερα;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

34

81,0

81,0

81,0

Όχι

8

19,0

19,0

100,0

42

100,0

100,0

Total
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Έχετε πάρει επιδότηση από τον ΟΑΕΔ ή κάποιο άλλο πρόγραμμα επιδότησης για τη
δημιουργία της επιχείρησης;
Cumulative
Frequency
Valid

Ναι, πήρα κάποια

Percent

Valid Percent

Percent

3

7,1

7,1

7,1

Όχι, δεν πήρα

39

92,9

92,9

100,0

Total

42

100,0

100,0

επιδότηση

Ποια είναι η νομική μορφή της επιχείρησής σας;
Cumulative
Frequency
Valid

Ατομική Επιχείρηση
ΟΕ (Ομόρρυθμη Εταιρία)
ΕΠΕ (Εταιρία
Περιορισμένης Ευθύνης)
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική
Εταιρία
ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

Percent

Valid Percent

Percent

34

81,0

81,0

81,0

2

4,8

4,8

85,7

1

2,4

2,4

88,1

3

7,1

7,1

95,2

2

4,8

4,8

100,0

42

100,0

100,0

Πόσους υπαλλήλους απασχολεί η επιχείρησή σας εξαιρουμένου του εαυτού
σας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

0

29

69,0

69,0

69,0

1

4

9,5

9,5

78,6

2

4

9,5

9,5

88,1

4

2

4,8

4,8

92,9

5

1

2,4

2,4

95,2

7

1

2,4

2,4

97,6

ΔΓ (αυθ)

1

2,4

2,4

100,0

42

100,0

100,0

Total
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Πόσες ώρες (προσεγγιστικά) ασχολείστε κατά μέσο όρο εβδομαδιαίως στην
επιχείρησή σας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

4

1

2,4

2,4

2,4

7

1

2,4

2,4

4,8

10

1

2,4

2,4

7,1

14

1

2,4

2,4

9,5

15

4

9,5

9,5

19,0

18

2

4,8

4,8

23,8

20

1

2,4

2,4

26,2

24

1

2,4

2,4

28,6

30

4

9,5

9,5

38,1

35

3

7,1

7,1

45,2

40

5

11,9

11,9

57,1

42

2

4,8

4,8

61,9

45

1

2,4

2,4

64,3

48

2

4,8

4,8

69,0

50

2

4,8

4,8

73,8

55

1

2,4

2,4

76,2

60

2

4,8

4,8

81,0

70

1

2,4

2,4

83,3

80

1

2,4

2,4

85,7

90

1

2,4

2,4

88,1

ΔΓ (αυθ)

4

9,5

9,5

97,6

100

1

2,4

2,4

100,0

42

100,0

100,0

Total

341

Ποιο είναι το εύρος (κατά προσέγγιση) του πελατολογίου σας ανά μήνα;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1

5

11,9

11,9

11,9

2

1

2,4

2,4

14,3

3

2

4,8

4,8

19,0

4

1

2,4

2,4

21,4

5

1

2,4

2,4

23,8

6

2

4,8

4,8

28,6

10

2

4,8

4,8

33,3

12

1

2,4

2,4

35,7

20

3

7,1

7,1

42,9

40

1

2,4

2,4

45,2

19

45,2

45,2

90,5

150

1

2,4

2,4

92,9

200

1

2,4

2,4

95,2

320

1

2,4

2,4

97,6

600

1

2,4

2,4

100,0

42

100,0

100,0

ΔΓ (αυθ)

Total

Σε ποιο ποσό υπολογίζεται ότι ανέρχονται τα μηνιαία έσοδα (όχι καθαρό κέρδος)
της επιχείρησή σας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

50

1

2,4

2,4

2,4

70

1

2,4

2,4

4,8

200

2

4,8

4,8

9,5

290

1

2,4

2,4

11,9

400

4

9,5

9,5

21,4

500

2

4,8

4,8

26,2

600

2

4,8

4,8

31,0

700

1

2,4

2,4

33,3

800

2

4,8

4,8

38,1

900

1

2,4

2,4

40,5

19

45,2

45,2

85,7

1000

2

4,8

4,8

90,5

1500

1

2,4

2,4

92,9

ΔΓ/ΔΑ (αυθ)

342

2000

1

2,4

2,4

95,2

4250

1

2,4

2,4

97,6

5000

1

2,4

2,4

100,0

Total

42

100,0

100,0

Ποια ήταν η συνάφεια του προγράμματος κατάρτισης που παρακολουθήσατε με το
αντικείμενο της αυτοαπασχόλησής σας;
Cumulative
Frequency
Valid

Πολύ μεγάλη σχέση

Percent

Valid Percent

Percent

5

11,9

11,9

11,9

Μεγάλη σχέση

11

26,2

26,2

38,1

Μέτρια σχέση

7

16,7

16,7

54,8

Μικρή σχέση

2

4,8

4,8

59,5

Καμία σχέση

17

40,5

40,5

100,0

Total

42

100,0

100,0

Θεωρείτε ότι η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα κατάρτισης σας βοήθησε ή στο να
ανοίξετε την επιχείρησή σας ή σας ενθάρρυνε προς την επιχειρηματικότητα;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

28

66,7

66,7

66,7

Όχι

13

31,0

31,0

97,6

1

2,4

2,4

100,0

42

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

343

52β) Εάν ΝΑΙ, με ποιον τρόπο;
Responses
N

Total

Percent

Percent of
Cases

Αντικείμενο κατάρτισης συναφές

4

13,8%

14,8%

Κατανόησα πως λειτουργεί μια επιχείρηση

6

20,7%

22,2%

Έμαθα να διαχειρίζομαι πελάτες

1

3,4%

3,7%

Έμαθα να στήνω το χώρο της επιχείρησης

1

3,4%

3,7%

Εξοικειώθηκα με εργασιακό περιβάλλον

1

3,4%

3,7%

Ανέλαβα πρωτοβουλίες

1

3,4%

3,7%

Απέκτησα εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης

3

10,3%

11,1%

Με βοήθησε οικονομικά

2

6,9%

7,4%

Μέσω δικτύωσης με μελλοντικούς πελάτες

2

6,9%

7,4%

Διεύρυνση γνώσεων/αντιλήψεων

3

10,3%

11,1%

Κοινωνικοποίηση/ομαδικότητα

1

3,4%

3,7%

Άλλο

1

3,4%

3,7%

ΔΓ/ΔΑ (αυθ)

3

10,3%

11,1%

29

100,0%

107,4%

344

4. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ

Πότε ξεκινήσατε αυτήν την πρακτική άσκηση;
Frequency Percent
Valid Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης της
ΠΑΝ (προγράμματος Vou...
Έως 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της
παρέμβασης της ΠΑΝ
Από 4-6 μήνες μετά την ολοκλήρωση
της παρέμβασης της ΠΑΝ
Total

Valid

Cumulative

Percent

Percent

2

18,2

18,2

18,2

7

63,6

63,6

81,8

2

18,2

18,2

100,0

11

100,0

100,0

Στο μεσοδιάστημα μετά τον 1ο μήνα (28 μέρες) από την ολοκλήρωση ή την πρόωρη
αποχώρησή σας από την παρέμβαση της ΠΑΝ και πριν ξεκινήσετε τη συγκεκριμένη πρακτική
άσκηση 6 μήνες μετά ήσασταν...;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Εργαζόμενος

2

18,2

18,2

18,2

Πρακτικά Ασκούμενος

2

18,2

18,2

36,4

Άνεργος

7

63,6

63,6

100,0

11

100,0

100,0

Total

Σε αυτό το διάστημα, δηλαδή μετά τον 1ο μήνα (28 μέρες) από την
ολοκλήρωση ή πρόωρη αποχώρησή σας από την ΠΑΝ και μέχρι να
ξεκινήσετε τη συγκεκριμένη πρακτική άσκηση είχατε δεχθεί προσφορά
εργασίας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

5

45,5

45,5

45,5

Όχι

6

54,5

54,5

100,0

11

100,0

100,0

Total

345

Σε ποιο πλαίσιο θα εντάσσατε αυτή τη θέση πρακτικής άσκησης;
Frequency Percent
Valid Της φοίτησης σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Valid

Cumulative

Percent

Percent

3

27,3

27,3

27,3

3

27,3

27,3

54,5

1

9,1

9,1

63,6

1

9,1

9,1

72,7

2

18,2

18,2

90,9

Άλλο

1

9,1

9,1

100,0

Total

11

100,0

100,0

Των σπουδών μου σε ΙΕΚ
Των σπουδών σε άλλες σχόλες (π.χ.
Τουριστικές, Ακαδημία Ε...
ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Της φοίτησης σε τεχνικό/
επαγγελματικό λύκειο (αυθ)

Αντικείμενο της συγκεκριμένης πρακτικής άσκησης κωδικοποιημένο κατά ISCO
Cumulative
Frequency
Valid

Επαγγελματίες
Τεχνικοί και ασκούντες
συναφή επαγγέλματα

Percent

Valid Percent

Percent

3

27,3

27,3

27,3

1

9,1

9,1

36,4

4

36,4

36,4

72,7

3

27,3

27,3

100,0

11

100,0

100,0

Απασχολούμενοι στην
παροχή υπηρεσιών και
πωλητές
Ειδικευμένοι τεχνίτες και
ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
Total

346

Κλάδος επιχείρησης πρακτικής άσκησης κωδικοποιημένος κατά ΣΤΑΚΟΔ
Valid

Cumulative

Frequency Percent Percent
Valid ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Percent

1

9,1

9,1

9,1

3

27,3

27,3

36,4

1

9,1

9,1

45,5

2

18,2

18,2

63,6

2

18,2

18,2

81,8

1

9,1

9,1

90,9

1

9,1

9,1

100,0

11

100,0

100,0

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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

6

54,5

54,5

54,5

Όχι

5

45,5

45,5

100,0

11

100,0

100,0

Total

347

Ποιο ήταν το ύψος της επιδότησης/αμοιβής στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης
που παρακολουθήσατε μετά τη συμμετοχή σας στην παρέμβαση της ΠΑΝ
(πρόγραμμα Voucher);
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

0

3

27,3

27,3

27,3

400

2

18,2

18,2

45,5

490

1

9,1

9,1

54,5

840

1

9,1

9,1

63,6

1000

1

9,1

9,1

72,7

2200

1

9,1

9,1

81,8

2400

1

9,1

9,1

90,9

ΔΓ/ΔΑ (αυθ)

1

9,1

9,1

100,0

11

100,0

100,0

Total

Είστε ικανοποιημένος /-η από την αμοιβή σας κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Απόλυτα

4

36,4

36,4

36,4

Πολύ

1

9,1

9,1

45,5

Μέτρια

3

27,3

27,3

72,7

3

27,3

27,3

100,0

11

100,0

100,0

Δεν προβλέπεται αμοιβή
(ΑΥΘ)
Total

63) Ποιο ήταν το ασφαλιστικό καθεστώς της θέσης πρακτικής άσκησης που σας προσφέρθηκε;
Responses
N
Ασφάλιση κατά επαγγελματικού κινδύνου-

Percent

Cases

6

46,2%

54,5%

3

23,1%

27,3%

Συντάξιμα Ένσημα

1

7,7%

9,1%

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

3

23,1%

27,3%

13

100,0%

118,2%

ατυχήματος
Ιατροφαρμακευτική Κάλυψη (Κλάδος Παροχών
Ασθενείας)

Total

Percent of

348

Ποιος ήταν ο αριθμός των ωρών ημερησίως της θέσης πρακτικής άσκησης
που σας είχε προσφερθεί;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

4

1

9,1

9,1

9,1

6

6

54,5

54,5

63,6

8

3

27,3

27,3

90,9

10

1

9,1

9,1

100,0

11

100,0

100,0

Total

Ποιος ήταν ο αριθμός των ημερών εβδομαδιαίως της θέσης πρακτικής
άσκησης που σας είχε προσφερθεί;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

4

1

9,1

9,1

9,1

5

10

90,9

90,9

100,0

Total

11

100,0

100,0

Ποια ήταν η διάρκεια της πρακτικής άσκησης (σε μήνες);
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

2

2

18,2

18,2

18,2

3

1

9,1

9,1

27,3

4

1

9,1

9,1

36,4

5

4

36,4

36,4

72,7

6

2

18,2

18,2

90,9

12

1

9,1

9,1

100,0

11

100,0

100,0

Total

349

Το ωράριο της θέσης πρακτικής άσκησης που σας προσφέρθηκε ήταν..;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Συνεχές

9

81,8

81,8

81,8

Διακεκομμένο

1

9,1

9,1

90,9

Κυλιόμενες βάρδιες

1

9,1

9,1

100,0

11

100,0

100,0

Total

Η θέση της πρακτικής σας άσκησης ήταν σχετική με ενδεχόμενη προηγούμενη
επαγγελματική σας εμπειρία;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Πολύ μεγάλη σχέση

4

36,4

36,4

36,4

Μεγάλη σχέση

4

36,4

36,4

72,7

Μέτρια σχέση

3

27,3

27,3

100,0

11

100,0

100,0

Total

Πόσο συνολικά ικανοποιημένος /-η είστε από την πρακτική σας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Απόλυτα

5

45,5

45,5

45,5

Πολύ

1

9,1

9,1

54,5

Μέτρια

5

45,5

45,5

100,0

11

100,0

100,0

Total

Οι αρμοδιότητες/τα καθήκοντα που σας ανατέθηκαν ήταν συμβατά με τις
προσδοκίες σας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1 Απόλυτα

5

45,5

45,5

45,5

2 Πολύ

2

18,2

18,2

63,6

3 Μέτρια

3

27,3

27,3

90,9

4 Λίγο

1

9,1

9,1

100,0

11

100,0

100,0

Total

350

Σε ποιο βαθμό οι αρμοδιότητες/τα καθήκοντα που σας ανατέθηκαν ήταν σαφή;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1 Απόλυτα

8

72,7

72,7

72,7

2 Πολύ

1

9,1

9,1

81,8

3 Μέτρια

1

9,1

9,1

90,9

4 Λίγο

1

9,1

9,1

100,0

11

100,0

100,0

Total

Στο πλαίσιο της πρακτικής σας άσκησης δραστηριοποιηθήκατε σε εργασίες/καθήκοντα...
Cumulative
Frequency
Valid Απόλυτα σχετικές με το αντικείμενο / την
ειδικότητα της π...
Πολύ σχετικές με το αντικείμενο / την
ειδικότητα της πρακ...
Μέτρια σχετικές με το αντικείμενο / την
ειδικότητα της πρ...
Λίγο σχετικές με το αντικείμενο / την
ειδικότητα της πρακ...
Καθόλου σχετικές με το αντικείμενο / την
ειδικότητα της π...
Total

Percent Valid Percent

Percent

5

45,5

45,5

45,5

3

27,3

27,3

72,7

1

9,1

9,1

81,8

1

9,1

9,1

90,9

1

9,1

9,1

100,0

11

100,0

100,0

351

Υπήρξαν κάποια προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσετε κατά τη διάρκεια της
πρακτικής σας άσκησης;
Cumulative
Valid

Όχι, δεν υπήρξε κανένα
πρόβλημα

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

10

90,9

90,9

90,9

1

9,1

9,1

100,0

11

100,0

100,0

Ναι, υπήρξαν
προβλήματα που
λύθηκαν σχετικά εύκολα
Total

Είχατε τη δυνατότητα να συζητήσετε με τον υπεύθυνο της επιχείρησης/φορέα τις
αρμοδιότητες / τα καθήκοντα που σας ανατέθηκαν;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

9

81,8

81,8

81,8

Όχι, δε χρειάστηκε

2

18,2

18,2

100,0

11

100,0

100,0

Total

Θεωρείτε ότι η πρακτική σας άσκηση ήταν κυρίως…;
Cumulative
Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

5

45,5

45,5

45,5

5

45,5

45,5

90,9

1

9,1

9,1

100,0

11

100,0

100,0

Εργασία, έκανα ό,τι και
οι άλλοι εργαζόμενοι με
ανάλογα κ...
Μάθηση μέσα από την
πράξη και την εμπειρία,
μπόρεσα να δι...
ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

352

Στην έναρξη της πρακτικής σας άσκησης, υπογράψατε σχετικό
συμφωνητικό με την επιχείρηση;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

8

72,7

72,7

72,7

Όχι

3

27,3

27,3

100,0

11

100,0

100,0

Total

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης χρειάστηκε να εργαστείτε περισσότερο από όσο
προβλεπόταν στο σχετικό συμφωνητικό;
Cumulative
Frequency
Valid

Όχι

Percent

Valid Percent

Percent

10

90,9

90,9

90,9

1

9,1

9,1

100,0

11

100,0

100,0

Δεν ισχύει διότι δεν
υπέγραψα σχετικό
συμφωνητικό (αυθ)
Total

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης χρειάστηκε να εκτελέσετε εργασίες που δεν
προβλέπονταν στο σχετικό συμφωνητικό;
Cumulative
Frequency
Valid

Όχι

Percent

Valid Percent

Percent

9

81,8

81,8

81,8

1

9,1

9,1

90,9

1

9,1

9,1

100,0

11

100,0

100,0

Δεν ισχύει διότι δεν
υπέγραψα σχετικό
συμφωνητικό (αυθ)
ΔΓ/ΔΑ (αυθ)
Total

353

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

Valid Percent

Percent

8

72,7

72,7

72,7

3

27,3

27,3

100,0

11

100,0

100,0

ευνοϊκότερη σε σχέση με αυτή προς
το προσωπικό
Total

Percent

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης θεωρείτε ότι το προσωπικό της επιχείρησης / του φορέα
σας αντιμετώπιζε…
Cumulative
Frequency
Valid

Φιλικά, ως συνάδελφο, ως άνθρωπο σε
διαδικασία μάθησης
Με καχυποψία, ως πιθανό κίνδυνο για
τις δικές τους θέσεις...
Total

Percent

Valid Percent

Percent

10

90,9

90,9

90,9

1

9,1

9,1

100,0

11

100,0

100,0

Η συμπεριφορά της επιχείρησης / του φορέα απέναντί σας ήταν γενικά...
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Απολύτως ικανοποιητική

5

45,5

45,5

45,5

Πολύ ικανοποιητική

4

36,4

36,4

81,8

Μέτρια ικανοποιητική

2

18,2

18,2

100,0

11

100,0

100,0

Total

Είστε ικανοποιημένος/-η από τις συνθήκες εργασίας στην επιχείρηση/φορέα όπου
πραγματοποιήσατε την πρακτική σας άσκηση;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1 Απόλυτα

6

54,5

54,5

54,5

2 Πολύ

2

18,2

18,2

72,7

3 Μέτρια

3

27,3

27,3

100,0

11

100,0

100,0

Total

354

Είστε ικανοποιημένος/-η από την ασφαλιστική κάλυψη που είχατε κατά τη
διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1 Απόλυτα

6

54,5

54,5

54,5

2 Πολύ

2

18,2

18,2

72,7

5 Καθόλου

3

27,3

27,3

100,0

11

100,0

100,0

Total

Θα επιθυμούσατε να εργαστείτε στην επιχείρηση στην οποία πραγματοποιήσατε την πρακτική
σας άσκηση;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Σίγουρα ναι

7

63,6

63,6

63,6

Μάλλον ναι

2

18,2

18,2

81,8

Μάλλον όχι

1

9,1

9,1

90,9

Δεν ξέρω (αυθόρμητα)

1

9,1

9,1

100,0

11

100,0

100,0

Total

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η πρακτική άσκηση σας βοήθησε να αποκτήσετε
δεξιότητες χρήσιμες για το επάγγελμα που θα θέλατε να εξασκήσετε;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Απόλυτα

6

54,5

54,5

54,5

Πολύ

3

27,3

27,3

81,8

Μέτρια

2

18,2

18,2

100,0

11

100,0

100,0

Total

Εάν σήμερα εργάζεστε, πιστεύετε ότι η πρακτική άσκηση που παρακολουθήσατε σας
βοήθησε στην εξεύρεση εργασίας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Απόλυτα

2

18,2

18,2

18,2

Πολύ

1

9,1

9,1

27,3

Δεν ισχύει (αυθ)

8

72,7

72,7

100,0

11

100,0

100,0

Total

355

Εάν σήμερα δεν εργάζεστε, πιστεύετε ότι η πρακτική άσκηση που παρακολουθήσατε θα
σας βοηθήσει στην εξεύρεση εργασίας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Απόλυτα

4

36,4

36,4

36,4

Πολύ

2

18,2

18,2

54,5

Μέτρια

2

18,2

18,2

72,7

Δεν ισχύει (αυθ)

3

27,3

27,3

100,0

11

100,0

100,0

Total

87) Πιο σημαντικοί παράγοντες που είχε η προσφερόμενη σε εσάς θέση εργασίας
Responses

Percent of

N Percent

Cases

Με εξυπηρετεί ο τόπος εργασίας

5

Με εξυπηρετεί το ωράριο

7 10,6%

63,6%

6

9,1%

54,5%

4

6,1%

36,4%

3

4,5%

27,3%

Υπάρχουν προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και
σταδιοδρομίας
Ανταποκρίνεται στα προσόντα μου (εκπαίδευσης και
επαγγελμ...
Υπάρχει συνάφεια με το αντικείμενο των σπουδών μου ή με
τ...

7,6%

45,5%

Έχει ικανοποιητικές αποδοχές

8 12,1%

72,7%

Είναι πλήρους απασχόλησης

6

9,1%

54,5%

Είναι με σύμβαση αορίστου χρόνου

5

7,6%

45,5%

Έχει πλήρη ασφάλιση

9 13,6%

81,8%

5

45,5%

Τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας...
Υπάρχει καλό εργασιακό-επαγγελματικό περιβάλλον
Total

7,6%

8 12,1%

72,7%

66 100,0%

600,0%

356

87β) Δύο πιο σημαντικοί παράγοντες που είχε η προσφερόμενη σε εσάς θέση εργασίας
Responses

Percent of

N

Percent

Cases

Με εξυπηρετεί ο τόπος εργασίας

1

4,8%

9,1%

Με εξυπηρετεί το ωράριο

2

9,5%

18,2%

2

9,5%

18,2%

1

4,8%

9,1%

Έχει ικανοποιητικές αποδοχές

4

19,0%

36,4%

Είναι πλήρους απασχόλησης

1

4,8%

9,1%

Έχει πλήρη ασφάλιση

3

14,3%

27,3%

2

9,5%

18,2%

5

23,8%

45,5%

21

100,0%

190,9%

Υπάρχουν προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και
σταδιοδρομίας
Υπάρχει συνάφεια με το αντικείμενο των σπουδών μου
ή με τ...

Τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας...
Υπάρχει καλό εργασιακό-επαγγελματικό περιβάλλον
Total

Σε περίπτωση που η προσφερόμενη σε εσάς εργασία δεν πληρούσε κάποιους από
τους παράγοντες που αναφέρατε θα την αποδεχόσασταν;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

6

54,5

54,5

54,5

Όχι

4

36,4

36,4

90,9

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

1

9,1

9,1

100,0

11

100,0

100,0

Total

Το Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο οποίο συμμετείχατε συγχρηματοδοτείται στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

6

54,5

54,5

54,5

Όχι

4

36,4

36,4

90,9

Δεν γνωρίζω (αυθ)

1

9,1

9,1

100,0

11

100,0

100,0

Total

357

5.ΑΝΕΡΓΟΙ

Διάρκεια ανεργίας ομαδοποιημένη
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Έως 1 έτος

325

17,8

17,8

17,8

1 με 2 έτη

388

21,3

21,3

39,1

2 με 3 έτη

478

26,2

26,2

65,3

Πάνω από 3 έτη

612

33,6

33,6

98,9

20

1,1

1,1

100,0

1823

100,0

100,0

ΔΘ (αυθ)
Total

Διάρκεια αναζήτησης εργασίας ομαδοποιημένη
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Έως 1 έτος

470

25,8

25,8

25,8

1 με 2 έτη

373

20,5

20,5

46,2

2 με 3 έτη

417

22,9

22,9

69,1

Πάνω από 3 έτη

503

27,6

27,6

96,7

60

3,3

3,3

100,0

1823

100,0

100,0

ΔΘ (αυθ)
Total

Το χρονικό διάστημα μετά τον 1ο μήνα (28 μέρες) από την ολοκλήρωση ή πρόωρη
αποχώρησή σας από την ΠΑΝ έως και έξι μήνες μετά λάβατε προσφορά θέσης
εργασίας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

207

11,4

11,4

11,4

Όχι

1613

88,5

88,5

99,8

3

,2

,2

100,0

1823

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

358

Αποδεχθήκατε την προσφορά θέσης εργασίας;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

94

45,4

45,4

45,4

Όχι

111

53,6

53,6

99,0

2

1,0

1,0

100,0

207

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

92γ) Αν ΌΧΙ, γιατί;
Responses
N
Ο υποψήφιος εργοδότης υπαναχώρησε

Percent

Cases

9

7,3%

8,1%

29

23,6%

26,1%

3

2,4%

2,7%

Προσωπικοί λόγοι

24

19,5%

21,6%

Μακριά από τόπο κατοικίας

15

12,2%

13,5%

Πολλές ώρες δουλειάς σε σχέση με την αμοιβή

9

7,3%

8,1%

Όχι βολικό ωράριο

5

4,1%

4,5%

Κακό εργασιακό περιβάλλον

7

5,7%

6,3%

Χωρίς σύμβαση/ασφάλιση

3

2,4%

2,7%

15

12,2%

13,5%

Άλλο

2

1,6%

1,8%

ΔΑ (αυθ)

2

1,6%

1,8%

123

100,0%

110,8%

Μη ικανοποιητικές αποδοχές
Ήταν σύμβαση ορισμένου χρόνου

Όχι ενδιαφέρον αντικείμενο

Total

Percent of

359

93) Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι δεν δεχτήκατε κάποια προσφορά εργασίας;
Responses
N
Η επιχείρηση που έκανα την πρακτική άσκηση δεν

Percent of

Percent

Cases

734

36,0%

45,5%

609

29,8%

37,8%

176

8,6%

10,9%

140

6,9%

8,7%

279

13,7%

17,3%

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

35

1,7%

2,2%

Άλλο

68

3,3%

4,2%

2041

100,0%

126,5%

ήθελε επιπ...
Η επιχείρηση που έκανα την πρακτική άσκηση ήθελε
επιπλέον...
Η επιχείρηση που έκανα την πρακτική άσκηση βρήκε
κάποιο ά...
Η ειδικότητά μου έχει χαμηλή ζήτηση
Η ειδικότητά μου δεν ήταν σχετική με το αντικείμενο
της ε...

Total

94) Το χρονικό διάστημα μετά τον 1ο μήνα (28 μέρες) από την ολοκλήρωση ή την πρόωρη αποχώρησή
σας από την παρέμβαση της ΠΑΝ έως και έξι μήνες ...
Responses
N

Percent

Cases

Αυτοαπασχολούμενος

34

1,8%

1,9%

Πρακτικά Ασκούμενος

16

0,9%

0,9%

16

0,9%

0,9%

6

0,3%

0,3%

1726

91,9%

94,7%

75

4,0%

4,1%

6

0,3%

0,3%

1879

100,0%

103,1%

Συμμετέχων σε Πρόγραμμα Επαγγελματικής
Κατάρτισης
Συμμετέχων σε Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
Άνεργος
Εργαζόμενος-μισθωτός (αυθ)
Άλλο
Total

Percent of

360

95) Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι κύριοι λόγοι που δεν βρίσκετε εργασία;
Responses
N
Η οικονομική κρίση

Cases

1443

32,1%

79,2%

Η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας

502

11,2%

27,5%

Η έλλειψη γνωριμιών με εργοδότες

562

12,5%

30,8%

Η έλλειψη επαρκών δικτύων με κόμματα, πολιτικούς

272

6,1%

14,9%

431

9,6%

23,6%

172

3,8%

9,4%

Το πρόγραμμα κατάρτισης που παρακολούθησα

78

1,7%

4,3%

Το φύλο

81

1,8%

4,4%

Η οικογενειακή κατάσταση

153

3,4%

8,4%

Δεν ζητείται η ειδικότητα μου στην αγορά

515

11,5%

28,3%

Δεν ξέρω που να απευθυνθώ

183

4,1%

10,0%

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

10

0,2%

0,5%

Υπερπροσφορά εργασίας/έλλειψη θέσεων εργασίας (αυθ)

37

0,8%

2,0%

31

0,7%

1,7%

21

0,5%

1,2%

4491

100,0%

246,4%

Η ανεπάρκεια των δημόσιων φορέων υποστήριξης της
απασχόληση...
Η ελλιπής κατάρτιση που διαθέτω

Προσωπικοί λόγοι (πχ υγεία, δεν το έψαξε αρκετά κτλ)
(αυθ)
Άλλο
Total

Percent

Percent of

361

Ποιος είναι ο πιο σημαντικός;

Frequency Percent
Valid Η οικονομική κρίση

Valid

Cumulative

Percent

Percent

1081

59,3

59,3

59,3

Η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας

171

9,4

9,4

68,7

Η έλλειψη γνωριμιών με εργοδότες

120

6,6

6,6

75,3

46

2,5

2,5

77,8

83

4,6

4,6

82,3

Η ελλιπής κατάρτιση που διαθέτω

23

1,3

1,3

83,6

Η οικογενειακή κατάσταση

49

2,7

2,7

86,3

142

7,8

7,8

94,1

Δεν ξέρω που να απευθυνθώ

23

1,3

1,3

95,3

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

22

1,2

1,2

96,5

Υπερπροσφορά εργασίας/έλλειψη θέσεων εργασίας (αυθ)

21

1,2

1,2

97,7

24

1,3

1,3

99,0

Άλλο

18

1,0

1,0

100,0

Total

1823

100,0

100,0

Η έλλειψη επαρκών δικτύων με κόμματα, πολιτικούς
Η ανεπάρκεια των δημόσιων φορέων υποστήριξης της
απασχόληση...

Δεν ζητείται η ειδικότητα μου στην αγορά

Προσωπικοί λόγοι (πχ υγεία, δεν το έψαξε αρκετά κτλ)
(αυθ)

96) Από τη στιγμή που ολοκληρώσατε το πρόγραμμα, ποιες πηγές έχετε χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιείτε στην
προσπάθειά σας να βρείτε δουλειά;
Responses
N

Percent

Percent of Cases

Πήγα σε δημόσια υπηρεσία απασχόλησης (ΟΑΕΔ - Κέντρα προώθ...

736

15,4%

40,4%

Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας

149

3,1%

8,2%

Συμμετείχα ή ετοιμάζομαι να συμμετάσχω σε διαγωνισμό του ...

287

6,0%

15,7%

Αναζητώ αγγελίες στις εφημερίδες / ηλεκτρονικά μέσα

1516

31,7%

83,2%

Φιλικό, οικογενειακό περιβάλλον

1040

21,7%

57,0%

92

1,9%

5,0%

Αξιοποιώ πολιτικές δικτυώσεις δικές μου ή του περιβάλλοντ...

136

2,8%

7,5%

Επικοινωνώ και ζητώ βοήθεια από τον φορέα που καταρτίστηκ...

529

11,0%

29,0%

Αναζητώ πόρους για να ανοίξω δική μου επιχείρηση

242

5,1%

13,3%

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

30

0,6%

1,6%

Στέλνω βιογραφικά/προσεγγίζω επιχειρήσεις αυτοπροσώπως (αυθ)

27

0,6%

1,5%

Άλλο

5

0,1%

0,3%

Total

4789

100,0%

262,7%

Γραφεία διασύνδεσης ΑΕΙ – ΤΕΙ

362

97β) Δύο πιο σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να έχει η εργασία που θα βρείτε;
Responses
N
a

Percent of

Percent

Cases

Με εξυπηρετεί o τόπος εργασίας

182

5,1%

10,0%

Με εξυπηρετεί το ωράριο

202

5,7%

11,1%

302

8,5%

16,6%

101

2,9%

5,5%

307

8,7%

16,8%

Έχει ικανοποιητικές αποδοχές

583

16,5%

32,0%

Είναι πλήρους απασχόλησης

282

8,0%

15,5%

Είναι με σύμβαση αορίστου χρόνου

171

4,8%

9,4%

Έχει πλήρη ασφάλιση

657

18,6%

36,0%

224

6,3%

12,3%

502

14,2%

27,5%

13

0,4%

0,7%

8

0,2%

0,4%

3534

100,0%

193,9%

Υπάρχουν προοπτικές επαγγελματικής
εξέλιξης και σταδιοδρο...
Ανταποκρίνεται στα προσόντα μου
(εκπαίδευση και επαγγελμα...
Υπάρχει συνάφεια με το αντικείμενο των
σπουδών μου ή με τ...

Τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας...
Υπάρχει καλό εργασιακό-επαγγελματικό
περιβάλλον
ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Πληρώνομαι έγκαιρα (αυθ)
Total
a. Group

Σε περίπτωση που η προσφερόμενη σε εσάς εργασία δεν πληρούσε κάποιους από
τους παράγοντες που αναφέρατε θα την αποδεχόσασταν;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

1295

71,3

71,3

71,3

Όχι

394

21,7

21,7

93,0

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

127

7,0

7,0

100,0

1816

100,0

100,0

Total

363

6.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποια είναι η εργασιακή ή εκπαιδευτική σας κατάσταση σήμερα;

Frequency Percent
Valid Εργαζόμενος/η

Valid

Cumulative

Percent

Percent

500

21,0

21,0

21,0

Αυτοαπασχολούμενος-η

80

3,4

3,4

24,3

Πρακτικά ασκούμενος-η

11

,5

,5

24,8

15

,6

,6

25,4

Μαθητής/τρια

5

,2

,2

25,6

Σπουδαστής/τρια

9

,4

,4

26,0

19

,8

,8

26,8

33

1,4

1,4

28,2

1629

68,3

68,3

96,5

Άνεργος μη εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ

64

2,7

2,7

99,2

Άλλο

19

,8

,8

100,0

Total

2384

100,0

100,0

Παρακολουθώ πρόγραμμα συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης..

Φοιτητής/τρια
Μεταπτυχιακός/η Φοιτητής/τρια ή υποψήφιος/α
Διδάκτωρ
Άνεργος εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ / Αναζητώ εργασία

Εργασιακή εκπαιδευτική κατάσταση σήμερα ομαδοποιημένη

Frequency Percent
Valid Εργαζόμενος

Valid

Cumulative

Percent

Percent

500

21,0

21,0

21,0

80

3,4

3,4

24,3

26

1,1

1,1

25,4

66

2,8

2,8

28,2

1629

68,3

68,3

96,5

Άνεργος μη εγγεγραμμένος ΟΑΕΔ

64

2,7

2,7

99,2

Άλλο

19

,8

,8

100,0

Total

2384

100,0

100,0

Αυτοαπασχολούμενος-η
Πρακτικά ασκούμενος ή Πρόγραμμα συνεχιζόμενης
κατάρτισης
Μαθητής/Σπουδαστής/Φοιτητής
Άνεργος εγγεγραμμένος ΟΑΕΔ

364

Θεωρείτε ότι η συμμετοχή σας στην παρέμβαση της ΠΑΝ συνέβαλε στην
προσπάθειά σας να ενταχθείτε στην αγορά εργασίας (ανεξαρτήτως
αποτελέσματος);
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Απόλυτα

266

11,2

11,2

11,2

Πολύ

669

28,1

28,1

39,2

Μέτρια

806

33,8

33,8

73,0

Λίγο

242

10,2

10,2

83,2

Καθόλου

397

16,7

16,7

99,8

4

,2

,2

100,0

2384

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

101) Εάν ΝΑΙ (Πάρα πολύ – Πολύ και Μέτρια της ΕΡ. 100), με ποιους τρόπους;
Responses
N

Total

Percent

Percent of
Cases

Διεύρυνση ή και απόκτηση γνώσεων

890

17,1%

51,1%

Απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων

816

15,7%

46,9%

Αναβάθμιση επαγγελματικού προφίλ

611

11,7%

35,1%

Ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων

639

12,3%

36,7%

Συμβουλευτική Υποστήριξη

439

8,4%

25,2%

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

501

9,6%

28,8%

Δικτύωση με Επιχειρήσεις

648

12,4%

37,2%

Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης

635

12,2%

36,5%

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

20

0,4%

1,1%

Άλλο

10

0,2%

0,6%

5209

100,0%

299,2%

365

Ποιος τρόπος είναι ο πιο σημαντικός;
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Διεύρυνση ή και απόκτηση γνώσεων

383

22,0

22,0

22,0

Απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων

332

19,1

19,1

41,1

Αναβάθμιση επαγγελματικού προφίλ

180

10,3

10,3

51,4

Ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων

140

8,0

8,0

59,4

83

4,8

4,8

64,2

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

141

8,1

8,1

72,3

Δικτύωση με Επιχειρήσεις

310

17,8

17,8

90,1

Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης

132

7,6

7,6

97,7

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)

28

1,6

1,6

99,3

Άλλο

12

,7

,7

100,0

Total

1741

100,0

100,0

Συμβουλευτική Υποστήριξη

Ικανοποίηση από Θεωρητική κατάρτιση
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1 Καθόλου

149

6,3

6,3

6,3

2 Λίγο

212

8,9

8,9

15,1

3 Μέτρια

546

22,9

22,9

38,0

4 Πολύ

707

29,7

29,7

67,7

5 Απόλυτα

767

32,2

32,2

99,9

3

,1

,1

100,0

2384

100,0

100,0

6 ΔΓ/ΔΑ (αυθ)
Total

Ικανοποίηση από Ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των εκπαιδευομένων στη
θεωρητική κατάρτιση
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1 Καθόλου

111

4,7

4,7

4,7

2 Λίγο

169

7,1

7,1

11,7

3 Μέτρια

512

21,5

21,5

33,2

4 Πολύ

790

33,1

33,1

66,4

5 Απόλυτα

800

33,6

33,6

99,9

2

,1

,1

100,0

2384

100,0

100,0

6 ΔΓ/ΔΑ (αυθ)
Total
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Ικανοποίηση από Πρακτική χρησιμότητα της θεωρητικής κατάρτισης
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1 Καθόλου

229

9,6

9,6

9,6

2 Λίγο

260

10,9

10,9

20,5

3 Μέτρια

593

24,9

24,9

45,4

4 Πολύ

697

29,2

29,2

74,6

5 Απόλυτα

595

25,0

25,0

99,6

10

,4

,4

100,0

2384

100,0

100,0

6 ΔΓ/ΔΑ (αυθ)
Total

Ικανοποίηση από Εκπαιδευτικό υλικό
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1 Απόλυτα

176

7,4

7,4

7,4

2 Πολύ

246

10,3

10,3

17,7

3 Μέτρια

564

23,7

23,7

41,4

4 Λίγο

699

29,3

29,3

70,7

5 Καθόλου

690

28,9

28,9

99,6

9

,4

,4

100,0

2384

100,0

100,0

6 ΔΓ/ΔΑ (αυθ)
Total

Ικανοποίηση από Εκπαιδευτές
Cumulative
Frequency
Valid

1 Καθόλου

Percent

Valid Percent

Percent

82

3,4

3,4

3,4

2 Λίγο

118

4,9

4,9

8,4

3 Μέτρια

381

16,0

16,0

24,4

4 Πολύ

740

31,0

31,0

55,4

1060

44,5

44,5

99,9

3

,1

,1

100,0

2384

100,0

100,0

5 Απόλυτα
6 ΔΓ/ΔΑ (αυθ)
Total

367

Ικανοποίηση από Πρακτική άσκηση
Cumulative
Frequency
Valid

1 Καθόλου

Percent

Valid Percent

Percent

85

3,6

3,6

3,6

2 Λίγο

138

5,8

5,8

9,4

3 Μέτρια

345

14,5

14,5

23,8

4 Πολύ

734

30,8

30,8

54,6

1067

44,8

44,8

99,4

15

,6

,6

100,0

2384

100,0

100,0

5 Απόλυτα
6 ΔΓ/ΔΑ (αυθ)
Total

Ικανοποίηση από Εποπτεία πρακτικής άσκησης
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1 Καθόλου

286

12,0

12,0

12,0

2 Λίγο

191

8,0

8,0

20,0

3 Μέτρια

421

17,7

17,7

37,7

4 Πολύ

653

27,4

27,4

65,1

5 Απόλυτα

768

32,2

32,2

97,3

65

2,7

2,7

100,0

2384

100,0

100,0

6 ΔΓ/ΔΑ (αυθ)
Total

Ικανοποίηση από Συμβουλευτική υποστήριξη
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1 Καθόλου

194

8,1

8,1

8,1

2 Λίγο

176

7,4

7,4

15,5

3 Μέτρια

522

21,9

21,9

37,4

4 Πολύ

688

28,9

28,9

66,3

5 Απόλυτα

789

33,1

33,1

99,4

15

,6

,6

100,0

2384

100,0

100,0

6 ΔΓ/ΔΑ (αυθ)
Total

368

103) Ποιο ήταν κατά τη γνώμη σας το πιο ΔΥΝΑΤΟ σημείο της ΠΑΝ ;
Responses
N
a

Percent

Percent of
Cases

Πρακτική άσκηση (απόκτηση γνώσεων/δεξιοτήτων)

321

11,8%

13,5%

Θεωρητική κατάρτιση/Διεύρυνση γνώσεων

426

15,7%

17,9%

53

2,0%

2,2%

103

3,8%

4,3%

154

5,7%

6,5%

Συνέπεια/Οργάνωση

16

0,6%

0,7%

Συνδυασμός θεωρίας και πρακτικής

26

1,0%

1,1%

237

8,7%

9,9%

30

1,1%

1,3%

52

1,9%

2,2%

44

1,6%

1,8%

158

5,8%

6,6%

80

2,9%

3,4%

606

22,3%

25,4%

2

0,1%

0,1%

Ενημέρωση για εργασιακά δικαιώματα

27

1,0%

1,1%

Συμβουλευτική/Ψυχολογική υποστήριξη

77

2,8%

3,2%

Γνωριμία/φιλίες με καινούργιους ανθρώπους

48

1,8%

2,0%

Επαγγελματικός προσανατολισμός

12

0,4%

0,5%

5

0,2%

0,2%

26

1,0%

1,1%

187

6,9%

7,8%

24

0,9%

1,0%

2714

100,0%

113,8%

Απόκτηση ευρύτερων κοινωνικών δεξιοτήτων
Συνάφεια με αντικείμενο σπουδών/επαγγελματικές
επιδιώξεις
Οι εκπαιδευτές

Δικτύωση με επιχειρήσεις/εργοδότες
Δυνατότητα παραμονής στην επιχείρηση όπου έγινε η
πρακτική
Δυνατότητα επιλογής επιχείρησης/κλάδου για
πρακτική
Εύρεση εργασίας μετά το τέλος του προγράμματος
Οικονομική ενίσχυση
Ευχάριστο εργασιακό/εκπαιδευτικό περιβάλλον
Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας/προϋπηρεσίας
Πρόγραμμα μεγάλης διάρκειας

Πρακτική σε αξιόλογες επιχειρήσεις
Υποστήριξη/εξυπηρέτηση προσωπικού
Τίποτα
Άλλο
Total
a. Group

369

104) Ποιο ήταν κατά τη γνώμη σας το πιο ΑΔΥΝΑΤΟ σημείο της ΠΑΝ ;
Responses
N
Θεωρητικό κομμάτι (ασαφές, γενικόλογο, μακροσκελές)

Percent of

Percent

Cases

357

14,1%

15,0%

86

3,4%

3,6%

301

11,9%

12,6%

256

10,1%

10,7%

Μη βολικό ωράριο

24

0,9%

1,0%

Όχι καλό εκπαιδευτικό/εργασιακό περιβάλλον

36

1,4%

1,5%

Πρακτικό κομμάτι

29

1,1%

1,2%

41

1,6%

1,7%

152

6,0%

6,4%

136

5,4%

5,7%

Χωρίς ασφάλιση/ένσημα

80

3,2%

3,4%

Ανεπαρκής έλεγχος των επιχειρήσεων

97

3,8%

4,1%

140

5,5%

5,9%

Όχι καλοί εκπαιδευτές

43

1,7%

1,8%

Όχι καλή υποστήριξη/συμβουλευτική

43

1,7%

1,8%

Ανεπαρκές εκπαιδευτικό υλικό

25

1,0%

1,0%

21

0,8%

0,9%

653

25,7%

27,4%

17

0,7%

0,7%

2537

100,0%

106,4%

Χαμηλές αποδοχές
Καθυστέρηση πληρωμών
Μικρή/καθόλου πιθανότητα επαγγελματικής
αποκατάστασης

Ανεπάρκεια διαθέσιμων επιχειρήσεων/επιλογών για
πρακτική
Αναντιστοιχία θεωρίας με πρακτική ή με
σπουδές/επαγγελματικό προσανατολισμό
Μικρή διάρκεια προγράμματος/πρακτικής

Όχι καλή οργάνωση

Μακριά από τόπο κατοικίας το σημείο
θεωρίας/πρακτικής
Κανένα
Άλλο
Total

Επιθυμείτε να διενεργούνται και στο μέλλον τέτοιου είδους Προγράμματα όπως το
Πρόγραμμα Voucher στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των
Νέων (ΠΑΝ);
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ναι

2091

87,7

87,7

87,7

Όχι

269

11,3

11,3

99,0

24

1,0

1,0

100,0

2384

100,0

100,0

ΔΓ/ΔΑ (ΑΥΘ)
Total

370

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Ομάδες εστίασης (focus groups)

371

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΑΝΕΡΓΟΙ)
υπόμνημα
Απαντήσεις Μικρά
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Α= Άνδρας
Γ= Γυναίκα
M= Μειονεκτούντες

372

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ, ΚΑΤΑΡΧΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΠΟΥ
ΗΡΘΑΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΟΥΒΕΝΤΑ. ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΚΟΥΒΕΝΤΑ
ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ
ΘΥΜΗΘΩ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΤΕ ΠΕΙ. ΩΣΤΟΣΟ ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ
ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΩ ΕΓΩ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΞΕΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΣΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΩ ΕΓΩ ΤΟΝ ΛΟΓΟ. ΘΑ ΣΑΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ ΕΝΑΣ ΕΝΑΣ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΜΙΑ ΜΙΑ, ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΑ ΓΙΑΤΙ
ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΚΟΥΩ ΜΕΤΑ ΑΚΟΥΩ ΜΙΑ ΧΑΒΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΠΕΙ. ΣΕ
ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΩΣΤΕΣ Ή ΛΑΘΟΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ. ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΕΝΤΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΩ ΚΑΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ, ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ, ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ. ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ
ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΤΥΠΑΝΕ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ
ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΗΧΟΓΡΑΦΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ. ΘΑ
ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ ΕΝΑΣ ΕΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΝΑ ΛΕΕΙ ΤΟ
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ, ΕΝΝΟΩ ΓΥΝΑΙΚΑ,
ΠΑΙΔΙΑ ΚΤΛ. ΛΟΙΠΟΝ, ΞΕΚΙΝΑΜΕ.
Α1Μ Χαράλαμπος Παρασκευόπουλος
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΛΕΣ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝ;
Α1Μ Ναι, άγαμος
Α2Μ Κωνσταντίνος, έγγαμος, έχω ένα κοριτσάκι 3 χρονών και τώρα περιμένω το δεύτερο.
Α3Μ Ευάγγελος, άγαμος.
Γ4Μ Γεωργία, ελεύθερη.
Γ5Μ Ευήνα, ελεύθερη.
Α6 Παναγιώτης, άγαμος.
Α7 Στράτος, ελεύθερος.
Α8 Μιλτιάδης, Μίλτο με φωνάζουν, ελεύθερος.
Γ9 Δήμητρα, ελεύθερη.
Γ10 Κατερίνα και είμαι ελεύθερη.
ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΑΝΤΖΕΛΑ, ΔΟΥΛΕΥΩ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ. ΛΟΙΠΟΝ, ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ
ΧΑΡΤΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ. ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΣΕΙΣ,
ΚΑΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΟΣΟ ΞΕΡΩ ΚΑΙ ΑΝ ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΕΔΩ
ΜΕΣΑ. ΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ, ΕΝΑ VOUCHER, ΕΤΣΙ ΤΑ ΛΕΤΕ, ΕΤΣΙ; ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
VOUCHER ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΓΡΑΨΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΜΕ ΜΙΑ ΦΡΑΣΗ, ΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΚΕΡΔΙΣΑΤΕ
ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΝΟΩ ΜΟΝΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ, ΔΕΝ ΕΝΝΟΩ ΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΑ. ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ, ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΣΚΕΨΕΙΣ. ΘΑ ΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΟΛΑ. ΓΡΗΓΟΡΑ, ΤΙ
ΚΕΡΔΙΣΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; ΚΕΡΔΙΣΕΣ ΚΑΤΙ;
Γ9 Ένα πράγμα ή περισσότερα;
ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΔΥΟ, ΤΡΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΑΝΑΠΟΔΑ, ΜΟΛΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΤΕ
ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΠΟΔΑ.
Γ9 Για χαμάληδες μας βλέπανε.
ΘΑ ΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ. ΜΟΛΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΤΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΓΥΡΝΑΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ
ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΠΗΓΑΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΠΗΓΑΤΕ; ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ ΝΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;
Γ9 Ο πρώτος και κύριος λόγος, που πιστεύω θα συμφωνήσουν όλοι, είναι τα χρήματα.
ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΠΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΛΕΣ ΕΣΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΑ. ΠΟΣΟΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ; ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΤΕ ΧΕΡΙΑ.
Α1Μ, Α2Μ, Γ5Μ, Α7, Γ9, Γ10
7 ΑΤΟΜΑ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ. ΠΑΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ.
ΠΛΗΡΩΝΟΣΑΣΤΕ ΜΕ…
Α3Μ Με δόσεις
ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ. ΩΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΝΑΝΕ; ΣΑΣ ΔΙΝΑΝΕ ΕΝΑ ΧΑΡΤΖΗΛΙΚΙ;
Α8 Αυτό που αποκομίσαμε είναι ότι όσοι είχαν Πτυχία ΑΕΙ είχανε ένα επιπλέον ποσό, η
βάση του ποσού ήταν γύρω στα 2.000 ευρώ για μια Θεωρητική και Πρακτική Εξάσκηση
συνολικής διάρκειας 6 μηνών. Όσοι ήμασταν από ΑΕΙ κινηθήκαμε στα 2.500 ευρώ περίπου
μικτά. Όσοι δεν ήταν από ΑΕΙ κινηθήκανε περίπου στα 300 – 400 ευρώ λιγότερα από τα
2.500.
Α3Μ 2.100 ήταν.
Α8 Ναι, 2.100 συνολικά. Οι πληρωμές στατιστικά σε σχέση με πολλούς άλλους που
παρακολούθησαν τα προγράμματα Voucher, οι πληρωμές εξαρτώνται και από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης και από την εμπρόθεσμη και

374

στοχευόμενη αποστολή των ΚΕΚ των προσωπικών μας εγγράφων στο Υπουργείο. Δηλαδή
υπάρχουν άνθρωποι που ανάλογα με το ΚΕΚ που συνεργάστηκαν είχαν απίστευτη
καθυστέρηση στις πληρωμές, στις απολαβές τους και άλλοι που ήταν σε τυπικά ΚΕΚ πήγαν
όλα κατ’ ευχήν.
ΩΡΑΙΑ, ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΕ Ο
ΜΙΛΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΑ ΠΗΡΑΝ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΧΙ.
ΤΟ ΑΦΗΝΩ ΛΙΓΟ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ;
Α3Μ Μια ενίσχυση, κάτι να κάνεις. Πολλά παιδιά ταξίδεψαν.
Γ9 Να βοηθήσουμε στα οικονομικά, να συνεισφέρουμε και εμείς στο σπίτι.
Γ5Μ Ήταν και το θέμα ότι μπορεί να μας κρατούσαν οι επιχειρήσεις, οπότε δεν ήταν μόνο
αυτά τα χρήματα, αλλά θα συνεχίζαμε να έχουμε δουλειά.
Α3Μ Συμφωνώ.
Α2Μ Αυτό υποσχεθήκαν.
Α8 Μελλοντική αποκατάσταση.
Α3Μ Θα συμφωνήσω με την Ευήνα (Γ5Μ), ότι ναι μεν ήταν το ποσό, αλλά πάνω από όλα να
σε κρατήσει ο άλλος μετά, εκεί που θα πάρει έναν άγνωστο, γιατί να μην πάρει εσένα;
Α8 Ο αρχικός στόχος των προγραμμάτων αυτών, να το τονίσουμε, ότι επίσημα στις
ιστοσελίδες είναι «Είσοδος στην Αγορά Εργασίας»
ΩΡΑΙΑ, ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΤΕ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΠΟΣΟΙ ΜΕΝΕΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ, ΜΕ ΧΕΡΙΑ, ΣΗΚΩΣΤΕ ΤΑ.
Α1Μ, Α3Μ, Γ4Μ, Γ5Μ, Α7, Γ9, Γ10
ΩΡΑΙΑ.
Α8 Είμαι σε μια ενδιάμεση κατάσταση, ακριβώς στο 50-50. Στα πλαίσια των
επαγγελματικών μου αναζητήσεων, εγώ προσωπικά, βρίσκομαι στον δικό μου χώρο, εδώ
κοντά στους Αμπελοκήπους και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο πατρικό μου.
Α6 Ούτε εγώ σήκωσα χέρι πριν που ρωτήσατε, για άλλους λόγους βέβαια.
ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Α6 Δεν τα πάω τόσο καλά με το σόι μου.
ΚΥΡΙΩΣ ΑΝ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΤΕ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ. ΩΡΑΙΑ, ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΥΠΑΡΧΕΙ;
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Α2Μ Εμπειρία.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙ;
Α2Μ Εγώ που δεν είχα ξαναδουλέψει ταμίας σε super market.
Γ9 Απαγορεύεται στα Voucher τα παιδιά να κάνουν ταμείο και εγώ ταμείο ήθελα να με
εκπαιδεύσουν ούτε κοπή αλλαντικά. Τίποτα απαγορεύεται.
Α2Μ Θα σας πω τι γίνεται, σε εμάς ήταν ένα μικρό μαγαζί συνοικιακό και υπήρχαν δυο
υπεύθυνοι, δεν υπήρχαν άλλα άτομα, επομένως ένας ταμίας, ένας υπεύθυνος, δεν υπήρχε
κάτι άλλο.
ΑΛΛΟ;
Γ4Μ Ένα παραπάνω χαρτί.
Γ9 Για το βιογραφικό.
ΕΣΥ; (Α6)
Α6 Δεν είχα κάτι άλλο να κάνω και για να είμαι ειλικρινής να βρω δουλειά και σκέφτηκα να
πάω.
Α7 Προοπτική για το μέλλον, αποκτάς εμπειρία για το μέλλον και θα ξέρεις κάποια
πράγματα.
ΕΣΕΝΑ ΤΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ;
Α7 Αποθήκη, τοποθέτηση προϊόντων.
Γ10 Εγώ δούλεψα στα Hondos. Είχα τα πρώτα μου λεφτά. Περίμενα την 2η δόση. Είχα
αποκτήσει εμπειρία, φιλίες.
ΕΣΥ ΛΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ;
ΟΤΑΝ ΠΗΓΕΣ; Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΠΗΓΕΣ;
Γ10 Πιο πολύ για να βρω μια δουλειά και να βγάλω κάποια χρήματα.
ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;
Α1Μ Οι γνωριμίες με συναδέλφους από την δουλειά.
Α8 Κοινωνικοποίηση, εξοικείωση.
Α1Μ Εγώ δούλευα στα Πετράλωνα, κάποιοι πελάτες έφυγαν από την επιχείρηση. Ήταν
μαγαζί service υπολογιστών και ιστοσελίδες και επειδή ήξεραν ότι θα φύγω από την
επιχείρηση, μου ζήτησαν το τηλέφωνό μου, πάρα πολλοί. Το αφεντικό ήξερε ότι ήξερα
πάρα πολύ καλά την δουλειά, μου έλεγε θα σε κρατήσω, θα σε κρατήσω.
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Α8 Εμένα δεν μου το εγγυήθηκε κανείς αυτό.
Α1Μ Δεν με κράτησε, έχω κρατήσει επαφές με κάποιους πελάτες και ένας συνάδελφος που
δούλευε εκεί, έφυγε και άνοιξε δικό του μαγαζί.
ΑΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ.
Α3Μ Εγώ αποκόμισα δεξιότητες πάνω στο αντικείμενο σπουδών μου. Εγώ είμαι Μεταδευτεροβάθμια, ψυκτικός. Με το που τελείωσα την σχολή, δούλεψα πάνω σε κάποια
πράγματα που ήθελα και με βοήθησε πολύ αυτό
ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΩΣ ΣΑΣ ΦΑΝΗΚΕ;
Α2Μ χάλια.
ΜΕ ΧΕΡΙΑ
Α2Μ, Γ5Μ, Γ9, Γ10
ΜΕΤΡΙΑ;
Γ4Μ
Α8 Πάρα πολύ καλά.
Α3Μ Πολύ καλά.
Γ4Μ Εγώ μέτρια.
Γ10 Και εγώ πολύ καλά.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΛΑΩ. ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΤΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΓΙΑΤΙ; ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ. ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΕΣΥ. ΜΙΛΤΟ (Α8), ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ.
Α8 Εγώ ήμουν σε σχέση με την Θεωρητική Κατάρτιση Χαλάνδρι στο Master ΚΕΚ και σε
σχέση με την Πρακτική Κατάρτιση ήμουν εδώ στο Αθηνόραμα, Συντάκτης Ιστοσελίδας
Περιοδικού.
ΕΣΥ; (Γ10)
Γ10 Έχω τελειώσει Βρεφονηπιοκόμος, έψαχνα να βρω κάτι στην ειδικότητά μου, αλλά δεν
βρήκα. Ήμουν όμως στα Hondos.
Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗ;
Γ5Μ Να το εξηγήσουμε λίγο για εσάς; Δίνουν υποτίθεται γνώσεις σε βασικά αντικείμενα
που θα σου είναι χρήσιμα σε οποιαδήποτε δουλειά, υπολογιστές.
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Α8 Μέχρι Οικονομικά, Νομικά, Ψυχολογία.
ΕΣΥ (Α3Μ) ΤΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ;
Α3Μ Εγώ δούλεψα στην ειδικότητά μου. Ψυκτικός σε νοσοκομείο.
ΓΙΑΤΙ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ;
Α8 Σε σχέση με το πάρα πολύ καλά, εγώ προσωπικά με αυτό που συνεργάστηκα, η
πλειοψηφία των καθηγητών που ασχολήθηκαν με τα γενικά αντικείμενα ήταν πολύ
καταρτισμένοι, πολύ έξυπνοι και είχαν να μας μάθουν κάτι των επαγγελματικών
συμπεριφορών, πώς να κινείσαι σε μια δουλειά που για μένα αυτό ήταν καίριο, γιατί εγώ
κατά καιρούς στην ζωή μου, μέσα στην δουλειά η συμπεριφορά μου διαφοροποιείται
διαφορετικά. Αυτά λοιπόν τα αντικείμενα, όσο και αν ήταν γενικά, σε σχέση με την
επαγγελματική σου πορεία, ψυχοσύνθεση, στρατηγικές και δεξιότητες που αναπτύσσεις σε
μια δουλειά ήταν πολύ ωφέλιμο για εμένα.
Α3Μ Εγώ θα συμπληρώσω ότι παρόλο που ήμασταν όλοι σε τμήματα που ήταν
διαφορετικές οι ειδικότητες, μπόρεσαν να καλύψουν κάποια καίρια σημεία όλων. Ο ένας
ήταν ψυκτικός, ο άλλος ήταν δημοσιογράφος, η άλλη ήταν αισθητικός. Όλοι πήραμε κάτι,
θα συμπεριφερθούμε ανάλογα στην δουλειά μας.
ΑΡΑ ΛΕΣ ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΚΟΙΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Γ10 Οι καθηγητές μας λέγανε πως πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο κατάστημα, όχι μόνο
εμείς αλλά και οι εργοδότες.
Γ5Μ Νομίζω ότι αν βλέπατε την βιβλιογραφία θα βλέπατε ότι εξαρτάται από το ποιος κάνει
το μάθημα και πόσο το «ανοίγει» και όχι το αντικείμενο γιατί κατά τα άλλα ήταν μπούρδες
που τα διαβάζεις σε οποιοδήποτε βιβλίο.
Α8 Γενικές γνώσεις μεν, αλλά στα χέρια του κατάλληλου ανθρώπου.
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΣΤΟ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΣ, ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΒΡΟΥΜΕ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ;
Α3Μ Με λίγη θέληση και ψάξιμο το βρίσκαμε, αλλά δεν είναι θέμα. Όταν όμως έχεις έναν
δικηγόρο που σου κάνει Εργατικό Δίκαιο, είναι πολύ σημαντικό.
Α8 Δεν τον βρίσκεις όπου να ’ναι τον δικηγόρο.
Α3Μ Τον Εργατικό Δίκαιο το βρίσκεις και μόνος σου.
Α8 Δεν έβρισκες πουθενά Ψυχολόγο, δεν βρίσκεις παντού τέτοιες ειδικότητες.
ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΟ.

378

Γ4Μ Θεωρώ ότι ήταν μέτριο στο ότι μας είπαν ότι θα μας χωρίσουν σε ειδικότητες και μας
βάλανε όλους μαζί και έτσι εγώ θεωρώ ότι… δηλαδή εγώ που έχω τελειώσω Νοσηλευτική,
δεν μας είπαν κάτι για αυτή την ειδικότητά μου. Ήταν για υπολογιστές και κάτι άλλα.
ΕΔΩ ΗΤΑΝ ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ,
ΟΤΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΔΕΝ ΒΡΗΚΕΣ ΤΙΠΟΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; ΣΤΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ;
Γ4Μ Τίποτα, μόνο υπολογιστές κάναμε.
ΜΗΠΩΣ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ, ΕΣΤΩ ΟΤΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΔΩ Η ΚΟΠΕΛΑ
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΔΩ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΔΩ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ,
ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ, ΔΕΝ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ, ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΚΑΝΟΥΝ
ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ. ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ.
ΔΗΛΑΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ. ΕΣΥ ΔΕΝ ΒΡΗΚΕΣ ΤΙΠΟΤΑ;
Γ4Μ Βρήκα κάποια χρήσιμα που δεν είχα πάει για υπολογιστές, απλά στην δικιά μου
ειδικότητα δεν είχε κάτι και το είπα μέτριο. Ναι μεν οι καθηγητές ήταν πολύ καλοί, ήταν
άψογοι.
ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ (Α6) ΤΙ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ;
Α6 Δεν έκατσα να παρατηρήσω αν έκαναν καλά την δουλειά τους ή όχι. Στην ουσία εγώ, ότι
λέγανε εγώ το κράταγα.
ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΨΗ ΑΝ ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟ Ή ΚΑΚΟ; ΧΡΗΣΙΜΟ Ή ΑΧΡΗΣΤΟ;
Α6 Χρήσιμο σε γενικές γνώσεις.
ΕΣΥ ΣΤΡΑΤΟ; (Α7)
Α7 Μέτρια, γιατί δεν μας κάνανε μάθημα.
ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΧΑΛΙΑ.
Γ5Μ Επειδή ήμουν στο ίδιο ΚΕΚ (με τον Α7) και καταλαβαίνω τι λέει, έχω κάνει δύο
Voucher, πιο άχρηστα δεν υπάρχουν. Δηλαδή τι με νοιάζει εμένα το Marketing, που δεν έχω
σκοπό να δουλέψω ποτέ σε επιχείρηση. Καλύτερα να μου έκανες επαγγελματικό
προσανατολισμό, ψυχολογία για να παλέψω με την καθημερινότητα παρά να ακούω…
Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΟΥ;
Γ5Μ Νηπιαγωγός
MARKETING ΣΑΣ ΚΑΝΑΝΕ ΕΚΕΙ;
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Γ5Μ Σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
Γ9 Εμείς είχαμε 4 καθηγητές. Το πρωί δούλευε στο Δαφνί, μας έκανε ψυχολογία για ποιο
πράγμα; Εγώ δεν καταλαβαίνω, συγνώμη θα πάω στον Βασιλόπουλο να βάλω τα πράγματα
στο ράφι και θα πρέπει να τα ψυχολογήσω πριν τα βάλω στο ράφι;
Α8 Η ψυχολογία έπαιζε ρόλο αποκλειστικά για τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις
επαγγελματικές σχέσεις.
Γ5Μ Μας έλεγε άκυρα πράγματα, από ποιο χωριό είναι πόσα παιδιά έχει.
ΕΣΥ ΣΕ ΤΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΣΟΥΝ;
Γ9 Εγώ ήμουν σε super market στον Βασιλόπουλο, δούλευε σε μια εταιρεία την Carteco,
ήταν άσχετα, δεν μπορούσε δηλαδή ο καθηγητής να πιάσει την πλειοψηφία πάνω στο θέμα
που θα δουλεύαμε, να μας εξηγήσει.
Α3Μ Αν ήταν ικανός ο καθηγητής θα τους έπιανε όλους.
Α2Μ Εγώ είχα έναν καθηγητή που τους είχε όλους «τέντα».
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΤΕΝΤΑ»;
Α2Μ Δεν μιλάγανε, δεν παίζανε, ήταν πολύ αυστηρός, πάντα μας έβαζε να γράφουμε και
να σημειώνουμε και πάντα μας έκανε παραδείγματα, ο οποίος μας σήκωνε και μας έκανε
ένα μικρό θεατράκι για την ψυχολογία των πελατών, πώς να αντιδράσουμε όταν μπαίνει
ένας νευρικός ή οτιδήποτε τέτοιο. Ενώ όλοι οι άλλοι, έμπαιναν μέσα, έκλειναν την πόρτα
και λέγανε παιδιά κάντε ότι θέλετε.
ΑΛΛΟΙ ΔΕΝ ΚΑΝΑΝΕ ΤΙΠΟΤΑ, ΑΥΤΟ ΛΕΣ;
Α2Μ Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΕ; (Α1Μ) ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΧΑΛΙΑ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΙΑ;
Α1Μ Τώρα είμαι λίγο σκεπτικός, στο Θεωρητικό, γιατί στο Θεωρητικό τώρα τι γίνεται; Εάν
πάω στο Marketing, είχα ασχοληθεί παλαιότερα, το ήξερα, να μου πεις δεν το ήξεραν οι
άλλοι. Μετά υπολογιστές, τους ήξερα και αυτούς, εμένα αυτό που με ενδιέφερε πάρα πολύ
ήταν στο προς που να στραφώ να βρω μια σωστή δουλειά. Τι να βάλω παραπάνω στο
Βιογραφικό μου.
ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΘΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ;
Α1Μ Ναι, σωστά.
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΙΧΑΤΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΑΝ ΜΑΘΗΜΑ;
Γ5Μ Ναι και ήταν πολύ χρήσιμο.
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Α3Μ Σαν συνέντευξη.
Α8 Βιωματικές ασκήσεις και μέσα στην τάξη μεταξύ των μελών και διαλεκτικά και
διαδραστικά με την τάξη και τον διδάσκοντα. Δηλαδή για παράδειγμα, εμείς ξεκινήσαμε με
τα μαθήματα, με μια πραγματικά εξαιρετικά έξυπνη ψυχολόγο, απίστευτη. Μας ξεκίνησε
πως παρουσιάζουμε τον εαυτό μας, πως παρουσιαζόμαστε μπροστά σε αφεντικό, τι
αναπτύσσουμε, τι μαζεύουμε. Ήταν εξαιρετικό.
ΕΣΕΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ; (Γ9)
Γ9 Αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι μου άρεσε. Το πώς θα δουλέψουμε σαν υπάλληλος με
πελάτη.
Α8 Και φυσικά στην Θεωρητική Κατάρτιση, έπαιζε, πιστεύω θα συμφωνήσουν οι
περισσότεροι, ότι έπαιζε ρόλο το τι ενδιαφέρει τον καθένα περισσότερο. Δηλαδή ένα
τεχνοκρατικό μυαλό, θα τρελαινόταν για υπολογιστές, ένα θεωρητικό μυαλό, σαν το δικό
μου, θα τρελαινόταν με την ψυχολογία…
ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΠΑΝ ΧΑΛΙΑ, ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΖΑΤΕ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΝΑ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ, ΝΑ ΗΣΑΣΤΑΝ ΠΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ.
Γ5Μ Το ΚΕΚ.
ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΜΑ ΚΕΚ;
Γ5Μ Όχι, θεωρώ ότι χρειάζεται να πέσει πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το κομμάτι, να πέσει
ένα μεγαλύτερο πακέτο γνώσεων που μπορούν να δώσουν στα παιδιά που ψάχνουν, αλλά
αυτό είναι θέμα Υπουργείου. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αλλάξω ΚΕΚ, δεν
μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
ΕΣΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΣ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΛΕΙΠΕ ΚΑΙ ΘΑ ΗΣΟΥΝ ΠΙΟ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ;
Γ5Μ Θα ήμουν πολύ πιο ικανοποιημένη αν είχαμε Ψυχολογία και διαδραστικό
ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΛΤΟΥ(Α8) ΘΑ ΗΣΟΥΝ ΠΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ;
Α2Μ αυτή η Ψυχολογία ήταν πολύ πιο καλύτερη
ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΖΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΗΣΟΥΝ ΠΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ;
Γ9 ΚΕΚ δεν θα άλλαζα, γιατί είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη.
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚ; ΕΙΝΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ;
Γ9 Και τα σάντουιτς.
Α3Μ Καλά αυτό τώρα… ήταν υποχρεωμένοι.
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Γ10 Σε άλλα δεν έδιναν τίποτα, τίποτα.
Γ9 Καλύτερη ποιότητα μαθημάτων.
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ή ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΚΑΛΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ;
Γ9 Να προσθέσουν σε αυτό που διδάσκουν και άλλα αντικείμενο π.χ. εγώ δεν θα ζητούσα
να ξαναπάω σε super market, σκέφτομαι να πάω, αν με πάρουν, στου μπαμπά μου την
επιχείρηση, αλουμινάς, ως υπάλληλος γραφείου.
ΑΛΛΟ; ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΖΑΤΕ;
Γ9 Τα προγράμματα δεν με ενδιαφέρουν και το Marketing.
ΑΛΛΟ; ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΖΑΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ;
Α7 Δεν μου έρχεται κάτι.
Α1Μ Αυτό που θα άλλαζα είναι να σου δώσουν μια βάση όταν τελειώσεις αυτό το εξάμηνο
πρόγραμμα που έχεις συμφωνήσει, να σου έχει την επιλογή και ο ιδιοκτήτης. Δηλαδή το
κράτος να προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα ώστε να σε κρατήσει.
ΤΟ ΚΡΑΤΑΩ ΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ.
ΚΑΛΑ, ΜΕΤΡΙΑ;
Α3Μ Πολύ καλά. Μιλάμε για το συνολικό πρόγραμμα ή για το ΚΕΚ και την δουλειά σου;
ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΖΙ
Α3Μ Πολύ καλά γενικά όλα μαζί. Τα χαρτιά σου, να τρέξεις στην επιχείρηση. Το μόνο που
δεν είχε είναι ότι δεν σε κρατάει στο τέλος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα
ακυρώσεις όλα.
Γ5Μ Είχε απίστευτη γραφειοκρατία.
ΕΙΧΕ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ;
Γ5Μ Ναι, κοιτάξτε να δείτε και στο εργοστάσιο κάρτα «βαράς» με την ίδια λογική και σε
αυτά υπογράφεις μπαίνεις - βγαίνεις την ίδια ώρα.
Α8 Παρουσίες.
Γ5Μ Δεν ήταν παράλογο, ήταν λογικό.
Α6 Ένα κομμάτι ήταν καλό στον εξοπλισμό.
ΑΣΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ.
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Α6 Ένα παράδειγμα, χάσανε το IBAN 6 φορές και με πήραν τηλέφωνο, πέρα από τις
πληρωμές που δεν μας τις δίνανε και γυρνάω και τις λέω ήδη το έχω φέρει πάρα πολλές
φορές και μου λέει όχι δεν το έχω φέρει.
Α8 Αν κρίνεις βέβαια ότι οι μισοί από αυτούς που δουλεύουν στα ΚΕΚ είναι και αυτοί από
ανάλογα επιδοτούμενα προγράμματα Voucher και Κοινωφελής Εργασίας και δεν
συμμαζεύεται. Αλλά στο ΚΕΚ στο οποίο βρισκόσουν θα δεις συνεχώς αλλάζουν το
προσωπικό και κάθε 3 μήνες αλλάζουν προσωπικό.
Α2Μ Εγώ ήμουν πολύ δυσαρεστημένος όσον αφορά την γραφειοκρατία.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ;
Α2Μ Είναι τα χαρτιά που συλλέγουν μέσα, να φτιάξουν ένα φάκελο να το στείλουν στο
Υπουργείο κοκ. Ξέχασε ένα παιδί τον αριθμό του IBAN, όχι τον ξέχασε, κάτι είχε γίνει λάθος.
Τον παίρνουν μετά από 1 ½ μήνα για να το διορθώσουν, το διορθώνουν και μετά λέει δεν
τα έχουμε στείλει ακόμα τα χαρτιά. Ξαναπαίρνω δεν τα έχουν στείλει. Είναι το πότε θα
στείλουν τα χαρτιά τα ΚΕΚ.
ΤΟ ΚΕΚ ΣΑΣ ΕΛΕΓΕ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙΤΕ Ή ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ; ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΕΛΕΓΕ
ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙΤΕ;
Γ5Μ Κανένας.
Α2Μ Το Υπουργείο δεν είχε θέμα πληρωμών, είχε το ΚΕΚ. Δηλαδή πρώτα θα στείλουν τα
χαρτιά.
Α8 Έχοντας μιλήσει κατευθείαν με την Γραμματέα της κυρίας Αντωνοπούλου, της αξιότιμης
κυρίας Αντωνοπούλου στο Υπουργείο, είναι γεγονός ότι υπήρχε μια τέτοια χαρτούρα και
τέτοιος φόρτος εργασίας, δικαιολογητικών του καθενός ενδιαφερόμενου, που εκεί και πάλι
έπαιζε ρόλο το πόσο εμπρόθεσμα και τυπικά στέλνονταν τα χαρτιά από το ΚΕΚ στο
Υπουργείο, είναι καίριο αυτό. Έπαιζε τον πρώτιστο ρόλο.
Η ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ,
ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΤΙΩΝ, ΧΑΣΙΜΟ ΙΒΑΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΔΕΝ ΞΕΡΩ
ΑΝ ΤΟ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟ.
Γ5Μ Όχι, είναι απαραίτητο.
ΑΡΑ ΔΕΝ ΤΟ ΒΑΖΟΥΜΕ ΩΣ ΚΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ.
Α2Μ Κάτι με τα παρουσιολόγια θέλω να πω, που έτυχε σε εμάς. Φεύγανε από τα ΚΕΚ και 23 μέρες που σήμαινε ότι αν έλειπες σε κόβανε και λείπανε τουλάχιστον από το δικό μου
τμήμα κάποιοι 2-3 μέρες και μέσα στην Γραμματεία έβλεπα ότι βάζανε Παρών χωρίς να
είναι μέσα σε όλη την διάρκεια. Μπροστά μου γινόταν αυτό.
Γ9 Και σε εμένα έτυχε αυτό.
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Α8 Το «μαγείρεμα» του παρουσιολογίου.
ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΝΑΝΕ ΑΥΤΟ;
Α2Μ Δεν ξέρω.
Γ5Μ Για να πάρουν τα λεφτά.
Γ9 Για τα λεφτά.
Γ5Μ Τα ΚΕΚ αν δεν συνεχίσουν τα άτομα στις επιχειρήσεις δεν θα πάρουν χρήματα.
Γ9 Αυτοί όσο πιο πολλά άτομα έχουν τόσα πιο πολλά λεφτά θα πάρουν.
ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΤΑ ΔΩΣΑΝΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΑΝ;
Α2Μ Μία κοπέλα που πήγε στην επιχείρηση αλλά κόπηκε, την έδιωξε ο εργοδότης, τα πήρε.
ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙ ΝΟΜΙΖΕΤΕ;
Α8 Καλά δεν συμβαίνει πάντα αυτό αλλά είναι γεγονός ότι συχνά – πυκνά…
Γ9 Ένας σε εμάς ήταν μελισσοκόμος και έλειπε 2 εβδομάδες. Αυτός τα είχε κάνει
«πλακάκια» με τον υπεύθυνο στο γραφείο μέσα. Έλειπε 1-2 εβδομάδες, ερχόταν 1-2 ώρες
μετά και στο τέλος, πριν τελειώσει, τις απουσίες του τις δικαιολόγησε. Βάλε υπογραφή και
φύγε.
Α8 Κάποιες απουσίες προβλέπονται από το πρόγραμμα.
ΑΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ; ΜΟΝΟ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Α3Μ) ΗΤΑΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α3Μ Είναι καθαρά θέμα ΚΕΚ. Καταρχάς εγώ αυτό το ΚΕΚ το οποίο το επέλεξα, το επέλεξα
από ένα συνέδριο που είχα πάει χρόνια πριν. Όταν μια εταιρεία πάει σε ένα συνέδριο, πάει
να πει ότι είναι αξιοπρεπής. Όταν μια επιχείρηση πάει σε συνέδριο, σέβεται και τους
άλλους. Άρα για αυτό έτρεχα και εγώ από Ν. Φιλαδέλφεια, Αγ. Ιωάννη για να πάω στο ΚΕΚ.
Εγώ τα είχα όλα σωστά μέχρι στιγμής.
Γ9 Και εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη.
ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΖΑΤΕ ΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ;
Α6 Χώρα.
Γ5Μ Το ότι τρέχουμε με τα χαρτιά πέρα δώθε. Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε και
διαδικτυακά, pdf αρχεία, το στέλνεις κατευθείαν, ούτε φωτοτυπίες ούτε τίποτα.
ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ PDF ΑΡΧΕΙΑ;
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Γ5Μ Δεν ξέρω, εμένα και τώρα που με πήραν για του Τουρισμού, μου λένε να μας φέρετε
τα χαρτιά σας, τα Πτυχία σας, αφού τα έχετε μέσα. Αφού αυτοί τα διαχειρίζονται, τα έχετε
τα στοιχεία μου.
ΕΣΕΝΑ ΤΙ ΣΕ ΤΣΑΝΤΙΖΕΙ; Η ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ; ΤΙ ΣΟΥ ΤΗΝ ΣΠΑΕΙ;
Γ5Μ Θα συνεχιστεί η γραφειοκρατία, θα χαθεί, θα καταστραφεί. Είμαι της απλοποίησης,
αφού μπορούν να τα κάνουν ηλεκτρονικά.
Α3Μ Και εγώ είχα ξεχάσει ένα έγγραφο και το δέχτηκε μια χαρά με e-mail η γραμματέας.
Α2Μ Ξεκινήσανε να τα καταχωρούν στο internet, απλά να μην το κάνουν αυτόματα μόνοι
τους. Την ίδια δουλειά που κάνουμε εμείς να την κάνουν και αυτοί.
ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ
Γ5Μ Παλιά με τα Voucher που λέγανε για απασχόληση δίνανε ECDL ας πούμε. Εγώ έχω
ξεκινήσει από εκεί, τότε το ΚΕΚ δεν έκανε αυτή την διαδικασία, εμείς μπαίναμε στις
ιστοσελίδες, εμείς κάναμε τις αιτήσεις, εμείς στέλναμε τα έγγραφα, όλοι την δουλειά του
ΚΕΚ εμείς την κάναμε. Και αυτό είναι ωραίο μοντέλο από το να υπάρχει μεσάζων.
Α8 Και λεφτά έπαιρνες σε ένα Voucher το οποίο αφορούσε εκμάθηση υπολογιστών και τι
λεφτά έπαιρνες σε ένα Voucher που προέβλεπε πρακτική 6 μηνών.
Γ5Μ Το ECDL ήταν τσάμπα.
Α8 Αν δεν το έκανες τσάμπα, πόσο θα το κοστολογούσες αν το έκανες από την τσέπη σου;
Γ9 300 ευρώ.
Α8 Ίδιο είναι το 2.500 € και ίδιο είναι τα 300 €; Εκεί ακριβώς οι απαιτήσεις ανεβαίνουν,
γιατί είναι ένα πρόγραμμα που σχετίζεται με τα ΕΣΠΑ, για το οποίο το εκάστοτε Υπουργείο
Απασχόλησης απευθύνεται και λογοδοτεί κάποια πράγματα, δυστυχώς ή ευτυχώς, στους
Ευρωπαίους, και εκεί ακριβώς είναι λίγο στο Πρόγραμμα. Εδώ πας σε μια Τράπεζα και
βλέπεις γραφειοκρατία.
ΑΛΛΟ; ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΩΣΑΝΕ; Ή ΔΕΝ ΣΑΣ ΔΩΣΑΝΕ;
Γ9 Δεν πήραμε.
Α1Μ Δεν πήραμε.
ΤΙΠΟΤΑ;
Α6 Σημειώσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ;
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Α6 Ναι.
ΚΑΛΟ Ή ΚΑΚΟ;
Α6 Με αυτό που μας διδάσκει ο καθένας τους ήταν μπόλικο και απλό και καλό, κάποιες
φορές μας βοήθαγε.
Α8 Συμφωνώ.
ΟΙ ΑΛΛΟΙ;
Α2Μ Ένα στυλό και ένα χαρτί που ζωγραφίζαμε δεντράκια.
(γέλια)
Γ4Μ Εμάς μας έδωσαν βιβλία, tablets.
Α8 Και εμείς πήραμε tablets.
ΑΡΑ, ΚΑΛΟ Ή ΚΑΚΟ ΑΥΤΟ;
Γ4Μ Καλό, δώρο μας το δώσανε. Μας είχαν βιβλία, μας είχαν ντοσιέ, εγώ ήμουν
ευχαριστημένη.
ΕΣΥ (Γ10) ΠΗΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ;
Γ10 Ήταν πολύ καλοί οι καθηγητές, ότι απορίες είχαμε να τους ρωτάμε, μας εξηγούσαν τις
απορίες που είχαμε.
ΣΟΥ ΔΩΣΑΝΕ ΤΙΠΟΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ;
Γ10 Μου δώσανε σημειώσεις.
ΑΝΑΤΡΕΞΑΤΕ ΠΟΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΤΟ ΠΗΡΑΤΕ;
Γ4Μ Όχι.
Α8 Καίρια ερώτηση, όχι. Μέσα στην περίοδο της Πρακτικής σαφώς.
Γ5Μ Δεν χρειάστηκε.
ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ;
Α2Μ Βιβλία και μαθήματα.
Α8 Ηλεκτρονικές σημειώσεις θα το δεχόμουν καλύτερα.
Α2Μ Εγώ θέλω βιβλίο καλύτερα.
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Α3Μ Εμένα μου δώσανε και ηλεκτρονικές σημειώσεις. Κακά τα ψέματα, όποιος έδινε
βιβλίο, δεν το διαβάζει.
Α2Μ Εγώ ήμουν security και το Σάββατο πέρασα από Πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ και
έχω και βιβλία στο σπίτι και ρίχνω μελέτη και δεν τα χάνω. Σε ηλεκτρονική μορφή έχω χάσει
πάρα πολλές φορές αρχεία, σημειώσεις ή οτιδήποτε άλλο.
Α8 Δεν έχεις άδικο.
ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ.
Γ5Μ συγνώμη, κάτι σχετικά με το προηγούμενο. Βιβλία ή και σημειώσεις να μην μας
δίνανε, θα μπορούσαν να μας δώσουν κάποια στοιχειώδη βιβλιογραφία.
Α8 Σωστό.
ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ, ΠΟΥ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΤΟΥΣ ΕΙΠΑΤΕ ΠΡΙΝ. ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΚΑΤΙ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΙ Ή ΚΑΚΟΙ Ή ΠΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ;
Α8 Θετική γνώμη έχω.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, Η ΥΠΟΔΟΜΗ. ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΣΑΣΤΑΝ ΣΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ,
ΔΕΝ ΞΕΡΩ. ΤΑ COMPUTER ΑΝ ΚΑΝΑΝΕ, Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Ή ΟΙ ΧΩΡΟΙ;
Γ10 Ήταν πολύ μεγάλος ο χώρος, είχα δουλέψει στην αρχή στα προϊόντα Γυναικείας
Περιποίησης.
ΕΣΥ ΤΩΡΑ ΕΙΧΕΣ ΠΑΕΙ ΣΤΑ HONDOS CENTER, ΣΩΣΤΑ;
Γ10 Ναι.
ΩΡΑΙΑ, ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Γ10 Στη Θεωρητική ήταν πάρα πολύ καλοί όλοι οι καθηγητές ότι απορία είχαμε πάνω στους
υπολογιστές μας βοηθούσανε.
Α8 Οι χώροι που γινόντουσαν τα μαθήματα;
Γ10 Ήταν μεγάλοι, υπήρχε αρκετός χώρος.
Α2Μ Οι υπολογιστές δεν λειτουργούσαν, κολλούσαν. Άνετα έβαζες έναν υπολογιστή στο
μπουφάν και γειά σας.
Α7 Εμείς είχαμε υπολογιστές.
ΗΤΑΝ ΕΝΤΑΞΕΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ;
Α7 Όχι, εντάξει ήταν.
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Γ5Μ Συγνώμη, γελάω γιατί μου έρχονται εικόνες στο μυαλό. Αν μπορούσες να έπαιρνες το
κτίριο και να το πήγαινες σε άλλη περιοχή.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΗΤΑΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΑΥΤΟ ΛΕΣ;
Γ5Μ Τώρα να βγαίνεις στο μπαλκόνι και να βλέπεις… αφήστε το.
ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ;
Γ5Μ Άγιος Παντελεήμων.
Α2Μ Τα WC χάλια.
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΥΤΟ ΕΝΝΟΕΙΣ.
Α8 Και εγώ σε σχέση με τους χώρους έχω ένσταση. Μέτρια η κατάσταση σε σχέση με τους
χώρους. Δηλαδή ούτε άνεση στους χώρους ούτε άνεση να κινηθείς στους χώρους και δεν
γίνεται μια αίθουσα σαν αυτή που βρισκόμαστε αυτή την στιγμή, να έχει μέσα 26
ανθρώπους στοιβαγμένους κατά την δική μου γνώμη.
ΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ. ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΖΑΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ;
Α8 Θα την έκανα πιο σύγχρονη, δηλαδή θα καλούσα τα ΚΕΚ να «ακουμπήσουν», ως κοινά
λεγόμενο, ώστε να εξαερίσουν τους χώρους και να είναι χώροι λίγο πιο ευπρεπείς από κάθε
άποψη και πιο ευρύχωροι και πιο άνετοι και να θυμίζουν αίθουσα διδασκαλίας. Όταν θέλει
ένα ΚΕΚ να ονομάζεται Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που είναι τυπικά η ονομασία των ΚΕΚ.
Α2Μ Να υπάρχει καλύτερος εξαερισμός και αερισμός. Γιατί πίσω ήταν τα παράθυρα, ο
καθηγητής κρυώνει και εμείς εκεί μέσα δεν αντέχαμε, λέγαμε να βγούμε έξω, δεν
μπορούμε
Γ4Μ Εμάς ήταν πάρα πολύ καλά και μεγάλοι χώροι. Είχανε μάλιστα και αίθουσα για
καφέδες, μας έφερναν κρουασάν μέσα στην αίθουσα.
Α8 Καλά και εμείς τα είχαμε αυτά.
Γ4Μ Όχι, οι χώροι ήταν πάρα πολύ καλοί, μεγάλες αίθουσες, ήταν μια χαρά, καλοριφέρ.
Γ9 Πάντως πάρα πολλές τάξεις μεγάλες, άλλες για υπολογιστές, άλλες για projector με πανί,
πεντακάθαρες, η καθαρίστρια εκεί.
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.
Γ9 Ναι.
Α8 εμάς καθάριζαν οι κοπέλες στην Γραμματεία.
Α2Μ Μας έβαζαν και καθαρίζαμε μόνοι μας στο ΚΕΚ.
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ΔΗΛΑΔΗ, ΤΙ, ΣΚΟΥΠΙΖΑΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ;
Α2Μ Κανονικά όλα, τα θρανία.
Α3Μ Εσείς καθαρίζατε, για τους επόμενους;
Α2Μ Ναι.
ΠΑΜΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.
Γ9 Ήταν τέλεια, θα ξαναπήγαινα.
Α2Μ Ναι, χίλiες φορές, γιατί ο υπεύθυνος ήταν κοντά στην ηλικία μου και τα βρίσκαμε.
ΠΟΣΟΙ ΠΕΡΑΣΑΤΕ ΚΑΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Α1Μ, Α2Μ, Α3Μ, Γ5Μ, Α8, Γ9, Γ10
ΩΡΑΙΑ, ΠΡΩΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ. ΕΙΧΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ.
Γ9 Καμία σχέση.
ΓΙΑΤΙ;
Γ9 Γιατί σας είπα, δούλευα σε super market, καμία σχέση.
Α2Μ Ο καθηγητής που σας είπα που ήταν αυστηρός, μας έκανε για την συμπεριφορά των
πελατών και μου ήρθε πελάτης.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΕ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΕΙΧΕ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ;
Α1Μ Καμία, όχι.
ΚΑΛΟ Ή ΚΑΚΟ;
Α1Μ Καλό, σε λίγα πράγματα όμως.. σε αυτό που ήμουν εγώ, τεχνικός. Μόνο με τον
δικηγόρο που είπαν τα άλλα παιδιά ότι ήταν ένας δικηγόρος και έλεγε για το Εργατικό
Δίκαιο.
ΑΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ.
Α1Μ Ναι, και ελάχιστες φορές, να εξυπηρετήσω κάτω κάποιους πελάτες να αγοράσουν
κάποιο προϊόν.
Γ9 Όταν πήγα εκεί δεν με έβλεπαν σαν παιδί από πρόγραμμα. Όταν πήγα ξεκίνησα από το
ψυγείο, έβαζα γάλατα. Είχα μια υπεύθυνη, με έβαζε να κουβαλάω τενεκέδες με φέτα.
Έπεσα κάτω και χτύπησα, στα «τέτοια» της, συγνώμη κιόλας. Ευτυχώς για καλή μου τύχη
μια άλλη κοπέλα με έβγαλε από το ψυγείο και πήγα στα τυποποιημένα και είχα έναν
υπεύθυνο όπου ήταν δυο χρόνια μικρότερός μου και με έβλεπε σαν υπάλληλο και όχι σαν
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voucher και δεν μου έλεγε θα είσαι μόνο εκεί, μου έδινε και άλλα πόστα να δουλέψω και
μου συμπεριφερόταν σαν υπάλληλος κανονικά.
ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ;
Α2Μ Εγώ, είχα τον προϊστάμενό μου που ήταν πάρα πολύ καλό παιδί, με βοηθούσε πάρα
πολύ με την δουλειά, σιγά σιγά με έβαζε και στα ράφια να μαθαίνω. Όταν όμως πήρε άδεια
έγινε ένα μπάχαλο, με βγάζανε ελλειμματικό στα ταμεία, που δεν ήμουν ελλειμματικός
γιατί είχε γίνει άλλη μια φορά και κάτι είχε παιχτεί, το είχαν ξεχάσει μέσα και άλλη μια
φορά με είχαν βγάλει 150 € ελλειμματικό. Εκεί είναι λίγο που έχω ένσταση, ότι τα παιδιά
από τα voucher, μας έβαζαν ταμείο, καλώς ή κακώς, και δεν είχαμε λεφτά να δώσουμε,
είμαστε υποχρεωμένοι να τα βάλουμε στη θέση τους.
ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟ ΟΣΟ ΞΕΡΩ
Α3Μ Ναι.
ΘΕΩΡΕΙΣ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ VOUCHER Η ΣΕ
ΟΛΟΥΣ;
Α2Μ Σε όλους, αλλά εμείς δεν είχαμε χρήματα εκείνη την στιγμή για να βάλουμε.
Α8 Καλά, αυτό μπορεί να «στηνόταν» από τους παλιούς για να φανεί ότι εσείς δεν κάνατε
καλή δουλειά.
Α2Μ Είπα, ότι μόλις πάρω τα λεφτά από το voucher θα σας τα φέρω, λέω δεν έχω αυτή την
στιγμή, τι να σας πω.
Α3Μ Εννοείς σε όλους από το voucher;
Α2Μ Σε όλους τους εργαζόμενους, αλλά όταν ερχόταν ο Λάζαρος τα λεφτά βρισκόντουσαν
στο δικό μου ταμείο.
ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΓΙΝΟΤΑΝ ΛΟΙΠΟΝ;
Α2Μ Δεν μπορώ να καταλάβω.
Α8 Η ταμίας του καταστήματος έκανε όλη την δουλειά, συναδελφικά μαχαιρώματα…
ΑΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΛΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Γ5Μ Εγώ ήμουν την δεύτερη φορά σε ένα φροντιστήριο στη Νίκαια, το οποίο για καλή μου
τύχη ήταν δυο αδέλφια που το είχαν. Όλοι νέοι και πολύ καλά παιδιά. Μου έλεγαν τι να
κάνω όσο κάθομαι και τα λοιπά, είμαι ελεύθερη να κάνω πράγματα άσχετα, να με
εμπιστευτούν να μπω σε τάξη να διδάξω. Εκεί όντως είχε νόημα, ήμουν πάρα πολύ
ικανοποιημένη από αυτό το φροντιστήριο. Μου έδωσαν την ευκαιρία να δουλέψω πάνω σε
αυτό το κομμάτι και να το δω φουλ εμπειρία. Δεν είναι εύκολο να εμπιστευτείς κάποιον
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που δεν τον έχει δει ποτέ και να πεις μπες δίδαξε σε παιδιά που γνωρίζονται, ξέρεις τους
γονείς τους.
ΣΤΡΑΤΟ (Α7) ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ;
Α7 Και εγώ το ίδιο με την Δήμητρα (Γ9), είχα μια υπεύθυνη που την πρώτη εβδομάδα με
είχε εδώ θα κάνεις αυτό και ήμουν και εγώ στα ψυγεία και σε γενικές βάσεις ήταν πολύ
καλά. Μετά μου έδωσαν και τον χώρο μου, δηλαδή δεν ήταν κανένας πάνω από το κεφάλι
μου.
Γ9 Το κυριότερο.
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΟΥ;
Α2Μ Εγώ που είχα τον Λάζαρο πάνω από το κεφάλι μου, παρόλο που ήταν μικρότερος, δεν
με άφηνε μόνο μου. Δηλαδή στην αρχή δεν με άφηνε μόνο μου, ήταν από πάνω μου. Το
οποίο είχε να κάνει με λεφτά, όχι αστεία.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ (Γ10), ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ;
Γ10 Οι συναδέλφισες ήταν πάρα πολύ καλές, ήταν και μια – δύο κοπέλες συνομήλικές μου,
η μία έμενε και κοντά μου, Περιστέρι. Αρχίσαμε σιγά σιγά να γνωριζόμαστε, με τον ταμία
του εστιατορίου γίναμε φίλοι. Ήταν πολύ καλές.
ΣΕ ΠΟΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΗΓΕΣ ΕΣΥ;
Γ10 Είχα πάει στην αρχή στα προϊόντα γενικής περιποίησης στον 2ο και μετά, δεν ξέρω τι
έγινε, με πήγαν στο εστιατόριο.
ΙΔΑΝΙΚΑ ΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ (Γ4Μ)
Γ4Μ Ιδανικά, πιστεύω ότι θα έπρεπε να ήταν πιο καλοί οι προϊστάμενοι, οι υπεύθυνοι
αναλόγως.
ΚΑΛΟΙ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ;
Γ4Μ Αν βάλω στην δικιά μου την προσωπική εμπειρία, η δικιά μου υπεύθυνη ήταν
προϊσταμένη στην κλινική αυτή και τόσο σκύλα να το πω, ενώ με τα άλλα παιδιά με τους
νοσηλευτές μια χαρά.
ΣΚΥΛΑ, ΠΩΣ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ;
Α8 ιδιότροπη.
Γ4Μ Ιδιότροπη, δηλαδή όπως είπε πριν η Δήμητρα, στην αρχή τους χαμάληδες, μας χώνανε
με λίγα λόγια. Εμένα με είχαν βάλει σε μια κλινική με 30 θαλάμους και επειδή εγώ τότε είχα
ένα θέμα υγείας και δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω. Για να μην έκανα διακοπή του
προγράμματος, είπα αν μπορείτε σας παρακαλώ λόγω υγείας να πάω κάπου αλλού για να
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μπορώ να ανταπεξέλθω. Όντως με άλλαξαν και εκεί πέρα όμως δεν ήταν τόσο καλά,
αναγκάστηκα και άλλαξα βάρδια, γιατί αυτή ήταν τα πρωινά και άλλαξα βάρδια για να μην
είμαι με την προϊσταμένη.
ΑΛΛΟ; ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ;
Γ9 Να είναι το περιβάλλον φιλικό.
Γ5Μ Και να μην σε αντιμετωπίζει σαν χαμάλη να βγάλεις όλη την δουλειά που δεν έχεις
βγάλει τόσο καιρό.
ΝΑ ΜΗΝ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΛΑΝΤΖΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ.
Α8 Να σου δίνουν ευκαιρίες ενσωμάτωσης και ευκαιρίες να αναπτύξεις τα δυνατά σου
σημεία και να αναπτύξεις αυτά που κάνεις πιο επιτυχημένα.
Γ9 Για να μπορέσουν να σε «δουν» αργότερα, αν χρειαστούν κάποιον υπάλληλο, να σε
προτιμήσουν.
ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΕΣΤΩ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟ
ΣΧΕΔΙΑΖΑΤΕ ΕΝΑ VOUCHER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
Γ5Μ χαρά μου, θα επιμεληθώ εγώ το υλικό.
ΩΡΑΙΑ, ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ. Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Α1Μ) ΕΙΠΕ ΠΡΙΝ ΘΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΣΕ ΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ.
Γ5Μ Νομίζω αυτό γίνεται σε ένα βαθμό.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ.
Α8 6 μήνες ακόμα αν σε κρατήσει η εταιρεία, μπορεί να πληρώνει το κράτος τα ένσημα.
ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΝΕ.
Α1Μ Ισχύει, νομίζω όμως ότι δεν ισχύει μέσω των ΚΕΚ, είναι από τον ΟΑΕΔ
Γ5Μ Δεν το ξέρω
Γ9 Μέσω ΟΑΕΔ, ναι
ΠΑΣ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΣΟΥ;
Α1Μ Πως κάνεις στο ΚΕΚ για να συμμετέχεις στο voucher; Απλά τι γίνεται, δεν ξέρω αν
ισχύει, αν σε περίπτωση εσύ έχεις συμμετάσχει σε ένα voucher δεν μπορούν να σε πάρουν
κατευθείαν στο επόμενο, δεν είμαι σίγουρος.
ΩΡΑΙΑ, ΤΟ ΑΦΗΝΩ. ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΑΛΛΑΖΑΤΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ.
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Α2Μ Πρώτα από όλα, όταν ξεκινάγαμε για να μπούμε στις επιχειρήσεις, θα έφτιαχνα έτσι
το πρόγραμμα, ώστε ο εργοδότης από την στιγμή που θα υπογράψει σε καμία περίπτωση
να μην απολύσει τον/την καταρτιζόμενο
Α3Μ Κατά την διάρκεια της πρακτικής;
Α2Μ Ναι, κατά την διάρκεια της πρακτικής. Γιατί πολλά παιδιά έχασαν τον χρόνο τους, τα
χρήματά τους, την ελπίδα τους.
ΕΣΥ ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΣΑΝΕ;
Α2Μ Δεν ξέρω αν κάνει να το πω. Μια κοπέλα, ο εργοδότης της, της την «έπεσε» πολύ
άσχημα.
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΕΝΝΟΕΙΣ
Α2Μ Ναι, και του αρνήθηκε και την έδιωξε.
Γ9 Και στο δικό μου ΚΕΚ, μια κοπέλα είχε πάει σε μια εταιρεία, έβγαζε φωτοτυπίες στην
ουσία, τυπογραφείο ήταν και την έβαζε να σκουπίζει και της έλεγε συνέχεια “έλα δούλα”.
Αυτή η κοπέλα ήταν αλλοδαπή, δεν ήταν Ελληνίδα. “Έλα δούλα, καθάριζε, εδώ δεν τα έχεις
κάνει καλά εδώ”. Πήγε στα ΚΕΚ και έκανε φασαρία.
Α3Μ Καλύτερη αξιολόγηση των επιχειρήσεων καθαρά.
Γ5Μ Ναι, αλλά αυτό είναι και δικό σου κομμάτι, γιατί εσένα στέλνουν, εσύ μιλάς, εσύ
αποφασίζεις που θα πας.
Γ9 Έχει κάνει συμφωνία να βγάζει φωτοτυπίες, θα είναι στο κομμάτι αυτό και μετά άρχισε
να της λέει καθάριζε.
Γ5Μ Άρα αυτό, δέσμευση των επιχειρήσεων, αυτές θα είναι αυτές οι αρμοδιότητές σου.
ΩΡΑΙΑ, ΑΛΛΟ;
Α2Μ Τα χρήματα αν γινόταν, να μην γίνεται έτσι όπως γίνεται τώρα. Ή κάθε μήνα κάποιο
ποσό, όχι όλο, ένα ποσό να μπορεί να κινηθεί. Και μετά την λήξη του voucher ο εργοδότης
να κρατήσει στην επιχείρηση τον καταρτιζόμενο, έστω για λίγους μήνες για να πάρει
παραπάνω εμπειρία, γνώσεις.
ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ;
Α8 Το κράτος.
ΑΡΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΛΙΓΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟ.
Α3Μ Ναι, αλλά δεν είναι υπεύθυνοι από τον ΟΑΕΔ να τον κρατήσει, καμία σχέση δεν έχουν.
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Α8 Δεν συνέφερε τις επιχειρήσεις να ξέρεις εσύ, νομικά, μέσα στην σύμβαση σου ότι
μπορεί να σε κρατήσουν και να σε πληρώνει το κράτος. Να τονίσουμε σε σχέση με το
οικονομικό, ότι μέχρι τα voucher του 2015 και όσοι τα παρακολούθησαν, εγώ δηλαδή από
αρχές του 2015 και μέσα του 2015 ήμουν σε voucher, μέχρι και τα προηγούμενα voucher,
ότι η αναλογία του τι έπαιρνε το ΚΕΚ και τι έπαιρνε ο ωφελούμενος ήταν 25% της
επιδότησης ο ωφελούμενος και 75% επιδότηση το ΚΕΚ το οποίο ήταν κατά την γνώμη μου
ληστεία. Αυτό ανατρέπεται από τα ερχόμενα voucher που θα έρθουν και πηγαίνουν 75%
στον ωφελούμενο και μόλις το 25% στο ΚΕΚ εκεί όμως τα ΚΕΚ στην παρούσα αναλογία την
οικονομική δημιουργούν προβλήματα στο Υπουργείο και οι εργοδότες που σχετίζονται
«καίγονται» στο ότι ανεστράφη αυτή η οικονομική αναλογία
ΠΕΣ ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΖΕΣ (Γ5Μ )
Γ5Μ Αυτό που λέει, είναι πολύ σημαντικό με τα χρήματα και αυτό πάλι είναι καλό για καλή
μας τύχη. Γιατί στο πρώτο voucher τα έπαιρνες μετά από 5 μήνες, το οποίο πάει να πει ότι
όλο αυτό το διάστημα πρέπει να πληρώσεις τις βενζίνες σου, τα εισιτήριά σου, τα έξοδά
σου. Κανέναν δεν νοιάζει που θα τα βρεις. Τώρα τελευταία υποτίθεται ότι παίρνεις πιο
γρήγορα τα λεφτά σου στην μέση της πρακτικής, ούτε αυτό έγινε όμως. Πάλι στο τέλος
ήρθαν.
ΑΛΛΗ ΑΛΛΑΓΗ;
Α8 Και κάτι ακόμα, να παραμένει το ΚΕΚ σε μια επικοινωνία με τον άνεργο ώστε να μην
χρειάζεται ο άνεργος με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο να τρέχει και να μην φτάνει
κυνηγώντας κατά πόδας το ΚΕΚ για ευκαιρίες μελλοντικές, επαγγελματικής αποκατάστασης.
Α3Μ Η σύμβαση που είχα εγώ στο πρώτο voucher που ήμουν - καλά ένα έχω κάνει - ήταν
στην σύμβασή μας, και του ΚΕΚ, ότι και για 6 μήνες μετά θα ενδιαφερόμαστε για εσένα.
Βρήκες δουλειά; Θα σε ενδιέφερε π.χ. να κάνεις κάποιους υπολογιστές μαζί μας;
Οτιδήποτε.
Α8 Αυτό δεν ίσχυε.
Γ5Μ Έπρεπε να τους ενημερώσεις, αν έβρισκες δουλειά μέσα στο εξάμηνο, μου είπαν να
στείλω το βιογραφικό μου για εύρεση εργασίας. Εμένα με παίρνουν για όποιο voucher
βγαίνει και συνέχεια.
Α8 Εμένα με ξέχασαν και για αυτό ψάχνω για άλλο ΚΕΚ και είμαι έτοιμος για άλλο ΚΕΚ.
Γ5Μ Σχετικά με τα ένσημα, δεν είναι συντάξιμα.
Α8 Σωστό.
ΩΡΑΙΑ, ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ. ΣΗΜΕΡΑ, ΚΑΛΩΣ Η ΚΑΚΩΣ, ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΣΧΥΕΙ;
(Ναι)
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ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ ΤΟ VOUCHER, ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΝΑ ΑΡΝΗΘΗΚΑΤΕ;
(όχι)
Γ5Μ εμένα μου έτυχε.
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΝΗΘΗΚΕΣ;
Γ5Μ Ναι.
Ο ΛΟΓΟΣ, ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ;
Γ5Μ Μου πρότειναν να μένω μαζί με μια κυρία γύρω στα 80, στο σπίτι της γιατί ήθελε να
είναι κάποιος άνθρωπος, γιατί φοβόταν μην πάθει εγκεφαλικό στο σπίτι. Δεν ήμουν
διατεθειμένη να είμαι 24 ώρες το 24ωρο σε ένα σπίτι που δεν είναι δικό μου να φροντίζω
κάποιον άρρωστο.
ΤΙ ΘΑ ΣΕ ΕΚΑΝΕΣ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ;
Γ5Μ Αν δεν είχα να φάω θα την δεχόμουν.
ΑΛΛΟΣ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΡΝΗΘΗΚΕ;
(όχι)
ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ;
Α7 Λόγω οικονομικής κρίσης.
Α6 Είμαστε πολύ καταρτισμένοι.
Γ5Μ Έχει δίκιο είμαστε υπέρ-καταρτισμένοι, δεν παίρνουν ανθρώπους που έχουν πτυχία
γιατί πρέπει να τους πληρώσουν παραπάνω.
ΕΝΤΑΞΕΙ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΕΔΩ ΠΤΥΧΙΟ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΙΛΑΜΕ. ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΠΤΥΧΙΟ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.
Α2Μ Και γνωριμιών.
ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ;
Α2Μ Ξέρω ένα εργοστάσιο που έβγαλε προκήρυξη μέσα για τους εργαζόμενους, όποιος
έχει δικό του άτομο να τον πάρει. Γιατί σου λέει θα πάρω τον γνωστό που τον έχω, σε
περίπτωση που γίνει κάτι να βρει αυτός τον μπελά του.
Α8 Ότι υπάρχει μια ανακύκλωση μεταξύ γνωστών, οικογενειοκρατία, σαφέστατα το πόσο
πολιτικοποιημένος είσαι.
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ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ ΣΗΜΕΡΑ;
(ναι)
Α8 Σίγουρα ο κάθε ένας από εμάς έχει τουλάχιστον… έχει παίξει ρόλο τα τελευταία χρόνια,
όχι σε ποιο κόμμα είσαι… το πρόβλημά μου δεν είναι ποια είναι η παρούσα κυβέρνηση. Το
πρόβλημά μου είναι η «μαγιά» που έχει σχηματιστεί στα Πανεπιστήμια και τις σχολές και
τα ΤΕΙ τα τελευταία 10-15 χρόνια όπου στατιστικά όσο πιο πολύ πολιτικοποιημένος ήσουν
στις φοιτητικές πολιτικές παρατάξεις τόσο πιο κοντά είσαι σήμερα για δουλειά, ενώ όσο
πιο μακριά ήσουν στα Πανεπιστήμια από τα πολιτικά δρώμενα ενός Πανεπιστημίου τόσο
πιο περιθωριοποιημένος είσαι.
ΑΥΤΟ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ;
Α8 Ναι.
ΚΑΙ ΑΡΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.
Α2Μ Μπορεί να είναι σε κάποιο συνδικάτο.
Γ9 Εγώ έχω πάει για δουλειά σε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων και μου λέει ο υπεύθυνος,
βάζω στις Δημοτικές Εκλογές, είμαι με τον τάδε. Ψήφισέ με και θα σε πάρω εγώ για
δουλειά.
Α3Μ Είναι καθαρά θέμα επιχείρησης. Δηλαδή εγώ προσπαθώ να στοχεύω σε μεγάλες
επιχειρήσεις για να βρω δουλειά. Γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι σωστές και ειδικά οι
πολυεθνικές ως προς τους εργαζόμενους. Δηλαδή έχει το προσωπικό αυτό που χρειάζεται,
θα σου έχει πάντα την μισθοδοσία, τα ένσημά και υπερωρίες να κάτσεις πάντα όλα
πληρωμένα. Έχω παράδειγμα από όλες αυτές τις επιχειρήσεις, δηλαδή αυτό που κάνουν οι
Ελληνικές, οι πιο μικρές «έλα μωρέ κάτσε μια ώρα παραπάνω» αλλά δεν θα τις πληρωθείς
ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα.
Α8 Ο κανόνας είναι αυτός, γιατί κοιτάνε όλοι να ελαχιστοποιήσουν το κόστος του κάθε
κεφαλιού που δουλεύει για να κερδίσουν και όλοι κοιτάνε να σου αυξήσουν τις ώρες.
Α3Μ Μπορεί να σου μειώσει τον μισθό αλλά δεν σε εκμεταλλεύεται αλλιώς.
Α8 Τις μισές επιχειρήσεις τις ψάχνουν σε λίστες Μπόγιαρνς πως λέγονται, στα αρχεία του
Παναμά που λέγεται αυτές τις μέρες.
Γ5Μ Έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει γιατί όσο μεγαλύτερη είναι μια εταιρεία, τόσο πιο
βιώσιμη είναι, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις στην χώρα μας δεν είναι πια. Παρόλα αυτά,
θεωρώ ότι οι Ελληνικές εταιρείες έχουν κάνει τέχνη να πληρώνουν τα λιγότερα λεφτά, τις
περισσότερες υπερωρίες και έχουν κάνει τέχνη πλέον το πώς να κλείνουν και να
ξανανοίγουν. Χρεώνω τους προμηθευτές, κλείνω, μεταφέρω τα στοιχεία- ένας θεός ξέρει
πώς- και φτιάχνω καινούρια εταιρεία. Και θεωρώ ότι σε αυτές τις εταιρείες παίζει ρόλο το
πόσο ψηλά ή χαμηλά είσαι. Όσο πιο κάτω είσαι, καθαρίστρια, τεχνικός κ.α. τόσο πιο πολύ
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δουλεύεις με λιγότερα χρήματα. Ενώ τα μεγαλύτερα στελέχη, μιλάμε για μισθούς 3.0004.000, 15.000
ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΙΠΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ… ΤΟΥ ΟΤΙ ΛΕΣ ΕΧΟΥΝ
ΚΑΝΕΙ ΤΕΧΝΗ ΝΑ ΣΕ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΧΑΜΗΛΑ, ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΝΑ
ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΛΕΣ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ… Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΙΕΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ
Γ5Μ Μιλάω για κανονικές εταιρείες, μεγάλες Ελληνικές εταιρείες.
ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ Η ΚΡΙΣΗ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΕΧΝΗ;
Γ5Μ Ναι, κανονικά όμως.
Α2Μ Σε μια εταιρεία που δούλευα εγώ, υπάρχουν εταιρείες security άπειρες, νόμιμες και
παράνομες, οι οποίες εγώ ευτυχώς δεν έχω πάει σε αυτές τις εταιρείες. Την άλλη μέρα
ανοίγανε και σε ένα μήνα κλείνανε. Ξανάνοιγαν άλλη, οι ίδιοι, γιατί τους έχω πετύχει.
Έπαιρναν τα λεφτά από τις επιχειρήσεις.
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;
(όχι)
ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ;
Γ5Μ Βοήθησε στην αποφυγή πραγμάτων. Τώρα που είδα πως δουλεύουν τα φροντιστήρια
ξένων γλωσσών και συγκεκριμένα όταν μου είπε πως πληρώνουν τους καθηγητές ξένων
γλωσσών, η απάντησή μου ήταν «Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα γίνω barwoman». Έπαιρνα
καλύτερα λεφτά.
ΑΡΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟ ΑΝ ΘΑ ΠΑΣ Ή ΟΧΙ; ΩΡΑΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ; ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕ
ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ, ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ, ΣΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ;
Γ9 Και σήμερα παραμένουμε όπως ήμασταν. Θα πω ότι έχω συμμετάσχει, δούλεψα εκεί.
Αυτό ο εργοδότης θα το συμπεριλάβει.
Γ4Μ Ένα παραπάνω χαρτί στο βιογραφικό.
Α2Μ Πήραμε εμπειρία.
ΑΡΑ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟ VOUCHER
Γ4Μ Ούτε εμένα ιδιαίτερα.
ΝΑ ΤΟ ΠΩ ΑΛΛΙΩΣ, ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ ΚΑΤΙ ΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΗΡΘΕ;
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Α2Μ Περιμέναμε μετά την λήξη, μας υποσχέθηκε ο προϊστάμενος ότι θα μας προσλάβει,
δεν έγινε, και περίμενα τουλάχιστον αφού έχω αποκτήσει εμπειρία σε αυτόν τον τομέα να
εργαστώ, ούτε αυτό έγινε.
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΕ (Α1Μ)
Α1Μ Ναι
ΟΙ ΑΛΛΟΙ;
Γ9 Ναι, μου είπαν ότι ο υπεύθυνος έστειλε πολύ καλή αξιολόγηση, όλοι μου το έλεγαν εκεί,
στον δικό μου όροφο, ότι άκουσα ότι θα σε κρατήσουν αλλά αν δεν έχεις Περιφερειάρχη
και Τομεάρχη…
ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΟΥ;
Γ9 Γιατί όλα αυτά, εκλογές, τα capital controls, για αυτό. Κράτησαν μόνο ένα παιδί, επειδή
είχε έναν Τομεάρχη γνωστό.
ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΕ ΚΡΑΤΗΣΑΝ (Α2Μ)
Α2Μ Πιστεύω ότι δεν κράτησαν κανέναν επειδή δεν μπορεί να τον στηρίξει οικονομικά.
Α1Μ Γιατί δεν είχε λεφτά, δεν έφταναν για άλλο άτομο.
Α8 Μου ξεκαθάρισαν ότι ήμασταν όλοι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από εσένα, η
συνεργασία ήταν άψογη σε όλα τα επίπεδα. Η συνεργασία, η δουλειά, η πρακτική μου ήταν
άψογη. Όμως το Αθηνόραμα λόγω του ότι έχει περάσει κλυδωνισμούς, σαν Τύπος δεν
«τρέχει», αλλά «τρέχει» το ίντερνετ, μου είπαν ότι δεν είναι εφικτό γιατί πρέπει να σε
ασφαλίσουμε, πρέπει να σε βάλουμε στο ΙΚΑ σου κτλ. Και εμείς ψαχνόμαστε για μπλοκάκι
όπως όλα τα ΜΜΕ.
ΕΣΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΜΠΛΟΚΑΚΙ;
Α8 Δεν θα με ενδιέφερε λόγω του ότι για να είσαι part time σε μια εφημερίδα όπως το
Αθηνόραμα, έχεις ένα μπλοκάκι το οποίο για τις ασφαλιστικές σου εισφορές και για το ΤΕΒΕ
σου θα είναι κάτι πολύ επιζήμιο για την τσέπη σου, να μου λείπει.
Γ5Μ Δεν σκόπευαν ποτέ να με κρατήσουν, δηλαδή ας βρούμε από αυτό έναν άνθρωπο να
βγάλουμε την χρονιά. Δεν είχαν σκοπό να προσλάβουν προσωπικό, δεν θα προσλαμβάνανε
προσωπικό ούτως ή άλλως.
Α3Μ Εμένα δεν με είχαν ανάγκη τότε.
ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΠΗΡΑΝ ΑΡΧΙΚΑ;
Α3Μ Με πήραν για να βγάλω πιο πολύ τον φόρτο. Είχε 2 μόνιμους σαν προσωπικό ώστε να
γίνει συμμάζεμα, να φύγει το πιο πολύ και μετά… Δηλαδή αν η επιχείρηση είχε 100 άτομα
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από το voucher, γιατί ήμασταν πάρα πολλοί σε ειδικότητες, κράτησαν μόνο μετρημένα ένα
10%. Όσοι έφερναν λεφτά και τους είχε ανάγκη η εταιρεία.
ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ; ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΙ.
Γ5Μ Εγώ πιστεύω ότι αν δεν αλλάξει αυτή η κατάσταση σε αυτή την χώρα δεν μπορεί να
κάνει κάτι το πρόγραμμα από μόνο του.
ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ;
Γ5Μ Το οικονομικό status μας, οι επιχειρήσεις να μην είναι βιώσιμες.
ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΚΡΙΣΗ;
Γ5Μ Να έχουν λεφτά να προσλάβουν προσωπικό, να πληρώσουν την ασφάλεια.
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΙ ΑΛΛΟΙ;
(ναι)
Α2Μ πέρα από αυτό είναι και αυτό που είπα στην αρχή, να τον κρατήσει παραπάνω.
Γ9 Αν ήταν καλύτερα τα πράγματα θα μέναμε στις επιχειρήσεις, γιατί τους περισσότερους
μας θέλανε. Τους βγάζαμε την δουλειά και τα κάναμε καλά.
ΣΗΜΕΡΑ ΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ;
Γ10 Internet.
Α2Μ Γνωστούς, πόρτα – πόρτα.
Γ10 Είχα κάνει μια ερώτηση και είχα αφήσει κάποια στοιχεία στον Δήμο, μου είχαν πει
άφησε τα στοιχεία σου και θα σε πάρουμε τηλέφωνο, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής.
Σκέφτομαι να πάω σε νηπιαγωγείο που έχω μια γνωστή κοπέλα, μήπως μπορέσει να με
προσλάβει ως βοηθός της.
ΑΛΛΟ;
Γ5Μ Ότι προκηρύξεις παίζουν.
ΤΙΣ ΚΟΙΤΑΤΕ;
Α1Μ Ναι
Γ9 Από το internet.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ; (Α6)
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Α6 Την προσευχή μου.
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ; ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΤΙ ΘΕΣ ΝΑ ΠΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ;
Α6 Οι πιο πολλοί ακόμα και να βελτιωνόταν η οικονομική κατάσταση, έχουν μάθει οι
Έλληνες να παίρνουν ένα άτομο, να βγάλουν το ζόρι και κρατάω λίγους. Το πηγαίνει έτσι
για να μην πληρώνει ακόμα και να βελτιωνόταν πάλι θα συνέβαινε αυτό. Για τις
προκηρύξεις που είπε πριν, είναι λίγο παράξενο το πράγμα γιατί είναι όλες στημένες.
Μπορώ να πω σίγουρα, ότι πολλές προκηρύξεις είναι στημένες.
ΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ; ΑΥΤΟ ΜΟΥ ΛΕΣ;
Α6 Έγιναν προκηρύξεις στο Λιμενικό τώρα αν θυμάστε. Παρατηρήσατε κάποια πράγματα
που αλλάξανε; Αλλάξανε κάποια μικροπράγματα που παίζανε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
ΩΡΑΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ;
Α2Μ Για συγκεκριμένα άτομα.
Γ5Μ Κομμένα και ραμμένα για συγκεκριμένα άτομα.
ΩΡΑΙΑ, ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟ;
Γ5Μ Το μεγαλύτερο ποσοστό των αιτήσεων κόβεται στα γραφειοκρατικά.
ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΙΛΑΜΕ;
Γ5Μ Ναι.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΨΑΧΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ;
Α3Μ Είναι καθαρά θέμα φορολογίας επιχειρήσεων για αυτό δεν παίρνουν άτομα, όταν έχει
ο άλλος, οι ελεύθεροι επαγγελματίες είχαν προκαταβολή φόρου 80%. Δηλαδή βγάζει
20.000 και τα 11.000 -12.000 τα δίνει στο κράτος, δεν θα πάρει άτομο. Και δεν μιλάμε μόνο
για ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά για όλες τις επιχειρήσεις. Φορολογία καθαρά, όλοι
πάνε Βουλγαρία.
Α2Μ Ή και το κορυφαίο που ζητάει από τις επιχειρήσεις. Έχω δει τέτοια αγγελία, ζητάει
20χρονο με 10ετή εμπειρία. Δηλαδή από τα 10 πρέπει να δουλεύεις!
ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ; Ή Η
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ή Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ;
Α8 Πρακτικά στο σήμερα, όχι.
Γ9 Κοιτάξτε στέλνουμε αιτήσεις.
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ΑΡΑ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΜΕ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΔΕΝ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΕΓΩ
ΡΩΤΑΩ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΤΕ.
Γ9 Στον κλάδο που ψάχνω ναι, σε κάποια site που στέλνω και στην φόρμα δεν έχει να
γράψεις για προϋπηρεσία δεν με έχει βοηθήσει. Αν δεν πάω για συνέντευξη να τα πω από
κοντά…
Α2Μ Το πρόγραμμα σε βοηθάει σε πολλά. Αν δεν έχεις μια επαγγελματική εμπειρία όπως
δεν είχα εγώ που ήμουν πιο μικρός, με βοήθησε στο να περάσω από μια συνέντευξη, πώς
να συμπεριφερθώ, πώς να πω κάποια πράγματα π.χ. εγώ που είμαι και στον Τεχνικό τομέα,
με βοήθησε. Αύριο – μεθαύριο που θα πάω σε μια επιχείρηση να τους πως ότι έχω
δουλέψει πάνω στο κομμάτι του κλιματισμού και όχι στα ψυγεία π.χ. δηλαδή μια
εξειδίκευση μικρή πάνω σε ένα πράγμα. Αυτό μπορώ να το πω αύριο – μεθαύριο σε έναν
πιθανό εργοδότη.
Α2Μ Αυτό πάντως με την εμπειρία είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί ο εργοδότης δεν μου
έδωσε βεβαίωση ότι εργάστηκα στην επιχείρησή του και έλεγε πάνω στην σύμβαση ότι
είναι υποχρεωτικό.
Α8 Βεβαίωση και συστατική επιστολή έπρεπε να σου δώσει.
Α2Μ Δεν μου έδωσαν τίποτα, πήγα και ανάγκασα το ΚΕΚ εγώ ο ίδιος, για να πάρω την
βεβαίωση.
Γ5Μ Δεν θα έπρεπε να το κυνηγάμε εμείς.
ΕΣΤΩ ΟΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝΕ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΤΙ ΘΑ ΚΟΙΤΟΥΣΑΤΕ, ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΑΤΕ; ΣΑΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ; ΤΙ ΚΟΙΤΑΤΕ ΠΡΩΤΟ; ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΡΟΛΟ;
Γ9 Το περιβάλλον.
Γ5Μ Τι λέτε ρε παιδιά, ώρες και λεφτά.
Α2Μ Συνεννόηση και συνεργασία.
Α6 Λεφτά κυρίως, δεν με ενδιαφέρει αν θα με βρίζει, απλά να μην το παρατραβάει πολύ το
πράγμα.
ΑΡΑ ΕΧΕΙΣ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ ΕΝΑ ΠΛΑΦΟΝ, ΣΩΣΤΟ;
Α6 Εξαρτάται την δουλειά, δεν περιμένω να με κάνουν και πλούσιο αλλά π.χ. αποθηκάριος
και μου λέει σου δίνω 100 € το μήνα για να κάνω δουλειά και να δουλεύω πάνω από 8ωρο.
ΤΩΡΑ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΑΚΡΑΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. 100 € ΠΑΝΩ ΑΠΟ 8ΩΡΟ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ;
Α6 Υπάρχει, πως δεν υπάρχει, στον Ασπρόπυργο.
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Γ5Μ Λίγο η δουλειά έχει γίνει σαν πλειστηριασμό, εγώ δίνω 300€, άλλοι 150 περιμένουν
από έξω. Στο τέλος έτσι όπως πάμε θα βλέπεις να δίνουμε εμείς λεφτά.
Α3Μ Σου λέει 300€, έτσι; Του λες όχι, και πολύ καλά κάνεις, έχεις την αξιοπρέπεια και του
λες όχι.
Γ5Μ Είμαι καλυμμένη, δεν έχω ανάγκη.
ΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΥΤΟ ΛΕΕΙ;
Α3Μ Μου λέει για 300€, όχι ρε φίλε δεν θα έρθω για 300€ αλλά θα σου κάνει την ζημιά ο
άλλος που θα πει έρχομαι και με 200€. Αυτός σε καταστρέφει.
ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΠΑΕΙ ΑΥΤΟΣ ΜΕ 200;
Α3Μ Έχει τρομερή ανάγκη και τέτοια, αλλά καταστρέφεις όλο το εργατικό δυναμικό.
Α8 Με το να δέχεσαι αυτή την ασυδοσία και την αυθαιρεσία.
Α2Μ Δεν θέλω να θεωρηθεί ρατσιστικό ούτε τίποτα, σε καμία περίπτωση. Απλώς έζησα
ανθρώπους Πακιστανούς στον Ασπρόπυργο και δουλεύανε για ένα μεροκάματο,
ανασφάλιστοι, από το πρωί μέχρι το βράδυ και έπαιρναν 200; Όχι, γιατί κάποιοι το λένε με
την έννοια αυτός μου πήρε την δουλειά ή οτιδήποτε άλλο και σε πολλά εργοστάσια έγινα
και ζημιές. Πακιστανός κιόλας, πήγε και του λέει ο άλλος ξέρεις από καλούπια; «Ξέρει
ξέρει» στο τρίτο του κόβει τα δάχτυλα μπροστά.
Α6 Από την άλλη είναι αναλόγως με το ποσό για την δουλειά που κάνω. Δηλαδή και ας μην
με συμπαθεί, δεν περιμένω να πιάσω φιλία, δεν θα παραπονεθώ, δεν θα κριτικάρω. Αλλά
δεν θα κάτσω επίσης να πέσω στα γόνατα και να πω και ευχαριστώ κιόλας. Προτιμώ να
πεθάνω όρθιος παρά έτσι.
ΟΙ ΑΛΛΟΙ; ΤΙ ΑΛΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ; ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ,
ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΕΧΕΙ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΣΗΜΑΣΙΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΕΔΙΝΕ ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΣΕ
Γ5Μ Νομίζω αυτή την στιγμή, το να μην μας εκμεταλλεύονται θα είναι η ύστατη
ικανοποίηση για όλους.
ΝΑΙ, ΑΛΛΑ ΠΑΛΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ, ΓΙΑΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Α6) ΣΟΥ
ΛΕΕΙ ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΜΕ ΝΟΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ.
Γ5Μ Εκμετάλλευση με αναλογία ώρας δουλειάς και χρημάτων μόνο σε αυτό το κομμάτια.
ΩΡΑΙΑ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ; ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ;
ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ. ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΩΡΑΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗΣ; ΜΕ
ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΥΝ Η ΩΡΑ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ ΤΟΣΟ.
ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ;
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Γ5Μ Από 3 έως 33€, ανάλογα με την δουλειά που κάνεις. Έφτασα να καταλήξω σε αυτό
γιατί οι δουλειές που πήγα σου λένε 3€ την ώρα.
ΜΙΚΤΑ Ή ΚΑΘΑΡΑ;
Γ5Μ Καθαρά.
ΑΡΑ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ;
Γ5Μ Ας μου δίνουν τον βασικό μισθό, αλλά να έχω τα ένσημα και να μην ξεσκίζομαι στις
υπερωρίες, ότι ορίζει ο νόμος.
Α3Μ Ότι καθορίζει ο νόμος είναι η βάση μας.
Γ5Μ Ανάλογα το επάγγελμα.
ΩΡΑΙΑ. ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ. Ο ΒΑΣΙΚΟΣ. ΤΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ. ΕΣΕΝΑ
(Α1Μ) ΤΙ ΘΑ ΣΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΣΕ ΣΗΜΕΡΑ;
Α1Μ Αυτό που είπαν τα παιδιά, ο νόμος.
ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ;
Α1Μ Ναι.
Γ5Μ Η ιδανική εργασία είναι αυτή που ο εργοδότης κάνει αυτό που κάνει ο Σκλαβενίτης και
οι μεγάλες εταιρείες. Κρατάει το προσωπικό του ευχαριστημένο με παροχές πρόσθετες κ.α.
Αυτή είναι η ιδανική δουλειά, το να παρέχει και αυτό είναι αποδεδειγμένο ότι η εταιρεία
κερδίζει πιο πολλά όταν οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι. Βγάζει περισσότερα κέρδη.
Α8 Καρέλιας, αν πιαστούμε από αυτό, μπορούμε να το πάμε κάπου σε μια ενδιάμεση
κατάσταση πρακτική, χειροπιαστή και ρομαντική και να πούμε ότι τυπικά η ιδανική δουλειά
για κάποιον είναι αυτή που τον ικανοποιεί πρωτίστως μέσα του, αξιοποιεί τα ταλέντα του
και μέσα από όλα αυτά του αποφέρει ένα αξιοπρεπή, σκέτο, βιοπορισμό.
ΕΣΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΕΣ; ΣΕ ΤΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΕΣ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ;
Α8 Θα δυσκολευόμουν εκ πεποιθήσεως να δουλέψω Κυριακή συγκεκριμένα εκτός και αν
ήταν κάτι… επειδή εμένα και ο κλάδος είναι και ο τουρισμός, θα έλεγα δεν πάει να είναι και
Κυριακή.
ΑΝ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ;
Α8 Θα έκανα πολλές υποχωρήσεις
ΕΣΥ; (Γ9)
Γ9 Όπως είπε και η Ευήνα, σε γριές.
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ΩΡΑΙΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΜΕΣΑ.
Γ9 Και σερβιτόρα σε καφετέρια, δεν μπορώ να κάνω την σερβιτόρα.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΣΥ; (Γ4Μ) ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΤΡΑΒΑΓΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ;
Γ4Μ Στο ωράριο, δηλαδή εγώ μόνο Κυριακή είχα ρεπό, δούλευα κάθε μέρα και Σάββατο.
Βέβαια τελείωσα και πιο νωρίς από τα άλλα παιδιά αλλά αυτό ήταν σκότωμα για εμένα.
Γ9 Στο voucher λες;
Γ4Μ Ναι, το έφτιαχναν αυτοί.
Α3Μ Αφού η σύμβαση μέσα έλεγε ότι δεν πρέπει ποτέ να δουλέψεις βράδυ, μπορεί να
είσαι πρωί ή βράδυ, θα πρέπει να έχεις υποχρεωτικά δυο ρεπό.
Α8 Δεν απέκλειες όμως το Σάββατο.
Α3Μ Δεν το απέκλειε αλλά ήταν υποχρεωμένος μέσα στην εβδομάδα να σου δώσει ρεπό.
Γ4Μ Τελείωσα πιο νωρίς εγώ.
ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΟΙΠΟΝ, ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ;
Γ4Μ Να έχω ένα ρεπό μέσα στην εβδομάδα.
Γ5Μ Συμφωνώ με αυτό.
ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΕΣ ΣΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΥ;
Γ4Μ Ναι
Α8 Όλοι μας.
Α3Μ Ανάλογα.
Γ10 Εμένα θα μου άρεσε να πήγαινα και σε σπίτια σε γονείς που έχουν μωράκια και να τα
προσέχω.
ΩΡΑΙΑ, ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙ ΑΛΛΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ.
Γ9 Και εγώ θα πήγαινα.
Γ10 Βοηθός βρεφονηπιοκόμου έχω τελειώσει. Έχω Επαγγελματικό Λύκειο, όταν ήμουν στα
Hondos το μεσημέρι κανονικά στην ώρα μου, το βράδυ δεν έφευγα κανονικά στην ώρα
μου, έπρεπε να κλείσει το κατάστημα πρώτα και μετά να φύγω.
ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ Ή ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ;
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Γ10 Για όλους.
ΑΛΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ;
Γ5Μ Επειδή γενικά έχω δουλέψει σε διάφορες επιχειρήσεις και βλέπω ότι πολλές φορές
έχει χρειαστεί να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις λίγο στις ώρες, λίγο στην δουλειά, λίγο στο
ένα, λίγο στο άλλο εκεί που πραγματικά τραβάω την γραμμή και μου κάθεται εδώ είναι το
να βλέπω ότι η επιχείρηση ξεσκίζεται να βγάζει χρήματα πάνω στην δικιά μου πλάτη
χώνοντας μου όλα αυτά τα επιπλέον. Δηλαδή αν η επιχείρηση δεν πηγαίνει καλά θα κάνω
κάποιες υποχωρήσεις για να βοηθήσω, γιατί είναι δύσκολοι καιροί αλλά επίσης περιμένω
όταν η επιχείρηση πηγαίνει καλά θα βοηθήσει και εμένα.
ΕΣΥ ΠΟΥ ΤΡΑΒΑΣ ΓΡΑΜΜΗ; ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ; ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ
ΠΟΥ ΛΕΣ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΝΩ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΩ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΡΧΑΣ; ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.
Α7 Σκουπιδιάρης.
Α8 1.500€ το μήνα και τα ένσημα βαρέα και ανθυγιεινά.
Α2Μ Αυτή η δουλειά είναι η πιο καθαρή από όλες.
Α8 Μόνο βράδυ ξημέρωμα και πέφτει «χοντρό».
Α2Μ Αλλά είναι επικίνδυνο, πολλοί σκοτώθηκαν σε αυτό το επάγγελμα.
ΩΡΑΙΑ, ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΩΣ ΑΙΣΘΑΝΕΣΤΕ ΤΩΡΑ;
Α8 Χάλια.
Γ5Μ Μια χαρά, δεν με ζαλίζει, δεν με πρήζει κανένας.
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ;
Γ9 Ψυχολογικά πεσμένοι, δεν έχω δουλειά, ψάχνω και δεν βρίσκω, ανταπόκριση καμία,
ούτε για συνέντευξη να με δουν.
Α1Μ άγχος και στεναχώρια
ΑΓΧΟΣ ΤΙ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;
Α1Μ Ναι.
ΚΑΙ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΠΡΑΓΜΑ;
Α1Μ Για αυτά που ακούω γενικά στις ειδήσεις, γύρω μου.
Α3Μ Απογοήτευση και προβληματισμός για το μέλλον.
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Α8 Συμφωνώ.
Γ4Μ Στεναχώρια και απογοήτευση για το μέλλον, το ίδιο. Με αυτά που βλέπουμε με αυτά
που γίνονται, που θα πάει αυτή η κατάσταση, το τι θα γίνει.
Γ10 Με είχαν βάλει στην κουζίνα, μου είχαν δείξει τον τρόπο να καθαρίζω τα
μαχαιροπήρουνα και με χέρια γυμνά με είχαν βάλει με το χαρτί το σκληρό της κουζίνας και
με ξύδι να περνάω τα μαχαιροπήρουνα, και από το ξύδι που έκανα καθημερινή χρήση με
είχε πιάσει αλλεργία και χωρίς ένσημα, ανασφάλιστη. Μια φορά είχα πέσει από τις
κυλιόμενες.
Γ4Μ Εγώ στο νοσοκομείο πήγα να κολλήσω ηπατίτιδα.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ;
Γ4Μ Πρέπει να προσέχεις όμως. Από βελόνα την ώρα που τρυπάς τον άλλο που κάνεις μια
ένεση, μετά εννοείται πρέπει να το πετάξεις, εγώ πήγα να το κλείσω και πήγα να τρυπηθώ.
ΣΤΡΑΤΟ (Α7), ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ;
Α7 Άγχος και προβληματισμός για το μέλλον.
ΕΣΥ (Γ5Μ) ΓΙΑΤΙ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ;
Γ5Μ Θεωρώ ότι το να μην σου σπάσουν τα νεύρα, έχω βρεθεί σε δουλειές τις οποίες έχω
φτάσει πάρα πολύ κοντά στο να εκραγώ. Εκτιμώ όταν μπορώ να εργάζομαι χωρίς να
γίνομαι ψυχολογικά ρετάλι. Εγώ είμαι νηπιαγωγός και διδάσκω παιδιά, δεν είναι ίδιο. Για
εμένα 4 ώρες είναι σαν 6 ώρες οποιασδήποτε άλλης δουλειάς. Οπότε αυτή την στιγμή
συνειδητοποιώ ότι τουλάχιστον δεν είμαι θυμωμένη, δεν νοιώθω αδικημένη τόσο πολύ, για
αυτό είπα μια χαρά. Όχι ότι είμαι μια χαρά.
ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟΝ ΕΥΑΤΟ ΣΑΣ;
Γ5Μ Στο εξωτερικό.
Α2Μ Στους δρόμους, άστεγος, έχω καθυστερήσει 2 ενοίκια, 2 παιδιά, η γυναίκα μου είναι
έγκυος, δεν μπορεί να εργαστεί, εγώ δεν μπορώ να βρω δουλειά. Πόσο θα αντέξει η
κατάσταση;
ΕΔΩ ΟΙ ΑΛΛΟΙ, ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;
Γ9 Ευελπιστώ να έχω μια δουλίτσα, δεν με νοιάζει, δουλειά να είναι.
Α8 Όπου χρειαστεί εντός συνόρων, εντός Ελλάδος, από το πιο ακριτικό νησί και από το πιο
κοσμοπολίτικο νησί, εντός συνόρων, να είναι. Μείνε στην χώρα σου και πάλεψέ το όσο,
όπου μπορείς.
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Α2Μ Να σου πω πάνω σε αυτό, βρήκα δουλειά σε χωριό, ανέβηκα, θα έπρεπε να νοικιάζω
σπίτι με 100 € το μήνα ενοίκιο, θα έπαιρνα 800€ σε εργοστάσιο, αλλά εξαρτιόταν από δύο
Αλβανούς που κουμαντάρουν ένα ολόκληρο χωριό.
Α8 Αυτό είναι περίπτωση τώρα, τι ψάχνεις. Λαχείο;
Α3Μ Θα εξαντλήσω εδώ και μετά θα καταφύγω στην επαρχία.
ΤΟ ΕΔΩ ΠΕΡΑ ΕΝΝΟΕΙΣ ΑΘΗΝΑ;
Α3Μ Ναι.
ΕΧΕΙΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑ;
Α3Μ Από τον τόπο καταγωγής.
Α2Μ Έχω φίλους που ψάχνουν στην Κρήτη, στα χωράφια.
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Α6) ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ;
Α6 Εκτός Ελλάδος, όπως είπα χάνω την μάχη μένοντας εδώ πέρα, δεν έχω κανένα λόγο να
κάθομαι πλέον, ούτε προσωπικό.
ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ;
Α6 Ακόμα όχι, για δουλειά έχω γνωστό σε εργοστάσιο.
ΣΕ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ;
Α6 Είναι προσωπικό.
ΣΕ ΡΩΤΗΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩ ΑΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Α6 Η αλήθεια είναι ότι έχω γνωστό, εντός Ευρώπης.
Α7 Θα εξαντλήσω και εγώ εδώ κάθε δυνατότητα αλλιώς επαρχία.
Γ4Μ Σαν τελευταία επιλογή, θα εξαντλήσω και εγώ εδώ ότι μπορώ και αν δεν βρω κάτι,
εξωτερικό, έχω γνωστό και μια ξαδέρφη μου που πήγε και αυτή πρόσφατα γιατί δεν
μπορούσε.
ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΘΑ ΕΞΑΝΤΛΗΣΩ ΕΔΩ ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ; ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ; ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΕΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΚΑΝΩ;
Γ4Μ Αν αλλάξουν κάποια πράγματα.
ΤΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΧΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ;
Γ4Μ Δεν το ξέρει κανείς.
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ΕΧΕΤΕ ΒΑΛΕΙ; ΑΥΤΟ ΕΝΝΟΩ. ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΛΕΩ
ΕΓΩ.
Α3Μ Εγώ δεν το βάζω σαν χρονικό περιθώριο, αλλά ως τους εργοδότες που με
ενδιαφέρουν. Στους 10 στην Αθήνα π.χ. και μου πουν και οι 10 όχι, τότε θα φύγω.
ΑΡΑ ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ 5-10 ΔΟΥΛΕΙΕΣ, ΑΝ ΣΟΥ ΠΟΥΝ ΟΧΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΦΥΓΕΙΣ. ΩΡΑΙΑ, ΟΙ
ΑΛΛΟΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΞΑΝΤΛΩ;
Α2Μ Εγώ κάθε μέρα που περνάει ελπίζω ότι ή θα χτυπήσει ένα τηλεφώνημα ή θα βρω
δουλειά. Δηλαδή η ελπίδα είναι αυτή που με κρατάει να την εξαντλήσω μέχρι τελευταία
σταγόνα.
ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΠΛΗΣΙΑΣΕΙ;
Α2Μ Γενικά ακόμα και σε αυτούς που δεν έχω πλησιάσει, δηλαδή παντού. Μέσω γνωστών,
μπορεί να μιλάνε κάποιοι για εμένα χωρίς να το ξέρω.
Γ10 Εγώ με μια γνωστή, αν δεν μπορέσω να κάνω κάτι με αυτή την κοπέλα θα πάω και εγώ
στον τόπο καταγωγής μου, την Κρήτη.
Α2Μ Θα έρθω μαζί σου.
Γ10 Από εκεί είσαι;
Α2Μ Δεν είμαι από εκεί, αλλά απλώς για δουλειά.
ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙΣ;
Γ10 Πιστεύω ότι κάτι μπορώ να βρω πάνω στην ειδικότητά μου, βρεφονηπιοκόμο ή ότι
άλλο τύχει στην Κρήτη.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ
Α6 Πιο κενές θέσεις.
Α3Μ Γιατί όλοι έχουν φύγει και έχουν μαζευτεί στα μεγάλα κέντρα.
Α8 Υπάρχει μικρότερος επαγγελματικός κορεσμός και λιγότερος ανταγωνισμός.
Α3Μ Φεύγανε νέοι από τα χωριά τους και τώρα ξανά επιστρέφουν και πιάνουν τα χωράφια
των πατεράδων τους, των παππούδων τους.
Γ10 Έχεις και εξασφαλισμένη στέγη.
ΑΡΑ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΕΞΟΔΑ.
Α3Μ Πολύ σωστό αυτό.
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Α2Μ Να κάνω εγώ μια ερώτηση εσάς; Όλη αυτή η συζήτηση, θα κάνετε κάποιες ενέργειες
εσείς; Όχι για δουλειά, γενικά για το voucher. Προσπαθείτε να αλλάξετε κάτι;
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΚΟΙΤΑΝΕ ΤΑ VOUCHER ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ,
ΚΑΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝΕ.
Α8 Και το κατά πόσο λειτουργούν επί του παρόντος.
Α3Μ Η δουλειά είναι από τα voucher σαν κράτος, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν ΚΕΚ, σαν τι;
ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΩ.
Α8 Είναι καθαρά στατιστικό, στατιστική έρευνα.
Α3Μ Ναι στατιστική έρευνα, αλλά ποιος είναι από πίσω.
Α8 Α, για χάρη ποιανού γίνεται αυτό.
Α2Μ Και αν μας ξανακαλέσετε θα είναι μόνο για voucher ή για οτιδήποτε άλλο.
ΔΕΝ ΕΧΩ ΙΔΕΑ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ, ΤΑ ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΤΑ ΑΦΗΝΕΤΕ ΕΔΩ.

409

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ)
υπόμνημα
Απαντήσεις Μικρά
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Α= Άνδρας
Γ= Γυναίκα
M= Μειονεκτούντες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ, ΘΕΛΩ ΛΙΓΟ ΟΝΟΜΑ.
Γ1Μ. Χρύσα.
ΧΡΥΣΑ, ΛΟΙΠΟΝ. ΩΡΑΙΑ. ΠΕΣ ΜΟΥ ΛΙΓΟ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΣΑΙ;
Γ1M. Σε λογιστήριο. Βοηθός λογιστή.
ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΑΙ ΠΕΣ ΜΟΥ ΑΝ ΕΧΕΙΣ.. ΣΥΓΝΩΜΗ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ. ΤΗΣ
ΚΑΝΩ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ. ΚΑΙ ΠΕΣ ΜΟΥ,
ΕΧΕΙΣ.. ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ; ΕΧΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑ;
Γ1Μ. Όχι, όχι, όχι.
ΟΧΙ, ΟΧΙ. ΚΑΙ ΑΝ ΜΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ.
Γ1M. Ναι.
ΜΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΕΤΑΚΙ. ΠΑΜΕ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΥΣΑ.
Γ2. Τατιάνα.
ΤΑΤΙΑΝΑ.
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Γ2. Άγαμη. Και εργάζομαι ως οικονομικός αναλυτής σε μία εταιρία στην οποία έκανα το
δεύτερο voucher.
ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΚΑΝΕΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ VOUCHER. ΩΡΑΙΑ. ΤΩΡΑ ΘΑ ΣΕ ΡΩΤΗΣΩ.
ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΕΝΕΙΣ ΜΕ;
Γ2. Μόνη μου.
ΜΕΝΕΙΣ ΜΟΝΗ ΣΟΥ. ΩΡΑΙΑ. ΠΑΜΕ.
Α3. Είμαι ο Γιάννης. Άγαμος. Μένω με τους γονείς μου. Δουλεύω σε κατάστημα. Ταμίας.
ΑΥΤΑ.
Γ4. Άννα. Και εγώ άγαμη. Σε διαιτολογικό γραφείο δουλεύω.
ΣΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.
Γ4. Διαιτολόγος είμαι. Και μένω μόνη μου.
ΚΑΙ ΜΕΝΕΙΣ ΜΟΝΗ ΣΟΥ.
Γ5. Γιώτα.
ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ;
Γ5. Όχι. Είμαι άγαμη. Συγνώμη, αλλά έχω μόλις έρθει από την δουλειά και είμαι λίγο..
ΕΙΣΑΙ ΛΙΓΟ ΑΛΛΟΥ. ΩΡΑΙΑ. ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙΕΣ ΛΟΙΠΟΝ, ΠΟΥ ΣΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΤΣΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ
ΠΟΛΥ;
Γ5. Υπάλληλος σε εταιρία καθαρισμού.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΜΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ; ΜΟΝΗ ΣΟΥ;
Γ5. Ναι, ναι, ναι.
ΜΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. ΩΡΑΙΑ. ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΑΝΤΖΕΛΑ. ΜΙΛΑΜΕ, ΛΟΙΠΟΝ, ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ
ΕΝΙΚΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΕΙΡΑΖΕΙ. ΕΙΜΑΙ Η ΑΝΤΖΕΛΑ,
ΔΟΥΛΕΥΩ ΕΔΩ. ΑΥΤΑ. ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ. ΛΟΙΠΟΝ. ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΜΑΣ
ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΕ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΩ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΕΙΠΕ, ΕΓΩ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟ
ΕΧΩ ΜΑΘΕΙ ΔΗΛΑΔΗ, VOUCHER. ΩΡΑΙΑ. ΕΑΝ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ – Ο ΚΑΘΕΝΑΣ
ΑΤΟΜΙΚΑ – ΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ ΜΟΝΟ ΜΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΓΡΑΦΑΤΕ; Η ΣΚΕΨΗ. ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΣΤΥΛΟ,
ΤΣΑΚ, ΤΣΑΚ. Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ. ΤΙ
ΚΕΡΔΙΣΑΤΕ; ΕΓΩ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ «ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΚΕΡΔΙΣΑ..». ΑΝ ΚΕΡΔΙΣΑ ΚΑΤΙ. ΑΝΑΠΟΔΑ. ΓΥΡΝΑ
ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ ΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ. ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ, ΓΥΡΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ. ΝΑ
ΜΕΙΝΕΙ ΕΚΕΙ ΑΥΤΟ. ΘΑ ΤΟ ΜΑΖΕΨΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ. ΕΝΤΑΞΕΙ; ΩΡΑΙΑ. ΑΜΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΛΙΓΑΚΙ
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ΕΚΕΙΝΟ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ, ΕΤΣΙ, ΠΟΥ ΒΓΗΚΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΠΟΥ ΒΓΗΚΕ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΕΙ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ.. ΣΑΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ. ΕΛΑ. ΟΠΟΙΟΣ
ΝΑ’ ΝΑΙ ΤΩΡΑ. ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΧΕΡΙΑ. ΝΑΙ;
Γ2. Γιατί ήθελα να μπω στην αγορά εργασίας.
ΓΙΑΤΙ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΔΩ. ΟΙ ΑΛΛΟΙ;
Γ4. Θα συμφωνήσω.
Γ1Μ. Ναι, και εγώ.
ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ, ΑΣ ΠΟΥΜΕ, ΑΥΞΑΝΕ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. ΔΕΝ ΕΙΧΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ. ΑΡΑ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ
ΑΥΞΑΝΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
Γ1. Δε θα τις αύξανε. Απλά ήτανε μια ευκαιρία.
ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Γ5. Για να πεις ότι, άμα είσαι και άνεργος, μετά από τόσο καιρό που είχες να δουλέψεις, στο
βιογραφικό σου φαίνεται ότι απασχολείσαι με κάποιο τρόπο.
Α, ΩΡΑΙΑ. ΑΡΑ, ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΤΙ. ΓΙΑΝΝΗ;
Α3. Και κυρίως στον τομέα που θες εσύ να δουλέψεις.
ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΕΣ ΕΣΥ. ΔΗΛΑΔΗ.. ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ ΡΕ ΓΙΑΝΝΗ. ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕΣ ΕΙΧΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ..
Α3. Όχι. Απλά σου έδινε ευκαιρία να βρεις μια εταιρία, η οποία να είναι πάνω στο δικό σου
αντικείμενο. Εγώ ήθελα σε λογιστήριο, σε λογιστήριο πήγα. Εκτός voucher μπορεί να μην
είχα βρει. Εγώ στο παρελθόν είχα δουλέψει, αλλά τότε δεν μπορούσα να βρω. Και το
voucher μου έδωσε αυτή την ευκαιρία.
ΩΡΑΙΑ. ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ;
Γ2. Ήθελες προϋπηρεσία και εμπειρία.
ΗΘΕΛΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕΣ.
Γ2. Ναι. Από σπουδές και δεν είχα καθόλου εμπειρία στο αντικείμενο μου.
Γ4. Και εγώ, επειδή έψαχνα κάποιους μήνες και δεν έβρισκα τίποτα. Δεν ήθελα να κάνω ό,τι
ν’ ναι και έψαξα..
ΩΡΑΙΑ. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΒΡΙΣΚΕΣ ΤΙΠΟΤΑ.. ΠΑΜΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΛΙΓΑΚΙ ΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VOUCHER. ΝΑ ΑΦΙΕΡΩΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΘΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΘΑ ΑΦΙΕΡΩΣΩ ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ.. ΔΗΛΑΔΗ,
ΘΑ ΤΟ ΣΠΑΣΩ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΙ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ. ΔΗΛΑΔΗ, ΑΣ
ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΤΕ, ΕΤΣΙ; ΣΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΟΥ
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ΕΠΙΠΕΔΟ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΩΣ ΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΕ ΑΥΤΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΤΕ; ΚΑΛΟ; ΚΑΚΟ; ΑΣΧΗΜΟ; ΜΕΤΡΙΟ;
ΑΔΙΑΦΟΡΟ; ΒΛΑΜΜΕΝΟ; Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ. ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ. ΔΕΝ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ.
Α3. Εγώ θα έλεγα , αρκετά μέτριο.
ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΤΡΙΟ. ΠΟΣΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ;
Γ1Μ. Και εγώ.
Γ4. Και εγώ.
ΕΙΣΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ;
Γ5. Εγώ όχι.
ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ Ή ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΤΗΣ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑΣ;
Γ5. Όχι, εγώ θεωρώ ότι ήτανε πάρα πολύ καλό. Βέβαια, υπήρχε και ένα δύο, ας πούμε,
θέματα συζητήσεων με ανθρώπους του αντικειμένου, που εντάξει, τα ξέραμε, αλλά σε
γενικές γραμμές, τουλάχιστον αυτό που παρακολούθησα εγώ, έμεινα ικανοποιημένη.
ΩΡΑΙΑ. ΘΑ ΞΕΚΙΝΑΩ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ, ΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΕΙΡΑΖΕΙ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ
ΣΤΗ ΖΩΗ. ΩΡΑΙΑ, ΠΕΣ ΜΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΣ «ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΣ;
Γ5. Το λέω πολύ καλό γιατί είχε διάφορες ειδικότητες από ανθρώπους που ήρθαν και μας..
ΟΠΩΣ; ΠΕΣ ΜΟΥ.
Γ5. Ήτανε δικηγόροι που μας εξήγησαν κάποια πράγματα για τα δικαιώματα μας.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΑΝ;
Γ5. Σαν υπάλληλοι. Και πολλές άλλες ειδικότητες, αλλά γενικότερα είχαμε μάθει πράγματα
που αφορούσανε την δουλειά. Να μάθουμε να σκεφτόμαστε και έξω από κάποια πράγματα
στενά. Έξω από τα συγκεκριμένα, ας πούμε. Άνοιγε λίγο τους ορίζοντες.
ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΕ ΠΟΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ;
Γ5. Πάνω στην δουλειά. Να μην ακολουθούμε.. δηλαδή, αν θέλεις να επιτύχεις κάποια
πράγματα έξω από τα συγκεκριμένα πράγματα. Να μάθεις και λίγο παραέξω.
ΩΡΑΙΑ. ΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ. ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ ΣΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ;
Γ5. Εντάξει, δημιουργήθηκε και κάποια γνωριμία με.. γενικά με κόσμο, ας πούμε.
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ. ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.. ΛΕΣ ΤΩΡΑ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΣΕΣ ΚΑΠΟΙΕΣ
ΚΟΠΕΛΕΣ ΕΚΕΙ.
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Γ5. Ναι.
ΕΝΤΑΞΕΙ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΟ.
Γ5. Πήρα διάφορες πληροφορίες από συγκεκριμένους ανθρώπους. Ενημερώθηκα για
κάποια πράγματα.
ΩΡΑΙΑ. ΕΔΩ, ΛΟΙΠΟΝ. ΟΙ ΑΛΛΟΙ. ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ. ΧΡΥΣΑ;
Γ1M. Λοιπόν. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που εγώ είχα πάει υπήρχανε μαθήματα τα
οποία σε κατατοπίζανε, σε βοηθάγανε, αλλά τα περισσότερα, σε γενικές γραμμές ήτανε
κάτι το οποίο, δηλαδή, για εμένα δεν ήτανε θεωρητικό κομμάτι. Ας πούμε, τώρα εγώ, να
μάθω την υπερασφάλεια.
ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑ.
Γ1Μ. Ναι. Δηλαδή, εμένα αυτό δεν με ενδιέφερε. Εγώ νόμιζα ότι θα πάω να μάθω κάτι
συγκεκριμένο, στο.. γιατί το συγκεκριμένο voucher ήτανε πάνω στα οικονομικά, κιόλας, αν
θυμάμαι καλά. Ήτανε οικονομικής κατεύθυνσης. Έτσι έγραφε.
ΙΣΧΥΕΙ; ΕΙΧΕ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟ VOUCHER, ΔΗΛΑΔΗ; Ή ΗΤΑΝΕ ΓΕΝΙΚΟ;
Γ1M. Δηλαδή, ήτανε..
Γ2. Το πρώτο, ναι. Το δεύτερο που έκανα, δεν είχε. Ήτανε όλοι..
Γ1Μ. Ναι. Εντάξει, εμένα ας πούμε, νόμιζα ότι θα ήτανε κάτι συγκεκριμένο. Αυτό ήτανε για
εμένα..
ΑΡΑ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ, ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΕΔΩ, ΟΙ ΑΛΛΟΙ; ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ. ΑΠΟ ΠΟΥ
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ;
Α3. Και εμένα, τα μαθήματα δεν μου έδωσαν κάτι παραπάνω. Δηλαδή, το μοναδικό που
μου έδωσαν, το μόνο θετικό, ένας κύριος, ο οποίος μας έμαθε πώς να φτιάχνουμε το
βιογραφικό μας, πώς να το συντάσσουμε. Το πιο σημαντικό για εμένα ήταν αυτό. Στις 60
ώρες νομίζω ήτανε.
ΣΤΙΣ 60 ΩΡΕΣ, ΠΗΡΕΣ ΜΟΝΟ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ;
Α3. Να σου πω την αλήθεια, ναι. Δεν μου έμαθε κάτι παραπάνω. Πολλή κουβέντα..
ΩΡΑΙΑ. ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΙ ΚΑΝΑΝΕ; ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΠΟΛΥ
ΧΡΗΣΙΜΟ.
Α3. Ήτανε λίγες ώρες μαθήματος, ας το πούμε έτσι.
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΑΣ ΛΕΓΑΝΕ ΤΙ; ΤΩΡΑ ΕΙΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ;
Α3. Όχι. Κάτι ταινίες βλέπαμε. Εσείς δεν είχατε δει; Όχι;
Γ1M. Όχι, εμείς δεν είχαμε δει. Όχι. Εμείς δεν είχαμε δει.
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Α3. Ωραίες ταινίες, δεν λέω.
ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ;
Α3. Μέσα στο αντικείμενο. Πχ., «Δώδεκα ένορκοι». Το ομαδικό πνεύμα, το πώς να
συζητάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις κτλ.
Γ2. Σαν παράδειγμα.
Α3. Ναι.
ΕΝΤΑΞΕΙ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΘΕΩΡΕΙΣ.. ΓΙΑΤΙ; ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙΣ, ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΑΥΤΟ;
ΘΕΩΡΕΙΣ ΟΤΙ..
Α3. Δεν το κατακρίνω. Και εγώ άλλα περίμενα, και άλλα είδα.
ΑΥΤΟ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΕ ΡΩΤΗΣΩ. ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΣ; ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΣ ΕΣΥ;
Α3. Περίμενα κάτι πιο πρακτικό, πιο ουσιαστικό.
ΠΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ. ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΟΥ ΒΑΖΑΝΕ ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ.
Α3. Νόμιζα.. νόμιζα ότι αναλόγως τον τομέα στον οποίο είσαι, θα κάνεις κάτι πάνω στον
τομέα σου. Πχ, οικονομικά, κάτι πάνω στα οικονομικά, κάτι πάνω στα λογιστικά. Πχ
καθηγητές, κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Και ούτε μου είχαν δώσει να
καταλάβω περί τίνος πρόκειται το θεωρητικό κομμάτι.
ΜΑΛΙΣΤΑ. ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ; ΠΗΓΑΙΝΑΤΕ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΚΕΚ ΟΛΟΙ;
Α3. Όχι.
Γ2. Μάλλον ο καθένας σε διαφορετικό.
Α3. Ναι.
Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ. ΟΚ. ΓΙΑ ΠΕΣ.
Γ4. Εγώ εντάξει. Το θεωρώ μέτριο. Το θεώρησα μέτριο.
ΓΙΑ ΠΕΣ ΓΙΑΤΙ.
Γ4. Ναι μεν έμαθα κάποια πράγματα που δεν ήξερα. Γιατί δεν έμαθα τίποτα για τον κλάδο
μου. Δεν υπήρχε. Δεν είχε ξεκινήσει ο δικός μου..
Ο ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ;
Γ4. Διατροφολογία. Έμαθα κάποια πράγματα όσον αφορά τις επιχειρήσεις και το εργασιακό
περιβάλλον κτλ, απλά υπήρχαν κάνα δυο καθηγητές που δεν λέγανε τίποτα. Στον ένα
κοιμόσουνα και στον άλλο, σε άφηνε και καθόσουνα ας πούμε στον υπολογιστή, οπότε
μίλαγες με τους διπλανούς σου.
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Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΣΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕ.
Γ4. Ναι. Δυο άτομα που ας πούμε.. ήμασταν έτσι ας πούμε.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ. ΟΚ.
Γ4. Έμαθα πράγματα, αλλά μόνο τα μισά. Αυτό. Δηλαδή, οι μισές ώρες ήταν λίγο..
ΟΙ ΜΙΣΕΣ ΩΡΕΣ ΗΤΑΝ ΛΙΓΟ..;
Γ4. Λίγο η ώρα του παιδιού.
Α3. Η ώρα του παιδιού. Ναι.
Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝΕ ΒΙΩΣΕΙ ΕΔΩ ΟΙ ΔΥΟ. ΕΣΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ
ΒΙΩΣΕΙ ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑ.
Γ5. Όχι. Μάλλον ήμουνα τυχερή. Κάναμε ό,τι είχαμε να κάνουμε. Ναι, δεν μας άφηναν.
Γ2. Εξαρτάται από τον εκπαιδευτή.
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ. ΔΗΛΑΔΗ;
Γ2. Στο πρώτο, θυμάμαι, είχαμε έναν που μας έκανε αρκετά υπολογιστές. Που είναι για
όλους χρήσιμο. Δηλαδή, υπολογιστές. Και του κάναμε παραγγελίες. Θέλουμε στο excel να
κάνουμε αυτό. Θέλουμε να κάνουμε.. μας είχε κάνει μέχρι και project που εγώ δεν ήξερα
καν τι είναι αυτό. Αλλά ήταν εκεί. Στον υπολογιστή. Αυτό ήταν το ένα. Και αυτό που είπε η
Γιώτα. Είχαμε μια κοπέλα που ήταν πολύ λίγες ώρες. Θα έπρεπε να ήτανε περισσότερες
ώρες. Που μιλούσαμε για τα δικαιώματα μας. Αν δικαιούμαστε δώρα, αν στα τρία τρίμηνα,
ας πούμε, πρέπει να σε κάνουνε αορίστου χρόνου που αυτά, δηλαδή το βλέπω και με
συναδέλφους, δεν τα ξέρουνε. Δεν ξέρουνε τίποτα σε αυτά.
ΩΡΑΙΑ.
Γ2. Οπότε αυτό ήταν χρήσιμο.
ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ. ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ; ΓΙΑ
ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΑΩ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ;
Γ4. Άμεσα.
Γ1Μ. Χωρίς αυτούς, το θεωρητικό κομμάτι πώς υπάρχει;
Γ2. Το προσαρμόζανε στο δικό τους.
ΩΡΑΙΑ. ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ.
Γ5. Για αυτούς δεν πηγαίναμε εκεί;
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ΝΑΙ, ΣΙΓΟΥΡΑ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ. ΑΠΛΑ
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ, ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ.. ΑΣ ΠΟΥΜΕ, ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ.. ΔΗΛΑΔΗ, ΣΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ
ΜΑΘΑΙΝΑΝΕ, ΕΤΣΙ; ΕΙΠΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΙΠΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ
ΤΡΟΠΟ..
Α3. Για το βιογραφικό.
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ.
Γ2. Άλλοι το παίρνανε πιο σοβαρά όμως και άλλοι όχι. Ισχύει. Δηλαδή, θυμάμαι ότι είχαμε
και εκπαιδεύτρια που δεν μας άφηνε να αναπνεύσουμε. Ήτανε πολύ interactive το μάθημα.
Μας έβαζε να συμπληρώνουμε συνέχεια, να κάνουμε συζητήσεις και δεν μας άφηνε να το
πάρουμε στην πλάκα, ας πούμε.
ΩΡΑΙΑ. ΤΟ ΘΕΩΡΕΙΣ ΘΕΤΙΚΟ;
Γ2. Το θεωρώ πιο θετικό, γιατί δεν χάνεις την ώρα σου.
ΤΟ ΘΕΩΡΕΙΣ ΘΕΤΙΚΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΧΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΟΥ. ΩΡΑΙΑ. ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ;
Α3. Ναι, συμφωνούμε.
Γ4. Ναι.
ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ;
Γ2. Πιο συγκεκριμένο πλαίσιο.
ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ; ΔΗΛΑΔΗ;
Γ2. Δηλαδή, όπως είπα για τους υπολογιστές – είναι το πρώτο που μου έρχεται σαν
παράδειγμα – θα κάνω word, excel, power point. Δηλαδή, τις 5 ώρες εκεί θα (;). τις τρεις
εκεί. Πιο κατανεμημένα.
ΓΙΑΝΝΗ;
Α3. Να είναι πιο θεωρητικό στην αρχή και ομαδικό ή για υπολογιστές που αφορά όλους και
μετά από εκεί, αναλόγως το γκρουπ που θα θέλανε, ομάδες ατόμων το οποίο θα θέλανε, να
κάνανε κάτι πιο εξειδικευμένο.
ΝΑ ΚΑΝΑΝΕ ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ.
Α3. Ούτως ώστε, στην εταιρία που θα πάνε αργότερα, να έχουνε μάθει έστω 5 πράγματα.
ΩΡΑΙΑ. ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ, ΕΙΝΑΙ; ΔΩΣΕ ΜΟΥ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ
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Α3. Παράδειγμα, για την λογιστική, αυτό το πρόγραμμα το λογιστικό, το πιο απλό.
Εγγραφές. Το πιο απλό πράγμα. Να μάθουν να κάνουν μια εγγραφή. Να βλέπουν ένα
τιμολόγιο και να λένε στο τιμολόγιο τι κοιτάμε. Στην αρχή. Πολύ απλά. Βασικά πράγματα.
ΞΕΡΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ. ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΑΣ, ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΥΣ
ΠΩ; ΤΟΥΣ ΣΥΝΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΑΣ. ΛΕΩ, ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΗΣΑΣΤΕ ΣΕ ΤΑΞΗ, ΞΕΡΑΤΕ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΑΣ ΕΚΕΙ. ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ; Ή
ΕΙΣΑΣΤΕ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ;
Α3. Από παντού.
Γ4. Από παντού.
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΑΝ, ΓΙΑΝΝΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΙ
ΤΕΤΟΙΟ;
Α3. Ξεκινάει σαν τέτοιο από την βάση του. Σαν πρόγραμμα.
Α, ΟΚ.
Α3. Πρόγραμμα ανέργων 18-24, 25-29 και να σου έλεγε ότι 25-29 πρακτικό τομέα, δήλωσε
συμμετοχή, θεωρητικό τομέα, από εδώ, αθλητισμό από εδώ και έτσι..
ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑ. ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑ.
Γ2. Διοίκησης και οικονομίας.
Α3. Εγώ ήμουνα στο δεύτερο, οπότε..
Γ2. Το πρώτο ήτανε πιο σαφώς ορισμένο.
Α3. Ναι. Σε αυτό ισχύει.
ΩΡΑΙΑ. ΜΕΤΑ ΑΝ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ.. ΠΕΣ ΜΟΥ.
Γ4. Όχι. Λέω, υπάρχουν και κατευθυνόμενα ως προς τους τομείς, αλλά συνήθως είναι
ηλικιακά. Αυτό που έκανα εγώ είναι με βάση την ηλικία και όχι με βάση τον κλάδο.
Α, ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ.
Γ4. Παρόλο που υπάρχουν..
ΩΡΑΙΑ. ΤΩΡΑ, ΑΝ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΟΥ
ΓΡΑΦΤΗΚΑΤΕ, ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ. ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣΑΤΕ;
Α3. Με βαθμό;
ΟΧΙ. ΠΑΜΕ ΠΑΛΙ «ΚΑΛΑ, ΜΕΤΡΙΑ, ΧΑΛΙΑ», ΜΠΟΥΡΟΥ, ΜΠΟΥΡΟΥ. Ε;
Γ2. Συμπαθητικά.
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ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΑ.
Γ2. Εντάξει, αυτό είναι καλύτερο από το μέτριο. Αν το μετρήσεις..
Γ4. Εγώ καλό θα έλεγα, γιατί είχα δεν είχα ξανακάνει και είχα ακούσει τα χειρότερα.
ΚΑΙ ΕΙΧΕΣ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ.
Γ4. Περίμενα, δηλαδή..
ΑΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ
ΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΝΩ.
Γ5. Στο πρακτικό κομμάτι ή όλο.
ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΤΙ ΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ, ΟΧΙ ΤΙ.. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΛΕΕΙ, ΠΑΩ, ΓΡΑΦΟΜΑΙ, ΠΩΣ ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΥΝ, ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ..
Γ5. Καλό.
Γ1Μ. Εγώ, βασικά, στο συγκεκριμένο ΚΕΚ που είχα πάει με βοηθήσανε πάρα πολύ. Εγώ θα
έλεγα ότι ήτανε πολύ καλό. Δηλαδή, ο συντονισμός.. δεν είχα ξανακάνει και εγώ στην ζωή
μου. Όπως είπε και η.. θύμισε μου το όνομα.
Γ4. Άννα.
Γ1Μ. Η Άννα. Δεν είχα ξανακάνει και εγώ ποτέ και είχα ακούσει τα χειρότερα.
ΩΡΑΙΑ. ΓΙΑ ΠΕΣ.
Γ1Μ. Οπότε πήγαινα λίγο αρνητικά και λίγο φοβισμένα.
ΤΙ ΕΙΧΕΣ ΑΚΟΥΣΕΙ; ΠΑΜΕ ΑΝΑΠΟΔΑ. ΕΙΧΕΣ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΤΙ..;
Γ1Μ. Είχα ακούσει ότι τα θεωρητικά.. δηλαδή, πρέπει να βρεις ένα πάρα πολύ καλό
φροντιστήριο.. ΚΕΚ, δηλαδή, όχι φροντιστήριο, δεν σε συντονίζουν, δεν σου δείχνουνε τον
τρόπο. Μετά είχα ακούσει για τις πληρωμές ότι κάποιοι δεν είχαν πληρωθεί καθόλου,
κάποιοι, δηλαδή, είχαν περάσει 6 μήνες και δεν είχαν πάρει τα λεφτά τους. Δηλαδή, πολύ
αρνητικά. Αλλά στο συγκεκριμένο που ήμουνα, ήμουνα πολύ ικανοποιημένη.
ΔΗΛΑΔΗ, ΠΟΙΟ ΗΤΑΝΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ;
Γ1Μ. Από την αρχή μέχρι το τέλος.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ.
Γ1Μ. Ναι.
ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΕΙΠΕ «ΚΑΛΟ»; ΕΣΥ ΕΙΠΕΣ «ΚΑΛΟ». ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ, ΓΙΑΝΝΗ. ΝΑΙ. ΠΕΣ ΜΟΥ
ΕΣΥ ΓΙΑΤΙ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ..
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Γ4. Εντάξει, υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση στο χρηματικό, ας πούμε, αλλά είχα ακούσει..
είχα πάει και εγώ λίγο αρνητικά, γιατί είχα ακούσει και πάνω από χρόνο και τέτοια.
ΕΣΥ ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΙΧΕΣ;
Γ4. Να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι, γιατί μπήκαν σπαστά. Βέβαια, αργούσανε. Είχανε πει
κάθε τρίμηνο.
ΚΑΙ ΜΠΑΙΝΑΝΕ ΚΑΘΕ;
Γ4. Λίγο πιο μετά.
Γ5. Τετράμηνο;
Γ4. Και παραπάνω. Δηλαδή..
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΣΕ ΕΝΟΧΛΗΣΕ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΕΣ ΑΚΟΥΣΕΙ ΧΡΟΝΟ.
Γ4. Είχα ακούσει. Ναι. Εντάξει, δεν τρελαινόμουνα κιόλας, αλλά οκ. Περίμενα και εγώ
χειρότερα.
ΑΡΑ, ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΤΕ ΣΑΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ, ΕΤΣΙ;
Γ5. Εγώ δεν είχα ξαναπάει, ούτε είχα ξανακούσει κάτι για (;). οπότε, ήταν η πρώτη φορά και
δεν είχα ακούσει και κάτι για να έχω γνώμη. Απλά, βάση το χρονοδιάγραμμα που είχαμε
πει και αυτό που είπε και η Άννα για τις πληρωμές, βγήκαμε εκτός ορίων, δηλαδή από αυτά
που είχαμε πει.
ΠΟΛΥ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ; ΛΙΓΟ;
Γ5. Ε, υπήρχε μια καθυστέρηση σχετικά μεγάλη. Εντάξει, όταν περιμένεις κάποια χρήματα
μια συγκεκριμένη στιγμή και δηλώνεις και ένα παρών, περιμένεις να την πάρεις και την
κατάλληλη στιγμή.
ΩΡΑΙΑ. ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΗΡΕΣ;
Γ5. Αυτό έγινε σε εμένα το ’15. Πότε ήτανε; Ναι, το ’15. Υπήρχε μια καθυστέρηση γύρω
στους 4 και μήνες. Μιλάμε για την κάθε δόση, όμως, έτσι; Δηλαδή, ναι μεν ξεκίνησε σωστά,
μέση και τέλος και εκτός αυτού, αν θυμάμαι καλά, δεν τα πήραμε και όλα τα λεφτά γιατί θα
μπούνε και στην εφορία. Το είπανε αυτό;
Γ1Μ. Εμένα μου το είχανε πει.
Γ2. Ναι.
Α, ΣΑΣ ΤΟ ΕΙΧΑΝΕ ΠΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ.
Γ5. Όχι, αυτό δεν μας το είχανε πει. Εμένα, όχι.
Γ1Μ. Εμένα προσωπικά μου το είχανε πει από την αρχή και το..
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Γ5. Σε ποιο voucher ήσουνα; Συγνώμη, κιόλας. Τώρα; Φέτος;
Γ1Μ. Τώρα. To τελευταίο. Το 25.
ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ. ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΠΟΙΟΣ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΦΤΑΙΕΙ;
Γ4. Δεν ξέρω. Εμείς πάντως είχαμε πάρει έντυπο χαρτί που μας δώσανε τα χρήματα και τα
αυτά, δεν έλεγε τίποτα. Παίρναμε λιγότερα κάθε φορά από αυτά που έλεγε, δεν ήξερε
κανείς να μας απαντήσει και μετά, έμαθα μετά το τέλος του από ένα παιδί που είχαμε
κρατήσει επικοινωνία ότι αυτό, θα μπαίνανε μετά για την φορολογία.
ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ.
Γ2. Εγώ τα πήρα πίσω. Επειδή έχω κάνει δύο voucher, το πρώτο, τα έχω πάρει.
ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ;
Γ2. Πήγα, έκανα, έχω επιστροφή, κάνεις αίτηση. Πας, κάνεις αίτηση κανονικά. Δίνεις..
επειδή είναι αρκετά τα χρήματα, είναι γύρω στα 500 ευρώ, οπότε για αυτό πρέπει να πας
στην εφορία να κάνεις αίτηση, να δηλώσεις «αριθμό λογαριασμού». Δηλαδή, εσείς πρέπει
να το κάνετε αυτό.
Γ1Μ. Και να γίνει επιστροφή.
Γ2. Ναι. Για το ’15 θα είναι για το ’16.
Γ1Μ. Εννοείς ότι τα πήρες όταν είχες επιστροφή από την εφορία επειδή πήγες και τα
δήλωσες. Από την φορολογική δήλωση.
Γ2. Ναι. Όλοι θα έχετε. Αυτό εννοώ οργάνωση. Πρέπει να σε ενημερώνουν και να τα ξέρεις
εξ αρχής ότι «παιδιά, τόσα παίρνετε, τότε περίπου».
ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΕΣΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΤΑ;
Γ2. Ήταν πολύ ρευστά. Δεν ξέραμε ακριβώς. Δεν ξέραμε πόσα. Πολύ στο ευγενικό..
ΠΕΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ.
Α3. Καλή σχετικά. Απλά αυτή η καθυστέρηση. Και στο πότε θα ξεκινήσεις στην εταιρία και
βασικά για την πληρωμή.
ΚΑΙ ΞΑΝΑΡΩΤΑΩ. ΠΟΙΟΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΦΤΑΙΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ;
Γ4. Όποιος αναλαμβάνει.
ΠΟΙΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
Γ4. Δεν ξέρω.
ΑΥΤΟ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΡΩΤΗΣΩ. ΦΤΑΙΕΙ ΤΟ ΚΕΚ; ΦΤΑΙΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ;
Γ3. Το ΕΣΠΑ.
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Γ1Μ. Αυτοί που το διοργανώνουν.
ΕΙΧΑΤΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ;
Γ4. Ναι.
Α3. Από όσο ξέρω, συγνώμη κιόλας, μου είχανε πει, αναλόγως και το γκρουπ. Εγώ το
θεωρητικό το τελείωσα Γενάρη του ’15 και είχανε πει ότι «θα πάρετε την τελευταία δόση,
όταν τελειώσει και ο τελευταίος του γκρουπ». Έτυχε να είμαι εγώ ο τελευταίος γιατί στην
εταιρία ήμουν τετράωρος, όλοι οι άλλοι ήταν εξάωροι. Εκεί πέρα είναι ένα άλλο λάθος.
Έπρεπε να δώσουνε εξάωρο έτσι κι αλλιώς. Όχι τετράωρο ή εξάωρο.
Γ1Μ. Και εκεί, συγνώμη που σε διακόπτω, χωριζότανε η πληρωμή. Δηλαδή, πρώτα έπρεπε
να πληρωθούν αυτοί που ήτανε εξάωρο και με το που τελείωνε αυτή η ομάδα πηγαίνανε
στους τετράωρους. Για αυτό ήτανε ο τελευταίος.
Α3. Όχι.
ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΛΕΕΙ. ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΤΕΤΡΑΩΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ.
Γ1Μ. Το ανάποδο. Το ανάποδο.
Α3. Έχω ακόμη επαφές με άτομα και μαζί, την ίδια μέρα πληρωνόμαστε. Και τελείωσα εγώ
τέλη Ιουνίου, οπότε πληρωθήκαμε Οκτώβρη. Η τελευταία δόση.
ΩΡΑΙΑ. ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΖΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ;
Α3. Την ανεργία.
ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΣΙΓΟΥΡΑ, ΑΛΛΑ ΑΣΤΟ ΑΥΤΟ ΛΙΓΟ. ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. ΤΙ ΘΑ ΤΗΝ ΕΚΑΝΕ ΠΙΟ ΚΑΛΗ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ; ΤΙ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑΤΕ; ΤΗΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ,
ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ. ΔΕΝ ΞΕΡΩ. Ο,ΤΙ.
Γ5. Ναι. Και αυτό με τις παρουσίες. Μετά, καλείσαι καμιά δεκαριά φορές να έρθω και να
συμπληρώσω το ότι έχω ολοκληρώσει επιτέλους αυτόν τον κύκλο με το voucher – με είχανε
καλέσει, δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές.
ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ; ΟΤΙ ΠΑΙΡΝΑΝΕ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ; ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΑΓΚΑΙΟ Ή ΟΧΙ;
Γ5. Λέω αφού τελειώσεις και αφού έχεις ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θεωρείται ότι πας να
υπογράψεις για το ότι.. ξέρεις, έχω ολοκληρώσει τον κύκλο του voucher στο πρακτικό και
στο θεωρητικό κομμάτι. Εμένα τουλάχιστον, με (;) τουλάχιστον στις 6-7 φορές για να
υπογράψω τα χαρτιά.
ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟ; ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΑΡΤΙΑ ΥΠΕΓΡΑΦΕΣ;
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Γ5. Το ένα.. τα ίδια δεν είναι. Το ένα ήτανε για εκείνους, το άλλο ήτανε για να πληρωθούν
εκείνοι, το άλλο ήτανε για να το κρατήσω εγώ.. το ίδιο πράγμα ήτανε, απλά πήγαινε σε
δέκα διαφορετικούς ανθρώπους..
Γ1Μ. Νομίζω ότι παίζει ρόλο το συγκεκριμένο ΚΕΚ.
Γ5. Όχι την ίδια μέρα. (;) να βάλω 6 υπογραφές την ίδια μέρα. Με καλούσανε, δηλαδή, κάθε
μήνα για το ίδιο πράγμα. «ελάτε για να δείξουμε ότι ολοκληρώσατε το voucherπρόγραμμα». Και όποτε θέλει εκείνος. Είμαστε μέχρι τις 8-8.30 που πλέον έχεις φύγει από
αυτό το κομμάτι. Δεν μπορείς να τρέχεις όποτε θέλει ο άλλος.
Γ4. (;) και εμένα, αλλά μία φορά. (;) υπογραφές, αλλά ήτανε μία φορά.
ΩΡΑΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ
ΔΩΣΑΝΕ, ΑΝ ΣΑΣ ΔΩΣΑΝΕ;
Γ1Μ. Από το ποιο;
ΤΟ ΥΛΙΚΟ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ.
Γ1Μ. Αυτό λέω. Από ποιο;
ΔΕΝ ΠΗΡΕΣ ΕΣΥ.
Γ1Μ. Εντάξει. Πήρα από έναν. Ναι.
ΑΠΟ ΕΝΑΝ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΙ ΕΔΩΣΕ Ο ΕΝΑΣ;
Γ1Μ. Έδωσε, αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν ασχολήθηκα γιατί ήταν ο συγκεκριμένος με
την υπερασφάλεια και με τα τέτοια. Εμένα η υπερασφάλεια δεν μου έχει κάτσει.
ΩΡΑΙΑ. ΑΡΑ ΕΣΥ ΔΕΝ ΣΟΥ ΔΩΣΑΝΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.
ΠΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ.
Γ4. Και εγώ από έναν μόνο.
ΚΑΙ ΕΣΥ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΠΟΥ (;) ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;
Γ4. Όχι. Μας έκανε και παρουσιάσεις.
ΗΤΑΝ ΚΑΛΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΔΩΣΕ ΑΥΤΟΣ;
Γ4. Ναι, ήταν καλό.
ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ;
Γ4. Τίποτα. Είχαν κάποια project (;). αυτό.
ΟΧΙ, ΠΗΡΑΤΕ ΚΑΤΙ ΕΣΕΙΣ; ΠΩΣ ΤΟ ΛΕΝΕ;

423

Γ4. Όχι.

ΔΕΝ ΞΕΡΩ. ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ, ΜΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ, ΕΝΑ ΚΑΤΙ.
Γ4. Όχι. Βιβλίο ούτε καν.
ΕΝΤΑΞΕΙ. ΚΑΤΙ.
Γ4. Εντάξει. Κάτι φωτοτυπίες.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ;
Γ2. Εμείς πήραμε. Μας φωνάξανε με τα φλασάκια μας και μας περάσανε. Ναι.
ΕΙΣΑΙ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΩΣΑΝΕ;
Γ2. Δεν το πολυκοίταξα.
ΔΕΝ ΤΟ ΠΟΛΥΚΟΙΤΑΞΕΣ, ΑΛΛΑ ΕΙΧΕΣ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟ.
Γ2. Ναι.
Γ1Μ. Τώρα που το λες, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, εμάς από το φροντιστήριο μας
δώσανε ένα tablet το οποίο τα είχε μέσα, αλλά εγώ δεν τα βρήκα ποτέ. Ασχέτως..
ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ ΔΕΝ ΤΑ ΒΡΗΚΕΣ ΠΟΤΕ; ΧΑΘΗΚΑΝΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΙΣΚΟ ΤΟΥ TABLET;
Γ1Μ. Εντάξει, δεν ήτανε και κάποιο tablet που να χώραγε πολλά ας πούμε. Εντάξει, δεν
είχε.. είχε αυτό το υλικό με την υπερασφάλεια και αυτό ήτανε το εκπαιδευτικό υλικό.
ΤΑΒLET ΠΗΡΑΤΕ ΟΛΟΙ;
Γ4. Εγώ ναι.
ΚΑΙ ΕΣΥ, ΚΑΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΣΥ.
Α3. Εγώ πήρα 100 ευρώ.
Α, ΕΙΠΕΣ ΔΕΝ ΘΕΛΩ..
Γ5. Όχι, δεν ήτανε οι επιλογές αυτές. Ήτανε..
ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝΕ;
Γ5. Ήτανε κάρτα υγείας ή το tablet και το άλλο ήτανε..
Γ4. Σε εμάς ήτανε ή tablet ή για ecdl.
KAI ECDL. ΩΡΑΙΑ.
Γ4. Πάλι θέμα του ΚΕΚ.
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ΠΑΛΙ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΚΕΚ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΟΙ ΑΛΛΟΙ.

Γ5. Και μέσα στο tablet όπως είπε και η..
ΧΡΥΣΑ.
Γ5. Η Χρύσα. Αλλά μας έδωσαν και φωτοτυπίες. Δηλαδή, υπήρχε υλικό και μας έβαζαν και
σημειώναμε και εμείς.
ΩΡΑΙΑ. ΕΧΕΙΣ ΑΝΑΤΡΕΞΕΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΑΥΤΕΣ;
Γ5. Στην αρχή ναι.
ΟΚ. ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ; ΤΙ ΘΑ.. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ; ΕΣΥ.
Γ1Μ. Να είχε κάποιες.. να μας δίνανε κάποιες σημειώσεις που να ήτανε πάνω ουσιαστικά
στους κλάδους μας. Δηλαδή, αυτό που θέλει ο καθένας να ακολουθήσει ή αυτά που
δηλώσαμε το ότι.. ας πούμε, εγώ δήλωσα ότι θα πάω σε λογιστικό γραφείο, το οποίο όπως
είπε.. θύμισε μου..
Α3. Γιάννης.
Γ1Μ. Γιάννης. Όπως είπε και ο Γιάννης, μπορεί να σε κατευθύνει. Μπορεί να σου δίνει
κάποιες σημειώσεις στο τι θα βρεις μπροστά σου.
ΩΡΑΙΑ. ΤΙ ΑΛΛΟ;
Γ4. Εκτός από αυτό, επειδή οι παρουσιάσεις που μας κάνανε..
ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ.
Γ4. .. ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες, παρόλο που δεν (;) στον κλάδο μου, ήταν κάτι καινούριο,
ας πούμε. Μας είχαν δώσει να σημειώνουμε. Εντάξει, θα προτιμούσα όπως είπε η Τατιάνα
να είχαμε το φλασάκι και εμείς, που εμείς δεν το είχαμε και να είχαμε τις παρουσιάσεις,
παρά να κάθομαι να γράφω. Πχ αυτό.
ΟΚ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΟΥ ΕΙΠΑΤΕ – ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΚΑΤΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ. ΩΡΑΙΑ. ΠΑΜΕ ΤΩΡΑ ΛΙΓΟ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ. ΥΠΟΔΟΜΗ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ. ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ.. ΑΥΤΟ
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ. ΓΙΑ ΠΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣΑΤΕ;
Γ5. Πολύ καλή.
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ.
Γ1Μ. Ναι, ναι. Πολύ καλή.
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ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ; ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΛΕΤΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ;
Α3. Επειδή ήταν.

Γ5. Το κτίριο ήταν καινούριο.
ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΤΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ.
Γ5. Οι εγκαταστάσεις, το προσωπικό. Ήτανε όλοι διαθέσιμοι. Τουλάχιστον σε εμένα.
Καινούριος εξοπλισμός με υπολογιστές, είχε αν τελειώσεις ας πούμε τον καφέ σου να σε
κεράσουνε στο διάλειμμα σου. Εντάξει, ήτανε.. εγώ ήμουνα ικανοποιημένη ως προς αυτό.
ΓΙΑ ΠΕΣ ΕΣΥ.
Γ2. Δεν ξέρω. Είμαι αρνητικά τώρα στα ΚΕΚ γιατί παίρνανε περισσότερα λεφτά από ό,τι
παίρνει το κεφάλαιο που πήρες εσύ για την πρακτική των 4 μηνών. Οπότε, εξυπακούεται
ότι όλα αυτά θα έπρεπε να τα έχουν. Και υπολογιστή και οτιδήποτε να σου παρέχουνε.
ΩΡΑΙΑ. ΣΩΣΤΟ. ΑΛΛΑ ΗΤΑΝΕ ΚΑΛΑ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΑ; ΗΤΑΝ ΚΑΛΑ; ΣΩΣΤΟ. ΛΕΣ ΟΤΙ.. ΤΩΡΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ. ΑΥΤΟ. ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΣΑ ΛΕΦΤΑ. ΩΡΑΙΑ. ΤΑ
ΠΑΡΕΙΧΑΝΕ; ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΠΑΡΕΧΕΙΣ ΑΥΤΟ. ΥΠΑΡΧΕΙ
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΤΗΝ ΖΩΗ.
Γ2. Ναι εντάξει. Ιδιαίτερα υπολογιστή δεν χρησιμοποίησα.
ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ;
Γ2. Εντάξει.
Γ5. Εμείς χρησιμοποιήσαμε αρκετά.
Γ2. Το πρώτο ήμασταν στους υπολογιστές. Δεν ήταν ότι καθόμασταν και βλέπαμε την
παρουσίαση, ας πούμε, στον υπολογιστή. Όταν κάναμε υπολογιστές και αυτά, ναι. Οκ. Αλλά
όλα τα άλλα, εντάξει. Μαρκαδοράκι..
ΑΥΤΟ ΕΣΥ ΤΟ ΘΕΩΡΕΙΣ ΠΑΛΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΛΑΔΗ, ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΛΑ. ΝΑ ΜΗΝ ΓΡΑΨΩ
ΤΙΠΟΤΑ ΕΔΩ. ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ. ΝΑΙ, ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟ ΘΕΩΡΕΙΣ ΠΙΟ ΠΑΛΙΑ.. ΣΩΣΤΟ, ΣΩΣΤΟ.
ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ. ΟΤΙ ΗΘΕΛΕΣ ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ.
Γ2. Δεν υπήρχε κανένας προτζέκτορας ας πούμε, να κλείνουν τα φώτα και γινόταν καμιά
παρουσίαση.
ΕΤΣΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ.
Γ2. Ναι, ναι.
ΕΝΤΑΞΕΙ, ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑ. ΕΣΥ ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΑΝ
ΣΕ ΡΩΤΑΓΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ. ΔΗΛΑΔΗ, ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ.
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Γ2. Γενικά να κάνουν πιο σοβαρά αυτή την δουλειά που έχουν και για τα λεφτά τα οποία
παίρνουνε. Θα το πω έτσι.
ΕΝΤΑΞΕΙ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ; ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΖΑΤΕ ΣΤΟ.. ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
Γ1Μ. Εγώ ήμουνα ικανοποιημένη με το συγκεκριμένο ΚΕΚ και από το κτήριο και από τις
υποδομές και από τους υπολογιστές και από το προσωπικό. Εμένα ήτανε όλα μια χαρά.
ΟΛΑ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ. ΩΡΑΙΑ. ΚΑΙ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.
ΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΔΕΟΤΑΝΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΤΕ ΚΑΝΕΙ.
Α3. Καμία σχέση.
Γ1Μ. Καμία σχέση.
ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ.
Γ2. Καμία.
ΚΑΜΙΑ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ Ή ΚΑΚΟ;
Γ1Μ. Κακό.
ΚΑΚΟ.
Γ5. Θα έρθουμε να συμφωνήσουμε σε αυτό που είπαμε στην αρχή (;) από την βάση και θα
ήτανε όλο σωστό. Γενικά όμως, οι γενικές πληροφορίες μάθαμε όλοι κάποια πράγματα, ας
πούμε.
ΑΡΑ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ
ΕΝΝΟΙΑ; ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ
ΑΝΑΠΟΔΟ. Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. ΕΧΩ ΔΙΚΙΟ; ΔΕΝ ΣΑΣ
ΡΩΤΗΣΑ ΚΑΛΑ. ΓΙΑ ΠΕΣ. ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ.
Γ4. Λοιπόν. Εγώ δεν ήθελα να έχει σχέση η θεωρητική γιατί ήταν άσχετο με αυτό που είχα
σπουδάσει και αυτό που κάνω. Οπότε, επειδή βρήκα.. ήμουν τυχερή, επειδή είναι δύσκολο,
είναι 13 θέσεις για το (;) μου και το ένα που επέλεξα ήταν αυτό. Εντάξει, το θεωρητικό ήταν
άσχετο με αυτά, οπότε η πρακτική μου άρεσε που ήτανε πάνω σε αυτό και όχι πάνω σε κάτι
των επιχειρήσεων που δεν έχω ιδέα και δεν θέλω να δουλέψω. Οπότε..
ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΩ ΕΓΩ. ΒΡΗΚΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ. ΚΑΙ ΛΕΕΙ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ.. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΟΜΩΣ ΝΑ
ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΕΣΗ, ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΘΕΛΑ. ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΟΥ. ΑΡΑ Η
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΑΠΟΔΟ.
ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΓΩ ΚΑΤΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. ΚΑΙ ΛΕΩ,
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΣΕ ΑΥΤΟ; ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΑΠΟΔΟ. ΑΥΤΟ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΡΩΤΑΩ.
Γ2. Το πρακτικό είναι που έχει σημασία έτσι κι αλλιώς.
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ΩΡΑΙΑ. ΠΑΜΕ, ΛΟΙΠΟΝ, ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΤΕ. ΕΣΥ ΒΡΗΚΕΣ
ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΟΥ. ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΩΣ ΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΣ. ΗΤΑΝΕ ΚΑΛΗ;
Γ4. Όχι, ναι. Βασικά, κατά κάποιον τρόπο το βρήκα τυχαία. Τον ήξερα τον κύριο που θα
πήγαινα, οπότε και από επιλογή γιατί ήξερα ότι χρειάζεται άτομο για μετά. Εννοώ, κάπως
έτσι δηλαδή. Και ήταν εντελώς στην τύχη. Αλλιώς είχα πάλι καλή επιλογή, απλά ήξερα ότι
δεν υπάρχει τόσο ενδεχόμενο να με κρατήσουνε γιατί ήτανε και μεγάλος όμιλος που δεν
ήταν στην θέση του υπαλλήλου, του διαιτολόγου που θα δούλευα εγώ.
ΑΡΑ ΛΕΣ ΟΤΙ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΕ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΕΜΑΘΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΡΑΤΗΣΕ ΜΕΤΑ. ΟΠΟΤΕ..
Γ4. Ναι.
ΕΔΩ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ; ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. ΠΩΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΕ; ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΣ, ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ
ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ;
Α3. Εγώ όχι.
Γ1Μ. Εγώ ναι.
Γ4. Στο περίπου.
Γ2. Ναι. Στο δεύτερο.
Γ5. Όχι εγώ.
ΩΡΑΙΑ. ΓΙΑ ΠΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ.
Γ2. Λοιπόν. Έχω να τα χωρίσω στο πρώτο. Δεν είχε καμία σχέση η πρακτική μου άσκηση.
Δεν μου άρεσε καθόλου, γενικά. Έχω πολύ τραυματικές εμπειρίες.
(;) ΤΑ VOUCHER ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ. ΠΕΣ ΜΟΥ ΚΑΤΙ.
Γ2. Ναι. Μπορώ να πω ότι το πρώτο εμένα μου φάνηκε πιο καλό στο θεωρητικό επίπεδο.
Αυτό που λέγαμε. Ήτανε χωρισμένα ανά κλάδους. Δηλαδή..
ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ.
Γ1Μ. Δεν ήτανε από ηλικία τάδε μέχρι τάδε και συγκεκριμένο.. ;
Γ2. Ήταν βάσει τομέα.
ΒΑΣΕΙ ΤΟΜΕΑ.
Γ2. Και ήμασταν όλοι.. είχαμε τελειώσει πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακά. Στο δεύτερο δεν
υπήρχε σαφής διαχωρισμός. Ήμασταν είτε έχεις τελειώσει Λύκειο, είτε είχες τελειώσει
διδακτορικό, ήταν όλοι ένα. Και οι κλάδοι. Οπότε, στο πρώτο το θεωρητικό ήταν πολύ
καλύτερο. Πολύ. Με διαφορά.
ΩΡΑΙΑ. ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΩΡΑ.
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Γ2. Λοιπόν. Στην πρακτική; Στην πρακτική. Εκεί αντιστοίχισε στο πρώτο, στην δεύτερη την
βρήκα εγώ την εταιρία. Δηλαδή, αυτό.. ήμουν πιο πονηρεμένη στο δεύτερο και πήγα κάπου
που είχα περάσει συνέντευξη και θα με παίρνανε, δεν θα με παίρνανε..
Α, ΚΑΙ ΠΑΣ ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΣ, ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ..
Γ2. Οπότε ήταν συγκριτικό πλεονέκτημα φαντάζομαι έναντι των άλλων. Αλλά νομίζω ότι αν
το χρησιμοποιούσες έτσι το voucher – είχες βρει εσύ την εταιρία που θες να πας να κάνεις
και επέλεγες τον τομέα, τις συνθήκες, λίγο πολύ αν ήξερες κάτι, θα μπορούσες να το είχες
εκμεταλλευτεί πολύ υπέρ σου. Αν σε πηγαίνανε τα ΚΕΚ ή η κάθε άλλη εταιρία ήτανε τζόκερ
τελείως.
ΩΡΑΙΑ. ΠΑΜΕ ΣΕ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΗΓΑΝΕ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΣΑΣ ΠΗΓΑΝΕ. ΔΕΝ ΤΟ ΒΡΗΚΑΤΕ
ΕΣΕΙΣ.
Γ1Μ. Εγώ το βρήκα.
ΕΣΥ ΤΟ ΒΡΗΚΑ.
Γ4. Και εγώ το βρήκα.
ΑΡΑ, ΟΣΟΙ ΕΧΕΤΕ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ – ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ – ΤΟ ΕΧΕΤΕ
ΒΡΕΙ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.
Γ1Μ. Ναι, ναι.
ΩΡΑΙΑ. ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝΕ ΤΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΒΡΗΚΑΤΕ;
Γ5. Εγώ ήμουνα σε λογιστικό γραφείο. Δούλευα περισσότερο για τις εξωτερικές δουλειές
και τα σχετικά. Εντάξει..
ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΕ ΕΣΕΝΑ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ;
Γ5. Εννοείται ότι με βοήθησε σε κάποια πράγματα που δεν ήξερα.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΣ ΜΟΥ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. ΤΙ ΕΜΑΘΕΣ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕΣ.
Γ5. Στα λογιστικά φύλλα. Τώρα..
ΝΑΙ, ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ. ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΑΣ ΠΟΥΜΕ.
Γ5. Δεν ήξερα από τιμολόγια, δεν ήξερα τίποτα από όλα αυτά.
ΕΜΑΘΕΣ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΑ.
Γ5. Στις εφορίες εκείνα όλα που έτρεχα. Πού πρέπει να πας, ποιον να ρωτήσεις. Όλα αυτά.
Εντάξει, ήταν και κάποιες δουλειές του ποδαριού – αναγκαίο βέβαια.
ΓΙΑ ΠΕΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΑΡΙΟΥ.
Γ5. Ε, θα έπρεπε να πας να ρωτήσεις την εφορία για τον τάδε πελάτη, τι και πώς και όλα
αυτά.
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Α, ΕΝΤΑΞΕΙ. ΝΟΜΙΖΑ ΕΚΤΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ.
Γ5. Όχι, εκτός δεν ήτανε. Απλά εκεί πέρα είναι λίγο δύσκολο στην εφορία. Σε στέλνανε από
δω, από κει. Τουλάχιστον μαθαίνεις.
ΩΡΑΙΑ. ΛΟΙΠΟΝ. ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΟΥ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΕ. ΑΛΛΟ; Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.
Γ5. Γενικότερα βοήθησε στο ότι.. στο ότι απέκτησα κάποια εμπειρία την οποία δεν είχα.
Δηλαδή, εγώ δεν είχα ασχοληθεί πριν με αυτό. Ούτε τον άνθρωπο τον ήξερα. Δηλαδή, στα
τυφλά. Όπως είπαν, τζόκερ. Δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει. Εντάξει, δεν συνεχίστηκε η
συνεργασία μου. Όχι. Από ότι μου είπε, όχι επειδή δεν ήτανε ικανοποιημένος, απλά επειδή
δεν μπορούσε να κρατήσει άτομο. Δηλαδή, θα περίμενε το επόμενο..
ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ;
Γ5. Voucher.
VOUCHER ΛΕΣ. ΜΑΛΙΣΤΑ. ΩΡΑΙΑ. ΑΚΟΥΩ. ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΩΡΑ.
ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΑΣ ΔΟΥΛΕΙΑ. ΠΑΜΕ ΛΙΓΑΚΙ..
Α3. Ζήτησα εταιρία και συγκεκριμένα στο λογιστήριο. Μου βρήκανε εταιρίες. Πήγα για
συνέντευξη. Την μέρα που πήρα και τους είπα ότι θα έρθω στο δικό σας ΚΕΚ, μπροστά μου
πήρανε τηλέφωνα για συνεντεύξεις. Ρώτησα και εγώ για κάποιες άλλες εταιρίες αν έχουνε
επαφές και μπορούσα να πάω. Μου είπαν όχι. Με την τρίτη εταιρία που βρήκα,
συμφώνησα, μου άρεσε..
ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ;
Α3. Ικανοποιημένος. Ναι.
ΓΙΑΤΙ;
Α3. Έμαθα.. ήξερα από λογιστικό γραφείο, δεν ήξερα από εταιρία – το λογιστήριο μιας
εταιρίας. Έμαθα κάτι παραπάνω. Στην ουσία, και μου το επέλεξαν και το επέλεξα. Δηλαδή,
μου είχανε κάποιες επιλογές και εγώ επέλεξα το συγκεκριμένο. Εντάξει. Το ότι δεν
προχώρησε ήταν θέμα της εταιρίας γιατί και αυτή ήθελε άτομα μετά με voucher. Το λάθος
του voucher γενικότερα ότι είναι μια εκμετάλλευση ας το πούμε. Για την ταπεινή μου
γνώμη.
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΟΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΣ;
Α3. Επί της ουσίας, είναι εκμετάλλευση των νέων που θέλουν να δουλέψουν. Σου δίνουν
και καλά την ψευδαίσθηση ότι δουλεύεις, έστω για ένα διάστημα, με λιγότερα χρήματα
από όσα νομίζεις ότι θα πάρεις. Άλλα σου λένε στην αρχή, άλλα σου λένε στο τέλος. Δεν
σου λένε αναλυτικά ότι «σου κρατάμε για ασφάλιση τόσα, για φόρο τόσα κτλ».
Γ5. Και ότι δεν έχεις ένσημα.
Α3. Στην ουσία, ναι. Δεν έχεις ένσημα, γιατί άνεργος είσαι. Είναι η εποχή που λες «να είμαι
άνεργος».
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ΓΙΑΤΙ; ΣΑΝ ΑΝΕΡΓΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΕΝΣΗΜΑ;
Α3. Όχι. Γιατί σου λέγανε ότι στην ουσία αυτό το πεντάμηνο, τετράμηνο, σου έδενε τα
χέρια. Γιατί σου έλεγε, αν η κάρτα σου λήγει πχ τον Φλεβάρη και εσύ είσαι μέσα στο
πρόγραμμα και δουλεύεις στην εταιρία και χάσεις την ανανέωση, αυτομάτως σε πετάει από
το πρόγραμμα. Δεν σε αφήνει. Μπορεί εγώ με το voucher που τα χρήματα αργούσανε να
ήθελα να βρω μια δεύτερη δουλειά. Σου λέει, βρες την στην ζούλα – να το πω πολύ χύμα –
χωρίς ένσημα, χωρίς τίποτα, γιατί αν σου κολλήσουν ένσημα, πάλι σε πετάνε.
ΝΑΙ. ΚΑΤΑΛΑΒΑ. ΚΑΤΑΛΑΒΑ.
Α3. Και αυτό ήτανε.. όλοι πατάγανε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, βρήκες την εταιρία. Θα σε
έπαιρνε η εταιρία χωρίς το voucher που είχες επιλέξει εσύ;
Γ2. Εντάξει, ήτανε έτοιμοι να πάρουνε άτομο.
Α3. Α, καλό αυτό.
Γ2. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά.
ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ. ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΑ, ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΘΕΛΑΝΕ.
Γ4. Είναι θέμα τύχης.
Α3. Ξέρω πολλά άτομα και ότι οι εταιρίες (;) πάνω στο voucher.
Γ4. Ναι. Ποιος θέλει να πληρώνει;
Α3. Γιατί όταν κάναμε μια κουβέντα με τον εργοδότη μου ότι τελειώνει, τι έχετε στο μυαλό
σας; «θα μείνεις», μου κάνει. «ωραία, να το πούμε για τέλος του μήνα;», «ναι». Και όταν
έφτασε τέλος του μήνα και του λέω «προχωράμε, θα κάνουμε τα χαρτιά και με την
σύμβαση κτλ;». «ποια σύμβαση; Δεν θα είσαι ακόμα με voucher; Δεν θα ανανεώσεις το
voucher;». Ανανέωση.. του είπα ανανέωση της συνεργασίας μας προσωπική. Και αυτός
νόμισε ανανέωση της συνεργασίας μας με το voucher. Εντάξει. Πόσο τζάμπα;
ΚΑΤΑΛΑΒΑ.
Γ5. Πόσο εκπαίδευση, βασικά;
Α3. Όχι. Εκπαίδευση, καλό είναι. Εφόσον εκπαιδεύεσαι, δεν είναι άσχημο.
Γ5. Ναι, αλλά και να αμείβεσαι.
Α3. Να αμείβεσαι. Αυτή είναι η ουσία.
ΚΑΙ ΝΑ ΑΜΟΙΒΕΣΑΙ ΜΕ ΕΝΣΗΜΑ. ΓΙΑΤΙ ΑΜΟΙΒΟΣΑΣΤΑΝ. ΠΑΙΡΝΑΤΕ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ
VOUCHER. ΑΥΤΟ ΛΕΜΕ.
Γ2. Και κάτι πολύ σημαντικό. Επειδή αργούσες να πάρεις τα χρήματα, οι μετακινήσεις σου,
οτιδήποτε γινόντουσαν με δικό σου κόστος, έτσι; Τώρα αν σου δίνανε κάνα χαρτζιλίκι έτσι
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στην ζούλα ο εργοδότης, αυτό ήταν δικό του θέμα, εάν και εφόσον, στην καλή του διάθεση,
έτσι; Σε έχει τζάμπα.

ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ. ΩΡΑΙΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; ΤΙ ΘΑ ΗΤΑΝΕ;
ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝΕ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΗΤΑΝΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ; ΑΣ
ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙ. ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΖΗΣΕΙ. ΠΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΣΕ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ;
Α3. Γενικότερα η πρακτική άσκηση;
Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.
Γ4. Το βασικό, να συμβαδίζει με τον στόχο με τον οποίο ξεκινάει. Δηλαδή, η εργασιακή
απασχόληση. Αυτό.
ΝΑ ΣΥΜΒΑΔΙΖΕΙ.. ΔΗΛΑΔΗ;
Γ4. Δηλαδή ξεκινάει επειδή ουσιαστικά επειδή σου δίνουν την δυνατότητα και επειδή
ουσιαστικά για αυτό πας. Επειδή θέλεις να μπεις στην αγορά εργασίας.
ΑΡΑ ΛΕΣ, ΝΑ ΣΕ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ.
Γ4. Έχεις περισσότερες δυνατότητες να κάνεις κάποια πράγματα αν μείνεις άνεργος μετά,
παρά να μπεις στην αγορά εργασίας.
ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΑΥΤΟ ΝΑ ΤΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ;
Γ4. Δεν ξέρω. Να χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ λίγο παραπάνω τις εταιρίες; Δεν ξέρω.
ΔΕΝ ΞΕΡΩ. ΤΙ ΝΟΜΙΖΕΙΣ;
Γ4. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί, αλλά επειδή είναι χρήματα του ΕΣΠΑ, φαντάζομαι..
ΟΚ. ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑ.
Α3. Θεωρώ πως είναι λάθος τα προγράμματα voucher γενικότερα. Θεωρώ σωστό πχ τον
τρόπο που λειτουργούν τα ΤΕΙ. Που σου λέει, για να πάρεις πτυχίο στο ΤΕΙ, θα κάνεις μια
6μηνη πρακτική κάπου, που θα πας στον τομέα που είσαι. Είσαι ηλεκτρολόγος; Λογιστής;
Ναι. Αν αυτό γινότανε και στα ΑΕΙ, ίσως αυτά τα voucher να μην ήτανε τόσο χρήσιμα. Γιατί
μετά μπορεί να αμείβεσαι, μπορεί να μάθεις κάτι παραπάνω.
ΔΗΛΑΔΗ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝΕ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ.
ΠΑΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙΣ..
Α3. Δεν το πάω έτσι. Ότι άλλο εμείς, άλλο εσείς κτλ. Δεν το πάω έτσι.
ΟΧΙ, ΑΠΛΑ ΔΙΝΕΙΣ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΑΕΙ.
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Α3. Μια λύση. Μια λύση. Και αφήνεις το voucher για ανθρώπους που δεν έχουν σπουδάσει
κάτι. Να τους δώσεις μια ευκαιρία να κάνουν κάτι σε μια δουλειά. Γιατί εκεί που ήμουνα
εγώ, έβλεπα άτομα που δεν είχανε σπουδάσει κάτι και.. δεν το λέω.. και λέγανε ότι θα πάω
σε αυτήν την εταιρία και σαν να το ήξερα. Πού να πας τώρα; Αφού είναι εκμετάλλευση. Και
των ΚΕΚ τα χρήματα και εσύ να πάρεις ό,τι είναι να πάρεις και η εταιρία. Μετά δεν θα σε
κρατήσουνε. Και αυτό έβλεπα. Μια εκμετάλλευση.
Γ2. Αν το πάρουμε ιεραρχικά, ποιος ωφελείται περισσότερο, ας πούμε, είναι περισσότερο ο
εργοδότης γιατί ο ασκούμενος, δεν τον εξασφαλίζει τίποτα. Τι εννοώ. Έχει συμβεί στο
πρώτο voucher, τους επιδοτούσαν για να σε κρατήσουν έστω ένα χρόνο. Τους επιδοτούσαν.
Πληρώνεις εισφορές. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί πολλά παιδιά στο πρώτο voucher τα
κρατήσανε μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Ότι απαλλάσσονταν οι εταιρίες από τις
εισφορές και πληρώνανε μόνο τον μισθό. Πολύ βολικό. Δηλαδή, αν μπορούσανε να
συνεχίσουνε με αυτή τη λογική – αν υπήρχαν χρήματα – οκ. Διασφαλίζουν πολλούς. Και τον
ασκούμενο διασφαλίζουν που έχει κάτσει 4 μήνες και έχει κάνει την πρακτική του άσκηση.
Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο είναι να περιορίζανε τον αριθμό που μια εταιρία μπορούσε να
πάρει. Γιατί δεν γίνεται συνέχεια να είσαι τόσο αναλώσιμη. Και να έχει μόνο δύο μόνιμους
αυτή η εταιρία.
ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝΕ.
Γ2. Κανένα περιορισμό οι εταιρίες. Δηλαδή, αυτά.. με αυτή την λογική. Ότι θα έπρεπε
κάπως..
ΑΥΤΟ ΘΑ ΒΟΗΘΟΥΣΕ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ. ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ. ΞΑΝΑ Η ΕΡΩΤΗΣΗ
ΜΟΥ. ΤΙ ΚΑΝΕΙ, ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑ, ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ, ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ;
Γ5. Ίσως, καλή πρακτική, κάποιο..
ΤΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ;
Γ5. Ένα άτομο να είναι περισσότερο μαζί σου και να σε καθοδηγήσει την ώρα της
πρακτικής. Όχι ότι εμένα δεν μου τα έδειξε, απλά έπρεπε να κάτσω να δω και κάποια
πράγματα μόνο μου και να τα ψάξω μόνη μου.
ΩΡΑΙΑ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ, ΟΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ; ΟΧΙ;
Γ5. Είναι λίγο για να προετοιμαστείς. Αυτό που είπε πριν. Από.. ανά ειδικότητα, δηλαδή, ας
πούμε, για λογιστικό γραφείο, να ξέρεις 5 πράγματα. Εντάξει, θεωρητικά μπορεί να ξέρεις
κάποια, αλλά είσαι ένα βήμα πριν την πρακτική. Να τα έχεις λίγο πιο κοντά ακόμα.
ΧΡΥΣΑ;
Γ1Μ. Εγώ δεν μπορώ να πω, γιατί εκεί που συνεχίζω και είμαι, ήμουνα και πριν το voucher.
ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΕΝ..
Γ1Μ. Δηλαδή, εγώ βρήκα αυτή την δουλειά και επειδή έτυχε να κυλάει και το voucher,
πήγα στο voucher.
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Γ5. Για τη δική σου χρήση.
Γ1Μ. Τι για την δική μου χρήση; Δεν δούλευα εκεί πέρα. Είχα ξεκινήσει, είχα βρει την
δουλειά και μου είπε ότι τώρα που θα ξεκινήσει το voucher..

Γ5. Α, θα σε παίρνανε με voucher.
Γ1Μ. Ναι. Θα παίρνανε με voucher.
Γ5. Αυτό λέω.
Γ1Μ. Θα παίρνανε με voucher και έτσι μπήκα εγώ στο voucher και μετά έμεινα. Οπότε, δεν
μπορώ να πω εγώ για την πρακτική άσκηση τώρα.
ΩΡΑΙΑ. ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ. ΑΝ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΙΔΑΝΙΚΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΟΛΟ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΑΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΖΑΤΕ ΕΣΕΙΣ, ΤΙ ΘΑ ΣΧΕΔΙΑΖΑΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ; ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ VOUCHER. ΤΙ ΘΑ ΣΧΕΔΙΑΖΑΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ;
Γ5. Πρώτα από όλα, αυτό που είπανε πριν και τα.. που συμφωνήσαμε όλοι. Στο voucher να
υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα. Όσοι θέλουν να μπουν στα Λογιστικά, όσοι θέλουν να
μπουν..
ΠΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ.
Γ5. Ναι. Και όχι ότι αυτά που μάθαμε, τουλάχιστον εγώ, δεν μου ήταν χρήσιμα, αλλά ίσως
θα μπορούσαν να μην τραβήξουν τόσο πολύ, να ήταν το 1/3 της εκπαίδευσης – λέμε τώρα –
στο θεωρητικό κομμάτι, στην αρχή.
ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ;
Γ2. Ναι.
Γ5. Θα μπορούσε να είχε μαζευτεί πιο πολύ. Ή επειδή ήτανε ο καθένας.. ο καθένας δεν
ήτανε κάτι.. δεν αλλάζω κάτι από αυτά που είπα, απλά λέω ότι σίγουρα όσα έμαθα μέσα
στους 3 μήνες – πόσο ήτανε;
Γ2. Το είχανε συμπτύξει. Το είχανε κάνει 3 εβδομάδες.
3 ΜΗΝΕΣ; 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ; ΠΑΙΔΙΑ ΤΙ ΛΕΤΕ;
Γ2. Το θεωρητικό. Το θεωρητικό λέμε. 3 εβδομάδες με 1 μήνα. Το θεωρητικό.
ΕΝΤΑΞΕΙ. ΕΝΤΑΞΕΙ.
Γ5. Θα μπορούσανε να το είχανε μαζέψει. Δηλαδή, ή όπως είπανε πριν, να το δώσουνε σε
ένα στικάκι, να τα έχεις γενικά ας πούμε κάποια πράγματα που μπορείς να τα μάθεις. Να τα
έχεις μπροστά σου τέλος πάντων και τα υπόλοιπα να είναι στην ειδικότητα του καθενός
που θα σε βοηθήσουνε και στην πρακτική άσκηση μετά που θα κάνεις. Να έχεις ένα
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διάγραμμα τέλος πάντων, πώς προχωράς. Αν δεν έχεις ξαναπιάσει ειδικά πάνω σε.. και δεν
έχεις γνώση. Και για τα λεφτά, φυσικά, όταν θα σου λένε ότι είναι «τότε», να είναι «τότε».
ΩΡΑΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥΣ.
Γ5. Ή να σου δίνουνε τα περιθώρια και να σου πούνε «ξέρεις κάτι; Υπάρχει η περίπτωση να
υπάρχει αυτή η καθυστέρηση» όχι «ξαναπάρε με και ξαναπάρε με και πάρε με τον άλλο
μήνα που θα ξέρω και θα σου πω. Και πήγαινε και κοίταξε στον τραπεζικό λογαριασμό».
Που εντάξει. Αφενός, όταν αναλαμβάνεις μια υποχρέωση σε κάποια δουλειά και έχεις να
πηγαίνεις, γενικότερα να μετακινείσαι, πρέπει να υπάρχουνε και κάποια..
ΕΞΟΔΑ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΚΑΙ.. ΠΕΣ. ΑΛΛΗ ΙΔΕΑ.
Α3. Θα άλλαζα αυτό που είπαμε από την αρχή. Πιο εξειδικευμένο.
ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ.
Α3. Τμήματα.. πέραν από την εξειδίκευση, (τμήματα) επιπέδου για κάποιους που δεν έχουν
τελειώσει ή που έχουν τελειώσει μόνο το λύκειο, τα χρονικά περιθώρια των πληρωμών. Να
σου λέγανε, όχι τέλος Γενάρη. Από μέσα Γενάρη μέχρι μέσα Φλεβάρη. Να έχεις ένα
περιθώριο να πεις ότι τότε θα τα περιμένω. Πολύ πιο σύντομο το θεωρητικό κομμάτι,
σίγουρα. Η πρακτική λίγο παραπάνω, θα έλεγα εγώ, αν μπορούσε να ήταν.
ΛΙΓΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΗΤΑΝ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ;
Α3. 3 μήνες στους εξάωρους, 4,5-5 στους τετράωρους. Ένα εξάμηνο θα ήτανε ένα καλό
χρονικό πλαίσιο.
ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΜΗΝΟ;
Α3. Ε, να μπορέσεις να μάθεις 5 πράγματα. Μέχρι να μπεις, βγήκες. Μέσα σε ένα τρίμηνο,
μέχρι να προσαρμοστείς, μετά να μάθεις και δυο πράγματα, μετά που τα έμαθες, «γεια
σας!». Αυτό το bonus που υπήρχε, να υπήρχε. Αυτό δεν ξέρω στο 2ο αν υπήρχε.
Γ2. Όχι. Γιατί το κυνηγούσα εγώ.
Α3. Και εγώ ρώτησα, αλλά δεν πήρα απάντηση. Τι άλλο;
ΕΝΤΑΞΕΙ. ΑΜΑ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΙ.
Α3. Και θεωρητικό.. και ύλη. Εγώ πχ, δεν είχα ύλη. Δεν είχα κάτι στα χέρια μου.
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΑΜΕ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΕΣΥ ΔΕΝ ΠΗΡΕΣ. ΟΠΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ Η ΧΡΥΣΑ. ΤΙΠΟΤΑ.
Γ2. Έπρεπε να σημειώνετε!
ΩΡΑΙΑ. ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΕΔΩ ΕΙΣΑΣΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΕΤΣΙ; ΑΣ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ.
ΕΙΣΑΣΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ. ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΣ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ.. ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΩ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΙ ΕΣΑΣ, ΠΟΥ
ΣΑΣ ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΙΣΑΣΤΕ ΤΩΡΑ; ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΜΙΛΑΕΙ ΠΡΩΤΟΣ.
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Γ5. Στην δουλειά που είμαστε τώρα;
ΝΑΙ, ΝΑΙ. ΤΩΡΑ ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΣΤΕ ΤΩΡΑ.
Γ5. Πρώτα από όλα, είναι οικογενειακή επιχείρηση και δεύτερο είναι το οικονομικό. Δεν
μπορώ άλλο πια να είμαι άνεργη και να μην βρίσκω πάνω στο αντικείμενο μου. Με κάτι
πρέπει να ασχοληθώ.
ΑΜΕΙΒΕΣΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ;
Γ5. Ναι.
ΑΜΕΙΒΕΣΑΙ. ΩΡΑΙΑ. ΕΝΑ, ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΠΟΥ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ,
ΠΡΑΚΤΙΚΑ;
Γ5. Πρακτικά, τι εννοείτε; Δηλαδή;
ΩΡΑΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΚΑΙ; ΔΗΛΑΔΗ, ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΟΦΕΛΗ; ΕΧΕΙ ΤΟ ΟΤΙ..
ΔΕΝ ΞΕΡΩ. ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ.
Γ5. Οφέλη.. εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι αν κάνεις καλά την δουλειά σου, δεν έχεις κάποιον
πάνω από το κεφάλι σου στο να σε ελέγχει, αν σου έχει εμπιστοσύνη ο άλλος. Γιατί, εφόσον
είναι και οικογενειακή επιχείρηση, αν είναι κάτι, θα φανεί και θα συζητηθεί και μέσα στο
σπίτι. Δεν είναι κάτι που θα έρθει ο άλλος και θα σου το πει. Θα το δει και ο άλλος εκείνη
την ώρα. Εννοείται, με τα χρήματα, ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν χρειαστείς κάτι, επειδή
είναι το είδος της δουλειάς αυτό, εντάξει, μπορεί να έχεις και κάθε μέρα να πληρώνεσαι.
Γιατί είναι λίγο περίεργα τα πράγματα στην δικιά μας δουλειά. Άλλοι θέλουν να σε
πληρώνουν 25, προτού κλείσει ο μήνας, άλλοι 10, άλλοι 15. Τέλος πάντων, κυκλοφορούν
χρήματα κάθε μέρα. Δεν περιμένεις κάθε 30. Άλλο τι έχεις συμφωνήσει, βέβαια, να
πληρώνεσαι και άλλο το τι γίνεται. Ας πούμε, ο κόσμος πληρώνει όποτε μπορεί βέβαια.
ΘΥΜΙΣΕ ΜΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.
Γ5. Εταιρία καθαρισμού.
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. ΝΑΙ.
Γ5. Ε, τι άλλο; Αυτό.
ΕΝΤΑΞΕΙ.
Γ5. Υπάρχει άμεση επικοινωνία, αυτό. Μέσα στο σπίτι. Εννοείται. Δεν έχω κάτι να..
ΩΡΑΙΑ. ΩΡΑΙΑ.
Γ5. Αν θέλω να πω κάτι, θα μιλήσω ελεύθερα. Οπότε.. πράγμα που θεωρώ σημαντικό. Δεν
έχεις να φοβηθείς κάτι. Ή κάτι που έχεις να συζητήσεις με τον πελάτη, είναι το «αφεντικό»
σου.
ΩΡΑΙΑ. ΤΙ ΣΕ ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΤΩΡΑ;
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Α3. Δεν είχα κάποια άλλη δουλειά.
ΔΕΝ ΕΙΧΕΣ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ.

Α3. Έψαχνα, βρήκα αυτό, πέρα από το αντικείμενο μου, πήγα σε αυτό το κατάστημα και
παράλληλα ακόμα ψάχνω.
ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΝΕΙΣ;
Α3. Ταμίας σε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη. Αυτό. Οικονομικοί λόγοι, βασικά. Για αυτό
πήγα εκεί.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.
Α3. Ναι.
ΩΡΑΙΑ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ; ΤΙ ΣΑΣ ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΑΣ
ΑΣΚΗΣΗ Ή ΝΑ ΤΗΝ ΔΕΧΤΕΙΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΟΣΟΙ ΤΗΝ ΕΙΧΑΤΕ ΒΡΕΙ ΑΠΟ ΠΡΙΝ Ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ;
Γ1Μ. Εγώ ουσιαστικά, είναι πάνω σε αυτό που έχω σπουδάσει, οπότε ήταν πολύ καλή
ευκαιρία για εμένα.
ΩΡΑΙΑ. ΕΣΥ, ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ, ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ.
ΕΣΥ;
Γ2. Συμφωνώ απόλυτα.
Γ4. Και εγώ. Αλλά εγώ επειδή είμαι μισές ώρες, δεν είμαι full.
ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ FULL-TIME.
Γ4. Είμαι αναγκασμένη, γιατί εντάξει, τα χρήματα είναι λίγα, να κάνω και μόνη μου ό,τι
μπορώ. Όχι να ανήκω κάπου αλλού, σε άλλη δουλειά, δεύτερη, με άλλον εργοδότη. Μόνη
μου.
ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ; ΟΤΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ Ή ΔΕΧΤΗΚΑΤΕ
ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΕ; (;)
Γ5. Να μην την πάρουμε;
ΝΑΙ. ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΔΕΧΤΕΙΤΕ.
Γ4. (;) καλύτερη επιλογή.
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ» ΣΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ;
Γ4. Καλύτερη χρηματική αμοιβή.
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ. ΩΡΑΙΑ.
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Α3. Και εμένα, αυτό.
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ;
Γ4. Και οι συνθήκες.
Α3. Και το εργασιακό περιβάλλον.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΟΡΙΣΕ ΜΟΥ ΤΟ ΛΙΓΟ. ΔΗΛΑΔΗ;
Α3. Οι συνθήκες εργασίας, το κλίμα μέσα στην εταιρία.
ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ. ΑΛΛΟ;
Γ4. Να είναι καλύτερο.
Α3. Ναι.
Γ2. Να πω κάτι μελοδραματικό;
ΕΛΑ, ΠΕΣ ΤΟ.
Γ2. Τρέμω την ανεργία. Δεν ξέρω. Επειδή υπήρξα άνεργη, δεν θέλω να την ξαναβιώσω.
ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΞΑΝΑΖΗΣΕΙΣ. ΑΡΑ, ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΗΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΙ. ΑΥΤΟ ΛΕΣ.
Γ2. Δεν θέλω να μείνω.. καθόλου δεν είχα δεύτερες σκέψεις.
ΔΕΝ ΕΙΧΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΥΤΟ ΕΝΝΟΩ. ΓΙΑΤΙ ΤΡΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ
ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΤΡΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ; ΤΙ ΒΙΩΣΕΣ ΤΟΤΕ, ΔΗΛΑΔΗ;
Γ2. Νομίζω ότι μιλάω λίγο πολύ εκ μέρους όλων των παιδιών, γιατί έχουμε τα προσόντα
που δεν είχανε παλιότερα και δεν έχουμε ευκαιρίες, δεν έχουμε ούτε τις απολαβές που
αντιστοιχούν στα χρήματα που πληρώσανε οι γονείς μας για τις σπουδές μας. γιατί τώρα το
παιδί ξέρει αγγλικά, υπολογιστές.. Και είμαστε πιο, ας πούμε, αδικημένοι, εντός
εισαγωγικών, τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, στην ιστορία.
Α3. Η πιο αδικημένη γενιά.
Γ2. Ναι. Η συγκυρία. Η συγκυρία. Χαμένη γενιά ουσιαστικά. 30άρηδες.
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΧΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ»;
Α3. Αδικημένη.
ΟΧΙ, ΕΙΠΕ ΚΑΙ «ΧΑΜΕΝΗ».
Γ2. Ναι. Και χαμένη. Εργατικό δυναμικό, ναι.
Γ5. Σήμερα, άμα δουλεύεις για.. έχει φτάσει, συγνώμη, ο κατώτατος μισθός να είναι 470480 και όταν σου λέει, αυξάνουμε, έχουμε τους φόρους να ανεβαίνουνε, θα αυξηθεί το
ΕΝΦΙΑ.. τώρα δεν λένε ότι.. τώρα δεν τελειώσαμε από το ΕΝΦΙΑ; Τώρα θα το
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ξαναπληρώσεις ας πούμε. Προκαταβολικά και αυξημένα. Συν.. αφήστε το ΕΝΦΙΑ.
Γενικότερα, όλη η φορολογία. Τα προϊόντα, όμως, στα σουπερμάρκετ φερ’ ειπείν,
αυξάνονται.
ΝΑΙ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΕΣΑΣ «ΧΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ»; ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ (;) ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΣΑΣ.
Γ4. Η δικιά μας γενιά.. δεν ξέρω τις ηλικίες.. είναι λόγω της κρίσης. Ήτανε σαν.. για εμένα
έσκασε όταν έμπαινα στο πανεπιστήμιο.
ΕΣΚΑΣΕ ΟΤΑΝ ΕΜΠΑΙΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.
Γ4. Η αρχή. Οπότε, βγαίνοντας, ήτανε τα πράγματα τραγικά. Δεν υπήρχε. Και επειδή, από
τους γονείς μου και από μεγαλύτερους ακούω, μου έχουνε πει, στο θέμα το εργατικό, είναι
η χειρότερη γενιά.
Γ1Μ. Εγώ λέω (;) η δικιά μας η γενιά.. πιστεύω, σε εισαγωγικά, ότι ήμασταν τυχεροί που
προλάβαμε, δηλαδή όσοι από εδώ πέρα, προλάβαμε να σπουδάσουμε. Δηλαδή, η γενιά
που έχει έρθει.. που έρχεται μετά από εμάς, δεν πρόκειται να σπουδάσει.
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ;
Γ1Μ. Γιατί δεν θα μπορούν. Ας πούμε, εγώ αν αύριο θέλω να κάνω παιδί, θα το σκεφτώ
μετά με τον βασικό μισθό που παίρνω. Τι θα συντηρήσω; Το σπίτι μου; Το φαγητό;
ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ.
Γ1Μ. Δεν το νομίζω.
ΛΕΣ; ΛΟΙΠΟΝ. ΠΑΜΕ ΠΑΛΙ ΠΙΣΩ. ΕΣΥ ΛΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕΣ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ, ΓΙΑΤΙ Η
ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟ ΞΑΝΑΒΙΩΣΩ. ΕΔΩ. ΑΛΛΟΙ. ΤΙ ΘΑ ΣΑΣ ΕΚΑΝΕ ΝΑ
ΜΗΝ ΤΗΝ ΔΕΧΤΕΙΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΣΤΕ ΤΩΡΑ; ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΣΑΣ, ΒΡΕ
ΠΑΙΔΙΑ; ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΣΑΣ ΠΟΥ ΛΕΣ ΟΤΙ ΑΠΟ ΚΕΙ
ΚΑΙ ΠΕΡΑ, ΔΕΝ ΠΑΩ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ. ΕΧΩ ΕΝΑ ΟΡΙΟ.
Γ1Μ. Για την συγκεκριμένη δουλειά που είναι ο καθένας μας;
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ. ΠΟΙΟ
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ «ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ».
Γ5. Η κούραση για εμένα.
Η ΚΟΥΡΑΣΗ. ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΑ ΚΑΠΟΥ, ΛΟΙΠΟΝ, ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΓΙΑ ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ;
Γ5. Για το αρνητικό λέμε τώρα.
ΟΧΙ, ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΡΩΤΑΩ ΑΥΤΟ. ΕΣΥ ΛΕΣ ΟΤΙ ΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΥΡΑΣΗ. ΕΓΩ ΛΕΩ: ΟΛΟΙ
ΕΔΩ ΕΧΕΤΕ ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ. ΕΤΣΙ; ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΤΗΣ, ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΙ
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΤΟ ΑΓΓΙΖΕ ΚΑΠΟΙΟΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΔΕΧΟΣΑΣΤΑΝ;
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Γ1Μ. Η εκμετάλλευση.
ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΜΩΣ.
Γ4. Δεν θα την δεχόμασταν από την αρχή;
ΔΕ ΘΑ ΤΗΝ ΔΕΧΟΣΑΣΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ. ΘΑ ΛΕΓΑΤΕ, «ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ, ΤΩΡΑ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ
ΜΠΟΡΩ..».
Α3. Εθελοντική εργασία. Υπάρχει πλέον αυτό. Σου λέει, δούλεψε, να μπει στο βιογραφικό..
ΛΟΙΠΟΝ. ΠΕΡΙΜΕΝΕ. ΠΕΡΙΜΕΝΕ. ΕΝΑΣ-ΕΝΑΣ. Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ «ΕΓΩ ΔΕ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΑ,
ΑΜΑ ΗΤΑΝΕ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ». ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΜΟΥ.
Α3. Η καλύτερη εταιρία που υπάρχει. Δεν θα πήγαινα.
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕΣ.
Γ4. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά δεν είχα τίποτα σαν έσοδο έτσι; Γιατί εγώ έχω κάνει
εθελοντισμό..
Α3. Άλλο αυτό.
Γ4. Υπό αυτές τις συνθήκες, να δεχτώ να δουλεύω τετράωρα και οκτάωρα κάθε μέρα για
εθελοντισμό, όχι.
ΩΡΑΙΑ. ΑΥΤΟ ΛΕΕΙ. ΑΛΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΧΕΙΣ ΠΟΥ ΑΜΑ ΦΤΑΣΕΙ ΕΚΕΙ ΛΕΣ «ΟΧΙ ΡΕ ΠΑΔΙ ΜΟΥ, ΔΕ
ΘΑ ΤΗΝ ΔΕΧΤΩ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ». ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ, ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ.
Γ2. (;).
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΥΠΟΤΙΜΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ;
Γ2. (;) που είναι βέβαια και ουτοπικό να σου λέει «μπράβο» ο άλλος.. το έχεις δει στην
πρακτική. Έχεις πάρει μια γεύση.
ΩΡΑΙΑ. ΠΕΣ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΛΕΣ ΕΣΥ «Ο ΑΛΛΟΣ ΜΕ ΥΠΟΤΙΜΟΥΣΕ». ΔΕ ΘΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΑ. ΑΥΤΟ ΛΕΣ;
Γ2. Δεν ξέρω. αν ήσουνα στην Γερμανία, θα το δέχεσαι. Δεν ξέρω. Είναι και οι συνθήκες.
ΑΥΤΟ ΛΕΩ. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΣΑΣ;
Γ5. Από την εντύπωση. Πώς θα σου μιλήσει ο άλλος. Το ύφος του άλλου. Τώρα, άμα ο άλλος
σε δεχτεί σαν παρακατιανό, δεν ξέρω και εγώ, ή «έλα μην μιλάς, αυτά είναι τα λεφτά και
κάνε τώρα την δουλειά, βγάλε την δουλειά και πολύ σου είναι, γιατί υπάρχουν και άλλοι
100 στην ουρά».
ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΣ;
Γ5. Ε, όχι. Δεν θα πάω. Υπάρχει και μια αξιοπρέπεια.
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Γ2. Υποτίμηση.
ΩΡΑΙΑ. ΑΥΤΟ ΡΩΤΑΩ. ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ. ΑΥΤΟ. ΕΣΥ;
Γ1Μ. Δεν ξέρω. Γενικά, η εκμετάλλευση. Δηλαδή, αυτό το πράγμα..
ΝΑΙ, ΕΙΠΕΣ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ..
Γ1Μ. Συγκεκριμένα, δηλαδή, τώρα.
ΝΑΙ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ. ΜΟΥ ΛΕΣ, ΑΜΑ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΥΧΕΙ Ή ΑΜΑ..
Γ1Μ. Στην συγκεκριμένη δουλειά που είμαι εγώ, δεν μπορώ να πω κάτι. Αν μου τύχαινε μία
δουλειά, η οποία θα πήγαινα και όπως είπες, θα σε υποτιμούσε ο άλλος ή θα σου έλεγε
«έλα, ξέρω εγώ, κάνε αυτή τη δουλειά και θα τα βρούμε».
ΑΡΑ ΟΙ ΚΑΘΑΡΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΥΤΟ ΛΕΣ.
Γ1Μ. Ναι, ναι. Είναι οι καθαροί όροι. Δηλαδή, να πας για εθελοντισμό.. βέβαια, και αυτό
πάλι, ο εθελοντισμός..
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΘΑΡΟ. ΣΟΥ ΛΕΕΙ, «ΕΛΑ, ΔΟΥΛΕΨΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ». ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ.
Γ1Μ. Και ο εθελοντισμός, εντάξει. Δηλαδή, εγώ δούλευα στην αρχή εθελοντικά σε αυτή την
δουλειά μου, γιατί δεν είχα κάτι άλλο να κάνω. Γιατί ήθελα να αποκτήσω, τουλάχιστον,
γνώσεις.
Α3. Άλλο αν το θες.
Γ1Μ. Και άλλο αν θα σε εκμεταλλευτεί.
Γ2. Να σας πω κάτι σημαντικό σε αυτό που το έχω ακούσει από τον περίγυρο μου και
νομίζω ότι εκεί θα τσιγκλούσα και εγώ. Να σου κάνει νούμερα με την ασφάλιση.
ΔΗΛΑΔΗ; ΝΟΥΜΕΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ;
Γ2. Να μου δίνει να βάζω μπλοκάκι. Είμαι στο ΙΚΑ. Δεν είμαι ελεύθερος επαγγελματίας.
ΝΑ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΑΛΛΑΞΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ..
Γ2. Ναι. Αν σου κάνει όμως.. προκειμένου να γλυτώσει εκείνος.
ΤΟ ΙΚΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ.
Γ2. Ναι. Άμα είναι να μου δώσει επιπλέον χρήματα για να πληρώνω όντως τις εισφορές
μου, οκ.
ΩΡΑΙΑ. ΑΝ ΣΕ ΚΑΛΟΥΣΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΛΕΓΕ «ΦΕΥΓΕΙΣ ΑΠΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚΑΚΙ»..
Γ2. Θα έψαχνα να βρω αλλού.
ΘΑ ΕΨΑΧΝΕΣ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΑΛΛΟΥ, ΔΕ ΘΑ ΕΦΕΥΓΕΣ ΟΜΩΣ ΑΜΕΣΩΣ. ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΕΒΡΙΣΚΕΣ;
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Γ2. Ε, ναι. Είπαμε ότι..
ΟΚ. ΕΔΩ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ. ΜΠΛΟΚΑΚΙ. ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ;
Γ2. Είναι μόδα.
ΤΟ ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΔΑ. ΘΑ ΕΦΕΥΓΕΣ ΑΜΑ ΣΟΥ ΕΛΕΓΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ;
Α3. Ναι.
Γ4. Δεν ξέρω.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΚΑΙ ΕΣΥ ΚΙΟΛΑΣ.
Γ4. Όχι. Με ΙΚΑ είμαι εγώ. Επειδή πηγαίνω και εξωτερικά..
ΑΥΤΟ ΛΕΩ.
Γ4. Στο έξω πάω με μπλοκάκι.
ΑΡΑ ΕΧΕΙΣ ΜΠΛΟΚΑΚΙ.
Γ4. Ναι, αλλά όχι για εμένα. Δεν είναι δικά μου στοιχεία. Δηλαδή, για αυτό.
ΩΡΑΙΑ. ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ ΣΗΜΕΡΑ. ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΣ, Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΙ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ; ΜΙΛΑΩ ΣΗΜΕΡΑ. ΓΡΗΓΟΡΑ.
Γ1Μ. Εγώ είμαι ικανοποιημένη.
Α3. Μια χαρά. Ευχάριστα.
Γ5. Μια χαρά.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.
Γ4. Ικανοποιημένη, αλλά εγώ πάντα θέλω κάτι παραπάνω.
ΑΡΑ ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙ ΚΑΤΙ.
Γ4. Έχω άλλες φιλοδοξίες, οπότε θα φύγω, έτσι και αλλιώς.
ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΕΧΕΙΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ;
Γ2. Σκαλοπάτι για παραπέρα.
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ;
Γ2. Ασφάλεια.
Γ1Μ. Εγώ είμαι ικανοποιημένη.
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. ΕΙΠΕΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ; ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΑ..
Α3. Είπα ότι περνάει η ώρα ευχάριστα, είπα εγώ.
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Α, ΠΕΡΝΑΕΙ Η ΩΡΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ.
Α3. Δεν είναι το ταβάνι μου.
ΝΑ ΣΕ ΡΩΤΗΣΩ. ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ;
Α3. Ναι, δουλεύω.
ΕΛΑ ΜΩΡΕ, ΠΛΑΚΑ ΣΟΥ ΚΑΝΩ. ΠΕΡΝΑΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ Η ΩΡΑ.
Α3. Δεν υπάρχει πίεση, αλλά είναι κάτι το..
ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ ΓΙΑ..
Α3. Ορίστε;
ΔΕΝ ΕΙΠΕΣ ΟΤΙ ΨΑΧΝΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ;
Α3. Ναι.
ΓΙΑΤΙ;
Α3. Γιατί ψάχνω;
ΓΙΑΤΙ ΨΑΧΝΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΦΟΥ ΠΕΡΝΑΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ Η ΩΡΑ;
Α3. Γιατί δεν είναι πάνω σε αυτό που έχω σπουδάσει, δεν είναι κάτι που θέλω να το κάνω
μια ζωή- να δουλεύω σε κατάστημα. Λίγα τα χρήματα, νόμιζα ότι υπήρχε προοπτική – δεν
υπάρχει, μάλλον προοπτική. Αν υπάρξει θα είναι λίγο δύσκολο και στο μέλλον, οπότε γι
αυτό ψάχνω και για κάτι άλλο.
ΩΡΑΙΑ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ.. ΜΟΥ ΤΟ ΕΙΠΕ. ΨΑΧΝΕΙ ΑΛΛΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ, ΔΙΟΤΙ, ΔΙΟΤΙ ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ. ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΙΠΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΦΥΓΕΙΣ.
Γ4. Ναι. Βέβαια, εγώ είμαι και λίγο ειδική περίπτωση γιατί..
ΟΛΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΧΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ.
Γ4. Οι συνθήκες είναι καλές. Δεν είναι ότι.. έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Απλά επειδή ξέρω
ότι.. για να μην αδικώ τα πράγματα, ξέρω ότι δεν υπάρχει και δυνατότητα για κάτι
παραπάνω. Εγώ δεν είναι κάτι το οποίο θα έκανα μόνη μου. Δηλαδή..
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ;
Γ4. Ναι. Τουλάχιστον αυτή την περίοδο, έτσι; Ναι. Ήξερα πάντα, επειδή θα φύγω για
σπουδές έξω, ήξερα ότι και να μείνω, θα έπρεπε εδώ να βρω και πάλι κάτι δικό μου. Δεν θα
μπορούσα να στηρίζομαι, δηλαδή, σε αυτό. Δεν υπάρχει, δηλαδή, δυνατότητα να ανοίξει
άμεσα. Δηλαδή, θα μπορούσε, αλλά πολύ μελλοντικά και εγώ δεν μπορώ να περιμένω.
Οπότε, θεωρώ ότι θα έπρεπε.. θέλω να το τρέξω κάπως πιο γρήγορα και να ακολουθήσω
άλλη κατεύθυνση τελείως. Θα φύγω έξω για σπουδές και θα ψάξω και θα μείνω εκεί.
Γ2. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις.
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Γ4. Για παραπάνω σπουδές, δηλαδή.
ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΘΑ ΦΥΓΕΙΣ;
Γ4. Για σπουδές αρχικά και για την δουλειά..
ΜΕΤΑ. ΓΙΑ ΤΙ ΦΕΥΓΕΙΣ;
Γ4. Για μεταπτυχιακό.
Α. ΕΔΩ. ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ..
Γ5. Είμαι ικανοποιημένη και από ασφάλεια γιατί είναι οικογενειακή δουλειά. Δεν έχει
σχέση με ό,τι είχα σπουδάσει και με ό,τι σπουδάζω γιατί τώρα σπουδάζω παράλληλα στο
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Πάτρας για Διοίκηση Επιχειρήσεων. Αλλά από την στιγμή που
ακόμα φοιτώ, δεν μπορώ να βρω κάτι στο αντικείμενο. Βέβαια, δεν ξέρω και μετά, αφότου
έχω σπουδάσει, να αλλάξω και δουλειά.
ΓΙΑΤΙ; ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ; ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΟΤΙ..
Γ5. Φυσικά. Ναι.
ΩΡΑΙΑ.
Γ5. Πάει καλά. Δηλαδή, πιστεύω ότι.. συγνώμη κιόλας, είχα τελειώσει δημοσιογραφία. Είχα
δουλέψει αρκετό καιρό, αυτό το εθελοντικά που λέμε. Και πρακτικά και εθελοντικά και
όλων των ειδών αυτά, ώσπου έγινε και το πράγμα αυτό το μεγάλο, οπότε ήταν.. το ’10 που
κλείσανε όλοι οι οργανισμοί τέλος πάντων. Το είδα και από την καλή. Μάλλον, το είδα και
από την άσχημη, με την πολύ χάλια όψη. Με αυτό που έχω τελειώσει εδώ και 6 χρόνια,
δηλαδή δεν.. δηλαδή, να σας πω κάτι; Από την στιγμή που.. δηλαδή, όχι μόνο για το
χρηματικό, γιατί βλέπεις πώς γίνεται το όλο το πράγμα. Όταν το δουλεύεις, καταλαβαίνεις
και πώς είναι τα πράγματα. Όχι, μου φαίνεται πολύ μακρινό. Για αυτό επέλεξα και σαν..
εντελώς διαφορετικό.. από το θεωρητικό κομμάτι, πήγα στο πρακτικό στις σπουδές. Άλλα
πράγματα. Εντελώς διαφορετικά. Να μην έχουν καμία σχέση. Δηλαδή, δεν έχει κάτι να μου
δώσει.
ΩΡΑΙΑ. ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΙΣΑΙ;
Γ1Μ. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη. Και θέμα ωραρίου και κλίμα μέσα στη δουλειά. Και η
αμοιβή είναι αυτά που δικαιούμαι. Δεν είναι κάτι παραπάνω, δεν είναι κάτι λιγότερο.
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ.
Γ1Μ. Ναι. Αυτό που λέει ο νόμος. Δεν έχω κάποιο.. δηλαδή, δεν έχω σκεφτεί να φύγω. Όχι,
βέβαια. Πού να φύγεις;
ΓΙΑ ΠΕΣ.
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Γ2. Επειδή έχω την εμπειρία του εξωτερικού, έχω σπουδάσει (;). Για τα πλαίσια της
Ελλάδας, καλά είμαι. Εδώ. Δηλαδή, για τον μέσο όρο που λέμε, αλλά εντάξει. Για τον εαυτό
μου θέλω κάτι παραπάνω.
ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΙΠΕΙ;
Γ2. Η προοπτική. Αυτό που δεν μπορεί να σου το δώσει η Ελλάδα..
ΠΕΡΙΜΕΝΕ. ΠΕΡΙΜΕΝΕ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ Η
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΟΥ. ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ
ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ, Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ. ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ ΜΙΑ ΧΩΡΑ, ΟΛΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ.
ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΕΝ ΣΟΥ ΤΗΝ ΔΙΝΕΙ Η ΧΩΡΑ Ή ΔΕΝ ΣΟΥ ΤΗΝ ΔΙΝΕΙ.. Ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ;
Γ2. Θα ξεκινούσα στην Αγγλία με 1200 λίρες το μήνα με το πτυχίο και το μεταπτυχιακό ως
βασικό μισθό με προοπτική και χρόνο στον χρόνο. Αυτό δεν υπάρχει.
ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΔΩ ΕΙΣΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ;
Γ2. Με παραπάνω.
ΕΙΣΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΑΥΤΟ ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΟΛΟΥΣ. ΕΙΣΑΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Η
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΟΜΟΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΩ ΚΑΙ ΕΓΩ Ο,ΤΙ ΜΟΥ
ΚΑΤΕΒΕΙ. (;) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ή ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ; ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ, ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΛΙΓΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ..
Γ4. Με το ζόρι.
ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ.. ΚΑΛΑ, ΕΙΜΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ.. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ. ΠΑΝΩ. ΚΑΤΩ; ΕΝΤΑΞΕΙ, ΕΣΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΣΧΕΣΗ. ΣΩΣΤΟ. ΩΡΑΙΑ. ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ; ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΤΙ
ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ»; ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΕΣ.
Γ4. Να μην αισθάνεσαι ότι δουλεύεις και ότι κάνεις καταναγκαστικό έργο. Δηλαδή, να
αισθάνεσαι ότι παράγεις έργο για να συνεχίζεις. Για να αισθάνεσαι ότι κάτι κάνεις (;) και
συνεχίζεις.
ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΚΑΝΕΙΣ.
Γ4. Που εντάξει, λέμε πολλά για την Ελλάδα, αλλά (;).
ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΣ ΟΤΙ ΠΑΡΑΓΕΙΣ ΕΡΓΟ, ΟΠΩΣ ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΣΥ, ΠΟΙΟΣ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΕ
ΑΥΤΟ; ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ; ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΟ ΚΑΛΗ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ;
Γ4. Είναι τι έχεις την ευκαιρία να κάνεις.
Α. ΟΤΙ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.
Γ4. Εγώ μπορώ να κάνω.. έχω κάνει και 3 δουλειές. Θεωρώ ότι έχω αδικηθεί. Θεωρώ ότι θα
μπορούσα να κάνω και παραπάνω. Αν μου δινόταν η ευκαιρία, δηλαδή, να αποδείξω ότι
μπορώ να κάνω και παραπάνω. Δεν υπάρχει τόσο αυτό το άνοιγμα. Αυτό που είπε.
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ΕΔΩ. ΟΙ ΑΛΛΟΙ; ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ;
Γ4. Και εννοείται, συγνώμη, και εννοείται οι συνθήκες. Το πιο βασικό. Αλλά λίγο, πιο
παραπάνω. Δηλαδή, εκτός από τα standards που θα πει ο άλλος, συνθήκες εργασίας,
ωράριο, καλή πληρωμή κτλ, είναι και αυτό το κομμάτι. Για εμένα.
ΠΕΣ.
Γ5. Συμφωνώ με ό,τι έχει πει. Στο ότι υπάρχει επικοινωνία.. βέβαια, εντάξει. Τώρα μιλάω
από μία θέση ισχύος. Τώρα αυτό δεν είναι.. δεν δουλεύω με ξένους ανθρώπους. Δουλεύω
με την οικογένεια μου. Οπότε, όπως θα μπορούσε ο καθένας να δουλεύει με την οικογένεια
του.. τα συν. Δηλαδή, εντάξει. Έχεις την ασφάλεια σου, λεφτά αν θέλεις και δεν σε έχει
πληρώσει ένας από ένα κτίριο, ας πούμε, εντάξει, θα σου πει «πάρε το τώρα από εδώ
πέρα». Δε θα πεινάσεις. Εντάξει, δεν μπορώ, δηλαδή, να πω εγώ κάτι άλλο. Το ιδεατό που
θα ήταν αν δουλεύατε και εσείς με την οικογένεια σας.
ΝΑΙ. ΝΑΙ. ΣΑΦΩΣ.
Α3. Ποιότητα για εμένα, σημαντικό ρόλο παίζει το ωράριο.
ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ. ΠΕΣ ΜΟΥ ΕΝΑ ΩΡΑΡΙΟ..
Α3. Να μην ζεις για να δουλεύεις. Να φεύγεις χαράματα, να γυρίζεις βράδυ αργά. Δηλαδή,
ναι μεν στο ωράριο είμαστε ευέλικτοι – γιατί έχω πάει σε συνεντεύξεις και μου λένε
«είμαστε 9-5», αλλά ποτέ δεν είναι 9-5. 9 μέχρι να βγει η δουλειά. Αλλά στον μισθό είμαστε
σωστοί. Είμαστε τυπικοί. Να συμβαδίζουν όλα αυτά. Να λες ότι έχω το ωράριο μου 1-5;
8ωρο; 8ωρο. Στο 8ωρο αυτό να υπάρχει μια.. δεν σου λέω να είναι όλα σωστά, όχι όμως
βάναυσα. Σωστά κτλ. Και από την άλλη, ο μισθός να είναι στην ώρα του. Αν όχι τέλος του
μήνα – γιατί εδώ πέρα, στην εταιρία που είμαι, τυχαίνει να πληρώνομαι και πριν τελειώσει
ο μήνας. Και λέω, «α, τι ωραία!». Ξέρω, δηλαδή, πότε θα μου έρθει μήνυμα από την
τράπεζα, ποια μέρα. Τα ξέρω από την αρχή του μήνα. Αν όχι σε αυτό το επίπεδο, να ξέρω
ότι τουλάχιστον στο πρώτο δεκαήμερα του επόμενου μήνα. Να υπάρχει ένα πλαίσιο, ένα
χρονικό περιθώριο.
ΝΑ ΞΕΡΩ ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΤΕ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΩ
ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΜΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ, ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 8ΩΡΟ;
Α3. Το 8ωρο.. το ωράριο που έχει η εταιρία. Να μην φεύγει. Μην ξεφεύγει. Να μην φεύγω
το πρωί 7 και να είμαι μέχρι το βράδυ 8-9.
ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 8ΩΡΑ ΕΧΟΥΝΕ.
Α3. Ναι. Αυτό. Να μην πηγαίνει παραπάνω. Και αν πηγαίνει, να αμείβεται ανάλογα.
ΚΑΙ ΑΝ ΠΗΓΑΙΝΕΙ, ΝΑ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ.
Γ2. Ο καθένας μιλάει από τη δική του θέση, από την δική του πλευρά. Εγώ προσωπικά δεν
έχω κανένα πρόβλημα, ούτε με το ωράριο, ούτε..
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ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.
Γ2. Εντάξει. Στα πλαίσια τα λογικά. Να μην είναι κατεστημένο. Για εμένα, το περιβάλλον.
Επειδή το έχω αντιμετωπίσει το να είναι εργοδότης και μανατζαρέος και δεν μπορούνε να
το κάνουνε πολύ. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Δεν ξέρουν να στήσουν ομάδες, δεν ξέρουν
να εμπνέουν κόσμο και έχω πρόβλημα με αυτό στη δουλειά μου. Θα έλεγα το περιβάλλον,
επειδή αυτό μου λείπει και αυτό θα ήθελα.
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΟΥ, ΕΤΣΙ; ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣ ΠΟΥΜΕ
Η ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ.
Γ2. Να εμπνέει κόσμο, να μην βάζει να ανταγωνίζονται. Αν δεν μπορεί να το κάνει, ας πάρει
έναν άνθρωπο με 2 χιλιάρικα τον μήνα, δεν ξέρω τι, να το κάνει αυτός.
ΩΡΑΙΑ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ;
Γ1Μ. Εγώ προσωπικά, στην δουλειά μου που είμαι δεν έχω κάποιο παράπονο ή να μην
συνεργάζονται.. να μην συνεννοούμαι βασικά. Αν ήταν σε κάποια άλλη δουλειά, το πρώτο
που θα κοίταζα ήταν να μπορώ να συνεννοηθώ με τον εργοδότη. Δηλαδή, είναι το
κυριότερο για εμένα, να μπορώ να μιλήσω στον άνθρωπο και να μην είναι ο Χίτλερ, ας
πούμε.
ΝΑΙ, ΑΥΤΟ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΕ ΡΩΤΗΣΩ. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ»;
ΓΙΑΤΙ.. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ; ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΙΤΟΣ; ΓΙΑ ΕΞΗΓΗΣΕ ΜΟΥ.
Γ1Μ. Να είναι προσιτός. Δηλαδή, να μην είναι αυτό το ότι «εγώ είμαι το αφεντικό» και
είσαι εσύ και κανένας άλλος, ας πούμε.
Γ5. Ομάδα.
Γ1Μ. Ναι, αυτό ακριβώς. Μπράβο. Να υπάρχει μία ομάδα. Να είμαστε μια ομάδα. Δηλαδή,
να κινούμαστε μαζί. Όχι «εγώ είμαι και κανένας άλλος». Γιατί έτσι δεν μπορείς να
λειτουργήσεις. Δεν μπορείς να δουλέψεις κιόλας.
ΩΡΑΙΑ. ΩΡΑΙΑ. ΤΩΡΑ, ΠΑΩ ΛΙΓΑΚΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΤΕ. ΠΑΩ ΠΑΛΙ
ΠΙΣΩ. ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΣΤΕ ΤΩΡΑ;
Γ2. Το θεωρητικό κομμάτι εννοείτε πάλι;
ΟΧΙ. ΤΟ VOUCHER.
Γ4. Εμένα καθόλου.
Γ5. Όχι.
Α3. Λίγο.
ΠΟΥ;
Α3. Πού έχει συμβάλει; Λίγο από όλα. Πώς να το πω; Στην συμπεριφορά, στην επικοινωνία.
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ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΡΟΣ;
Α3. Προς τον εργοδότη, τους συναδέλφους. Όχι ότι.. και πριν δούλευα. Τα ήξερα αυτά.
Αυτά ήτανε (;) σχολείο που μου έμαθε 2-3 πράγματα παραπάνω. Σε γενικές γραμμές. Όχι
κάτι ιδιαίτερο, να πω ότι ένα και ένα, αυτό. Γενικότερα πάνω στη δουλειά.
Γ2. Εγώ νομίζω ότι ήτανε ο λόγος που με πήρανε.. το voucher ήταν καταλυτικό ότι με
πήρανε τελικά. Δηλαδή..
ΒΟΗΘΗΣΕ, ΛΟΙΠΟΝ, ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΟΥ ΝΑ ΣΕ ΠΑΡΕΙ. ΑΥΤΟ ΛΕΣ ΕΣΥ.
Γ2. Αυτό.
ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ.
Γ2. Ναι.
ΕΣΥ;
Γ1Μ. Εγώ θα συμφωνήσω με το κορίτσι, γιατί ουσιαστικά το voucher δεν συνέβαλε στην..
ΔΕΝ ΣΥΝΕΒΑΛΕ.
Γ1Μ. Όχι. Γιατί, ουσιαστικά, εγώ την είχα βρει την δουλειά που είχα βρει. Απλά ήτανε οι
συγκυρίες έτσι, στο ότι θα μπορούσε αυτούς τους 3 μήνες να γλυτώσει τα λεφτά, από το να
με πάρει κανονικά.
ΩΡΑΙΑ. ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ. ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΤΟ
VOUCHER ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΗΜΕΡΑ; ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΗΜΕΡΑ.
Γ5. Εμένα τώρα.. τι να πω; Δεν έχω πιάσει.. δεν είναι όπως τα κορίτσια που το voucher είναι
η δουλειά που έχουν. Με εμένα τελείωσε η δουλειά μου με το voucher. Η δουλειά.. η
πρακτική. Τελείωσε εκεί.
Γ2. Κερδίζει ο εργοδότης χρόνο να σε εκπαιδεύσει για αυτό που είναι να κάνεις, αν είναι να
μείνεις. Έτσι όπως το βλέπω από μακριά και το συγκρίνω, σου δίνει πίστωση χρόνου, χωρίς
να σε πληρώνει να μάθεις εσύ την δουλειά και αποφεύγει αυτό το κενό του πρώτου μήνα.
ΑΡΑ ΕΤΣΙ.. ΕΤΣΙ ΟΡΙΖΕΙΣ ΤΟ ΠΩΣ ΣΕ ΒΟΗΘΑΕΙ, ΓΙΑΤΙ ΛΕΣ ΟΤΙ..
Γ2. Αν το χρησιμοποιείς έτσι.
ΑΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΕΤΣΙ, Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕ –
ΑΥΤΟ ΛΕΣ – ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ, ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΚΑΙ.. ΕΤΣΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑ.
Γ2. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τις εταιρίες που παίρνουν και διώχνουν, παίρνουν και
διώχνουν παιδιά μόνο και μόνο για..
ΑΥΤΟ ΛΕΩ. ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ VOUCHER ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΑΣ
ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ;
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Γ4. Με εκπαίδευση; Να υπάρχουν και.. εκπαίδευση με την άποψη, να οργανώνονται,
τουλάχιστον σε αυτά που είναι άσχετα το θεωρητικό από την πρακτική, να οργανώνονται
επιδοτούμενα σεμινάρια. Κάτι είχα ακούσει, κάποια στιγμή. Υπήρχε δυνατότητα. Τέλος
πάντων, τελικά δεν πήγα. Αλλά να υπάρχει standard αυτό. Δηλαδή, για βελτίωση των
γνώσεων; Ξέρω εγώ;
ΩΡΑΙΑ. ΚΑΛΑ. ΜΟΥ ΕΙΠΑΤΕ, ΒΕΒΑΙΑ, ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ, ΟΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΡΩΤΗΣΩ ΑΥΤΟ, ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΔΕΝ
ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ. ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ, ΕΠΙΣΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΘΑ ΣΑΣ
ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΑΣ ΔΟΥΛΕΙΑ.
Γ2. Να βρούμε άλλη.
ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΑΛΛΗ.
Α3. Ναι. Βασικό.
Γ2. Καλύτερη, βέβαια.
ΒΑΣΙΚΟ. ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΑΛΛΗ, ΚΑΛΥΤΕΡΗ. «ΚΑΛΥΤΕΡΗ» ΣΗΜΑΙΝΕΙ, ΚΥΡΙΩΣ;
Γ2. Και οικονομικά και.. εγώ, για παράδειγμα, θα είχα στόχο μια πολυεθνική που είναι ένα
σκαλοπατάκι παραπάνω.
ΩΡΑΙΑ. ΕΣΥ; «ΚΑΛΥΤΕΡΗ» ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ;
Α3. Οικονομικά. Οικονομικά και πάνω στο αντικείμενο μου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΥ.
Γ4. Πέρα από το οικονομικό, αυτό. Να είναι λίγο.. αυτό που είπα πριν. Να έχει να κάνει με
τις φιλοδοξίες σου. Δηλαδή, ότι.. να έχεις και άλλα πράγματα.
ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΞΕΛΙΞΗ.
Γ4. Να έχει εξέλιξη.
ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ;
Γ1Μ. Καλύτερη για εμένα, μόνο το οικονομικό θα ήτανε. Γιατί για εμένα, η συγκεκριμένη
δουλειά.. εγώ δεν ψάχνω για κάτι άλλο. Είμαι ικανοποιημένη. Να σου πω γιατί..
Γ4. Dream job.
Γ1Μ. Θα σου πω τώρα γιατί είμαι ικανοποιημένη εκεί πέρα. Γιατί είναι κοντά στο σπίτι μου.
Δεν έχω έξοδα (;). Βασικό. Δεύτερον, μπορώ να συνεννοηθώ. Τρίτον, παίρνω αυτά που
ορίζει ο νόμος. Ούτε κάτι λιγότερο, ούτε κάτι περισσότερο, οπότε, για τον μόνο λόγο που
θα έφευγα, ή να με έδιωχνε ή να έβρισκα κάπου καλύτερα με περισσότερα λεφτά.
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ; ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΙΠΑΤΕ
ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ.

449

Γ4. Εγώ το είχα ξεχάσει.
Α3. Ισχύει.
ΔΗΛΑΔΗ, ΑΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗ;
Γ1Μ. Πας, αλλά με τα σημερινά λεφτά, θα το σκεφτείς. Δηλαδή, είναι να παίρνεις 485
καθαρά και να δίνεις 30 ευρώ για κάρτα – τόσα νομίζω ότι είναι – 30 ευρώ κάθε μήνα και
να είναι και μακριά. Λες, εντάξει, δε θα πάω.
Α3. Και βάλε μέσα και τις μέρες που έχουν απεργία τα μέσα.
ΩΡΑΙΑ. ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.. ΑΝ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΗΜΕΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΩ,
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ.. ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΕΤΣΙ; ΤΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΧΕΤΕ Ο
ΚΑΘΕΝΑΣ, ΕΙΤΕ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΕΙΤΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ, ΤΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΧΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΜΙΑ
ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΠΟΛΥ;
Γ4. Νομίζω τα είπα.
ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΙ;
Γ4. Ναι.
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ.
Γ2. Χρήματα, περιβάλλον.
ΕΝΤΑΞΕΙ. ΕΝΤΑΞΕΙ. ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΙ.
Γ4. Ωράριο.
ΩΡΑΙΑ. ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ; ΣΕ VOUCHER;
Α3. Ποτέ ξανά.
ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ VOUCHER. ΠΑΝΕ ΤΑ VOUCHER ΕΞΩ. ΠΟΥ ΤΟΝ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ, ΒΡΕ
ΠΑΙΔΙΑ, ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ; ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΛΟΙΠΟΝ. ΑΥΤΟ ΤΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ.
Γ5. Εδώ που είμαι και τώρα, μάλλον. Και λέω μάλλον, γιατί και ικανοποιημένη είμαι. Δεν θα
ήθελα να αλλάξει, εφόσον πάει καλά η δουλειά και γιατί όχι; Κρατάω αυτό το «μάλλον»
γιατί και λόγω καταστάσεως της χώρας – δεν ξέρω πόσο θα πέσει η δουλειά ή πόσο θα
ανέβει. Αυτό θα έρθει σίγουρα, ανάλογα με τις σπουδές που κάνω τώρα. Δηλαδή, μιλάμε
για μετά από 3 χρόνια που θα έχω τελειώσει εγώ και που θα έχω πάρει το πτυχίο μου, που
σίγουρα μετά θα πιεστώ και για μεταπτυχιακό. Τι θα μου είναι πιο εύκολο. Να μείνω εδώ
που είμαι που όντως τα λεφτά που παίρνω είναι καλά, νιώθω ασφαλής, έχω την ασφάλεια
μου, είναι οικογενειακό το περιβάλλον και όλα αυτά που είπαμε. Τώρα να φύγω και να
πάω στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα.. παράλληλα, βέβαια, σπουδάζω, πληρώνω και για
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αυτό πολλά χρήματα, γιατί είναι και αυτό ακριβό. Δηλαδή, το σκέφτεσαι κιόλας αν θα το
συνεχίσεις.
ΩΡΑΙΑ. ΕΣΥ, ΛΟΙΠΟΝ, ΜΑΛΛΟΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΕΔΩ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΤΩΡΑ.
Γ5. Μάλλον. Αν δεν πάει μόνο καλά η δουλειά. Γιατί κατά τα άλλα είμαι ευχαριστημένη από
όλες τις απόψεις.
ΩΡΑΙΑ. ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
Γ1Μ. Ευελπιστώ να είμαι σε αυτή τη δουλειά.
ΕΥΕΛΠΙΣΤΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ.
Γ1Μ. Να είμαι ακόμα σε αυτή τη δουλειά.
ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΚΟΜΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ.
Γ1Μ. Γιατί δεν βλέπω κάτι καλύτερο. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι..
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ.
Γ1Μ. Γιατί εγώ.. συγνώμη κιόλας που σε διακόπτω. Γιατί εγώ προσωπικά να έφευγα στο
εξωτερικό, δεν με βλέπω.
ΔΕΝ ΘΕΣ.
Γ1Μ. Με τίποτα.
ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΘΑ ΦΥΓΕΙΣ;
Γ1Μ. Δεν είμαι άτομο που θα φύγει. Ναι, δηλαδή ξέρω και άλλα άτομα που τα χαίρομαι
που λένε «θα φύγω» και φεύγουνε. Δηλαδή, πολλοί φίλοι μου έχουνε φύγει και εγώ έχω
μείνει πίσω στην Αγγλία. Δηλαδή, θα φτάσω στο σημείο να φύγω στο Αμήν.
Γ5. Πόσο χρονών είσαι;
Γ1Μ. 27
Γ5. Εσύ;
Γ4. 25.
ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΙΚΙΑΣ.
Γ5. Όχι, δεν είπα. Η λογική των πραγμάτων. Εντάξει, βλέπεις ότι και πιο νέα παιδιά, τα
βλέπεις ότι παίρνουν πιο ελαφρά τη καρδία την απόφαση. Όσο μεγαλώνεις και για εμένα
είναι πιο δύσκολο που είμαι 30. Εννοείται. Τώρα τι; Πού θα πάω;
Γ1Μ. Το θέμα ας πούμε είναι.. επειδή εγώ έχω και μεγαλύτερο αδερφό (;) του αδερφού
μου που είναι άτομο το οποίο θα φύγει. Όχι ότι δεν τον νοιάζει για την οικογένεια του. Ναι,
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είναι θέμα χαρακτήρα. Δηλαδή, εγώ.. δηλαδή, εγώ δεν βλέπω τον εαυτό μου στο μέλλον να
έφευγα από την Ελλάδα. Δηλαδή, μόνο αν έπιανα πάτο.
ΑΝ ΕΠΙΑΝΕΣ ΠΑΤΟ.
Γ2. Εγώ θα έφευγα. Και αύριο.
ΚΑΛΑ, ΕΓΩ ΔΕΝ ΡΩΤΗΣΑ. ΕΓΩ ΡΩΤΗΣΑ ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΔΕΝ ΣΑΣ
ΕΔΙΩΞΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ. ΕΛΑ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ. ΓΙΑ ΠΕΣ. ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΣΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ;
Γ2. Θα ήθελα να είμαι κάπου καλύτερα και κάθε φορά λίγο καλύτερα από την προηγούμενη
δουλειά μου.
ΘΑ ΕΙΣΑΙ;
Γ2. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Δηλαδή αυτό που θα ήθελα.. ένα παράδειγμα, θα ήθελα να
είμαι στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Είναι η εποπτική αρχή του αντικειμένου μου. Κάτι
τέτοιο, ας πούμε. Θα μου άρεσε. Έχει και πολλά χρήματα.
ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΗΣΕΙΣ ΚΙΟΛΑΣ, ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΛΑ.
Γ2. Ναι.
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
Α3. Αν μπορούσα και αν γινότανε στην εταιρία που είμαι τώρα να εξελιχθώ – που είναι
πολύ δύσκολο – καλώς. Αλλιώς, κάτι καλύτερο, κάπου αλλού και παράλληλα να
ασχολούμαι με διάφορα που κάνω, πιο ερασιτεχνικά που και αυτά μου αποφέρουν και
αυτά κάποιο εισόδημα. Να έχω αυτή την ευκαιρία.
ΚΑΤΣΕ, ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ ΜΟΥ ΕΒΑΛΕΣ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΑΡΤΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ.
Α3. Ναι. Γιατί δεν κόλλαγε με τα προηγούμενα.
ΝΑΙ, ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ. ΛΕΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΣΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ. ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ.
Α3. Μουσική.
ΜΟΥΣΙΚΗ. ΟΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙΣ; ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ;
Α3. Όχι. Παίζω σε μαγαζάκια.
Α. ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ.
Α3. Ναι.
Α, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΩ. ΟΠΟΤΕ, ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΛΟΙΠΟΝ..
Α3. (;) να με αφήνει να ασχολούμαι και με αυτό παράλληλα, έστω μια φορά την εβδομάδα
αν όχι 2-3. Γιατί όχι;
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ΕΣΥ;
Γ4. Εγώ δεν έχω πλάνο..
(;) ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΣΑΣ. ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ. ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΠΩΣ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΕ ΤΟΝ
ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ.
Γ4. Δεν μπορώ να πω, γιατί εξαρτάται πώς θα πάει ο χρόνος ο επόμενος σε θέμα σπουδών.
Ιδανικά, θα ψάξω να βρω κάτι εκεί, γιατί ξέρω αν μη τι άλλο είναι λίγο καλύτερα τα
πράγματα. Αν όλα πάνε στραβά, που δεν το εύχομαι, και αναγκαστώ να γυρίσω πίσω, θέλω
τουλάχιστον να με βοηθήσουνε οι γονείς μου σε κάποια πράγματα διότι υπάρχει
προοπτική, αλλά όχι στην Αθήνα, γιατί δεν είμαι από εδώ.
ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ;
Γ1Μ. Και πού θα πας;
Γ4. Αγγλία. Είμαι από Ναύπακτο.
ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΝΑΥΠΛΙΟ.
Γ5. Ναύπακτο.
ΣΙΓΑ ΜΩΡΕ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΕΠΕΣΕ ΤΩΡΑ
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ. ΤΟ ΑΚΟΥΩ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.
Γ4. Ναι. Επειδή έχουμε σπίτι εδώ, ήδη, γιατί ήταν η μαμά μου τέλος πάντων από εδώ και
απλά επειδή εδώ ουσιαστικά πληρώνουμε και άλλο σπίτι και επειδή σπούδασα και σε άλλη
πόλη – σπούδασα στη Θεσσαλονίκη – και έχουμε δώσει πάρα πολλά λεφτά και θα δώσουμε
και άλλα λεφτά τώρα. Γιατί μετά είναι πάτος. Μετά, δεν πάει. Δεν δίνουμε άλλα μετά από
εκεί. Οπότε είπα, η λύση είναι να πάω έξω και να κάνω την τύχη μου εγώ μετά, να το
κυνηγήσω ή θα γυρίσω ή θα μείνω, αν δεν έβγαινα έξω, πιο κοντά στο σπίτι μου, να ριχτώ
εκεί. Γιατί εδώ..
ΕΚΕΙ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΔΗΛΑΔΗ; ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΔΕ ΛΕΜΕ;
Γ4. Ναύπακτο. Από θέμα δικτύωσης μόνο, γιατί είναι ο πατέρας μου από εκεί, έχουμε
κόσμο.
Α, ΑΠΟ ΘΕΜΑ ΚΟΣΜΟΣ.
Γ4. Γιατί εδώ θα μπορούσα, απλά δεν έχω κύκλο.
ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΥΚΛΟ.
Γ4. Ναι.
Ε, ΝΑΙ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ.. ΣΩΣΤΟ. ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ, ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΚΑΤΙ,
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΑΥΤΑ, ΤΙΠΟΤΑ. ΕΤΣΙ; ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΙΠΑΤΕ «ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΜΕ ΒΛΕΠΩ
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟ, ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΩ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ».
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Α3. Άλλο αυτό.
ΑΛΛΟ ΑΥΤΟ.
Γ4. Αυτό δεν..
Γ1Μ. Τώρα.. δεν..
ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ.
Γ1Μ. Μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα.
Γ5. Το είπε πριν η.. η Χρυσούλα.
ΤΙ ΕΙΠΕ Η ΧΡΥΣΑ;
Γ5. Είπε που μιλούσαμε για το μισθό, αν θα μπορέσω μετά με το παιδί. Έκανε αναφορά.
ΝΑΙ, ΕΚΑΝΕ ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ «ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΣΠΟΥΔΑΣΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ». ΘΑ ΣΚΕΦΤΩ ΕΓΩ ΣΕ 19
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ;
Γ1Μ. Είναι και πώς θα το κάνεις το παιδί.
ΑΡΑ, ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΚΕΙ.
Γ1Μ. Όχι, εγώ θέλω πάρα πολύ.
Γ4. Και εγώ θέλω.
Γ1Μ. Δηλαδή, το βλέπω να έρχεται, ξέρω εγώ σε 3-4 χρόνια, αλλά πολύ δύσκολα. Θα το
σκεφτώ πάρα πολύ για να το κάνω.
Γ4. Και εγώ θέλω, φυσικά, αλλά πρώτα θέλω να είμαι πιο καλά, στα πόδια μου.
ΝΑΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ. ΑΥΤΟ ΕΝΝΟΩ, ΔΕΝ ΤΟ ΒΑΖΩ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ, ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΑΙΣΘΑΝΕΣΤΕ –
ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΛΑ – ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ.
Γ1Μ. Ναι.
Α3. Όσο μένεις με γονείς και όσο σου δίνουν λεφτά και έχεις την τράπεζα, την οικογενειακή
τράπεζα και παίρνεις..
ΝΑΙ, ΑΥΤΗ Η ΜΕΓΑΛΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ, Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ. ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ. ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ, ΗΤΑΝ Η
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ». ΟΧΙ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ. ΕΣΕΙΣ,
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΓΩ ΑΜΕΛΗΣΑ;
Γ4. Εσείς πού συμβάλλετε σε όλο αυτό; Στην βελτίωση του voucher;
ΝΑΙ, ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΤΑ VOUCHER. ΑΠΟΨΕΙΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ.
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Γ2. Το πρώτο ήταν καλύτερο από το δεύτερο πάντως.
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΙΠΕΣ, ΕΝΩ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ. ΕΤΣΙ ΕΧΩ
ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ. ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ.
Γ2. Το πρώτο ήταν πιο εξειδικευμένο.
ΕΝΩ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ..
Γ2. Και πληρώνανε τις σχολές.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ. ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
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