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Πρόλογοσ 

 

 Θ εργαςία αυτι προςπακεί να περιγράψει με ςφντομο αλλά ςαφι και κατά το 

δυνατόν περιεκτικό τρόπο τον κεςμό των Δθμόςιων Λνςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ 

(ΔΛΕΚ) ςτθν Ελλάδα. 

 Θ Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ (ΕΕΚ) ζχει για αρκετζσ δεκαετίεσ τϊρα 

βρεκεί ςτο επίκεντρο τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ προςεγγιηόμενθ με όρουσ κυρίωσ 

οικονομικοφσ αλλά και κοινωνιολογικοφσ. Κα μποροφςαμε δε να ιςχυριςτοφμε ότι κατά τθν 

τελευταία πενταετία με ιδιαίτερθ ζμφαςθ προβάλλεται θ ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ ΕΕΚ ωσ 

ζνα από τα μζςα για τθν υπζρβαςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, αλλά επίςθσ και για πρόλθψθ 

φαινομζνων όπωσ θ ανεργία ςτουσ νζουσ θλικίασ 15-24 ετϊν και θ ςυνακόλουκθ φτϊχεια και 

κοινωνικι περικωριοποίθςθ. 

 Στθν Ελλάδα το ποςοςτό τθσ ανεργίασ ςτουσ νζουσ μζχρι 24  ετϊν ξεπζραςε ιδθ το 

54% (!). 

 Θ πρόςβαςθ ςτα ιδρφματα τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αλλά πολφ περιςςότερο θ 

παρακολοφκθςθ/φοίτθςθ και θ τελικι απόκτθςθ του τίτλου, ςε περιόδουσ οικονομικισ 

κρίςθσ  όπωσ θ ςθμερινι κα γίνονται ολοζνα και δυςκολότερεσ ειδικά για τουσ οικονομικά 

αςκενζςτερουσ. Τα ΔΛΕΚ κα ιταν δυνατό να αποτελοφν μια αξιόπιςτθ εναλλακτικι λφςθ για 

απόκτθςθ προςόντων (και μάλιςτα αναγνωριςμζνων από τθν ΕΕ) και δυνατότθτα εφρεςθσ 

εργαςίασ / απαςχόλθςθσ. Εν τοφτοισ ο κεςμόσ φαντάηει αρκετά απαξιωμζνοσ τόςο ςε 

ευρφτερο κοινωνικό επίπεδο, όςο και μεταξφ των ίδιων των καταρτιηομζνων. Θ άποψθ ότι 

ακόμα και θ τελικι πιςτοποίθςθ από τα ΔΛΕΚ ςτθν πραγματικότθτα δεν ζχει καμία 

χρθςιμότθτα είναι διαδεδομζνθ ευρφτατα.  

 Σε μια πρϊτθ προςζγγιςθ κα μποροφςε να διαπιςτϊςει κανείσ ότι ο χϊροσ των ΔΛΕΚ 

βρίςκεται ς’ ζνα κρίςιμο «ςταυροδρόμι». Εκείνο που οδθγεί μετά τθν 12χρονθ βαςικι 

εκπαίδευςθ είτε ςτθν εργαςία, είτε ςτθ ςυνζχιςθ των ςπουδϊν ςε τριτοβάκμια ιδρφματα. Θ 

χαρτογράφθςθ του χϊρου αυτοφ μζχρι ςιμερα είναι μάλλον ελλιπισ όςον αφορά είτε τθν 

λειτουργία των ιδρυμάτων αυτϊν είτε τθν ςκιαγράφθςθ / αποτφπωςθ των χαρακτθριςτικϊν / 

φυςιογνωμίασ των καταρτιηομζνων ς’ αυτά. Μια μικρι ςυμβολι ςτο πεδίο αυτό επιχειρεί θ 

εργαςία αυτι.     
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2.  Περίλθψθ 

 

Θ παροφςα εργαςία περιλαμβάνει τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ πιλοτικισ 

ζρευνασ με ςτόχο τον κεςμό των Δθμόςιων Λνςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Δ.Λ.Ε.Κ.). 

Στθν διεκνι βιβλιογραφία και αρκρογραφία, θ Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και 

Κατάρτιςθ προςεγγίηεται με όρουσ Οικονομίασ και όρουσ Κοινωνιολογικοφσ. Μετ’ επιτάςεωσ 

κατά τθν τελευταία πενταετία, θ ποιοτικι αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων Επαγγελματικισ 

Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ και θ αναβάκμιςθ του κφρουσ τθσ τελευταίασ ςτθν κοινι 

αντίλθψθ προβάλλεται ωσ, α). ζνα από τα μζςα για υπζρβαςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ και β). 

για τθν πρόλθψθ ι/και κεραπεία φαινομζνων όπωσ θ χρόνια ανεργία, ιδιαίτερα των νζων 

θλικίασ 15/16-24 ετϊν, και τθσ ςυνακόλουκθσ φτϊχειασ και κοινωνικισ περικωριοποίθςθσ. Το 

φαινόμενο τθσ ανεργίασ ςυνδζεται και με τθν κοινωνικι προζλευςθ, τθν ςχολικι διαρροι και 

τθν ζλλειψθ αρχικισ κατάρτιςθσ (Ματοφςθ, 2012). 

Στθν Ελλάδα, τα ποςοςτά ανεργίασ των νζων ζωσ 24 ετϊν ζχουν ξεπεράςει το φράγμα 

του 50%. Θ υπόκεςθ ότι οι ευκαιρίεσ ςυμμετοχισ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ κα περιοριςτοφν 

περιςςότερο λόγω και τθσ οικονομικισ κρίςθσ είναι ζωσ λογικά επόμενθ. Τα Δ.Λ.Ε.Κ. κα 

μποροφςαν να είναι και μία εναλλακτικι, αλλά ποιοτικι εκπαιδευτικι επιλογι, ειδικά για 

τουσ αςκενζςτερουσ οικονομικά, θ οποία κα τουσ εξόπλιηε με επαγγελματικά προςόντα, 

ουςιαςτικά και τυπικά, που κα μείωναν τισ πικανότθτεσ τθσ χρόνιασ ανεργίασ και τθσ 

περικωριοποίθςθσ. Ραρότι όμωσ θ πιςτοποίθςθ που παρζχουν τα Δ.Λ.Ε.Κ. αναγνωρίηεται και 

από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ), ακόμθ και μεταξφ των καταρτιηόμενων φαίνεται να επικρατεί 

θ αντίλθψθ ότι πρόκειται για ζναν κεςμό υποβακμιςμζνο και ότι θ πιςτοποίθςθ δεν ζχει ςτθν 

πραγματικότθτα καμία χρθςιμότθτα.  

Σε μια πρϊτθ προςζγγιςθ, και με βάςθ και τθ διεκνι εμπειρία, φαίνεται ότι θ 

ςφνδεςθ των Δ.Λ.Ε.Κ. με το Ρανεπιςτιμιο κα μποροφςε να οδθγιςει ςτθν ποιοτικι 

αναβάκμιςι τουσ. Με τθν ςφνδεςι τουσ με τθν αγορά εργαςίασ, τθν ςυνεργαςία με τθν 

Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ και το «άνοιγμά» τουσ μζςω του Ρανεπιςτθμίου ςτθν τοπικι κοινωνία, 

κα μποροφςαν να καταςτοφν μοχλόσ ανάπτυξθσ των Ρεριφερειϊν και αφξθςθσ τθσ 

απαςχολθςιμότθτασ, αλλά και διεφρυνςθσ των ευκαιριϊν των κοινωνικά αςκενζςτερων για 

κοινωνικι κινθτικότθτα και μετακίνθςθ προσ τθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ. Ωςτόςο, και ελλείψει 

ςχετικϊν εξειδικευμζνων ερευνϊν, τα Δ.Λ.Ε.Κ. εμφανίηονται μάλλον ωσ μία «αγεωγράφθτοσ 
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χϊρα» του Εκπαιδευτικοφ Συςτιματοσ. Αναγκαία ςυνκικθ για κάκε επόμενθ ενζργεια, 

κρίνεται θ διεξαγωγι αρχικισ πιλοτικισ ζρευνασ για τθν χαρτογράφθςθ του χϊρου, τθν 

εξζταςθ τθσ λειτουργίασ των Λδρυμάτων και τθν ςκιαγράφθςθ τθσ φυςιογνωμίασ των 

καταρτιηόμενων, βάςθ για τθν οποία κα μποροφςε να αποτελζςει θ παροφςα μελζτθ. 
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4. Ειςαγωγι 

4.1    Ειςαγωγι ςτθν προβλθματικι τθσ ζρευνασ 

4.1.1 Σφντομθ επιςκόπθςθ βιβλιογραφίασ 

 

Κατά τθν διάρκεια τθσ εκπόνθςθσ τθσ ερευνθτικισ αυτισ εργαςίασ, διακζςιμεσ 

βιβλιογραφικζσ αναφορζσ ςχετικζσ με το κζμα είχαμε τισ εξισ: 

α. Τθν ζρευνα απαςχόλθςθσ αποφοίτων ανωτζρου κφκλου δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ (ΤΕΕ – Ενιαίο Λφκειο) του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου, 2008. 

β. Τθν Συνοπτικι Ρεριγραφι τθσ Ε.Ε.Κ. ςτθν Ελλάδα του Cedefop, 2002. 

 γ. Τισ Δομζσ Συςτθμάτων Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ ςτθν Ευρϊπθ / Ελλάδα 

2009 / 10 του Cedefop, 2010. 

δ. Τθν Μελζτθ για τθν Σφνδεςθ Δια Βίου Εκπαίδευςθσ με τθν Απαςχόλθςθ 

(Κατςισ, 2011). 

ε. Τθν Μελζτθ του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου (2008) με κζμα τθν ςφνδεςθ των 

προγραμμάτων ςπουδϊν τθσ ΤΕΕ με τθν αγορά εργαςίασ. 

ςτ. Τθν Μελζτθ του ΚΑΝΕΡ / ΓΣΕΕ ςχετικά με τα αίτια για το χαμθλό ποςοςτό 

ςυμμετοχισ ςε προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα.   

η. Τζλοσ υπιρχε από το 2011 Μελζτθ ςε εξζλιξθ του ΚΑΝΕΡ / ΓΣΕΕ με τίτλο: 

«Σφνδεςθ τθσ Δια Βίου Εκπαίδευςθσ με τθν Απαςχόλθςθ». 

 

Εκτόσ των ερευνϊν / μελετϊν που αναφζρονται πιο πάνω ζγινε επιςκόπθςθ ενόσ 

αρκετά μεγάλου αρικμοφ άρκρων και διερευνικθκαν κζματα όπωσ: 

α. Οι κοινωνικζσ διακρίςεισ – ανιςότθτεσ 

β. Θ ςχολικι επιλογι 

γ. Θ κοινωνικι αναπαραγωγι, με επανανοθματοδότθςθ παλαιότερων 

διακρίςεων 
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δ. Θ πολιτικι των «εκπαιδευτικϊν Pathways» 

ε. Θ πολιτικι τθσ «Further Education» 

ςτ. Θ ςχζςθ Ε.Ε.Κ. και εργαςίασ (VET and WORK) 

η. Το φαινόμενο NEETS 

 

Στισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςυνεντεφξεισ 

προθγοφμενων Διοικθτϊν του ΟΕΕΚ, Διευκυντϊν διαφόρων ΛΕΚ, κακϊσ και οι κζςεισ του 

ΚΑΝΕΡ / ΓΣΕΕ για κζματα των ΛΕΚ (voucher, κτλ). 

Ανάλυςθ των ερευνϊν / μελετϊν που αναφζρονται πιο πάνω, των άρκρων που 

διερευνοφν τα ανωτζρω (ςχζςθ ζχοντα με το κζμα τθσ ζρευνάσ μασ) κζματα, κακϊσ και μια 

ολοκλθρωμζνθ επιςκόπθςθ τθσ υπάρχουςασ βιβλιογραφίασ επιχειρείται ςτο κεφάλαιο 6 που 

ακολουκεί.   

4.1.2 Ιςτορικά δεδομζνα ΙΕΚ 

Ο κεςμόσ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ εφαρμόςτθκε, ουςιαςτικά για πρϊτθ φορά 

ςτθ χϊρα μασ, το 1959. Μζχρι το ζτοσ αυτό, τισ ανάγκεσ ςε εξειδικευμζνο εργατικό δυναμικό 

κάλυπταν το Σιβιτανίδειο Μδρυμα Τεχνϊν και Επαγγελμάτων και οριςμζνεσ Λδιωτικζσ Τεχνικζσ 

Σχολζσ, κυρίωσ Ναυτικζσ.  

 

Το 1959 ιδρφκθκαν, για πρϊτθ φορά, οι Μζςεσ Δθμόςιεσ Τεχνικζσ Σχολζσ Τεχνικϊν Βοθκϊν-

Εργοδθγϊν τριετοφσ φοίτθςθσ, που πρόςφεραν διάφορεσ ειδικότθτεσ, βαςικά τεχνικζσ, ςτισ 

οποίεσ είχαν πρόςβαςθ απόφοιτοι τθσ τρίτθσ τάξθσ εξαταξίου Γυμναςίου ι απόφοιτοι των 

Κατϊτερων Τεχνικϊν Σχολϊν που ιδρφκθκαν ςτθ ςυνζχεια. Οι εν λόγω Μζςεσ Σχολζσ, με τουσ 

αποφοίτουσ τουσ, κάλυψαν με επάρκεια τισ ανάγκεσ τθσ χϊρασ ςε εξειδικευμζνο τεχνικό 

δυναμικό μζςθσ ςτάκμθσ (εργοδθγοφσ), μζχρι το 1977. 

Το 1964 ιδρφκθκαν τα Δθμόςια Τεχνικά Σχολεία, τα οποία αργότερα μετονομάςτθκαν ςε 

"Κατϊτερεσ Τεχνικζσ Σχολζσ", τριετοφσ φοίτθςθσ, με ειδικότθτεσ αντίςτοιχεσ των Σχολϊν 

Εργοδθγϊν, ςτισ οποίεσ είχαν πρόςβαςθ οι απόφοιτοι Δθμοτικοφ Σχολείου. Οι εν λόγω Σχολζσ 
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λειτοφργθςαν μζχρι το 1977 και κάλυψαν τισ ανάγκεσ τθσ ελλθνικισ αγοράσ ςε κατϊτερο 

τεχνικό δυναμικό (τεχνίτεσ).  

 

Το 1977 καταργικθκαν οι προθγοφμενεσ Σχολζσ και κακιερϊκθκε ο κεςμόσ του Τεχνικοφ 

Επαγγελματικοφ Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) και τθσ Τεχνικισ Επαγγελματικισ Σχολισ (Τ.Ε.Σ.). Οι 

πτυχιοφχοι αυτϊν των Λυκείων και Σχολϊν κάλυψαν τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ που, 

μζχρι τότε, κάλυπταν οι προθγοφμενεσ Μζςεσ και Κατϊτερεσ Τεχνικζσ Σχολζσ. Το 1997/98, με 

τθν Εκπαιδευτικι Μεταρρφκμιςθ, τα Τ.Ε.Λ και οι Τ.Ε.Σ. αντικαταςτάκθκαν από τα Τεχνικά 

Επαγγελματικά Εκπαιδευτιρια (Τ.Ε.Ε.), Ν. 2640/98. 

Με το Νόμο 2009/1992 “Εκνικό Σφςτθμα Εκνικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και 

Κατάρτιςθσ και άλλεσ διατάξεισ” (ΦΕΚ 18 Αϋ) τζκθκε ςε ιςχφ, για πρϊτθ φορά, το Εκνικό 

Σφςτθμα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.). Στο πλαίςιο του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. 

ιδρφκθκε το Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου «Οργανιςμόσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ 

και Κατάρτιςθσ» (Ο.Ε.Ε.Κ.) και ρυκμίςτθκε θ οργάνωςθ και λειτουργία των Λνςτιτοφτων 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Λ.Ε.Κ.), ςε μεταδευτεροβάκμιο και μεταγυμναςιακό επίπεδο. 

ΤΑ ΙΕΚ 

Ο Οδθγόσ Κατάρτιςθσ δθμιουργικθκε και επικαιροποιικθκε με ευκφνθ και επιμζλεια 

του Οργανιςμοφ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ο.Ε.Ε.Κ.), αφορά ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ Ειδικότθτα που προςφζρεται ςτα Λνςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Λ.Ε.Κ.) 

και ςυνκζτει ζνα "δυναμικό" Ρρόγραμμα Σπουδϊν.  

Ππωσ είναι γνωςτό, ο Ο.Ε.Ε.Κ. αποτελοφςε τον κφριο φορζα υλοποίθςθσ τθσ Αρχικισ 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ςτθν Ελλάδα και αυτόν που ζφερε τθν ευκφνθ, για τθν επιτυχία 

του κεςμοφ (Λδρυτικόσ Νόμοσ 2009/92). Στα πλαίςια, λοιπόν, των αρμοδιοτιτων του, ο 

Ο.Ε.Ε.Κ. εκαλείτο ςυνεχϊσ να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ τθσ παραγωγικισ βάςθσ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ, αλλά και τθσ κάκε τοπικισ αγοράσ εργαςίασ. Θ ανάγκθ για αναβάκμιςθ του 

επιπζδου παροχισ ςφγχρονων γνϊςεων και δεξιοτιτων από τα Λνςτιτοφτα Επαγγελματικισ 

Κατάρτιςθσ (Λ.Ε.Κ.), προζκυψε τόςο από τθ διεκνοποίθςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, όςο και 

από τθ ραγδαία εξζλιξθ τθσ τεχνογνωςίασ και τθν ενςωμάτωςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθν 

παραγωγικι διαδικαςία. Ζτςι, ο Ο.Ε.Ε.Κ., ςτα πλαίςια τθσ Εκπαιδευτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 

ανταποκρινόμενοσ ςτισ ανάγκεσ που ανζκυψαν ςε παραγωγικό, οικονομικό και κοινωνικό 

επίπεδο: 
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• Αναμόρφωςε και επικαιροποίθςε τα Ρρογράμματα Αρχικισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, 

ϊςτε οι παρεχόμενεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ να εναρμονίηονται με τισ νζεσ απαιτιςεισ τθσ 

Αγοράσ Εργαςίασ.  

• Δθμιοφργθςε, δυναμικά Τεχνικά Εγχειρίδια, που είχαν τθ μορφι φακζλων με κινθτά φφλλα 

και ανανεϊνονταν ςυνεχϊσ, με βάςθ τισ εξελίξεισ τθσ ειδικότθτασ.  

Σκοπόσ των Λ.Ε.Κ. είναι θ παροχι κάκε είδουσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, αρχικισ ι 

ςυμπλθρωματικισ, κακϊσ και θ εξαςφάλιςθ ςτουσ καταρτιηόμενουσ αντίςτοιχων προςόντων, 

με τθν διδαςκαλία επιςτθμονικϊν, τεχνικϊν, επαγγελματικϊν και πρακτικϊν γνϊςεων και τθν 

καλλιζργεια αναλόγων δεξιοτιτων. Ζτςι, διευκολφνεται θ επαγγελματικι τουσ ζνταξθ και 

διαςφαλίηεται θ προςαρμογι τουσ ςτισ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ τθσ παραγωγικισ 

διαδικαςίασ.  

Θ Αρχικι Επαγγελματικι Κατάρτιςθ για αποφοίτουσ Γυμναςίου διαρκεί ζωσ δφο εξάμθνα, ενϊ 

θ Αρχικι Επαγγελματικι Κατάρτιςθ για αποφοίτουσ Λυκείου ι ΤΕΕ Βʼ Κφκλου διαρκεί από ζνα 

(1) ζωσ τζςςερα (4) εξάμθνα, κατά περίπτωςθ. 

 

4.1.3 Νομοκεςία ΙΕΚ 

 

Υπάρχει μία αρκετά εκτεταμζνθ νομοκεςία που διζπει τθν λειτουργία των Δθμοςίων ΛΕΚ ςτθν 

Ελλάδα. Με τον Ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18Α-14/2/92) ζχουμε τθν ίδρυςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ ςτθν Ελλάδα (ΕΣΕΕΚ). Με το άρκρο 2 του 

ανωτζρω Νόμου ιδρφεται το ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία Οργανιςμόσ Επαγγελματικισ 

Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΟΕΕΚ) με ςκοπό: α) τθν οργάνωςθ και λειτουργία των Δθμόςιων 

Λνςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΛΕΚ) αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εκνικισ Ραιδείασ και 

Κρθςκευμάτων, β) τθν εποπτεία των ιδιωτικϊν ΛΕΚ και γ) τθν πραγματοποίθςθ των ςτόχων 

του Εκνικοφ Συςτιματοσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ. Με το άρκρο 4 του 

ανωτζρω Νόμου κακορίςτθκε ότι τα ΛΕΚ δεν εντάςςονται ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα (ςθμ: 

εννοϊντασ προφανϊσ το τυπικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ) και ςε εκπαιδευτικι 

βακμίδα. Με βάςθ τον Νόμο αυτό λοιπόν τα ΛΕΚ λειτοφργθςαν πειραματικά από 1/9/92 και 

κανονικά από 1/2/93. Στα υπόλοιπα άρκρα του ιδρυτικοφ Νόμου των ΛΕΚ (Ν. 2009/92) 

κακορίηονται τα τθσ ίδρυςθσ, οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΛΕΚ, οι απονεμόμενοι τίτλοι και 

τα επαγγελματικά δικαιϊματα, θ ςφςταςθ επιςτθμονικϊν οργάνων και επιτροπϊν, ο 
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κανονιςμόσ λειτουργίασ του ΟΕΕΚ, το προςωπικό του ΟΕΕΚ. Με τθν υπ’ αρ. Υ.Α. 1171/1992 

(ΦΕΚ 605Β-5/10/92) κακορίςτθκε ο κανονιςμόσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και λειτουργίασ 

των ΛΕΚ. Με τθν Υ.Α. 4565/1993 (ΦΕΚ 438Β-18/6/93) ρυκμίςτθκαν κζματα οργάνωςθσ, 

λειτουργίασ, υπθρεςιακισ και πεικαρχικισ κατάςταςθσ του προςωπικοφ, των προςόντων και 

των κεμάτων πεικαρχικοφ δικαίου των ιδιοκτθτϊν ι εκπροςϊπων  των ΛΕΚ των Νομικϊν 

Ρροςϊπων Λδιωτικοφ Δικαίου και Λδιωτϊν και κζματα τθσ διαδικαςίασ διεξαγωγισ των 

εξετάςεων και τθσ ζκδοςθσ των τίτλων κατάρτιςθσ των ΛΕΚ αυτϊν. Με τθν υπ’ αρ. Ε/12450/94 

(ΦΕΚ593Β-3/8/94) ζγινε αντικατάςταςθ του κανονιςμοφ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και 

λειτουργίασ των ΛΕΚ. Με τθν Υ.Α. Ζ/17085/1994 (ΦΕΚ 792Β-24/10/94) ζγινε μερικι 

τροποποίθςθ όρων του κανονιςμοφ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και λειτουργίασ των ΛΕΚ. Με 

τθν υπ’ αρ. Ζ/18151/1994 (ΦΕΚ 834Β-9/11/94) ζγινε τθσ προθγοφμενθσ υπ’ αρ. Ε/12450/94 

(ΦΕΚ 593Β-3/8/94) απόφαςθσ. Με τισ υπ’ αρ. Ε/15397/95 (ΦΕΚ 787Β-12/9/95) και τθν υπ’ αρ. 

Ε/15398/95 (ΦΕΚ 787Β-12/9/95) ζγινε μερικι τροποποίθςθ όρων του κανονιςμοφ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και λειτουργίασ των ΛΕΚ και κακιερϊκθκε θ καταβολι τζλουσ 

εγγραφισ από τουσ καταρτιηόμενουσ των ΛΕΚ αντίςτοιχα. Στο ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ 

αναφζρεται, ότι θ αναγκαιότθτα του μζτρου προκφπτει από το γεγονόσ, ότι κα ιδρυκεί Ταμείο 

Μζριμνασ καταρτιηομζνων ΛΕΚ, με ςκοπό τθν ποιοτικι και ποςοτικι επαφξθςθ των μζτρων 

μζριμνασ των καταρτιηομζνων ςτα δθμόςια ΛΕΚ, τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ κατάρτιςισ τουσ, 

όςο και κατά τθ διάρκεια τθσ ςταδιοδρομίασ τουσ και ωσ εκ τοφτου, μζχρι τθν ψιφιςθ και 

δθμοςίευςθ των ςχετικϊν διατάξεων, αναφορικά με το εν λόγω κζμα, θ κζςπιςθ διδάκτρων 

αποτελεί τθ μόνθ, προσ ςτιγμι δυνατι ςυμμετοχι τα ων καταρτιηομζνων, ϊςτε να καλυφκεί θ 

αναλογία ςυμμετοχισ τουσ ςτθν προςπάκεια αυτι. Με τθν Υ.Α. Ε/16478/95 (ΦΕΚ 832Β-

3/10/95) ςυμπλθρϊκθκε θ Υ.Α. 4565/93 (ΦΕΚ 438Β-18/6/93) και με τθν υπ’ αρ. Ε/16479/95 

(ΦΕΚ 832Β-3/10/95) τροποποιικθκε ο κανονιςμόσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και 

λειτουργίασ των ΛΕΚ κυρίωσ ςε ό,τι αφορά τθν καταβολι διδάκτρων και τον τρόπο πλθρωμισ 

τουσ. Με τθν Κ.Υ.Α. 1203/96 (ΦΕΚ 88Β-13/2/96) κεςπίςτθκε ο κανονιςμόσ υποτροφιϊν των 

Δθμοςίων ΛΕΚ. Με τισ υπ’ αρ. Ζ/7167/1996 (ΦΕΚ 384Β, 27/5/96), Ζ/6964/1996 (ΦΕΚ 384Β, 

27/5/96 και Ζ/7101/1996 (ΦΕΚ 384Β, 27/5/96) ρυκμίηονται κζματα διδάκτρων 

καταρτιηομζνων και χορθγιςεων αδειϊν ίδρυςθσ ιδιωτικϊν ΛΕΚ. Με τθν υπ’ αρ. Ζ/15053/1996 

(ΦΕΚ 913Β-3/10/96) τροποποιικθκε ο ιςχφων κανονιςμόσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και 

λειτουργίασ των ΛΕΚ και ςυμπλθρϊκθκε. Με τθν υπ’ αρ. Ε/9975/1997 (ΦΕΚ 557Β-7/7/97) 

αντικαταςτάκθκε ο κανονιςμόσ υποτροφιϊν των Δθμοςίων ΛΕΚ. Με τθν υπ’ αρ. Δ/17154/98 

(ΦΕΚ 972Β-11/9/98) τροποποιικθκε θ υπ’ αρ. Ε/12450/1994 (ΦΕΚ 593Β-3/8/94) που 
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αφοροφςε τον κανονιςμό επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και λειτουργίασ των ΛΕΚ. Με τθν υπ’ αρ. 

Δ/13074/2000 (ΦΕΚ 780Β-23/6/2000) κακιερϊκθκε θ εγγραφι αλλοδαπϊν ςε Δθμόςια και 

Λδιωτικά ΛΕΚ, οι προχποκζςεισ εγγραφισ τουσ, οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ βεβαίωςθσ 

επιλογισ για επαγγελματικι κατάρτιςθ, ο χρόνοσ κατάρτιςθσ, τα τζλθ εγγραφισ / δίδακτρα / 

εξζταςτρα. Με τθν υπ’ αρ. Γ2/3161/12-9-2000 εγκφκλιο του ΥΡΕΡΚ ρυκμίςτθκε θ πρόςβαςθ 

των αποφοίτων Βϋ κφκλου ΤΕΕ ςτα ΛΕΚ. Με τθν υπ’ αρ. ΣΤ/7609/2002 (ΦΕΚ 586Β-14/5/2002) 

ρυκμίςτθκε το κζμα των τελϊν εγγραφισ των καταρτιηομζνων των Λδιωτικϊν ΛΕΚ και των ΛΕΚ 

άλλων Υπουργείων ι ΝΡΔΔ.  Με τθν υπ’ αρ. Τ/6157/2003 (ΦΕΚ 915Β-4/7/2003) ιδρφκθκαν 

ΛΕΚ αρμοδιότθτασ Οργανιςμοφ Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΟΤΕΚ) ςτθν Αρχαία 

Ολυμπία, όδο, Θράκλειο Κριτθσ, Κεςςαλονίκθ, Ανάβυςςο Αττικισ και Ακινα. Με τθν υπ’ αρ. 

1444/2004 (ΦΕΚ 173Β-30/1/2004) τροποποιικθκε (ακόμα μία φορά) θ υπ’ αρ. Ε/12450/1994 

(ΦΕΚ 593Φ-3/8/94) κυρίωσ ςε ό,τι αφορά κζματα μετεγγραφϊν και μακθμάτων. Με τθν υπ’ 

αρ. Τ/754/2004 (ΦΕΚ 323Β-11/2/2004) ιδρφκθκαν ΛΕΚ αρμοδιότθτασ ΟΤΕΚ ςτα Καλάβρυτα, 

Καρπενιςι, Καλαμπάκα, Λιτόχωρο – Πλυμποσ, Νεςτόριο. Με τθν υπ’ αρ. Δ/14391/2004 (ΦΕΚ 

1343Β-31/8/2004) τροποποιικθκε (εκ νζου) θ υπ’ αρ. Ε/12450/1994 (ΦΕΚ 593Β-3/8/94) 

κυρίωσ ςε ό,τι αφορά κζματα βακμολογίασ καταρτιηομζνων φςτερα από κατάταξθ ωσ 

αποφοίτων άλλθσ ειδικότθτασ του ίδιου τομζα. Με τθν υπ’ αρ. 7723/2005 (ΦΕΚ 1485Β-

27/10/2005) ιδρφκθκαν ΛΕΚ αρμοδιότθτασ ΟΤΕΚ ςτθν Κζρκυρα, όδο, Ανδρίτςαινα, Λταμό 

Καρδίτςασ, Σταυροφπολθ Ξάνκθσ, Σάμο, Αιδθψό και Ανάβυςςο Αττικισ. Με τθν υπ’ αρ. 

7722/2005 (ΦΕΚ 1486Β-27/10/2005) εγκρίκθκαν προγράμματα ςπουδϊν των νζων 

ειδικοτιτων των ΛΕΚ αρμοδιότθτασ ΟΤΕΚ. Με τθν υπ’ αρ. Δ/10091/2006 (ΦΕΚ 622Β-

18/5/2006) εγκρίκθκε ο πίνακασ αντιςτοίχθςθσ ειδικοτιτων ΤΕΕ Βϋ κφκλου με ειδικότθτεσ ΛΕΚ, 

κακϊσ και θ κατάταξθ πτυχιοφχων των ειδικοτιτων ΤΕΕ Βϋ κφκλου ςτο Γϋ εξάμθνο κατάρτιςθσ 

αντίςτοιχων ειδικοτιτων των ΛΕΚ. Με τθν Κ.Υ.Α. Δ/16020/2009 (ΦΕΚ 1294Β-30/6/2009) 

εγκρίκθκε ο κανονιςμόσ υποτροφιϊν καταρτιηομζνων Δθμοςίων ΛΕΚ του ΟΕΕΚ και ιδιωτικϊν 

ΛΕΚ. Με το άρκρο 12 του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163Α-21/10/2010) προςδιορίηεται εκ νζου (ςτα 

πλαίςια τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ) ο ρόλοσ των ΛΕΚ. Με το άρκρο 54 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 

118Α-11/5/2011) τα ΛΕΚ μεταφζρονται ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δια βίου 

Μάκθςθσ και μάλιςτα υπό τθν εποπτεία του ΛΔΕΚΕ (Λνςτιτοφτου Διαρκοφσ Εκπαίδευςθσ 

Ενθλίκων). Με τθν Κ.Υ.Α. 127175/Η/2011 (ΦΕΚ 2508Β-4/11/2011) ςυγχωνεφονται με 

απορρόφθςθ τα ΝΡΛΔ:  ΛΔΕΚΕ  και ΕΛΝ και ιδρφεται το ΝΡΛΔ: ΛΝΕΔΛΒΛΜ (Μδρυμα Νεολαίασ και 

Δια Βίου Μάκθςθσ) που εξακολουκεί να εποπτεφεται από τον Υπουργό Ραιδείασ, Δια Βίου 

Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων. Με τθν υπ’ αρ. 13/11-1-2012 εγκφκλιο τθσ ΓΓΔΒΜ κακορίηονται 
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τα περί οργάνωςθσ, ζναρξθσ και λειτουργίασ εαρινοφ εξαμινου κατάρτιςθσ 2012 ςτα ΔΛΕΚ 

(είναι το εξάμθνο που διεξάγεται θ παροφςα ζρευνα). Με τθν Υ.Α. 905/10-2-2012  (μζςω τθσ 

ΓΓΔΒΜ) αποφαςίηεται θ χοριγθςθ επιταγισ αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (ΑΕΚ) ςτουσ 

καταρτιηόμενουσ δθμοςίων και ιδιωτικϊν ΛΕΚ. Με τθν υπ’ αρ. 118/17-2-2012 εγκφκλιο τθσ 

ΓΓΔΒΜ κακορίηονται τα περί υποτροφιϊν ςε ΔΛΕΚ και ΛΛΕΚ και επιδότθςθσ πρακτικισ άςκθςθσ 

αποφοίτων ΔΛΕΚ και ΛΛΕΚ. Με τθν υπ’ αρ. 131/21-2-2012 εγκφκλιο τθσ ΓΓΔΒΜ αποφαςίηεται να 

δοκεί και βϋ περίοδοσ για χοριγθςθ επιταγισ αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (voucher) 

μζχρι 27/2/2012. Τζλοσ με το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141Α, 21/6/2012) μεταφζρεται από το 

Υπουργείο Ραιδείασ ςτο Υπουργείο Εργαςίασ θ Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Μάκθςθσ με το 

ςφνολο των υπθρεςιϊν, αρμοδιοτιτων, οργάνων, κζςεων και προςωπικοφ κακϊσ και θ 

εποπτεία των φορζων που επόπτευαν οι μεταφερόμενεσ υπθρεςίεσ. Τα ΛΕΚ δθλ. τα οποία 

εποπτεφονταν μζχρι 21/6/2012 από ΛΔΕΚΕ/ΓΓΔΒΜ/ΥΡΔΒΜΚ, από τοφδε κα εποπτεφονται από 

το Υπουργείο Εργαςίασ.  Επιςθμαίνεται, ςυμπεραςματικά, θ πλθκϊρα των νομοκετικϊν 

ρυκμίςεων που μάλλον ςφγχυςθ και μόνο προκαλοφν ςτουσ εμπλεκόμενουσ, διοικθτικό 

προςωπικό, εκπαιδευτζσ και καταρτιηόμενουσ. 

 

4.1.4 Πίνακεσ Δθμοςίων ΙΕΚ 

 

Οι πίνακεσ των Δθμοςίων ΛΕΚ βρίςκονται ςτο Ραράρτθμα Α. 

 

 

4.1.5 Χωροταξικι κατανομι Δθμοςίων ΙΕΚ (χαρτογράφθςθ) 

 

Θ χωροταξικι κατανομι των Δθμοςίων ΛΕΚ βρίςκεται ςτο Ραράρτθμα Β. 

 

 

4.1.6 Ειδικότθτεσ ΙΕΚ 

 

Οι διάφορεσ ειδικότθτεσ των ΛΕΚ βρίςκονται ςτο Ραράρτθμα Γ. 
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4.1.7 Απόφοιτοι και πιςτοποιθμζνοι ΙΕΚ 
 

Ραρατίκενται τα ςτοιχεία τθσ Eurostat (30-6-2011), επεξεργαςμζνα. Αναφζρονται τόςο οι εκπαιδευόμενοι όςο και οι απόφοιτοι του επιπζδου 4 

(ISCED 1997) όπου ανικουν τα ΛΕΚ. Τα ςτοιχεία είναι αποκαλυπτικά τόςο για τθν θλικία των καταρτιηομζνων όςο και για τθν μεγάλθ πτϊςθ που 

παρατθρείται από πλευράσ ςυμμετοχισ ςτα προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ τθν τελευταία δεκαετία. 

 

 

EUROSTAT  30-6-2011 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΟΙ 

SECTOR: Total 

WORKTIME: Total 

ISCED97: Post-secondary non-tertiary education - level 4 - vocational programmes (ISCED 1997) 

TIME   2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

GEO                                 

European Union (2...  
1.288.237 

(s) 
1.172.440 

(s) 
1.104.740 

(s) 
1.104.315 

(s) 
1.209.889 (s) 1.282.919 

1.265.112 
(s) 

1.342.284 
(s) 

1.340.866 
(s) 

1.372.321 
(s) 

European Union (2...  : : : : : : : : 
1.287.895 

(s) 
1.309.256 

(s) 

Euro area (15 cou...  : : : : : : : : 837.657 820.444 (s) 

Euro area (13 cou...  : : : : : : : : 837.124 820.108 (s) 

Belgium  46.934 46.374 47.825 52.878 55.194 51.290 62.747 70.344 70.689 72.498 
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TIME   2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

GEO                                 

French Community ...  9.868 : 9.664 13.782 13.417 14.047 15.554 23.876 23.946 24.655 

Flemish Community...  37.066 : 38.087 39.096 41.777 37.243 47.193 46.468 46.743 47.843 

Bulgaria  6.798 5.111 3.572 3.165 2.772 4.099 4.707 6.419 7.443 7.976 

Czech Republic  49.824 36.919 48.340 53.428 59.353 56.578 52.205 50.274 55.075 57.131 

Denmark  2.422 21 25 0 : : : 0 : 0 

Germany (includin...  398.424 405.094 383.640 395.013 413.476 444.465 405.825 494.926 499.527 469.464 

Estonia  9.016 11.817 11.442 11.551 10.787 10.762 10.101 9.478 8.620 8.567 

Ireland  41.555 48.138 46.928 50.957 68.660 74.178 71.197 68.872 65.717 65.678 

Greece  77.083 47.570 42.915 32.813 32.554 36.599 35.560 38.874 44.254 : 

Spain  153.695 75.319 30.926 : : : : : : : 

France  11.005 11.765 12.319 15.894 17.796 24.790 23.006 24.120 24.564 26.011 

Italy  38.560 32.748 38.864 45.714 51.657 57.906 54.774 32.860 27.094 38.883 

Cyprus  : : : : : : : : : : 

Latvia  5.173 6.411 6.917 6.923 6.108 3.934 4.025 3.221 2.886 2.447 

Lithuania  5.551 6.720 7.561 7.697 8.994 10.164 10.426 9.761 8.885 8.689 
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TIME   2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

GEO                                 

Luxembourg  856 865 1.022 1.052 1.017 931 967 892 958 870 

Hungary  57.107 63.890 71.172 67.555 77.489 75.401 74.547 75.762 74.304 66.075 

Malta  877 660 601 284 337 2.062 1.243 271 533 336 

Netherlands  25.661 28.240 6.305 6.295 6.619 7.455 7.370 6.891 6.403 5.669 

Austria  56.478 57.470 56.340 54.840 70.523 73.363 79.337 71.265 74.812 66.087 

Poland  187.518 182.305 191.583 215.739 243.389 268.794 290.284 304.943 278.354 322.829 

Portugal  : : : 638 : : : : : 6.515 

Romania  94.700 82.117 72.685 61.855 54.732 48.693 43.617 37.697 45.528 55.089 

Slovenia  251 256 371 324 304 431 417 510 720 675 

Slovakia  5.767 6.324 5.753 : 5.309 4.721 4.802 4.159 3.957 3.651 

Finland  3.641 6.695 8.932 11.229 14.328 17.665 20.183 21.486 22.386 23.504 

Sweden  9.341 9.611 8.702 8.471 8.491 8.638 7.772 9.259 18.157 19.423 

United Kingdom  : : : : : : : : : : 

Iceland  397 284 299 553 577 713 866 890 1.068 1.160 

Liechtenstein  0 : : 102 0 0 0 0 0 : 
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TIME   2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

GEO                                 

Norway  5.545 5.067 4.353 4.829 4.786 4.090 7.274 7.335 5.760 7.802 

Switzerland  : : 22.705 22.937 22.393 18.057 17.237 14.521 6.763 6.505 

Croatia  : : : : : : : : : : 

Former Yugoslav R...  150 600 240 266 500 405 331 440 520 510 

Turkey  : : : : : : : : : : 

Albania  : 0 : : : : 0 0 : : 

United States  1.553.645 1.672.523 460.654 423.316 428.991 438.754 434.329 446.604 422.956 471.581 

Japan  : : : : : : : : : : 

No footnotes available  Available flags: 

b break in series p provisional value :c confidential 

e estimated value r revised value :n not significant 

f forecast s eurostat estimate :u 
extremely 

unreliable data 

i 
see explanatory 

notes 
u 

unreliable/uncertain 

data 
  

 

Special values: 

- not applicable or real zero or zero by default  

0 less than half of the unit used  

: not available  
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EUROSTAT – ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ/ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 

SEX: Total 

AGE: Total 

ISCED97: Post-secondary non-tertiary education - level 4 - vocational programmes (ISCED 1997) 

TIME   2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

GEO                                 

Belgium  22.476 21.020 21.372 20.515 23.195 24.030 25.183 28.091 27.577 28.792 

French Community ...  5.500 : 4.887 4.703 4.755 5.124 5.156 5.190 4.804 : 

Flemish Community...  16.978 : 16.485 15.812 18.440 18.906 20.027 22.901 22.773 : 

Bulgaria  4.721 2.647 1.963 2.574 1.623 847 2.323 2.902 3.727 4.760 

Czech Republic  15.080 13.008 22.175 26.085 28.337 23.612 20.885 20.419 18.136 18.381 

Denmark  2 : : : : : : : : : 

Germany (includin...  115.463 117.896 112.616 116.061 124.106 130.818 113.355 143.338 135.774 
126.11

6 

Estonia  2.901 4.501 4.629 4.360 3.775 3.843 3.483 3.481 3.057 3.169 

Ireland  19.855 21.819 13.645 12.561 17.205 8.702 6.838 6.552 6.974 6.895 

Greece  23.102 : : : : 14.672 18.666 14.082 16.780 : 

Spain  53.283 30.597 19.160 : : : : : : : 

France  4.488 4.488 : 4.488 : : 5.746 6.168 5.609 5.846 

Italy  23.545 27.828 32.914 0 37.193 41.692 39.438 23.660 19.505 31.104 

Cyprus  0 : : : : : : : : : 

Latvia  2.327 2.849 2.947 2.796 2.779 2.130 1.705 1.447 1.341 1.110 

Lithuania  2.470 2.766 3.111 3.355 3.344 4.060 4.302 3.939 3.627 3.464 

Luxembourg  157 168 215 199 188 136 168 145 137 144 

Hungary  39.839 40.798 33.962 30.412 36.149 34.612 31.558 32.140 29.621 26.035 

Malta  : : 0 0 : 0 529 603 0 76 

Netherlands  1.834 1.983 2.518 2.278 2.300 2.559 2.652 2.320 2.494 2.166 

Austria  0 22.483 0 23.363 : 28.899 29.541 27.143 27.831 25.848 

Poland  80.717 73.403 70.314 80.542 87.143 92.111 98.311 82.542 78.174 74.273 

Portugal  : : 0 423 : : : : : 2.608 
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TIME   2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

GEO                                 

Romania  39.166 33.469 28.456 25.337 22.636 18.530 15.899 12.660 12.986 17.574 

Slovenia  96 43 479 623 658 178 554 493 447 497 

Slovakia  2.117 2.760 4.213 3.317 2.540 2.526 2.792 2.438 2.747 2.716 

Finland  1.660 2.313 3.003 2.919 3.541 4.527 4.957 4.753 4.926 4.761 

Sweden  549 396 362 385 591 875 1.717 2.594 3.464 3.748 

United Kingdom  : : : : : : : : 0 0 

Iceland  254 191 235 299 305 330 373 418 456 463 

Liechtenstein  : : : : : 0 0 0 0 : 

Norway  3.747 2.916 2.341 2.211 2.175 2.480 3.532 2.209 3.858 4.136 

Switzerland  : : 16.434 14.958 9.868 9.666 9.100 4.426 5.479 5.469 

Croatia  : : : : : : : : : : 

Former Yugoslav R...  136 521 226 261 489 405 331 434 498 506 

Turkey  : : : : : : : : : : 

Albania  : 0 : : : : 0 : : : 

United States  260.401 288.301 : : : : : : : : 

Japan  : : : : : : : : : : 

No footnotes 

available  

Special values: 

- not applicable or real zero or zero by default  

0 less than half of the unit used  

: not available  
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EUROSTAT - ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΚΑΣΑ ΗΛΙΚΙΑ     (TA 2/3 ΠΕΡΙΠΟΤ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ)  (66,14% - 2008) 

SEX: Total 

AGE: From 20 to 24 years 

ISCED97: Post-secondary non-tertiary education - level 4 - vocational programmes (ISCED 1997) 

TIME   2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

GEO                                 

Belgium  : 8.492 11.926 7.002 12.704 8.991 7.270 12.110 8.232 12.401 

French Community ...  0 : 3.607 3.319 3.235 3.543 3.555 3.665 0 : 

Flemish Community...  : : 8.319 3.683 9.469 5.448 3.715 8.445 8.232 : 

Bulgaria  1.566 1.393 1.044 1.295 875 325 531 1.051 1.613 1.592 

Czech Republic  : : : : : : : : : : 

Denmark  0 : : : : : : : : : 

Germany (includin...  : : : : : : : : : : 

Estonia  : : : : : : 1.899 1.621 1.459 1.351 

Ireland  4.577 4.997 3.500 3.270 5.103 2.774 4.167 4.198 4.181 4.028 

Greece  : : : : : 9.892 12.593 8.968 11.099 : 

Spain  : : : : : : : : : : 

France  0 : : : : : : : : : 

Italy  : : : 0 14.028 12.719 10.859 6.516 5.369 8.564 

Cyprus  0 : : : : : : : : : 

Latvia  : : : : : : : : 617 482 

Lithuania  2.096 2.354 1.811 1.974 2.088 3.157 3.389 2.975 2.461 2.246 

Luxembourg  37 38 76 43 67 36 67 44 41 37 

Hungary  13.707 18.338 21.409 19.160 24.167 23.403 21.846 14.458 21.248 20.157 

Malta  : : 0 0 : 0 189 430 0 37 

Netherlands  : : : : : : : 1.100 1.157 972 

Austria  0 : 0 : : : : 5.542 5.898 4.851 

Poland  62.386 56.350 53.674 62.383 65.099 68.426 75.148 62.785 56.831 48.584 

Portugal  : : 0 192 : : : : : 1.454 

Romania  37.017 31.744 27.768 25.163 22.636 18.530 15.899 12.660 12.986 17.574 
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TIME   2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

GEO                                 

Slovenia  21 0 62 68 105 89 167 129 105 80 

Slovakia  : 2.419 2.601 2.357 1.655 1.303 1.458 934 1.044 790 

Finland  145 132 108 83 111 87 93 92 94 99 

Sweden  119 82 56 67 157 229 537 763 1.064 1.195 

United Kingdom  : : : : : : : : 0 0 

Iceland  41 26 38 42 47 59 82 80 74 87 

Liechtenstein  : : : : : 0 0 0 0 : 

Norway  1.508 1.222 1.006 1.020 834 919 1.522 1.168 1.697 1.796 

Switzerland  : : 0 : : : : : : : 

Croatia  : : : : : : : : : : 

Former Yugoslav R...  : : : : : : : : : : 

Turkey  : : : : : : : : : : 

Albania  : 0 : : : : 0 : : : 

United States  : : : : : : : : : : 

Japan  : : : : : : : : : : 

No footnotes 

available  

Special values: 

- not applicable or real zero or zero by default  

0 less than half of the unit used  

: not available  
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EUROSTAT - ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΚΑΣΑ ΗΛΙΚΙΑ      (13,77% - 2008) 

SEX: Total 

AGE: From 15 to 19 years 

ISCED97: Post-secondary non-tertiary education - level 4 - vocational programmes (ISCED 1997) 

TIME   

2000  2001  200

2  

200

3  

200

4  

2005  2006  2007  2008  2009  

GEO                                 

Belgium  : 4.730 5.631 9.648 6.209 
10.66

3 

10.99

6 
6.584 5.636 6.972 

French Community 

...  
0 : 820 874 919 1.119 1.104 1.039 0 : 

Flemish 

Community...  
4.978 : 4.811 8.774 5.290 9.544 9.892 5.545 5.636 : 

Bulgaria  1.012 73 136 113 2 7 56 77 99 122 

Czech Republic  : : : : : : : : : : 

Denmark  0 : : : : : : : : : 

Germany 

(includin...  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estonia  : : : : : : 30 382 284 292 

Ireland  
10.93

9 

11.27

4 
6.637 6.108 7.274 3.660 233 85 81 363 

Greece  : : : : : 1.477 1.871 2.023 2.310 : 

Spain  : : : : : : : : : : 

France  0 : : : : : : : : : 

Italy  : : : 0 : 626 753 452 373 595 

Cyprus  0 : : : : : : : : : 

Latvia  : : : : : : : : 9 6 

Lithuania  239 266 1.097 1.067 934 465 300 243 383 270 

Luxembourg  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hungary  
23.52

2 

18.62

4 
8.798 6.318 5.822 5.354 4.502 

12.69

3 
2.860 1.938 

Malta  : : 0 0 : 0 191 146 0 10 

Netherlands  : : : : : : : 313 322 212 
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TIME   

2000  2001  200

2  

200

3  

200

4  

2005  2006  2007  2008  2009  

GEO                                 

Austria  0 : 0 : : : : 
17.97

8 

18.35

2 

17.56

6 

Poland  465 329 261 220 285 469 395 137 157 122 

Portugal  : : 0 61 : : : : : 228 

Romania  2.149 1.725 688 174 : : : : : : 

Slovenia  1 15 10 27 19 5 9 5 24 60 

Slovakia  : 38 66 60 8 55 0 0 91 0 

Finland  5 1 1 0 0 0 0 1 3 0 

Sweden  8 3 5 1 12 22 121 308 170 166 

United Kingdom  : : : : : : : : 0 0 

Iceland  0 1 0 0 0 0 2 2 1 4 

Liechtenstein  : : : : : 0 0 0 0 : 

Norway  640 447 283 253 172 33 254 164 347 315 

Switzerland  : : 0 : : : : : : : 

Croatia  : : : : : : : : : : 

Former Yugoslav 

R...  
: : : : : : : : : : 

Turkey  : : : : : : : : : : 

Albania  : 0 : : : : 0 : : : 

United States  : : : : : : : : : : 

Japan  : : : : : : : : : : 

No footnotes 

available  

Special values: 

- not applicable or real zero or zero by default  

0 less than half of the unit used  

: not available  
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EUROSTAT - ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΚΑΣΑ ΗΛΙΚΙΑ    (10,49%  - 2008) 

SEX: Total 

AGE: From 25 to 29 years 

ISCED97: Post-secondary non-tertiary education - level 4 - vocational programmes (ISCED 1997) 

TIME   

200

0  

200

1  

200

2  

200

3  

200

4  

2005  2006  2007  2008  2009  

GEO                                 

Belgium  : 0 290 301 1.309 1.360 268 285 0 300 

French Community 

...  
0 : 274 283 235 262 268 285 0 : 

Flemish 

Community...  
: : 16 18 1.074 1.098 0 0 0 : 

Bulgaria  2.143 857 597 920 708 271 608 863 789 955 

Czech Republic  : : : : : : : : : : 

Denmark  0 : : : : : : : : : 

Germany 

(includin...  
: : : : : : : : : : 

Estonia  : : : : : : 433 376 317 393 

Ireland  4.337 5.548 3.508 3.183 4.828 2.268 1.478 1.505 1.603 1.208 

Greece  : : : : : 1.975 2.511 1.654 1.760 : 

Spain  : : : : : : : : : : 

France  0 : : : : : : : : : 

Italy  : : : 0 9.959 
12.09

3 
8.022 4.812 3.965 6.326 

Cyprus  0 : : : : : : : : : 

Latvia  : : : : : : : : 715 138 

Lithuania  110 112 142 171 138 189 234 226 203 284 

Luxembourg  49 56 62 64 58 46 36 51 44 48 

Hungary  997 1.617 1.771 1.905 2.227 1.956 1.719 1.565 1.494 1.405 

Malta  : : 0 0 : 0 4 14 0 3 

Netherlands  : : : : : : : 327 415 328 

Austria  0 : 0 : : : : 1.440 1.445 1.187 
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TIME   

200

0  

200

1  

200

2  

200

3  

200

4  

2005  2006  2007  2008  2009  

GEO                                 

Poland  7.704 7.748 8.023 8.757 9.127 
10.56

7 

10.97

7 

10.11

6 

12.67

8 

14.65

7 

Portugal  : : 0 170 : : : : : 411 

Romania  : : : : : : : : : : 

Slovenia  0 0 0 0 0 : 0 : 0 0 

Slovakia  : 171 1.180 517 445 677 583 771 834 604 

Finland  296 308 318 346 357 386 368 395 466 421 

Sweden  132 93 78 88 115 191 354 442 669 764 

United Kingdom  : : : : : : : : 0 0 

Iceland  80 48 67 78 73 77 75 83 103 118 

Liechtenstein  : : : : : 0 0 0 0 : 

Norway  604 499 421 366 382 460 560 343 505 641 

Switzerland  : : 0 : : : : : : : 

Croatia  : : : : : : : : : : 

Former Yugoslav 

R...  
: : : : : : : : : : 

Turkey  : : : : : : : : : : 

Albania  : 0 : : : : 0 : : : 

United States  : : : : : : : : : : 

Japan  : : : : : : : : : : 

No footnotes 

available  

Special values: 

- not applicable or real zero or zero by default  

0 less than half of the unit used  

: not available  
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EUROSTAT - ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΚΑΣΑ ΗΛΙΚΙΑ   (9,60%  - 2008) 

SEX: Total 

AGE: From 30 to 34 years 

ISCED97: Post-secondary non-tertiary education - level 4 - vocational programmes (ISCED 1997) 

TIME   

200

0  

200

1  

200

2  

200

3  

2004  2005  2006  200

7  

200

8  

2009  

GEO                                 

Belgium  : 0 76 94 923 950 1.096 1.414 1.321 1.431 

French Community 

...  
0 : 63 81 95 86 101 92 0 : 

Flemish 

Community...  
: : 13 13 828 864 995 1.322 1.321 : 

Bulgaria  0 150 97 151 29 71 289 270 428 566 

Czech Republic  : : : : : : : : : : 

Denmark  0 : : : : : : : : : 

Germany 

(includin...  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estonia  : : : : : : 319 316 229 290 

Ireland  0 0 0 : : 0 463 339 488 545 

Greece  : : : : : 1.328 1.691 1.437 1.611 : 

Spain  : : : : : : : : : : 

France  0 : : : : : : : : : 

Italy  : : : 0 4.980 7.471 5.045 3.026 2.495 3.979 

Cyprus  0 : : : : : : : : : 

Latvia  : : : : : : : : 0 484 

Lithuania  17 22 38 77 97 106 163 138 166 196 

Luxembourg  38 30 40 46 38 29 34 26 21 25 

Hungary  565 801 838 1.089 1.407 1.455 1.263 1.178 1.181 799 

Malta  : : 0 0 : 0 1 0 0 2 

Netherlands  : : : : : : : 166 151 170 

Austria  0 : 0 : : : : 753 701 653 

Poland  7.650 7.792 8.356 9.182 
12.63 12.64 11.79

9.504 8.508 
10.91
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TIME   

200

0  

200

1  

200

2  

200

3  

2004  2005  2006  200

7  

200

8  

2009  

GEO                                 

2 9 1 0 

Portugal  : : 0 0 : : : : : 245 

Romania  : : : : : : : : : : 

Slovenia  0 0 0 0 0 : 0 : 0 0 

Slovakia  : 54 151 201 205 251 435 346 451 486 

Finland  341 391 459 437 487 517 626 630 630 685 

Sweden  109 78 85 75 104 147 229 325 467 465 

United Kingdom  : : : : : : : : 0 0 

Iceland  53 39 60 68 77 54 54 64 81 57 

Liechtenstein  : : : : : 0 0 0 0 : 

Norway  400 295 241 208 285 363 384 171 383 358 

Switzerland  : : 0 : : : : : : : 

Croatia  : : : : : : : : : : 

Former Yugoslav 

R...  
: : : : : : : : : : 

Turkey  : : : : : : : : : : 

Albania  : 0 : : : : 0 : : : 

United States  : : : : : : : : : : 

Japan  : : : : : : : : : : 

No footnotes 

available  

Special values: 

- not applicable or real zero or zero by default  

0 less than half of the unit used  

: not available  
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ISCED-4 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 
2008

13,77

66,14

10,49 9,6
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 Συμπεραςματικά από τουσ πιο πάνω πίνακεσ προκφπτει το χαμθλό ποςοςτό 

πιςτοποίθςθσ (16.780 ςε ςφνολο 44.254, δθλ. 37,9% για το ζτοσ αναφοράσ 2008) κακϊσ και 

το γεγονόσ ότι τα 2/3 των καταρτιηομζνων, για το ίδιο ζτοσ 2008, ανικαν ςτθν θλικιακι 

κατθγορία 20-24 ετϊν. 

 

4.2 Θεωρθτικοί και λειτουργικοί οριςμοί τθσ ορολογίασ 

4.2.1 Περιβάλλον διεξαγωγισ τθσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ 

 Για να κατανοιςουμε το περιεχόμενο τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι απαραίτθτο να τθν 

εντάξουμε ςτο πλαίςιο αναφοράσ τθσ. Και ςυγκεκριμζνα κα πρζπει με μεγάλθ ςυντομία να 

ανατρζξουμε τόςο ςτο κεωρθτικό υπόβακρο όςο και ςε οριςμζνα κζματα ορολογίασ. Κζματα 

τθσ εργαςίασ αποτελοφν τόςο ο ςχεδιαςμόσ όςο και θ δεοντολογία, θ μεκοδολογία, θ 

δειγματολθψία, θ αξιοπιςτία, θ εγκυρότθτα, τα ερευνθτικά εργαλεία, θ ςυλλογι των 

δεδομζνων και τζλοσ οι αναφορζσ. Κα παρουςιάςουμε ειςαγωγικά το πλαίςιο κατά απλό και 

όχι απλοϊκό τρόπο. 

 Θ φφςθ τθσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ μπορεί να ειδωκεί μζςα από τρία πρίςματα 

(ερευνθτικά παραδείγματα): 

 α) Επιςτθμονικζσ και κετικιςτικζσ μεκοδολογίεσ 
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 β) Νατουραλιςτικζσ και ερευνθτικζσ μεκοδολογίεσ 

 γ) Μεκοδολογίεσ που πθγάηουν από τθν Κριτικι Θεωρία 

 

 Σφμφωνα με τουσ Hitchcock & Hughes (1995) οι οντολογικζσ προχποκζςεισ γεννοφν 

επιςτθμονικζσ προχποκζςεισ, οι οποίεσ γίνονται αφορμι για μεκοδολογικοφσ 

προβλθματιςμοφσ, οι οποίο με τθν ςειρά τουσ γεννοφν ηθτιματα δθμιουργίασ επιςτθμονικοφ 

οργάνου και ςυλλογισ δεδομζνων. Σχθματικά: 

ΟΝΤΟΛΟΓΛΑ ↔ ΕΡΛΣΤΘΜΟΛΟΓΛΑ ↔ ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ 

 Οι κεωριςεισ (δζςμεσ παραδοχϊν) τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ, ςφμφωνα με 

τουσ Burrell & Morgan (1979) είναι τρεισ (3): 

 α) Οντολογικι κεϊρθςθ 

 β) Επιςτθμολογικι κεϊρθςθ 

 γ) Ανκρωπολογικι κεϊρθςθ 

και οδθγοφν κυρίωσ ςε δφο (2) μεγάλεσ διαφορετικζσ μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ:  τθν 

υποκειμενικι προςζγγιςθ τθσ κοινωνικισ επιςτιμθσ και τθν αντικειμενικι προςζγγιςθ τθσ 

κοινωνικισ επιςτιμθσ. Θ οντολογία εκφράηεται αντίςτοιχα από τον νομιναλιςμό και τον 

ρεαλιςμό (υποκειμενικι – αντικειμενικι προςζγγιςθ), θ επιςτθμολογία από τον αντι-

κετικιςμό και τον κετικιςμό και θ ανκρϊπινθ φφςθ από τον βολονταριςμό και τον 

ντετερμινιςμό. Τζλοσ θ μεκοδολογία είναι ιδιογραφικι και νομοκετικι αντίςτοιχα.  

1. Επιςτθμονικζσ – κετικιςτικζσ μεκοδολογίεσ – ΚΕΤΛΚΛΣΜΟΣ. 

Κεμελιωτισ του κετικιςμοφ κεωρείται ο Auguste Compte. Ο κετικιςμόσ ζχει μια 

μεγάλθ ιςτορία επιςτθμονικισ ζρευνασ. Υποςτθρίηει τθν ορκολογικι ςκζψθ, θ οποία 

απάλλαξε τθν επιςτιμθ από τθ κεολογικι και μεταφυςικι ερμθνεία του κόςμου και τθσ 

κοινωνίασ. Κεωρεί τισ επιςτιμεσ ωσ τον μόνο τρόπο απόκτθςθσ τθσ γνϊςθσ (Ρθγιάκθ, 2004). 

Βάςθ του είναι θ κεωρία ότι τα φαινόμενα ζχουν αιτίεσ και υπάρχει οριςμζνθ ςυχνότθτα 

αλλά και οριςμζνεσ ςυνκικεσ που κακορίηουν τθν εμφάνιςι τουσ. Ερευνϊντασ τουσ 

παράγοντεσ ανακαλφπτουμε και τουσ νόμουσ που διζπουν τα φαινόμενα. Ο κετικιςμόσ 

ταυτίηεται με τθν εμπειρικι ζρευνα και απορρίπτει ωσ μθ επιςτθμονικό κάκε τι που δεν 
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ςτθρίηεται ςε εμπειρικά δεδομζνα. Θ δυνατότθτα ςυνεχοφσ επαλικευςθσ πιςτεφεται, ότι 

προςδίδει ςτθ κεωρία ιςχυρότθτα και αξιοπιςτία (validity and reliability) και δίνουν κφροσ 

ςτθν επιςτιμθ.   

Ζντονθ κριτικι και αμφιςβιτθςθ ο κετικιςμόσ ζχει δεχκεί από τουσ Kierkegaard 

(1974), Ions (1977), Roszak (1970), Horkheimer (1972), ο οποίοσ αναφζρκθκε ςτθν 

μακθματικοποίθςθ τθσ φφςθσ, Holbrook (1977), Hampden-Turner (1970), Habermas (1972). O 

Habermas άςκθςε μια αποςακρωτικι κριτικι κατά του κετικιςμοφ υποςτθρίηοντασ ότι «θ 

γνϊςθ ςυνολικά εξομοιϊνεται με τθν επιςτθμονικι γνϊςθ. Ραραγνωρίηεται ζτςι θ 

ερμθνευτικι, αιςκθτικι, κριτικι, θκικι, δθμιουργικι αλλά και άλλεσ μορφζσ γνϊςθσ». Θ 

επιςτιμθ κακίςταται κρθςκεία (Επιςτθμονιςμόσ). Απλοποιϊντασ και ελζγχοντασ πλιρωσ τισ 

μεταβλθτζσ είναι πολφ πικανό να καταλιξουμε ςε μια κουτςουρεμζνθ τεχνθτι εκδοχι τθσ 

πραγματικότθτασ (Mishler, 1990).  

2. Νατουραλιςτικζσ και ερευνθτικζσ μεκοδολογίεσ / προςεγγίςεισ. 

Σφμφωνα με τον Beck (1979), παρ’ ότι οι κοινωνικζσ επιςτιμεσ δεν αποκαλφπτουν τθν 

τελικι αλικεια, μασ βοθκοφν ςτθν εξιγθςθ, αποςαφινιςθ και απομυκοποίθςθ των 

κοινωνικϊν μορφϊν που ο άνκρωποσ ζχει δθμιουργιςει γφρω του. 

Ορολογία: Κανονιςτικά και ερμθνευτικά παραδείγματα 

Το κανονιςτικό παράδειγμα / μοντζλο διζπεται από κανόνεσ και διερευνάται με τισ 

μεκόδουσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. 

Το ερμθνευτικό παράδειγμα / μοντζλο, αντίκετα, χαρακτθρίηεται από το ενδιαφζρον 

του για τον άτομο. 

Ζτςι ζχουμε: Κανονιςτικζσ μελζτεσ Κετικιςτικζσ 

                      Κυρίαρχθ ζννοια θ ςυμπεριφορά. 

                      Ερμθνευτικζσ μελζτεσ Αντι-κετικιςτικζσ 

                      Κυρίαρχθ ζννοια θ δράςθ. 

Οι πρϊτοι (κετικιςτζσ), μζςω των κανονιςτικϊν μελετϊν, προςπακοφν να 

κεμελιϊςουν ζνα ορκολογικό οικοδόμθμα, μια κακολικι κεωρία επεξιγθςθσ τθσ ανκρϊπινθσ 

και κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ. 
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Οι δεφτεροι (αντι-κετικιςτζσ), μζςω των ερμθνευτικϊν μελετϊν, ξεκινοφν από τα 

άτομα, βαςίηονται ςτα δεδομζνα τθσ ερευνθτικισ πράξθσ και προςπακοφν να κεμελιϊςουν 

μια a posteriori κεωρία (Cohen et al., 2007). 

Είδθ ποιοτικϊν και νατουραλιςτικϊν προςεγγίςεων: 

o Φαινομενολογία: Υποςτθρίηει τθν μελζτθ τθσ άμεςθσ εμπειρίασ και 

«βλζπει» τθν ςυμπεριφορά ωσ κάτι που κακορίηεται από τα 

φαινόμενα τθσ εμπειρίασ περιςςότερο παρά από τθν εξωτερικι / 

αντικειμενικι πραγματικότθτα (English & English, 1958). 

o Εκνομεκοδολογία: Ενδιαφζρεται για τον κόςμο τθσ κακθμερινισ 

ηωισ. Οι μελετθτζσ του κοινωνικοφ κόςμου πρζπει να  αμφιςβθτοφν 

τθν πραγματικότθτα αυτοφ του κόςμου (Garfinkel, 1967). 

o Συμβολικι αλλθλεπίδραςθ: (Mead, 1934)  Οι οπαδοί τθσ δθμιουργοφν 

μια πιο ενεργθτικι εικόνα του ανκρϊπου και απορρίπτουν τθν εικόνα 

του +πακθτικοφ, κακοριηόμενου οργανιςμοφ. Τα άτομα 

αλλθλεπιδροφν. 

Κριτικι (Bernstein, 1974). Αυτι ακριβϊσ θ διαδικαςία, δια μζςου τθσ οποίασ κάποιοσ 

(ερευνθτισ) ορίηει και ερμθνεφει μία κατάςταςθ, είναι θ ίδια προϊόν των ςυνκθκϊν μζςα ςτισ 

οποίεσ αυτόσ βρίςκεται. 

Κριτικι (και των δφο μεκοδολογιών). Αςκείται κριτικι ςτισ κετικιςτικζσ κεωρίεσ / 

μεκοδολογίεσ / προςεγγίςεισ αναφορικά με τθν μακρο-κοινωνιολογικι τουσ οπτικι, και 

κριτικι ςτισ αντι-κετικιςτικζσ (ερμθνευτικζσ και ποιοτικζσ) κεωρίεσ / μεκοδολογίεσ / 

προςεγγίςεισ για τθν ςτενά μικρο-κοινωνιολογικι τουσ οπτικι. 

3. Κριτικι Κεωρία και Κριτικι Εκπαιδευτικι Ζρευνα. 

Βαςιςμζνθ κατ’ αρχιν ςτουσ εκπροςϊπουσ τθσ Σχολισ τθσ Φραγκφοφρτθσ (Marcuse, 

Fromm) αλλά και ςτο πρϊιμο ζργο του Habermas (1972). Θ προςζγγιςθ τθσ Κριτικισ Κεωρίασ 

κεωρεί ότι οι δφο προθγοφμενεσ κεωρίεσ (παραδείγματα) παρουςιάηουν ελλιπείσ περιγραφζσ 

τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ λόγω του γεγονότοσ ότι δεν λαμβάνουν υπ’ όψθ τουσ το 

πολιτικό και ιδεολογικό πλαίςιο το οποίο ενυπάρχει ςε πολφ μεγάλο ποςοςτό τθσ 

Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ. Κεωροφν ότι τα προθγοφμενα παραδείγματα αςχολοφνται μόνο με 

τθν τεχνικι και ερμθνευτικι γνϊςθ αντίςτοιχα ( Gage, 1989).  
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H πρόκεςι τθσ είναι μεταςχθματιςτικι, δθλ. ςκοπό ζχει να μεταςχθματίςει τθν 

κοινωνία και τα άτομα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ κοινωνικισ δθμοκρατίασ. Πςοι αςπάηονται 

τθν Κριτικι Κεωρία υποςτθρίηουν ότι τόςο τα κετικιςτικά όςο και τα ερευνθτικά 

παραδείγματα / μεκοδολογίεσ είναι ςτθν ουςία τεχνοκρατικά και αναηθτοφν περιςςότερο να 

κατανοιςουν και να αποδϊςουν μία υφιςτάμενθ / ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ, παρά να τθν 

αμφιςβθτιςουν και να τθν μεταςχθματίςουν. 

Κριτικι. Σαφισ προζλευςι τθσ από τον μαρξιςμό. Οι ερευνθτζσ δεν μποροφν να κρφψουν τθν 

ουδετερότθτά τουσ οφτε τθν ιδεολογικι τουσ ταυτότθτα. 

 Και τα τρία αυτά επιςτθμονικά παραδείγματα, οι επιςτθμονικζσ / κετικιςτικζσ 

μεκοδολογίεσ, οι νατουραλιςτικζσ / ερευνθτικζσ μεκοδολογίεσ, Κριτικι Κεωρία και 

Εκπαιδευτικι Ζρευνα, απθχοφν τθν κεωρία του Kuhn (2008).   

 O Habermas (1972) αναφζρεται και ςε τρία νοθτικά ςυμφζροντα: 

I. Ρρόβλεψθ και ζλεγχοσ (τεχνοκρατικό νοθτικό ςυμφζρον) που αντιςτοιχεί ςτθν 

κετικιςτικι μεκοδολογία / προςζγγιςθ. 

II. Κατανόθςθ και ερμθνεία (πρακτικό νοθτικό ςυμφζρον) που αντιςτοιχεί ςτθν 

ερευνθτικι μεκοδολογία / προςζγγιςθ. 

III. Χειραφζτθςθ και ελευκερία (χειραφετικό νοθτικό ςυμφζρον) που αντιςτοιχεί ςτθν 

Κριτικι Κεωρία. 

 

Μζκοδοι και Μεκοδολογία ςτο πλαίςιο τθσ Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ. 

 Ραραδοςιακά οι λζξεισ παραπζμπουν ςτισ τεχνικζσ εκείνεσ που είναι ςυνδεδεμζνεσ με 

το κετικιςτικό μοντζλο. Το πρόβλθμα τθσ ςφγχρονθσ ερευνθτικισ προςπάκειασ ζγκειται ςτο 

να κακορίςουμε ςε ποια ςθμεία κα υιοκετιςουμε τθν κάκε μια προςζγγιςθ.   

  3.1 Θ ΕΝΝΟΛΑ ΤΟΥ ΡΑΑΔΕΛΓΜΑΤΟΣ 

 Το παράδειγμα (Kuhn, 2008:26), δεν ταυτίηεται με μια επιςτθμονικι κεωρία, ζχει μια 

πολφ ςφαιρικότερθ διάςταςθ. Υποδεικνφει ‘‘το ςφνολο των πεποικιςεων, των 

αναγνωριςμζνων αξιϊν και των τεχνικϊν που αςπάηονται τα μζλθ μιασ δεδομζνθσ ομάδασ 

επιςτθμόνων’’. Ρερικλείει ‘‘νόμουσ, κεωρίεσ, εφαρμογζσ και πειραματιςμό ταυτόχρονα’’ και 

αποτελείται ‘‘από ζνα ιςχυρό πλζγμα εννοιολογικϊν, κεωρθτικϊν, πειραματικϊν και 
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μεκοδολογικϊν παραδοχϊν’’ ακόμα και ‘‘ςχεδόν μεταφυςικϊν’’. Ππωσ ιςχυρίηεται  ‘‘δεν 

υπάρχει ανϊτερο κριτιριο από τθν ςυμφωνία των μελϊν μιασ κοινότθτασ’’. 

 Θ Δομι των Επιςτθμονικών Επαναςτάςεων ειςάγει ζνα νζο μοντζλο ανάπτυξθσ τθσ 

επιςτιμθσ (Kuhn, 2008:27), βλ. Σχιμα 1. 

  Σε μια νεότερθ κεϊρθςθ του παραδείγματοσ (α. επίλογοσ τθσ Δομής,  

Chicago, 1970, ςς. 174-210,  β. Reflections on my Critics, ςς. 231-278, γ.  Second Thoughts on 

Pradigms, ςς. 459-482, όλα γραμμζνα το 1969), o Kuhn διαχϊριςε το παράδειγμα ςε δφο 

μζρθ: τθν επιςτθμονικι μιτρα (disciplinary matrix), που αποτελεί τθν ςφαιρικι ζννοια και το 

υπόδειγμα (exemplar), που αποτελεί τθν ςυμπλθρωματικι τθσ ζννοια. Τϊρα τον κφριο λόγο 

παίηει το υπόδειγμα.      
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Σχιμα 1. Μοντζλο ανάπτυξθσ τθσ επιςτιμθσ κατά τον Kuhn 
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4.2.2 Ζθτιματα ςχεδιαςμοφ τθσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ 

 

α. Σχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ 

 

Σφμφωνα με τουσ Cohen, Manion & Morrison (2007) θ ςυνταγι για τον ςχεδιαςμό 

μιασ ερευνθτικισ προςπάκειασ δεν είναι μόνο μία. Οι ςκοποί τθσ ζρευνασ κακορίηουν τθν 

μεκοδολογία και τον ςχεδιαςμό τθσ. Ενδεικτικά και μόνο κα μποροφςαμε να απαρικμιςουμε 

μια ςειρά ηθτθμάτων που απαρτίηουν το πλαίςιο γιαι τον ςχεδιαςμό μιασ ζρευνασ ωσ εξισ: 

- Γενικοί ςκοποί και ςτόχοι τθσ ζρευνασ 

- Τρόποι «λειτουργικοποίθςθσ» ςτόχων και ςκοπϊν 

- Διατφπωςθ ερευνθτικϊν ερωτθμάτων 

- Εντοπιςμόσ/ιεράρχθςθ προτεραιοτιτων και περιοριςμϊν 

- Διαμόρφωςθ ερευνθτικοφ ςχεδίου 

- Εςτίαςθ τθσ ζρευνασ 

- Ερευνθτικι μεκοδολογία 

- Ηθτιματα δεοντολογίασ 

- Αποδζκτεσ τθσ ζρευνασ 

- Διαμόρφωςθ ερευνθτικϊν εργαλείων 

- Δειγματολθψία 

- Χρονοδιαγράμματα 

- Ρθγζσ που απαιτοφνται 

- Εγκυρότθτα και αξιοπιςτία 

- Ανάλυςθ δεδομζνων 

- Επιβεβαίωςθ/επικφρωςθ δεδομζνων 

- Αναφορά/τελικι ςυγγραφι τθσ ζρευνασ 

(Cohen, Manion & Morrison, 2007) 

 Τα ηθτιματα αυτά μποροφν να ομαδοποιθκοφν ςε 4 βαςικοφσ τομείσ (Morrison, 

1993): 

1. Αποφάςεισ προςανατολιςμοφ 

2. Σχεδιαςμόσ και μεκοδολογία τθσ ζρευνασ 
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3. Ανάλυςθ δεδομζνων 

4. Ραρουςίαςθ και αναφορά αποτελεςμάτων 

 

Αν αναλφςουμε τϊρα τουσ πιο πάνω 4 βαςικοφσ τομείσ ζχουμε τισ εξισ ερωτιςεισ που 

χριηουν απάντθςθσ εκ μζρουσ των ερευνθτϊν: 

1.1 Αποφάςεισ προςανατολιςμοφ – Ερωτιματα 

(Το πεδίο αφορά ςτρατθγικζσ αποφάςεισ) 

- Ροιοσ κζλει τθν ζρευνα; 

- Ροιοσ είναι ο αποδζκτθσ τθσ ζρευνασ; 

- Ροιο το πικανό ακροατιριο τθσ ζρευνασ; 

- Τι εξουςίεσ ζχουν οι αποδζκτεσ τθσ ζρευνασ; 

- Ροιεσ οι βαςικζσ προτεραιότθτεσ και περιοριςμοί τθσ ζρευνασ; 

- Χρονικι αλλθλουχία και  χρονικά πλαίςια τθσ ζρευνασ; 

- Ροιοσ κα ζχει τα δικαιϊματα τθσ ζρευνασ; 

- Ροιοσ ζχει τα πνευματικά δικαιϊματα των δεδομζνων; 

- Ροια δεοντολογικά ηθτιματα προκφπτουν; 

- Τι είδουσ πόροι (φυςικοί, υλικοί, χρονικοί, ανκρϊπινοι, διοικθτικοί) 

απαιτοφνται για τθν ζρευνα; 

(Cohen, Manion & Morrison, 2007) 

 

2.1 Αποφάςεισ ερευνθτικοφ ςχεδίου και μεκοδολογίασ – Ερωτιματα 

(Το πεδίο αφορά αποφάςεισ τακτικισ) 

- Ροιοι είναι οι ςυγκεκριμζνοι ςκοποί τθσ ζρευνασ; 

- Ρωσ κα εξειδικευκοφν οι γενικοί ςκοποί και ςτόχοι ςε ςυγκεκριμζνα 

ερευνθτικά ερωτιματα; 

- Ροιο πρζπει να είναι το ςθμείο εςτίαςθσ τθσ ζρευνασ για να απαντθκοφν τα 

ερευνθτικά ερωτιματα; 

- Ροια είναι θ βαςικι μεκοδολογία τθσ ζρευνασ (ποςοτικι, ποιοτικι, 

εκνογραφικι κτλ); 

- Ρϊσ κ αναδειχκοφν ηθτιματα εγκυρότθτασ/αξιοπιςτίασ; 
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- Τι είδουσ δεδομζνα απαιτοφνται; 

- Από ποιουσ κα αποκτθκοφν τα δεδομζνα (δειγματολθψία); 

- Ρου αλλοφ μπορεί να υπάρχουν διακζςιμα δεδομζνα (πθγζσ τεκμθρίωςθσ); 

- Ρωσ κα ςυλλεχκοφν τα δεδομζνα (διαμόρφωςθ ερευνθτικϊν εργαλείων); 

- Ροιοσ κα διεξαγάγει τθν ζρευνα; 

 (Cohen, Manion & Morrison, 2007) 

 

 Θ διαδικαςία τθσ λειτουργικοποίθςθσ είναι κρίςιμθ για τθν ζρευνα. 

Απαιτείται θ μετατροπι ενόσ γενικοφ ερευνθτικοφ ςκοποφ ι ςτόχου, ςε 

ςυγκεκριμζνα, ςυμπαγι και απτά ερωτιματα, ςτα οποία να μποροφν να δοκοφν 

ςυγκεκριμζνεσ απαντιςεισ. 

 

3.1 Ανάλυςθ δεδομζνων – Ερωτιματα 

- Τι πρζπει να γίνει με τα δεδομζνα όταν αυτά ςυγκεντρωκοφν – πϊσ κα γίνει θ 

επεξεργαςία και ανάλυςι τουσ; 

- Ρωσ κα γίνει θ επιβεβαίωςθ, θ διαςταφρωςθ και ο ζλεγχοσ εγκυρότθτασ των 

αποτελεςμάτων τθσ ανάλυςθσ; 

 

3.1.1 Συςτατικά ποςοτικοφ ερευνθτικοφ μοντζλου  

- Είναι ζνα μοντζλο επιςκόπθςθσ 

- Ωσ ςκοποφσ του ζχει τθν ςυγκζντρωςθ δεδομζνων ευρείασ κλίμακασ 

για να γίνουν γενικεφςεισ, τθν παραγωγι δεδομζνων που επιδζχονται 

ςτατιςτικοφσ χειριςμοφσ και τθν ςυγκζντρωςθ δεδομζνων ανεξάρτθτα από το 

περιβάλλον 

- Ωσ ςθμεία εςτίαςθσ ζχει τισ απόψεισ, τισ επιδόςεισ, τα αποτελζςματα, 

τισ ςυνκικεσ, τισ ιεραρχιςεισ 

- Ωσ βαςικοφσ όρουσ περιλαμβάνει τισ μετριςεισ, τθν δοκιμαςία / 

ζλεγχο, τθν αντιπροςωπευτικότθτα, τθν γενικευςιμότθτα. 

- Ωσ χαρακτθριςτικά: περιγράφει και εξθγεί, αντιπροςωπεφει ευρφ 

πλθκυςμό, ςυγκεντρϊνει αρικμθτικά δεδομζνα και κάνει εκτεταμζνθ χριςθ 

ερωτθματολογίων 
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(Cohen, Manion & Morrison, 2007) 

 

4.1 Ραρουςίαςθ και αναφορά αποτελεςμάτων – Ερωτιματα 

- Ρϊσ κα ςυνταχκεί θ τελικι αναφορά των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ; 

- Ρότε κα ςυνταχκεί αυτι; 

- Ρϊσ κα παρουςιαςτοφν τα αποτελζςματα; (διαγράμματα, πίνακεσ ι ςε 

μορφι κειμζνου;) 

- Ροιοι κα είναι οι αποδζκτεσ τθσ αναφοράσ; 

(Cohen, Manion & Morrison, 2007) 

 

β. Διαχείριςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ ζρευνασ 

 

 Θ πολυπλοκότθτα του ςχεδιαςμοφ τθσ ζρευνασ αναδείχκθκε ςτθν 

προθγοφμενθ παράγραφο (α. Σχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ). Από τουσ Cohen, Manion & Morrison 

(2007) προτείνεται ζνα μοντζλο 4 φάςεων για τθν πολφπλοκθ διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ τθσ 

ζρευνασ: 

Φάςθ 1: Αναγνϊριςθ των ςκοπϊν τθσ ζρευνασ 

Φάςθ 2: Αναγνϊριςθ και ιεράρχθςθ των περιοριςμϊν τθσ ζρευνασ 

Φάςθ 3: Σχεδιαςμόσ των δυνατοτιτων που μασ παρζχει θ ζρευνα 

λαμβάνοντασ υπ’ όψθ τουσ περιοριςμοφσ αυτοφσ 

Φάςθ 4: Διαμόρφωςθ του πλάνου εργαςίασ 

 

γ.  Δειγματολθψία  

 

 Θ καταλλθλότθτα τθσ μεκοδολογίασ, θ διαμόρφωςθ των ερευνθτικϊν 

εργαλείων και θ καταλλθλότθτα τθσ ςτρατθγικισ δειγματολθψίασ ενιςχφει ι αποδυναμϊνει 
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τθσ ποιότθτα μιασ ερευνθτικισ εργαςίασ (Morrison, 1993). Σφμφωνα  με τουσ Cohen, Manion 

& Morrison (2007) κα πρζπει να λθφκοφν αποφάςεισ αναφορικά με 4 τομείσ-κλειδιά τθσ 

δειγματολθψίασ: 

γ.1 Το μζγεκοσ του δείγματοσ 

γ.2 Τθν αντιπροςωπευτικότθτα και τισ διάφορεσ παραμζτρουσ του δείγματοσ 

γ.3 Τθν πρόςβαςθ ςτο δείγμα 

γ.4 Τθν ςτρατθγικι δειγματολθψίασ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί 

 

Το μζγεκοσ του δείγματοσ κακορίηεται, ωσ ζνα ςθμείο, και από τθ φφςθ τθσ ζρευνασ. 

Σε μια ζρευνα επιςκόπθςθσ (ποςοτικι) απαιτείται ζνα αρκετά μεγάλο μζγεκοσ δείγματοσ, 

ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ που πρόκειται να γίνει και υπολογιςμόσ ςυμπεραςματολογικϊν 

ςτατιςτικϊν. Ρρζπει να υπάρξει προβλθματιςμόσ αναφορικά με το βακμό ςτον οποίο το 

δείγμα είναι πράγματι αντιπροςωπευτικό του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ που βρίςκεται υπό 

μελζτθ, αν πρόκειται δθλαδι για αξιόπιςτο δείγμα. Ρρζπει να διαςφαλίςουμε, ωσ ερευνθτζσ, 

ότι όχι μόνο κα ζχουμε πρόςβαςθ ςτο δείγμα, αλλά να εξαςφαλίςουμε ότι θ ςυγκεκριμζνθ 

πρόςβαςθ κα είναι ςτθ πράξθ εφικτι. Τζλοσ το να καταφζρουμε να φτάςουμε ςτο δείγμα δεν 

είναι πάντοτε αρκετό. Ρρζπει να καταφζρουμε να βγάλουμε ζξω τισ πλθροφορίεσ και να τισ 

δθμοςιοποιιςουμε ςτο ευρφ κοινό.   

(Cohen, Manion & Morrison, 2007) 

 

Θ ςτρατθγικι δειγματολθψίασ που ςυνικωσ χρθςιμοποιείται περιλαμβάνει δφο 

βαςικζσ μεκόδουσ δειγματολθψίασ (Cohen & Holliday, 1979, 1982, 1996· Schofield, 1996): τθν 

δειγματολθψία που βαςίηεται ςτθ κεωρία των πικανοτιτων (δείγμα πικανοτιτων) και ςτθ 

δειγματολθψία δείγματοσ ςκοπιμότθτασ (δείγμα μθ πικανοτιτων). Θ επιλεκτικότθτα που 

ενςωματϊνεται ς’ ζνα δείγμα μθ πικανοτιτων προζρχεται από τθν εςτίαςθ του ερευνθτι ςε 

μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα, με τθν επίγνωςθ ότι το δείγμα πικανόν να μθν είναι 

αντιπροςωπευτικό του όλου πλθκυςμοφ. Χρθςιμοποιείται ςυνικωσ ςε ζρευνεσ μικρισ 

κλίμακασ. Ραρ’ ότι δε υπάρχουν μειονεκτιματα που προκφπτουν από το αμφίβολο τθσ 

αντιπροςωπευτικότθτασ των δειγμάτων αυτϊν, λόγω όμωσ του ότι  είναι λιγότερο δαπανθρά, 
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μποροφν να αποδειχκοφν ιδιαίτερα επαρκι ςε περιπτϊςεισ μικρϊν ερευνϊν που αποτελοφν 

προοίμιο άλλων μεγαλφτερθσ ζκταςθσ ερευνϊν.    

(Cohen, Manion & Morrison, 2007) 

Στθν περίπτωςι μασ, με επιλογι 3 ΛΕΚ τθσ Αττικισ και 1 ΛΕΚ τθσ Ρελοποννιςου, 

κάναμε τθν επιλογι δείγματοσ μθ πικανοτιτων, και μάλιςτα με ποςοςτιαία δειγματολθψία 

(αντίςτοιχθ τθσ ςτρωματοποιθμζνθσ), (Baily,1978). Θ επιλογι του δείγματοσ και τθσ 

ςτρατθγικισ ζλαβε υπ’ όψθ τθσ τουσ ςκοποφσ τθσ ζρευνασ, το χρονοδιάγραμμα και τουσ 

περιοριςμοφσ του χρόνου, τθν μζκοδο ςυλλογισ των δεδομζνων και τθν μεκοδολογία τθσ 

όλθσ ερευνθτικισ μελζτθσ (βλ. και παρ. 7.4). 

δ.  Εγκυρότθτα και αξιοπιςτία 

 

 Θ εγκυρότθτα είναι ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν φπαρξθ μια αποτελεςματικισ 

ζρευνασ. Θ αξιοπιςτία είναι ζνασ απαραίτθτοσ αλλά και ανεπαρκισ όροσ για να επιτευχκεί θ 

εγκυρότθτα ςε μια ζρευνα. Αντίκετα θ εγκυρότθτα είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να 

υπάρξει αξιοπιςτία  (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Επικρατεί, για χρόνια, θ άποψθ πωσ θ 

αξιοπιςτία είναι «μονοπϊλιο» τθσ ποςοτικισ ζρευνασ. Αυτό που προςπακοφμε κυρίωσ είναι 

να μειϊςουμε τα επίπεδα μθ εγκυρότθτασ και να αυξιςουμε τα επίπεδα εγκυρότθτασ. Θ 

εγκυρότθτα πρζπει να είναι πιςτι ςτισ κεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ και αντίςτοιχα θ κετικιςτικι 

(ποςοτικι) ζρευνα πρζπει να είναι πιςτι ςτισ κετικιςτικζσ αρχζσ. 

Θ αξιοπιςτία είναι ςτθν ουςία το ςυνϊνυμο τθσ ςυνζπειασ και τθσ δυνατότθτασ 

αναπαραγωγισ ςε βάκοσ χρόνου, ςε ερευνθτικά εργαλεία και ςε ομάδεσ απαντϊντων. Για να 

κεωρείται μια ερευνθτικι μελζτθ αξιόπιςτθ, πρζπει να αποδείξει ότι ςτθν περίπτωςθ που 

διεξαγόταν για δεφτερθ φορά ςε μια παρόμοια ομάδα απαντϊντων και ς’ ζνα παρόμοιο 

περιβάλλον κα είχαμε ωσ αποτζλεςμα τα ίδια ερευνθτικά αποτελζςματα. Θ ςτακερότθτα, θ 

ιςοδυναμία και θ εςωτερικι ςυνζπεια είναι οι 3 τφποι τθσ αξιοπιςτίασ.     

 δ.1 Εγκυρότθτα και αξιοπιςτία ςτα ερωτθματολόγια 

Ρλεονεκτιματα του ερωτθματολογίου είναι ότι είναι ανϊνυμο, παροτρφνει τθν 

ειλικρίνεια, είναι οικονομικό και μπορεί να ταχυδρομθκεί. Μειονεκτιματα ότι υπάρχει ςυχνά 

ζνα μικρό ποςοςτό επιςτροφϊν και δεν μποροφν να διευκρινιςτοφν τυχόν παρανοιςεισ εκ 
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μζρουσ των απαντϊντων. Ζτςι ζνα μθ αντιπροςωπευτικό, παραμορφωμζνο δείγμα,  ζνα πολφ 

μεγάλο ι πολφ μικρό,  μποροφν εφκολα να παραποιιςουν τα δεδομζνα και ειδικά ςτθν 

περίπτωςθ των μικρϊν δειγμάτων να εμποδίςουν τθν ςτατιςτικι ανάλυςθ (Morrison, 1993). 

  Στθν ζρευνά μασ τα ερωτθματολόγια ςτα 4 ΛΕΚ μοιράςτθκαν, ςυμπλθρϊκθκαν και 

περιςυλλζγθςαν παρουςία μασ προσ αποφυγι των πιο πάνω προβλθμάτων. 

4.2.3 Είδθ εκπαιδευτικισ ζρευνασ 

 

α) Επιςκοπιςεισ: Οι επιςκοπιςεισ ςυλλζγουν δεδομζνα ς’ ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό 

ςθμείο, με ςκοπό να περιγράψουν τισ υπάρχουςεσ ςυνκικεσ, να εντοπίςουν ςτακερζσ για 

ςφγκριςθ των ςυνκθκϊν αυτϊν ι να προςδιορίςουν ςχζςεισ μεταξφ ςυγκεκριμζνων 

γεγονότων  (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Μπορεί να ποικίλουν ωσ προσ τθν 

πολυπλοκότθτα, αρχίηοντασ από απλζσ μετριςεισ ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ των γεγονότων / 

καταςτάςεων και φτάνοντασ μζχρι τθν παρουςίαςθ ανάλυςθσ ςχζςεων. Μποροφν επίςθσ να 

διαφοροποιοφνται και με βάςθ τθν ζκταςθ που καλφπτουν. Είτε μεγάλθσ είτε μικρισ κλίμακασ 

οι επιςκοπιςεισ χρθςιμοποιοφν ωσ τεχνικζσ ςυγκζντρωςθσ δεδομζνων τισ ςυνεντεφξεισ 

(δομθμζνεσ ι θμιδομθμζνεσ), τα ερωτθματολόγια (επί τόπου ι ταχυδρομικά), τεςτ 

επιδόςεων/γνϊςεων, κλίμακεσ ςτάςεων. 

β) Διαχρονικζσ ζρευνεσ:  Προσ που χρθςιμοποιείται για να περιγράψει τισ μελζτεσ που 

διεξάγονται κατά τθ διάρκεια μιασ περιόδου (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Θ διαχρονικι 

μελζτθ ςυγκεντρϊνει τα δεδομζνα μιασ χρονικά εκτεταμζνθσ περιόδου. Μια βραχυπρόκεςμθ 

διαχρονικι ζρευνα μπορεί να χρειαςτεί πολλζσ βδομάδεσ ι μινεσ, ενϊ μια μακροπρόκεςμθ 

διαχρονικι μελζτθ μπορεί να επεκτακεί ςε πολλά χρόνια. Πταν οι μετριςεισ αφοροφν 

διαφορετικά χρονικά ςθμεία αλλά από τουσ ίδιουσ απαντϊντεσ ζχουμε τον όρο «μελζτθ 

παρακολοφκθςθσ» ι «μελζτθ κοόρτθσ» ι «μελζτθ ςτακερισ ομάδασ» (με μικρζσ 

διαφοροποιιςεισ ωσ προσ τθν ακρίβεια των μελϊν τθσ ομάδασ παρακολοφκθςθσ).     

γ) Συγχρονικζσ ζρευνεσ: Πταν ζχουμε διαφορετικοφσ απαντϊντεσ ςε διαφορετικά 

χρονικά ςθμεία θ μελζτθ καλείται «ςυγχρονικι μελζτθ» (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

Ωσ επιτομι τθσ ςυγχρονικισ μελζτθσ μπορεί να κεωρθκεί μία εκνικι απογραφι ςτθν οποία 

ζνα αντιπροςωπευτικό δείγμα του πλθκυςμοφ, αποτελοφμενο από άτομα διαφόρων θλικιϊν, 

διαφορετικϊν επαγγελμάτων, διαφορετικϊν επιπζδων μόρφωςθσ και ειςοδιματοσ, που 

κατοικοφν ςε διαφορετικά μζρθ τθσ χϊρασ, δίνουν ςυνζντευξθ τθν ίδια μζρα. Το 
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«ςτιγμιότυπο» τθσ ςυγχρονικισ μελζτθσ παρζχει ςτουσ ερευνθτζσ τα δεδομζνα για 

αναδρομικι ι για μελλοντικι δουλειά. 

δ) Μελζτεσ τάςθσ: Πταν ζχουμε τθν μελζτθ διαρκϊσ μζςα ςτο χρόνο λίγων 

επιλεγμζνων παραγόντων, τότε χρθςιμοποιοφμε τον όρο «μελζτθ τάςθσ ι πρόβλεψθσ» 

(Cohen, Manion & Morrison, 2007). Είναι ςθμαντικζσ γι’ αυτοφσ που διαχειρίηονται ι 

ςχεδιάηουν τα εκπαιδευτικά κζματα. Κατά βάςθ θ μελζτθ τάςθσ εξετάηει ιδθ καταχωριςμζνα 

δεδομζνα, προκειμζνου να διαμορφϊςει μοντζλα αλλαγϊν που ζχουν ςυμβεί και πικανϊσ 

προβλζπουν και το τι κα ςυμβεί ςτο μζλλον. Μεγάλθ δυςκολία παρουςιάηεται ςτουσ 

ερευνθτζσ των μελετϊν τάςθσ από τθν ειςδοχι απρόβλεπτων παραγόντων που ακυρϊνουν 

τυχόν προβλζψεισ που είχαν διαμορφωκεί βάςει περαςμζνων δεδομζνων.  

ε) Ζρευνα ςυςχετίςεων: Για να κατανοιςουμε καλφτερα τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά 

πρζπει να ξεκινιςουμε με το ξεκακάριςμα απλϊν ςχζςεων μεταξφ των παραγόντων και των 

ςτοιχείων που κεωρείται ότι ζχουν κάποια ςχζςθ με τα εξεταηόμενα φαινόμενα (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007). Θ ζρευνα ςυςχετίςεων μπορεί να πραγματοποιιςει αυτό το 

ςκοπό και ςτο γεγονόσ αυτό ζγκειται και θ αξία τθσ. Μεγάλο μζροσ τθσ κοινωνικισ ζρευνασ 

μεριμνά για τον προςδιοριςμό των ςχζςεων ανάμεςα ςε μεταβλθτζσ. Ζχουν επινοθκεί 

πολυάρικμεσ τεχνικζσ που μασ παρζχουν διαφόρων τφπων αρικμθτικζσ αναπαραςτάςεισ 

τζτοιων ςχζςεων, τεχνικζσ γνωςτζσ ωσ «μζτρα ςφνδεςθσ». 

Θ ζρευνα ςυςχετίςεων ενδιαφζρεται κυρίωσ να επιτφχει μια πλθρζςτερθ κατανόθςθ 

τθσ πολυπλοκότθτασ των φαινομζνων ι των προτφπων ςυμπεριφοράσ, μζςα από τθ μελζτθ 

των ςχζςεων ανάμεςα ςτισ μεταβλθτζσ οι οποίεσ ‒ κατά τισ υποκζςεισ του εκάςτοτε ερευνθτι 

‒ ςχετίηονται μεταξφ τουσ. Ωσ μζκοδοσ είναι ιδιαίτερα χριςιμθ ςε μελζτεσ εξερεφνθςθσ 

πεδίων που ζχουν ερευνθκεί λίγο ι και κακόλου.      

4.2.4 Ζθτιματα ςυλλογισ δεδομζνων και ερευνθτικι διαδικαςία 

 

Στα εργαλεία ςυλλογισ δεδομζνων μιασ ερευνθτικισ διαδικαςίασ ςυγκαταλζγονται τα 

ερωτθματολόγια, οι ςυνεντεφξεισ, οι αναφορζσ, οι παρατθριςεισ, τα τεςτ, τα προςωπικά 

δομιματα, οι πολυδιάςτατεσ μετριςεισ και το παίξιμο ρόλων (Cohen, Manion & Morrison, 

2007). Θ απόφαςθ για τθν καταλλθλότθτα και τθν επιλογι του κατάλλθλου εργαλείου από τον 

ερευνθτι δεν πρζπει να είναι αυκαίρετθ αλλά πρζπει να βαςίηεται ςτισ δυνατότθτζσ του 

(εργαλείου) για τθν ςυλλογι χριςιμων και εφχρθςτων δεδομζνων.  
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Κα εςτιάςουμε τθν προςοχι  μασ ςτο εργαλείο του ερωτθματολογίου, αφοφ αυτό 

χρθςιμοποιείται και ςτθν παροφςα εργαςία. Στο ςχεδιαςμό του ερωτθματολογίου 

λαμβάνονται υπ’ όψθ τα παρακάτω κζματα και ακολουκοφμε τα εξισ βιματα (Cohen, Manion 

& Morrison, 2007). 

- Δεοντολογικά ηθτιματα 

- Σχεδιαςμόσ ερωτθματολογίου 

- Λειτουργικοποίθςθ ερωτθματολογίου 

- Δομθμζνο, θμιδομθμζνο, μθ δομθμζνο ερωτθματολόγιο 

- Αποφυγι ςφαλμάτων ςτθ διατφπωςθ ερωτιςεων 

- Διχοτομικζσ ερωτιςεισ 

- Ερωτιςεισ πολλαπλϊν επιλογϊν 

- Ερωτιςεισ ιεράρχθςθσ 

- Κλίμακεσ ιεράρχθςθσ 

- Ανοικτοφ τφπου ερωτιςεισ 

- Διατφπωςθ ερωτιςεων για ευαίςκθτα κζματα 

- Αποφάςεισ για τθ ςειρά των  ερωτιςεων 

- Στιςιμο ερωτθματολογίου 

- Συνοδευτικζσ επιςτολζσ 

- Ριλοτικι εφαρμογι ερωτθματολογίου 

- Ερωτθματολόγια επί τόπου ι ταχυδρομικϊσ 

- Επεξεργαςία δεδομζνων ερωτθματολογίου 

 

Στα πλεονεκτιματα του ερωτθματολογίου ςυγκαταλζγονται θ επίδοςι του χωρίσ τθν 

παρουςία του ερευνθτι, το εφκολο και εφλθπτο τθσ ανάλυςισ του. Είναι ευρζωσ διαδεδομζνο 

για ζρευνεσ επιςκόπθςθσ και ζρευνεσ ςυςχετίςεων όπωσ θ παροφςα εργαςία. 

Ωσ προσ τα δεοντολογικά ηθτιματα, πρζπει να είναι ςαφζσ ςτον ερευνθτι ότι οι 

απαντϊντεσ δεν είναι απλά «πακθτικοί προμθκευτζσ δεομζνων» (Cohen, Manion & Morrison, 

2007), αλλά υποκείμενα και όχι αντικείμενα τθσ ζρευνασ. Ρρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ 

προςοχι ςτθν προςζγγιςι τουσ, ςτισ ερμθνείεσ των απαντιςεϊν τουσ, ςτθν επεξεργαςία των 

δεδομζνων, αλλά και ςτθν τελικι αναφορά τουσ. 
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Ωσ προσ τον ςχεδιαςμό του ερωτθματολογίου καλό είναι να χρθςιμοποιοφμε ζνα 

διάγραμμα ροισ (flow chart) για τθ ςειρά των ερωτιςεων.  

Ωσ λειτουργικοποίθςθ του ερωτθματολογίου νοείται θ μετατροπι ενόσ ςκοποφ ι 

ομάδασ ςτόχων ςε κατάλλθλα ερευνθτικά ερωτιματα, τα οποία καταλιγουν ςε ςυμπαγείσ, 

απτζσ ερωτιςεισ.  

Ο ερευνθτισ μπορεί να επιλζξει μεταξφ αρκετϊν τφπων ερωτθματολογίου από 

δομθμζνο μζχρι μθ δομθμζνο. Υπάρχει όμωσ ζνασ βαςικόσ κανόνασ για τθν κατάλλθλθ 

επιλογι: όςο πιο μεγάλο είναι το μζγεκοσ του δείγματοσ τόςο πιο δομθμζνο, κλειςτό ι 

αρικμθτικό πρζπει να είναι το ερωτθματολόγιο (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Θ 

χρθςιμοποίθςθ ενόσ κλειςτοφ / δομθμζνου ερωτθματολογίου πρζπει αρχικά να ακολουκιςει 

τθν πιλοτικι φάςθ. Είναι χρονοβόρο ςτθ διαδικαςία ςτθν αρχι τθσ ζρευνασ. Θ ςφνταξθ ενόσ 

ερωτθματολογίου επιςκόπθςθσ και ςυςχετίςεων, θ πιλοτικι παρακολοφκθςθ, θ τελικι 

διαμόρφωςθ και ο κακοριςμόσ τθσ φφςθσ των δεδομζνων και των ςτατιςτικϊν μεκόδων που 

κα χρθςιμοποιθκοφν μπορεί να απαιτιςει μερικοφσ μινεσ. Εν τοφτοισ, το πλεονζκτθμά του 

είναι ότι θ ανάλυςθ των δεδομζνων γίνεται ςχετικά γριγορα, μετά τθ γνϊςθ που ζχει 

ςυςςωρευτεί ςτθν αρχικι φάςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ ζρευνασ. 

Στο ηιτθμα τθσ αποφυγισ ςφαλμάτων ςτθ διατφπωςθ των ερωτιςεων κα πρζπει να 

ςθμειωκεί ότι καλό είναι να αποφεφγονται οι κακοδθγθτικζσ ερωτιςεισ, θ διατφπωςθ 

ερωτιςεων υψθλοφ επιπζδου, οι περίπλοκεσ ερωτιςεισ, οι εκνευριςτικζσ οδθγίεσ/ερωτιςεισ, 

οι ερωτιςεισ που χρθςιμοποιοφν αρνιςεισ ι διπλζσ αρνιςεισ, οι πολλζσ ερωτιςεισ ανοικτοφ 

τφπου, οι μθ ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ κτλ. 

Οι διχοτομικζσ ερωτιςεισ (ναι/όχι) είναι (ςτθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιοφνται 

κατάλλθλα και όχι τυχαία) πολφ ςθμαντικζσ ς’ ζνα δομθμζνο ερωτθματολόγιο. Στα 

ερωτθματολόγια δε των ςυςχετίςεων με κατάλλθλθ ςτατιςτικι επεξεργαςία, μποροφν να 

προςφζρουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ςτον ερευνθτι. 

Οι ερωτιςεισ με απαντιςεισ πολλαπλισ επιλογισ μποροφν και αυτζσ να αποτελζςουν 

ζνα χριςιμο εργαλείο ςυλλογισ δεδομζνων προσ επεξεργαςία. Το ςετ των απαντιςεων 

πρζπει να είναι εντελϊσ ξεκάκαρο εννοιολογικά ϊςτε να αποφεφγεται το γεγονόσ οι 

διαφορετικοί απαντϊντεσ να ερμθνεφουν τισ ίδιεσ λζξεισ με διαφορετικό τρόπο. 
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Στισ ερωτιςεισ ιεράρχθςθσ οι απαντϊντεσ κατατάςςουν τισ απαντιςεισ με ςχετικό 

βακμό προτίμθςθσ, προτεραιότθτασ, ζνταςθσ κτλ. Ρικανϊσ δελεαςτικζσ για τουσ ερευνθτζσ 

αλλά επίπονεσ μζχρι αποκαρδιωτικζσ για τουσ απαντϊντεσ, ειδικά ςε μεγάλεσ λίςτεσ 

απαντιςεων (Wilson & McLean, 1994). 

 Οι κλίμακεσ ιεράρχθςθσ (Likert, 1932) αφοροφν τθ διαβάκμιςθ των απαντιςεων, τθν 

ζνταςι τουσ, αλλά και τθν απομάκρυνςθ από τουσ περιοριςμοφσ των διχοτομικϊν 

ερωτιςεων. Θ μετατροπι μιασ διχοτομικισ ερϊτθςθσ ςε ερϊτθςθ με κλίμακα ιεράρχθςθσ 

είναι ζνα ςχετικά απλό κζμα. 

 Οι ερωτιςεισ ανοικτοφ τφπου είναι ζνασ αρκετά ελκυςτικόσ μθχανιςμόσ για ζρευνεσ 

μικρισ κλίμακασ κυρίωσ, ι ακόμα για τμιματα ενόσ θμιδομθμζνου ερωτθματολογίου. Οι 

ανοικτοφ τφπου ερωτιςεισ είναι αυτζσ που μπορεί να περιζχουν τα «διαμάντια» των 

πλθροφοριϊν που ζνα δομθμζνο/κλειςτό ερωτθματολόγιο να μθν εντόπιηε (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007). 

 Εφιςτάται θ προςοχι, κατά τθν ςφνταξθ ενόσ ερωτθματολογίου (Sudman & Bradburn, 

1982) ςτθν ενςωμάτωςθ ευαίςκθτων ερωτιςεων. Θ διερεφνθςθ κοινωνικά ανεπικφμθτων 

ςυμπεριφορϊν (π.χ. χριςθ ναρκωτικϊν, ςεξουαλικά παραπτϊματα, βίαιθ ςυμπεριφορά, 

εγκλθματικότθτα, αρρϊςτιεσ, εργαςία και ανεργία, φυςικά χαρακτθριςτικά, ςεξουαλικι 

δραςτθριότθτα, τηόγοσ, ποτό, οικογενειακό ιςτορικό, πολιτικζσ πεποικιςεισ,  κοινωνικά 

ταμποφ κ.ά.) χριηει ιδιαίτερθσ προςοχισ ωσ προσ τθν διατφπωςθ κατάλλθλων ερωτιςεων. 

 Θ ςειρά των ερωτιςεων ςυνδζεται με τθν ιςορροπία του ερωτθματολογίου, τουσ 

ςκοποφσ, τουσ ςτόχουσ, τα ερευνθτικά ερωτιματα και τθν ευαιςκθςία τθσ ζρευνασ. Οι πρϊτεσ 

ερωτιςεισ μπορεί να διαμορφϊςουν το κλίμα και να επθρεάςουν κετικά ι αρνθτικά τθν 

ψυχολογία των απαντϊντων. Μία ςυνικθσ ςειρά που ακολουκείται είναι: 1. Δθμογραφικζσ 

ερωτιςεισ, 2. Κλειςτζσ ερωτιςεισ (διχοτομικζσ, πολλαπλϊν επιλογϊν, κλίμακεσ ιεράρχθςθσ), 

3. Ανοικτοφ τφπου ερωτιςεισ.  Ο Oppenheim (1992) υποςτθρίηει ότι και θ επί μζρουσ ςειρά ςε 

κάκε τμιμα του ερωτθματολογίου πρζπει να μεταβαίνει από γενικά ηθτιματα ςε επί μζρουσ, 

οφτωσ ϊςτε με χριςθ διχοτομικϊν ερωτιςεων να επιλζγει ι να απορρίπτει ο ερωτϊμενοσ τθ 

ςυνζχιςθ ςε πιο προςωπικά κζματα. 

 Το ςτιςιμο του ερωτθματολογίου είναι πολφ ςθμαντικό.  Ρρζπει να είναι εφκολο, 

ελκυςτικό και ενδιαφζρον και όχι περίπλοκο, αςαφζσ, απαγορευτικό και βαρετό. Εκτενισ και 

όχι ςυμπιεςμζνθ διάταξθ, διαφγεια διατφπωςθσ, απλότθτα ςχεδιαςμοφ, ξεκάκαρεσ οδθγίεσ, 
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διαβεβαιϊςεισ εμπιςτευτικότθτασ/ανωνυμίασ κτλ. είναι πολφ κετικά χαρακτθριςτικά για το 

ςτιςιμο ενόσ επιτυχθμζνου ερωτθματολογίου. 

 Οι ςυνοδευτικζσ επιςτολζσ πρζπει να δίνουν ςτοιχεία για τον τίτλο τθσ ζρευνασ, τουσ 

ερευνθτζσ, τουσ ςτόχουσ, τθ ςθμαςία και τα οφζλθ τθσ ζρευνασ, να παρζχουν διαβεβαιϊςεισ 

εμπιςτευτικότθτασ, ανωνυμίασ και μθ ανιχνευςιμότθτασ και να ευχαριςτοφν τουσ απαντϊντεσ 

εκ των προτζρων για τθ ςυνεργαςία τουσ. 

 Θ πιλοτικι αποςτολι/ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου είναι μεγάλθσ ςθμαςίασ 

και πολφ ςθμαντικι για τθν επιτυχία τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ. Εξυπθρετείται: ο ζλεγχοσ 

τθσ διαφγειασ των ερωτιςεων, των οδθγιϊν και του τρόπου διαμόρφωςθσ του 

ερωτθματολογίου, θ ανατροφοδότθςθ τθσ λειτουργικοποίθςθσ, θ εξάλειψθ αμφιςθμιϊν ι 

αδυναμιϊν ςτθ διατφπωςθ, θ ανατροφοδότθςθ του τφπου και τθσ μορφισ των ερωτιςεων, ο 

ζλεγχοσ του απαιτοφμενου χρόνου για τθ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου, ο ζλεγχοσ τθσ 

ζκταςθσ του ερωτθματολογίου, θ δθμιουργία νζων ερωτιςεων, θ επιςιμανςθ περιττϊν 

ερωτιςεων, ο ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ κωδικοποίθςθσ για τθ μετζπειτα ςτατιςτικι 

επεξεργαςία των δεδομζνων.  

 Θ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου επί τόπου είναι πολφ κετικι, κυρίωσ για 

ζρευνεσ μικρισ κλίμακασ. Τα ερωτθματολόγια που αποςτζλλονται ταχυδρομικϊσ, κυρίωσ 

εφαρμοηόμενα ςε ζρευνεσ μεγάλθσ κλίμακασ, εμπεριζχουν τον κίνδυνο ενόσ μικροφ 

ποςοςτοφ επιςτροφισ, αλλά και τθν πικανότθτα ςυμπλιρωςθσ από άτομα άςχετα προσ το 

αντικείμενο τθσ ζρευνασ.  

 Τζλοσ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων ενόσ ερωτθματολογίου πρζπει να προθγθκεί 

θ διαδικαςία τθσ επιμζλειασ. Οι Moser & Kalton (1977) κεωροφν τρεισ τισ βαςικζσ 

παραμζτρουσ τθσ επιμζλειασ: 

1. Τθν πλθρότθτα, 2. Τθν ακρίβεια και 3. Τθν ομοιομορφία. 

Ακολουκεί θ κωδικοποίθςθ των απαντιςεων και θ επεξεργαςία ςυνικωσ με τθ βοικεια ενόσ 

πακζτου Θ/Υ (ςτθν παροφςα εργαςία με το πακζτο SPSS, version 14.0).         

4.2.5 Πρόςφατεσ εξελίξεισ 

 

Είναι γεγονόσ ότι θ επιςτθμονικι βάςθ τθσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ είναι εν μζρει 

δευτερογενισ (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Στισ πρόςφατεσ εξελίξεισ τθσ εκπαιδευτικισ 
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ζρευνασ ζχουμε τθν ειςαγωγι ιδεϊν ι μεκόδων από ςφαίρεσ εκτόσ τθσ εκπαίδευςθσ, 

προϊκθςθ τθσ ζννοιασ τθσ διεπιςτθμονικισ διερεφνθςθσ, χριςθ τθσ Τεχνολογίασ τθσ 

Ρλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ, άντλθςθ κεωριϊν από τα Μακθματικά (κεωρία του 

χάουσ, κεωρία τθσ πολυπλοκότθτασ/ςυνκετότθτασ και τθσ αςαφοφσ λογικισ), άντλθςθ 

εργαλείων από τθν Γεωγραφία (Γεωγραφικά Συςτιματα Ρλθροφοριϊν, G.I.S.).   

 

4.3 Σφντομθ περιγραφι τθσ ζρευνασ, τθσ ςθμαςίασ και του ςκοποφ τθσ  

 

Σιμερα (ζτοσ κατάρτιςθσ 2011-2012) και ςτισ 13 Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ, -πλθν των 

Λδιωτικϊν Λνςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Λ.Λ.Ε.Κ.)-, λειτουργοφν 93 Δ.Λ.Ε.Κ. υπό τθν 

αιγίδα του Υπουργείου Ραιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων. Ρζντε από αυτά 

λειτουργοφν ςτθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου (ζνα ςε κάκε Νομό). Υπάρχουν όμωσ και 

ςυςτάδεσ Δ.Λ.Ε.Κ. που λειτουργοφν υπό τθν εποπτεία άλλων φορζων. 

Το Ρανεπιςτιμιο, ωσ κεςμόσ, κα μποροφςε να ςυμβάλει ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθ 

των Δ.Λ.Ε.Κ. με τον ςχεδιαςμό ανταποκρινόμενων ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ Ρρογραμμάτων, τθν 

Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν ςτισ ςφγχρονεσ διδακτικζσ μεκόδουσ, τθν διοργάνωςθ 

Θμερίδων και Σεμιναρίων που κα επικαιροποιοφν τισ γνϊςεισ τουσ και κα ενθμερϊνουν 

περιοδικά για τισ μεταβολζσ ςτο πεδίο τθσ Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ και για τθν 

Επαγγελματικι Κατάρτιςθ ςυγκεκριμζνα. Επιπλζον, με τθν δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων θ 

οποία κα εμπλουτίηεται διαρκϊσ και κα αποτελεί τθν βάςθ για κάκε περαιτζρω εξειδικευμζνθ 

μελζτθ ςχετικά με τα Δ.Λ.Ε.Κ., τθν δθμιουργία παρατθρθτθρίου των ειςερχομζνων και 

εξερχομζνων από τα αυτά, με ςτόχο τθν ςυνεχι επικαιροποίθςθ και βελτίωςθ του κεςμοφ και 

τθν μζγιςτθ δυνατι αποτελεςματικότθτά του. Με τον τρόπο αυτό, το Ρανεπιςτιμιο κα άνοιγε 

προσ τθν τοπικι του κοινωνία και κα γινόταν πόλοσ ζλξθσ για όςουσ δεν ζχουν διαφορετικά 

καμία επαφι με ζναν κεςμό Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. Εφόςον ςτθν οργάνωςθ των Δ.Λ.Ε.Κ. 

εμπλζκεται πλζον άμεςα και θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, το Ρανεπιςτιμιο, ςε ςυνεργαςία μαηί 

τθσ και ανιχνεφοντασ τισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ αγοράσ και κοινωνίασ, κα μποροφςε να 

ςυμβάλλει ϊςτε τα Δ.Λ.Ε.Κ. να καταςτοφν μοχλόσ ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφζρειασ, διεφρυνςθσ των 

εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν και ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ ειδικά των νζων θλικίασ 15/16-24 ετϊν 

που προζρχονται από ευπακι κοινωνικά ςτρϊματα, ςυμβάλλοντασ ζτςι και ςτθν πρόλθψθ 

φαινομζνων, όπωσ θ «ερθμοποίθςθ τθσ Ρεριφζρειασ» και θ νεανικι παραβατικότθτα και 
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περικωριοποίθςθ. Με δεδομζνο τθν ζλλειψθ ςχετικϊν πρωτοβουλιϊν, το Ρανεπιςτιμιο κα 

μποροφςε να κζςει ζτςι τον κεμζλιο λίκο και να γίνει πρωτοπόροσ ςτθν πρόταςθ και ςτον 

ςχεδιαςμό τθσ υλοποίθςθ τουσ. 

Τα προθγοφμενα κα απαιτοφςαν βζβαια πολλαπλάςιο χρόνο και πόρουσ. Ελλείψει δε 

μίασ κρίςιμθσ μάηασ ζγκυρων, αξιόπιςτων και επικαιροποιθμζνων δεδομζνων, προχποκζτουν 

μία πιλοτικι ζρευνα, θ οποία κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ωσ βάςθ. Θ παροφςα ζρευνα 

αποςκοπεί ςτθν απάντθςθ τεςςάρων καίριων ερωτθμάτων: α). Ροιεσ είναι οι ςθμερινζσ 

απαιτιςεισ από τθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ διεκνϊσ; β). Ρϊσ είναι θ 

ςθμερινι λειτουργία των Δ.Λ.Ε.Κ. και πϊσ αυτά ανταποκρίνονται –αν ανταποκρίνονται- ςτισ 

διεκνείσ τάςεισ και ςτισ απαιτιςεισ τθσ ΕΕ; γ). Ροιοι επιλζγουν να καταρτιςτοφν ςτα Δ.Λ.Ε.Κ. 

και γιατί; δ). Ροιεσ καλζσ πρακτικζσ για τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ του κεςμοφ κα μποροφςαν 

να αντλθκοφν από τα παραδείγματα άλλων χωρϊν και πϊσ κα μποροφςαν το Ρανεπιςτιμιο 

και οι άλλοι ςχετικοί φορείσ που φζρουν ι τυχόν αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ να τισ 

ενιςχφςουν;  

Με βάςθ τα προθγοφμενα, θ ερευνθτικι προςπάκεια εκκινεί από το πεδίο τθσ 

Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ, με οπτικι κοινωνιολογικι και προςζγγιςθ ποςοτικι και ποιοτικι.  

Στοχεφει: α). Στθν καταγραφι τθσ ιςτορικισ διαδρομισ του κεςμοφ, ϊςτε, οι γνϊςεισ 

για το παρελκόν να βοθκιςουν τθν κατανόθςθ του παρόντοσ και να βοθκιςουν ςτον 

μελλοντικό ςχεδιαςμό. β). Στθν τοποκζτθςθ και ςυγκριτικι εξζταςθ τθσ ανταπόκριςθσ, αλλά 

και των δυνατοτιτων του κεςμοφ των Δ.Λ.Ε.Κ. ςτο πλαίςιο των προτάςεων για τθν 

Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ των διεκνϊν οργανιςμϊν και τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. γ). Στθ χαρτογράφθςθ του πλζγματοσ των Δ.Λ.Ε.Κ. που λειτουργοφν ςτισ 13 

Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ υπό τθν αιγίδα διαφορετικϊν φορζων, αλλά και του πλθκυςμοφ των 

καταρτιηόμενων που ςυγκεντρϊνουν (ςε πρϊτθ φάςθ) τα Δ.Λ.Ε.Κ του Υπουργείου Ραιδείασ, 

ϊςτε να καταςτοφν εμφανείσ οι δομικζσ ανάγκεσ και αδυναμίεσ τουσ. δ). Στθν καταγραφι των 

προςφερόμενων προγραμμάτων ςπουδϊν και των προτιμιςεων των καταρτιηόμενων, για τθν 

ανίχνευςθ αντιςτοιχίασ ι αναντιςτοιχίασ μεταξφ προςφοράσ και ηιτθςθσ ειδικοτιτων. ε). Στθν 

ςκιαγράφθςθ τθσ κοινωνικισ προζλευςθσ, τθσ εκπαιδευτικισ ταυτότθτασ, των αναγκϊν και 

προςδοκιϊν, αλλά και των δυςκολιϊν ι/και ματαιϊςεων που αντιμετωπίηουν οι νζοι 

καταρτιηόμενοι και τουσ λόγουσ οι οποίοι τουσ ωκοφν ςτθν ςυγκεκριμζνθ επιλογι, μζςα από 

τθν οποία κα διαφανοφν, τόςο οι απαιτιςεισ από τον κεςμό αλλά και αδυναμίεσ που χριηουν 

κεραπείασ ι δυνατά ςθμεία που χριςουν ενίςχυςθσ, ςτϋ). Στθν άντλθςθ παραδειγμάτων και 
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καλϊν πρακτικϊν από ερευνθτικζσ προςπάκειεσ και κοινωνικζσ και εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ 

άλλων χωρϊν, οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ και τθν 

ιδιαίτερα ευάλωτθ κοινωνικά ομάδα των νζων θλικίασ 15/16-24 ετϊν. η). Στθν ανίχνευςθ των 

δυνατοτιτων δθμιουργίασ δεςμϊν των Δ.Λ.Ε.Κ. με το Ρανεπιςτιμιο, με ςτόχο τθν ποιοτικι 

τουσ αναβάκμιςθ και τθν ςφνδεςι τουσ με τθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ.  

 

4.4 Περιοριςμοί και οριοκετιςεισ τθσ ζρευνασ 
 

Θ παροφςα ζρευνα κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί ωσ ζρευνα επιςκόπθςθσ και 

ςυςχετίςεων μικρισ κλίμακασ. Είναι κατά βάςθ μία ποςοτικι ζρευνα, ενϊ παράλλθλα για το 

ίδιο κζμα διεξιχκθ μια ποιοτικι ζρευνα (Ματοφςθ, 2012). Λόγω του μεγζκουσ τθσ (μικρισ 

κλίμακασ) περιοριςτικαμε ς’ ζνα δείγμα μθ πικανοτιτων, ςε 3 ΛΕΚ τθσ Αττικισ και 1 ΛΕΚ τθσ 

Ρελοποννιςου και εφαρμόςαμε ζνα είδοσ ποςοςτιαίασ δειγματολθψίασ (αντίςτοιχο τθσ 

ςτρωματοποιθμζνθσ ςε δείγματα πικανοτιτων). Θ επιλογι τόςο του δείγματοσ, όςο και τθσ 

ςτρατθγικισ δειγματολθψίασ ζλαβε υπ’ όψθ τθσ τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ, 

το χρονοδιάγραμμα, τουσ περιοριςμοφσ του χρόνου, τθν μζκοδο ςυλλογισ των δεδομζνων, 

και τθν  μεκοδολογία.      

 

4.4.1   Χρονοδιάγραμμα τθσ ζρευνασ 

 Προκαταρκτικό Στάδιο: 01/09/2011 – 31/12/2011 

Ρροςδιοριςμόσ κζματοσ τθσ ζρευνασ, ζκταςισ τθσ και αναμενόμενων αποτελεςμάτων. 

Ρροκαταρκτικι ςυγκζντρωςθ υλικοφ.  

 

Στάδιο 1ο: 02/01/2012 – 03/2/2012 

Συγκρότθςθ του χρονικοφ των Δ.Λ.Ε.Κ. Eξζταςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ λειτουργίασ τουσ. 

Eπικαιροποίθςθ βιβλιογραφικισ επιςκόπθςθσ. Μελζτθ πολιτικϊν διεκνϊν και υπερεκνικϊν 

οργανιςμϊν και ερευνϊν ςχετικά με τθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ.  
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Στάδιο 2ο:  

04/02/2012 – 05/03/2012 

Χαρτογράφθςθ του ςυνόλου των Δ.Λ.Ε.Κ. που λειτουργοφν ςτισ 13 Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ, 

καταγραφι των προςφερόμενων Ρρογραμμάτων, ανάλυςθ των πολιτικϊν, δθμιουργία του 

πλαιςίου τθσ ζρευνασ.  

 

 

Στάδιο 3ο:  

05/03/2012 – 06/05/2012 

Καταςκευι εργαλείων για τθν άντλθςθ ποςοτικϊν (και ποιοτικϊν) δεδομζνων ςχετικά με 

τθν λειτουργία των Δ.Λ.Ε.Κ., τισ προελεφςεισ και τισ απόψεισ των καταρτιηόμενων (δομθμζνο 

ερωτθματολόγιο κλειςτοφ τφπου). Ριλοτικι δοκιμι του ερωτθματολογίου. Διανομι και 

ςυλλογι των ερωτθματολογίων ςε 4 από τα 93 Δ.Λ.Ε.Κ. (3% του ςυνόλου των 

καταρτιηομζνων). Επεξεργαςία των δεδομζνων.  

 

 

Στάδιο 4ο 

07/05/2012 – 31/08/2012 

Ρεριγραφι ςτατιςτικϊν αναλφςεων – Αναλυτικι παρουςίαςθ αποτελεςμάτων. 

Κοινωνιολογικι ανάλυςθ, ςυναγωγι ςυμπεραςμάτων, εκπόνθςθ τθσ ςχετικισ Ζκκεςθσ.  
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5. Ιςτορικζσ διαςτάςεισ και διεκνισ κατάςταςθ-Κριτικι κεϊρθςθ 

 

Θ διακιρυξθ τθσ Κοπεγχάγθσ (2002) δρομολόγθςε τθν ευρωπαϊκι ςτρατθγικι για τθν 

ενιςχυμζνθ ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (VET). Ο 

ΟΟΣΑ οργάνωςε το Learning for Jobs Project, ζνα ερευνθτικό πρόγραμμα ςτο οποίο 

ςυμμετείχαν 17 χϊρεσ και το οποίο ολοκλθρϊκθκε το 2010. Ραράλλθλα, λάμβανε χϊρα μία 

ςυμπλθρωματικι μελζτθ με τίτλο Jobs for Youth για τθν μετάβαςθ από το Σχολείο ςτθν αγορά 

εργαςίασ. Συμπεραςματικά ςθμειϊνεται ότι θ δυνατότθτα κάποιων οικονομιϊν να 

απαςχολοφν φκθνό εργατικό δυναμικό δυςκολεφει τουσ όρουσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ. Για 

να ανταπεξζλκουν οι οικονομίεσ των κρατϊν-μελϊν του ςτον παγκόςμιο ανταγωνιςμό, ο 

ΟΟΣΑ αντιπρότεινε τθν ζμφαςθ ςτθν παροχι ποιοτικών αγακϊν και υπθρεςιϊν, μζςω τθσ 

αναβάκμιςθσ των ςυςτθμάτων Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ και τθν ςφνδεςθ 

τθσ Εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ. Στο Ανακοινωκζν τθσ Μπριη (2010), θ ΕΕ τόνιςε ότι 

«Θ Ευρϊπθ προςπακεί να ανακάμψει από μια ςοβαρι οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι 

κρίςθ. Τα ποςοςτά τθσ ανεργίασ είναι υψθλά, ιδιαίτερα για τουσ νζουσ. Θ κρίςθ ενζτεινε τθν 

ανάγκθ μεταρρφκμιςθσ των οικονομιϊν και των κοινωνιϊν μασ. Θ Ευρϊπθ επικυμεί να 

παραμείνει ανταγωνιςτικι και να μθν χαρακτθρίηεται από αποκλειςμοφσ. Για να επιτευχκεί ο 

ςτόχοσ αυτόσ χρειαηόμαςτε ευζλικτα, υψθλισ ποιότθτασ ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ που να ανταποκρίνονται ςτισ ςθμερινζσ και τισ μελλοντικζσ ανάγκεσ» 

(Ανακοινωκζν τθσ Μπριη, 2010: 1). Ταυτόχρονα, πυκνϊνει ο λόγοσ για τθν δθμιουργία 

Pathways, τα οποία νοοφνται ωσ ομαλότερθ μετάβαςθ από τθν εφθβεία ςτθν ενιλικθ ηωι, 

από τθν Εκπαίδευςθ ςτθν αγορά εργαςίασ, αλλά και μετακίνθςθσ από κεςμοφσ 

υποδεζςτερουσ προσ τθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ (Harvard Graduate School of Education, 2011).  

Θ αναγκαιότθτα  τθσ Αρχικισ Κατάρτιςθσ και τθσ διαρκοφσ επικαιροποίθςθσ των 

γνϊςεων ςε κεςμοφσ Δια Βίου Μάκθςθσ τονίηεται ακατάπαυςτα, τόςο με όρουσ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ, όςο και με όρουσ κοινωνικισ προςταςίασ. Το ενδιαφζρον τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

(ΕΕ) γίνεται άμεςα εμφανζσ από το γεγονόσ ότι θ ςυμμετοχι ςε προγράμματα Δια Βίου 

Μάκθςθσ είναι ζνασ από τουσ βαςικοφσ δείκτεσ, οι οποίοι τζκθκαν ςτθν Λιςςαβόνα για τθν 

εξζταςθ τθσ πορείασ τθσ Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ. Τθν άποψθ ενιςχφει θ ςτοχοκεςία τθσ ΕΕ 

για το 2020 και μία ςειρά χρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων, όπωσ το Da Vinci, το οποίο 

ςτοχεφει και ςτθν βελτίωςθ των ικανοτιτων των νζων που διανφουν περίοδο αρχικισ 

κατάρτιςθσ, αλλά και το Grundtvig, το οποίο απευκφνεται ςε ενιλικεσ τθσ δεφτερθσ ευκαιρίασ 
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κυρίωσ. Στο (Ευρωπαϊκό και Εκνικό) Ρλαίςιο Ρροςόντων ςυγκαταλζγονται και επαγγελματικά 

προςόντα αποκτθμζνα ςε κεςμοφσ κατάρτιςθσ, τα οποία μποροφν να ενιςχφςουν το EuroPass 

των νζων. Ραράλλθλα, κακϊσ το πρόβλθμα τθσ ανεργίασ εντείνεται και οι κοινωνικζσ 

ανιςότθτεσ οξφνονται, ζρευνεσ οι οποίεσ διεξιχκθςαν αρχικά ςτθν Αγγλία και ςτθν Σκωτία και 

ςτθ ςυνζχεια και ςε άλλεσ χϊρεσ, ειςιγαν τον όρο «NEETS» (Not in Education, Employment or 

Training) (Raffe, 2003/ House of Commons, 2010).   

Ο όροσ «NEETS» χρθςιμοποιείται για να χαρακτθρίςει τουσ εφιβουσ και νεαροφσ 

ενιλικεσ 15/16-24 ετϊν, οι οποίοι δεν εργάηονται, αλλά οφτε ςυμμετζχουν ςε κάποιο 

Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ ι Κατάρτιςθσ. Το φαινόμενο των NEETS ςυνδζεται με τθν ςχολικι 

διαρροι και τθν ζλλειψθ Αρχικισ Κατάρτιςθσ, και με ςυνζπειεσ όπωσ θ νεανικι 

παραβατικότθτα, θ χρόνια ανεργία, θ φτϊχεια, ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ και ο πρόωροσ 

κάνατοσ. Ρλιττει κυρίωσ νζουσ προερχόμενουσ από αςκενζςτερα οικονομικά ςτρϊματα και 

λαμβάνει ολοζνα μεγαλφτερεσ διαςτάςεισ. Θ ΕΕ υιοκζτθςε τον όρο και ξεκίνθςε μία ςειρά 

δράςεων κατά του φαινομζνου ςτο πλαίςιο του The Moving Project. Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, περιςςότερο από το 1/3 των νζων θλικίασ 15-24 ετϊν είναι «NEETS». 

"Being NEETS between the ages of 16-18 is a major predictor of later 

unemployment, low income, teenage motherhood, depression and poor 

physical health" (Το να ανήκεις ζηοσς NEETS ζε μια ηλικία από 16-18 είναι μία 

πολύ ζίγοσρη πρόβλευη ηης μεηέπειηα ανεργίας, ηοσ ταμηλού ειζοδήμαηος, μιας 

εγκσμοζύνης ζε νεαρή ηλικία, ηης καηάθλιυης και ηης κακής θσζικής σγείας) . 

Ζρευνεσ ςε διάφορεσ χϊρεσ δείχνουν ωσ ζνα ςτακερό αίτιο για τθν χρόνια ανεργία των νζων 

και τισ ςυνζπειζσ τθσ, και το ςφμπλεγμα κοινωνικισ προζλευςθσ, ςχολικισ διαρροισ και 

ζλλειψθσ Αρχικισ Κατάρτιςθσ. Το ερευνθτικό ενδιαφζρον ςυγκρατεί ςτακερά το ηιτθμα των 

ανιςοτιτων. Το φψοσ τθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ςτο οποίο φτάνει κανείσ εξακολουκεί να 

είναι ανάλογο με το άκροιςμα των ποικίλων κλθρονομθμζνων κεφαλαίων (Bourdieu, 2008) 

που διακζτει, τα οποία επιδροφν εξ’ αρχισ, τόςο ςτθν επιλογι, όςο και ςτθν απόρριψθ 

κάποιων επιλογϊν. Είτε με βάςθ κριτιρια αντικειμενικισ δυςκολίασ, είτε όμωσ και ςτθ βάςθ 

ςτερεοτφπων που αφοροφν αντιλιψεισ για τθν Εκπαίδευςθ και τθν Κατάρτιςθ και ςε ςχζςθ 

με τθν κοινωνικι προζλευςθ και τθν αυτοαντίλθψθ (Archer, Hutching & Ross, 2003). 

Τα Δ.Λ.Ε.Κ. ςυνδζονται άμεςα με όλα τα προθγοφμενα. Εντάςςονται ςτθ δομι τθσ Δια 

Βίου Μάκθςθσ, ανικουν ςτθ Μεταδευτεροβάκμια μθ-Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, 

κατατάςςονται ςτο επίπεδο 4 του (Εκνικοφ και Ευρωπαϊκοφ) Ρλαιςίου Ρροςόντων. Στα 

Δ.Λ.Ε.Κ. απευκφνονται κατά κφριο λόγο νζοι προερχόμενοι από αςκενζςτερα οικονομικά 
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κοινωνικά ςτρϊματα θλικίασ 15/16-24ετϊν, θ οποία πλιτετται ιδιαίτερα από τθν οικονομικι 

κρίςθ και βαρφνεται με υψθλότατα ποςοςτά ανεργίασ, τα οποία τον Απρίλιο του 2011 

ζφταναν ςτο 37% και ζχουν αυξθκεί (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011). Το ποςοςτό των νζων ςτθν Ελλάδα, οι 

οποίοι ζχουν ολοκλθρϊςει το πολφ τθν Κατϊτερθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ χωρίσ να 

ςυνεχίςουν ςε περαιτζρω Εκπαίδευςθ ι Κατάρτιςθ ανερχόταν το 2010 ςτο 13,7% (Eurostat, 

2011). Με βάςθ τισ διεκνείσ τάςεισ, τισ προτάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) για τθν 

Εκπαιδευτικι Ρολιτικι, τα παραδείγματα καλϊν πρακτικϊν άλλων χωρϊν και ειδικά ςτθν 

παροφςα ιδιαιτζρωσ δυςμενι για τθν Ελλάδα οικονομικι-κοινωνικι ςυγκυρία, θ ενίςχυςθ 

των Δ.Λ.Ε.Κ. μζςω τθσ ποιοτικισ τουσ αναβάκμιςθσ κρίνεται ωσ αναγκαία. Στο ηιτθμα φαίνεται 

ότι εγκφπτει και το Υπουργείο Ραιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων, γεγονόσ που 

αναδεικνφει θ «κινθτικότθτα» θ οποία παρατθρείται γφρω από τον ςυγκεκριμζνο κεςμό κατά 

τθν τελευταία διετία.  Συγκεκριμζνα, τα Δ.Λ.Ε.Κ., τα οποία ξεκίνθςαν τθν λειτουργία τουσ το 

1992 προςφζροντασ Ρρογράμματα Αρχικισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, προςφάτωσ 

εντάχκθκαν ςτθ Δια Βίου Μάκθςθ (Ν. 3879 / 2010), με ςκοπό να προςφζρουν Ρρογράμματα 

Αρχικισ, αλλά και Συνεχιηόμενθσ Κατάρτιςθσ ςε ςυνεργαςία και με τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ. 

Θ ζκδοςθ «επιταγϊν αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ» ι «κουπονιϊν εκπαίδευςθσ» 

(Voucher) και θ ανάκεςθ ζργου για τθν μελζτθ των υποτροφιϊν που χορθγοφνται από τα 

Δ.Λ.Ε.Κ. είναι επίςθσ ενδεικτικά.  

Ωςτόςο, θ εφρεςθ ποριςμάτων εκτενοφσ εξειδικευμζνθσ ζρευνασ για τα Δ.Λ.Ε.Κ., θ 

οποία κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ωσ βάςθ για τθν βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τουσ δεν 

ςτάκθκε δυνατι. Θ πλθροφόρθςθ που κα αποτφπωνε μία πρϊτθ μόλισ ςκιαγράφθςθ του 

χϊρου υπιρξε αποςπαςματικι και ςυγκεχυμζνθ και οφείλεται ςτθν διαςπορά των ιςτορικϊν 

πθγϊν, ςτθν ζλλειψθ κοινωνιολογικισ ανάλυςθσ, ςτθν αποςπαςματικότθτα 

ποςοτικϊν/ςτατιςτικϊν δεδομζνων και τον περιοριςμό των μαρτυριϊν ςε δθμοςιεφματα 

δθμοςιογραφικοφ Τφπου. Θ πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ ζγκυρεσ και αξιόπιςτεσ δεν είναι 

πάντοτε εφκολθ. Θ διαςπορά τουσ εκτείνεται ςε διαφορετικζσ πθγζσ, οι οποίεσ δεν ςυνιςτοφν 

ζνα «ςϊμα άντλθςθσ πλθροφοριϊν» ι μία  θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων που κα επζτρεπε 

τθν άμεςθ πρόςβαςθ. Κάποιεσ από τισ πθγζσ είναι τα ΦΕΚ που διαγράφουν ζμμεςα και 

αποςπαςματικά τθν ιςτορικι τουσ διαδρομι από το 1992 (ζτοσ ίδρυςθσ) ζωσ και το τρζχον 

ζτοσ· διάςπαρτα ςτατιςτικά δεδομζνα που αντλοφνται άμεςα ι ζμμεςα από τουσ φορείσ οι 

οποίοι κατά καιροφσ φιλοξζνθςαν κεςμικά τα Δ.Λ.Ε.Κ.· οι (πολφ ςυχνά ανακριβείσ) 

πλθροφορίεσ που παρζχονται ςτισ ιςτοςελίδεσ των μονάδων· οι αναφορζσ –μικρότερεσ ι 
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εκτενζςτερεσ- ςτισ Εκκζςεισ τθσ Ελλάδασ *National Reports+ ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ τθσ 

με τον ΟΟΣΑ και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

Ραρά τα National Reports ςτουσ προαναφερόμενουσ Οργανιςμοφσ, δεν βρζκθκε 

μελζτθ θ οποία να εντάςςει προσ εξζταςθ τα Δ.Λ.Ε.Κ. ωσ φορζα Κατάρτιςθσ ςτο διεκνζσ και 

ευρωπαϊκό πλαίςιο ι/και να τα εξετάηει εντόσ του ςυνόλου του Εκπαιδευτικοφ Συςτιματοσ, 

π.χ. ςε ςφγκριςθ με τθν προθγοφμενθ βακμίδα και τθν ςχολικι διαρροι, ι/και τθν επόμενθ 

ςτθν περίπτωςθ μετακίνθςθσ προσ τθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ. Ι και ζνα παρατθρθτιριο, το 

οποίο κα κατζγραφε ανά ζτοσ κατάρτιςθσ τισ διαδρομζσ των αποφοίτων, δίδοντασ ςτοιχεία 

για τθν απαςχολθςιμότθτα μετά τθν Ριςτοποίθςθ και ςτθν ανταπόκριςθ των Δ.Λ.Ε.Κ. ςτθν 

αγορά εργαςίασ. Αντικζτωσ, οι πλθροφορίεσ που διαδίδονται ευρφτερα είναι αυτζσ που 

παρζχουν τα δθμοςιογραφικά δθμοςιεφματα και όςεσ μεταδίδονται «ςτόμα με ςτόμα» 

μεταξφ των ενδιαφερόμενων. Οι μαρτυρίεσ των τελευταίων, ςυνθκζςτερα καταγράφουν 

δυςαρζςκεια για τον τρόπο λειτουργίασ και τθν αναποτελεςματικότθτα του κεςμοφ, με δφο 

λόγια τθν απαξία των Δ.Λ.Ε.Κ., ακόμθ και από όςουσ φοιτοφν ςε αυτά. Ο όροσ NEETS μόλισ 

ειςάγεται με αρχικζσ μελζτεσ και ςτθν Ελλάδα (Ραπαδάκθσ, Χουρδάκθσ, Καμζκθσ, 2011), αλλά 

επαρκι δεδομζνα και αναλφςεισ δεν υπάρχουν. Το φαινόμενο ςτθν Ελλάδα δεν ζχει 

ερευνθκεί. Ωςτόςο, το ποςοςτό τθσ ανεργίασ που πλιττει τθν ςυγκεκριμζνθ –ζτςι και αλλιϊσ- 

ευπακι κοινωνικι ομάδα, ςε ςυνδυαςμό με τθν προτίμθςθ που δείχνουν ςε αυτά οι 

αςκενζςτεροι οικονομικά και το ποςοςτό όςων δεν ςυνεχίηουν ςε κάποια μορφι 

Εκπαίδευςθσ ι Κατάρτιςθσ μετά τθν Κατϊτερθ Δευτεροβάκμια, είναι ενδεικτικά ότι το 

φαινόμενο αφορά και τουσ νζουσ ςτθν Ελλάδα. Εφόςον θ ζλλειψθ Αρχικισ Κατάρτιςθσ 

υπογραμμίηεται ωσ ζνα των αιτίων που ωκοφν ςτο φαινόμενο, τα Δ.Λ.Ε.Κ., προςφζροντασ 

προγράμματα Αρχικισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ευπρόςιτα ςτουσ αςκενζςτερουσ 

κοινωνικά νζουσ, ελκυςτικά ςε αυτοφσ, ανταποκρινόμενα ςτισ ανάγκεσ τουσ και 

αποτελεςματικά ςτθν διεφρυνςθ των ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ ι/και μετακίνθςισ τουσ προσ 

τθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ, δυνθτικά, μποροφν να ςυμβάλουν και ςτθν άμβλυνςθ του 

φαινομζνου τθσ ανεργίασ και, κατ’ επζκταςθ, των NEETS.  

6. Δπιζκόπηζ η βιβλιογπαθίαρ 

6.1 Παιδαγωγικό Ινζ ηιηούηο (2008) Έπεςνα απαζ σόληζ ηρ αποθοίηων ανωηέπος 

κύκλος δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζ ηρ (ΤΔΔ- Δνιαίο Λύκειο) 

(Από ηο: Καηζ ήρ, 2011) 
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Ιζ ηοπικό: Οη θνηλσληθννηθνλνκηθέο αι ι αγέο επηδξνχ λ θαηαι πηηθά ζηελ απαζρφι εζε  

ησλ λέσλ,  ε  ζέζ ε  ησλ νπνίσλ  ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαηέζηε  εμφρσ ο επάι σηε, ε  δε 

έληαμε  (ησλ λέσλ) ζ'  απηήλ αθφκα πην δχζθ νι ε  θαη πξνβι εκαηηθή (Καηζή ο, 2010). Η 

ελζσ κάησ ζε  ησλ λέσλ ζηελ θνηλσλία δελ γίλεηαη απηφκαηα, νχηε είλαη ζαθψο 

νξηνζεηεκέλε. Ο πξνβιε καηηζκφο γηα ηε  κεηάβαζε  ησλ λέσλ απφ ην ζρνι είν ζηελ 

εξγαζία  βξίζθ εηαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξν ληνο εθπαηδεπηηθψλ θνξ έσλ αι ι ά θαη 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ αζρνι νχληαη κε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο πνι ηηηθήο (Σηάλνπ-

Κχξγηνπ, 2010).  

Σηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσ πατθήο Έλσζεο, νη ζρεηηθέο κε ηελ 

εθπαίδεπζε /αξρηθή θαηάξηηζε  θαη απαζρφι εζε  πι εξνθνξίε ο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα 

ηελ άζθ εζε  πνι ηηηθήο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, ζπι ι έγνληαη κέζ α απφ "Έξεπλεο 

Απνθνίησ λ". Μεξηθέο απφ ηηο έξεπλεο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο εζληθέο 

ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο, ζην πι αίζην θαηαγξαθήο ηνπ ζπλνι ηθνχ πι εζπζκ νχ,  ή απφ ηηο 

ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο ησ λ Υπνπξγείσλ Παηδείαο θαη Δξγαζίαο, ζην πι αίζην 

θαηαγξαθήο ηνπ καζεηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Βέι γην, Γαλία, Σθαλδηλαβηθέο 

ρψξεο, Γεξκαλία) θαη πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσ ο γεληθνχ ελδηαθέξν ληνο ζηνηρεία γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε  ησλ απνθνίησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη 

"Έξεπλεο Απνθνίησλ", ζην πι αίζην ησλ δνκψλ απηψλ, δηεμάγνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ζε αληηπξνζσ πεπηηθά δείγκαηα απνθνίησλ δηαθφξσλ ζρνι ηθψλ ηχπσλ θαη 

επηπέδσλ εθπαίδεπζε ο, 1-3 ρξφληα κεηά ηελ απνθνίηεζε, ζπλήζσ ο κε ηαρπδξνκηθφ 

εξσηε καηνι φγην ή ηει εθσλ ηθέο ζπλεληεχμεηο θαη πεξηιακβάλνπλ πι ήζνο πνζνηηθψλ 

αι ι ά θαη πνηνηηθψλ κεηαβι εηψλ, φπσο: θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν,  ζρνι ηθή 

επίδνζε , εθπαηδεπηηθή θαη επαγγει καηηθή δηαδξνκή, αλαδξνκηθή -κεληαία ή 

εμακε ληαία- θαηαγξαθή ηεο επαγγει καηηθήο θαηάζηαζεο θαηά ηε  δηαδξνκή κε 

ππνθεηκεληθή εθηίκεζή ηεο, επαγγει καηηθή θαη γεσ γξαθηθή θηλεηηθφηεηα, ζηάζε  

απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε  θαη ηελ εξγαζία, απνδνρέο, ηθαλνπνίεζε  απφ ηελ εξγαζ ία, 

ζηαζεξφηεηα απαζρφι εζε ο, ζπκκεηνρή ζε ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε , ζηξαηεγηθέο 

αλαδήηεζεο θαη εχξεζ εο εξγαζίαο, επαγγει καηηθέο πξνζδ νθίεο, θηι . Σε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ηελ έξεπλα επηζθφπεζε ο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή κεηά ηελ απνθνίηεζε 

(cross sectional survey) αθνι νπζεί δηαρξνληθή έξεπλα γηα ηε  δηεξεχλεζε  ησλ ηδίσλ 
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κεηαβι εηψλ ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Η ρψξα καο, κέρξη πξφζθα ηα, ζρεδφλ απνπζ ίαδε 

απφ ηε  ζπδήηεζε  θαη ηνλ πξνβι εκαηηζκφ ζε επξσ πατθφ επίπεδν γηα ηε  κεηάβαζε ησλ 

λέσλ απφ ην ζρνι είν ζηελ αγνξά εξγαζ ίαο. Γελ δηέζεηε ηα αλαγθαία έγθπξα πνζνηηθά 

θαη πνηνηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα επέηξεπαλ κηα ηέηνηα ζπκκεηνρή αι ι ά ηα νπνία 

πξσηίζησ ο ζα βνεζνχ ζαλ ζηελ αλάι πζε  ηεο ζχ λζεηεο ζρέζε ο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη αγνξάο εξγαζίαο θαη ζηε ι ής ε  κέηξσλ εξγαζηαθήο θαη εθπαηδεπηηθήο 

εζληθήο πνι ηηηθήο γηα ηε  κεηάβαζε. Τει επηαία, φκσο, ε  αχμεζε  ηεο αλεξγίαο, ηεο 

ππναπαζρφι εζε ο θαη ηεο εηεξναπαζρφι εζε ο αλάκεζ α ζηνπο απνθνί ηνπο φι σλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, ζπλεηέι εζε ζην λα εληαζεί ν πξνβι εκαηηζκφο θαη ζηελ 

Δι ι άδα θαη λα ζπλεηδεηνπνηεζεί ε  αλαγθαηφηεηα γηα ηε ζπγθέληξσ ζε θαη κει έηε 

ηέηνησλ ζηνηρείσλ.  Οη πξψηεο πξνζπ άζεηεο πεξηνξίζηεθαλ ζηελ επηζήκαλζε  ηνπ 

πξνβιή καηνο θαη ζηελ επηζθφπεζε  ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαη ηεο εκπεηξίαο 

άι ι σλ ρσ ξψλ (πρ. ΟΔΔΚ, 1994). Παξάι ι ε ι α έγηλαλ κηθξήο θι ίκαθαο έξεπλεο 

απνθνίησλ ζην πι αίζην εθπφλεζε ο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ (πρ. Γεκεηξφπνπι νο Β., 

1991 θαη Παι αηνπάλνπ Π., 1991). Σήκεξα ζηε  ρψξα καο νη ζπζηεκαηηθφηεξεο 

πξνζπ άζεηεο ζπ ι ι νγήο θαη κει έηεο ζηνηρείσλ πνπ αθνξν χλ ηε  κεηάβαζε  γίλνληαη απφ: 

α. ην Δζληθφ Παξαηεξεηήξην Απαζρφι εζε ο (ΔΠΑ) β.ηελ Δζληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζί α 

ηεο Δι ι άδνο (ΔΣΥΔ) γ. εθπαηδεπηηθνχο θνξείο. 

 

Σκοπόρ / ζηόσοι: Σθνπφο ηεο Έξεπλαο Απνθνίησλ είλαη «ε  δηεξεχλεζε  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικ αηηθψλ δηαδξνκψλ ησλ απνθνί ησλ ηνπ αλψηεξνπ θχθι νπ 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΤΔΔ, Δληαίν Λχθεην), ηνπ βαζκνχ θαη ηεο πνηφηεηαο 

έληαμήο ηνπο ζηελ απαζρφι εζε  6 ½ ρξφληα κεηά ηελ απνθνί ηεζε  απφ ην ζρνι είν 

θαζψο θαη ηεο εθπι ήξσ ζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγει καηηθψλ ηνπο ζρεδίσλ». 

 

Μεθοδολογία Έπεςναρ:  Απνηει είηαη απφ δχν παξάι ι ε ι εο έξεπλεο, νη νπνίεο 

δηεμήρζεζαλ ηαπηφρξνλα. Σηε  κία ζπκκεηείραλ απφθνηηνη εκεξήζησλ ΤΔΔ (Έξεπλα 

Απνθνίησ λ ΤΔΔ) θαη ζηελ άι ι ε  απφθνηηνη εκεξήζησλ Δληαίσλ Λπθείσλ (Έξεπλα 

Απνθνίησ λ Δληαίνπ Λπθείνπ). Τν δείγκα απφ ηα ΤΔΔ είλαη πνι χ κεγαι χηεξν απφ ην 

δείγκα ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ (εηεξνβαξήο έξεπλα). Απηφ επηηξέπεη ζηελ Έξεπλα 
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Απνθνίησ λ ΤΔΔ ηελ πξαγκαηνπνίεζε  ζηαηηζηηθψλ αλαι χζεσλ ησλ δεδνκέλσλ θαηά 

ηνκέα-εηδηθφηεηα ΤΔΔ. Δίλαη δηαρξνληθή έξεπλα (longitudinal survey), ε  νπνία 

δηεμήρζε  ζε  δχν θάζεηο. 

 

Σηελ Α΄ θάζε  ζπκκεηείραλ 11.629 καζεηέο ηνπ Β‟ θχθι νπ ΤΔΔ ζρνι ηθνχ έηνπο 2000-

2001, απφ ην ζχ λνι ν ησλ 26.675 ηει εηνθνίησλ ηνπ Β‟ θχθι νπ ΤΔΔ (πεξίπνπ ην 44% 

ησλ καζεηψλ), πξνεξρφκελνη απφ 208 απφ ηα ππάξρνληα ηφηε 448 ΤΔΔ. Οη 

ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο ζπκπι ήξσ ζαλ δηζέι ηδν εξσηε καηνι φγην ζηελ ηάμε  ππφ ηελ 

επνπηεία ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνι είνπ. Toλ Σεπηέκβξην ηνπ 2007 εζηάι ε  ηαρπδξνκηθή 

επηζηνι ή ζηα 11.629 άηνκα πνπ έι αβαλ κέξνο ζηελ Α΄ θάζε  ηεο έξεπλαο. Σηφρνο ηεο 

επηζηνι ήο ήηαλ ε  ελεκέξσ ζε  ησλ απνθνί ησλ γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο Β΄ θάζεο ηεο 

έξεπλαο θαη ε  πξνηξνπή ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζε ηε ι εθσληθή ζπλέληεπμε. Τει ηθά ζηηο 

ηε ι εθσληθέο ζπλεληεχμεηο (Β‟ θάζε  ηεο έξεπλαο) έι αβαλ κέξνο 5.780 άηνκα απφ ηα 

11.629 άηνκα πνπ ζπκπι ήξσ ζαλ εξσηεκαηνι φγην ζηελ Α΄ θάζε  [βαζκφο 

αληαπφθξηζεο (response rate)=49,7%].  

 

Σςμπεπάζ μαηα: Η δηαθνξνπ νίε ζε  φζνλ αθνξά  ηελ πξνζα ξκνγή ζηε  δνκή 

απαζρφι εζε ο, πνπ παξνπζηάδεηαη κεηαμχ ησλ απνθνίησλ ΤΔΔ θαη Δληαίνπ Λπθείνπ 

ζηα πξψηα ρξφληα κεηά ηελ απνθνίηεζε  απφ ην ζρνι είν, κπνξεί λα απνδνζεί ζηε 

δηαθνξνπ νηεκέλε  “εξγαζηαθή εηνηκφηεηα” ησλ δχν θαηεγνξηψλ απνθνί ησλ ηελ πεξίνδν 

απηή. Οη απφθνηηνη ησλ ΤΔΔ, έρνληαο εκπι αθεί ζε ρακε ι φηεξν πνζνζ ηφ απφ ηνπο 

απνθνίηνπο ηνπ γεληθνχ ξεχκαηνο ζηε κεηαδεπηεξνβάζ κηα εθπαίδεπζε  / θαηάξηηζε  θαη 

έρνληαο εθπι εξψζε η λσξίηεξα ηηο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο (νη άλδξεο), 

εκθ αλίδνληαη θαη λσξίηεξα “έηνηκνη” γηα έληαμε ζηελ απαζρφι εζε , ηελ πεξίνδν πνπ 

κεγάι ε  κεξίδα απνθνί ησλ ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ κεηαζέηνπλ ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα 

νι νθι ήξσζεο ηεο δηαδηθαζία ο κεηάβαζεο ζηελ απαζρφι εζε , ι φγσ ζπνπδψλ θαη 

ζηξαηησ ηηθψλ ππνρξεψζ εσλ.  Όηαλ απηή ε  δηαδηθαζία  νι νθι εξσ ζεί, είλαη εχι νγε  ε  

ππφζεζε  φηη ε  ζπλνι ηθή εηθφλα γηα ηνπο απoθνί ηνπο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ ζα αι ι άμεη, 

εθφζνλ  εθείλνη πνπ ην δηάζηεκα ηεο Β΄ θάζεο ηεο έξεπλαο  θαηαγξάθεθαλ σο 

“αλελεξγνί”, θπξίσ ο ι φγσ ζπνπδψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε , ζα 
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δηαπξαγκαηεπηνχλ ηελ είζνδ φ ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο έρνληαο ηζρπξά εθπαηδεπηηθά 

δηαπηζηεπηήξηα. Τελ ππφζεζε  απηή εληζρχνπλ θαη ηα απνηει έζκ αηα πξφζθ αηεο έξεπλαο 

(Καξακεζί λε, 2008), ζχκθσλα κε ηα νπνία, 5-7 ρξφληα κεηά ην ηέι νο ησλ ηξηηνβάζκησλ 

ζπνπδψλ, ν βαζκφο έληαμεο ζηελ απαζρφι εζε  ησλ απνθνί ησλ παλεπηζηεκίνπ (νη 

νπνίνη ζηε  ζπληξηπηηθή ηνπο πι εηνλφηεηα αληι νχλ ηελ θαηαγσ γή ηνπο απφ ηνλ γεληθφ 

ηχπν δεπηεξνβάζκηνπ ζρνι είνπ) είλαη πνι χ  πς ει φηεξνο (84% απαζρνι νχκελνη) απφ 

ηνλ βαζκφ έληαμεο πνπ δηεξεπλήζεθε ζηελ παξνχζα  έξεπλα γηα ηνπο απνθνίηνπο 

Δληαίνπ Λπθείνπ ζηα 6 ½ ρξφληα κεηά ηελ απνθνίηεζε  απφ ην ζρνι είν (56,7% 

απαζρνι νχκελνη). Σην ζε κείν απηφ ρξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί φηη γηα κηα νκάδα 

απνθνίησλ Δληαίνπ Λπθείνπ (κηθξή σζη φζν ζε πνζνζ ηηαία αλαι νγία) νη πξννπ ηηθέο 

πς ε ι ήο θαη πνηνηηθήο ελζσ κάησ ζεο ζηελ απαζρφι εζε  δελ είλαη θαζφι νπ επνίσλεο. 

Πξφθεηηαη γηα εθείλνπο πνπ ζηε  Β΄ θάζε  ηεο έξεπλαο αλέθεξα λ φηη δελ είραλ θακία 

πεξαηηέξσ  εθπαίδεπζε /θαηάξηηζε  κεηά ην ζρνι είν. Δληζρπηηθφ απηήο ηεο εθηίκεζ εο 

είλαη θαη ην γεγνλφο φηη, ηελ επνρή ηεο Β΄ θάζε ο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, γηα ηελ 

ππννκάδα απηή δηαπηζηψζεθε κηθξή δηείζδπζε  ζηελ απαζρφι εζε  (52,1%) θαη πς ε ι φ 

πνζνζ ηφ αλεξγίαο (22,2%). 

 

Οη ηδηαηηεξφηεηεο θαη νη δηαθνξέο πνπ δηαπηζηψζεθαλ κεηαμχ ησλ απνθνί ησλ ΤΔΔ θαη 

Δληαίνπ Λπθείνπ φζνλ αθνξ ά ηε  κεηάβαζή ηνπο απφ ην ζρνι είν ζηε  δνκή ηεο 

απαζρφι εζε ο δελ πξέπεη λα αθήζν πλ ζην πεξηζψξην ηε  γεληθή εηθφλα πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηνπο γεληθνχο κέζν πο φξνπο. Σηα βαζηθά πξνβιήκαη α ηεο αλεξγίαο, ησλ ρακει ψλ 

απνδνρψλ θαη ηεο εηεξναπαζρφι εζε ο, πνπ αληηκεησ πίδνπλ νη λένη ηα ηει επηαία ρξφληα, 

ηα νπνία, φπσ ο δηαπηζηψζε θε θαη ζηελ έξεπλα απηή, θάζε άι ι ν παξά έρνπλ εθι είς εη, 

έρεη πξνζηεζεί θαη ε  έι ι εηςε  ζηαζεξφηεηαο ζηελ απαζρφι εζε . Όπσ ο δηαπηζηψζεθε, ηα 

πνζνζ ηά πξνζ σ ξηλήο θαη κεξηθήο απαζρφι εζεο δελ είλαη θαζφι νπ ακει εηέα ζηνπο 

απνθνίηνπο θαη ησλ δχν ηχπσλ ζρνι είνπ. Φαίλεηαη φηη ε  επηζθαιήο απαζρφι εζε  

απνηει εί πι ένλ ελδεκηθφ ζηνηρείν ηεο ει ι εληθήο (θαη φρη κφλν) αγνξάο εξγαζίαο, αθν χ 

επεθηείλεηαη θαη ζηνπο απνθνίηνπο παλεπηζηεκίνπ. Οη ς πρνι νγηθέο θαη θνηλσληθέο 

παξελέξγεηεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη πνι ι έο. Όπσο έρεη ππνζ ηεξηρζεί, «ην 

αίζζ εκα ηεο αλαζθ άι εηαο σο πξνο ηηο πξννπ ηηθέο ζηαζεξήο εξγαζηαθήο έληαμεο θαη 

επαγγει καηηθήο απνθαηάζηαζε ο πξνθαι εί θαζπζηέξε ζε  ηεο νηθνλνκηθήο 
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αλεμαξηεηνπνίε ζεο ησλ λέσλ απφ ηνπο γνλείο θαη εγθαηάι εηςε  ηεο γνληθήο ζηέγεο, 

θαζψο θαη αλαβνι ή ηεο απφθηεζεο παηδηψλ γηα κεγαι χηεξεο ε ι ηθίεο». (Καξακεζίλε, 

2008). 

 

6.2 Η ΕΕΚ ςτθν Ελλάδα – Cedefop, 2002 (PANORAMA) 

 Στθ μελζτθ αυτι μπορεί κανείσ να βρει ςυγκεντρωμζνα πολλά ςτοιχεία που αφοροφν 

τόςο το εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ Ελλάδασ γενικότερα, όςο και τισ διάφορεσ διαδρομζσ 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, ειδικότερα (βλ. διάγραμμα 6.2). 
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Διάγραμμα 6.2 Διαδρομζσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ του ελλθνικοφ  

                         εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ 

Σε ότι αφορά τα δθμόςια ΛΕΚ, το ζτοσ αναφοράσ 2001, ιταν 138 του ΟΕΕΚ, 34 του 

ΟΑΕΔ και 41 ιδιωτικά, εποπτευόμενα από τον ΟΕΕΚ (μελζτθ, ςελ. 27). Το ζτοσ 2011-12 (τθσ 

παροφςασ ζρευνασ) ζχουμε 93 του ΟΕΕΚ (μείωςθ 32,6%), 31 του ΟΑΕΔ (μείωςθ 8,8%) και 43 

ιδιωτικά (αφξθςθ 4,9%) από πρόςφατα ςτοιχεία τθσ ΓΓΔΒΜ (ςτοιχεία για voucher). Αν 

ςυγκρίνει δε κανείσ το ςπουδαςτικό δυναμικό (ςελ. 27) μεταξφ 2001 και 2011 τότε ζχουμε μια 
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δραματικι μείωςθ από 30.475 καταρτιηόμενουσ ςε 6535 (μείωςθ 78,6%). Από τα ςτοιχεία τθσ 

ΓΓΔΒΜ (που αφοροφν τα voucher) ζχουμε ςυνολικά φοιτοφντεσ το βϋ εξάμθνο 2011-12 ςτα 93 

ΔΛΕΚ του ΥΡΔΒΜΚ, τα 9 ΛΕΚ του ΕΚΑΒ, τα 7 ΛΕΚ του ΟΤΕΚ και τα 43 ιδιωτικά ΛΕΚ 13.657 

καταρτιηόμενουσ. Αν ςυγκρικοφν με τουσ 46.174 του βϋ εξαμινου του 2000 (μελζτθ ςελ. 28) 

τότε ζχουμε μία μείωςθ του ςυνόλου των καταρτιηόμενων κατά 70,4%. 

Με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ αυτισ ο κεςμόσ των ΛΕΚ είχε μια πολφ κετικι πορεία 

κατά τθ δεκαετία του ’90, με αποκορφφωμα το 1999. Θ ςταδιακι πτωτικι πορεία που άρχιςε 

να καταγράφεται και ςτθ μελζτθ αυτι από το 2000 και μετά, οδιγθςε ςτο ςθμερινό δφςκολο 

και οριακό ςθμείο.   

 

6.3 Δομζσ Συςτθμάτων Εκπαίδευςθσ –Ελλάδα 2009/10- Cedefop, 2010 
 
 
Στθ μελζτθ αυτι (ςελ. 39/59) αναφζρεται ότι λειτουργοφν 114 ΔΛΕΚ του ΟΕΕΚ και 53 ΛΛΕΚ. 

Ραρατθροφμε δθλαδι από το 2001 μζχρι το 2009/10 μία πτϊςθ του αρικμοφ των ΔΛΕΚ από 

138 ςε 114 (μείωςθ 17,4%) και μια αφξθςθ των ιδιωτικϊν ΛΕΚ από 41 ςε 53 (αφξθςθ 29,3%). 

Λειτουργοφν επίςθσ (το ζτοσ 2009/10) 28 ΛΕΚ του ΟΑΕΔ και άλλα (χωρίσ να αναφζρεται ο 

αρικμόσ τουσ) που υπάγονται ςτο ΕΚΑΒ και τον ΟΤΕΚ. Οι ειδικότθτεσ είναι περίπου 200 

(ςυγκρίςιμεσ με τισ ςθμερινζσ 222). Ο αρικμόσ των καταρτιηόμενων (ςε ΔΛΕΚ και ΛΛΕΚ) 

υπολογίηεται (για το 2009/10) περίπου ςτισ 16.000 / εξάμθνο (ςελ. 41/59), ςαφϊσ μειοφμενοσ 

κατ’ ζτοσ (13.657 το βϋ εξάμθνο 2011-12). Στο διάγραμμα 6.3 παρουςιάηεται θ δομι του 

ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, όπωσ περιζχεται ςτθν πιο πάνω ζκκεςθ  Cedefop,2010. 
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Διάγραμμα 6.3 Δομι του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ (Cedefop,2010) 
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6.4 Μελέηη για ηη Σύνδεζ η Για βίος Δκπαίδεςζ ηρ με ηην Απαζσόληζ η 

 (Καηζήρ, 2011) 

 

Η κει έηε επηρεηξεί λα θαηαγξάς εη ηα πξνβι ήκαηα γχξσ  απφ ηελ επαγγει καηηθή 

εθπαίδεπζε  ζηελ Διιά δα εζηηάδνληαο ζηελ κεηάβαζε  ησλ  λέσλ ζηελ απαζρφι εζε  

θαζψο θαη ηηο θπξηφηεξεο ηάζεηο ζην ρψξν ηεο Δπξσ πατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηελ 

επαγγει καηηθή εθπαίδεπζε . Η δνκή ηεο εξγαζίαο έρεη σ ο εμήο: 

 

1. Δπαγγει καηηθή εθπαίδεπζε  – πξνβι εκαηηζκνί 

2. Θεσ ξεηηθφ πι αίζην 

3. Δπαγγει καηηθή εθπαίδεπζε  ζηελ Δι ι άδα 

3.1 Μεηάβαζε απφ ην ζρνι είν ζηελ εξγαζία 

3.2 Πξνγξάκ καηα ζπνπδψλ θαη ζχλδεζε  κε ηελ αγνξά εξγαζίαο 

4. Γηεζλείο ηάζεηο 

5. Πεξίι ες ε  - ζπκπεξάζκαηα  

 

Η ζχ λδεζε  ηεο εθπαίδεπζε ο γεληθφηεξα κε ηελ απαζρφι εζε  είλαη έλα δηαρξνληθφ 

δεηνχκελν γηα ηε  βει ηίσζε  θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. 

Ωζηφζν  εθφζνλ  ε  «εθπαίδεπζε » θαη ε  «απαζρφι εζε» είλαη έλλνηεο ζχ λζεηεο, θαη 

ρσ ξηθά ρξνληθά κεηαβαι ι φκελεο ε  πξνζπ άζεηα λα δηεξεπλεζεί θαη λα νξηνζεηεζεί ε  

κεηαμχ ηνπο ζρέζε είλαη εμαηξεηηθά δχζθ νι ε .  

 

Δλψ ζην δηεζλή ρψξν έρνπλ γίλεη δηάθνξε ο πξνζπ άζεηεο κει έηεο ηεο ζρέζε ο απηήο, 

ζηελ Διιά δα νη αληίζηνηρεο πξνζπ άζεηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ απνζπ αζκ αηηθφηεηα θαη 

έι ι εης ε  ζπζηεκαηηθφηεηαο. Έηζη δελ ππάξρεη ζηελ Διιά δα αμηφπηζην ζχ ζηεκα κει έηεο 

θαη δηαξθνχο παξαθνι νχζ εζεο ζπλνι ηθφηεξα, ηεο ζρέζε ο Δθπαίδεπζεο 

(Δπαγγει καηηθήο, Αξρηθήο θαη Σπλερηδφκελεο – Γηα βίνπ) θαη απαζρφι εζεο. Γελ 

ππάξρνπλ δε ι αδή αμηφπηζηα δεδνκέλα ζε επίπεδν επηκέξνπο δνκψλ πνπ παξέρνπλ 

αξρηθή θαη ζπλερηδφκελε επαγγει καηηθή εθπαίδεπζε  θαη θαηάξηηζε  (ΔΠΑΛ, ΔΠΑΣ, 
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ΙΔΚ, ΚΔΚ) θαη δελ ππάξρνπλ δηαρξνληθά δεδνκέλα γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ απαζρνι εζηκφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε  απηέο.  

 

Μέζα  απφ ηε παξνχζ α κει έηε  θαη ηηο εξεπλεηηθέο ηεο ζπληζηψζεο δχλαληαη λα 

θαηαγξαθν χλ φι α εθείλα ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζα νδεγήζν πλ 

ζηελ αλάδεημε  κηαο ζαθνχο θαη νι νθι εξσκ έλεο εηθφλαο γηα ηε  ζρέζε  ηεο Γηα Βίνπ 

Δθπαίδεπζεο κε ηελ Απαζρφι εζε . Με ηελ επεμεξγαζία  ησλ ζηνηρείσλ,  πνπ ζα 

πξνθχς νπλ, ζα παξαρζνχλ ηεθκεξησκ έλεο πξνηάζεηο, γηα ηελ πξνζ αξκνγή ησ λ 

αληηθεηκέλσλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ  ησ λ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακ κάησλ ζηελ 

θαηεχζπλζε  ηεο νπζηαζηηθήο ελδπλάκσζεο ηεο δηαζχ λδεζεο ηνπο κε ηε  απαζρφι εζε , 

γεγνλφο πνπ ζα εληζρχζεη ζε καληηθά ηελ απνηει εζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα 

ηνπο.   

6.5 Παιδαγωγικό Ινζηιηούηο (2008) Σύνδεζ η ηων ππογπαμμάηων ζ ποςδών ΤΔΔ 

με ηην αγοπά επγαζ ίαρ.  

       (Από ηο: Καηζ ήρ, 2011) 

 

Ιζ ηοπικό: Ο ξπζκφο αλεξγίαο κεηαμχ απηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε 

κφλν εθφδην ην απνι πηήξην ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγει καηηθήο Δθπαίδεπζε ο είλαη 

πς ε ι φηεξνο απφ φι α ηα άι ι α εθπαηδεπηηθά επίπεδα. Τα πξνγξάκ καηα ησλ ΤΔΔ 

θαηαξηίδνληαη απφ ζηει έρε  ηνπ Παηδαγσ γηθνχ Ιλζηηηνχηνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ρψξν θαη φρη απφ ηελ παξαγσ γή. Γλσξίδνληαο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο 

γλψζεηο πνπ απαηηνχλ νη επηρεηξήζεηο πνπ πξνζια κβάλνπλ απνθνί ηνπο ηεο ΤΔΔ ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα ζπλδέζεη ηα πξνγξάκ καηα κε ηελ παξαγσ γή θαη επνκέλσ ο λα 

δηεπθνι χλεη ηε  κεηάβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηε κείσ ζε  ηεο αλεξγίαο θαη ηελ αχμεζε 

ησλ απνδνρψλ απηνχ ηνπ θι άδνπ ησλ απνθνί ησλ.  

 

Μεθοδολογία Έπεςναρ: α) Τν πξψην ζηάδην ηεο έξεπλαο ήηαλ ε  ζπγθξφηεζε  ελφο 

Μεηξψνπ Σπληει εζηψλ Αγνξάο Δξγαζίαο (ΜΣΑΔ) θαηά ηνκέα επαγγει καηηθήο 
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δξαζηεξηφηεηαο θαη θαηά ηνκέα επαγγει καηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ΤΔΔ κε ζθ νπφ ηελ 

ζπζηεκαηηθή ζχλδεζε  ησλ ζπληει εζηψλ απηψλ κε ηνπο ππεχζπλνπο επαγγει καηηθψλ 

ηνκέσλ ηνπ ηκήκαηνο. Η επηινγή ησλ εθπξνζψ πσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο έγηλε κε βάζε 

νξηζκέλα θξηηήξηα φπσ ο ε ρσ ξνηαμηθή δηαζπνξά θαη ε  θαηαλνκή ηνπ πξνζσ πηθνχ θαηά 

επίπεδν εθπαίδεπζεο. Απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επει έγεζαλ αληι εζήθαλ νη θαηάι ι ε ι νη 

επαγγει καηίεο γηα ηε  ζπγθξφηεζε  ηνπ κεηξψνπ β) Σηνπο επηιεγέληεο επαγγει καηίεο 

ηνπ ΜΣΑΔ απεζηάι ε  έλα εξσηεκαηνι φγην γηα ηελ αμηνιφγεζε  ησλ πξνγξακ κάησλ 

ζπνπδψλ ΤΔΔ. Οη απαληήζεηο ησλ ΣΑΔ απνδει ηηψζε θαλ απφ ην Παηδαγσ γηθφ 

Ιλζηηηνχην θαη ζπληάρζεθ αλ ζπλνπηηθέο εθζέζεηο αλά ηνκέα εηδηθφηεηαο. 

 

Σςμπεπάζ μαηα: Τν πεξηερφκελν ηνπ κεηξψνπ δηακνξθ ψζε θε κεηά απφ πξνηάζεηο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ηνκέσλ επαγγει καηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Τν γεγνλφο φηη ε  πξφηαζε 

γηα ηε  ζηει έρσ ζε  ηνπ Μεηξψνπ έγηλε ζην κεγαι χηεξν πνζνζ ηφ απφ ηηο αληίζηνηρεο 

επηρεηξήζεηο δελ έδσ ζε  ζην Π.Ι. ηε  δπλαηφηεηα ει έγρνπ ηεο πείξαο ησλ αμηνινγε ηψλ 

ζηηο πεξηνρέο ηεο Δθπαίδεπζ εο θαη Καηάξηηζεο πξάγκα πνπ θάλεθε φηη ήηαλ πνι χ 

ζε καληηθφ. Σε ελδερφκελε  επφκελε  εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ππάξρεη πι εξέζηεξε 

ελεκέξσ ζε  ησλ αμηνινγεηψλ θαη πην πεξηεθηηθή ζπλεξγαζία θαη παξαθνι νχζ εζή ηνπο 

απφ θάζε ηνκέα ηνπ Π.Ι. 

Οη απαληήζεηο ησλ αμηνινγε ηψλ θαηά θεθάι αην πξνγξακ κάησ λ ζπνπδψλ δελ ήηαλ 

πνι χ ζπγθεθξηκέλεο θαη αλαι πηηθέο. Παξφι α απηά ζηελ πι εηνλφηεηα ηνπο νη 

απαληήζεηο έρνπλ απνδεθηή πι εξφηεηα. Σηα πι αίζηα ησλ εθζέζε σ λ κε γεληθά ζρφι ηα 

θαη πξνηάζεηο – ππήξμαλ πνι ι έο ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ  λα 

αληι εζνχ λ ρξήζηκα ζηνηρεία ζε πεξίπησζε επαλεμέηαζεο ησλ πξνγξακ κάησλ ζπνπδψλ 

ΔΠΑΛ- ΔΠΑΣ. 

 

Τα πνξίζκ αηα πνπ πξνέθπς αλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχ λ: α) ζηελ νξγάλσζε ηεο 

δηδαζθ αι ίαο ησλ καζεκά ησλ ηνπ Τνκέα ψζηε λα πξνζα ξκφδεηαη θαη λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο ζχ γρξνλεο αλάγθεο β) ζηελ θαηάξηηζε θαη ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

νπνίσλ  ε  επηκφξθσ ζε  απνηει εί απαξαίηεηε  πξνυπφζεζε  γηα ζσ ζηή παηδεία γ) ζηελ 



 71 

νξγάλσζε  ηνπ ΣΔΠ θαη δ) ζηελ ρσ ξνηαμηθή θαηαλνκή Τνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ φπνπ 

θξίλεηαη ζθ φπηκε ε  θάι πς ε ησλ αλαγθψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

 

6.6 Κένηπο Ανάπηςξηρ Δκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ ΓΣΔΔ Μελέηη αιηιών για ηο 

σαμηλό ποζ οζηό ζ ςμμεηοσήρ ζ ε ππογπάμμαηα Για Βίος Δκπαίδεςζ ηρ ζηην 

Δλλάδα. 

(Από ηο: Καηζ ήρ, 2011) 

 

Α. Φαξηνγξάθεζε  ησλ θνξέσλ ζπλερηδφκελεο θαη Γηα βίνπ Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο, αδπλακίεο ή ει ι είς εηο θαη επηθαι χς εηο αξκνδηνηήησλ, Πξφηαζε  

ζρεδίνπ εξεπλψλ γηα ηε κει ι νληηθή δηακφξθσζε ελφο βει ηησ κέλνπ ζπζηήκαηνο 

θνξέ σ λ θαη ι εηηνπξγίαο.  

Σε απηή ηελ αλαθν ξά επηρεηξείηαη κηα θαηαγξαθή ησλ Δι ι εληθψλ θνξψλ  πνπ 

εκπι έθνληαη ζηελ Γηα Βίνπ Μάζεζε  φπσο απηνί αλαθέξν ληαη ζηνλ λφκν 3369/2005 γηα 

ηε  ζπζηεκαηνπνίε ζε  ηεο Γηα Βίνπ κάζεζεο. Δπηπι ένλ γίλεηαη κηα θξηηηθή απνηίκεζε 

ησλ επξεκάησλ ηεο θαηαγξαθήο γηα λα εληνπηζζνχλ ει ι είς εηο, αληηθάζεηο θαη 

επηθαι χς εηο ηνπ ζπζηήκαηνο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο ζηελ Δι ι άδα. θαη γίλνληαη 

πξνηάζεηο ζην πι αίζην ηεο αλάγθεο δηεξεχλεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Γηα Βίνπ Μάζε ζεο 

θαη Καηάξηηζεο 

 

Β. Καηαγξαθή εξεπλψλ θαη κει εηψλ γηα ηε Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε  θαη 

Καηάξηηζε. 

 

Σε απηή ηελ αλαθνξ ά γίλεηαη ε  βηβι ηνγξαθηθή επηζθφπεζε  ζα ξάληα ελλέα ζπλνι ηθά 

εκπεηξηθψλ εξγαζηψλ νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή/θαη δεκνζηνπνηήζεθαλ κεηά ην 

2000 θαη έρνπλ αληηθείκελν ηελ αλάι πζε  πηπρψλ ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζε ο θαη 

θαηάξηηζεο ζηελ Δι ι άδα. 
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6.7 Μελζτθ του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (ςε εξζλιξθ) για τθν ςφνδεςθ τθσ Δια Βίου Εκπαίδευςθσ με τθν 

απαςχόλθςθ 

 

Στθν αρχικι περιγραφι του αντικειμζνου γίνεται θ διαπίςτωςθ ότι ςτθν Ελλάδα δεν 

υπάρχει ζνα αξιόπιςτο ςφςτθμα μελζτθσ και διαρκοφσ παρακολοφκθςθσ τθσ ςχζςθσ 

Κατάρτιςθσ – Απαςχόλθςθσ. Στόχοσ τθσ μελζτθσ αυτισ είναι θ ανάπτυξθ περιοδικϊν 

ποςοτικϊν μελετϊν ςε ετιςια βάςθ/ςυχνότθτα, με βάςθ τα ςτοιχεία για τθν κατάςταςθ τθσ 

ςφνδεςθσ τθσ κατάρτιςθσ και τθσ απαςχόλθςθσ, μελζτεσ οι οποίεσ κα αποτυπϊνουν τθν 

παραπάνω ςχζςθ τόςο ςε εκνικό όςο και ςε τοπικό επίπεδο, ενϊ κα μποροφν να δίνουν 

ςχετικζσ πλθροφορίεσ για κάκε είδοσ φορζα κατάρτιςθσ και παραγωγικό τομζα. Απϊτεροσ 

ςκοπόσ τζλοσ είναι να καταγραφοφν όλα εκείνα τα ποιοτικά και ποςοτικά χαρακτθριςτικά, 

που κα οδθγιςουν ςτθν ανάδειξθ μιασ κακαρισ και ολοκλθρωμζνθσ εικόνασ για τθ ςχζςθ τθσ 

δια βίου Εκπαίδευςθσ με τθν Απαςχόλθςθ.  

6.8 Κοινωνικζσ διακρίςεισ – ανιςότθτεσ 

 

Στισ πιο κάτω παραγράφουσ 6.8 ζωσ 6.14 προςπακοφμε με τρόπο ςυνοπτικό να 

παρουςιάςουμε κατά ςειρά τα κζματα: των κοινωνικϊν διακρίςεων ςτθν εκπαίδευςθ, τθσ 

επιλογισ του ςχολείου, τθσ κοινωνικισ αναπαραγωγισ, των εναλλακτικϊν διαδρομϊν 

εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ (education pathways), τθσ περαιτζρω (δια βίου) εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ, των ςχζςεων ΕΕΚ και εργαςίασ, των NEETs. Τα κζματα αυτά αποτελοφν το 

πλαίςιο (περιβάλλον) μζςα ςτο οποίο κινείται και θ ερευνθτικι μασ εργαςία. Είναι δε μεταξφ 

τουσ αλλθλοςχετιηόμενα αλλά και αλλθλεπιδρϊντα κζματα όπωσ προκφπτει από τισ ςχετικζσ 

αναλφςεισ. Από μια ςφντομθ διερεφνθςθ ςτθν Ελλάδα διαπιςτϊςαμε τθν απουςία ερευνϊν 

ςτα ςυγκεκριμζνα κζματα. Ζτςι με βάςθ τθν διεκνι βιβλιογραφία διερευνιςαμε κζματα που 

ςχετίηονται με εκείνο τθσ παροφςασ μελζτθσ και αντλιςαμε ςτοιχεία για να τεκμθριϊςουμε 

τα ςυμπεράςματά μασ.  

Οι κοινωνικζσ διακρίςεισ ςτθν εκπαίδευςθ παρατθροφνται όχι μόνο ςτισ ακαδθμαϊκζσ 

επιδόςεισ και προοπτικζσ, αλλά επίςθσ ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ των μακθτϊν,  ςπουδαςτϊν  

και των οικογενειϊν τουσ κατά τισ φάςεισ μετάβαςθσ από το ςχολικό επίπεδο ςτο 

ακαδθμαϊκό επίπεδο ι τθν κατάρτιςθ ι τθν εργαςία (Hatcher, 1998). 
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6.8.1 Το επιςτθμονικό ενδιαφζρον του κζματοσ 

 

Σε μια ζρευνα των Shavit & Blossfeld (1993,1996) βρζκθκε ότι μόνο δφο χϊρεσ, θ 

Σουθδία και θ Ολλανδία ζχουν μειϊςει τισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ ςτθν Εκπαίδευςθ, ς’ ζνα 

ςφνολο 13 ανεπτυγμζνων χωρϊν, ςτθν περίοδο μεταξφ των δφο Ραγκοςμίων Ρολζμων. Το 

πρόβλθμα των κοινωνικϊν διακρίςεων – ανιςοτιτων ςτθν Εκπαίδευςθ παραμζνει ωσ φλζγον 

και ολοκλθρωτικά επίκαιρο ςτισ μζρεσ μασ ςτα πλαίςια τθσ Ευρωπαϊκισ αλλά και Ραγκόςμιασ 

οικονομικισ κρίςθσ και πραγματικότθτασ. Θ τεκμθρίωςθ του κζματοσ που ακολουκεί είναι 

μια προςπάκεια, μζςα από τθν υπάρχουςα διεκνι βιβλιογραφία, να καταδειχκεί το κζμα και 

να αναδειχκοφν πτυχζσ του, που ίςωσ δεν είναι τόςο ςαφείσ και προφανείσ.  

 

6.8.2 Η τεκμθρίωςθ του κζματοσ 

 

Το παράδειγμα τθσ Σουθδίασ (Hatcher, 1998) με τθν μειωμζνθ ανεργία (τα πρϊτα 

μετά τον Βϋ παγκόςμιο πόλεμο χρόνια) και τθν μείωςθ των κοινωνικοοικονομικϊν ανιςοτιτων 

αποτζλεςε ζνα καλό παράδειγμα ότι αυτζσ οι ςυνκικεσ οδιγθςαν εν τζλει και ςτθ μείωςθ 

των ανιςοτιτων ςτθν Εκπαίδευςθ. Ραρ’ όλα αυτά από το 1970 και μετζπειτα, παρά τισ 

επανειλθμμζνεσ μεταρρυκμίςεισ ςτθν Δευτεροβάκμια και τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, 

ουςιαςτικά δεν είχαμε καμία περαιτζρω βελτίωςθ, κυρίωσ ςτο άνοιγμα τθσ Τριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ (Erikson & Jonsson, 1996a). Τοιουτοτρόπωσ οι όποιεσ ανιςότθτεσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ παρζμειναν ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ ςτθ Σουθδία από το 1970. Στο άρκρο του 

ο Hatcher (1998) επικεντρϊνεται ςτα ςθμεία μετάβαςθσ από βακμίδα ςε βακμίδα 

Εκπαίδευςθσ, που τα κεωρεί πολφ ςοβαρά ςτθν ανάδειξθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων. Οι 

διάφορεσ διαδρομζσ τθσ Εκπαίδευςθσ (education pathways) από τθν Ρρωτοβάκμια ςτθν 

κατϊτερθ Δευτεροβάκμια και από εκεί ςτθν ανϊτερθ Δευτεροβάκμια και μετά ςτθν 

Τριτοβάκμια, αλλά και θ επιλογι τθσ πορείασ τθσ Εκπαίδευςθσ ι τθσ Κατάρτιςθσ, ςτθν ουςία 

αποτελοφν κομβικά ςθμεία κοινωνικισ επιλογισ, όπου θ τάξθ, το φφλο και θ εκνικότθτα 

παίηουν πολφ ςοβαρό ρόλο. Ζτςι, αναφερόμενοι πάλι ςτθ Σουθδία, παρατθροφμε ότι τα 

παιδιά τθσ εργατικισ τάξθσ μετά τα 16, παρ’ όλεσ τισ επιδόςεισ που μπορεί να ζχουν, 

επιλζγουν να φοιτιςουν ςτθν ανϊτερθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ ςε ποςοςτό πολφ 

μικρότερο από τα παιδιά τθσ μεςαίασ τάξθσ (Erikson & Jonsson, 1996b). Στο άρκρο τθσ Duru-
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Bellat (1996) παρατθροφμε ότι θ διαφορά μεταξφ των μακθτϊν τθσ εργατικισ και των 

μακθτϊν τθσ ανϊτερθσ τάξθσ μεγαλϊνει όςο μετακινοφμαςτε από τθν Ρρωτοβάκμια προσ τθν 

Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Ζτςι ζνα ποςοςτό 85% προσ 15% τθσ Ρρωτοβάκμιασ (παιδιά 

εργατικισ προσ παιδιά ανϊτερθσ τάξθσ) τελικά καταλιγει ςτο 25% προσ 75% ςτο τζλοσ τθσ 

ανϊτερθσ Δευτεροβάκμιασ. Σφμφωνα με τθν Duru-Bellat (1996) θ μεγζκυνςθ ςτθ 

διαφοροποίθςθ αυτι οφείλεται τόςο ςτισ ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ, όςο και ςτισ διαφορετικζσ 

ταξικζσ επιλογζσ ςτα κρίςιμα κομβικά ςθμεία  μετάβαςθσ. Είναι γεγονόσ δε ότι πολλοί γονείσ 

τθσ μεςαίασ τάξθσ κάνουν τισ επιλογζσ ςπουδϊν των παιδιϊν με οικονομικά κυρίωσ κριτιρια 

και με τθν προοπτικι εξαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ τάξθσ ςτα παιδιά τουσ (Hatcher, 1998). 

Ραραδείγματα για το τελευταίο ζχουμε από τισ μελζτεσ των Roker (1993), Gewirtz et al. 

(1995) και Biggart & Furlong (1996). Στθν ουςία οι επιλογζσ που κάνουν ςτα κρίςιμα κομβικά 

ςθμεία δεν αντανακλοφν μόνο τθν κοινωνικι διάκριςθ αλλά τείνουν και να τθν μεγεκφνουν 

(Hatcher, 1998). Και το ερϊτθμα παραμζνει: κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ θ «επιλογι» κα 

μποροφςε να μειϊςει αντί να μεγεκφνει τθν κοινωνικι ανιςότθτα; (Hatcher, 1996). Στο άρκρο 

των Ball et al. (2002) παρουςιάηεται μια ζρευνα που ζγινε ςε 6 ιδρφματα παροχισ 

εκπαίδευςθσ: α) το Crieghton Community School, με θλικίεσ μακθτϊν 11-18, πολυπολιτιςμικό, 

με μακθτζσ εργατικισ τάξθσ, β) το Maitland Union, Ενιαίο Λφκειο με ποικίλο 

κοινωνικοοικονομικό υπόβακρο μακθτϊν, γ) το Riverway College, ζνα κολλζγιο Τριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ με πολλοφσ μακθτζσ A-level, δ) το Fennister FE College, ζνα κολλζγιο περαιτζρω 

εκπαίδευςθσ (Further Education, FE) που προετοιμάηει υποψιφιουσ για Τριτοβάκμια 

Εκπαίδευςθ, ε) το Cosmopolitan Boys, ζνα ιδιωτικό ςχολείο αγοριϊν και ςτ) το Hemsley Girls, 

ζνα ιδιωτικό ςχολείο κοριτςιϊν. Τα ε) και ςτ) είναι ςχολεία για παιδιά ανϊτερθσ τάξθσ. Θ 

ζρευνα (ποςοτικι και ποιοτικι) ζγινε υπό τθν αιγίδα του Κοινωνικοοικονομικοφ Συμβουλίου 

Ζρευνασ (Economic and Social Research Council, U.K.) και διεξιχκθ με τθν αποςτολι 502 

ερωτθματολογίων (ςε μακθτζσ και υποψιφιουσ ςπουδαςτζσ) και 120 ςυνεντεφξεων. Θ 

επιλογι τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ βαςίηεται ςε δφο κυρίωσ όρουσ: τθν επίδοςθ και τθν 

κοινωνικοοικονομικι προζλευςθ. Θ διαδικαςία τθσ επιλογισ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

είναι κάτι πολφ περιςςότερο από τθν απόκτθςθ προςόντων και τθν εκμετάλλευςθ ευκαιριϊν. 

Ροικίλα κοινωνικά και άλλα πρότυπα είναι παρόντα. Είναι μια ιδιαίτερα ςφνκετθ και 

πολυπαραμετρικι διαδικαςία (Hodkinson & Sparkes, 1997). Σφμφωνα με τουσ Ball et al. 

(2002) οι επιλογζσ γίνονται μζςα από τισ ςχζςεισ ςχολείου,  επίδοςθσ, «habitus» και ειδικϊν 

ςυνκθκϊν. Το φφλο και θ εκνικότθτα παίηουν επίςθσ ςθμαντικό ρόλο. Θ πρόςβαςθ και θ 

επιλογι τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ είναι ζνα πεδίο αναπαραγωγισ των κοινωνικϊν 
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αγϊνων. Θ πλειονότθτα των παιδιϊν τθσ εργατικισ τάξθσ δεν ζχουν τθ δυνατότθτα 

πρόςβαςθσ, αλλά και εκείνα που τθν ζχουν «αυτοαποκλείονται». Το πεδίο πρζπει να ιδωκεί 

μζςα από τθ ςυνκετότθτα/πολυπλοκότθτα τθσ διαδικαςίασ, των κοινωνικϊν δομϊν, του 

αποκλειςμοφ και τθσ επιλογισ (Ball et al., 2002). Στο άρκρο τθσ Power (2000) αφοφ 

διαπιςτϊνεται για ακόμα μια φορά θ ςχζςθ μεταξφ εκπαίδευςθσ και μεςαίασ αςτικισ τάξθσ, 

γίνεται προςπάκεια ανάδειξθσ των διαφόρων διαςτάςεων του κζματοσ, που κατά τθ 

ςυγγραφζα, ςπάνια ζχουν κιγεί. Ζτςι διαπιςτϊνεται ότι οι πορείεσ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ επθρεάηουν ςε μεγάλο βακμό τισ μετζπειτα επαγγελματικζσ εναςχολιςεισ. 

Συγκεκριμζνοι τφποι ςχολείων οδθγοφν ςε ςυγκεκριμζνα Ρανεπιςτιμια. Και είναι τα 

τελευταία που κυρίωσ διαμορφϊνουν τισ μετζπειτα καριζρεσ. Το ιδιωτικό ι δθμόςιο δεν 

φαίνεται να διαμορφϊνει τισ τάςεισ για εκπαίδευςθ ι κατάρτιςθ. Συγκεκριμζνα θ ζρευνα 

(ποςοτικι) περιελάμβανε δείγμα από 347 απόφοιτουσ διαφόρων τφπων ςχολείων 

παλαιότερθσ ζρευνασ (από 600 μακθτζσ τθσ δεκαετίασ του ’80). Τα ςυμπεράςματα που 

προζκυψαν είναι ότι μερικά ςχολεία (κυρίωσ ιδιωτικά και με ακαδθμαϊκι κατεφκυνςθ) 

τροφοδοτοφν τα καλφτερα Ρανεπιςτιμια και τισ καλφτερεσ κζςεισ εργαςίασ. Σε ό,τι αφορά το 

τελευταίο, είναι το κάκε Ρανεπιςτιμιο αυτό που «ευκφνεται» για το επίπεδο τθσ εργαςίασ. 

Στο άρκρο του Nash (1999) εξετάηεται το πολφ ςοβαρό κζμα των ςχολικϊν/ακαδθμαϊκϊν 

επιδόςεων ςε ςχζςθ με τισ κοινωνικζσ διαφορζσ και ανιςότθτεσ, και ςυγκεκριμζνα μζςα από 

το πρόγραμμα «Progress at School». Συγκεκριμζνα αφορά ζρευνα 5.384 μακθτϊν από 37 

ςχολεία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Νζασ Ηθλανδίασ του 1991. Βαςίηεται κυρίωσ ςε 

εργαςίεσ των Jencks, Boudon και Bourdieu. Στο άρκρο των Ball et al. (1996) παρουςιάηεται μια 

ποιοτικι ζρευνα που ζλαβε χϊρα με ςυνεντεφξεισ 137 ατόμων ςε διάςτθμα 39 μθνϊν. Θ 

επιλογι τθσ Εκπαίδευςθσ ςυςτθματικά ςχετίηεται με τισ κοινωνικζσ διακρίςεισ και τθν 

αναπαραγωγι των κοινωνικϊν ανιςοτιτων (Ball et al., 1996). Στο άρκρο των Macrae et al. 

(1997) εξετάηεται θ δομι τθσ «Κοινωνίασ τθσ Μάκθςθσ» μζςα ςτο κοινωνικο-οικονομικό 

πλαίςιο τθσ Μεγ. Βρετανίασ. Ροςοτικι ζρευνα με 110 μακθτζσ-δείγμα και ποιοτικι με μζροσ 

τθσ αρχικισ ομάδασ από 59 μακθτζσ. Εξεταηόμενεσ παράμετροι το φφλο, θ κοινωνικι τάξθ, οι 

επιδόςεισ και θ εκνικότθτα.  Τα ευριματα δείχνουν ότι δεν ζχουμε μια αςυνζχεια ςτθν 

κοινωνιολογικι ιςτορία Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο. Ζχουμε μάλλον 

μια νζα βάςθ ςτθν οποία οι κοινωνικζσ διαιρζςεισ αναδιατάςςονται και 

επανανομιμοποιοφνται. Θ προςωπικι ανάπτυξθ και ικανοποίθςθ των μακθτϊν φαίνεται να 

μθν ζχουν κζςθ ςτθν ατηζντα τθσ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ τθσ ανταγωνιςτικισ ςθμερινισ 

πραγματικότθτασ (Macrae et al., 1997). Τζλοσ ςτο άρκρο τθσ Reay (2001) εξετάηονται τρεισ 
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μελζτεσ: μια για τθν επιλογι Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, μία για τισ μεταβάςεισ ςτθν 

Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ και μια Τρίτθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ Ρρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ. Το ςυμπζραςμα είναι ότι ακόμα και ςιμερα το Αγγλικό Εκπαιδευτικό Σφςτθμα 

πολφ απζχει από το να είναι ζνα ςφςτθμα χωρίσ κοινωνικζσ διακρίςεισ. Επιβεβαιϊνεται 

ιςτορικά ότι τα παιδιά τθσ εργατικισ τάξθσ βρίςκονται «εκτόσ» του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ, είναι  «κατϊτερα», με λιγότερθ «κουλτοφρα» και λιγότερο «ζξυπνα» από εκείνα 

τθσ μεςαίασ τάξθσ. Συγκεντρωτικά τα αποτελζςματα τθσ παραγράφου παρουςιάηονται ςτον 

πίνακα 6.8.    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.8  
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Hatcher (1998) x        x    x  x  x x  x Δεσηερογενής 

Duru-Bellat (1996) x  x   x  x x x x  x Δεσηερογενής 

Ball et al. (2002) x x x    x          x  x Ποζ οηική & 

Ποιοηική 

Power (2000) x x x   x     x   Ποζ οηική 

Nash (1999) x x x   x     x    Ποζ οηική 

Ball et al. (1996) x x x   x  x x x x    Ποιοηική 

Macrae et al. (1997) x x x   x  x x x x   x Ποζ οηική & 

Ποιοηική 

Reay (2001) x x x   x  x x x x    Δεσηερογενής 
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6.8.3 Θεωρθτικι ανάλυςθ – εμπειρικι ζρευνα 

 

Ερευνθτικά ερωτιματα – υποκζςεισ εμπειρικών ερευνών 

Μζςα από τθν ανάλυςθ / διερεφνθςθ των επιςτθμονικϊν άρκρων που 

προαναφζρκθκαν, προζκυψαν τα κάτωκι ερευνθτικά ερωτιματα / υποκζςεισ των εμπειρικϊν 

ερευνϊν, που ςθμειϊνονται και ςε ποια άρκρα αναφζρονται / αναπτφςςονται (βλ. Ρίνακα 

6.8). Σε ό,τι αφορά τισ κοινωνικζσ διακρίςεισ: 

α) Ζχουμε μείωςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων ςτθν Ε.Ε.;  

β) Κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ θ επιλογι τθσ εκπαιδευτικισ πορείασ ενόσ μακθτι 

κα μποροφςε να μειϊςει τισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ; 

γ) Ροια θ ςχζςθ ςχολείου, επίδοςθσ, ‘habitus’  και ειδικϊν ςυνκθκϊν; 

δ) Ροια θ ςχζςθ ςχολείου, Ρανεπιςτθμίου και καριζρασ; 

ε) Ρόςο μια ςειρά επιλογϊν κατά τθν πορεία του μακθτι μζςα ςτο 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςυνδζεται με τισ κοινωνικζσ διακρίςεισ και τθν 

αναπαραγωγι των κοινωνικϊν ανιςοτιτων;  

ςτ) Υπάρχει επίδραςθ του διαφορετικοφ υποβάκρου των γονζων (εκπαίδευςθ / 

ειςόδθμα); 

η) Υπάρχει επίδραςθ τθσ καταγωγισ του μακθτι; (διαφορετικι κουλτοφρα του 

μακθτι) 

θ) Υπάρχει επίδραςθ των διαφορετικϊν τεκζντων ςτόχων ωσ προσ τθν 

εκπαίδευςθ των μακθτϊν; (επιδόςεισ ι ςυμμετοχι) 

κ) Υπάρχει επίδραςθ των γονεϊκϊν προτεραιοτιτων ωσ προσ τθν ςχολικι 

επιλογι; 

ι) Υπάρχει επίδραςθ και ςε τι ςχετικό βακμό των πολιτικϊν, ςτρατθγικϊν, 

ειδικϊν περιβαλλόντων (contexts), πολιτιςμικοφ κεφαλαίου, αξιϊν;     
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Θεωρθτικόσ προβλθματιςμόσ 

Συνοπτικά μποροφμε να αναφζρουμε ότι υπάρχει πλθκϊρα ςχετικισ βιβλιογραφίασ, 

όπωσ εφκολα διαπιςτϊνουμε ςτισ αναφορζσ που υπάρχουν ςτα ςχολιαηόμενα άρκρα. Ο 

υφιςτάμενοσ ςιμερα προβλθματιςμόσ ζγκειται ςτθν φπαρξθ διαφόρων και διαφορετικϊν 

περιβαλλόντων (contexts), ς’ ζνα διαρκϊσ μεταβαλλόμενο δυναμικά τοπίο, μζςα από 

ιςχυροφσ και ςφνκετουσ κανόνεσ τθσ αγοράσ, όπου τα διάφορα χαρακτθριςτικά / παράμετροι 

και οι μεταξφ τουσ ςχζςεισ είναι πεπλεγμζνεσ (implicit) και πολλζσ φορζσ παραμζνουν 

υπόρρθτεσ, δθμιουργϊντασ ζνα πολυπαραμετρικό και δφςκολα ποςοτικοποιοφμενο 

πρόβλθμα προσ επίλυςθ, το οποίο ονομάηουμε ‘‘κοινωνικζσ διακρίςεισ’’. Οι διάφοροι 

αρκρογράφοι κεωρθτικά ςτθρίηονται: ςε κεωρίεσ των Ball, Duru-Bellat, van Zanten,  Reay κ.ά. 

κακϊσ επίςθσ και ςτουσ Bourdieru, Gorard, Moore, Jencks, Boudon κ.ά. 

 

Είδοσ των ερευνθτικών ενδείξεων (τεκμθρίων) 

Ππωσ φαίνεται και ςτον πίνακα 6.8 παραπάνω, τα επιλεγμζνα άρκρα είτε είναι 

δευτερογενείσ ζρευνεσ και αναφζρονται ςε ςχετικά άρκρα, είτε είναι πρωτογενείσ ζρευνεσ 

(ποςοτικζσ ι ποιοτικζσ) και αναφζρουν λεπτομερϊσ τα τεκμιριά τουσ, όπωσ οι ςυνεντεφξεισ, 

τα ερωτθματολόγια, οι ςυμμετοχικζσ παρατθριςεισ κλπ Είναι φυςικό κάποια άρκρα να είναι 

πιο αναλυτικά ςτθν παρουςίαςθ των δεδομζνων τουσ (πίνακεσ, διαγράμματα, μακθματικοί 

τφποι και αναλφςεισ), ενϊ κάποια άλλα πιο γενικόλογα και περιγραφικά / ςυμπεραςματικά. 

Λεπτομζρειεσ αναφζρονται ςτθν παράγραφο 6.8.2.  

Μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ 

Λεπτομζρειεσ αναφζρονται ςτθν παράγραφο 6.8.2. Ωσ γενικό ςυμπζραςμα κα κζλαμε 

να αναφζρουμε ότι (τουλάχιςτον ςτα ςχολιαηόμενα άρκρα και ςε αρκετά ακόμα ςχετιηόμενα 

με αυτά) τα παρουςιαηόμενα ντοκουμζντα είναι ςχετικά λίγα και δεν είναι κατορκωτό να πει 

κάποιοσ αν δεν υπάρχουν ι αν δεν υπάρχει θ διάκεςθ να παρουςιαςτοφν με περιςςότερεσ 

λεπτομζρειεσ. Άλλωςτε εξ οριςμοφ τα δθμοςιευόμενα άρκρα περιορίηονται από τουσ όρουσ 

που κζτουν τα διάφορα επιςτθμονικά περιοδικά. 
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Συμπεράςματα – ευριματα 

Λεπτομζρειεσ αναφζρονται ςτθν παράγραφο 6.8.2. Συμπεραςματικά: 

 Οι κοινωνικζσ ανιςότθτεσ ςτθν Εκπαίδευςθ δεν ζχουν μειωκεί ςτθν Ε.Ε. 

 Θ Σουθδία φαίνεται να ζχει κάνει πρόοδο ςτο κζμα ςτο διάςτθμα 1945-1970.  

 Θ διαφορά μεταξφ εργατικισ και μεςαίασ τάξθσ μεγαλϊνει όςο κινοφμαςτε από τθν 

πρωτοβάκμια προσ τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ.  

 Οι επιλογζσ τθσ εκπαιδευτικισ πορείασ των μακθτϊν γίνονται από τουσ γονείσ με 

κριτιρια οικονομικά και ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ τθσ αναπαραγωγισ τθσ κοινωνικισ 

τουσ τάξθσ.  

 Οι επιλογζσ που γίνονται ςτα κρίςιμα κομβικά ςθμεία τθσ εκπαίδευςθσ δεν 

αντανακλοφν μόνο τθν κοινωνικι διάκριςθ αλλά τείνουν και να τθν μεγαλϊνουν. 

 Θ επιλογι τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ γίνεται με βάςθ τθν επίδοςθ αλλά και τθν 

κοινωνικοοικονομικι προζλευςθ. Είναι μια ςφνκετθ πολυπαραμετρικι διαδικαςία. 

 Θ επιλογι τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ γίνεται με βάςθ τισ ςχζςεισ ςχολείου, 

επίδοςθσ, ειδικϊν ςυνκθκϊν και habitus. Το φφλο και θ εκνικότθτα παίηουν επίςθσ 

ςθμαντικό ρόλο.  

 Θ πλειονότθτα των παιδιϊν τθσ εργατικισ τάξθσ δεν ζχουν τθν δυνατότθτα 

πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Και όταν τθν ζχουν (λόγω επιδόςεων) 

‘αυτοαποκλείονται’.  

 Το φαινόμενο τθσ επιλογισ τθσ τριτοβάκμιασ πρζπει να ιδωκεί ςτθν ςυνκετότθτά 

του και ςε ςχζςθ με τισ διαδικαςίεσ, κοινωνικζσ δομζσ, αποκλειςμοφσ και επιλογζσ.  

 Οριςμζνοι τφποι ςχολείων οδθγοφν ςε ςυγκεκριμζνα Ρανεπιςτιμια.  

 Τα Ρανεπιςτιμια με τθ ςειρά τουσ διαμορφϊνουν τισ μετζπειτα καριζρεσ και 

ςυνκικεσ απαςχόλθςθσ. 

 Υπάρχει πολφ μεγάλθ ςυςχζτιςθ μεταξφ ςχολικϊν/ακαδθμαϊκϊν επιδόςεων και 

κοινωνικϊν διακρίςεων / ανιςοτιτων. 

 Ζχουμε μια νζα βάςθ αναδιάταξθσ και επανανομιμοποίθςθσ των κοινωνικϊν 

διαιρζςεων και διακρίςεων. 
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 Απζχουμε πράγματι πολφ από ζνα εκπαιδευτικό ςφςτθμα χωρίσ κοινωνικζσ 

διακρίςεισ και αποκλειςμοφσ.  

 

 

6.8.4 Κριτικι αποτίμθςθ 

Κεωροφμε ότι το κζμα είναι πολφ μεγάλο και αποτελεί μία από τισ ςυνιςτϊςεσ που 

επιδροφν ευρφτερα αλλά αποφαςιςτικά ςτο κζμα τθσ ζρευνάσ μασ. Τα ςυμπεράςματα (του 

κυρίωσ κειμζνου και ειδικότερα τθσ παραγράφου 6.8.3) και τα ευριματα από μακροχρόνιεσ 

ζρευνεσ ςε Ευρϊπθ και ΘΡΑ οδθγοφν και ςτα επόμενα ςτάδια των ερευνθτικϊν 

προςπακειϊν. Οι διάφοροι παράγοντεσ των ‘‘κοινωνικϊν διακρίςεων’’ διαπλζκονται και 

αλλθλοεπθρεάηονται. Ωσ εκ τοφτου θ προςπάκεια κάκε φορά απομόνωςθσ ενόσ και τθσ 

εφρεςθσ τθσ επίδραςισ του ξεχωριςτά είναι εκ των πραγμάτων μια πολφπλοκθ και ςφνκετθ 

υπόκεςθ. Θ εφρεςθ εν τζλει μιασ ςχζςθσ που να προςδιορίηει τθν τελικι εκπαιδευτικι 

επιλογι ωσ ςυνάρτθςθ ολόκλθρου του πλικουσ των παραγόντων (ι ζςτω των κυριοτζρων εξ 

αυτϊν) κεωροφμε ότι βρίςκεται ςτο επίκεντρο των ςκζψεων πολλϊν ερευνθτϊν. Το κζμα 

προςομοιάηει με τα προβλιματα εφρεςθσ άριςτθσ λφςθσ τθσ ‘‘επιχειρθςιακισ ζρευνασ’’. Είναι 

όμωσ εξαιρετικά πιο ςοβαρό και ςφνκετο λόγω του γεγονότοσ ότι εμπλζκονται πρόςωπα (και 

μάλιςτα νεαρισ θλικίασ) και όχι απλά μεγζκθ και αρικμοί.    

6.9 School choice      

Κατά τα τελευταία χρόνια διάφορεσ κοινωνιολογικζσ ζρευνεσ ςτθν Γαλλία και τθν 

Αγγλία (κυρίωσ) καταδεικνφουν ότι οι γονείσ μζςω του ςχολείου επιδιϊκουν τθν ικανοποίθςθ 

υπζρμετρων προςδοκιϊν και δθμιουργοφν ςυνκικεσ ιδιαίτερα ανταγωνιςτικζσ ςτο χϊρο 

(Τςακίρθ, 2009:410). Αναπτφςςουν δε διάφορεσ πρακτικζσ μζςω των οποίων επιδιϊκουν τθν 

ειςαγωγι των παιδιϊν τουσ ςε ςυγκεκριμζνα ςχολικά ιδρφματα, τα οποία είναι γνωςτά για τισ 

καλζσ επιδόςεισ τουσ, αλλοιϊνοντασ ζτςι και παραβιάηοντασ τθν αρχι του ςχολικοφ χάρτθ. Θ 

διαμόρφωςθ του ςχολικοφ χάρτθ κατανομισ των μακθτϊν ςτα δθμόςια ςχολεία με βάςθ το 

κριτιριο τθσ διαμονισ τθσ οικογζνειασ του μακθτι αποτελεί διαχρονικά ζνα βαςικό 

επιχείρθμα υπεράςπιςθσ τθσ αρχισ των ίςων ευκαιριϊν του ςχολείου. Τοφτο το τελευταίο, 

παρ’ ότι ςε πολλζσ χϊρεσ (μεταξφ των οποίων κυρίωσ θ Γαλλία) εξακολουκεί ωσ ιςχυρόσ 

τρόποσ διαςφάλιςθσ τθσ ιςότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ, εν τοφτοισ ςε πολλζσ (π.χ. Αγγλία) 

εγκαταλείπεται ςε μεγάλο βακμό αφοφ θ με τζτοιο τρόπο διαμόρφωςθ του ςχολικοφ χάρτθ 
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δείχνει με τα χρόνια ότι ενιςχφει παρά αμβλφνει τισ κοινωνικζσ διαφορζσ και αντικζςεισ. Οι 

γονείσ είτε ςτρζφονται προσ τθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ είτε προσ δθμόςια ςχολεία, τα οποία 

είναι γνωςτά ωσ ‘‘καλά’’ ςχολεία με ‘‘καλζσ’’ επιδόςεισ. Ζτςι ςε περιοχζσ όπου οι 

μειονεκτοφςεσ κοινωνικζσ ομάδεσ είναι μειοψθφία, ςτα ςχολεία των περιοχϊν αυτϊν οι 

μακθτζσ οι οποίοι προζρχονται από τισ ομάδεσ αυτζσ αποτελοφν τθν πλειοψθφία. Οι γονείσ οι 

οποίοι ανικουν ςτα κατϊτερα κοινωνικά ςτρϊματα επιδιϊκουν τθν εξαςφάλιςθ ενόσ 

περιβάλλοντοσ το οποίο εγγυάται απλϊσ μία ‘‘φυςιολογικι ςχολικι φοίτθςθ’’. Αντίκετα οι 

γονείσ οι οποίοι ανικουν ςτα ανϊτερα κοινωνικά ςτρϊματα κεωροφν τθν φοίτθςθ των 

παιδιϊν τουσ ςτο ςχολείο ωσ μείηον διακφβευμα (Τςακίρθ, 2009:413). Στο ςχιμα 1 

παρουςιάηονται οι προτεραιότθτεσ των οικογενειϊν των μακθτϊν ςε ό,τι αφορά τθν επιλογι 

ςχολείου, όπωσ παρουςιάηονται από τον Ball (2003:118). 

  

Σχιμα 1: Ρροτεραιότθτεσ των οικογενειϊν των μακθτϊν ςε ό,τι αφορά τθν  

                 επιλογι ςχολείου (Ball, 2003:118) 

6.9.1 O «ςχολικόσ χάρτθσ» 

Στισ πιο κάτω παραγράφουσ επιχειρείται θ τεκμθρίωςθ του πολφ ςπουδαίου και 

ενδιαφζροντοσ κζματοσ του ‘‘ςχολικοφ χάρτθ’’ τόςο ςε εκνικό επίπεδο (Ελλάδα), όςο και ςε 

Ευρωπαϊκό (Γαλλία, Αγγλία), αλλά και ςε παγκόςμιο (ΘΡΑ). Θ βιβλιογραφία θ οποία 
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αναφζρεται ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα είναι πράγματι πολφ πλοφςια και ευρεία και κα 

προςπακιςουμε να εντοπίςουμε τα ςθμαντικά (κατά τθν γνϊμθ μασ) ςθμεία, τα οποία ζχουν 

ενδιαφζρον ςιμερα, αλλά και τα οποία επιδζχονται περαιτζρω διερεφνθςθσ.  

 

6.9.2 Το επιςτθμονικό ενδιαφζρον του κζματοσ 

 

Τν ζέκα είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ, ηδηαίηεξα ελδηαθέξν λ, ζνβαξφ θαη ζχγρξνλν. 

Πξάγκαηη ε  ππάξρνπζ α επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία  επ‟ απηνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα  

επί ηεο „„επηι νγήο ζρνι είνπ‟‟ (school choice) είλαη επξεία (Raveaud and van Zanten, 

2007:108). Οη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο / κει έηεο ζηελ επηζηεκνληθή απηή πεξηνρή 

ρσ ξίδνληαη απφ ηελ κία πι επξά ζηηο πνζνηηθέο (πνι ηηηθέο θαη επηπηψζεηο ηνπο ζηνλ 

δηαρσ ξηζκφ θαη ηελ αληζφηεηα) θαη ζηηο πνηνηηθέο (αηνκηθέο επηινγέο θαη ηνπηθά 

πεξηβάι ι νληα / contexts). Παξ‟ φι α απηά παξαηεξείηαη αθφκα θαη ζήκεξα κία έι ι εης ε 

ζπγθξηηηθψλ κει εηψλ ζε  δηεζλέο επίπεδν. Καη ηνχην δελ είλαη απαξαίηεην απι ά γηα λα 

εμεηάζνπ κε ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ησλ δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, 

αι ι ά θπξίσο γηα λα θαηαλνήζνπκ ε ηηο ζχ λζεηεο / πνι χπι νθεο ζρέζεηο κεηαμχ φι σλ ησλ 

παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ γνλετθή επηινγή, ηφζν ζε επίπεδν πνι ηηηθψλ φζν θαη 

ζε αηνκηθφ (πξνζ σ πηθφ) επίπεδν.    

 

 

6.9.3 Η τεκμθρίωςθ του κζματοσ 

 

Θ τεκμθρίωςθ του κζματοσ πραγματοποιείται με τθν επιλογι μιασ ςειράσ 

επιςτθμονικϊν άρκρων που αναφζρονται ςτθ βιβλιογραφία που παρουςιάηεται παρακάτω 

και τθν προςπάκεια ανάδειξθσ του κζματοσ τόςο μζςα από τθν κεωρθτικι ανάλυςθ όςο και 

τθν εμπειρικι ζρευνα που αναφζρεται ςτα άρκρα αυτά. 

Στο άρκρο του Dronkers et al (2010) γίνεται μια ςφντομθ, περιλθπτικι αναφορά του 

αφιερϊματοσ, που αφορά ςτθν ‘‘εκπαιδευτικι αγορά και τθν ςχολικι επιλογι’’. Τα κράτθ 

χωρίηονται ςε 3 κατθγορίεσ ςε ό,τι αφορά τθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ: εκείνα όπου θ ιδιωτικι 

εκπαίδευςθ δεν επιχορθγείται κακόλου από το κράτοσ (Ελλάδα, Αγγλία), εκείνα όπου υπάρχει 

ζνα ιδιότυπο κακεςτϊσ (Γαλλία, Λταλία, Ρορτογαλία) και εκείνα όπου θ ιδιωτικι εκπαίδευςθ 
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επιχορθγείται μερικϊσ ι εξ’ ολοκλιρου από το κράτοσ και λειτουργεί κατά το μάλλον ι ιττον 

με το ίδιο κακεςτϊσ με τθν δθμόςια εκπαίδευςθ (Βζλγιο, Δανία, Γερμανία, Λςπανία, Λρλανδία, 

Λουξεμβοφργο, Αυςτρία, Φινλανδία, Σουθδία και Ολλανδία).  

Στο άρκρο των Goldring and Phillips (2008) υπάρχει μία ποςοτικι ζρευνα θ οποία 

αφορά τα δθμόςια ςχολεία τθσ περιοχισ Nashville των ΘΡΑ (διεξαγωγι 2002-03). Εξετάηονται 

και αναλφονται τα χαρακτθριςτικά των γονζων που επιλζγουν ιδιωτικά ι δθμόςια ςχολεία. Θ 

ανάλυςθ αφορά το γνωςτικό υπόβακρο, τθν κοινωνικοοικονομικι κατάςταςθ, τθν 

ικανοποίθςθ από το ςχολείο και τθν γονεϊκι παρζμβαςθ / ςυμμετοχι ςτα δρϊμενα του 

ςχολείου. 

Στο άρκρο των Butler and van Zanten (2007) γίνεται μία περιλθπτικι αναφορά ςτα 

ςπουδαιότερα ςθμεία του αφιερϊματοσ. Κφριο χαρακτθριςτικό, που κακορίηει (κατά τουσ 

ςυγγραφείσ) το τι εκπαίδευςθ λαμβάνει κάποιοσ, είναι το μζροσ τθσ κατοικίασ του. Το ‘‘καλό 

ςχολείο’’ ςτθν Ευρϊπθ είναι ζνα ςφνκετο / πολφπλοκο ηιτθμα για να προςδιοριςτεί. Οι 

πλουςιότερεσ χϊρεσ του ΟΟΣΑ δεν ζχουν επιτφχει και τα καλφτερα αποτελζςματα ςε διεκνείσ 

διαγωνιςμοφσ (π.χ. PISA). 

Στο άρκρο των Raveaud and van Zanten (2007), , αναλφεται  το κζμα τθσ επιλογισ του 

τοπικοφ δθμόςιου ςχολείου από γονείσ τθσ μεςαίασ τάξθσ ςε δφο περιοχζσ: το Ραρίςι και το 

Λονδίνο. Είναι μία ποιοτικι ζρευνα με ςυνεντεφξεισ που διεξιχκθ το ζτοσ 2004-05. 

Εφαρμόηεται ζνα ‘‘ολοκλθρωμζνο μοντζλο επιλογισ’’, το οποίο αφορά τισ πολιτικζσ, τισ 

ςτρατθγικζσ, τα ειδικά περιβάλλοντα, το πολιτιςμικό κεφάλαιο και τισ αξίεσ. Αναδεικνφονται 

οι διαφορζσ και οι ομοιότθτεσ των δφο κοινωνιϊν (Γαλλία και Αγγλίασ). 

Στο άρκρο των Burgess et al (2007), το οποίο αποτελεί μία δευτερογενι (κατά κφριο 

λόγο) ερευνθτικι εργαςία, διερευνάται θ επίδραςθ τθσ ςχολικισ επιλογισ ςτθν Αγγλία. Θ 

ερϊτθςθ-κλειδί του άρκρου είναι ‘‘εάν και κατά πόςον θ ελεφκερθ επιλογι ςχολείου οδθγεί 

εν τζλει ςε καλφτερα εκπαιδευτικά / παιδαγωγικά αποτελζςματα και με ποιεσ 

προχποκζςεισ’’. Διερευνάται επίςθσ θ μεταφορά των κανόνων τθσ αγοράσ ςτθν εκπαίδευςθ, 

θ επίδραςθ του μζτρου τθσ επιλογισ ςχολείου ςτθ Αγγλία και αν είναι εν τζλει επ’ ωφελεία 

των μθ προνομιοφχων μακθτϊν, θ ςχζςθ μεταξφ γεωγραφικισ επιλογισ και ςχολικϊν 

επιδόςεων κ.ά. Τελικά είναι ο δευτερογενϊσ αναπτυςςόμενοσ ανταγωνιςμόσ ο οποίοσ 

επθρεάηει τθν παραγωγικότθτα των ςχολείων και όχι αυτι κακ’ εαυτι θ αρχικι ελεφκερθ 

επιλογι ςχολείου.  



 85 

Στο άρκρο του Jeynes (2000) εξετάηονται τα κετικά τθσ ςχολικισ επιλογισ ςε Αγγλία 

και ΘΡΑ και ο ρόλοσ τουσ ςτισ ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ  των μακθτϊν. Αμφιςβθτείται θ 

αντικειμενικότθτα των ςτοιχείων διαφόρων ερευνθτϊν και προτρζπει ςε περαιτζρω 

διερεφνθςθ για το κζμα. Είναι και αυτι, όπωσ και θ προθγοφμενθ, μία δευτερογενισ ζρευνα 

με αναφορζσ ςε ςχετικά άρκρα. Αναφζρονται δεδομζνα από διάφορα προγράμματα 

‘‘vouchers’’ των ΘΡΑ και ςτιριξθσ τθσ επιλογισ ςχολείου τθσ Αγγλίασ, με τελικό ςυμπζραςμα 

ότι τα ςτοιχεία δεν επαρκοφν, ϊςτε να εξαχκοφν αςφαλι ςυμπεράςματα για τθν επίδραςθ 

τθσ επιλογισ του ςχολείου ςτισ επιδόςεισ των μακθτϊν. Είναι αξιοςθμείωτθ θ εκτενισ 

αναφορά που γίνεται για τα ςχολεία με κρθςκευτικό περιεχόμενο ςτισ ΘΡΑ, τισ αντιδράςεισ 

των κρθςκευόμενων Αμερικανϊν και τθν εμπλοκι του κζματοσ τθσ επιλογισ ςχολείου 

(δθμόςιου ι ιδιωτικοφ) με ‘‘φόντο’’ αυτό το κρθςκευτικό περιεχόμενο.  

Το άρκρο του Jeynes (2000) καταλιγει ςε τζςςερα ςυμπεράςματα, τα οποία αφοροφν 

τθν αξιολόγθςθ τθσ επιλογισ του ςχολείου ςτισ ΘΡΑ: 

α) Φαντάηει απίκανο θ ςχολικι επιλογι να αποτελζςει τθν μεγάλθ πθγι τθσ 

αναμόρφωςθσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ όπωσ αποφαίνονται οι υποςτθρικτζσ τθσ 

κίνθςθσ αυτισ. Τοφτο βζβαια ςε καμία περίπτωςθ δεν ςθμαίνει ότι το πρόγραμμα δεν ζχει και 

κετικζσ επιπτϊςεισ. 

β)  Υπάρχει μικρι μόνο εμπειρία εφαρμογισ του μζτρου ςτισ ΘΡΑ για να καταλιξει 

κάποιοσ ςε αςφαλι ςυμπεράςματα. Συνεπϊσ δεν υπάρχει κανζνασ λόγοσ για να μθν 

επεκτακεί το μζτρο ςε ευρφτερθ κλίμακα. Επί του παρόντοσ δεν υφίςταται επαρκισ 

πλθροφόρθςθ ότι το μζτρο τθσ επιλογισ ςχολείου οδθγεί ςε βελτίωςθ τθσ επίδοςθσ των 

μακθτϊν. Είναι αξιοςθμείωτο όμωσ ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά ότι οδθγεί και ςε μείωςθ 

τθσ επίδοςθσ. Και αυτό από μόνο του είναι ζνα ςθμαντικό γεγονόσ. 

γ) Αποτελεί πεποίκθςθ ότι το μζτρο τθσ επιλογισ ςχολείου μπορεί να αποτελζςει ζνα 

κίνθτρο για βελτίωςθ των επιδόςεων των ‘‘μειονεκτικϊν μακθτϊν’’. Αντίκετα προσ τισ αρχικζσ 

προβλζψεισ τα περιςςότερα προγράμματα ελεφκερθσ επιλογισ δθμόςιου ςχολείου ςτισ ΘΡΑ 

παρουςιάηουν ςθμαντικι ευαιςκθςία προσ τισ ανάγκεσ των μειονοτιτων. Για παράδειγμα ςτα 

Κακολικά Σχολεία οι επιδόςεισ των Αφροαμερικανϊν βελτιϊκθκαν περιςςότερο από εκείνεσ 

των Λευκϊν. 

δ) Ρικανόν ςτο μζλλον με τθν εξάπλωςθ του μζτρου να μθν είναι δυνατι θ 

χρθματοδότθςθ τθσ ελεφκερθσ επιλογισ ςχολείου. Συμπεραςματικά, παρά τθν περιοριςμζνθ 



 86 

μζχρι τϊρα δυναμικι του μζτρου, κρίνεται απαραίτθτθ θ περαιτζρω εξάπλωςι του για τθν 

εξαγωγι αςφαλϊν ςυμπεραςμάτων. 

Στο άρκρο του Gorard (1999) γίνεται μία προςπάκεια κακοριςμοφ ενόσ μοντζλου 

πρόβλεψθσ τθσ επιλογισ ςχολείου βάςει των κριτθρίων με τα οποία  οι γονείσ των μακθτϊν 

επιλζγουν τον τφπο του ςχολείου. Θ ζρευνα είναι πρωτογενισ, ποςοτικι και αφορά τθν 

καταγραφι των απόψεων 794 οικογενειϊν, ςτθν επιλογι 3 τφπων ςχολείων, με βάςθ 74 

κριτιρια επιλογισ (που βαςίηονται ςε προθγοφμενεσ ζρευνεσ του ςυγγραφζα). Στουσ πίνακεσ 

τθσ ζρευνασ  τελικά γίνεται χριςθ 34 κριτθρίων από τουσ ερωτϊμενουσ και οι απαντιςεισ 

παρουςιάηονται ςε ςυςχζτιςθ ανά 2 των τριϊν τφπων ςχολείων. Κριτιρια, τα οποία οι γονείσ 

κεωροφν ςθμαντικά για τθν επιλογι του ςχολείου είναι θ ςυλλογικότθτα (after-school clubs), 

θ μουςικι ςτο ςχολείο, οι μικρζσ τάξεισ, θ Διεφκυνςθ του ςχολείου, θ επιείκεια, ο εξοπλιςμόσ, 

θ ανταπόκριςθ, τα sports, ο ιδιαίτεροσ χαρακτιρασ (παράδοςθ) του ςχολείου, θ φπαρξθ 

αδελφϊν ςτο ίδιο ςχολείο. Το μοντζλο πρόβλεψθσ του Gorard (1999) είναι μοντζλο 

ςυςχζτιςθσ βαςιςμζνο ςτθ ςτατιςτικι μζκοδο ςυςχζτιςθσ x2. Θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι 

‘‘επιλογι τφπου ςχολείου’’ δεν προκφπτει ωσ μακθματικι ςχζςθ, κάτι το οποίο (ςφμφωνα με 

τον ςυγγραφζα) κα επιχειρθκεί ςε μελλοντικι ερευνθτικι εργαςία. Το τελικό ςυμπζραςμα 

του άρκρου είναι, ότι ςτθν Αγγλία, από τθν δεκαετία του 1980 κατά τθν οποία ςτθν ουςία 

κακιερϊκθκε το πρόγραμμα τθσ γονεϊκισ επιλογισ ςχολείου, τα ‘‘επιτυχθμζνα ςχολεία’’ 

ζχουν γίνει πλιρωσ αδιάφορα (λόγω  των υπερβολικϊν εγγραφϊν ς’ αυτά), ενϊ τα 

απειλοφμενα με κλείςιμο διαρκϊσ αμιλλϊνται μεταξφ τουσ με ςκοπό  τθν επιβίωςθ. Ο 

ευαίςκθτοσ τομζασ των ςχολείων με δίδακτρα λειτουργεί με κανόνεσ αγοράσ.  

Στο άρκρο των Stevens and Sessions (2000), το οποίο αποτελεί μία δευτερογενι, 

ποςοτικι εκτεταμζνθ ζρευνα μεταξφ 4172 ςπουδαςτϊν, διερευνάται θ απόδοςι τουσ μζςα 

από τισ καταγραφζσ ςτο ςφςτθμα NELS / US 1992. Το ςυμπζραςμα του άρκρου είναι, ότι θ 

φοίτθςθ ςτα ιδιωτικά ςχολεία ευνοεί τισ επιδόςεισ Λευκϊν ςπουδαςτϊν, ενϊ αντίκετα δεν 

φαίνεται να επιδρά ςτισ επιδόςεισ των μειονοτικϊν ςπουδαςτϊν. Εκείνο το οποίο προκφπτει 

διαχρονικά για τθν επιτυχία των ιδιωτικϊν ςχολείων ςτισ ΘΡΑ είναι, ότι αυτι οφείλεται ςε 

παράγοντεσ όπωσ θ κοινωνικοοικονομικι κατάςταςθ των μακθτϊν, θ ηιτθςθ για 

κρθςκευτικοφ περιεχομζνου εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και το υψθλότερθσ ποιότθτασ 

παρεχόμενο ‘‘προϊόν’’ από πλευράσ ιδιωτικϊν ςχολείων. Εν τοφτοισ οι μεταβλθτζσ ‘‘ςχολικι 

επιλογι’’ και ‘‘ςχολικι επίδοςθ’’ είναι αλλθλοεξαρτθμζνεσ μεταβλθτζσ. Από ζρευνεσ ζχει 

διαπιςτωκεί, ότι οι καλφτεροι μακθτζσ προτιμοφν τα ιδιωτικά ςχολεία ςτισ ΘΡΑ με 
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αποτζλεςμα οι καλφτερεσ επιδόςεισ να είναι κάτι αναμενόμενο (Pygmalion). Στισ 

ιδιαιτερότθτεσ του άρκρου εκτόσ του μεγάλου πλικουσ των εξεταηομζνων ςπουδαςτϊν (2048 

Λευκοί, 663 Μαφροι, 949 Λςπανόφωνοι, 512 Αςιάτεσ δθλ. ςφνολο 4172 άτομα) 

αναγνωρίηουμε τόςο το μεγάλο πλικοσ των μεταβλθτϊν (257) οι οποίεσ κακορίηουν τθν 

ςτακμιςμζνθ επίδοςθ των ςπουδαςτϊν, όςο και τθν μεκοδολογία αποφυγισ του λάκουσ τθσ 

μθ ςυςχζτιςθσ ‘‘καλόσ μακθτισ – καλζσ επιδόςεισ’’, θ οποία εκ των προτζρων (όπωσ 

αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ) υπάρχει. Θ τελικι επίδοςθ του μακθτι είναι εν τζλει μία 

αρκετά πολφπλοκθ ςυνάρτθςθ: του ςχολείου, των χαρακτθριςτικϊν  του μακθτι, τθσ 

οικογζνειασ και των δαςκάλων. Οι 4 αυτζσ μεταβλθτζσ είναι ‘‘πεπλεγμζνεσ’’ μεταξφ τουσ και 

αλλθλεπιδροφν. Το άρκρο  των Stevens and Sessions (2000) καταλιγει ςε πολφ ςθμαντικά 

ευριματα ςε ό,τι αφορά τθν ςυςχζτιςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν (του ςυγκεκριμζνου 

δείγματοσ των 4172 μακθτϊν) με κάκε μία εκ των 4 αυτϊν μεταβλθτϊν. Ζτςι ενϊ το ςχολείο 

παίηει ςθμαντικό ρόλο για τουσ Λευκοφσ, δεν ςυμβαίνει το ίδιο με τισ άλλεσ μειονότθτεσ. Ο 

δάςκαλοσ παίηει ςθμαντικό ρόλο για Λευκοφσ, Μαφρουσ και Λςπανόφωνουσ αλλά όχι για τουσ 

Αςιάτεσ. Τζλοσ θ οικογζνεια παίηει ςθμαντικό ρόλο για Λευκοφσ και Αςιάτεσ αλλά όχι για τουσ 

Μαφρουσ και τουσ Λςπανόφωνουσ.   

Στο άρκρο των Bagley and Woods (1998) διερευνϊνται οι δυνατότθτεσ των γονζων 

μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ για επιλογι ςχολείου, ςτα πλαίςια του ολοζνα 

αυξανόμενου ανταγωνιςτικοφ περιβάλλοντοσ τθσ εκπαιδευτικισ αγοράσ. Από το 20% των 

μακθτϊν, οι οποίοι κατά το μάλλον ι ιττον κα παρουςιάςουν κάποιεσ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ κατά τθν διάρκεια των ςπουδϊν τουσ, μόνο το 2% κα χρειαςτεί να ειςαχκεί ςε 

κάποιο ειδικό ςχολείο για ειδικι υποςτθρικτικι διαδικαςία. Το υπόλοιπο 18% κα πρζπει 

ιςότιμα να παρακολουκιςει το τυπικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Σχολεία τα οποία 

πατροπαράδοτα ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ ‘‘ςχολεία ακαδθμαϊκϊν επιδόςεων’’ κεωροφν 

ιςχυρά αντίβαρα τθν ειςαγωγι μακθτϊν SEN (με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ). Και τοφτο 

εκφράηεται τισ περιςςότερεσ φορζσ χωρίσ κανζνα διςταγμό από τουσ διευκυντζσ τουσ προσ 

τθν τοπικι κοινωνία. Σχολεία τα οποία επιδεικνφουν αρχικά μεγαλφτερθ ανοχι ςτθν 

ειςαγωγι μακθτϊν SEN διαπιςτϊνουν ςτθ ςυνζχεια ότι οι χαμθλζσ επιδόςεισ του ςυνόλου 

των μακθτϊν οδθγεί ςε ολοζνα και περιςςότερθ απομάκρυνςθ των ‘‘καλϊν μακθτϊν’’ από τα 

ςχολεία αυτά. Χρειάηεται αγϊνασ για μια ιςορροπθμζνθ κατάςταςθ μεταξφ των διαφόρων 

‘‘τφπων μακθτικοφ δυναμικοφ’’. Για πολλοφσ γονείσ θ επιλογι ςχολείου για τα παιδιά τουσ με 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (SEN) είναι ζνασ εφιάλτθσ! Το αςφαλζσ και ευαίςκθτο 

περιβάλλον είναι το κριτιριο επιλογισ και όχι οι πικανζσ ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ. Ζτςι, 
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καταλιγουν οι ςυγγραφείσ του άρκρου, είναι πολφ δφςκολο ςιμερα, ςτα πλαίςια των 

κανόνων τθσ αγοράσ, να ικανοποιθκοφν οι ανάγκεσ, τα ενδιαφζροντα και οι προτεραιότθτεσ 

των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (SEN). 

Στο άρκρο του Woods (1993) παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ PASCI 

(Parental and School Choice Interaction) που αφοροφν τθν ςχζςθ ‘‘γονεϊκισ επιλογισ’’ και 

‘‘ςχολικισ αποτελεςματικότθτασ’’. Θ βάςθ δεδομζνων είναι θ ίδια με εκείνθ του άρκρου των 

Bagley and Woods (1998), μόνο που εκείνθ είναι δοςμζνθ από άλλθ οπτικι γωνία. Με βάςθ 

το πιλοτικό πρόγραμμα και τθν ςυλλογι 46 ςυνεντεφξεων και 262 ερωτθματολογίων ο 

ερευνθτισ προςπακεί να προςδιορίςει τα κζματα, τα οποία κυριολεκτικά αλλάηουν ςτα 

ςχολεία, κάτω από τθν πίεςθ τθσ γονεϊκισ επιλογισ και του ανταγωνιςμοφ.     
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Dronkers et al (2010)                     x Editorial 

Goldring et al (2008) x x x   x x x x x x   Ποζ οηική 

Butler & van Zanten (2007)                   x   Editorial 

Raveaud & van Zanten 

(2007) 
x x x   x x x x x x   Ποιοηική 

Burgess et al (2007) x x x   x x x x x     Δεσηερογενής 

Jeynes (2000) x x x   x x x x x     Δεσηερογενής 

Gorard (1999) x x x   x x x x x     Ποζ οηική 

Stevens & Sessions (2000) x x x   x x x x x     Ποζ οηική 

Bagley & Woods (1998) x x x x x x x x x     Ποιοηική 

Woods (1993) x x x   x x x x x x x Ποιοηική 
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6.9.4 Θεωρθτικι ανάλυςθ – εμπειρικι ζρευνα 

 

Ερευνθτικά ερωτιματα – υποκζςεισ εμπειρικών ερευνών 

Μζςα από τθν ανάλυςθ / διερεφνθςθ των επιςτθμονικϊν άρκρων τθσ προθγοφμενθσ 

υπο-ενότθτασ προζκυψαν τα κάτωκι ερευνθτικά ερωτιματα / υποκζςεισ των εμπειρικϊν 

ερευνϊν, που ςθμειϊνονται και ςε ποια άρκρα αναφζρονται / αναπτφςςονται (βλ. Ρίνακα 

6.9). Σε ό,τι αφορά τθν ςχολικι επιλογι: 

α) Υπάρχει επίδραςθ του διαφορετικοφ υποβάκρου των γονζων (εκπαίδευςθ / 

ειςόδθμα); 

β) Υπάρχει επίδραςθ τθσ καταγωγισ του μακθτι; (ξζνοσ υπικοοσ) 

γ) Υπάρχει επίδραςθ των διαφορετικϊν τεκζντων ςτόχων ωσ προσ τθν 

εκπαίδευςθ των μακθτϊν; (επιδόςεισ ι ςυμμετοχι) 

δ) Υπάρχει επίδραςθ του βακμοφ ικανοποίθςθσ του γονζα από προθγοφμενθ 

εμπειρία με το ςχολείο; 

ε) Υπάρχει επίδραςθ τθσ γονεϊκισ ςυμμετοχισ ςτα δρϊμενα του ςχολείου; 

ςτ) Υπάρχει επίδραςθ των γονεϊκϊν προτεραιοτιτων ωσ προσ τθν ςχολικι 

επιλογι; 

η) Υπάρχει επίδραςθ των κοινωνικϊν δικτφων των γονζων ςε ό,τι αφορά τθν 

πλθροφόρθςθ; 

θ) Υπάρχει επίδραςθ και ςε τι ςχετικό βακμό των πολιτικϊν, ςτρατθγικϊν, 

ειδικϊν περιβαλλόντων (contexts), πολιτιςμικοφ κεφαλαίου, αξιϊν;     

 

Είδοσ των ερευνθτικών ενδείξεων (τεκμθρίων) 

Ππωσ φαίνεται και ςτον πίνακα 6.9, τα επιλεγμζνα άρκρα είτε είναι δευτερογενείσ 

ζρευνεσ και αναφζρονται ςε ςχετικά άρκρα, είτε είναι πρωτογενείσ ζρευνεσ (ποςοτικζσ ι 
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ποιοτικζσ) και αναφζρουν λεπτομερϊσ τα τεκμιριά τουσ, όπωσ οι ςυνεντεφξεισ, τα 

ερωτθματολόγια, οι ςυμμετοχικζσ παρατθριςεισ κλπ. Είναι φυςικό κάποια άρκρα να είναι πιο 

αναλυτικά ςτθν παρουςίαςθ των δεδομζνων τουσ (πίνακεσ, διαγράμματα, μακθματικοί τφποι 

και αναλφςεισ), ενϊ κάποια άλλα πιο γενικόλογα και περιγραφικά / ςυμπεραςματικά. 

Λεπτομζρειεσ αναφζρονται ςτθν παράγραφο 6.9.3.  

 

Μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ 

Λεπτομζρειεσ αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3. Ωσ γενικό ςυμπζραςμα κα κζλαμε να 

αναφζρουμε ότι (τουλάχιςτον ςτα ςχολιαηόμενα άρκρα και ςε αρκετά ακόμα ςχετιηόμενα με 

αυτά) τα παρουςιαηόμενα ντοκουμζντα είναι ςχετικά λίγα και δεν είναι κατορκωτό να πει 

κάποιοσ αν δεν υπάρχουν ι αν δεν υπάρχει θ διάκεςθ να παρουςιαςτοφν με περιςςότερεσ 

λεπτομζρειεσ. Μςωσ θ ςτενότθτα του χϊρου (άρκρα και όχι βιβλία) να είναι θ αιτία ενόσ 

τζτοιου προβλιματοσ,  

 

Συμπεράςματα – ευριματα 

Λεπτομζρειεσ αναφζρονται ςτθν παράγραφο 6.9.3. Συμπεραςματικά: 

 

 Αυτό που είναι κακοριςτικό ςτθν εκπαίδευςθ που λαμβάνει κάποιοσ, είναι το μζροσ 

τθσ κατοικίασ του.  

 Το ‘‘καλό ςχολείο’’ ςτθν Ευρϊπθ είναι ζνα ςφνκετο / πολφπλοκο ηιτθμα για να 

προςδιοριςτεί.  

 Οι πλουςιότερεσ χϊρεσ του ΟΟΣΑ δεν ζχουν επιτφχει και τα καλφτερα 

αποτελζςματα ςε διεκνείσ διαγωνιςμοφσ (π.χ. PISA).  

 Είναι ο δευτερογενϊσ αναπτυςςόμενοσ ανταγωνιςμόσ ο οποίοσ επθρεάηει τθν 

παραγωγικότθτα των ςχολείων και όχι αυτι κακ’ εαυτι θ αρχικι ελεφκερθ επιλογι 

ςχολείου.  

 Φαντάηει απίκανο θ ςχολικι επιλογι να αποτελζςει τθν μεγάλθ πθγι τθσ 

αναμόρφωςθσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ όπωσ αποφαίνονται οι υποςτθρικτζσ 
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τθσ κίνθςθσ αυτισ. Τοφτο βζβαια ςε καμία περίπτωςθ δεν ςθμαίνει ότι το 

πρόγραμμα δεν ζχει και κετικζσ επιπτϊςεισ. 

 Επί του παρόντοσ δεν υφίςταται επαρκισ πλθροφόρθςθ ότι το μζτρο τθσ επιλογισ 

ςχολείου οδθγεί ςε βελτίωςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν. Είναι αξιοςθμείωτο όμωσ 

ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά ότι οδθγεί και ςε μείωςθ τθσ επίδοςθσ. Και αυτό 

από μόνο του είναι ζνα ςθμαντικό γεγονόσ. 

 Αντίκετα προσ τισ αρχικζσ προβλζψεισ τα περιςςότερα προγράμματα ελεφκερθσ 

επιλογισ δθμόςιου ςχολείου ςτισ ΘΡΑ παρουςιάηουν ςθμαντικι ευαιςκθςία προσ 

τισ ανάγκεσ των μειονοτιτων.  

 Ραρά τθν περιοριςμζνθ μζχρι τϊρα δυναμικι του μζτρου, κρίνεται απαραίτθτθ θ 

περαιτζρω εξάπλωςι του για τθν εξαγωγι αςφαλϊν ςυμπεραςμάτων.  

 Στθν Αγγλία, από τθν δεκαετία του 1980 κατά τθν οποία ςτθν ουςία κακιερϊκθκε το 

πρόγραμμα τθσ γονεϊκισ επιλογισ ςχολείου, τα ‘‘επιτυχθμζνα ςχολεία’’ ζχουν γίνει 

πλιρωσ αδιάφορα (λόγω  των υπερβολικϊν εγγραφϊν ς’ αυτά), ενϊ τα 

απειλοφμενα με κλείςιμο διαρκϊσ αμιλλϊνται μεταξφ τουσ με ςκοπό  τθν επιβίωςθ.  

 Ο ευαίςκθτοσ τομζασ των ςχολείων με δίδακτρα λειτουργεί με κανόνεσ αγοράσ.  

 Θ τελικι επίδοςθ του μακθτι είναι εν τζλει μία αρκετά πολφπλοκθ ςυνάρτθςθ: του 

ςχολείου, των χαρακτθριςτικϊν  του μακθτι, τθσ οικογζνειασ και των δαςκάλων. 

 Χρειάηεται αγϊνασ για μια ιςορροπθμζνθ κατάςταςθ μεταξφ των διαφόρων ‘‘τφπων 

μακθτικοφ δυναμικοφ’’. Για πολλοφσ γονείσ θ επιλογι ςχολείου για τα παιδιά τουσ 

με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (SEN) είναι ζνασ εφιάλτθσ! 

 

6.9.5 Κριτικι αποτίμθςθ 

Κεωροφμε ότι το κζμα είναι πολφ μεγάλο, αρκετά ανεξερεφνθτο ακόμα (για τθν  

Ελλάδα δεν τίκεται καν ηιτθμα) και ωσ εκ τοφτου εν δυνάμει μία ερευνθτικι πρόκλθςθ. Τα 

ςυμπεράςματα (του κυρίωσ κειμζνου και ειδικότερα τθσ παραγράφου 6.9.3) και τα ευριματα 

από μακροχρόνιεσ ζρευνεσ ςε Ευρϊπθ και ΘΡΑ οδθγοφν και ςτα επόμενα ςτάδια των 

ερευνθτικϊν προςπακειϊν. Οι διάφοροι παράγοντεσ τθσ ‘‘ςχολικισ επιλογισ’’ είναι 

πεπλεγμζνοι και αλλθλοεπθρεαηόμενοι. Ωσ εκ τοφτου θ προςπάκεια κάκε φορά απομόνωςθσ 

ενόσ και τθσ εφρεςθσ τθσ επίδραςισ του ξεχωριςτά είναι εκ των πραγμάτων μια πολφπλοκθ 

και ςφνκετθ υπόκεςθ. Θ εφρεςθ εν τζλει μιασ ςχζςθσ που να προςδιορίηει τθν τελικι επιλογι 

ωσ ςυνάρτθςθ ολόκλθρου του πλικουσ των παραγόντων (ι ζςτω των κυριοτζρων εξ αυτϊν) 
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κεωρϊ ότι βρίςκεται ςτο επίκεντρο των ςκζψεων πολλϊν ερευνθτϊν. Το κζμα προςομοιάηει 

με τα προβλιματα εφρεςθσ βζλτιςτθσ λφςθσ τθσ ‘‘επιχειρθςιακισ ζρευνασ’’. Είναι όμωσ 

εξαιρετικά πιο ςοβαρό λόγω του γεγονότοσ ότι εμπλζκονται πρόςωπα (και μάλιςτα μικρισ 

θλικίασ) και όχι απλά μεγζκθ και αρικμοί.    

6.10 Κοινωνικι αναπαραγωγι 

 

Θ πιο κάτω ανάλυςθ βαςίηεται κυρίωσ ςτουσ Gewirtz & Cribb (2011) και ςε άρκρα (βλ. 

και πίνακα 6.8). Εκτόσ των κλαςςικϊν πθγϊν για το κζμα εξετάηονται και άρκρα όπωσ των 

Archer (2008), Keddie & Mills (2007), Benjamin et al. (2003), van Zanten (2004). Είναι γεγονόσ 

ότι θ κοινωνικι αναπαραγωγι ζχει αποτελζςει ζνα κεντρικό ηιτθμα για τθν κοινωνιολογία τθσ 

εκπαίδευςθσ. Στο παρελκόν ςυχνά ςυνδεόταν με τθν μαρξιςτικι παράδοςθ ςτθν 

κοινωνιολογία. Εν τοφτοισ για τθν ςφγχρονθ ανανοθματοδότθςθ του όρου πρζπει να 

αναφερκοφμε ςε όλουσ τουσ μθχανιςμοφσ, τισ διαδικαςίεσ και πρακτικζσ μζςω των οποίων 

δθμιουργοφνται και αναδθμιουργοφνται, προϊόντοσ του χρόνου, οι πολλαπλζσ ιεραρχίεσ, οι 

κατανομζσ και οι ςχζςεισ του πλοφτου, τθσ εξουςίασ και τθσ επιρροισ  (Gewirtz & Cribb, 

2011). Τα τελευταία χρόνια οι ιδζεσ ςχετικά με τθν κοινωνικι αναπαραγωγι ζγιναν πιο 

εκλεπτυςμζνεσ. Ιδθ από τθ δεκαετία του ’80 ςθμειϊνεται μια μετατόπιςθ από τθ διατφπωςθ 

μεγάλων κεωριϊν προσ περιςςότερο ςφνκετεσ, διαφοροποιθμζνεσ και επθρεαςμζνεσ από το 

πλαίςιο μορφζσ διατφπωςθσ κεωριϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, απορρίπτεται θ κακολικότθτα και ο 

ντετερμινιςμόσ, που χαρακτιριηε τισ προγενζςτερεσ κεωρίεσ και επιδιϊκεται θ ανάδειξθ 

τρόπων, με τουσ οποίουσ οι διαδικαςίεσ κοινωνικισ αναπαραγωγισ λειτουργοφν διαφορετικά 

ςε διαφορετικζσ εποχζσ και ςε διαφορετικζσ τοποκετιςεισ ςτον κοινωνικό χϊρο για 

διαφορετικά ςφνολα (Gewirtz & Cribb, 2011). Ζχουμε προςδιοριςμό αυτϊν των ςυνόλων όχι 

μόνο με τισ ταξικζσ διαιρζςεισ αλλά και με τθν τάξθ, τθ φυλι, το κοινωνικό φφλο, τθ 

ςεξουαλικότθτα και τθν αναπθρία.  Θ μετατόπιςθ αυτι προσ πιο ςφνκετουσ και πιο 

εξαρτθμζνουσ από το πλαίςιο τρόπουσ ανάλυςθσ των διαδικαςιϊν κοινωνικισ αναπαραγωγισ 

ιταν θ αντίδραςθ ςε μια ςειρά κοινωνικοοικονομικϊν εξελίξεων, που ζκαναν τισ 

προγενζςτερεσ για το κζμα παραδοχζσ να φαντάηουν προβλθματικζσ. Ζγινε ζτςι γενικότερα 

παραδεκτό ότι οι προθγοφμενεσ ριηοςπαςτικζσ αριςτερζσ περιγραφζσ και παραδοχζσ τθσ 

κοινωνικισ αναπαραγωγισ είχαν τθν τάςθ να εςτιάηονται ςτισ ταξικζσ μόνο ανιςότθτεσ, 

αποκλείοντασ ζτςι ουςιαςτικά όλουσ τουσ άλλουσ άξονεσ ανιςότθτασ.  
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Συμπεραςματικά, θ ζννοια τθσ κοινωνικισ αναπαραγωγισ είναι τόςο εξαρτθμζνθ από 

το πλαίςιο που δεν είναι ικανι πλζον να ερμθνεφςει τθν ςυνζχιςθ/διατιρθςθ των κοινωνικϊν 

ανιςοτιτων ςε διάφορα περιβάλλοντα. Επιπλζον, θ ιδιαίτερθ προςοχι που δίνεται ςτισ 

ςφνκετεσ διαδικαςίεσ κοινωνικισ αναπαραγωγισ, που βρίςκονται ςτθ ςφγχρονθ 

κοινωνιολογικι βιβλιογραφία, πρζπει ςτο μζλλον να ςυνοδεφεται από προςπάκειεσ 

διαμόρφωςθσ και κεωριϊν ςχετικϊν με τθν κανονιςτικι διάςταςι τθσ.    

6.11 Education pathways (Εκπαιδευτικζσ διαδρομζσ) 

 

6.11.1 Επιςτθμονικό ενδιαφζρον 

 

Αυτό που προκφπτει από πλικοσ άρκρων είναι ότι θ εκπαιδευτικι διαδρομι, ςτο 

πλαίςιο των εκπαιδευτικϊν κεςμϊν, επθρεάηει ςε μεγάλο βακμό τισ μετζπειτα 

επαγγελματικζσ εναςχολιςεισ. 

 

6.11.2 Η τεκμθρίωςθ του κζματοσ 

 

Στθν παράγραφο 6.8.2 είδαμε ότι θ Power (2000) διαπιςτϊνει τθ ςχζςθ μεταξφ 

Εκπαίδευςθσ και μεςαίασ τάξθσ, τθσ πορείασ των ατόμων εντόσ των εκπαιδευτικϊν κεςμϊν 

και επαγγελματικισ εναςχόλθςθσ. Λςχυρίηεται ότι ςυγκεκριμζνοι τφποι ςχολείων οδθγοφν ςε 

ςυγκεκριμζνα Ρανεπιςτιμια και αυτά με τθ ςειρά τουσ ςε ςυγκεκριμζνεσ επαγγελματικζσ 

δραςτθριότθτεσ. Ζτςι, καταλιγει, ο τφποσ των ςχολείων «ευκφνεται» για το είδοσ του 

Ρανεπιςτθμίου και το είδοσ του Ρανεπιςτθμίου «ευκφνεται» για το είδοσ τθσ μετζπειτα 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ. Ο Merino (2007) αςχολείται με τισ διαδρομζσ από το 

ςχολείο μζχρι τθν εργαςία, ςε ςυνδυαςμό και ςυςχζτιςθ με τισ δραςτθριότθτεσ που 

αναπτφςςουν τα άτομα ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ. Είναι δφο κζματα που ςυνικωσ 

εξετάηονται ξεχωριςτά. Ροςοτικι ζρευνα ςτθν Καταλονία τθσ Λςπανίασ μεταξφ 424 νζων 

(θλικίασ 26-29 χρόνων). Αποδείχκθκε για ακόμα μία φορά θ ςτενι ςχζςθ μεταξφ 

«εκπαιδευτικισ διαδρομισ» και «διαδρομισ ςτον εργαςιακό βίο». Άτομα με κακόλου ι μικρό 

εκπαιδευτικό επίπεδο οδθγικθκαν ςε δουλειζσ χαμθλϊν προςόντων. Τα ςυμπεράςματα ςτα 

οποία καταλιγει ο Merino (2007) είναι ότι θ τυπικι εκπαίδευςθ είναι αναγκαία για μετζπειτα 
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καλι απαςχόλθςθ αλλά όχι και ικανι ςυνκικθ για να εξαςφαλίςει κάτι τζτοιο. Θ εγκατάλειψθ 

των ςπουδϊν ςε νεαρι θλικία ςχεδόν αποκλείει τθ δυνατότθτα για επιτυχι απαςχόλθςθ 

υψθλοφ επιπζδου. Οι δραςτθριότθτεσ ελεφκερου χρόνου ςε νεαρι θλικία ενϊ βοθκοφν 

όςουσ προχωροφν ςτισ ςπουδζσ τουσ και ςτθ μετζπειτα εφρεςθ εργαςίασ, εν τοφτοισ δεν είναι 

ικανζσ για να βοθκιςουν από μόνεσ τουσ τα άτομα με ελλιπι μόρφωςθ να προχωριςουν 

κετικά επαγγελματικά. Τζλοσ, διαπιςτϊνεται, ότι θ ζρευνα πρζπει να γίνει διαχρονικι αν είναι 

να προκφψουν οριςτικά γενικεφςιμα ςυμπεράςματα.    
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6.12 Further education (Μεταλυκειακι μθ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ) 

 

6.12.1 Το επιςτθμονικό ενδιαφζρον του κζματοσ 

 

Θ μετά τθν υποχρεωτικι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςτθν Αγγλία καλοφμενθ 

«Further Education - FE» αποτελεί μια πολφ ςπουδαία μεταβατικι βακμίδα ςτο εκπαιδευτικό 

τθσ ςφςτθμα. Θ FE, κυρίωσ κολλεγιακι, παρζχει μια πλθκϊρα διαφορετικϊν υπθρεςιϊν 

ειδικά για τουσ κοινωνικά και εκπαιδευτικά μθ προνομιοφχουσ νζουσ. Εν τοφτοισ, θ ποιότθτα 

τθσ μάκθςθσ ςτθν FE βρίςκεται πάντα υπό πίεςθ αλλά ακόμα και υπό απειλι (TLRP, No 12).  

Το πρόγραμμα TLC (Transforming Learning Cultures) διερεφνθςε αυτζσ τισ ςυνκικεσ 

μάκθςθσ ςτθν FE, ανζπτυξε μεκόδουσ κατανόθςθσ των διαδικαςιϊν μάκθςθσ ςτθν FE και 

παριγαγε μια νζα πολυεπίπεδθ διαδικαςία/προςζγγιςθ για τθ βελτίωςθ αυτισ τθσ μάκθςθσ. 

Είναι ςαφζσ το γεγονόσ, ότι θ FE αφορά νζουσ ευριςκόμενουσ ςε παρόμοια κατάςταςθ με 

εκείνθ των καταρτιηόμενων ςτα ΛΕΚ τθσ χϊρασ μασ, και αυτι θ ομοιότθτα κακιςτά τα 

αποτελζςματα των ερευνϊν για τθ FE ιδιαίτερα ςθμαντικά και ελκυςτικά για τθ δικι μασ 

ζρευνα και τθν προςπάκεια εξαγωγισ ςυγκριτικϊν ςυμπεραςμάτων με βάςθ τθ διεκνι 

εμπειρία και πραγματικότθτα.        

 

6.12.2 Η τεκμθρίωςθ του κζματοσ 

 

Θ μάκθςθ ςτθ FE επθρεάηεται από διαφόρουσ παράγοντεσ όπωσ οι κζςεισ, διακζςεισ 

και πράξεισ ςπουδαςτϊν και εκπαιδευτϊν. Άλλοι ςθμαντικοί παράγοντεσ είναι θ τοποκεςία 

και οι πόροι του ιδρφματοσ παροχισ τθσ FE, οι οποίοι μπορεί να διευκολφνουν κάποιεσ 

προςεγγίςεισ και κζματα αλλά να εμποδίηουν άλλα, θ ειδικότθτα, οι προδιαγραφζσ 

αξιολόγθςθσ και πιςτοποίθςθσ, ο χρόνοσ που ςπουδαςτζσ και εκπαιδευτζσ διακζτουν μεταξφ 

τουσ, οι διαπροςωπικζσ τουσ ςχζςεισ. Ραράγοντεσ επίςθσ, που παίηουν ςθμαντικό ρόλο, είναι 

θ διοίκθςθ και οι διαδικαςίεσ λειτουργίασ του ιδρφματοσ, θ χρθματοδότθςθ, θ κυβερνθτικι 

πολιτικι, όπωσ επίςθσ και οι ευρφτερεσ κοινωνικζσ αξίεσ, ακαδθμαϊκζσ και επαγγελματικζσ 

πεποικιςεισ και πρακτικζσ (TLRP, No 12). 
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Στο άρκρο των Hodkinson et al. (2007) παρουςιάηονται τα αποτελζςματα του 

ερευνθτικοφ προγράμματοσ TLC ςχετικά με τισ «κουλτοφρεσ» μάκθςθσ ςτθν FE. 

Ρεριγράφονται 4 χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ «κουλτοφρασ»: θ ςπουδαιότθτα τθσ μάκθςθσ ςτο 

ίδρυμα, θ ςπουδαιότθτα του εκπαιδευτι ωσ ατόμου που επθρεάηει τθ μακθςιακι κουλτοφρα, 

θ αρνθτικι επίδραςθ πολιτικισ και διοίκθςθσ, το είδοσ του προγράμματοσ μάκθςθσ. 

Διερευνϊνται διάφοροι τφποι μάκθςθσ ςε πολυςφνκετα και αλλθλοεπθρεαηόμενα 

περιβάλλοντα. Υπάρχει διαφορά μεταξφ των ιδρυμάτων. Θ κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ 

μάκθςθσ ςτθν FE κα οδθγιςει ςε πρακτικά κετικά ςυμπεράςματα και οφζλθ τθν πολιτικι, τθ 

διοίκθςθ και τθ διδαςκαλία.  

Στο άρκρο των Postlethwaite & Maull (2007) παρουςιάηονται τα αποτελζςματα (του 

TLC) από 17 προγράμματα εκπαίδευςθσ 4 αγγλικϊν κολλεγίων FE. Διερευνϊνται οι αλλαγζσ 

ςτισ διαδικαςίεσ μάκθςθσ των ςπουδαςτϊν ςε ποικίλα μακθςιακά περιβάλλοντα. Οι 

επιδράςεισ προιλκαν από τθ διάκεςθ ςπουδαςτϊν και εκπαιδευτϊν, το πρόγραμμα 

ςπουδϊν (ΡΣ – ΑΡ), τουσ πόρουσ και τθν πολιτικι του κάκε κολλεγίου. Και μολονότι θ 

δράςθ/επίδραςθ ςπουδαςτϊν και εκπαιδευτϊν είναι μεγάλθ, εν τοφτοισ πολφ ςθμαντικό 

ρόλο παίηουν οι ευρφτερεσ ςυνκικεσ, ςτισ οποίεσ αυτοί καλοφνται να λειτουργιςουν. Θ 

ςυνζργεια μεταξφ παραγόντων που καταλιγουν ςε κετικό αποτζλεςμα και άλλων που 

καταλιγουν ςε αρνθτικό είναι μία κατάςταςθ «χάουσ», γεμάτθ αβεβαιότθτεσ, που απαιτεί 

περαιτζρω διερεφνθςθ.          

Το άρκρο των Hodkinson et al. (20071) αποτελεί τθν κεωρθτικι ςυνζχεια του πιο 

πάνω άρκρου των ιδίων ςυγγραφζων, που αφοροφςε το πρόγραμμα TLC. Γίνεται προςπάκεια 

κεωρθτικισ τεκμθρίωςθσ με βάςθ τθ κεωρία του Bourdieu, παρά τισ δυςκολίεσ αποδοχισ του 

τελευταίου από το αγγλικό εκπαιδευτικό κατεςτθμζνο, λόγω τθσ ντετερμινιςτικισ ι 

μαρξιςτικισ του βάςθσ/κεϊρθςθσ των πραγμάτων. Με ειλικρίνεια πάντωσ δζχονται, ότι ο 

ίδιοσ ο Bourdieu ιταν εντελϊσ ςαφισ, ότι οι διακζςεισ που διαμορφϊνουν το habitus ενόσ 

προςϊπου μποροφν να αλλάξουν αλλά και αλλάηουν («…was quite clear that dispositions 

which make up a person’s habitus can and do change…»). Και καταλιγουν, ότι θ μάκθςθ 

μπορεί να γίνει κατανοθτι μόνο ωσ μια ςυνεχισ διαδικαςία γίγνεςκαι (ολοκλιρωςθσ), μζςα 

ςε διαρκϊσ μεταβαλλόμενα και διαφορετικά περιβάλλοντα μάκθςθσ. 

Στο άρκρο των Gallacher et al. (2007) διερευνϊνται κζματα που αφοροφν τθν FE που 

λαμβάνει χϊρα ςε μακθςιακζσ κοινότθτεσ. Οι ςχζςεισ μεταξφ «ςπουδαςτϊν», θ ςχετικι 

απομόνωςθ αυτϊν των κζντρων, ο υποςτθρικτικόσ τουσ χαρακτιρασ αλλά και θ ςχετικά 
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χαμθλι κζςθ, που τοποκετοφνται ςε πολλά κολλζγια, είναι κζματα που κίγονται. Ο 

πολφπλοκοσ ρόλοσ του διδακτικοφ προςωπικοφ, θ οριηόντια ςχζςθ με τουσ εκπαιδευόμενουσ 

αλλά και ο ρόλοσ του διοικθτικοφ προςωπικοφ είναι επίςθσ κζματα που εξετάηονται. 

Στο άρκρο των James & Wahlberg (2007) διερευνάται ο ρόλοσ (ωσ αποτζλεςμα και 

του προγράμματοσ TLC) του εκπαιδευτι ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ τθσ FE. Κεντρικό ηιτθμα ςτθ 

κεϊρθςθ παραμζνει θ αποφυγι τθσ υπόκεςθσ, ότι ο εκπαιδευτισ είναι πάντοτε ςε κζςθ να 

φζρει βελτιϊςεισ ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ τθσ FE. 

Στο άρκρο των Gleeson & James (2007) παρουςιάηεται μια ζντονθ κριτικι για το ρόλο 

των «πρακτικϊν» εκπαιδευτϊν τθσ FE που εγγίηουν τα 250.000 άτομα ςτθν Αγγλία. Τα 

ςτοιχεία που παρουςιάηονται είναι (κατά τουσ ςυγγραφείσ) ελλιπι και οι όποιεσ προςπάκειεσ 

βελτίωςθσ τθσ FE δεν κα αποδϊςουν αλλά κα αναπαραγάγουν το παρελκόν.  Ηθτείται 

επαγγελματιςμόσ. 

Στο άρκρο του Postlethwaite (2007) γίνεται μια ανάλυςθ του προγράμματοσ TLC 

κυρίωσ ςε ότι αφορά το μεκοδολογικό μζροσ. Ρεριγράφεται θ διαδικαςία χειριςμοφ των 

μεγάλου μεγζκουσ μελετϊν περίπτωςθσ και τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ 

ζρευνασ.  

Συγκεντρωτικά τα αποτελζςματα τθσ παραγράφου παρουςιάηονται ςτον πίνακα 6.12. 
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Hodkinson et al. (20071) x  x   x           Δεσηερογενής 

Gallacher et al. (2007) x  x    x x    Ποιοηική 

James & Wahlberg (2007) x x x      x    Δεσηερογενής 

Gleeson & James (2007) x x x       x  Δεσηερογενής 

Postlethwaite (2007) x x x        x  Δεσηερογενής 
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6.13 Knowledge, VET and work (Γνϊςθ, Επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και  

               Εργαςία) 

 

6.13.1 Το επιςτθμονικό ενδιαφζρον του κζματοσ 

Θ μετάβαςθ από τθ ςχολικι ηωι ςτθν εργαςία είναι ζνα ςθμαντικό ςθμείο ςτθ ηωι 

του νζου ανκρϊπου και παραμζνει ωσ μια ςπουδαία περιοχι ζρευνασ (Goodwin & O’Connor, 

2009). Και το ερϊτθμα παραμζνει: ποιεσ ςυνζχειεσ υπάρχουν και ποιεσ αλλαγζσ ζχουν γίνει 

ςτθ διαδικαςία αυτισ τθσ μετάβαςθσ από το ςχολείο ςτθν εργαςία κατά τα τελευταία 40 

χρόνια; Ραραμζνει μζχρι ςιμερα θ διάκριςθ ότι πριν το 1975 θ διαδικαςία μετάβαςθσ ιταν 

πιο μαηικι και ομοιογενισ, με τουσ νζουσ ανκρϊπουσ να προςδιορίηονται από τθν κοινωνικι 

τάξθ, τθν οικογζνεια και τισ ςπουδζσ ςτο να κατευκφνονται προσ τθν αγορά εργαςίασ, ενϊ 

μετά το 1975 θ επιτυχθμζνθ μετάβαςθ εξαρτάται περιςςότερο από τθν ικανότθτα του ατόμου 

να αναλαμβάνει ρίςκα και να εκμεταλλεφεται ευκαιρίεσ που κα βρεκοφν ςτο δρόμο του. 

Μολονότι  θ αρκρογραφία και εδϊ είναι πλοφςια, παραμζνουν μερικά βαςικά ςθμεία που 

προςδιορίηουν τθ μετάβαςθ: θ κοινωνικι τάξθ, θ εκπαίδευςθ, θ κατάρτιςθ αλλά και θ 

διαχρονικι αξία τθσ μακθτείασ ζχουν μια μακροπρόκεςμθ επίπτωςθ ςτο πολφ ςοβαρό αυτό 

κζμα. 

6.13.2 Η τεκμθρίωςθ του κζματοσ 

 

Στο άρκρο των Biemans et al. (2009), ςυνζχεια ενόσ προθγοφμενου των ιδίων, 

παρουςιάηονται τα αποτελζςματα μιασ διαχρονικισ ζρευνασ (2004-2008) ςτθν Ολλανδία 

ςχετικά με το πόςο θ CBE (Competence-Based Education) ςυμβάλλει ςτθν VET (Vocational 

Education and Training), (βλ. πίνακα 6.13.1). Το ςυμπζραςμα είναι κετικό αλλά χωρίσ να 

ζχουν λυκεί ακόμα πολλά προβλιματα.   

Στο άρκρο του Furlong (2009) γίνεται θ επικζντρωςθ ςτισ αλλαγζσ τθσ μετάβαςθσ από 

τθ ςχολικι ηωι ςτθν εργαςία κατά τα τελευταία 40 χρόνια. Υποςτθρίηει ότι οι αλλαγζσ ςυχνά 

προβλικθκαν με υπερβολι, ενϊ ςτθν ουςία οι νζοι μθχανιςμοί οδιγθςαν ςτθν επανίδρυςθ 

πολφ γνωςτϊν προτφπων όπωσ εκείνο τθσ κοινωνικοοικονομικισ ανιςότθτασ, το οποίο μπορεί 

να γίνει κατανοθτό και με τθ χριςθ ιδθ διαμορφωμζνων κεωρθτικϊν ιδεϊν (βλ. πίνακα 

6.13.1). 
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 Στο άρκρο του Roberts (2009) γίνεται μια επεξεργαςία των όρων «μετάβαςθ από το 

ςχολείο προσ τθν εργαςία και ευκαιρίεσ» τότε και τϊρα. Ραράγοντεσ που επθρζαςαν και 

επθρεάηουν διαχρονικά τθ μετάβαςθ αυτι είναι οι ςχζςεισ μεταξφ οικογενειακοφ 

υποβάκρου, εκπαίδευςθσ, διαδικαςιϊν αγοράσ και απαςχόλθςθσ εργατικοφ δυναμικοφ. Θ 

εξατομίκευςθ, οι δομζσ των ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ, θ ευελιξία επιλογισ εργαςίασ και θ 

αγορά εργαςίασ των νζων είναι μερικά από κζματα που κίγονται. Θ γεωγραφικι περιοχι, το 

φφλο και θ εκνικότθτα είναι επίςθσ ςοβαροί παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ μετάβαςθ από 

το ςχολείο ςτθν αγορά εργαςίασ. Ο Roberts (2009) παρουςιάηει μια διαχρονικι ανάλυςθ των 

μεταβολϊν που επιλκαν ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο ςε κζματα οικογζνειασ, τάξεων, 

εκπαίδευςθσ, απαςχόλθςθσ και πολιτικζσ ευκαιριϊν (βλ. πίνακα 6.13.2). 

 Στο άρκρο του Smith (2009) παρουςιάηεται μια ανάλυςθ των προτφπων μετάβαςθσ  

από τθν εποχι του Βϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου μζχρι το τζλοσ του 20οφ αιϊνα. Δφο ιταν οι κφριεσ 

αλλαγζσ ςτο είδοσ εργαςίασ: θ μετάβαςθ από τθ χειρωνακτικι εργαςία ςτθ μθ χειρωνακτικι 

εργαςία και θ αλλαγι από τθ χαμθλισ εξειδίκευςθσ ςτθν υψθλισ εξειδίκευςθσ εργαςία. Θ 

απελευκζρωςθ τθσ γυναικείασ εργαςίασ ςε ςχζςθ με τθν αντρικι εξουδετερϊκθκε ςτθν ουςία 

από το μειονζκτθμα ςε ό,τι αφορά τισ κοινωνικζσ τάξεισ που εξακολοφκθςε να υπάρχει για 

άντρεσ και γυναίκεσ. Εξακολουκεί  να υπάρχει, αν και ςε λιγότερο βακμό, θ κοινωνικι 

κινθτικότθτα αλλά και ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ για μερίδα των νζων ανκρϊπων. Θ κατάλθξθ 

παραμζνει ςτερεότυπα ςχεδόν θ ίδια: πρζπει να ςυνεχιςτεί θ ζρευνα για τθν επίδραςθ τόςο 

τθσ κοινωνικισ τάξθσ όςο και του φφλου ςτθ μετάβαςθ των νζων ανκρϊπων προσ τθν αγορά 

εργαςίασ, θ οποία κα πρζπει να επεκτακεί και ςτα πρϊτα χρόνια τθσ εργαςίασ (βλ. πίνακα 

6.13.2).    
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Στο άρκρο τθσ θ Wheelahan (2009) υποςτθρίηει ότι θ κατάρτιςθ, που βαςίηεται μόνο 

ςτθν απόκτθςθ δεξιοτιτων και όχι κεωρθτικισ γνϊςθσ, δεν οδθγεί τελικά ςτθν απόκτθςθ τθσ 

γνϊςθσ. Θ κατάρτιςθ των παιδιϊν πρζπει ςαφϊσ να ςυντελείται και ςτα εργαςτιρια αλλά να 

μθν περιορίηεται μόνο ςτα εργαςτιρια.  Συνεπϊσ, υποςτθρίηει, οφτε θ CBT (Competence-

Based Training) οφτε ο εποικοδομιςμόσ τθσ γνϊςθσ μόνο μπορεί να οδθγιςει ςτθν απόκτθςθ 

τθσ αλθκινισ γνϊςθσ (βλ. πίνακα 6.13.3). 

 Στο άρκρο του Young (2009) γίνεται μια προςπάκεια επαναπροςδιοριςμοφ τθσ 

γνϊςθσ μζςα από τισ κεωρίεσ των Durkheim, Vygotsky και Bernstein. Ο προςδιοριςμόσ ενόσ 

προγράμματοσ ςπουδϊν (ΡΣ-ΑΡ) που να κακορίηει επακριβϊσ τα όρια μεταξφ «ςχολικισ» και 

«μθ ςχολικισ» γνϊςθσ είναι ακόμα και ςιμερα το ηθτοφμενο. Κατά τον ςυγγραφζα, 

κεωρθτικά προςδιορίηεται καλφτερα από τον Durkheim το όριο αυτισ τθσ γνϊςθσ, όπωσ και 

από τθν «περιχάραξθ» του Bernstein. Ενϊ είναι αρκετά αςαφισ ςτον Vygotsky. Το αν θ 

«φωνι τθσ γνϊςθσ» πρόκειται να διαμορφϊςει και τθν εκπαιδευτικι πολιτικι για τθ γνϊςθ, 

ακόμα παραμζνει μια «άδεια κατθγορία». Υπάρχει πολλι δουλειά να γίνει (βλ. πίνακα 

6.13.4). 

Στο άρκρο του Lauder (2009) αναπτφςςονται μερικά από τα πιο ουςιϊδθ ερωτιματα 

γφρω από τθν πολιτικι που επιμζνει ςτο να είναι θ εκπαίδευςθ πρωτίςτωσ μια προετοιμαςία 

για τθν αγορά εργαςίασ. Σθμαντικά κζματα είναι θ ςχζςθ ακαδθμαϊκισ γνϊςθσ και αγοράσ 

εργαςίασ, κοινωνικισ τάξθσ/προζλευςθσ και αγοράσ εργαςίασ, δεξιοτιτων και αγοράσ 

εργαςίασ, οικονομίασ και αγοράσ εργαςίασ. Στθν ουςία αποτελεί μια ςθμαντικι προςπάκεια 

ανάδειξθσ του πϊσ θ εκπαίδευςθ του πνεφματοσ και του χαρακτιρα ςχετίηονται με τον κόςμο 

τθσ εργαςίασ (βλ. πίνακα 6.13.5). 

Στο άρκρο του Mackenzie (1995) αναλφονται τα ςθμερινά δεδομζνα τθσ διάκριςθσ 

μεταξφ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ.  Ο διαχωριςμόσ ιςχφει ςιμερα; Ρρόςφατα ζχει προτακεί 

ότι αυτι θ διάκριςθ μάλλον ζχει εκλείψει. Υποςτθρίηεται όμωσ ότι θ ολοζνα αυξανόμενθ 

ποιοτικι κατάρτιςθ, με απαιτιςεισ αυξθμζνεσ τόςο ςτο γνωςτικό όςο και ςτο κοινωνικό πεδίο 

δεξιοτιτων, οδθγεί ςε διαφορετικζσ αναλφςεισ τθν παροφςα κατάςταςθ και ςε διαφορετικζσ 

προτάςεισ προγραμμάτων ςπουδϊν (ΡΣ-ΑΡ) που να καλφπτουν τισ νζεσ ςυνκικεσ (βλ. πίνακα 

6.13.6). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
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Lauder (2009) 
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Στο άρκρο του ο Psacharopoulos (1991) υποςτθρίηει, ότι θ ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ 

με τθν εργαςία είναι μια ουτοπία. Τα ποςοςτά ανεργίασ πάντοτε κα υπάρχουν, εν ονόματι τθσ 

ανάπτυξθσ, ενϊ προτείνονται και μια ςειρά μζτρων που μολονότι δεν καταλιγουν ςτο 

απόλυτο ταίριαςμα εκπαίδευςθσ και εργαςίασ, εν τοφτοισ μειϊνουν αυτό που ονομάηουμε 

«εκπαιδευμζνοσ άνεργοσ» (βλ. πίνακα 6.13.7).  

 Στο άρκρο του Moodie (2002) γίνεται μια προςπάκεια καταγραφισ των οριςμϊν τθσ 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Υπάρχουν τζςςερισ τφποι χαρακτθριςτικϊν των 

ταυτοτιτων τθσ VET: επιςτθμολογικά, τελολογικά, ιεραρχικά και πραγματιςτικά. Στα 

επιςτθμολογικά θ διάκριςθ αφορά τουσ τρόπουσ γνϊςθσ (5 κατά τον Αριςτοτζλθ, όπωσ 

αναφζρει ςτα Θκικά Νικομάχεια) και τουσ τρόπουσ μάκθςθσ. Στα τελολογικά θ διάκριςθ 

αφορά τρεισ ςκοποφσ: τον εςωτερικό ι εξωτερικό, το ςκοπό για εργαςία, το ςκοπό για 

εργαςία που διευκφνεται από άλλουσ. Στα ιεραρχικά ζχουμε και εδϊ 3 κατθγοριοποιιςεισ: το 

επίπεδο κατοχισ δεξιότθτασ, το επίπεδο εκπαίδευςθσ και το γνωςτικό επίπεδο. Τζλοσ ςτο 

πραγματιςτικό περιλαμβάνεται ο ςυνικθσ προςδιοριςμόσ ότι θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ 

είναι θ εκπαίδευςθ, που δεν είναι οφτε δευτεροβάκμια οφτε ανϊτερθ εκπαίδευςθ 

(Stevenson, 1998) (βλ. πίνακα 6.13.7). 

 Στο άρκρο του Colley et al. (2003) αναπτφςςεται το πολφ ενδιαφζρον κζμα τθσ 

μάκθςθσ ωσ «γίγνεςκαι» ςτθ VET και του ρόλου τθσ κοινωνικισ τάξθσ και του φφλου ςτθ 

δθμιουργία «επαγγελματικοφ habitus». Εξετάηοντασ διάφορεσ μελζτεσ περίπτωςθσ ςε τρία 

επαγγελματικά αγγλικά κολλζγια (FE), οι ςυγγραφείσ αναπτφςςουν τθν ζννοια του                 

«επαγγελματικοφ habitus». Ρροδιακζςεισ που ςχετίηονται με το φφλο, το 

κοινωνικοοικονομικό υπόβακρο τθσ οικογζνειασ και ειδικζσ ςυνκικεσ μζςα ςτθν εργατικι 

τάξθ είναι απαραίτθτα ςτοιχεία αλλά όχι και ικανά για μια αποτελεςματικι μάκθςθ. Το 

«επαγγελματικό habitus» περικλείει μια αναπτυςςόμενθ αίςκθςθ και ευαιςκθςία για το 

επάγγελμα και τθν ικανότθτα για μια εργαςία με ςυναίςκθμα (βλ. πίνακα 6.13.8). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
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Στο άρκρο των Kogan & Unt (2005) μελετάται θ μετάβαςθ από το ςχολείο ςτθν 

εργαςία ςε μεταβατικζσ οικονομίεσ και ςυγκεκριμζνα ςε τρεισ χϊρεσ τθσ ΕΕ: Ουγγαρία, 

Σλοβενία και Εςκονία. Θ ζρευνα ζγινε το 2000 ςτθν Ουγγαρία και Σλοβενία και το 2002 ςτθν 

Εςκονία. Θ ζρευνα μοντελοποιείται με τεχνικζσ πολυωνυμικισ λογιςτικισ παλινδρόμθςθσ. 

Υπιρξε μια διαφοροποίθςθ ςτισ 3 χϊρεσ με τθν Εςκονία νε μθν επθρεάηεται πολφ από τθν 

ζνταξθ ςτθν ΕΕ.  Εν τοφτοισ λόγω  τθσ προζλευςθσ των χωρϊν αυτϊν (CEE) τα διακζςιμα 

ςτοιχεία είναι μθ ςυςτθματικά και μθ ςυγκρίςιμα (βλ. πίνακα 6.13.9).   

 Στο άρκρο του ο Zarifis (2000) περιγράφει τθν πολιτικι VET ςε τρεισ χϊρεσ-μζλθ τθσ 

ΕΕ. Είναι προφανζσ ότι υπάρχει θ τάςθ για ολοκλιρωςθ τθσ VET ςτα πλαίςια τθσ ΕΕ. Τα 

προβλιματα όμωσ των νζων, όπωσ θ ανεργία και ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, δεν είναι δυνατό 

να προςεγγιςτοφν μόνο με οικονομικοφσ όρουσ. Μολονότι όμωσ είναι γνωςτά ςτθν ΕΕ, θ 

προβολι ενόσ «κοινωνικοφ προςϊπου» ςτα προβλιματα λείπει, απομακρφνοντασ τθν 

ςφγκλιςθ και τθν ολοκλιρωςθ  (βλ. πίνακα 6.13.9).   

 Οι Fuller & Unwin (2011), ωσ ςυνζχεια του άρκρου τουσ (1998) αναφζρονται ςτον 

πολφ ςθμαντικό ρόλο τθσ μακθτείασ ςτθ VET. Κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ δεκαετίασ 

ζγινε πιο προφανζσ ότι θ μακθτεία δεν είναι δυνατό να ιδωκεί ωσ μονοδιάςτατο φαινόμενο. 

Ρρζπει να κεωρθκεί ωσ όχθμα για μάκθςθ. Οι παιδαγωγικζσ και οι κοινωνικζσ διαςτάςεισ τθσ 

μακθτείασ είναι πολφ ςθμαντικζσ και τθν αναδεικνφουν μια πολφ ςοβαρι (και εν πολλοίσ) και 

αναντικατάςτατθ μζκοδο μάκθςθσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ (βλ. πίνακα 6.13.10).   

  Στο άρκρο του Ainley (1996), υπό τθν αιγίδα του ΟΟΣΑ, αναφζρονται τα περί τθσ 

εργαςίασ που διδάςκονται ςτθ γενικι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Ρροτείνονται διάφοροι 

τρόποι με τουσ οποίουσ αυτι θ μάκθςθ για τθν εργαςία κα μποροφςε να διευρυνκεί. Είναι 

ςαφζσ, ςφμφωνα με το άρκρο, ότι ςτα γενικά ςχολεία τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ θ 

ςθμαςία τθσ γνϊςθσ για τθν εργαςία δεν γίνεται ςε βάκοσ αντιλθπτι. Είτε βρίςκεται ς’ ζνα 

γενικό και αόριςτο επίπεδο (βλ. και ΣΕΡ ςτθν Ελλάδα), είτε είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθν 

VET (απόκτθςθ πτυχίου επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ). 
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Στο άρκρο του ΟΟΣΑ (2010) «Learning for jobs: summary and policy messages» 

αναφζρονται ςτοιχεία για τθν παραμελθμζνθ VET, τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των 

χωρϊν με ανεπτυγμζνθ VET, τθν πίεςθ που αςκεί θ οικονομικι κρίςθ ςτθ VET, τα 

ανταποδοτικά οφζλθ τθσ VET. Επίςθσ αναφζρονται ςτοιχεία για τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ 

εργαςίασ, τισ διαφαινόμενεσ καριζρεσ, τουσ αποτελεςματικοφσ δαςκάλουσ και εκπαιδευτζσ, 

τθ μάκθςθ ςτο εργαςτιριο, τα εργαλεία που βοθκοφν/υποςτθρίηουν τθ VET. Τζλοσ υπάρχουν 

ςυςτάςεισ πολιτικισ για μια επιτυχθμζνθ ανάπτυξθ τθσ VET.  

 Στο άρκρο των Hannan et al. (1996), υπό τθν αιγίδα του ΟΟΣΑ, παρουςιάηεται μια 

ςυγκριτικι μελζτθ των διαφόρων ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςε χϊρεσ του 

ΟΟΣΑ και τθσ ςφνδεςισ τουσ με τθν αγορά εργαςίασ. Απουςιάηουν τα ςτοιχεία τθσ χϊρασ μασ.    

6.14 Νζοι ευριςκόμενοι εκτόσ εκπαίδευςθσ, απαςχόλθςθσ ι κατάρτιςθσ (Not in  

               Education, Employment or Training - NEETs) 

 

6.14.1 Το επιςτθμονικό ενδιαφζρον του κζματοσ 

Ππωσ αναφζρεται ςτθν ζκκεςθ του Ρρογράμματοσ Δια Βίου Εκπαίδευςθσ LLP – 

Leonardo da Vinci, Moving Project, Study «Understudying NEETs», το φαινόμενο των NEETs 

(δθλαδι των νζων που δεν ευρίςκονται ςε κάποιο ςτάδιο τθσ εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ ι 

απαςχόλθςθσ) είναι ςίγουρα μία από τισ προτεραιότθτεσ πλζον των Ευρωπαϊκϊν Ρολιτικϊν, 

τόςο ςε επίπεδο εκπαίδευςθσ όςο και απαςχόλθςθσ των νζων. Τα δεδομζνα, ειδικά ςτο 

Θνωμζνο Βαςίλειο, παρουςιάηουν μια επικίνδυνθ κατάςταςθ, που τείνει να γίνει ακόμα 

χειρότερθ με τθν παροφςα οικονομικι κρίςθ. Το φαινόμενο επθρεάηει όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε., 

ςυνειδθτά ι αςυνείδθτα, αφοφ ο όροσ ΝΕΕΤ δεν υπάρχει ακόμα ςε πολλζσ χϊρεσ. Θ Αγγλία 

και λίγεσ ακόμα χϊρεσ ζχουν προςδιορίςει τισ διαςτάςεισ, τισ αιτίεσ και τισ ςυνζπειεσ του 

φαινομζνου. Οι διάφορεσ υπάρχουςεσ μελζτεσ/ζρευνεσ μζχρι ςιμερα δεν οδθγοφν ςε μια 

διακρατικι ςφγκριςθ, επειδι είναι δφςκολο να ςυλλεχκοφν δεδομζνα και μάλιςτα 

ςυγκρίςιμα. Θ Αγγλία ζχει ενςωματϊςει τισ μελζτεσ των ΝΕΕΤs ςτισ εκνικζσ ςτατιςτικζσ τθσ 

και τα δεδομζνα είναι πραγματικά πολλά. Εν τοφτοισ αποτελεί μοναδικι περίπτωςθ χϊρασ 

ςτθν Ευρϊπθ. Μία διαγραμματικι απεικόνιςθ τθσ περιοχισ των NEETs ςε ςυνδυαςμό με το 

χϊρο των Δθμόςιων ΛΕΚ τθσ χϊρασ μασ παρουςιάηουμε ςτο Διάγραμμα 6.14 (ςελ. 117). Είναι 

φανερό ότι ο χϊροσ των ΛΕΚ (περιοχι Τ1) καταλαμβάνει μια πολφ κεντρικι περιοχι και κα 

μποροφςε να αποτελζςει μία βάςθ για αποτροπι μεγζκυνςθσ του φαινομζνου των ΝΕΕΤs. 
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6.14.2 Η τεκμθρίωςθ του κζματοσ 

 

Στο άρκρο των  Simmons & Thompson (2011) παρουςιάηονται εν ςυντομία τα 

αποτελζςματα μιασ εκνογραφικισ μελζτθσ για νεαροφσ 16-18 ετϊν. Ζλαβε χϊρα ςτθ Βόρεια 

Αγγλία τα ζτθ 2008-2009 και διερεφνθςε τα βιογραφικά, τισ εμπειρίεσ και τισ προςδοκίεσ 

νζων ανκρϊπων του προγράμματοσ «Entry to Employment – (E2E)». Τα αποτελζςματα 

δθμοςιεφτθκαν ςε 4 ερευνθτικά άρκρα. Στο ςυγκεκριμζνο άρκρο εν περιλιψει υπάρχουν τα 

ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ και προτείνεται μια 3-ετισ διαχρονικι ζρευνα, ωσ ςυνζχεια τθσ 

πιο πάνω εκνογραφικισ, που κα παράςχει τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ τθσ ομάδασ 

αυτισ των νζων κατά τθν περίοδο τθσ οικονομικισ και πολιτικισ κρίςθσ.  

Στο άρκρο των Yates & Payne (2006) αμφιςβθτείται ζντονα ο όροσ NEETs. Και τοφτο 

διότι περιλαμβάνει μόνο ό,τι δεν είναι οι νζοι άνκρωποι. Ζτςι δεν προςδιορίηονται άλλεσ 

πικανζσ δυνατότθτεσ των νζων όπου κα μποροφςαν να είναι παραγωγικοί. Θ ζρευνα 

«Connexions Impact Study» περιελάμβανε 855 ςυνεντεφξεισ νζων ανκρϊπων (δείγμα 

πικανοτιτων – ςτρωματοποιθμζνθ) και 444 ςυνεντεφξεισ προςωπικϊν ςυμβοφλων 

(«Personal Advisers- PA)». Θ ζρευνα αναδεικνφει δφο  προβλιματα: 1) ο όροσ NEETs 

κατατάςςει τουσ νζουσ ανκρϊπουσ μόνο μζςα από μια άρνθςθ, προςδιορίηοντασ «τι δεν 

είναι» και 2) θ προςπάκεια να καταταγοφν οι NEETs ςτουσ EETs μπορεί να είναι 

προβλθματικι, εάν δεν προθγθκοφν άλλεσ προλθπτικζσ ενζργειεσ για τουσ νζουσ. Εκείνο 

που πρζπει να προςεχκεί είναι ότι υπάρχει μια πλθκϊρα διαφορετικϊν κατθγοριϊν NEETs 

νζων. Και υπάρχουν επίςθσ πάρα πολλοί νζοι μθ-NEETs, οι οποίοι πικανό να ζχουν 

μεγαλφτερθ ανάγκθ παρζμβαςθσ και υποςτιριξθσ από τουσ ίδιουσ τουσ NEETs.  

Στο άρκρο του Roberts (2011) γίνεται μια προςπάκεια ανάδειξθσ εκείνων των νζων 

ανκρϊπων που απαρτίηουν τουσ «χαμζνουσ μεςαίουσ» (ι κανονικοφσ). Ζτςι παρατθρϊντασ 

και παρακολουκϊντασ τθν πορεία ανκρϊπων απλά ςυνθκιςμζνων, που δεν είναι NEETs ι 

δεν ζχουν ςυνεχίςει ανϊτερεσ ςπουδζσ αλλά ζχουν ζνα κάποιο είδοσ απαςχόλθςθσ, είναι 

δυνατό να αναπτυχκεί μια πιο ολιςτικι κατανόθςθ τθσ νεολαίασ ςτθ ςθμερινι εποχι. 

Ραρουςιάηονται τα πορίςματα μιασ ποιοτικισ ζρευνασ. Οι νζοι που καταλαμβάνουν κζςεισ 

χωρίσ προθγοφμενθ ειδικι κατάρτιςθ, χαρακτθρίηονται ωσ νζοι JWT (in Job Without 

Training). Θ ζρευνα φαίνεται να κατατάςςει τουσ νζουσ ςε τάξεισ ανάλογα με το είδοσ τθσ 
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εργαςίασ, παρά με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ των κοινωνικϊν τάξεων. Στθ ςθμερινι 

πραγματικότθτα αν και οι ςυνθκιςμζνοι αυτοί «μεςαίοι νζοι» δεν είναι οι πλζον χαμζνοι 

τθσ αναδιανομισ του πλοφτου, των πόρων και των διαφόρων τφπων κεφαλαίου, εκείνο που 

φαίνεται είναι ότι θ ζλλειψθ ακαδθμαϊκϊν τίτλων ςε ςυνδυαςμό και με τισ αλλαγζσ τθσ 

αγοράσ, που διζβρωςαν τισ προθγοφμενεσ ςυνκικεσ απαςχόλθςθσ, περιορίηει τθ δυναμικι 

τθσ κοινωνικισ τουσ κινθτικότθτασ και τθν αυτονομία τουσ ι τθν ανάπτυξι τουσ. 

Στο άρκρο τθσ Varnava (2008) παρουςιάηεται το ιςτορικό διαφόρων προτεινόμενων 

αλλαγϊν ςτθν Αγγλία και Ουαλία μετά τθν κακιζρωςθ του GCSE. Ζτςι θ κακιζρωςθ από το 

Σεπτζμβρθ του 2008 ενόσ εναλλακτικοφ διπλϊματοσ προσ το GCSE/A-level, που 

περιλαμβάνει 3 επίπεδα (principal, generic, additional / specialist), επιτρζπει ςτουσ νζουσ 

των 14-19 ετϊν να «φτιάξουν» ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςφμφωνα με τα ενδιαφζροντά 

τουσ. Σφμφωνα με τθν Κυβερνθτικι Στρατθγικι πιςτεφεται ότι κα μειϊςει και τον αρικμό 

των NEETs.  

Στα επίςθμα ςτοιχεία των ςτατιςτικϊν των NEETs τθσ Αγγλίασ (Statistical Release, 

2011) βλζπουμε ότι το ποςοςτό των NEETs ςτθν Αγγλία (16-24) για το 2011 ανζρχεται ςτο 

16,2%, αυξθμζνο ςτο 19,1% για θλικίεσ 19-24. Τθν τελευταία πενταετία (2006-2011) 

κυμαίνεται από 13,2%-18% (16-24) με αυξθμζνο από 14,8%-20,2% το ποςοςτό για θλικίεσ 

19-24. Οι NEETs (ςφμφωνα με το report του «the moving project») είναι νζοι άνκρωποι που 

δεν ςυνιςτοφν ζνα ομογενζσ γκρουπ. Χωρίηονται ς’ ζνα πλικοσ κατθγορίεσ. Οι διαφορετικζσ 

γεωγραφικζσ περιοχζσ μπορεί να ζχουν και ειδικά τοπικά προβλιματα. Ραρ’ όλεσ τισ 

προςπάκειεσ ζνταξθσ των NEETs, οι ςθμερινζσ οικονομικζσ ςυνκικεσ μεγιςτοποιοφν τα 

προβλιματα αυτϊν των ανκρϊπων και κάνουν τθν επιςτροφι/μετάβαςι τουσ ςτθν 

κατάςταςθ ΕΕΤ ακόμα πιο δφςκολθ. Ζνα άλλο τραγικό ςτατιςτικό δεδομζνο είναι ότι ςε μια 

δεκαετία πεκαίνει το 15% των NEETs! 

Στο άρκρο των Maguire & Rennison (2005) αναφζρονται τα αποτελζςματα τθσ 

πιλοτικισ εφαρμογισ του προγράμματοσ ΕΜΑ (Education Maintenance Allowance) ςτθν 

Αγγλία. Το πρόγραμμα βοικθςε ςτο να μθν καταςτοφν αρκετοί νζοι NEETs, δυςτυχϊσ όμωσ 

όχι ςτο να επιςτρζψουν οι ιδθ NEETs ςε μια κατάςταςθ ΕΕΤ. Μείωςε επίςθσ τα ποςοςτά 

των JWT (in Job Without Training) οι οποίοι ςτθ ςυνζχεια είναι οι πλζον ευάλωτοι ςτο να 

καταςτοφν ΝΕΕΤs. Το ςυμπζραςμα είναι ότι το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα κα πρζπει να 

ςυμπλθρωκεί και με άλλεσ πολιτικζσ πιο ελκυςτικζσ, ϊςτε οι NEETs να είναι δυνατό να 
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επανζλκουν ςε ενεργι κατάςταςθ μετά τον πολφχρονο αποκλειςμό τουσ από το βαςικό 

κομμάτι του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. 

Ο Ραπαδάκθσ (2011) κάνει μια ςυνολικι αναφορά με ποιοτικά και ποςοτικά ςτοιχεία 

του φαινομζνου των ΝΕΕΤs ςτθν Ε.Ε., εκτόσ Ε.Ε. και ςτθν Ελλάδα. Για τθ χϊρα μασ τα 

υπάρχοντα ςτοιχεία είναι μάλλον ελλιπι, προςφζροντασ μια ενδεικτικι εικόνα ζκταςθσ του 

φαινομζνου, χωρίσ ωςτόςο να αποτυπϊνεται με ςαφινεια θ κατάςταςθ που επικρατεί. 

Κλείνοντασ αναφζρει ότι ζχει εγκρικεί από τθν ΓΓΕΤ ζρευνα με τίτλο: «Βαρόμετρο Απόντων. 

Ανίχνευςθ, κατθγοριοποίθςθ και εμπειρικι κεμελίωςθ προτάςεων πολιτικισ για τθν 

καταπολζμθςθ μιασ νζασ μορφισ κοινωνικισ ευπάκειασ: οι NEETs». Θ ζρευνα 

πραγματοποιείται από το ΚΑΝΕΡ, το ΚΕΑΔΛΚ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, τθν GPO και το ΛΤΕ. 

Τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ τθσ αρκρογραφίασ ςυγκεντρωτικά ςτον πίνακα 6.14.  
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 Διάγραμμα 6.14: Διαγραμματικι απεικόνιςθ τθσ περιοχισ NEETs ςε ςυνδυαςμό με το χϊρο των Δθμόςιων ΛΕΚ τθσ χϊρασ μασ. 
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6.15 Συνεντεφξεισ 

 

Στθν εργαςία περιλαμβάνονται και 4 ςυνεντεφξεισ (δθμοςιογράφοι: Θλζκτρα Βενάκθ, 

esos.gr, popular) που ζχουν δοκεί τα 4 τελευταία χρόνια, 2 από πρϊθν διοικθτζσ του ΟΕΕΚ και 

2 από Δ/ντζσ ΛΕΚ. Αναλυτικά περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα ΣΤ. 

Στθ ςυνζντευξθ του 2008 (παρ. 6.15.1) αναφζρονται 100 ΔΛΕΚ και 14 παραρτιματα, 

κακϊσ και 50 ΛΛΕΚ.  

Στθ ςυνζντευξθ του 2010 (παρ. 6.15.2) αναφζρονται 92 ΔΛΕΚ και 14.943 

καταρτιηόμενοι. 

Στθ ςυνζντευξθ του 2012 (παρ. 6.15.3) αναφζρονται οι 200 ειδικότθτεσ και οι 

προοπτικζσ για μετά το Λφκειο. 

Τζλοσ ςτθ ςυνζντευξθ του 2012 (παρ. 6.15.4) αναφζρεται ζνα ςφντομο ιςτορικό των 

ΛΕΚ, ο κανονιςμόσ λειτουργίασ τουσ και οι προοπτικζσ τουσ.  

6.16  Θζςεισ του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ για το κζμα των voucher 

 

Αναλυτικά περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα Η. Εκφράηονται οι απόψεισ του 

ΚΑΝΕΡ/ΓΣΕΕ ςχετικά με το κεςμό των επιταγϊν αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (ΑΕΚ) – 

vouchers. Αςκείται ζντονθ κριτικι ςτο κεςμό και εκφράηονται φόβοι για αλλοίωςθ τθσ 

φυςιογνωμίασ των φορζων τθσ εκπαίδευςθσ, κίνδυνο ακζμιτων πρακτικϊν ανταγωνιςμοφ, 

ζμμεςθ κρατικι επιχοριγθςθ τθσ ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ, ςτρεβλϊςεισ/ανιςότθτεσ/ποιοτικζσ 

διακυμάνςεισ που δθμιουργοφνται από τθν ανκρωπογεωγραφία του πλθκυςμοφ. 

Επιχειρθματολογοφν επίςθσ για τθ διαμόρφωςθ ενόσ προνομιακοφ πεδίου ςυνδιαλλαγισ 

εκπαιδευτικϊν κζντρων και επιχειριςεων, για τον κατακερματιςμό των ςπουδϊν και τθν 

υποβάκμιςθ του περιεχομζνου τουσ, τθν αποδυνάμωςθ τθσ δθμόςιασ παιδείασ από τον 

κίνδυνο υποχρθματοδότθςθσ κρατικϊν δομϊν και ιδρυμάτων.   

Ο ςχολιαςμόσ ζγινε από τουσ κ.κ. Χ. Γοφλα –Δ/ντι ΚΑΝΕΡ/ΓΣΕΕ και Ρ. Κορδάτο – 

Επιςτθμονικό Συνεργάτθ ΚΑΝΕΡ/ΓΣΕΕ.  
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7. Μεκοδολογία 

7.1  Μεκοδολογικζσ – κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ 

7.1.1 Παρατθρϊντασ τθ δυναμικι του περιβάλλοντοσ διεξαγωγισ 

τθσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ 

 

 Σφμφωνα τόςο με τθν ελλθνικι αλλά κυρίωσ τθν διεκνι βιβλιογραφία βριςκόμαςτε 

ςε μια περίοδο μεταςχθματιςμοφ τόςο ςτο κοινωνικό όςο και ςτο εκπαιδευτικό πεδίο 

(ζρευνα ΑΔΕΔΥ/Ρολφκεντρο, 2011). 

 Οι δυνάμεισ των μεταςχθματιςμϊν αυτϊν γίνονται ιςχυρότερεσ μετά τθν υπαγωγι 

τθσ χϊρασ ςτο μθχανιςμό ςτιριξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ 

Ταμείου. Θ εργαςία αυτι λοιπόν διεξιχκθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται ςτο 

οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό αλλά και το εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

 

7.1.2 Από το πλαίςιο ςτθ κεωρθτικι ςφλλθψθ και ερμθνεία  

 

Θ προςπάκειά μασ για τθν όποια κεωρθτικι διερεφνθςθ των όρων και των ςυνκθκϊν 

λειτουργίασ των ΛΕΚ προχποκζτει ςαφϊσ τθν προθγοφμενθ διερεφνθςθ υπαρχόντων 

κεωρθτικϊν ςχθμάτων, ελλθνικϊν και διεκνϊν. Επίςθσ τθν εφρεςθ και ερμθνεία ςυνκθκϊν 

του αντίςτοιχου εκπαιδευτικοφ πεδίου, διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ, αντιμετϊπιςθ τθσ 

πολυπλοκότθτασ και πολυπαραμετρικότθτασ του φαινομζνου, πικανι εξζλιξθ 

«παραδείγματοσ» και εν τζλει ςφνκεςθ ενιαίου πλαιςίου των τεκταινομζνων ςφμφωνα και με 

τθν κοινωνιολογικι κεωρία.    

7.2 Σχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ 

 

 Πλαίςιο: Ππωσ είναι κατανοθτό και από προθγοφμενεσ αναφορζσ (παρ. 

4.2.1), θ φφςθ τθσ παροφςασ ζρευνασ μπορεί να ιδωκεί μζςα από το 

ερευνθτικό παράδειγμα τθσ επιςτθμονικισ και κετικιςτικισ μεκοδολογίασ 

(Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

 Στόχοι: α) Θ καταγραφι τθσ ιςτορικισ διαδρομισ του κεςμοφ των ΛΕΚ. 
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β) Θ χαρτογράφθςθ του πλζγματοσ των ΔΛΕΚ που λειτουργοφν ςτισ 13 

περιφζρειεσ τθσ χϊρασ. 

γ) Θ καταγραφι των προςφερομζνων ειδικοτιτων. 

δ) Θ ςκιαγράφθςθ τθσ κοινωνικισ προζλευςθσ, τθσ εκπαιδευτικισ 

ταυτότθτασ, των αναγκϊν και των προςδοκιϊν, αλλά και των δυςκολιϊν ι/και 

ματαιϊςεων που αντιμετωπίηουν οι νζοι καταρτιηόμενοι. 

ε) Θ διερεφνθςθ των λόγων οι οποίοι ωκοφν τουσ νζουσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

επιλογι, μζςα από τθν οποία κα διαφανοφν τόςο οι απαιτιςεισ από το κεςμό 

όςο και οι αδυναμίεσ που χριηουν κεραπείασ ι τα δυνατά ςθμεία που 

χριηουν ενίςχυςθσ. 

 

 Ερευνθτικά Ερωτιματα: 

α1) Ροιοι απόφοιτοι (κοινωνικοοικονομικό υπόβακρο) τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ παρακολουκοφν τον κφκλο μακθμάτων 

των Δθμοςίων ΛΕΚ; 

α2)  Για ποιουσ λόγουσ οι απόφοιτοι τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

παρακολουκοφν τον κφκλο μακθμάτων των Δθμοςίων ΛΕΚ; 

α3) Για ποιουσ λόγουσ οι απόφοιτοι τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

παρακολουκοφν τθν ςυγκεκριμζνθ ειδικότθτα των Δθμοςίων ΛΕΚ; 

α4) Με ποιεσ προοπτικζσ, ςχζδια και προςδοκίεσ οι απόφοιτοι τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ παρακολουκοφν τον κφκλο μακθμάτων 

των Δθμοςίων ΛΕΚ; 

β) Σε τι ποςοςτό οι απόφοιτοι των Δθμοςίων ΛΕΚ ςκζπτονται να 

ςυνεχίςουν ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ; 

γ) Ροια είναι τα ποςοςτά αποφοίτθςθσ – πιςτοποίθςθσ – διαρροισ των 

Δθμοςίων ΛΕΚ; 
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δ) Ρόςο επθρεάηονται οι καταρτιηόμενοι των Δθμοςίων ΛΕΚ από τισ 

εξαγγελίεσ για πικανι μοριοδότθςι τουσ για τθν είςοδό τουσ ςτο 

Ρανεπιςτιμιο; 

ε) Είναι λόγοι οικονομικοί που δεν επζτρεψαν ςτουσ απόφοιτουσ τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ να ςυνεχίςουν ς’ ζνα τριτοβάκμιο 

ίδρυμα του εςωτερικοφ ι άλλοι; (κοινωνικοοικονομικι κεϊρθςθ). 

ςτ) Ρϊσ κρίνουν το παρεχόμενο επίπεδο κατάρτιςθσ ςτα Δθμόςια ΛΕΚ με 

βάςθ τθν μζχρι τϊρα εμπειρία τουσ από το τυπικό εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα που ζχουν παρακολουκιςει; (Ρρόγραμμα ςπουδϊν, 

εκπαιδευτζσ, υλικοτεχνικι υποδομι, υποςτιριξθ, πρόςβαςθ κτλ). 

η)  Ρϊσ αντιμετωπίηουν τθν οικονομικι απαίτθςθ (δίδακτρα) 

παρακολοφκθςθσ των Δθμοςίων ΛΕΚ και τον κεςμό τθσ επιταγισ 

αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ; 

 Μεταβλθτζσ, ςτατιςτικι επεξεργαςία: Υπάρχει μια αναλυτικι περιγραφι τθσ 

ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ και των ςτατιςτικϊν αναλφςεων ςτθν παράγραφο 

8.1. 

 Λειτουργικοποίθςθ ςκοπϊν και ςτόχων: Θ διαδικαςία πραγματοποιικθκε ςε 

δφο ςτάδια, με το πιλοτικό κατ’ αρχιν και το τελικό ερωτθματολόγιο ςτθ 

ςυνζχεια. Θ μετατροπι των γενικϊν ςκοπϊν και ςτόχων ςε ςυγκεκριμζνα 

ςυμπαγι και απτά ερωτιματα (των ερωτθματολογίων) ζδωςε τθ δυνατότθτα 

ςυγκζντρωςθσ ενόσ αξιοποιιςιμου υλικοφ για περαιτζρω επεξεργαςία και 

απαντιςεων ςτα τεκζντα ερευνθτικά ερωτιματα. 

 Προτεραιότθτεσ και περιοριςμοί: Θ ζρευνα αυτι, όπωσ και ςε άλλα ςθμεία 

ζχει γραφεί, είναι μια μικρισ κλίμακασ προςπάκεια. Ζτςι τόςο  οι πόροι 

(φυςικοί, υλικοί, χρονικοί, ανκρϊπινοι, διοικθτικοί κτλ) όςο και οι 

χωροχρονικοί περιοριςμοί κακόριςαν εν πολλοίσ τθ διαμόρφωςθ του 

ερευνθτικοφ ςχεδίου. Κακορίηοντασ ωσ βαςικι μεκοδολογία τθσ ζρευνασ τθν 

ποςοτικι, επιλζχκθκε το δείγμα μθ πικανοτιτων και θ ποςοςτιαία 

δειγματολθψία. Τοιουτοτρόπωσ θ ςτρατθγικι τθσ δειγματολθψίασ ζλαβε υπ’ 

όψθ τθσ τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ, το χρονοδιάγραμμα (βλ. 

παρ. 4.4.1), τουσ περιοριςμοφσ του χρόνου, τθ μζκοδο ςυλλογισ των 
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δεδομζνων και τθ μεκοδολογία. Θ διαδικαςία αυτι είναι δυνατό να κεωρθκεί 

ιδιαίτερα επαρκισ για το μζλλον, αν θ παροφςα ερευνθτικι προςπάκεια 

αποτελζςει το προοίμιο άλλθσ μεγαλφτερθσ ζκταςθσ ζρευνασ.     

 

7.3  Διαδικαςία 

 

Θ ζρευνα κατά βάςθ είναι ποςοτικι, τουλάχιςτον ςτο ςκζλοσ που περιγράφεται ςτθν 

εργαςία αυτι. Συμμετείχαν 177 καταρτιηόμενοι από 4 Δθμόςια ΛΕΚ (3 τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ 

και 1 τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου). Οι καταρτιηόμενοι παρακολουκοφςαν 10 

διαφορετικζσ ειδικότθτεσ από τισ αναφερόμενεσ ςτθν παράγραφο 4.1.6 (Ραράρτθμα Γ). 

Για τθ ςυλλογι των ςτοιχείων διαμορφϊκθκαν ερωτθματολόγια και διανεμικθκαν 

ςτουσ καταρτιηόμενουσ. Ρεριλαμβάνουν κυρίωσ ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου και προςπακοφν 

να δϊςουν απαντιςεισ ςτα τεκζντα ερευνθτικά ερωτιματα τθσ παραγράφου 7.2. 

Θ λειτουργικότθτα των ερωτθματολογίων δοκιμάςτθκε μζςω πιλοτικισ εφαρμογισ. 

Στόχοσ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ ιταν κυρίωσ να αντλθκοφν εμπειρίεσ και ςυμπεράςματα που 

κα βοθκοφςαν ςε μια αποτελεςματικότερθ εφαρμογι τθσ κυρίωσ ζρευνασ. Αρχικά, λοιπόν, 

διαμορφϊκθκε το «πιλοτικό ερωτθματολόγιο» (βλ. Ραράρτθμα Δ) και μοιράςτθκε ςτο ΛΕΚ 

Κορίνκου-Λουτρακίου. Συλλζχτθκαν 17 ςυμπλθρωμζνα πιλοτικά ερωτθματολόγια. 

Διαπιςτϊςαμε ζτςι αν τα εργαλεία τθσ ζρευνασ ζχουν τα χαρακτθριςτικά τθσ πρακτικότθτασ, 

οικονομίασ, αξιοπιςτίασ, εγκυρότθτασ. Ακολοφκθςε θ διαμόρφωςθ του τελικοφ 

ερωτθματολογίου (βλ. Ραράρτθμα Δ) και το μοίραςμά του ςτουσ καταρτιηόμενουσ των ΛΕΚ, 

όπωσ περιγράφθκε πιο πάνω. Τα χαρακτθριςτικά των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα 

περιγράφονται ςτθν επόμενθ παράγραφο 7.4. Συμπεραςματικά αναφζρεται ότι ςτο εαρινό 

εξάμθνο των Δθμοςίων ΛΕΚ αρμοδιότθτασ ΥΡΔΒΜΚ (ΓΓΔΒΜ) φοιτοφςαν περίπου 6.535 άτομα. 

Το πλικοσ των καταρτιηόμενων του δείγματοσ (177) αντιςτοιχεί περίπου ςτο 3% του 

ςυνολικοφ πλθκυςμοφ. 

Στον πίνακα 7.3 υπάρχει θ αντιςτοιχία μεταξφ ερευνθτικϊν ερωτθμάτων (παρ. 7.2) και 

των ερωτιςεων του ερωτθματολογίου. 

 

  



 123 

Πίνακασ 7.3  

Αντιςτοιχία ερευνθτικϊν ερωτθμάτων και ερωτιςεων του ερωτθματολογίου 

 

ΕΕΥΝΘΤΛΚΑ ΕΩΤΘΜΑΤΑ ΕΩΤΘΣΕΛΣ 

ΕΕ α1) Μζροσ Α, Β.1, Β.2, Β.3, Β.4, Β.4.α, Β.5, Β.6, Β.13, Β.14 

ΕΕ α2) Β.15, Β.16, Γ.1, Γ.2, Γ.3 

ΕΕ α3) Γ.4.α, Γ.4.β, Γ.4.γ, Γ.4.δ, Γ.4.ε, Γ.4.ςτ, Γ.4.η, Γ.4.θ, Γ.4.κ, Γ.4.ι, 

Γ.4.ια, Γ.4.ιβ, Γ.7.α 

ΕΕ α4) Γ.14.α, Γ.14.β, Γ.14.γ, Γ.14.δ, Γ.14.ε 

ΕΕ β) Β.7, Β.8, Β.9, Β.10, Β.11 

ΕΕ δ) Β.12, Β.18 

ΕΕ ε) Β.17 

ΕΕ ςτ) Γ.5, Γ.6, Γ.7, Γ.8, Γ.9, Γ.9.α, Γ.9.β, Γ.10, Γ.10.α, Γ.10.β, Γ.10.γ, 

Γ.11.α, Γ.11.β, Γ.11.γ, Γ.11.δ, Γ.11.ε, Γ.11.ςτ, Γ.12  

ΕΕ η) Γ.13, Γ.13.α, Γ.13.β, Γ.13γ 

 

7.4 Δείγμα (χαρακτθριςτικά ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα) 

Στθν ζρευνα απάντθςαν 177 καταρτιηόμενοι των Δθμοςίων ΛΕΚ. 52 άνδρεσ και 125 

γυναίκεσ.  Οι 156 (δθλ. ςε ποςοςτό 89,1%) ιταν ελλθνικισ εκνικότθτασ. Φοιτοφςαν ςε 4 ΛΕΚ, 

ςτο ΛΕΚ Αιγάλεω (33,3%), ςτο ΛΕΚ Γαλατςίου (19,8%), ςτο ΛΕΚ Γλυφάδασ (36,7%) και ςτο ΛΕΚ 

Κορίνκου-Λουτρακίου (10,2%). Οι 157 από αυτοφσ (88,7%) ςτο δεφτερο εξάμθνο ςπουδϊν και 

οι 20 από αυτοφσ (11,3%) ςτο τζταρτο εξάμθνο ςπουδϊν.  

Ραρακολουκοφςαν δζκα (10) διαφορετικζσ ειδικότθτεσ, τισ εξισ: εδικόσ 

μθχανογραφθμζνου λογιςτθρίου 25 (14,1%), τεχνίτθσ περιποίθςθσ νυχιϊν 16 (9,0%), τεχνικόσ 

αυτοκινιτων/οχθμάτων 18 (10,2%), υπάλλθλοσ τουριςτικοφ γραφείου 15 (8,5%), ειδικόσ 
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ενδυματολογίασ και ςχεδίαςθσ μόδασ 20 (11,3%), βοθκόσ ιατρικϊν και βιοχθμικϊν 

εργαςτθρίων 32 (18,1%), ειδικόσ ναυτιλιακισ κατεφκυνςθσ 17 (8,6%), ςτζλεχοσ διεκνοφσ 

εμπορίου 16 (9,0%), διοικθτικό και οικονομικό ςτζλεχοσ επιχειριςεων 12 (6,8%), και τεχνικόσ 

εφαρμογϊν πλθροφορικισ 6 (3,4%).  

Από τουσ 174, που ζδωςαν ςτοιχεία θλικίασ, οι 101 (57,1%) ιταν μεταξφ 18 και 20 

ετϊν, οι 36 (20,3%) ιταν μεταξφ 21 και 24 ετϊν, οι 19 (10,7%) ιταν μεταξφ 25 και 30 ετϊν και 

οι 18 (10,2%) ιταν άνω των 30 ετϊν. Οι 153 (86,4%) είχαν τθν Ελλάδα ωσ χϊρα γζννθςθσ και 

οι 24 (13,6%) άλλθ χϊρα. Οι 165 (93,2%) είχαν ωσ μόνιμθ κατοικία τθν ίδια περιφζρεια με του 

ΛΕΚ που παρακολουκοφν και οι 147 (83,1%) είχαν αποφοιτιςει από ςχολεία που βρίςκονται 

ςτθν ίδια περιφζρεια με εκείνθ του ΛΕΚ που παρακολουκοφν. Μόνο οι 9 (5,1%) από αυτοφσ 

ιταν ζγγαμοι, οι υπόλοιποι 168 (94,9%) ιταν άγαμοι. Τζλοσ οι 119 (67,2%) δεν εργάηονται 

ενϊ οι 56 (31,6%) διλωςαν ότι εργάηονται. 

7.5 Περιγραφι των μζςων 

Στισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ περιγράψαμε τισ μεκοδολογικζσ – κεωρθτικζσ 

προςεγγίςεισ, τον ςχεδιαςμό τθσ ζρευνασ, τθν διαδικαςία και τα χαρακτθριςτικά του 

δείγματοσ. Ανακεφαλαιϊνοντασ επαναλαμβάνουμε ότι θ παροφςα ζρευνα είναι μια ζρευνα 

επιςκόπθςθσ και ςυςχετίςεων, μικρισ κλίμακασ, με δείγμα μθ πικανοτιτων, με ποςοςτιαία 

δειγματολθψία και χριςθ ερωτθματολογίου ςυμπλθρωμζνου επί τόπου, μετά τθν πρϊτθ 

εφαρμογι πιλοτικοφ ερωτθματολογίου.  

Ωσ εργαλείο ςυλλογισ δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε ζνα δομθμζνο-κλειςτό 

ερωτθματολόγιο, χωριςμζνο ςε τρία μζρθ. Το Αϋ μζροσ περιελάμβανε κυρίωσ διχοτομικζσ 

ερωτιςεισ για ςυγκζντρωςθ κυρίωσ δθμογραφικϊν ςτοιχείων. Το Βϋ μζροσ περιελάμβανε 

διχοτομικζσ ερωτιςεισ και ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ. Τζλοσ το Γϋ μζροσ περιελάμβανε 

ερωτιςεισ ιεράρχθςθσ. Του ερωτθματολογίου προθγικθκε επιςτολι ςφμφωνα με τισ 

προτεινόμενεσ προδιαγραφζσ τθσ βιβλιογραφίασ (βλ. παρ. 4.2.4). Στο τζλοσ του 

ερωτθματολογίου, ςε Ραράρτθμα, ηθτιόταν (ςε εκελοντικι βάςθ) θ ςυμμετοχι ςε ςυνζντευξθ 

όςων το επικυμοφν για περαιτζρω μελζτθ του κζματοσ των ΛΕΚ (Ματοφςθ, 2012). Θ 

κατάςτρωςθ του τελικοφ ερωτθματολογίου εξυπθρζτθςε το ςκοπό τθσ λειτουργικοποίθςθσ 

των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων, τα οποία με τθ ςειρά τουσ εξζφραηαν τουσ ςκοποφσ και τουσ 

ςτόχουσ τθσ ζρευνασ, όπωσ αρχικά διατυπϊκθκαν.      
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8. Απνηειέ ζ καηα – 8.1 Πεξηγξαθή ζηαηηζηηθώλ αλαιύζε ωλ 
 

α) Έι εγρνο t:  Έλαο από ηνπο ει έγρνπο πνπ εθαξκόζακε ζηελ εξγαζία  απηή 

ήηαλ ν έι εγρνο  t, ή έι εγρνο ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκ αληηθόηεηαο ηεο δηαθνξ άο  κεηαμύ δύν 

αξηζκεηηθώλ κέζσ λ. Η ρξεζηκνπνίεζε  ηνπ ελ ι όγσ ει έγρνπ είλαη δπλαηή γηα ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ε  δεηγκαηνι επηηθή θαηαλνκή αθνι νπζεί ηελ θαηαλνκή 

t. Μνηάδεη κε ηελ ηππηθή θαλνληθή θαηαλνκή κε ηε δηαθνξ ά όηη ην εύξνο ηεο 

επεξεάδεηαη από ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. Βάζεη ππνι νγηζκώλ πξνθ ύπηεη όηη γηα 

κέγεζνο δείγκαηνο 120 ην πεξηζώξην ζθ άι καηνο είλαη 8% κε επίπεδν εκπηζηνζύλεο 

95%, θαη γηα κέγεζνο δείγκαηνο 167 ην πεξηζώξην ζθ άι καηνο είλαη 7% κε ην ίδην 

επίπεδν εκπηζηνζύλεο (95%). Από ηελ έξεπλά καο πξνέθπς ε έλα κέγεζνο δείγκαηνο 

177, ην νπνίν αθόκα θαη αλ ππνι νγίζνπ κε όι εο ηηο «ρακέλεο ηηκέο» (missing values) 

παξακέλεη πάληνηε κεγαι ύηεξν ηνπ 167. Σπκπεξαζκ αηηθά κπνξνύ κε λα πνύκε όηη ζηελ 

έξεπλά καο ηειηθά, κε κέγεζνο δείγκαηνο 177 ην πεξηζώξην ζθ άι καηνο είλαη κηθξόηεξν 

ηνπ 7% κε επίπεδν εκπηζηνζύλεο 95%. Με ηε ρξήζε  ηνπ παθέηνπ SPSS (version 14.0 

πνπ ρξεζηκνπνηήζακε) θαη κε εληνι έο «Analyze», «Compare Means» θαη 

«Independent-Samples T Test» θηηάμακε νκάδεο γηα ζύ γθξηζε. π.ρ. Η ηθαλνπνίεζε  κε 

ην πεξηερόκελν ζπνπδώλ ησλ ΙΔΚ (εξώηεζε Γ.7) ζπγθξίζεθε κε ηηο πξνζ δνθίεο γηα ην 

κέι ι νλ θαη κάι ηζηα ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηε ζ πλέρηζε ησλ ζπνπδώλ ζ ε ηξηηνβάζκην 

ίδξπκα (εξώηεζε  Γ.14.ε). Πξνέθπς ε ν πίλαθαο Γ.7 vs  Γ.14.ε. Η πηζαλόηεηα p γηα ηελ 

ζπζρέηηζε ησλ δύν νκάδσλ πνπ ζέι νπκε λα ζπγθξίλνπκε παξνπζηάδεηαη κε ηνλ ηίηιν 

«Sig. (2-tailed)». Βι έπνπκε ι νηπόλ όηη ε  πηζαλόηεηα απηή είλαη p=0,022  α=0,05 πνπ 

νξίζ ακε σο επίπεδν ζε καληηθόηεηαο. Ωο απνηέι εζκ α έρνπκε όηη: απνξξίπηνπκε ηελ 

κεδεληθή ππόζεζε θαη ζπκπεξαίλνπκε όηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαλ ηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμύ ηεο  «ηθαλνπνίε ζεο από ην πεξηερόκελν ζπνπδώλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ ΙΔΚ» 

θαη ηεο «πξνεηνηκαζί αο γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ ζπ νπδώλ ησλ απνθ νίησλ ησλ ΙΔΚ ζε έλα 

ηξηηνβάζκην ίδξπκα». Άι ι ν παξάδεηγκα: Σπγθξίλνπκε ηνλ βαζκό απνθ νίηεζεο από ην 

Λύθεην (εξώηεζε  Β.3) κε ηελ επηζπκία γηα ζπλέρηζε ζε ηξηηνβάζκην ίδξπκα (εξώηεζε  

Β.10). Πξνέθπς ε ν πίλαθαο Β.3 vs Β.10. Η πηζαλόηεηα p=0,276  α=0,05. Ωο 

απνηέι εζκ α έρνπκε: δελ κπνξνύ κε λα απνξξί ς νπκε ηελ κεδεληθή ππόζεζε θαη 

ζπκπεξαίλνπκε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαλ ηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο 

βαζκνι νγίαο απνθ νίηεζεο από ην Λύθεην θαη ηεο επηζπκίαο λα ζπλερίζνπ λ ζε 

ηξηηνβάζκην ίδξπκα κεηά ηελ απνθ νίηεζε α πό ηα ΙΔΚ.  
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T-Test-Πίλαθαο Γ.7 vs Γ.14.ε 
[DataSet1] C:\Users\User\ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΣΑΣΑΡΩΝΗ\ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ-1-29 ΜΑΙ.sav 

 Group Statistics 
 

  

Δίζ ηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε 
κε ην πεξηερόκελν ηνπ 
πξνγξάκκ αηνο ζπνπδώλ 
ηεο εηδηθόηεηάο ζαο N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

λα πξνεηνηκαζ ηείηε 
γηα ηελ ζπλέρηζ ε  ησ λ 
ζ πνπδώλ ζα ο ζε έλα 
ηξηηνβάζκην ίδξπκα 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
15 2,7333 1,62422 ,41937 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 
17 4,0588 1,47778 ,35841 

 
 Independent Samples Test 
 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
λα πξνεηνηκαζ ηείηε 
γηα ηελ ζπλέρηζ ε  ησ λ 
ζ πνπδώλ ζα ο ζε έλα 
ηξηηνβάζκην ίδξπκα 

Equal variances 
assumed ,220 ,643 -2,417 30 ,022 -1,32549 ,54832 -2,44530 -,20568 

Equal variances 
not assumed     -2,403 28,579 ,023 -1,32549 ,55166 -2,45449 -,19649 
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T-Test-Πίλαθαο Β.3 vs Β.10 
[DataSet1] C:\Users\User\ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΣΑΣΑΡΩΝΗ\ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ-1-29 ΜΑΙ.sav 

 Group Statistics 
 

  
ΘΑ ΤΝΔΥΗΔΣΔ Δ 
ΑΔΗ N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΝΑΗ 44 2,7955 1,06922 ,16119 
ΟΥΗ 39 3,0513 1,05003 ,16814 

 
 Independent Samples Test 
 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ Equal variances 

assumed ,165 ,685 -1,097 81 ,276 -,25583 ,23318 -,71978 ,20813 

Equal variances 
not assumed     -1,098 80,132 ,275 -,25583 ,23292 -,71935 ,20769 
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β) Έι εγρνο Mann-Whitney U: Όηαλ έρνπκε δύν ηπραία επηιεγκέλεο αλεμάξηεηεο 

νκάδεο, αι ι ά είηε ε  θαηαλνκή δελ είλαη  θαλνληθή, είηε δελ ηθαλνπνηείηαη ε  πξνϋπόζεζε 

ηεο νκνηνγέλεηαο ηεο δηαζπνξάο, κπνξνύ κε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα κε παξακεηξηθό 

έι εγρν γηα λα ει έγμνπκε αλ ππάξρνπλ ζεκαλ ηηθέο δηαθνξ έο κεηαμύ ησλ νκάδσλ. Ο πην 

γλσζ ηόο ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε έι εγρνο είλαη ν έι εγρνο  Mann-Whitney U. Δπηιέγνπκε 

«Analyze», «Non Parametric Tests» θαη «2 Independent Samples…». Γηα ηηο ίδηεο 

κεηαβι εηέο Γ.7 θαη Γ.14.ε πξνθύπηεη ν πίλαθαο Γ.7 vs Γ.14.ε (ΔΛΔΓΦΟΣ Mann-

Whitney U). Η ηηκή ηνπ p=0,025 (ζηνλ έι εγρν t ήηαλ 0,022) είλαη κηθξόηεξε ηνπ α=0,05 

θαη θπζηθά ηζρύνπλ ηα ίδηα ζπκπεξάζκ αηα. Γηα ηηο κεηαβι εηέο Β.3 θαη Β.10 πξνθύπηεη 

ν πίλαθαο Β.3 vs Β.10 (ΔΛΔΓΦΟΣ Mann-Whitney U). Η ηηκή ηνπ p=0,21 (ζηνλ έι εγρν t 

ήηαλ 0,276) είλαη κεγαι ύηεξε ηνπ α=0,05 θαη θπζηθά ηζρύνπλ ηα ίδηα ζπκπεξάζκ αηα. 

 

NPar Tests - Πίλαθαο Γ.7 vs Γ.14.ε - Mann-Whitney Test 
 
[DataSet1] C:\Users\User\ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΣΑΣΑΡΩΝΗ\ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ-1-29 

ΜΑΙ.sav 

 Ranks 
 

  

Δίζ ηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε 
κε ην πεξηερόκελν ηνπ 
πξνγξάκκ αηνο ζπνπδώλ 
ηεο εηδηθόηεηάο ζαο N Mean Rank Sum of Ranks 

λα πξνεηνηκαζ ηείηε 
γηα ηελ ζπλέρηζ ε  ησ λ 
ζ πνπδώλ ζα ο ζε έλα 
ηξηηνβάζκην ίδξπκα 

ΚΑΘΟΛΟΤ 15 12,80 192,00 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 17 19,76 336,00 
Total 32     

 
 Test Statistics(b) 
 

  

λα 
πξνεηνηκαζ ηεί

ηε γηα ηελ 
ζ πλέρηζ ε  ησ λ 
ζ πνπδώλ ζα ο 

ζ ε έλα 
ηξηηνβάζκην 

ίδξπκα 
Mann-Whitney U 72,000 
Wilcoxon W 192,000 
Z -2,234 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,025 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] ,037(a) 

a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: Δίζ ηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε  κε ην πεξηερόκελν ηνπ πξνγξ άκκ αηνο ζπνπδώλ ηεο 
εηδηθόηεηάο ζαο 
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NPar Tests - Πίλαθαο Β.3 vs Β.10 - Mann-Whitney Test 
 
[DataSet1] C:\Users\User\ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΣΑΣΑΡΩΝΗ\ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ-1-29 

ΜΑΙ.sav 

 Ranks 
 

  
ΘΑ ΤΝΔΥΗΔΣΔ Δ 
ΑΔΗ N Mean Rank Sum of Ranks 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΝΑΗ 44 39,03 1717,50 
ΟΥΗ 39 45,35 1768,50 
Total 83     

 
 Test Statistics(a) 
 
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
Mann-Whitney U 727,500 
Wilcoxon W 1717,500 
Z -1,254 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,210 

a  Grouping Variable: ΘΑ ΤΝΔΥΗΔΣΔ Δ ΑΔΗ 
 
 

 

γ) Δηαδηθαζία ει έγρνπ ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο ηεο κέζεο δηαθνξάο: 

Η δηαδηθαζία πνπ αθνι νπζνύκε ζην SPSS γηα λα βξνύκε ηελ ηηκή ηνπ p είλαη ε  εμήο: 

Δπηιέγνπκε  «Analyze», «Compare Means» θαη «Paired - Samples T Test». Γηα ηηο ίδηεο 

εξσηήζεηο Γ.7 θαη Γ.14.ε πξνθύπηεη ν πίλαθαο «Μέζ ε Γηαθνξ ά Γ.7 vs Γ.14.ε». 

Βξίζ θνπκε ηελ πηζαλόηεηα p=0,148  α=0,05 θαη ζπλεπώο δελ απνξξ ίπηνπκε ηελ 

κεδεληθή ππόζεζε. Πξνθύπηεη δει αδή όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκα ληηθή δηαθνξ ά 

κεηαμύ ησλ πι εζπζκ ώλ πνπ εθθξ άδνληαη γηα ηελ κία θαη ηελ άι ι ε  εξώηεζε  (Γ.7 θαη 

Γ.14.ε). 

 

 δ) Έιε γρνο Wilcoxon: Όηαλ ε  πξνϋπόζεζε ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο δελ 

ηθαλνπνηείηαη, κπνξνύ κε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ κε παξακεηξηθό έι εγρν Wilcoxon. 

Δπηιέγνπκε «Analyze», «Non Parametric Tests» θαη «2 Related Samples». Σηα 

επαγσγηθά ζηαηηζηηθά ηνπ πίλαθα «Wilcoxon Γ.7 vs Γ.14.ε» βι έπνπκε όηη ε  ηηκή ηνπ 

p=0,161  α=0,05 ( ζηνλ έι εγρν t ήηαλ 0,148), απνηπγράλνπκε λα απνξξίς νπκε ηελ 

κεδεληθή ππόζεζε θαη ζπκπεξαίλνπκε θαη εδώ  όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαλ ηηθή 

δηαθνξ ά κεηαμύ ησλ πι εζπζκ ώλ πνπ εθθξ άδνληαη γηα ηελ κία θαη ηελ άι ι ε  εξώηεζε  

(Γ.7 θαη Γ.14.ε). 
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T-Test – Πίλαθαο κέζε ο δηαθ νξ άο Γ.7 vs Γ.14.ε 
[DataSet1] C:\Users\User\ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΣΑΣΑΡΩΝΗ\ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ-1-29 

ΜΑΙ.sav 

 

 

  

 Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
Pair 1 Δίζ ηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε 

κε ην πεξηερόκελν ηνπ 
πξνγξάκκ αηνο ζπνπδώλ 
ηεο εηδηθόηεηάο ζαο 

3,2256 164 1,08716 ,08489 

λα πξνεηνηκαζ ηείηε γηα ηελ 
ζ πλέρηζ ε  ησ λ ζπν πδώλ 
ζ αο ζε έλα ηξηηνβάζκην 
ίδξπκα 

3,4085 164 1,40906 ,11003 

 
 Paired Samples Correlations 
 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 Δίζ ηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε 

κε ην πεξηερόκελν ηνπ 
πξνγξάκκ αηνο ζπνπδώλ 
ηεο εηδηθόηεηάο ζαο & λα 
πξνεηνηκαζ ηείηε γηα ηελ 
ζ πλέρηζ ε  ησ λ ζπν πδώλ 
ζ αο ζε έλα ηξηηνβάζκην 
ίδξπκα 

164 ,188 ,016 
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Paired Samples Test 
 

  

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
Pair 1 Δίζ ηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε 

κε ην πεξηερόκελν ηνπ 
πξνγξάκκ αηνο ζπνπδώλ 
ηεο εηδηθόηεηάο ζαο - λα 
πξνεηνηκαζ ηείηε γηα ηελ 
ζ πλέρηζ ε  ησ λ ζπν πδώλ 
ζ αο ζε έλα ηξηηνβάζκην 
ίδξπκα 

-,18293 1,61000 ,12572 -,43118 ,06532 -1,455 163 ,148 
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NPar Tests-Πίλαθαο Wilcoxon Signed Ranks Test-Γ.7 vs Γ.14.ε 
 
[DataSet1] C:\Users\User\ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΣΑΣΑΡΩΝΗ\ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ-1-29 

ΜΑΙ.sav 

 Ranks 
 
  N Mean Rank Sum of Ranks 
λα πξνεηνηκαζ ηείηε γηα ηελ 
ζ πλέρηζ ε  ησ λ ζπν πδώλ 
ζ αο ζε έλα ηξηηνβάζκην 
ίδξπκα  - Δίζ ηε 
ηθαλνπνηεκέλνο/-ε  κε ην 
πεξηερόκελν ηνπ 
πξνγξάκκ αηνο ζπνπδώλ 
ηεο εηδηθόηεηάο ζαο 

Negative Ranks 
49(a) 62,33 3054,00 

Positive Ranks 
70(b) 58,37 4086,00 

Ties 
45(c)     

Total 
164     

a  λα πξνεηνηκαζ ηείηε γηα ηελ ζ πλέρηζ ε  ησ λ ζπν πδώλ ζα ο ζε έλα ηξηηνβάζκην ίδξπκα  < Δίζ ηε 
ηθαλνπνηεκέλνο/-ε  κε ην πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκ αηνο ζπνπδώλ ηεο εηδηθόηεηάο ζαο 
b  λα πξνεηνηκαζ ηείηε γηα ηελ ζ πλέρηζ ε  ησ λ ζπν πδώλ ζα ο ζε έλα ηξηηνβάζκην ίδξπκα  > Δίζ ηε 
ηθαλνπνηεκέλνο/-ε  κε ην πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκ αηνο ζπνπδώλ ηεο εηδηθόηεηάο ζαο 
c  λα πξνεηνηκαζ ηείηε γηα ηελ ζ πλέρηζ ε  ησ λ ζπν πδώλ ζα ο ζε έλα ηξηηνβάζκην ίδξπκα  = Δίζ ηε 
ηθαλνπνηεκέλνο/-ε  κε ην πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκ αηνο ζπνπδώλ ηεο εηδηθόηεηάο ζαο 
 
 Test Statistics(b) 
 

  

λα 
πξνεηνηκαζ ηεί

ηε γηα ηελ 
ζ πλέρηζ ε  ησ λ 
ζ πνπδώλ ζα ο 

ζ ε έλα 
ηξηηνβάζκην 

ίδξπκα  - 
Δίζ ηε 

ηθαλνπνηεκέλ
νο/-ε  κε ην 

πεξηερόκελν 
ηνπ 

πξνγξάκκ αην
ο ζπνπδώλ 

ηεο 
εηδηθόηεηάο 

ζαο 
Z -1,401(a) 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,161 

a  Based on negative ranks. 
b  Wilcoxon Signed Ranks Test 
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ε) Έιε γρνο ηνπ ζπληειεζηή ζπζ ρέηηζεο: Οξίδνπκε ηηο δύν κεηαβι εηέο π.ρ. Β.4 

(ζρνι ηθή εκπεηξία) θαη Γ.2 (ε  άπνς ε είλαη όηη ηα ΙΔΚ ζα αλαβαζκίζνπ λ ηηο 

επαγγει καηηθέο γλώζ εηο). Δπηιέγνπκε «Analyze», «Correlate» θαη «Bivariate». 

Πξνθύπηεη ν πίλαθαο «Σπζρέηηζε Β.4 vs Γ.2». Ο ζπληει εζηήο Pearson Correlation 

ξ=0,267 ζεκεηώλεηαη κε δύν αζηεξίζθνπ ο. Έρνπκε δει . κηα ζηαηηζηηθά ζεκαλ ηηθή 

ζπζρέηηζε θαη κάι ηζηα ζε επίπεδν α=0,01. Η ηηκή ηνπ p=0,000  α=0,01 θαη ζπλεπώο ε 

απόξξης ε ηεο κεδεληθήο ππόζεζεο  καο νδε γεί ζην ζπκπέξαζκ α όηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαλ ηηθή ζ ρέζε κεηαμύ ηεο ζρν ι ηθήο εκπεηξίαο θαη ηεο βεβαηόηεηαο όηη ηα ΙΔΚ ζα 

αλαβαζκίζνπ λ ηηο επαγγει καηηθέο γλώζ εηο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ.  

 

Correlations – Πίλαθαο πζρ έηηζε ο Β.4 vs Γ.2 
[DataSet1] C:\Users\User\ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΣΑΣΑΡΩΝΗ\ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ-1-29 

ΜΑΙ.sav 

 Correlations 
 

  
ΥΟΛΗΚΖ - 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

Σα ΗΔΚ ζα 
αλαβαζκίζνπλ  

ηηο 
επαγγει καηηθέο 
ζ αο γλώζ εηο. 

ΥΟΛΗΚΖ - ΔΜΠΔΗΡΗΑ Pearson Correlation 1 ,267(**) 
Sig. (2-tailed)   ,000 
N 177 171 

Σα ΗΔΚ ζα αλαβαζκίζνπ λ 
ηηο επαγγει καηηθέο ζαο 
γλώζ εηο. 

Pearson Correlation ,267(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,000   
N 171 171 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 

Αληίζεηα αλ δηεξεπλήζ νπκε ηελ άπνς ε όηη ηα ΙΔΚ ζα αλαβαζκίζν πλ ηηο 

επαγγει καηηθέο γλώζ εηο (Γ.2) ζε ζρέζε κε ην θύι ν παξαηεξνύκε (βι . πίλαθα 

Σπζρέηηζεο θύι νπ vs Γ.2) όηη ν ζπληει εζηήο ξ=0,081 θαη p=0,294  α=0,05. Σπλεπώο 

δελ κπνξνύ κε λα απνξξί ς νπκε ηελ κεδεληθή ππόζεζε θαη άξα δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζ εκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ θύι νπ θαη ηεο άπνς εο όηη ηα ΙΔΚ ζα 

αλαβαζκίζνπ λ ηηο επαγγει καηηθέο γλώζ εηο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ. 
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 Correlations- Πίλαθαο πζρ έηηζε ο θ ύιν  vs Γ.2 
[DataSet1] C:\Users\User\ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΣΑΣΑΡΩΝΗ\ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ-1-29 

ΜΑΙ.sav 

 Correlations 
 

  

Σα ΗΔΚ ζα 
αλαβαζκίζνπλ  

ηηο 
επαγγει καηηθέο 
ζ αο γλώζ εηο. ΦΤΛΟ 

Σα ΗΔΚ ζα αλαβαζκίζνπ λ 
ηηο επαγγει καηηθέο ζαο 
γλώζ εηο. 

Pearson Correlation 1 ,081 
Sig. (2-tailed)   ,294 
N 171 171 

ΦΤΛΟ Pearson Correlation ,081 1 
Sig. (2-tailed) ,294   
N 171 177 

 
 

ζη) Έι εγρνο ηνπ ζπληειεζηή παι ηλδξόκεζε ο: Γηα ηνλ έι εγρν ηνπ ζπληει εζηή 

παι ηλδξόκεζε ο δελ ππάξρεη μερσξ ηζηή δηαδηθαζία ζην SPSS. Απι ά θάλνπκε ηελ 

παι ηλδξνκηθή αλάι πζε θαη ζηα απνηει έζκ αηα πνπ παίξλνπκε πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

επαγσγηθά ζηαηηζηηθά. Η δηαδηθαζία ζπλίζηαηαη ζην λα νξίζ νπκε ηελ εμαξηεκέλε θαη 

ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβι εηέο. Έηζη π.ρ. έζησ όηη ε  εμαξηεκέλε είλαη ε  εξώηεζε  Γ.7 

«Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ην πεξηερόκελν ηνπ πξνγξ άκκαηνο ζπνπδώλ ηεο 

εηδηθόηεηάο ζ αο;» θαη νη αλεμάξηεηεο κεηαβι εηέο είλαη ην θύι ν, ηα δηάθνξ α ΙΔΚ, νη 

εηδηθόηεηεο, ε  ζρν ι ηθή εκπεηξία, ην εμάκελν πνπ παξαθνι νπζνύλ θαη ε  εκεξνκ ελία 

γέλλεζεο. Σηνλ πίλαθα Παι ηλδξόκεζε Γ.7 παξαηεξνύκε όηη ε εηδηθόηεηα (p=0,009  

0,05) αι ι ά θαη ην ίδην ην ΙΔΚ (p=0,001  0,05, ππάξρεη δηαθνξ εηηθή εηθόλα από ΙΔΚ ζε  

ΙΔΚ) επεξεάδνπλ ζε ζεκ αληηθό βαζκό ηελ ηθαλνπνίεζε  ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν ηνπ 

πξνγξά κκαηνο ζπνπδώλ ηεο εηδηθόηεηαο. Δλώ αληίζεηα ην θύι ν, ε  πξνεγ νύκελε 

ζρν ι ηθή εκπεηξία, ην εμάκελν πνπ παξαθνι νπζνύλ (2ν ή 4ν) θαη ε  ε ι ηθία (εκεξνκ ελία 

γέλλεζεο) δελ θαίλεηαη λα αζθ νύλ θάπνηα επίδξαζε ζη ν εξώηεκα απηό. 

 

  Regression-Πίλαθαο Παι ηλδξό κεζε -Γ.7 
[DataSet1] C:\Users\User\ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΣΑΣΑΡΩΝΗ\ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ-1-29 

ΜΑΙ.sav 

 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 
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1 
ΖΜΔΡΟΜΖ
ΝΗΑ 
ΓΔΝΝΖΖ
, ΦΤΛΟ, 
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣ
Α ΗΔΚ, 
ΔΞΑΜΖΝΟ 
ΗΔΚ, 
ΥΟΛΗΚΖ - 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ, 
ΗΔΚ(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Δίζ ηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε  κε ην πεξηερόκελν ηνπ πξ νγξάκκ αηνο ζπνπδώλ ηεο 
εηδηθόηεηάο ζαο 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,394(a) ,155 ,125 1,05579 
a  Predictors: (Constant), ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ, ΦΤΛΟ, ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΗΔΚ, ΔΞΑΜΖΝΟ ΗΔΚ, 
ΥΟΛΗΚΖ - ΔΜΠΔΗΡΗΑ, ΗΔΚ 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 33,820 6 5,637 5,057 ,000(a) 

Residual 183,924 165 1,115     
Total 217,744 171       

a  Predictors: (Constant), ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ, ΦΤΛΟ, ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΗΔΚ, ΔΞΑΜΖΝΟ ΗΔΚ, 
ΥΟΛΗΚΖ - ΔΜΠΔΗΡΗΑ, ΗΔΚ 
b  Dependent Variable: Δίζ ηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε  κε ην πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκ αηνο ζπνπδώλ ηεο 
εηδηθόηεηάο ζαο 
 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,256 ,525   4,297 ,000 

ΦΤΛΟ ,000 ,198 ,000 -,002 ,999 
ΗΔΚ 1,095 ,309 ,987 3,540 ,001 
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΗΔΚ -,323 ,121 -,749 -2,663 ,009 
ΥΟΛΗΚΖ - ΔΜΠΔΗΡΗΑ ,125 ,095 ,099 1,315 ,190 
ΔΞΑΜΖΝΟ ΗΔΚ -,110 ,141 -,061 -,777 ,438 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΓΔΝΝΖΖ -,040 ,081 -,036 -,498 ,619 

a  Dependent Variable: Δίζ ηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε  κε ην πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκ αηνο ζπνπδώλ ηεο 
εηδηθόηεηάο ζαο 
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δ) Έιε γρνο z: Ο έι εγρνο z ζα κπνξνύ ζε λα ρξεζηκνπνηεζεί όπνπ θαη ν έι εγρνο t, 

αλ ήηαλ γλσζηό ην ηππηθό ζθ άι κα ηνπ πι εζπζ κνύ. Σηε πξάμε όκσο δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο ει έγρνπο ηνπο νπνίνπο παξνπζηάζακε πξηλ (έι εγρνο t). Δθεί 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθι εηζηηθά είλαη γηα ηνλ έι εγρν ησλ πνζνζηώλ. Ο έι εγρνο ησλ 

πνζνζηώλ εμεηάδεη αλ ην πνζνζηό κηαο θαηεγνξίαο είλαη θάπνηνπ κεγέζνπο ή αλ 

ππάξρεη δηαθνξ ά κεηαμύ δύν πνζνζηώλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαβνι έο ηνπ ηύπνπ «λαη-όρη», «ηζρύεη-δελ ηζρύεη» θηι . 

I. Έιε γρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο ελόο πνζ νζ ηνύ: 

Παξάδεηγκα: Δίλαη ην πνζνζηό απηώλ πνπ βνεζ ήζε θαλ από ην κάζεκα ηνπ ΣΔΠ ζην 

ζρν ι είν δηαθνξεηηθό ηνπ 60%;  

 Γηα ηνλ έι εγρν ηνπ πνζνζηνύ  κε ην SPSS, επηιέγνπκε «Analyze», «Non 

Parametric Tests» θαη «Binomial». Οξίδνπκε σο «test proportion» ην 0,60. Η ηηκή p 

παξνπζηάδεηαη θάησ από ηνλ ηίηιν «Asymp. Sig. (1-tailed», δε ι αδή ζεκαλ ηηθόηεηα 1 

νπξάο θαη είλαη p=0,000  α=0,05. Απνξξί πηνπκε ηελ κεδεληθή ππόζεζε αθνύ  ην 80% 

ησλ καζε ηώλ δήι σζ ε όηη δελ βνεζή ζεθ ε από ην κάζεκα ηνπ ΣΔΠ (βι . Πίλαθα z-ΣΔΠ).  

 

NPar Tests-Πίλαθαο z-ΔΠ 
[DataSet1] C:\Users\User\ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΣΑΣΑΡΩΝΗ\ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ-1-29 

ΜΑΙ.sav 

 Binomial Test 
 

  Category N 
Observed 

Prop. Test Prop. 
Asymp. Sig. 

(1-tailed) 
ΒΟΖΘΔΗΑ ΑΠΟ 
ΜΑΘΖΜΑ ΔΠ 

Group 1 ΟΥΗ 149 ,8 ,6 ,000(a) 
Group 2 ΝΑΗ 27 ,2     
Total   176 1,0     

a  Based on Z Approximation. 
 
 
Άι ι ν παξάδεηγκα: Δίλαη ην πνζνζηό  ησλ καζε ηώλ/ηξηώλ πνπ έδσζαλ  εμεηάζεηο ζηα 

ΑΔΙ δηαθνξ εηηθό ηνπ 0,60; 

 Η ηηκή p παξνπζηάδεηαη θάησ από ηνλ ηίηιν «Asymp. Sig. (1-tailed», δει αδή 

ζεκαλ ηηθόηεηα 1 νπξάο θαη είλαη p=0,001  α=0,05. Απνξξί πηνπκε ηελ κεδεληθή 

ππόζεζε αθνύ  ην 70% ησλ καζεηώλ δήι σζ ε όηη έδσζε εμεηάζεηο γηα ηελ είζνδν ζηα 

ΑΔΙ (βι . Πίλαθα z-AEI). 
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NPar Tests-Πίλαθαο z-ΑΔΗ 
[DataSet1] C:\Users\User\ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΣΑΣΑΡΩΝΗ\ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ-1-29 

ΜΑΙ.sav 

 Binomial Test 
 

  Category N 
Observed 

Prop. Test Prop. 
Asymp. Sig. 

(1-tailed) 
ΓΩΑΣΔ 
ΔΞΔΣΑΔΗ Δ ΑΔΗ 

Group 1 ΝΑΗ 126 ,7 ,6 ,001(a) 
Group 2 ΟΥΗ 50 ,3     
Total   176 1,0     

a  Based on Z Approximation. 
 
 
ε) Έιε γρνο F: Η θαηαλνκή F είλαη πνι ύ δηαθνξ εηηθή από ηελ θαλνληθή ή από ηελ 

θαηαλνκή t. Παξά ηηο δηαθνξ έο απηέο, ε θαηαλνκή F ρξεζηκνπνηείηαη όπσο θαη ε 

θαηαλνκή t, κε ηελ εμήο δηαθνξ νπνίεζε : γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ θαηαλνκή F, 

πξέπεη λα θαζνξί ζνπ κε δύν δηαθνξ εηηθνύο βαζκνύο ει επζεξίαο, έλα γηα ηνλ αξηζκεηή 

θαη έλα γηα ηνλ παξνλνκαζηή ηνπ ζηαηηζηηθνύ F. Μ’ απηνύο ηνπο δύν βαζκνύο 

ει επζεξίαο αι ι ά θαη κε ην επίπεδν α κπνξνύ κε λα θάλνπκε ρξήζε  ηεο θαηαλνκήο F θαη 

λα βξνύκε ηελ θξίζ ηκε πεξηνρή ή ηελ ηηκή ηεο F. 

I.   Έιε γρνο ζηαηηζηηθήο ζεκα ληηθόηεηαο ηεο δηαθνξάο κεηαμύ πνιι ώλ 

αξηζκεηηθώλ κέζωλ (νκάδωλ) – ANOVA. 

Γηα ηνλ έι εγρν ησλ αξηζκεηηθώλ κέζσ λ πεξηζζόηεξσλ ησλ δύν νκάδσλ 

ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ηερληθή πνπ είλαη γλσζ ηή σο Αλάι πζε Γηαζπνξάο (ANalysis Of 

VAriance ή ANOVA) θαη ηνλ έι εγρν F. Η αλάι πζε ζηελ έξεπλά καο έγηλε κε ηελ 

Μνλνπαξακεηξηθή Αλάι πζε Γηαζ πνξάο (One-Way ANOVA), ε  νπνία είλαη θαηάι ι ε ι ε  

γηα κνληέι α κε έλα παξάγνληα, όπσο ην δηθό καο κνληέι ν. Δπηιέγνπκε ι νηπόλ  

«Analyze», «Compare Means» θαη «One-Way ANOVA». Γηα ην ίδην πην πάλσ 

παξάδεηγκα «Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ην πεξηερόκελν ηνπ πξνγξά κκαηνο ζπνπδώλ 

ηεο εηδηθόηεηάο ζαο;» (εξώηεζε  Γ.7) θαη κε αλεμάξηεηε κεηαβι εηή (factor) ηελ 

«Δηδηθόηεηα» ι ακβάλνπκε ηα απνηει έζκ αηα ηνπ πίλαθα «ANOVA Γ.7-Δηδηθόηεηα». 

Δπεηδή p=0,000  α=0,05 απνξξί πηνπκε ηελ κεδεληθή ππόζεζε θαη ζπκπεξαίλνπκε όηη 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαλ ηηθή δηαθνξ ά κεηαμύ ησλ εηδηθνηήησλ ζε ό,ηη αθνξ ά ηελ 

ζπγθεθξηκέλε απάληεζε.  Η πξνε γνύκελε απάληεζε είλαη ελδεηθηηθή αι ι ά όρη πι ήξεο. 

Γελ καο δίλεη ιεπηνκεξείο πι εξνθ νξίεο. 
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Oneway-ANOVA Γ.7-Δηδηθόηεηα 
[DataSet1] C:\Users\User\ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΣΑΣΑΡΩΝΗ\ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ-1-29 

ΜΑΙ.sav 

 ANOVA 
 
Δίζ ηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε  κε ην πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκ αηνο ζπνπδώλ ηεο εηδηθόηεηάο ζαο  

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 51,967 9 5,774 5,575 ,000 
Within Groups 170,890 165 1,036     
Total 222,857 174       

 
 

I.α Έι εγρνο Bonferroni: Γηα λα πάξνπκε ηηο παξαπάλσ ι επηνκεξείο 

πι εξνθ νξίεο ζε ό,ηη αθνξ ά ηηο δηαθνξ έο κεηαμύ ησλ νκάδσλ, ζηελ πξνεγ νύκελε 

δηαδηθαζία: «Analyze», «Compare Means» θαη «One-Way ANOVA» πξνζζέηνπκε ηηο 

επηινγέο «Post Hoc…», «Bonferroni». Ο πίλαθαο «Bonferroni – Γ.7-Δηδηθόηεηα ΙΔΚ» 

πνπ πξνθύπηεη δίλεη ηα επηζπκεηά απνηει έζκ αηα. Έηζη έρνπκε ζηαηηζηηθά ζεκα ληηθέο 

δηαθνξ έο κεηαμύ: ΔΜΛ-ΤΠΝ, ΤΠΝ-ΒΙΒΔ, ΒΙΒΔ-ΥΤΓ, ΤΑΟ-ΓΟΣΔ, ΓΟΣΔ-ΥΤΓ, 

ΒΙΒΔ-ΤΑΟ, ΤΠΝ-ΓΟΣΔ, ΒΙΒΔ-ΔΔΣΜ, ΔΔΣΜ-ΓΟΣΔ (όπνπ ΔΜΛ: Δηδηθόο 

Μεραλνγξαθεκ έλνπ Λνγηζηεξίνπ, ΤΠΝ: Τερλίηεο Πεξηπνίεζε ο Νπρηώλ, ΒΙΒΔ: Βνε ζόο 

Ιαηξηθώλ θαη Βηνρεκηθώλ Δξγαζηεξίσ λ, ΥΤΓ: Υπάι ι ε ι νο Τνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ , 

ΤΑΟ: Τερλίηεο Απηνθηλήησλ-Ορεκάησλ, ΓΟΣΔ: Γηνηθεηηθό θαη Οηθνλνκηθό Σηέι ερνο 

Δπηρεηξήζεσλ, ΔΔΣΜ: Δηδηθόο Δλδπκαηνι νγίαο θαη Σρεδίαζεο Μόδαο). Ο πην θάησ 

πίλαθαο πεξηιακβάλεη όι εο ηηο πηζαλέο ζπγθξίζ εηο. Γηα ηελ αθξίβεηα πεξηιακβάλεη ηελ 

θάζε ζύ γθξηζε δύν (2) θνξ έο. Φξε ζηκνπνηνύληαη δε νη αζηεξίζθνη γηα λα ζεκεησ ζνύλ 

νη ζηαηηζηηθά ζ εκαληηθέο δηαθν ξέο. Δίλαη απηνλόεην όηη ν έι εγρνο ησλ πνι ι απι ώλ 

ζπγθξίζ εσλ είλαη αλαγθαίνο κόλνλ όηαλ ν γεληθόο έι εγρνο ζηαηηζηηθήο ζ εκαληηθόηεηαο 

F δείμεη όηη ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ησλ νκάδσλ. Γ ηαθνξ εηηθά δελ απαηηείηαη.  

 

Post Hoc Tests-Πίλαθαο Bonferroni– Γ.7-Δηδηθόηεηα ΗΔΚ 
 
 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Δίζ ηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε  κε ην πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκ αηνο ζπνπδώλ ηεο 
εηδηθόηεηάο ζαο  
Bonferroni  

(I) ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 
ΗΔΚ (J) ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΗΔΚ 

Mean 
Difference (I-

J) 
Std. 
Error Sig. 95% Confidence Interval 

          Lower Bound Upper Bound 
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ΔΗΓΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖ
ΜΔΝΟΤ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

ΣΔΥΝΗΣΖ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ 
ΝΤΥΗΩΝ 1,12250(*) ,32582 ,033 ,0410 2,2040 

  ΣΔΥΝΗΚΟ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ - 
ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

,99750 ,32582 ,116 -,0840 2,0790 

  ΤΠΑΛΛΖΛΟ 
ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

,89333 ,33238 ,357 -,2099 1,9965 

  ΔΗΓΗΚΟ 
ΔΝΓΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 
ΥΔΓΗΑΖ ΜΟΓΑ 

,91000 ,30531 ,149 -,1034 1,9234 

  ΒΟΖΘΟ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΒΗΟΥΖΜΗΚΩΝ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ 

-,19000 ,27165 1,000 -1,0917 ,7117 

  ΔΗΓΗΚΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 
ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ -,02824 ,31992 1,000 -1,0901 1,0336 

  ΣΔΛΔΥΟ ΓΗΔΘΝΟΤ 
ΔΜΠΟΡΗΟΤ ,12250 ,32582 1,000 -,9590 1,2040 

  ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 
ΣΔΛΔΥΟ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

-,52333 ,35740 1,000 -1,7096 ,6629 

  ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΔΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ,56000 ,46265 1,000 -,9756 2,0956 

ΣΔΥΝΗΣΖ 
ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ 
ΝΤΥΗΩΝ 

ΔΗΓΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

-1,12250(*) ,32582 ,033 -2,2040 -,0410 

  ΣΔΥΝΗΚΟ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ - 
ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

-,12500 ,35981 1,000 -1,3193 1,0693 

  ΤΠΑΛΛΖΛΟ 
ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

-,22917 ,36576 1,000 -1,4432 ,9848 

  ΔΗΓΗΚΟ 
ΔΝΓΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 
ΥΔΓΗΑΖ ΜΟΓΑ 

-,21250 ,34134 1,000 -1,3455 ,9205 

  ΒΟΖΘΟ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΒΗΟΥΖΜΗΚΩΝ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ 

-1,31250(*) ,31160 ,002 -2,3468 -,2782 

  ΔΗΓΗΚΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 
ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ -1,15074 ,35448 ,064 -2,3273 ,0258 

  ΣΔΛΔΥΟ ΓΗΔΘΝΟΤ 
ΔΜΠΟΡΗΟΤ -1,00000 ,35981 ,274 -2,1943 ,1943 

  ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 
ΣΔΛΔΥΟ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

-1,64583(*) ,38864 ,002 -2,9358 -,3559 

  ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΔΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ -,56250 ,48718 1,000 -2,1795 1,0545 

ΣΔΥΝΗΚΟ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ - 
ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

ΔΗΓΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

-,99750 ,32582 ,116 -2,0790 ,0840 
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  ΣΔΥΝΗΣΖ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ 
ΝΤΥΗΩΝ ,12500 ,35981 1,000 -1,0693 1,3193 

  ΤΠΑΛΛΖΛΟ 
ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

-,10417 ,36576 1,000 -1,3182 1,1098 

  ΔΗΓΗΚΟ 
ΔΝΓΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 
ΥΔΓΗΑΖ ΜΟΓΑ 

-,08750 ,34134 1,000 -1,2205 1,0455 

  ΒΟΖΘΟ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΒΗΟΥΖΜΗΚΩΝ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ 

-1,18750(*) ,31160 ,009 -2,2218 -,1532 

  ΔΗΓΗΚΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 
ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ -1,02574 ,35448 ,195 -2,2023 ,1508 

  ΣΔΛΔΥΟ ΓΗΔΘΝΟΤ 
ΔΜΠΟΡΗΟΤ -,87500 ,35981 ,724 -2,0693 ,3193 

  ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 
ΣΔΛΔΥΟ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

-1,52083(*) ,38864 ,006 -2,8108 -,2309 

  ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΔΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ -,43750 ,48718 1,000 -2,0545 1,1795 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ 
ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

ΔΗΓΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

-,89333 ,33238 ,357 -1,9965 ,2099 

  ΣΔΥΝΗΣΖ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ 
ΝΤΥΗΩΝ ,22917 ,36576 1,000 -,9848 1,4432 

  ΣΔΥΝΗΚΟ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ - 
ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

,10417 ,36576 1,000 -1,1098 1,3182 

  ΔΗΓΗΚΟ 
ΔΝΓΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 
ΥΔΓΗΑΖ ΜΟΓΑ 

,01667 ,34761 1,000 -1,1371 1,1704 

  ΒΟΖΘΟ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΒΗΟΥΖΜΗΚΩΝ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ 

-1,08333(*) ,31845 ,038 -2,1403 -,0263 

  ΔΗΓΗΚΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 
ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ -,92157 ,36051 ,517 -2,1182 ,2750 

  ΣΔΛΔΥΟ ΓΗΔΘΝΟΤ 
ΔΜΠΟΡΗΟΤ -,77083 ,36576 1,000 -1,9848 ,4432 

  ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 
ΣΔΛΔΥΟ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

-1,41667(*) ,39415 ,019 -2,7249 -,1084 

  ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΔΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ -,33333 ,49159 1,000 -1,9650 1,2983 

ΔΗΓΗΚΟ 
ΔΝΓΤΜΑΣΟΛΟΓΗ
Α ΚΑΗ 
ΥΔΓΗΑΖ 
ΜΟΓΑ 

ΔΗΓΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ -,91000 ,30531 ,149 -1,9234 ,1034 

  ΣΔΥΝΗΣΖ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ 
ΝΤΥΗΩΝ ,21250 ,34134 1,000 -,9205 1,3455 

  ΣΔΥΝΗΚΟ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ - 
ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

,08750 ,34134 1,000 -1,0455 1,2205 



 141 

  ΤΠΑΛΛΖΛΟ 
ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

-,01667 ,34761 1,000 -1,1704 1,1371 

  ΒΟΖΘΟ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΒΗΟΥΖΜΗΚΩΝ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ 

-1,10000(*) ,29009 ,009 -2,0628 -,1372 

  ΔΗΓΗΚΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 
ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ -,93824 ,33572 ,261 -2,0525 ,1761 

  ΣΔΛΔΥΟ ΓΗΔΘΝΟΤ 
ΔΜΠΟΡΗΟΤ -,78750 ,34134 1,000 -1,9205 ,3455 

  ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 
ΣΔΛΔΥΟ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

-1,43333(*) ,37161 ,007 -2,6668 -,1999 

  ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΔΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ -,35000 ,47371 1,000 -1,9223 1,2223 

ΒΟΖΘΟ 
ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΒΗΟΥΖΜΗΚΩΝ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ 

ΔΗΓΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ,19000 ,27165 1,000 -,7117 1,0917 

  ΣΔΥΝΗΣΖ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ 
ΝΤΥΗΩΝ 1,31250(*) ,31160 ,002 ,2782 2,3468 

  ΣΔΥΝΗΚΟ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ - 
ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

1,18750(*) ,31160 ,009 ,1532 2,2218 

  ΤΠΑΛΛΖΛΟ 
ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

1,08333(*) ,31845 ,038 ,0263 2,1403 

  ΔΗΓΗΚΟ 
ΔΝΓΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 
ΥΔΓΗΑΖ ΜΟΓΑ 

1,10000(*) ,29009 ,009 ,1372 2,0628 

  ΔΗΓΗΚΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 
ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ,16176 ,30543 1,000 -,8520 1,1755 

  ΣΔΛΔΥΟ ΓΗΔΘΝΟΤ 
ΔΜΠΟΡΗΟΤ ,31250 ,31160 1,000 -,7218 1,3468 

  ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 
ΣΔΛΔΥΟ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

-,33333 ,34449 1,000 -1,4768 ,8101 

  ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΔΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ,75000 ,45275 1,000 -,7528 2,2528 

ΔΗΓΗΚΟ 
ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 
ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

ΔΗΓΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

,02824 ,31992 1,000 -1,0336 1,0901 

  ΣΔΥΝΗΣΖ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ 
ΝΤΥΗΩΝ 1,15074 ,35448 ,064 -,0258 2,3273 

  ΣΔΥΝΗΚΟ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ - 
ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

1,02574 ,35448 ,195 -,1508 2,2023 

  ΤΠΑΛΛΖΛΟ 
ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

,92157 ,36051 ,517 -,2750 2,1182 

  ΔΗΓΗΚΟ 
ΔΝΓΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 
ΥΔΓΗΑΖ ΜΟΓΑ 

,93824 ,33572 ,261 -,1761 2,0525 

  ΒΟΖΘΟ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΒΗΟΥΖΜΗΚΩΝ -,16176 ,30543 1,000 -1,1755 ,8520 
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ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ 

  ΣΔΛΔΥΟ ΓΗΔΘΝΟΤ 
ΔΜΠΟΡΗΟΤ ,15074 ,35448 1,000 -1,0258 1,3273 

  ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 
ΣΔΛΔΥΟ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

-,49510 ,38371 1,000 -1,7687 ,7785 

  ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΔΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ,58824 ,48326 1,000 -1,0158 2,1923 

ΣΔΛΔΥΟ 
ΓΗΔΘΝΟΤ 
ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

ΔΗΓΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

-,12250 ,32582 1,000 -1,2040 ,9590 

  ΣΔΥΝΗΣΖ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ 
ΝΤΥΗΩΝ 1,00000 ,35981 ,274 -,1943 2,1943 

  ΣΔΥΝΗΚΟ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ - 
ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

,87500 ,35981 ,724 -,3193 2,0693 

  ΤΠΑΛΛΖΛΟ 
ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

,77083 ,36576 1,000 -,4432 1,9848 

  ΔΗΓΗΚΟ 
ΔΝΓΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 
ΥΔΓΗΑΖ ΜΟΓΑ 

,78750 ,34134 1,000 -,3455 1,9205 

  ΒΟΖΘΟ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΒΗΟΥΖΜΗΚΩΝ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ 

-,31250 ,31160 1,000 -1,3468 ,7218 

  ΔΗΓΗΚΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 
ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ -,15074 ,35448 1,000 -1,3273 1,0258 

  ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 
ΣΔΛΔΥΟ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

-,64583 ,38864 1,000 -1,9358 ,6441 

  ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΔΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ,43750 ,48718 1,000 -1,1795 2,0545 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 
ΣΔΛΔΥΟ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

ΔΗΓΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ,52333 ,35740 1,000 -,6629 1,7096 

  ΣΔΥΝΗΣΖ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ 
ΝΤΥΗΩΝ 1,64583(*) ,38864 ,002 ,3559 2,9358 

  ΣΔΥΝΗΚΟ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ - 
ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

1,52083(*) ,38864 ,006 ,2309 2,8108 

  ΤΠΑΛΛΖΛΟ 
ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

1,41667(*) ,39415 ,019 ,1084 2,7249 

  ΔΗΓΗΚΟ 
ΔΝΓΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 
ΥΔΓΗΑΖ ΜΟΓΑ 

1,43333(*) ,37161 ,007 ,1999 2,6668 

  ΒΟΖΘΟ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΒΗΟΥΖΜΗΚΩΝ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ 

,33333 ,34449 1,000 -,8101 1,4768 
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  ΔΗΓΗΚΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 
ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ,49510 ,38371 1,000 -,7785 1,7687 

  ΣΔΛΔΥΟ ΓΗΔΘΝΟΤ 
ΔΜΠΟΡΗΟΤ ,64583 ,38864 1,000 -,6441 1,9358 

  ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΔΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 1,08333 ,50885 1,000 -,6056 2,7723 

ΣΔΥΝΗΚΟ 
ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
 

ΔΗΓΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ -,56000 ,46265 1,000 -2,0956 ,9756 

  ΣΔΥΝΗΣΖ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ 
ΝΤΥΗΩΝ ,56250 ,48718 1,000 -1,0545 2,1795 

  ΣΔΥΝΗΚΟ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ - 
ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

,43750 ,48718 1,000 -1,1795 2,0545 

  ΤΠΑΛΛΖΛΟ 
ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

,33333 ,49159 1,000 -1,2983 1,9650 

  ΔΗΓΗΚΟ 
ΔΝΓΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 
ΥΔΓΗΑΖ ΜΟΓΑ 

,35000 ,47371 1,000 -1,2223 1,9223 

  ΒΟΖΘΟ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΒΗΟΥΖΜΗΚΩΝ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ 

-,75000 ,45275 1,000 -2,2528 ,7528 

  ΔΗΓΗΚΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 
ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ -,58824 ,48326 1,000 -2,1923 1,0158 

  ΣΔΛΔΥΟ ΓΗΔΘΝΟΤ 
ΔΜΠΟΡΗΟΤ -,43750 ,48718 1,000 -2,0545 1,1795 

  ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 
ΣΔΛΔΥΟ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

-1,08333 ,50885 1,000 -2,7723 ,6056 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
 
 

I.β Έι εγρνο Kruskal-Wallis H: Όηαλ δελ ηθαλνπνηνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο 

ηεο θαλνληθόηεηαο ή/θαη ηεο νκνηνγέλεηαο ηεο δηαζπνξάο, ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ κε 

παξακεηξηθό έι εγρν Kruskal-Wallis H. Δπηιέγνπκε «Analyze», «Non Parametric Tests» 

θαη «K Independent Samples». Γηα ηελ ίδηα πην πάλσ εξώηεζε  Γ.7 θαη γηα ηελ 

κεηαβι εηή νκαδνπνίεζ εο (Grouping Variable)  «Δηδηθόηεηα ΙΔΚ» ι ακβάλνπκε ηα 

απνηει έζκ αηα ηνπ πίλαθα «Kruskal-Wallis H- Πίλαθαο Γ.7 vs Δηδηθόηεηα ΙΔΚ». Δπεηδή 

θαη εδώ παξαηεξνύκε όηη p=0,000  α=0,05, απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή ππόζεζε θαη 

ζπκπεξαίλνπκε όηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκα ληηθή δηαθνξ ά κεηαμύ ησλ δηαθόξ σλ 

νκάδσλ. 

  

 



 144 

NPar Tests-Πίλαθαο Kruskal-Wallis Ζ- Γ.7 vs Δηδηθόηεηα ΗΔΚ 
 
[DataSet1] C:\Users\User\ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΣΑΣΑΡΩΝΗ\ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ-1-29 

ΜΑΙ.sav 

 Ranks 
 
  ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΗΔΚ N Mean Rank 
Δίζ ηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε 
κε ην πεξηερόκελν ηνπ 
πξνγξάκκ αηνο ζπνπδώλ 
ηεο εηδηθόηεηάο ζαο 

ΔΗΓΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

25 102,40 

ΣΔΥΝΗΣΖ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ 
ΝΤΥΗΩΝ 16 55,31 

ΣΔΥΝΗΚΟ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ - 
ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

16 62,38 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ 
ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 15 65,13 

ΔΗΓΗΚΟ 
ΔΝΓΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 
ΥΔΓΗΑΖ ΜΟΓΑ 

20 60,45 

ΒΟΖΘΟ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΒΗΟΥΖΜΗΚΩΝ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ 

32 111,97 

ΔΗΓΗΚΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 
ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 17 103,41 

ΣΔΛΔΥΟ ΓΗΔΘΝΟΤ 
ΔΜΠΟΡΗΟΤ 16 96,53 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

12 119,25 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΔΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 6 75,75 

Total 175   
 
 Test Statistics(a,b) 
 

  

Δίζ ηε 
ηθαλνπνηεκέλ

νο/-ε  κε ην 
πεξηερόκελν 

ηνπ 
πξνγξάκκ αην

ο ζπνπδώλ 
ηεο 

εηδηθόηεηάο 
ζαο 

Chi-Square 39,027 
df 9 
Asymp. Sig. ,000 

a  Kruskal Wallis Test 
b  Grouping Variable: ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΗΔΚ 
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ζ) Έιε γρνο 2x : Δίλαη ν έι εγρνο πνπ ρξεζ ηκνπνηείηαη γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμύ δύν ή 

πεξηζζόηεξσλ νλνκαζηηθώλ ή/θαη ηαθηηθώλ κεηαβι εηώλ. Ωο παξάδεηγκα γηα ηελ 

δηαδηθαζία  ηνπ ει έγρνπ 2x  ρξεζηκνπνηνύκε π.ρ. ηελ ζ ρέζε κεηαμύ θύι νπ θαη 

βαζκνι νγίαο απνθ νίηεζεο από ην Λύθεην. Τν θύι ν νλνκάδεηαη εδώ νλνκαζηηθή 

κεηαβι εηή θαη ε  βαζκνι νγία είλαη ε  ηαθηηθή κεηαβι εηή. Γηα λα βξνύκε ην p 

ρξεζηκνπνηνύκε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζί α: «Analyze», «Descriptive Statistics» θαη 

«Crosstabs» θαη ι ακβάλνπκε ηνλ πίλαθα « 2x -θύι ν-βαζκνι νγία». Δπεηδή ι νηπόλ 

p=0,015  α=0,05 ζπκπεξαίλνπκε όηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαλ ηηθή ζ ρέζε κεηαμύ 

θύι νπ θαη βαζκνινγ ίαο απνθ νίηεζεο α πό ην Λύθεην. 

 

Crosstabs-Πίλαθαο 2x -θ ύιν -βαζκνι νγία 
[DataSet1] C:\Users\User\ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΣΑΣΑΡΩΝΗ\ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ-1-29 

ΜΑΙ.sav 

 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ * 
ΦΤΛΟ 171 96,6% 6 3,4% 177 100,0% 

 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ * ΦΤΛΟ Crosstabulation 
 
Count  

  

ΦΤΛΟ 

Total ΑΝΓΡΑ ΓΤΝΑΗΚΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΑΡΗΣΑ 2 4 6 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ 13 44 57 
ΚΑΛΑ 20 37 57 
ΜΔΣΡΗΑ 5 27 32 
ΥΔΓΟΝ 
ΚΑΛΑ 11 8 19 

Total 51 120 171 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 12,367(a) 4 ,015 
Likelihood Ratio 12,084 4 ,017 
Linear-by-Linear 
Association 2,366 1 ,124 

N of Valid Cases 
171     

a  2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,79. 
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8.2 Αλαιπηηθή παξνπζ ίαζε απ νηειε ζ κάηωλ 
 
8.2.1 Φαξαθηεξηζηηθά θαηαξηηδνκέλσλ  

Εξεπλεηηθό εξώηεκα α1: Πνηνη απόθνηηνη (θνηλσληθννηθνλνκηθό ππόβαζξν)  
ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παξαθνι νπζνύλ ηνλ θύθι ν καζεκά ησλ ησλ 
ΙΔΚ; 
(Εξωηεκαηνιόγην: Μέξνο Α.) 

 
 

 ΦΤΛΟ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΑΝΓΡΑ 52 29,4 29,4 29,4 

ΓΤΝΑΗΚΑ 125 70,6 70,6 100,0 
Total 177 100,0 100,0   

 
 
 Από ηνπο 177 θαηαξηηδόκελνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην δείγκα, 125 είλαη 
γπλαίθεο (70,6%) θαη 52 είλαη άλδξεο (29,4%).  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 147 

 
 
 
 
ΔΘΝΗΚΟΣΖΣ Α 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΔΛΛΖΝΗΚΖ 156 88,1 89,1 89,1 

ΑΛΒΑΝΗΚΖ 12 6,8 6,9 96,0 
ΔΛΛΖΝΟΦΗΝΛΑΝΓΗΚΖ 1 ,6 ,6 96,6 
ΡΟΤΜΑΝΗΚΖ 1 ,6 ,6 97,1 
ΑΗΓΤΠΣΗΑΚΖ 1 ,6 ,6 97,7 
ΠΟΛΩΝΗΚΖ 1 ,6 ,6 98,3 
ΔΛΛΖΝΟΛΗΒΑΝΔΕΗΚΖ 1 ,6 ,6 98,9 
ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ 1 ,6 ,6 99,4 
ΠΑΚΗΣΑΝΗΚΖ 1 ,6 ,6 100,0 
Total 175 98,9 100,0   

Missing System 2 1,1     
Total 177 100,0     

 
 
 Σην ζύ λνι ν ησλ θαηαξηηδνκέλσλ (177) νη 156 είλαη Δι ι εληθήο Δζληθόηεηαο 
(88,1%) θαη νη ππόι νηπνη άι ι σλ Δζληθνηήησλ. Γηα 2 δελ έρνπκε ζηνηρεία.  
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 ΗΔΚ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΑΗΓΑΛΔΩ 59 33,3 33,3 33,3 

ΓΑΛΑΣΗΟΤ 35 19,8 19,8 53,1 
ΓΛΤΦΑΓΑ 65 36,7 36,7 89,8 
ΚΟΡΗΝΘΟΤ-
ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ 18 10,2 10,2 100,0 

Total 177 100,0 100,0   
 
 
 
 
 Τν δείγκα πεξηέιαβε θαηαξηηδόκελνπο από ηέζζ εξα (4) ΙΔΚ. 59 από ην ΙΔΚ 
Αηγάι εσ (33,3%), 35 από ην ΙΔΚ Γαιαηζίνπ  (19,8%), 65 από ην ΙΔΚ Γι πθάδαο 
(36,7%) θαη 18 από ην ΙΔΚ Κνξίλζνπ -Λνπηξαθίνπ (10,2%). 
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 ΔΞΑΜΖΝΟ ΗΔΚ 
 
 

 
 

 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΗΔΚ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από ην ζύ λνι ν ησλ 177 θαηαξηηδόκελσλ νη 157 (88,7%) παξαθνι νπζνύζαλ 
ην δεύηεξν εμάκελν ηεο εηδηθόηεηαο θαη νη 20 (11,3%) ην ηέηαξην εμάκελν ηεο 
εηδηθόηεηαο. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΓΔΤΣ ΔΡΟ 157 88,7 88,7 88,7 

ΣΔΣΑΡΣΟ 20 11,3 11,3 100,0 
Total 177 100,0 100,0   



 150 

 
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΗΔΚ 

 
 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΔΗΓΗΚΟ 

ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

25 14,1 14,1 14,1 

ΣΔΥΝΗΣΖ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ 
ΝΤΥΗΩΝ 16 9,0 9,0 23,2 

ΣΔΥΝΗΚΟ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ - 
ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

18 10,2 10,2 33,3 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ 
ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 15 8,5 8,5 41,8 

ΔΗΓΗΚΟ 
ΔΝΓΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 
ΥΔΓΗΑΖ ΜΟΓΑ 

20 11,3 11,3 53,1 

ΒΟΖΘΟ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΒΗΟΥΖΜΗΚΩΝ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ 

32 18,1 18,1 71,2 

ΔΗΓΗΚΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 
ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 17 9,6 9,6 80,8 

ΣΔΛΔΥΟ ΓΗΔΘΝΟΤ 
ΔΜΠΟΡΗΟΤ 16 9,0 9,0 89,8 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

12 6,8 6,8 96,6 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 6 3,4 3,4 100,0 

Total 177 100,0 100,0   
 

 
Τν δείγκα ησλ θαηαξηηδόκελσλ πεξηιάκβαλε 10 εηδηθόηεηεο ΙΔΚ, όπσο ζηνλ 

πίλαθα αλαθέξνληαη θαηά πνζνζηό ζπ γθεθξηκέλα. 
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 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ 

 
 

Από ην ζύ λνι ν  ησλ 177 θαηαξηηδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο νη 101 (57,1%) ήηαλ 
θάησ ησλ 20 εηώλ, νη 36 (20,3%) από 21-24 εηώλ, νη 19 (10,7%) από 25-30 εηώλ θαη 
18 (10,2%) άλσ ησλ 30 εηώλ. Τξεηο (3) θαηαξηηδόκελνη δελ έδσζαλ  ζηνηρεία ε ι ηθίαο. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 18 ΔΩ 20 ΔΣΩΝ 101 57,1 58,0 58,0 

21 ΔΩ 24 ΔΣΩΝ 36 20,3 20,7 78,7 
25 ΔΩ 30 ΔΣΩΝ 19 10,7 10,9 89,7 
ΑΝΩ ΣΩΝ 30 ΔΣΩΝ 18 10,2 10,3 100,0 
Total 174 98,3 100,0   

Missing System 3 1,7     
Total 177 100,0     
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ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ (ΥΧΡΑ) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΔΛΛΑΓΑ 153 86,4 86,4 86,4 

ΑΛΛΖ ΥΩΡΑ 24 13,6 13,6 100,0 
Total 177 100,0 100,0   

 
 
 
 153 (86,4%) δήι σζ αλ σο ρώξα γέλλεζήο ηνπο ηελ Δι ι άδα θαη 24 
(13,6%) δήι σζ αλ σο ρώξα γέλλεζήο ηνπο κία άι ι ε  ρώξα. 
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 ΣΟΠΟ ΜΟΝΗΜΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΟΠΟΤ 

ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΣΟ ΗΔΚ 
ΦΟΗΣΖΖ 

165 93,2 93,2 93,2 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΛΛΖ ΑΠΟ 
ΣΟ ΗΔΚ ΦΟΗΣΖΖ 12 6,8 6,8 100,0 

Total 177 100,0 100,0   
 
 
 
 Οη 165 (93,2%) δήι σζ αλ σο ηόπν κόληκεο θαηνηθίαο ηελ πεξηθέξεηα όπνπ 
βξίζθ εηαη ην ΙΔΚ θνί ηεζεο. 12 (6,8%) έρνπλ σο ηόπν κόληκεο θαηνηθίαο άι ι ε  
πεξηθέξεηα από ην ΙΔΚ θνίηεζεο.  
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 ΠΔΡΗΟΥΖ ΥΟΛΔΗΟΤ ΑΠΟΦΟΗΣΖΖ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΟΠΟΤ 

ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΣΟ ΗΔΚ 
ΦΟΗΣΖΖ 

147 83,1 84,5 84,5 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΛΛΖ ΑΠΟ 
ΣΟ ΗΔΚ ΦΟΗΣΖΖ 27 15,3 15,5 100,0 

Total 174 98,3 100,0   
Missing System 3 1,7     
Total 177 100,0     

 
 
 
 
 Οη 147 (83,1%) απνθ νίηεζαλ από ζρν ι είν ηεο πεξηθέξεηαο όπνπ βξίζθ εηαη ην 
ΙΔΚ θνί ηεζεο. 27 (15,3%) απνθ νίηεζαλ από ζρν ι είν άι ι εο πεξηθέξεηαο. 3 δελ 
έδσζαλ  ζηνηρεία. 
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 ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΔΓΓΑΜΟ 9 5,1 5,1 5,1 

ΑΓΑΜΟ 168 94,9 94,9 100,0 
Total 177 100,0 100,0   

 
 

 ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ * ΖΜ ΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ Crosstabulation 
 
Count  

  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ 

Total 
18 ΔΩ 20 

ΔΣΩΝ 
21 ΔΩ 24 

ΔΣΩΝ 
25 ΔΩ 30 

ΔΣΩΝ 
ΑΝΩ ΣΩΝ 
30 ΔΣΩΝ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ 
ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΔΓΓΑΜΟ 1 0 3 5 9 
ΑΓΑΜΟ 100 36 16 13 165 

Total 101 36 19 18 174 
 

 
 

 Οη θαηαξηηδόκελνη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πι εηνς εθία (168 – 94,9%) είλαη 
άγακνη. Μόλν 9 (5,1%) είλαη έγγακνη. Από απηνύο 1 είλαη θάησ ησλ 20 εηώλ, 3 
κεηαμύ 25-39 εηώλ θαη 5 άλσ ησλ 30 εηώλ.    
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ΑΓΔΛΦΗΑ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΝΔΝΑ 31 17,5 17,5 17,5 

ΔΝΑ 87 49,2 49,2 66,7 
ΓΤ Ο 31 17,5 17,5 84,2 
ΣΡΗΑ 17 9,6 9,6 93,8 
ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ ΑΠΟ ΣΡΗΑ 11 6,2 6,2 100,0 
Total 177 100,0 100,0   

 
 
 
 
 Όπσο πξνθύπηεη θαη από ηνλ πην πάλσ πίλαθα ε  πι εηνςεθία ησλ 
θαηαξηηδόκελσλ (87 – 49,2%) έρνπλ έλα αδει θό ή αδει θή. Μόλν 11 (6,2%) αλήθνπλ 
ζε πνι ύηεθλεο νηθνγέλεηεο. 
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ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΧΝ  ΑΓΔΛΦΧΝ  
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΓΖ ΜΟΣΗΚΟ 6 3,4 4,8 4,8 

ΓΤΜΝΑΗΟ 15 8,5 11,9 16,7 
ΛΤΚΔΗΟ 38 21,5 30,2 46,8 
ΗΔΚ 21 11,9 16,7 63,5 
ΑΔΗ-ΣΔΗ 43 24,3 34,1 97,6 
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 2 1,1 1,6 99,2 
ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ 1 ,6 ,8 100,0 
Total 126 71,2 100,0   

Missing System 51 28,8     
Total 177 100,0     

 
 

 
Σε όηη αθνξ ά ην επίπεδν ζπνπδώλ ησλ αδει θώλ έλα κεγάι ν πνζνζηό (43 – 

24,3%) θνηηνύλ ζε ΑΔΙ-ΤΔΙ θαη έλα επίζεο κεγάι ν πνζνζηό (38 – 21,5%) είλαη 
απόθνηηνη Λπθείνπ. 51 άηνκα (28,8%) δελ δήι σζ αλ θάηη. Μόλν 20 όκσο είλαη νη 
ηηκέο πνπ ι είπνπλ αθνύ 31 δελ έρνπλ αδέι θηα όπσο πξνθύπηεη από ηνλ ζρεηηθό 
πξνεγ νύκελν πίλαθα.  
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ΠΟΑ ΑΓΔΛΦΗΑ ΠΟΤΓ ΑΕΟΤΝ ΖΜΔΡΑ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΝΔΝΑ 96 54,2 67,6 67,6 

ΔΝΑ 34 19,2 23,9 91,5 
ΓΤ Ο 11 6,2 7,7 99,3 
ΣΡΗΑ 1 ,6 ,7 100,0 
Total 142 80,2 100,0   

Missing System 35 19,8     
Total 177 100,0     

 
 
Η ζπληξηπηηθή πι εηνςεθία (96 – 54,2%) δήι σζ ε όηη δελ έρεη αδει θό ή 

αδει θή πνπ ζπνπδάδεη ζήκεξα. 
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ΠΟΑ ΑΓΔΛΦΗΑ ΔΡΓΑΕΟΝΣΑΗ ΖΜΔΡΑ 
 

 
 
 
 
 

Καη εδώ ε  ζπληξηπηηθή πι εηνςεθία (74 - 41,8%) δήι σζ ε όηη θαλέλα από ηα 
αδέι θηα ηνπο δελ εξγάδεηαη ζήκεξα. 

 
 

 
 
 
 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΝΔΝΑ 74 41,8 53,6 53,6 

ΔΝΑ 42 23,7 30,4 84,1 
ΓΤ Ο 14 7,9 10,1 94,2 
ΣΡΗΑ 3 1,7 2,2 96,4 
ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ ΑΠΟ ΣΡΗΑ 5 2,8 3,6 100,0 
Total 138 78,0 100,0   

Missing System 39 22,0     
Total 177 100,0     
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 ΔΔΗ ΔΡΓΑΕΔΣΔ ΖΜΔΡΑ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΝΑΗ 56 31,6 31,6 31,6 

ΟΥΗ 119 67,2 67,2 98,9 
ΔΠΟΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2 1,1 1,1 100,0 
Total 177 100,0 100,0   

 
 
 
 
 Σε όηη αθνξ ά ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαξηηδόκελνπο έλα πνι ύ κεγάι ν πνζνζηό 
(119 – 67,2%) δήι σζ ε όηη δελ εξγάδεηαη ζήκεξα. 
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ΑΝ ΔΡΓΑΕΔΣΔ, Δ ΠΟΗΟ ΣΟΜΔΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΤΝΑΦΖ ΜΔ 

ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 17 9,6 29,8 29,8 

ΜΖ ΤΝΑΦΖ ΜΔ 
ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 38 21,5 66,7 96,5 

3,00 2 1,1 3,5 100,0 
Total 57 32,2 100,0   

Missing System 120 67,8     
Total 177 100,0     

 
 
 
 
 
 Δίλαη δε επίζεο ζεκαλ ηηθό όηη από ηνπο 58 (32,7%) πνπ δήι σζ αλ όηη 
εξγάδνληαη κόλν νη 17 (9,6%) εξγάδνληαη ζε ζπλαθή εξγαζία  κε ηελ εηδηθόηεηα ΙΔΚ 
πνπ παξαθνι νπζνύλ.   
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ΧΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 ΔΩ 10 ΩΡΔ 6 3,4 11,5 11,5 

11 ΔΩ 20 ΩΡΔ 13 7,3 25,0 36,5 
21 ΔΩ 30 ΩΡΔ 12 6,8 23,1 59,6 
31 ΔΩ 40 ΩΡΔ 13 7,3 25,0 84,6 
ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ 
ΑΠΟ 40 ΩΡΔ 8 4,5 15,4 100,0 

Total 52 29,4 100,0   
Missing System 125 70,6     
Total 177 100,0     

 
 
 
 Σην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα απάληεζ αλ νη 52 από ηνπο 58 πνπ εξγάδνληαη κε 
πνζνζηά  σξ ώλ απαζ ρόι εζεο δηάθνξ α, όπσο πξνθύπηεη θαη από ηνλ πην πάλσ πίλαθα. 
Δίλαη ζεκαλ ηηθό λα παξαηεξήζν πκε όηη 6 θαηαξηηδόκελνη εξγάδνληαη γηα ι ηγόηεξεο 
από 10 ώξεο εβδνκαδηαίσο θαη 8 θαηαξηηδόκελνη γηα πεξηζζόηεξεο από 40 ώξεο  
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 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΠΑΣΔΡΑ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΓΖ ΜΟΗΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 20 11,3 12,8 12,8 

ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 40 22,6 25,6 38,5 
ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟ
 53 29,9 34,0 72,4 

ΑΓΡΟΣΖ - ΓΔΩΡΓΟ - 
ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΟ 3 1,7 1,9 74,4 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ 27 15,3 17,3 91,7 
ΑΝΔΡΓΟ 9 5,1 5,8 97,4 
ΟΡΦΑΝΟ 4 2,3 2,6 100,0 
Total 156 88,1 100,0   

Missing System 21 11,9     
Total 177 100,0     

 
 
Η πι εηνςεθία δε ι ώλεη σο επάγγει κα παηέξα ην ει εύζεξν επάγγει κα (53 – 

29,9%), έλα ζ εκαληηθό πνζνζηό (40 - 22,6%) είλαη ηδησηηθνί ππάι ι ε ι νη θαη επίζεο  
έλα ηθαλό πνζνζηό ( 27 – 15,3%) ζπληαμηνύρνη.  
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 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΜΖΣΔΡΑ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΓΖ ΜΟΗΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ 15 8,5 9,6 9,6 

ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 40 22,6 25,6 35,3 
ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝ
Ζ 19 10,7 12,2 47,4 

ΟΗΚΗΑΚΑ 46 26,0 29,5 76,9 
ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ 9 5,1 5,8 82,7 
ΑΝΔΡΓΖ 23 13,0 14,7 97,4 
ΟΡΦΑΝΟ 4 2,3 2,6 100,0 
Total 156 88,1 100,0   

Missing System 21 11,9     
Total 177 100,0     

 
 
 
 Η πι εηνςεθία δε ι ώλεη επάγγει κα κεηέξαο ηα νηθηαθά (46 – 26%), ελώ ην 
δεύηεξν πην ζεκαλ ηηθό πνζνζηό είλαη ηδησηηθνί ππάι ι ε ι νη (40 – 22,6%). Αμίδεη λα 
παξαηεξήζνπ κε ην απμεκέλν πνζνζηό ησλ ά λεξγσλ κεηέξσλ  (23 – 13%).  
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 ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΓΝΧ ΔΗ ΠΑΣΔΡΑ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΓΖ ΜΟΣΗΚΟ 23 13,0 13,5 13,5 

ΓΤΜΝΑΗΟ 32 18,1 18,8 32,4 
ΛΤΚΔΗΟ 64 36,2 37,6 70,0 
ΗΔΚ 18 10,2 10,6 80,6 
ΑΔΗ-ΣΔΗ 25 14,1 14,7 95,3 
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 8 4,5 4,7 100,0 
Total 170 96,0 100,0   

Missing System 7 4,0     
Total 177 100,0     

 
 
 Πι εηνςεθνύ λ εθείλνη πνπ απνθ νίηεζ αλ από ην Λύθεην (64 – 36,2%). 
Πνζνζηό κεηα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 28,8% (51 άηνκα). 
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 ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΓΝΧ ΔΗ ΜΖΣΔΡΑ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΓΖ ΜΟΣΗΚΟ 21 11,9 12,0 12,0 

ΓΤΜΝΑΗΟ 27 15,3 15,4 27,4 
ΛΤΚΔΗΟ 79 44,6 45,1 72,6 
ΗΔΚ 13 7,3 7,4 80,0 
ΑΔΗ-ΣΔΗ 27 15,3 15,4 95,4 
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 8 4,5 4,6 100,0 
Total 175 98,9 100,0   

Missing System 2 1,1     
Total 177 100,0     

 
 

Πι εηνςεθνύ λ εθείλεο πνπ απνθ νίηεζαλ από ην Λύθεην (79 – 44,6%). 
Πνζνζηό κεηα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 27,1% (48 άηνκα). 
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8.2.2 Φαξαθηεξηζηηθά θαηαξηηδνκέλσλ  
Εξεπλεηηθό εξώηεκα α1: Πνηνη απόθνηηνη (θνηλσληθννηθνλνκηθό ππόβαζξν)  
ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παξαθνι νπζνύλ ηνλ θύθι ν καζεκά ησλ ησλ 
ΙΔΚ;) 
(Εξωηεκαηνιόγην: Μέξνο Β) 

 
 
 

 Β.1   ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

/ ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ 140 79,1 79,5 79,5 

ΔΠΑΛ / ΣΔΛ 31 17,5 17,6 97,2 
ΣΔΔ 5 2,8 2,8 100,0 
Total 176 99,4 100,0   

Missing System 1 ,6     
Total 177 100,0     

 
 

Η ζπληξηπηηθή πι εηνςεθ ία (140 – 79,1%) ησλ θαηαξηηδνκέλσλ έρεη απνθ νηηήζεη από 
Γεληθό / Δληαίν Λύθεην. Αμίδεη λα ζεκεηώζνπ κε ην πνι ύ κηθξό πνζνζηό  (5 – 2,8%) 
ησλ απνθ νίησλ ησλ ΤΔΔ.  
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 Β.2    ΓΖΜ ΟΗΟ - ΗΓΗΧΣΗΚΟ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΓΖ ΜΟΗΟ 156 88,1 88,1 88,1 

ΗΓΗΩΣΗΚΟ 1 ,6 ,6 88,7 
ΓΖ ΜΟΗΟ ΚΑΗ 
ΗΓΗΩΣΗΚΟ 19 10,7 10,7 99,4 

11,00 1 ,6 ,6 100,0 
Total 177 100,0 100,0   

 
 
 

 
Η ζπληξηπηηθή πι εηνςεθ ία (156 – 88,1% ) έρνπλ απνθ νηηήζεη από Γεκόζην Σρνι είν. 
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 Β.3    ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΑΡΗΣΑ 6 3,4 3,5 3,5 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ 57 32,2 33,3 36,8 
ΚΑΛΑ 57 32,2 33,3 70,2 
ΜΔΣΡΗΑ 32 18,1 18,7 88,9 
ΥΔΓΟΝ 
ΚΑΛΑ 19 10,7 11,1 100,0 

Total 171 96,6 100,0   
Missing System 6 3,4     
Total 177 100,0     

 
 
 
Οη 2 ζηνπο 3 (πνζνζηό 67,8 % ) έρνπλ θαι έο έσο άξηζηεο βαζκνι νγίεο απνθνί ηεζεο 
από ην Λύθεην. 
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 Β.4    ΥΟΛΗΚΖ - ΔΜΠΔΗΡΗΑ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΚΖ 2 1,1 1,1 1,1 

ΑΓΗΑΦΟΡΖ 15 8,5 8,5 9,6 
ΜΔΣΡΗΑ 77 43,5 43,5 53,1 
ΚΑΛΖ 57 32,2 32,2 85,3 
ΠΟΛΤ ΚΑΛΖ 26 14,7 14,7 100,0 
Total 177 100,0 100,0   

 
 
 
Η πι εηνςεθία (77 – 43,5%) είρε κέηξηα ζρνι ηθή εκπεηξία. Αμίδεη λα ζεκεηώζ νπκε 
όκσο όηη θαθή εκπεηξία είραλ κόλν 2 (πνζνζηό 1, 1%). 
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 Β.4.α    ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΑΞΖ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΝΑΗ 9 5,1 5,1 5,1 

ΟΥΗ 166 93,8 94,3 99,4 
3,00 1 ,6 ,6 100,0 
Total 176 99,4 100,0   

Missing System 1 ,6     
Total 177 100,0     

 
 
 
 

Η ζπληξηπηηθή πι εηνςεθ ία (166 – 93,8%) δελ επαλέι αβε ηάμε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
ππνρξεσ ηηθήο θαη ηεο αλώηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  
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 Β.5   ΓΝΧΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ  
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΜΗΑ ΓΝΩΖ 4 2,3 2,3 2,3 

ΒΑΗΚΖ ΓΝΩΖ 19 10,7 10,7 13,0 
ΜΔΑΗΑ ΓΝΩΖ 125 70,6 70,6 83,6 
ΠΡΟΥΩΡΖΜΔΝΖ ΓΝΩΖ 29 16,4 16,4 100,0 
Total 177 100,0 100,0   

 
 
 
 
 

Πεξηζζόηεξνη από 2 ζηνπο 3 (125 – 70,6%) έρνπλ κεζ αία γλώζ ε ζηνπο ππνι νγηζηέο. 
Έλα ζεκαλ ηηθό πνζνζηό (29 – 16,4%) έρεη πξνρσ ξεκέλε  γλώζ ε. 
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 Β.6    ΒΟΖΘΔΗΑ ΟΥΗ ΜΑΘΖΜΑ ΔΠ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΝΑΗ 27 15,3 15,3 15,3 

ΟΥΗ 149 84,2 84,7 100,0 
Total 176 99,4 100,0   

Missing System 1 ,6     
Total 177 100,0     

 
 

 
Μία απνγνεηεπηηθή δηαπίζησ ζε γ ηα ην κάζεκα ηνπ ΣΔΠ ζην ζρνι είν. Τν πνι ύ 
κεγάι ν πνζνζηό 84,2 % (149 θαηαξηηδόκελνη) δε ι ώλνπλ όηη δελ ηνπο βνήζε ζε.  
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 Β.13   ΓΝΧΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΠΟ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΥΟΛΔΗΟ 35 19,8 20,1 20,1 

ΑΤΣΟΓΗΓΑΚΣΟ 39 22,0 22,4 42,5 
ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΚΑΗ ΥΟΛΔ 22 12,4 12,6 55,2 
ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΗ 
ΑΤΣΟΓΗΓΑΚΣΟ 57 32,2 32,8 87,9 

ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΗ 
ΔΜΗΝΑΡΗΑ 6 3,4 3,4 91,4 

ΑΤΣΟΓΗΓΑΚΣΟ ΚΑΗ 
ΔΜΗΝΑΡΗΑ 10 5,6 5,7 97,1 

ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΗ 
ΑΤΣΟΓΗΓΑΚΣΟ ΚΑΗ 
ΔΜΗΝΑΡΗΑ 

5 2,8 2,9 100,0 

Total 174 98,3 100,0   
Missing System 3 1,7     
Total 177 100,0     

 
 

Πεξίπνπ νη 3 ζηνπο 4  (74 %) δε ι ώλνπλ όηη έκαζαλ ζην ζρνι είν ή κόλνη ηνπο. 
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Β.14   ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΜΗΑ ΞΔΝΖ ΓΛΩΑ 2 1,1 1,2 1,2 

ΜΗΑ ΓΛΩΑ ΒΑΗΚΟ 18 10,2 10,4 11,6 
ΜΗΑ ΓΛΩΑ ΜΔΑΗΟ 24 13,6 13,9 25,4 
ΜΗΑ ΓΛΩΑ 
ΠΡΟΥΩΡΖΜΔΝΟ 18 10,2 10,4 35,8 

ΓΤ Ο ΓΛΩΔ 
ΒΑΗΚΟ 9 5,1 5,2 41,0 

ΜΗΑ ΒΑΗΚΟ ΚΑΗ ΜΗΑ 
ΜΔΑΗΟ 26 14,7 15,0 56,1 

ΓΤ Ο ΓΛΩΔ 
ΜΔΑΗΟ 6 3,4 3,5 59,5 

ΜΗΑ ΒΑΗΚΟ ΜΗΑ 
ΠΡΟΥΩΡΖΜΔΝΟ 21 11,9 12,1 71,7 

ΜΗΑ ΜΔΑΗΟ ΜΗΑ 
ΠΡΟΥΩΡΖΜΔΝΟ 11 6,2 6,4 78,0 

ΓΤ Ο ΓΛΩΔ 
ΠΡΟΥΩΡΖΜΔΝΟ 4 2,3 2,3 80,3 

ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ ΑΠΟ 
ΓΤ Ο ΓΛΩΔ 34 19,2 19,7 100,0 

Total 173 97,7 100,0   
Missing System 4 2,3     
Total 177 100,0     

 
Πεξηζζόηεξνη από 9 ζηνπο 10 γλσξ ίδνπλ ηνπι άρηζηνλ  κία μέλε γι ώζ ζα  ζ ε κεζα ίν 
επίπεδν. 
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8.2.3 Φαξαθηεξηζηηθά θαηαξηηδνκέλσλ  
Εξεπλεηηθό εξώηεκα α2: Γηα πνηνπο ι όγνπο νη απόθνηηνη ηεο δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο π αξαθνι νπζνύλ ηνλ θύθι ν καζεκάησλ ησλ ΙΔΚ;) 
(Εξωηεκαηνιόγην: Μέξνο Β.) 

 
 Β.15   ΔΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ ΣΑ ΗΔΚ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 5,00 1 ,6 ,6 ,6 

ΚΑΝΔΝΑ 4 2,3 2,4 2,9 
ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΣΟΤ 
ΥΟΛΔΗΟΤ - ΜΔΣΡΗΑ 3 1,7 1,8 4,7 

ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΣΟΤ 
ΥΟΛΔΗΟΤ - ΠΟΛΤ 1 ,6 ,6 5,3 

ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΣΟΤ 
ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟΤ - ΠΟΛΤ 1 ,6 ,6 5,9 

ΓΟΝΔΗ/ΜΔΛΖ 
ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ - 
ΔΛΑΥΗΣΑ 

1 ,6 ,6 6,5 

ΓΟΝΔΗ/ΜΔΛΖ 
ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ - ΜΔΣΡΗΑ 5 2,8 2,9 9,4 

ΓΟΝΔΗ/ΜΔΛΖ 
ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ - ΠΟΛΤ 27 15,3 15,9 25,3 

ΤΓΓΔΝΔΗ - ΔΛΑΥΗΣΑ 1 ,6 ,6 25,9 
ΤΓΓΔΝΔΗ - ΠΟΛΤ 6 3,4 3,5 29,4 
ΦΗΛΟΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ - 
ΠΟΛΤ 3 1,7 1,8 31,2 

ΠΡΟΩΠΗΚΟΗ ΦΗΛΟΗ - 
ΔΛΑΥΗΣΑ 1 ,6 ,6 31,8 

ΠΡΟΩΠΗΚΟΗ ΦΗΛΟΗ - 
ΠΟΛΤ 20 11,3 11,8 43,5 

ΑΛΛΟΗ - ΠΟΛΤ 27 15,3 15,9 59,4 
33 KAI 53 3 1,7 1,8 61,2 
33 ΚΑΗ 63 9 5,1 5,3 66,5 
33 ΚΑΗ 63 ΚΑΗ 11 ΚΑΗ 21 1 ,6 ,6 67,1 
43 ΚΑΗ 53 ΚΑΗ 63 7 4,0 4,1 71,2 
33 ΚΑΗ 63 ΚΑΗ 42 ΚΑΗ 51 1 ,6 ,6 71,8 
33 ΚΑΗ 42 ΚΑΗ 51 1 ,6 ,6 72,4 
43 ΚΑΗ 33 6 3,4 3,5 75,9 
33 ΚΑΗ 43 ΚΑΗ 63 3 1,7 1,8 77,6 
33 ΚΑΗ 43 ΚΑΗ 53 ΚΑΗ 63 1 ,6 ,6 78,2 
33 ΚΑΗ 43 ΚΑΗ 53 1 ,6 ,6 78,8 
33 KAI 43 KAI 12 1 ,6 ,6 79,4 
33 ΚΑΗ 43 ΚΑΗ52 ΚΑΗ 62 
ΚΑΗ 11 ΚΑΗ 21 2 1,1 1,2 80,6 

13 ΚΑΗ 43 1 ,6 ,6 81,2 
13 ΚΑΗ 42 ΚΑΗ 31 1 ,6 ,6 81,8 
11 ΚΑΗ 21 ΚΑΗ 31 ΚΑΗ 41 
ΚΑΗ 51 ΚΑΗ 61 ΚΑΗ 71 3 1,7 1,8 83,5 

33 kai 22 1 ,6 ,6 84,1 
23 ΚΑΗ 33 2 1,1 1,2 85,3 
23 ΚΑΗ 32 ΚΑΗ 11 1 ,6 ,6 85,9 
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33 ΚΑΗ 53 ΚΑΗ 63 3 1,7 1,8 87,6 
23 ΚΑΗ 53 ΚΑΗ 63 1 ,6 ,6 88,2 
73 ΚΑΗ 32 1 ,6 ,6 88,8 
73 ΚΑΗ 63 ΚΑΗ 52 2 1,1 1,2 90,0 
73 ΚΑΗ 62 ΚΑΗ 11 1 ,6 ,6 90,6 
33 ΚΑΗ 12 ΚΑΗ 22 ΚΑΗ 41 
ΚΑΗ 51 ΚΑΗ 61 1 ,6 ,6 91,2 

63 θαη 42 1 ,6 ,6 91,8 
33 KAI 42 KAI 61 2 1,1 1,2 92,9 
33 ΚΑΗ 42 1 ,6 ,6 93,5 
33 KAI 62 KAI 51 4 2,3 2,4 95,9 
33 ΚΑΗ 62 2 1,1 1,2 97,1 
33 ΚΑΗ 62 ΚΑΗ 71 1 ,6 ,6 97,6 
33 ΚΑΗ 22 ΚΑΗ 62 1 ,6 ,6 98,2 
22 ΚΑΗ 32 1 ,6 ,6 98,8 
23 ΚΑΗ 32 1 ,6 ,6 99,4 
53 ΚΑΗ 22 ΚΑΗ 31 1 ,6 ,6 100,0 
Total 170 96,0 100,0   

Missing System 7 4,0     
Total 177 100,0     

 
Μέι ε ηεο νηθνγέλεηαο, πξνζσ πηθνί θ ίι νη θαη άι ι νη (ρσξ ίο πξνζδηνξηζκ ό) επεξέαζα λ 
θαηά 41,9% ηνπο θαηαξηηδόκελνπο ζηελ επηινγή ηνπο.  
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Β.16   ΑΝΣΛΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΓΗΑ ΗΔΚ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΥΟΛΔΗΟ 10 5,6 5,7 5,7 

ΤΓΓΔΝΗΚΟ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 31 17,5 17,8 23,6 

ΗΝΣΔΡΝΔΣ 70 39,5 40,2 63,8 
ΑΛΛΖ ΠΖ ΓΖ 18 10,2 10,3 74,1 
ΤΓΓΔΝΗΚΟ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ 
ΗΝΣΔΡΝΔΣ 

22 12,4 12,6 86,8 

ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΗ ΗΝΣΔΡΝΔΣ 8 4,5 4,6 91,4 
ΥΟΛΔΗΟ ΤΓΓΔΝΗΚΟ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ 
ΗΝΣΔΡΝΔΣ 

4 2,3 2,3 93,7 

ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΚΑΗ ΦΗΛΟΗ 5 2,8 2,9 96,6 
ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΚΑΗ ΚΔΠ 1 ,6 ,6 97,1 
ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΚΑΗ ΗΔΚ 2 1,1 1,1 98,3 
ΤΓΓΔΝΗΚΟ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΦΗΛΟΗ 2 1,1 1,1 99,4 

ΤΓΓΔΝΗΚΟ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ 
ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΚΑΗ ΦΗΛΟΗ 

1 ,6 ,6 100,0 

Total 174 98,3 100,0   
Missing System 3 1,7     
Total 177 100,0     

 
Άληιεζ ε πι εξνθ νξηώλ θαηά 39,5% από ην Internet θαη 17,5% από ζπγγελείο. 
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8.2.4 Φαξαθηεξηζηηθά θαηαξηηδνκέλσλ  

Εξεπλεηηθό εξώηεκα α2: Γηα πνηνπο ι όγνπο νη απόθνηηνη ηεο δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο π αξαθνι νπζνύλ ηνλ θύθι ν καζεκάησλ ησλ ΙΔΚ; 
(Εξωηεκαηνιόγην: Μέξνο Γ.)  

 
 

Γ.1 Σα ΗΔΚ απνηει νύλ κηα αλαγθαία εθπαηδεπηηθή δνκή ζ ην ζ ύζ ηεκ α ηεο 
επαγγει καηηθήο θαηάξ ηηζεο. 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 5 2,8 2,9 2,9 

ΔΛΑΥΗΣΑ 10 5,6 5,9 8,8 
ΜΔΣΡΗΑ 65 36,7 38,2 47,1 
ΠΟΛΤ 58 32,8 34,1 81,2 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 32 18,1 18,8 100,0 
Total 170 96,0 100,0   

Missing System 7 4,0     
Total 177 100,0     

 
 

Τν 50,9% ησλ θαηαξηηδνκέλσλ πηζηεύνπλ όηη ηα ΙΔΚ απνηει νύλ κηα αλαγθαία δνκή 
ζην ζύ ζηεκα επαγγει καηηθήο θαηάξηηζεο θαη κόλν έλα κηθξό πνζ νζηό 8,4% 
πηζηεύνπλ αθξηβώο ην αληίζεην. 
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 Γ.2  Σα ΗΔΚ ζα αλαβαζκίζ νπλ πνι ύ ηηο επαγγει καηηθέο ζαο γλώζ εηο. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 1 ,6 ,6 ,6 

ΔΛΑΥΗΣΑ 17 9,6 9,9 10,5 
ΜΔΣΡΗΑ 46 26,0 26,9 37,4 
ΠΟΛΤ 74 41,8 43,3 80,7 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 33 18,6 19,3 100,0 
Total 171 96,6 100,0   

Missing System 6 3,4     
Total 177 100,0     

 
 
 

Οη 6 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ πηζηεύνπλ όηη ηα ΙΔΚ ζα αλαβαζκίζνπ λ πνι ύ έσο 
πάξα πνι ύ ηηο επαγγει καηηθέο ηνπο γλώζ εηο. 
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Γ.3   Οη πξ νζ θ εξ όκελεο εηδηθόηεηεο ζηα ΗΔΚ αληαπνθξ ίλνληαη ζηηο απαηηήζε ηο ηεο αγνξ άο. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη 6 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ πηζηεύνπλ όηη νη πξνζθ εξόκελεο εηδηθόηεηεο ζηα 
ΙΔΚ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. 
 

 

 
 

 
 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 5 2,8 2,9 2,9 

ΔΛΑΥΗΣΑ 19 10,7 11,1 14,0 
ΜΔΣΡΗΑ 61 34,5 35,7 49,7 
ΠΟΛΤ 57 32,2 33,3 83,0 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 29 16,4 17,0 100,0 
Total 171 96,6 100,0   

Missing System 6 3,4     
Total 177 100,0     
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8.2.5 Φαξαθηεξηζηηθά θαηαξηηδνκέλσλ  
Εξεπλεηηθό εξώηεκα α3: Γηα πνηνπο ι όγνπο νη απόθνηηνη ηεο δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο π αξαθνι νπζνύλ ηελ ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα ησλ ΙΔΚ; 
(Εξωηεκαηνιόγην: Μέξνο Γ.)  

 
 

Απνθ αζ ίζ αηε λα επηι έμεηε ηελ  ζπγθεθξ ηκέλε εηδηθόηεηα ζ ην ΗΔΚ επεηδή: 
 
  Frequency Percent 
Missing System 177 100,0 

 
 Γ.4.α   αληαπνθξ ίλεηαη ζηηο απαηηήζε ηο ηεο αγνξ άο 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 14 7,9 8,4 8,4 

ΔΛΑΥΗΣΑ 20 11,3 12,0 20,4 
ΜΔΣΡΗΑ 46 26,0 27,5 47,9 
ΠΟΛΤ 52 29,4 31,1 79,0 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 35 19,8 21,0 100,0 
Total 167 94,4 100,0   

Missing System 10 5,6     
Total 177 100,0     

 
Οη 5 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ πηζηεύνπλ όηη ε  ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα ησλ 
ΙΔΚ πνπ επέι εμαλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Τν ζύ λνι ν ησλ 
κεξηθώο έσο πνι ύ ηθαλνπνηεκέλσλ θηάλεη ην 75,2%. 
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Γ.4.β  ζα έρεηε ηελ  δπλαηόηεηα επαγγει καηηθήο απνθαηάζ ηαζ εο ζ ηνπο ηνκείο ζ ηνπο 
νπνίνπο νδεγεί ε θαηάξ ηηζή ζαο 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 7 4,0 4,2 4,2 

ΔΛΑΥΗΣΑ 11 6,2 6,5 10,7 
ΜΔΣΡΗΑ 62 35,0 36,9 47,6 
ΠΟΛΤ 67 37,9 39,9 87,5 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 21 11,9 12,5 100,0 
Total 168 94,9 100,0   

Missing System 9 5,1     
Total 177 100,0     

 
 
Έλα ζπληξηπηηθό πνζνζη ό (84,8%) ζεσ ξεί από κέηξηα έσο πάξα πνι ύ όηη ζα έρεη ηελ 
δπλαηόηεηα επαγγει καηηθήο απνθαηάζ ηαζεο ζηνπο ηνκείο πνπ νδε γεί ε  θαηάξηηζε 
πνπ ι ακβάλνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα ησλ ΙΔΚ. 
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 Γ.4.γ    ζ αο παξ έρεη ηελ  δπλαηόηεηα απαζ ρόι εζεο ζη νλ ηδησηηθό ηνκέα 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 5 2,8 3,0 3,0 

ΔΛΑΥΗΣΑ 16 9,0 9,5 12,4 
ΜΔΣΡΗΑ 48 27,1 28,4 40,8 
ΠΟΛΤ 70 39,5 41,4 82,2 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 30 16,9 17,8 100,0 
Total 169 95,5 100,0   

Missing System 8 4,5     
Total 177 100,0     

 
Έλα πνι ύ κεγάι ν πνζνζηό (83,5%) ζεσ ξεί από κέηξηα έσο πάξα πνι ύ όηη ζα έρεη ηελ 
δπλαηόηεηα απαζρόι εζε ο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα κε ηελ θαηάξηηζε πνπ ι ακβάλνπλ ζηε  
ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα ησλ ΙΔΚ. 
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 Γ.4. δ    κπνξ είηε λα εξ γαζ ηείηε ζην δεκ όζην ηνκέα 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 26 14,7 15,5 15,5 

ΔΛΑΥΗΣΑ 37 20,9 22,0 37,5 
ΜΔΣΡΗΑ 49 27,7 29,2 66,7 
ΠΟΛΤ 36 20,3 21,4 88,1 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 20 11,3 11,9 100,0 
Total 168 94,9 100,0   

Missing System 9 5,1     
Total 177 100,0     

 
 

Τν πνζνζηό κεηώλεηαη ζ εκαληηθά (59,3%) γηα όζνπ ο ζεσ ξνύλ από κέηξηα έσο πάξα 
πνι ύ όηη ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα απαζ ρόι εζεο ζηνλ δεκόζην ηνκέα κε ηελ 
θαηάξηηζε πνπ ι ακβάλνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα ησλ ΙΔΚ. 
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 Γ.4.ε      ζα ο παξ έρεη επθαηξίεο γηα επαγγει καηηθή εμέι ημε 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 7 4,0 4,3 4,3 

ΔΛΑΥΗΣΑ 20 11,3 12,4 16,8 
ΜΔΣΡΗΑ 45 25,4 28,0 44,7 
ΠΟΛΤ 61 34,5 37,9 82,6 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 28 15,8 17,4 100,0 
Total 161 91,0 100,0   

Missing System 16 9,0     
Total 177 100,0     

 
 

Οη 5 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ πηζηεύνπλ όηη ε  ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα ησλ 
ΙΔΚ ηνπο παξέρεη επθαηξίεο γηα επαγγει καηηθή εμέι ημε. Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα έσο 
πάξα πνι ύ ηθαλνπνηεκέλσλ θ ηάλεη ην 75,7%. 
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Γ.4.ζη   Οη επαγγει καηηθνί ηνκείο ζ ηνπο νπνίνπο νδεγεί ε θαηάξ ηηζή ζαο ζ ην ΗΔΚ 
ππόζρ νληαη επαγγει καηηθή ηθαλνπνίεζε  

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 6 3,4 3,6 3,6 

ΔΛΑΥΗΣΑ 29 16,4 17,3 20,8 
ΜΔΣΡΗΑ 63 35,6 37,5 58,3 
ΠΟΛΤ 49 27,7 29,2 87,5 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 21 11,9 12,5 100,0 
Total 168 94,9 100,0   

Missing System 9 5,1     
Total 177 100,0     

 
 
Οη 4 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ πηζηεύνπλ όηη ε  ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα ησλ 
ΙΔΚ νδε γεί ζε επαγγει καηηθνύο ηνκείο νη νπνίνη ππόζρνληαη επαγγει καηηθή 
ηθαλνπνίεζε. Τν ζ ύλνι ν ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ ηθαλνπνηεκέλσλ θηάλεη ην 
75,2%. 
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        Γ.4 δ  Οδεγεί ζ ε επαγγέι καηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηε λ εηθόλα πνπ έρεηε γηα ηνλ εαπηό ζ αο 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 14 7,9 8,2 8,2 

ΔΛΑΥΗΣΑ 22 12,4 12,9 21,1 
ΜΔΣΡΗΑ 38 21,5 22,2 43,3 
ΠΟΛΤ 65 36,7 38,0 81,3 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 32 18,1 18,7 100,0 
Total 171 96,6 100,0   

Missing System 6 3,4     
Total 177 100,0     

 
 

Οη 55 ζηνπο 100 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ πηζηεύνπλ όηη ε  ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα ησλ 
ΙΔΚ νδε γεί ζε επαγγέι καηα ηα νπνία ηαηξηάδνπλ κε ηελ εηθόλα πνπ έρνπλ γηα ηνλ 
εαπηό ηνπο. Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ ηθαλνπνηεκέλσλ θηάλεη ην 76,3%. 
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 Γ.4.ε    ζα έρεηε θνηλσ ληθή θαηαμίσ ζ ε από ηελ  εξ γαζ ία ζ αο 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 15 8,5 8,8 8,8 

ΔΛΑΥΗΣΑ 33 18,6 19,4 28,2 
ΜΔΣΡΗΑ 58 32,8 34,1 62,4 
ΠΟΛΤ 45 25,4 26,5 88,8 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 19 10,7 11,2 100,0 
Total 170 96,0 100,0   

Missing System 7 4,0     
Total 177 100,0     

 
 

 
Οη 36 ζηνπο 100 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ πηζηεύνπλ όηη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα 
ησλ ΙΔΚ ζα έρνπλ θνηλσληθή θαηαμίσζε ζηελ εξγαζία ηνπο. Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα 
έσο πάξα πνι ύ ηθαλνπνηεκέλσλ θηάλεη ην 68,9%. 
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 Γ.4.ζ    ζα ο απαζ ρνι εί λα βξ είηε ην ζ πληνκόηεξ ν δνπι εηά 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 6 3,4 3,6 3,6 

ΔΛΑΥΗΣΑ 11 6,2 6,6 10,2 
ΜΔΣΡΗΑ 19 10,7 11,4 21,6 
ΠΟΛΤ 40 22,6 24,0 45,5 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 91 51,4 54,5 100,0 
Total 167 94,4 100,0   

Missing System 10 5,6     
Total 177 100,0     

 
 
 

Οη 74 ζηνπο 100 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ πηζηεύνπλ όηη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα 
ησλ ΙΔΚ ζα βξνπλ ην ζπληνκόηεξν δνπι εηά. Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ 
ηθαλνπνηεκέλσλ θηάλεη ην 84,7%. 
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Γ.4.η   κε ηα πξ νζό ληα πνπ ζα απνθηήζε ηε ζα κπνξ έζ εηε αξ γόηεξ α λα 

δηεθδηθήζε ηε θαι ύηεξ α κηα ζέζ ε ζ ε έλα ηξ ηηνβάζκην ίδξ πκα 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 19 10,7 11,2 11,2 

ΔΛΑΥΗΣΑ 26 14,7 15,4 26,6 
ΜΔΣΡΗΑ 48 27,1 28,4 55,0 
ΠΟΛΤ 50 28,2 29,6 84,6 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 26 14,7 15,4 100,0 
Total 169 95,5 100,0   

Missing System 8 4,5     
Total 177 100,0     

 
 
Οη 43 ζηνπο 100 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ πηζηεύνπλ όηη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα 
ησλ ΙΔΚ θαη κε ηα πξνζόληα πνπ ζα απνθηήζνπ λ ζα κπνξέζνπ λ αξγόηεξα λα 
δηεθδηθήζνπ λ θαι ύηεξα κηα ζέζε ζε έλα ηξηηνβάζκην ίδξπκα . Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα 
έσο πάξα πνι ύ ηθαλνπνηεκέλσλ θηάλεη ην 70 %. 
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Γ.4.ηα   ην ΗΔΚ πνπ ηελ  παξ έρεη βξ ίζθε ηαη ζηνλ ηόπν ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ζαο 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 68 38,4 40,5 40,5 

ΔΛΑΥΗΣΑ 16 9,0 9,5 50,0 
ΜΔΣΡΗΑ 21 11,9 12,5 62,5 
ΠΟΛΤ 22 12,4 13,1 75,6 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 41 23,2 24,4 100,0 
Total 168 94,9 100,0   

Missing System 9 5,1     
Total 177 100,0     

 
 
 

Οη 36 ζηνπο 100 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη πξνηίκεζαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε 
εηδηθόηεηα επεηδή ην ΙΔΚ πνπ ηελ παξέρεη βξίζθεηαη ζηνλ ηόπν ηεο κόληκεο θαηνηθίαο 
ηνπο. Τν ζύλνι ν ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ ζεηηθώλ απαληήζεσ λ ζηελ εξώηεζε  
θηάλεη ην 47,5 %. 
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Γ.4.ηβ   ζα ο ελδηαθ έξ εη λα έρεηε έλα νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθό κεηαι πθεηαθήο εθπαίδεπζ εο 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 28 15,8 16,4 16,4 

ΔΛΑΥΗΣΑ 23 13,0 13,5 29,8 
ΜΔΣΡΗΑ 28 15,8 16,4 46,2 
ΠΟΛΤ 40 22,6 23,4 69,6 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 52 29,4 30,4 100,0 
Total 171 96,6 100,0   

Missing System 6 3,4     
Total 177 100,0     

 
 
Οη 5 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη πξνηίκεζαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε 
εηδηθόηεηα ησλ ΙΔΚ επεηδή ηνπο ελδηαθέξεη λα έρνπλ έλα νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθό 
κεηαι πθεηαθήο εθπαίδεπζεο. Τν ζύλνι ν ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ ζεηηθώλ 
απαληήζεσ λ ζηελ εξώηεζε θηά λεη ην 67,8 %. 

 
 
 
 
 



 194 

 
 

 
           Γ.7.α   Λάβαηε ππ' ός ε ζ αο θαη ηα επαγγει καηηθά  δηθαηώκαηα ηεο ζ πγθεθξ ηκέλεο   
 
                       εηδηθόηεηαο 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 9 5,1 5,2 5,2 

ΔΛΑΥΗΣΑ 13 7,3 7,5 12,7 
ΜΔΣΡΗΑ 47 26,6 27,2 39,9 
ΠΟΛΤ 71 40,1 41,0 80,9 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 33 18,6 19,1 100,0 
Total 173 97,7 100,0   

Missing System 4 2,3     
Total 177 100,0     

 
 

Οη 5 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη έι αβαλ ππ’ ός ε  ηνπο θαη ηα 
επαγγει καηηθά δηθαηώκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθόηεηαο ησλ ΙΔΚ. Τν ζύ λνι ν ησλ 
κέηξηα έσο πάξα πνι ύ ζεηηθώλ απαληήζεσ λ ζηελ εξώηεζε  θηάλεη ην 85,3 %. 
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8.2.6 Φαξαθηεξηζηηθά θαηαξηηδνκέλσλ  
Εξεπλεηηθό εξώηεκα α4: Με πνηεο πξννπ ηηθέο, ζρέδηα θαη πξνζδν θίεο νη 
απόθνηηνη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παξαθνι νπζνύλ ηνλ θύθι ν 
καζεκάησλ ησλ ΙΔΚ;) 
(Εξωηεκαηνιόγην: Μέξνο Γ.) 
 

Μεηά ηελ  επηηπρή νι νθι ήξ σ ζ ε ησ λ ζπ νπδώλ ζ αο ζ ην ΗΔΚ νη πξ νζδ νθίεο ζαο είλαη: 
 
  Frequency Percent 
Missing System 177 100,0 

 
 Γ.14.α   ζθ έθ ηεζ ηε λα πάξ εηε ηελ  πηζηνπνίεζε  
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 6 3,4 3,5 3,5 

ΔΛΑΥΗΣΑ 6 3,4 3,5 7,1 
ΜΔΣΡΗΑ 8 4,5 4,7 11,8 
ΠΟΛΤ 29 16,4 17,1 28,8 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 121 68,4 71,2 100,0 
Total 170 96,0 100,0   

Missing System 7 4,0     
Total 177 100,0     

 
Οη 85 ζηνπο 100 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη ζθ έθηνληαη λα πάξνπλ 
πηζηνπνίεζε . Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ ζεηηθώλ απαληήζεσ λ ζηελ 
εξώηεζε  θηάλεη ην 89,3 %. 
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 Γ.14.β   λα βξ είηε γξ ήγνξ α κηα ακεηβόκελε απαζ ρόι εζε  
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 2 1,1 1,2 1,2 

ΔΛΑΥΗΣΑ 5 2,8 3,0 4,1 
ΜΔΣΡΗΑ 13 7,3 7,7 11,8 
ΠΟΛΤ 41 23,2 24,3 36,1 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 108 61,0 63,9 100,0 
Total 169 95,5 100,0   

Missing System 8 4,5     
Total 177 100,0     

 
 
Οη 84 ζηνπο 100 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη ζθ έθηνληαη λα βξνπλ γξήγνξα κηα 
ακεηβόκελε απαζ ρόι εζε . Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ ζεηηθώλ απαληήζεσ λ 
ζηελ εξώηεζε θηά λεη ην 91,5 %. 
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 Γ.14.γ    λα δηαζθ αι ίζε ηε ηε λ απαζ ρόι εζε π νπ έρεηε 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 21 11,9 12,9 12,9 

ΔΛΑΥΗΣΑ 8 4,5 4,9 17,8 
ΜΔΣΡΗΑ 19 10,7 11,7 29,4 
ΠΟΛΤ 51 28,8 31,3 60,7 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 64 36,2 39,3 100,0 
Total 163 92,1 100,0   

Missing System 14 7,9     
Total 177 100,0     

 
Οη 65 ζηνπο 100 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη ζθ έθηνληαη λα δηαζθ αι ίζνπ λ ηελ 
απαζ ρόι εζ ε  πνπ έρνπλ. Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ ζεηηθώλ απαληήζεσ λ 
ζηελ εξώηεζε θηά λεη ην 75,7 %. 
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 Γ.14.δ    λα βει ηηώζ εηε ηελ  απαζ ρόι εζε π νπ έρεηε 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 17 9,6 10,2 10,2 

ΔΛΑΥΗΣΑ 2 1,1 1,2 11,4 
ΜΔΣΡΗΑ 23 13,0 13,9 25,3 
ΠΟΛΤ 42 23,7 25,3 50,6 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 82 46,3 49,4 100,0 
Total 166 93,8 100,0   

Missing System 11 6,2     
Total 177 100,0     

 
 
Οη 7 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη ζθ έθηνληαη λα βει ηηώζ νπλ ηελ 
απαζ ρόι εζ ε  πνπ έρνπλ. Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ ζεηηθώλ απαληήζεσ λ 
ζηελ εξώηεζε θηά λεη ην 83 %. 
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     Γ.14.ε   λα πξ νεηνηκαζ ηείηε γηα ηελ  ζ πλέρηζε ησ λ ζ πνπδώλ ζα ο ζε έλα ηξ ηηνβάζκην ίδξ πκα 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 24 13,6 14,6 14,6 

ΔΛΑΥΗΣΑ 19 10,7 11,6 26,2 
ΜΔΣΡΗΑ 38 21,5 23,2 49,4 
ΠΟΛΤ 32 18,1 19,5 68,9 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 51 28,8 31,1 100,0 
Total 164 92,7 100,0   

Missing System 13 7,3     
Total 177 100,0     

 
 
 
Οη 5 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη ζθ έθηνληαη λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα 
ηελ ζπλέρηζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο ζε έλα ηξηηνβάζκην ίδξπκα.  Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα 
έσο πάξα πνι ύ ζεηηθώλ απαληήζεσ λ ζηελ εξώηεζ ε θηάλεη ην 68,4 %. 
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8.2.7 Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε  
Εξεπλεηηθό εξώηεκα β: Σε ηη πνζνζηό νη απόθνηηνη ησλ Γεκνζίσ λ ΙΔΚ 
ζπλερίδνπλ ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε;  
(Εξωηεκαηνιόγην: Μέξνο Β.) 

 
 
 
 
 Β.7    ΔΓΓΡΑΦΖ Δ ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΟ ΗΓΡΤΜΑ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΝΑΗ 40 22,6 23,0 23,0 

ΟΥΗ 134 75,7 77,0 100,0 
Total 174 98,3 100,0   

Missing System 3 1,7     
Total 177 100,0     

 
 
Ο έλαο ζηνπο ηέζζεξηο δει ώλεη όηη έρεη εγγξαθεί ζην παξει ζόλ ζε θάπνην 
κεηαδεπηεξνβάζκην ίδξπκα.  
 
 

 
 
 
 
 



 201 

 
 Β.8     ΑΠΟΦΟΗΣΖΖ ΑΠΟ ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΟ ΗΓΡΤΜΑ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΝΑΗ 17 9,6 10,1 10,1 

ΟΥΗ 152 85,9 89,9 100,0 
Total 169 95,5 100,0   

Missing System 8 4,5     
Total 177 100,0     

 
 
 
Ο έλαο ζηνπο δέθα δει ώλεη όηη έρεη απνθ νηηήζεη ζην παξει ζόλ από θάπνην 
κεηαδεπηεξνβάζκην ίδξπκα.  
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 Β.9    ΓΧΑΣΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Δ ΑΔΗ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΝΑΗ 126 71,2 71,6 71,6 

ΟΥΗ 50 28,2 28,4 100,0 
Total 176 99,4 100,0   

Missing System 1 ,6     
Total 177 100,0     

 
 
 
Οη επηά ζηνπο δέθα δει ώλνπλ όηη έρνπλ δώζεη εμεηάζεηο ζην παξει ζόλ γηα εηζαγσγή  
ζε θ άπνην ηξηηνβάζκην ίδξπκα.  
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 Β.10    ΘΑ ΤΝΔΥΗΔΣΔ Δ ΑΔΗ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΝΑΗ 47 26,6 26,9 26,9 

ΟΥΗ 40 22,6 22,9 49,7 
ΓΔΝ ΓΝΩΡΗΕΩ ΑΚΟΜΖ 88 49,7 50,3 100,0 
Total 175 98,9 100,0   

Missing System 2 1,1     
Total 177 100,0     

 
 
Ο έλαο ζηνπο ηέζζεξηο δει ώλεη όηη ζθ έπηεηαη λα ζπλερίζεη ζε θάπνην ηξηηνβάζκην 
ίδξπκα. Τν ίδην πνζνζηό δει ώλεη αξλε ηηθή δηάζεζε γηα ζπλέρηζε, ελώ ν έλαο ζηνπο 
δύν δελ έρεη απνθ αζίζ εη αθόκα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 204 

8.2.8 Απνθ νίηεζε, πηζηνπνίεζ ε , δηαξξνή  
Εξεπλεηηθό εξώηεκα γ: Πνηα είλαη ηα πνζνζηά  απνθ νίηεζεο – πηζηνπνίεζ εο – 
δηαξξνήο ησλ Γεκνζίσ λ ΙΔΚ; 
(Παξάγξαθνο: 4.1.7) 
 
 

8.2.9 Δπήξεηα κνξηνδόηεζεο γηα ΑΔΙ 
Εξεπλεηηθό εξώηεκα δ: Πόζν επεξεάδνληαη νη θαηαξηηδόκελνη ησλ ΙΔΚ από 
ηηο εμαγγει ίεο γηα πηζαλή κνξηνδόηεζή ηνπο γηα ηελ είζνδό ηνπο ζην 
Παλεπηζηήκην; 
(Εξωηεκαηνιόγην: Μέξνο Β.) 
 

 Β.11    ΑΠΟ ΣΑ ΗΔΚ ΝΑ ΤΠΑΡΥΔΗ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΑΔΗ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΝΑΗ 144 81,4 82,8 82,8 

ΟΥΗ 11 6,2 6,3 89,1 
ΓΔΝ ΓΝΩΡΗΕΩ 19 10,7 10,9 100,0 
Total 174 98,3 100,0   

Missing System 3 1,7     
Total 177 100,0     

 
 
Οη νθηώ ζηνπο δέθα ζεσξ νύλ όηη πξέπεη λα ππάξρεη κηα δηαδηθαζί α πξόζβ αζεο από 
ηα ΙΔΚ ζηα ηξηηνβάζκηα ηδξύκαηα. 
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 Β.12    ΔΠΖΡΔΗΑ ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΠΟΛΤ 19 10,7 11,0 11,0 

ΑΡΚΔΣΑ 55 31,1 32,0 43,0 
ΚΑΘΟΛΟΤ 81 45,8 47,1 90,1 
ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΩ 17 9,6 9,9 100,0 
Total 172 97,2 100,0   

Missing System 5 2,8     
Total 177 100,0     

 
 
Οη ηέζζεξηο ζηνπο δέθα παξαδέρνληαη όηη επεξεάζηεθαλ  από ηηο εμαγγει ίεο γηα 
πηζαλή κνξηνδόηεζή ηνπο γηα ηελ είζνδό ηνπο ζην Παλεπηζηήκην. 
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 Β.18      ΔΗΟΓΟ ΑΠΟΦΟΗΣΧΝ ΗΔΚ Δ ΑΔΗ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 34 19,2 20,0 20,0 

ΜΔ ΣΟΝ ΒΑΘΜΟ 
ΑΠΟΦΟΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΑ 
ΗΔΚ 

24 13,6 14,1 34,1 

ΜΔ ΣΖΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 
ΣΩΝ ΗΔΚ 45 25,4 26,5 60,6 

ΜΔ 
ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΟ 
ΔΣΟ ΠΟΤΓΩΝ 

12 6,8 7,1 67,6 

ΜΔ ΑΛΛΟ ΣΡΟΠΟ 3 1,7 1,8 69,4 
ΜΔ ΒΑΘΜΟ 
ΑΠΟΦΟΗΣΖΖ ΚΑΗ 
ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

13 7,3 7,6 77,1 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ 
ΑΠΟΦΟΗΣΖΖ ΚΑΗ 
ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΟ 
ΔΣΟ ΠΟΤΓΩΝ 

1 ,6 ,6 77,6 

ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 
ΚΑΗ 
ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΟ 
ΔΣΟ ΠΟΤΓΩΝ 

9 5,1 5,3 82,9 

ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 
ΚΑΗ ΒΑΘΜΟ 
ΑΠΟΦΟΗΣΖΖ 

7 4,0 4,1 87,1 

ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 
ΚΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 5 2,8 2,9 90,0 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ 
ΑΠΟΦΟΗΣΖΖ, 
ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ 
ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΟ 
ΔΣΟ ΠΟΤΓΩΝ 

2 1,1 1,2 91,2 

ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ, 
ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΦΟΗΣΖΖ 
ΚΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

7 4,0 4,1 95,3 

ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ, 
ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΦΟΗΣΖΖ, 
ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ 
ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΟ 
ΔΣΟ ΠΟΤΓΩΝ 

1 ,6 ,6 95,9 

ΜΔ ΚΑΝΔΝΑ ΤΣΖΜΑ 1 ,6 ,6 96,5 
ΜΔ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ 
ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΟ 
ΔΣΟ ΠΟΤΓΩΝ 

4 2,3 2,4 98,8 

ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ, 
ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ 
ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΟ 
ΔΣΟ ΠΟΤΓΩΝ 

1 ,6 ,6 99,4 

ΜΔ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ 
ΜΔ ΑΛΛΟ ΣΡΟΠΟ 1 ,6 ,6 100,0 

Total 170 96,0 100,0   
Missing System 7 4,0     
Total 177 100,0     
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Οη έμη ζηνπο δέθα πηζηεύνπλ όηη ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ εηδηθέο εμεηάζεηο, ή λα κεηξά 
ν βαζκόο απνθ νίηεζεο από ηα ΙΔΚ, ή ην αλ έρνπλ πηζηνπνηεζεί από ηα ΙΔΚ γηα ηελ 
είζνδό ηνπο ζην Παλεπηζηήκην. 
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8.2.10 Λόγνη κε ζπλέρηζεο ζε ΑΔΙ 
Εξεπλεηηθό εξώηεκα ε: Δίλαη ι όγνη νηθνλνκηθνί πνπ δελ επέηξεςαλ  ζ ηνπο 
απόθνηηνπο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  λα ζπλερίζνπ λ ζ’ έλα 
ηξηηνβάζκην ίδξπκα ηνπ εζσ ηεξηθνύ ή άι ι νη; (θνηλσληθννηθνλνκηθή ζεώξε ζε)  
(Εξωηεκαηνιόγην: Μέξνο Β.) 

 
 
 
 
 
 

 Β.17      ΛΟΓΟ ΜΖ ΤΝΔΥΗΖ Δ ΑΔΗ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΔΠΗΣΤΥΗΑ Δ ΣΜΖΜΑ 

ΥΑΜΖΛΖ ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ 
ΔΠΗΘΤΜΗΑ 

35 19,8 20,7 20,7 

ΔΠΗΣΤΥΗΑ Δ ΠΟΛΖ 
ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΖ ΑΠΟ ΣΖΝ 
ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ 

16 9,0 9,5 30,2 

ΔΠΗΣΤΥΗΑ Δ ΠΟΛΖ ΑΛΛΖ 
ΑΠΟ ΑΓΔΛΦΟ/ΑΓΔΛΦΖ 
ΠΟΤ ΠΟΤΓΑΕΔΗ 

4 2,3 2,4 32,5 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΛΟΓΟΗ 
ΚΤΡΗΩ 45 25,4 26,6 59,2 

ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ 48 27,1 28,4 87,6 
2 ΚΑΗ 4 5 2,8 3,0 90,5 
ΖΓ Ζ ΦΟΗΣΖΣΖ/ΣΡΗΑ 
ΑΔΗ/ΣΔΗ 5 2,8 3,0 93,5 

1 ΚΑΗ 2 ΚΑΗ 4 4 2,3 2,4 95,9 
3 ΚΑΗ 4 1 ,6 ,6 96,4 
1 ΚΑΗ 2 1 ,6 ,6 97,0 
1 KAI 4 1 ,6 ,6 97,6 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΚΑΗ ΑΛΛΟΗ 
ΛΟΓΟΗ 3 1,7 1,8 99,4 

4 ΚΑΗ 5 1 ,6 ,6 100,0 
Total 169 95,5 100,0   

Missing System 8 4,5     
Total 177 100,0     
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Οη πέληε ζηνπο δέθα δει ώλνπλ όηη δελ ζπλέρηζαλ ζην Παλεπηζηήκην γηα 
νηθνλνκηθνύο αι ι ά θαη άι ι νπο ι όγνπο, ελώ δύν ζηνπο δέθα επεηδή πέηπραλ ζε ηκήκα 
ρακει ήο επηινγήο θαη επηζπκίαο. Έλαο ζηνπο δέθα δελ ζπλερίδεη επεηδή πέηπρε ζε  
πόι ε  δηαθνξ εηηθή από εθείλε ηεο κόληκεο δηακνλήο ηνπ.  
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8.2.11 Κξηηηθή πεξηερνκέλνπ ζπνπδώλ ΙΔΚ 
Εξεπλεηηθό εξώηεκα ζη: Πώο θξίλνπλ ην παξερόκελν επίπεδν θαηάξηηζεο ζηα 
Γεκόζηα ΙΔΚ κε βάζ ε ηελ κέρξη ηώξα εκπεηξία ηνπο από ην ηππηθό 
εθπαηδεπηηθό ζύ ζηεκα πνπ έρνπλ παξαθνι νπζήζεη; (Πξόγξακκα ζπνπδώλ, 
εθπαηδεπηέο, πι ηθνηερληθή ππνδνκ ή, ππνζηήξημε, πξόζβ αζε θ ηι )  
(Εξωηεκαηνιόγην: Μέξνο Γ.) 
 

 
            Γ.7      Δίζ ηε ηθαλνπνηεκ έλνο/-ε κε ην πεξ ηερόκελν ηνπ πξ νγξ άκκαηνο ζ πνπδώλ ηεο  
                        εηδηθόηεηάο ζαο 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 17 9,6 9,7 9,7 

ΔΛΑΥΗΣΑ 21 11,9 12,0 21,7 
ΜΔΣΡΗΑ 63 35,6 36,0 57,7 
ΠΟΛΤ 55 31,1 31,4 89,1 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 18 10,2 10,3 99,4 
7,00 1 ,6 ,6 100,0 
Total 175 98,9 100,0   

Missing System 2 1,1     
Total 177 100,0     

 
 

Οη 4 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ην 
πεξηερόκελν ζπνπδώλ ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο. Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ 
ζεηηθώλ απαληήζεσ λ ζηελ εξώηεζε θηά λεη ην 76,9 %. 
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 Γ.6      Σν ζύζη εκ α πξ ναγσ γήο ζ ην επόκελν εμάκελ ν είλαη εμαηξεηηθά απζ ηεξ ό. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 25 14,1 14,4 14,4 

ΔΛΑΥΗΣΑ 47 26,6 27,0 41,4 
ΜΔΣΡΗΑ 74 41,8 42,5 83,9 
ΠΟΛΤ 22 12,4 12,6 96,6 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 6 3,4 3,4 100,0 
Total 174 98,3 100,0   

Missing System 3 1,7     
Total 177 100,0     

 
 

Οη 15 ζηνπο 100 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη ζεσ ξνύλ ην ζύ ζηεκα πξναγσγ ήο 
ζην επόκελν εμάκελν εμαηξεηηθά απζηεξό. Οη νθηώ ζηνπο δέθα ην ζεσξ νύλ από 
θαζόι νπ έσο κέηξηα απζηεξό. 
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 Γ.5       Σα πθ ηζηάκελα όξ ηα επηηξ επηώλ απνπζ ηώλ είλαη ι νγηθά. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 79 44,6 45,4 45,4 

ΔΛΑΥΗΣΑ 32 18,1 18,4 63,8 
ΜΔΣΡΗΑ 32 18,1 18,4 82,2 
ΠΟΛΤ 23 13,0 13,2 95,4 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 8 4,5 4,6 100,0 
Total 174 98,3 100,0   

Missing System 3 1,7     
Total 177 100,0     

 
 

Οη νθηώ ζηνπο δέθα ζεσ ξνύλ ηα πθηζηάκελα όξηα απνπζηώλ από θαζόι νπ έσο κέηξηα 
ι νγηθά. Μόλν νη 17 ζηνπο 100 ηα ζεσ ξνύλ ι νγηθά. 
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           Γ.8       Θεσ ξ είηε όηη ην δηάζηεκ α ησ λ ηεζ ζ άξ σ λ εμακήλσ λ ησ λ ζ πνπδώλ ηεο εηδηθόηεηάο   
                        ζ αο είλαη επαξ θέο 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 19 10,7 10,9 10,9 

ΔΛΑΥΗΣΑ 22 12,4 12,6 23,6 
ΜΔΣΡΗΑ 56 31,6 32,2 55,7 
ΠΟΛΤ 59 33,3 33,9 89,7 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 18 10,2 10,3 100,0 
Total 174 98,3 100,0   

Missing System 3 1,7     
Total 177 100,0     

 
Οη 4 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη ζεσ ξνύλ όηη ην δηάζηεκα ησλ 
ηεζζάξσλ εμακήλσλ ησλ ζπνπδώλ ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο είλαη επαξθέο. Τν ζύ λνι ν 
ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ ζεηηθώλ απαληήζεσ λ ζηελ εξώηεζε θηά λεη ην 75,1 %. 
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 Γ.9      Θεσ ξ είηε όηη ν αξ ηζκόο ησ λ καζεκ άησ λ είλαη επαξ θήο 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 7 4,0 4,0 4,0 

ΔΛΑΥΗΣΑ 15 8,5 8,6 12,6 
ΜΔΣΡΗΑ 49 27,7 28,2 40,8 
ΠΟΛΤ 75 42,4 43,1 83,9 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 28 15,8 16,1 100,0 
Total 174 98,3 100,0   

Missing System 3 1,7     
Total 177 100,0     

 
 
Οη 6 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη ζεσ ξνύλ όηη ν αξηζκόο ησλ 
καζεκάησλ είλαη επαξθήο. Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ ζεηηθώλ 
απαληήζεσ λ ζηελ εξώηεζε θηά λεη ην 85,9 %. 
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 Γ.9.α     Υξ εηάδνληαη πεξ ηζζόηεξ α ζεσ ξ εηηθά καζ ήκαηα ζ ηελ  εηδηθόηεηά ζ αο 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 71 40,1 41,0 41,0 

ΔΛΑΥΗΣΑ 59 33,3 34,1 75,1 
ΜΔΣΡΗΑ 26 14,7 15,0 90,2 
ΠΟΛΤ 11 6,2 6,4 96,5 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 6 3,4 3,5 100,0 
Total 173 97,7 100,0   

Missing System 4 2,3     
Total 177 100,0     

 
 

Οη 4 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη δελ ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξα 
ζεσ ξεηηθά καζήκαηα ζηελ εηδηθόηεηά ηνπο. Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ 
ζεηηθώλ απαληήζεσ λ ζηελ εξώηεζε θηά λεη κόιηο ην 24,3 %. 
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 Γ.9.β    Σα πξ αθηηθά καζ ήκαηα είλαη απηά πνπ κεηξ άλε ζ ηελ  εηδηθόηεηά ζ αο 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 5 2,8 2,9 2,9 

ΔΛΑΥΗΣΑ 15 8,5 8,7 11,6 
ΜΔΣΡΗΑ 27 15,3 15,6 27,2 
ΠΟΛΤ 51 28,8 29,5 56,6 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 75 42,4 43,4 100,0 
Total 173 97,7 100,0   

Missing System 4 2,3     
Total 177 100,0     

 
Οη 7 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη ηα πξαθηηθά καζήκαηα είαλη απηά 
πνπ κεηξάλε ζηελ εηδηθόηεηά ηνπο. Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ ζεηηθώλ 
απαληήζεσ λ ζηελ εξώηεζε θηάλεη ην 86,5 %. 
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 Γ.10   Ζ πξ αθηηθή άζ θε ζ ε είλαη θαι ά νξ γαλσ κέλε θαη ι εηηνπξ γεί πνι ύ θαι ά. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 35 19,8 20,1 20,1 

ΔΛΑΥΗΣΑ 34 19,2 19,5 39,7 
ΜΔΣΡΗΑ 57 32,2 32,8 72,4 
ΠΟΛΤ 33 18,6 19,0 91,4 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 15 8,5 8,6 100,0 
Total 174 98,3 100,0   

Missing System 3 1,7     
Total 177 100,0     

 
 
Οη 4 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη ε  πξαθηηθή άζθ εζε δελ είλαη θαι ά 
νξγαλσκέλε θαη δελ ι εηηνπξγεί θαι ά. Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ ζεηηθώλ 
απαληήζεσ λ ζηελ εξώηεζε θηά λεη ην 59,3 %. 
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 Γ.10.α     Υξ εηάδνληαη κεγαι ύηεξ α δηαζηήκαηα πξ αθηηθήο άζ θε ζ εο 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 10 5,6 5,7 5,7 

ΔΛΑΥΗΣΑ 12 6,8 6,9 12,6 
ΜΔΣΡΗΑ 47 26,6 27,0 39,7 
ΠΟΛΤ 27 15,3 15,5 55,2 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 78 44,1 44,8 100,0 
Total 174 98,3 100,0   

Missing System 3 1,7     
Total 177 100,0     

 
 

Οη 6 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη ρξεηάδνληαη κεγαι ύηεξα δηαζηήκαηα 
πξαθηηθήο άζθ εζ εο. Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ ζεηηθώλ απαληήζεσ λ ζηελ 
εξώηεζε  θηάλεη ην 86 %. 
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           Γ.10.β    Υξ εηάδεηαη ζηελόηεξ ε ζ ύλδεζ ε κεηαμύ ησ λ ζεσ ξ ε ηηθώλ θαη ησ λ πξ αθηηθώλ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 10 5,6 5,8 5,8 

ΔΛΑΥΗΣΑ 21 11,9 12,1 17,9 
ΜΔΣΡΗΑ 50 28,2 28,9 46,8 
ΠΟΛΤ 62 35,0 35,8 82,7 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 30 16,9 17,3 100,0 
Total 173 97,7 100,0   

Missing System 4 2,3     
Total 177 100,0     

 
 
Οη 5 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη ρξεηάδεηαη ζηελόηεξε ζύ λδεζε  
κεηαμύ ησλ ζεσ ξεηηθώλ θαη ησλ πξαθηηθώλ καζε κάησλ. Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα έσο 
πάξα πνι ύ ζεηηθώλ απαληήζεσ λ ζηελ εξώηεζε θη άλεη ην 80,1 %. 
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          Γ.10.γ     Υξ εηάδεηαη κεγαι ύηεξ ε ζ ύλδεζ ε ησ λ δηαθ νξ εηηθώλ ζεσ ξ εηηθώλ κεηαμύ ηνπο 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 20 11,3 11,7 11,7 

ΔΛΑΥΗΣΑ 38 21,5 22,2 33,9 
ΜΔΣΡΗΑ 54 30,5 31,6 65,5 
ΠΟΛΤ 40 22,6 23,4 88,9 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 19 10,7 11,1 100,0 
Total 171 96,6 100,0   

Missing System 6 3,4     
Total 177 100,0     

 
 
Οη 3 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη ρξεηάδεηαη κεγαι ύηεξε ζύ λδεζε  ησλ 
δηαθνξ εηηθώλ καζεκάησλ κεηαμύ ηνπο. Τν ζύλνι ν ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ 
ζεηηθώλ απαληήζεσ λ ζηελ εξώηεζε θηά λεη κόιηο ην 63,8 %. 
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 Γ.11.α    Σν ΗΔΚ πνπ θ νηηώ έρεη εμαηξεηηθή νξ γάλσζ ε θαη άξ ηζηε ι εηηνπξ γία 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 27 15,3 15,7 15,7 

ΔΛΑΥΗΣΑ 39 22,0 22,7 38,4 
ΜΔΣΡΗΑ 59 33,3 34,3 72,7 
ΠΟΛΤ 35 19,8 20,3 93,0 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 12 6,8 7,0 100,0 
Total 172 97,2 100,0   

Missing System 5 2,8     
Total 177 100,0     

 
 

Μόλν νη 26 ζηνπο 100 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη ην ΙΔΚ πνπ θνηηνύλ έρεη 
εμαηξεηηθή νξγάλσζε θαη άξηζηε ι εηηνπξγία. Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ 
ζεηηθώλ απαληήζεσ λ ζηελ εξώηεζε θηά λεη ην 59,9 %. 
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 Γ.11.β     Σν σ ξ άξ ην ι εηηνπξ γίαο ηνπ κε δηεπθνι ύλεη απόι πηα 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 51 28,8 29,8 29,8 

ΔΛΑΥΗΣΑ 39 22,0 22,8 52,6 
ΜΔΣΡΗΑ 32 18,1 18,7 71,3 
ΠΟΛΤ 25 14,1 14,6 86,0 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 24 13,6 14,0 100,0 
Total 171 96,6 100,0   

Missing System 6 3,4     
Total 177 100,0     

 
Οη 3 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη ην σξ άξην ι εηηνπξγίαο ηνπ ΙΔΚ ηνπο 
δηεπθνι ύλεη απόι πηα. Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ ζεηηθώλ απαληήζεσ λ 
ζηελ εξώηεζε θηά λεη ην 45,8 %. 
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 Γ.11.γ      Οη ζ πγθνηλσ λίεο  κε δηεπθνι ύλνπλ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 44 24,9 26,8 26,8 

ΔΛΑΥΗΣΑ 29 16,4 17,7 44,5 
ΜΔΣΡΗΑ 33 18,6 20,1 64,6 
ΠΟΛΤ 37 20,9 22,6 87,2 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 21 11,9 12,8 100,0 
Total 164 92,7 100,0   

Missing System 13 7,3     
Total 177 100,0     

 
 

Οη 3 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη νη ζπγθνηλσλίεο ηνπο δηεπθνι ύλνπλ. 
Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ ζεηηθώλ απαληήζεσ λ ζηελ εξώηεζ ε θηάλεη ην 
51,4 %. 
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 - 
          Γ.11.δ    Πξ νθεηκέλνπ λα θαηαξ ηηζηώ ζ ηελ  εηδηθόηεηα πνπ επηζπκώ ζα ήκνπλ   
                        δηαηεζεηκέλνο/ε λα επηιέμσ  ΗΔΚ πνπ βξ ίζθε ηαη ζε άι ι ε (θαη πηζαλώο πην δύζ θνι α   
                        πξ νζβάζ ηκε) πεξ ηνρή από απηή ζ ηελ  νπνία δηακέλσ   
                         
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 29 16,4 17,9 17,9 

ΔΛΑΥΗΣΑ 17 9,6 10,5 28,4 
ΜΔΣΡΗΑ 38 21,5 23,5 51,9 
ΠΟΛΤ 31 17,5 19,1 71,0 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 47 26,6 29,0 100,0 
Total 162 91,5 100,0   

Missing System 15 8,5     
Total 177 100,0     

 
Οη 44 ζηνπο 100 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη πξνθεηκέλνπ θα θαηαξηηζηνύλ 
ζηελ εηδηθόηεηα πνπ επηζπκνύλ ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη/εο λα επηιέμνπλ ΙΔΚ πνπ 
βξίζθ εηαη ζε άι ι ε  (θαη πηζαλώο πην δύζθ νι α πξνζβ άζηκε) πεξηνρή από απηή πνπ 
δηακέλνπλ. Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ ζεηηθώλ απαληήζεσ λ ζ ηελ εξώηεζε  
θηάλεη ην 65,6 %. 
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 Γ.11.ε    Ζ γξ ακκαηεηαθή ηνπ ππνζηήξ ημε είλαη εμαηξεηηθά βνε ζεηηθή 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 38 21,5 22,2 22,2 

ΔΛΑΥΗΣΑ 42 23,7 24,6 46,8 
ΜΔΣΡΗΑ 36 20,3 21,1 67,8 
ΠΟΛΤ 33 18,6 19,3 87,1 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 22 12,4 12,9 100,0 
Total 171 96,6 100,0   

Missing System 6 3,4     
Total 177 100,0     

 
 

Οη 3 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη ε  γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ 
ΙΔΚ πνπ θνηηνύλ είλαη εμαηξεηηθά βνεζε ηηθή. Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ 
ζεηηθώλ απαληήζεσ λ ζηελ εξώηεζε θηά λεη ην 51,3 %. 
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 Γ.11.ζη    Ζ πι ηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ΗΔΚ ζ ην νπνίν θ νηηώ είλαη επαξ θήο. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 41 23,2 24,0 24,0 

ΔΛΑΥΗΣΑ 32 18,1 18,7 42,7 
ΜΔΣΡΗΑ 60 33,9 35,1 77,8 
ΠΟΛΤ 26 14,7 15,2 93,0 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 12 6,8 7,0 100,0 
Total 171 96,6 100,0   

Missing System 6 3,4     
Total 177 100,0     

 
 

Οη 2 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη ε  πι ηθνηερληθή ππνδνκ ή ηνπ ΙΔΚ 
ζην νπνίν θνηηνύλ είλαη επαξθήο. Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ ζεηηθώλ 
απαληήζεσ λ ζηελ εξώηεζε θηά λεη ην 55,4 %. 
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          Γ.12     Δίκαη πνι ύ ηθαλνπνηεκ έλνο/ε  από ηνπο εθπαηδεπηέο ηεο εηδηθόηεηάο κνπ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 8 4,5 4,6 4,6 

ΔΛΑΥΗΣΑ 14 7,9 8,1 12,7 
ΜΔΣΡΗΑ 62 35,0 35,8 48,6 
ΠΟΛΤ 55 31,1 31,8 80,3 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 34 19,2 19,7 100,0 
Total 173 97,7 100,0   

Missing System 4 2,3     
Total 177 100,0     

 
 

Οη 5 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη είλαη πνι ύ ηθαλνπνηεκέλνη/εο από 
ηνπο εθπαηδεπηέο ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο. Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ ζεηηθώλ 
απαληήζεσ λ ζηελ εξώηεζε θηά λεη ην 85,3 %. 
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8.2.12 Γίδαθηξα, επηηαγή αξρηθήο επαγγει καηηθήο θαηάξηηζεο (voucher) 
Εξεπλεηηθό εξώηεκα δ: Πώο αληηκεησπίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή απαίηεζε 
(δίδαθηξα) παξαθνι νύζε ζεο  ησλ Γεκνζίσ λ ΙΔΚ θαη ηνλ ζεζκ ό ηεο επηηαγήο 
αξρηθήο επαγγει καηηθήο θαηάξηηζεο; 
(Εξωηεκαηνιόγην: Μέξνο Γ.) 
 
 
 

           Γ.13     Έρσ όι εο ηηο πι εξ νθ νξ ίεο πνπ ρξεηάδνκαη γηα λα πάξ σ  ηελ  επηδόηεζε π νπ   
                        δηθαηνύληαη νη ζ πνπδαζ ηέο/ηξ ηεο ησ λ ΗΔΚ κε επηηαγή (voucher) αξ ρηθήο   
                        επαγγει καηηθήο θαηάξ ηηζεο. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 22 12,4 12,8 12,8 

ΔΛΑΥΗΣΑ 16 9,0 9,3 22,1 
ΜΔΣΡΗΑ 37 20,9 21,5 43,6 
ΠΟΛΤ 43 24,3 25,0 68,6 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 54 30,5 31,4 100,0 
Total 172 97,2 100,0   

Missing System 5 2,8     
Total 177 100,0     

 
Οη 2 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη δελ έρνπλ όι εο ηηο πι εξνθνξ ίεο πνπ 
ρξεηάδνληαη γηα λα πάξνπλ ηελ επηδόηεζε πνπ δηθαηνύληαη κε ηελ επηηαγή ΑΔΚ 
(voucher). Τν ζύ λνι ν ησλ κέηξηα έσο πάξα πνι ύ ζεηηθώλ απαληήζεσ λ ζηελ εξώηεζε  
θηάλεη ην 75,7 %. 
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               Γ.13.α   Έρεηε θάλεη αίηεζε γ ηα επηηαγή (voucher) αξ ρηθήο επαγγει καηηθήο θαηάξ ηηζεο; 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid NAI 125 70,6 75,3 75,3 

OXI 41 23,2 24,7 100,0 
Total 166 93,8 100,0   

Missing System 11 6,2     
Total 177 100,0     

 
 

Οη 7 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη έρνπλ θάλεη αίηεζε γηα επηηαγή 
(voucher) αξρηθήο επαγγει καηηθήο θαηάξηηζεο (AEK). 
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            Γ.13.β   Οξ ηζκέλνη ζπ νπδαζ ηέο απνθ εύγνπλ λα θάλνπλ αίηεζε ε μ αηηίαο ηεο  
                             γξ αθ εηνθξ αηίαο. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 44 24,9 26,3 26,3 

ΔΛΑΥΗΣΑ 25 14,1 15,0 41,3 
ΜΔΣΡΗΑ 42 23,7 25,1 66,5 
ΠΟΛΤ 36 20,3 21,6 88,0 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 20 11,3 12,0 100,0 
Total 167 94,4 100,0   

Missing System 10 5,6     
Total 177 100,0     

 
 

Πεξηζζόηεξνη από ηνπο 5 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη νξηζκέλνη 
ζπνπδαζηέο απνθ εύγνπλ λα θάλνπλ αίηεζε εμ αηηίαο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 
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           Γ.13.γ     Πνι ι νί ζπ νπδαζ ηέο έξ ρνληαη ζηα ΗΔΚ επεηδή αθξ ηβώο ππάξ ρεη ε  επηδόηεζε  
                          (voucher) θαη θαι ύπηνπλ έηζ η κεξ ηθέο από ηηο αλάγθεο ησ λ ζ πνπδώλ ηνπο. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 37 20,9 22,2 22,2 

ΔΛΑΥΗΣΑ 41 23,2 24,6 46,7 
ΜΔΣΡΗΑ 48 27,1 28,7 75,4 
ΠΟΛΤ 24 13,6 14,4 89,8 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 17 9,6 10,2 100,0 
Total 167 94,4 100,0   

Missing System 10 5,6     
Total 177 100,0     

 
 

Μόλν νη 2 ζηνπο 10 ησλ θαηαξηηδνκέλσλ δήι σζ αλ όηη πνι ι νί ζπνπδαζηέο έξρνληαη 
ζηα ΙΔΚ επεηδή αθξηβώο ππάξρεη ε  επηδόηεζ ε (voucher) θαη θαι ύπηνπλ έηζη κεξηθέο 
από ηηο αλάγθεο ησλ ζπνπδώλ ηνπο. 
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8.3 Παξνπζ ίαζε α πνηειεζκ άηωλ κε βάζε ηνλ έιε γρν ηνπ ζπληειεζ ηή 
ζ πζρέηηζεο 

 
Κάλνπκε ρξήζε  ηεο πεξηγξαθήο ζηαηηζηηθώλ αλαι ύζεσ λ (παξάγξαθνο 8.1 ε) ) 

θαη ζπλάγνπκε ηα εμήο απνηει έζκ αηα:  
 
 

 Correlations 
 

  
ΥΟΛΗΚΖ - 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

Σα ΗΔΚ ζα 
αλαβαζκίζνπλ  

ηηο 
επαγγει καηηθέο 
ζ αο γλώζ εηο. 

ΥΟΛΗΚΖ - ΔΜΠΔΗΡΗΑ Pearson Correlation 1 ,267(**) 
Sig. (2-tailed)   ,000 
N 177 171 

Σα ΗΔΚ ζα αλαβαζκίζνπ λ 
ηηο επαγγει καηηθέο ζαο 
γλώζ εηο. 

Pearson Correlation ,267(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,000   
N 171 171 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Φαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκα ληηθή ζπζ ρέηηζε κεηαμύ ηεο ζρν ι ηθήο 
εκπεηξίαο θαη ηεο βεβαηόηεηαο όηη ηα ΙΔΚ ζα αλαβαζκίζνπ λ ηηο επαγγει καηηθέο 
γλώζ εηο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ (εξώηεζε  Β.4 vs Γ.2 ). 

 
 
 

  
Correlations 

 

  
ΣΤΠΟ 

ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΩΑΣΔ 
ΔΞΔΣΑΔΗ 

Δ ΑΔΗ 
ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ Pearson Correlation 1 ,243(**) 

Sig. (2-tailed)   ,001 
N 176 176 

ΓΩΑΣΔ 
ΔΞΔΣΑΔΗ Δ ΑΔΗ 

Pearson Correlation ,243(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,001   
N 176 176 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Φαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκα ληηθή ζ πζρέηηζε κεηαμύ ηνπ ηύπνπ 
ζρν ι είνπ θαη ηνπ αλ έδσ ζαλ εμεηάζεηο γηα εηζαγσ γή ζε ηξηηνβάζκην ίδξπκα (εξώηεζ ε 
Β.1 vs Β.9 ). 
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 Correlations 
 

  

ΘΑ 
ΤΝΔΥΗΔΣΔ 

Δ ΑΔΗ 

ΔΠΖΡΔΗΑ 
ΜΟΡΗΟΓΟ

ΣΖΖ 
ΘΑ ΤΝΔΥΗΔΣΔ Δ 
ΑΔΗ 

Pearson Correlation 1 ,225(**) 
Sig. (2-tailed)   ,003 
N 175 171 

ΔΠΖΡΔΗΑ 
ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ 

Pearson Correlation ,225(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,003   
N 171 172 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Φαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζ εκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο επήξεηαο 
κνξηνδόηεζεο θαη ηνπ αλ ζα ζπλερίζνπ λ γηα εηζαγσγή  ζε ηξηηνβάζκην ίδξπκα 
(εξώηεζε  Β.10 vs Β.12). 
 

 
 Correlations 
 

  

ΔΗΟΓΟ 
ΑΠΟΦΟΗΣΩΝ 
ΗΔΚ Δ ΑΔΗ 

ΛΟΓΟ ΜΖ 
ΤΝΔΥΗΖ 

Δ ΑΔΗ 
ΔΗΟΓΟ ΑΠΟΦΟΗΣΩΝ 
ΗΔΚ Δ ΑΔΗ 

Pearson Correlation 1 ,255(**) 
Sig. (2-tailed)   ,001 
N 170 165 

ΛΟΓΟ ΜΖ 
ΤΝΔΥΗΖ Δ ΑΔΗ 

Pearson Correlation ,255(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,001   
N 165 169 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Φαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαλ ηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ ι όγσλ κε 
ζπλέρηζεο ζε ΑΔΙ θαη ηεο ζεώξεζε ο όηη ηα ΙΔΚ ζα έπξεπε λα παξέρνπλ ζηνπο 
απνθ νίηνπο πξόζβ αζε ζ ηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ( εξώηεζε  Β.11 vs Β.17). 

 
 

 Correlations 
 

  

αληαπνθξ ίλε
ηαη ζηηο 

απαηηήζ εηο 
ηεο αγνξάο 

ΔΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ 
ΔΓΓΡΑΦΖ 
ΣΑ ΗΔΚ 

αληαπνθξ ίλεηαη ζηηο 
απαηηήζ εηο ηεο αγνξάο 

Pearson Correlation 1 ,254(**) 
Sig. (2-tailed)   ,001 
N 167 163 

ΔΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ 
ΣΑ ΗΔΚ 

Pearson Correlation ,254(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,001   
N 163 170 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Φαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζ εκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο επήξεηαο 
γηα εγγξαθή ζηα ΙΔΚ θαη ηεο άπνς εο όηη ε  ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα αληαπνθξίλεηαη 
ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο (εξώηεζε  Β.15 vs Γ.4.α). 
  

Correlations 
 

  

ΔΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ 
ΔΓΓΡΑΦΖ 
ΣΑ ΗΔΚ 

ζ αο παξέρεη 
ηελ δπλαηόηεηα 
απαζ ρόι εζ εο 
ζ ηνλ ηδησ ηηθό 

ηνκέα 
ΔΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ 
ΣΑ ΗΔΚ 

Pearson Correlation 1 ,202(**) 
Sig. (2-tailed)   ,009 
N 170 165 

ζ αο παξέρεη ηελ 
δπλαηόηεηα απαζ ρόι εζ εο 
ζ ηνλ ηδησ ηηθό ηνκέα 

Pearson Correlation ,202(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,009   
N 165 169 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Φαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζ εκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο επήξεηαο 
γηα εγγξαθή ζηα ΙΔΚ θαη ηεο άπνς εο όηη ε  ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα ζαο παξέρεη ηελ 
δπλαηόηεηα απαζρόι εζε ο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (εξώηεζε  Β.15 vs Γ.4.γ). 
 
 Correlations 
 

  

ΛΟΓΟ ΜΖ 
ΤΝΔΥΗΖ 

Δ ΑΔΗ ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΑ 
ΛΟΓΟ ΜΖ 
ΤΝΔΥΗΖ Δ ΑΔΗ 

Pearson Correlation 1 ,294(**) 
Sig. (2-tailed)   ,000 
N 169 168 

ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΑ Pearson Correlation ,294(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,000   
N 168 175 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 
Φαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαλ ηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο εζληθόηεηαο 

θαη ηνπ ι όγνπ κε ζπλέρηζεο ζε ΑΔΙ  (Β.17 vs Δζληθόηεηα). 
 
 Correlations 
 

  

ΑΝΣΛΖΖ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗ
ΩΝ ΓΗΑ ΗΔΚ 

ΔΗΟΓΟ 
ΑΠΟΦΟΗΣΩΝ 
ΗΔΚ Δ ΑΔΗ 

ΑΝΣΛΖΖ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΓΗΑ ΗΔΚ 

Pearson Correlation 1 ,316(**) 
Sig. (2-tailed)   ,000 
N 174 169 

ΔΗΟΓΟ ΑΠΟΦΟΗΣΩΝ 
ΗΔΚ Δ ΑΔΗ 

Pearson Correlation ,316(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,000   
N 169 170 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Φαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαλ ηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο άληι εζεο 

πι εξνθ νξηώλ γηα ηα ΙΔΚ θαη ηεο ζεώξεζε ο όηη ηα ΙΔΚ ζα έπξεπε λα παξέρνπλ ζηνπο 
απνθ νίηνπο πξόζβ αζε ζ ηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ( εξώηεζε  Β.11 vs Β.16). 
 Correlations 
 

  

αληαπνθξ ίλε
ηαη ζηηο 

απαηηήζ εηο 
ηεο αγνξάο 

Σα ΗΔΚ 
απνηει νύλ κηα 

αλαγθαία 
εθπαηδεπηηθή 

δνκή ζ ην 
ζ ύζ ηεκα ηεο 

επαγγει καηηθή
ο θαηάξηηζ εο. 

αληαπνθξ ίλεηαη ζηηο 
απαηηήζ εηο ηεο αγνξάο 

Pearson Correlation 1 ,237(**) 
Sig. (2-tailed)   ,002 
N 167 164 

Σα ΗΔΚ απνηει νύλ κηα 
αλαγθαία εθπαηδεπηηθή 
δνκή ζ ην ζύζ ηεκα ηεο 
επαγγει καηηθήο 
θαηάξηηζ εο. 

Pearson Correlation ,237(**) 1 
Sig. (2-tailed) 

,002   

N 
164 170 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Φαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαλ ηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο άπνς εο όηη 
ηα ΙΔΚ απνηει νύλ κηα αλαγθαία εθπαηδεπηηθή δνκή ζην ζύ ζηεκα ηεο επαγγει καηηθήο 
θαηάξηηζεο θαη ηεο άπνς εο όηη ε  ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα αληαπνθξίλεηαη ζ ηηο 
απαηηήζεηο ηεο αγνξάο (εξώηεζε  Γ.1 – εξεπλεηηθό εξώηεκα α2 vs Γ.4.α – εξεπλεηηθό 
εξώηεκα α3). 
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8.4 Παξνπζ ίαζε απνηειεζ κάηωλ κε βάζε  ηνλ έιε γρν ζ ηαηηζηηθήο 
ζ εκ αληηθόηεηαο ηεο δηαθνξάο κεηαμύ πνιιώλ  αξηζκεηηθώλ κέζωλ (νκάδωλ) 
ANOVA 

 
 

Κάλνπκε ρξήζε  ηεο πεξηγξαθήο ζηαηηζηηθώλ αλαι ύζεσ λ (παξάγξαθνο 8.1 ε) 
I.) θαη ζπλάγνπκε ηα εμήο απνηει έζκ αηα:  
 
 ANOVA 
 
Ζ πξαθηηθή άζ θεζ ε είλαη θαι ά νξγαλσ κέλε  θαη ι εηηνπξγεί πνι ύ θαι ά. (Γ.10 vs Δηδηθόηεηα ΗΔΚ) 

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 76,419 9 8,491 7,697 ,000 
Within Groups 180,920 164 1,103     
Total 257,339 173       

 
 ANOVA 
 
Σα πξαθηηθά καζήκαηα είλαη απηά πνπ κεηξάλε ζηελ εηδηθόηεηά ζα ο . (Γ.9.β  vs Δηδηθόηεηα ΗΔΚ) 

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 33,600 9 3,733 3,511 ,001 
Within Groups 173,348 163 1,063     
Total 206,948 172       

 
 ANOVA 
 
Λάβαηε ππ' ός ε  ζα ο θαη ηα επαγγει καηηθά  δηθαηώκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθόηεηαο  
(Γ.7.α  vs Δηδηθόηεηα ΗΔΚ) 

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 21,875 9 2,431 2,398 ,014 
Within Groups 165,177 163 1,013     
Total 187,052 172       

 
 ANOVA 
 
κε ηα πξνζ όληα πνπ ζα απνθηήζ εηε ζα κπνξέζ εηε αξγόηεξα λα δηεθδηθήζ εηε θαι ύηεξα κηα ζέζ ε  ζε  έλα 
ηξηηνβάζκην ίδξπκα (Γ.4.η  vs Δηδηθόηεηα ΗΔΚ) 

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 44,072 9 4,897 3,828 ,000 
Within Groups 203,384 159 1,279     
Total 247,456 168       

 
 ANOVA 
 
Δίζ ηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε  κε ην πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκ αηνο ζπνπδώλ ηεο εηδηθόηεηάο ζαο  
(Γ.7  vs Δηδηθόηεηα ΗΔΚ) 

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 51,967 9 5,774 5,575 ,000 
Within Groups 170,890 165 1,036     
Total 222,857 174       
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 ANOVA 
 
Σα ΗΔΚ ζα αλαβαζκίζνπ λ ηηο επαγγει καηηθέο ζαο γλώζ εηο. (Γ.2  vs Δηδηθόηεηα ΗΔΚ) 
 

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 24,620 9 2,736 3,772 ,000 
Within Groups 116,760 161 ,725     
Total 141,380 170       

 
 ANOVA 
 
ζα έρεηε ηελ δπλαηόηεηα επαγγει καηηθήο απνθαηάζ ηαζ εο ζηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νδεγεί ε  
θαηάξηηζ ή ζα ο (Γ.4.β  vs Δηδηθόηεηα ΗΔΚ) 

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 22,072 9 2,452 3,077 ,002 
Within Groups 125,928 158 ,797     
Total 148,000 167       

 
 ANOVA 
 
ζ αο παξέρεη επθαηξ ίεο γηα επαγγει καηηθή εμέι ημε (Γ.4.ε  vs Δηδηθόηεηα ΗΔΚ) 

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 23,307 9 2,590 2,524 ,010 
Within Groups 154,904 151 1,026     
Total 178,211 160       

 
 ANOVA 
 
λα πξνεηνηκαζ ηείηε γηα ηελ ζπλέρηζ ε  ησ λ ζπν πδώλ ζα ο ζε έλα ηξηηνβάζκην ίδξπκα  
(Γ.14.ε  vs Δηδηθόηεηα ΗΔΚ) 

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 51,336 9 5,704 3,226 ,001 
Within Groups 272,292 154 1,768     
Total 323,628 163       

 
 ANOVA 
 
Έρεηε θάλεη αίηεζ ε  γηα επηηαγή (voucher) αξρηθήο επαγγει καηηθήο θαηάξηηζ εο; (Γ.13.α vs ΗΔΚ) 

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 3,793 3 1,264 7,564 ,000 
Within Groups 27,080 162 ,167     
Total 30,873 165       

 
 
 Από ηηο πην πάλσ ζηαηηζηηθέο αλαι ύζεηο (κεηά θαη από ηνλ έι εγρν Bonferroni) 
πξνθύπηεη όηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαλ ηηθή δηαθνξ ά κεηαμύ ησλ δηαθόξ σλ 
εηδηθνηήησλ ησλ ΙΔΚ ζε  ό,ηη αθνξ ά ηηο πην πάλσ εξσηήζεηο: Γ.2, Γ.4.β, Γ.4.ε, Γ.4.η, 
Γ.7, Γ.7.α, Γ.9.β, Γ.10, Γ.13.α, Γ.14.ε. 
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8.5 Παξνπζ ίαζε απ νηειε ζ κάηωλ κε βάζε ηνλ έιε γρν x2 

 

 
Κάλνπκε ρξήζε  ηεο πεξηγξαθήο ζηαηηζηηθώλ αλαι ύζεσ λ (παξάγξαθνο 8.1 ζ)) 

θαη ζπλάγνπκε ηα εμήο απνηει έζκ αηα:  
 
 

Δξώηεζ ε Β .3  
 
 
ΜΔ ΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟΦΟΗΣΖΑΣΔ; 
 
 
 
  
 
 

  

ΦΤΛΟ 

Total ΑΝΓΡΑ ΓΤΝΑΗΚΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΑΡΗΣΑ 2 4 6 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ 13 44 57 
ΚΑΛΑ 20 37 57 
ΜΔΣΡΗΑ 5 27 32 
ΥΔΓΟΝ 
ΚΑΛΑ 11 8 19 

Total 51 120 171 
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 12,367(a) 4 ,015 
Likelihood Ratio 12,084 4 ,017 
Linear-by-Linear 
Association 2,366 1 ,124 

N of Valid Cases 
171     

 
 
 
a  2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,79. 
 
 
 
Παξαηεξνύκε όηη ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην θύ ι ν θαη ηελ βαζκνι νγία 
απνθ νίηεζεο α πό ην Λύθεην. 
 
 
 
 
 
 
 



 239 

Δξώηεζ ε Β .7 
 
 
ΔΥΔΣΔ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ Δ ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΟ 
ΗΓΡΤΜΑ; 
 
 
 
 
 

  

ΦΤΛΟ 

Total ΑΝΓΡΑ ΓΤΝΑΗΚΑ 
ΔΓΓΡΑΦΖ Δ 
ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΟ 
ΗΓΡΤΜΑ 

ΝΑΗ 18 22 40 
ΟΥΗ 34 100 134 

Total 52 122 174 
 
 
 
 
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 5,663(b) 1 ,017     
Continuity 
Correction(a) 4,765 1 ,029     

Likelihood Ratio 5,395 1 ,020     
Fisher's Exact Test       ,029 ,016 
Linear-by-Linear 
Association 5,631 1 ,018     

N of Valid Cases 174         
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,95. 
 
 
 
Παξαηεξνύκε όηη ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην θύ ι ν θαη ηελ εγγξαθή ζην παξει ζόλ 
ζε κ εηαδεπηεξνβάζκην ίδξπκα. 
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Δξώηεζ ε Γ .4.δ  
 
 
ΟΓΖΓΔΗ Δ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΠΟΤ ΣΑΗΡΗΑΕΟΤΝ ΣΖΝ Δ ΗΚΟΝΑ ΠΟΤ 
ΔΥΔΣΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΑΤΣΟ Α 
 
 
 
 
  

  

ΦΤΛΟ 

Total ΑΝΓΡΑ ΓΤΝΑΗΚΑ 
Οδεγεί ζ ε επαγγέι καηα 
πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ 
εηθόλα πνπ έρεηε γηα ηνλ 
εαπηό ζα ο 

ΚΑΘΟΛΟΤ 2 12 14 
ΔΛΑΥΗΣΑ 4 18 22 
ΜΔΣΡΗΑ 11 27 38 
ΠΟΛΤ 27 38 65 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 5 27 32 

Total 49 122 171 
 
 
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 10,531(a) 4 ,032 
Likelihood Ratio 10,820 4 ,029 
Linear-by-Linear 
Association ,839 1 ,360 

N of Valid Cases 
171     

a  1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,01. 
 
 
 
 
 
Παξαηεξνύκε όηη ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην θύ ι ν θαη ηελ ζπγθεθξηκέλε άπνς ε γηα 
ηα ΙΔΚ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 241 

 
 
Δξώηεζ ε Γ .4.η  
 
 
 
 ΜΔ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΘΑ ΑΠΟΚΣΖΔΣΔ ΘΑ ΜΠΟΡΔΔΣΔ 
ΑΡΓΟΣΔΡΑ ΝΑ ΓΗΔΚΓΗΚΖΔΣΔ ΚΑΛΤΣΔΡΑ ΜΗΑ ΘΔΖ Δ ΔΝΑ 
ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΟ ΗΓΡΤΜΑ  
 
 
 
 

  

ΦΤΛΟ 

Total ΑΝΓΡΑ ΓΤΝΑΗΚΑ 
κε ηα πξνζ όληα πνπ ζα 
απνθηήζ εηε ζα κπνξέζ εηε 
αξγόηεξα λα δηεθδηθήζ εηε 
θαι ύηεξα κηα ζέζ ε  ζε  έλα 
ηξηηνβάζκην ίδξπκα 

ΚΑΘΟΛΟΤ 12 7 19 
ΔΛΑΥΗΣΑ 5 21 26 
ΜΔΣΡΗΑ 12 36 48 
ΠΟΛΤ 16 34 50 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 2 24 26 

Total 47 122 169 
 
 
 
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 18,645(a) 4 ,001 
Likelihood Ratio 18,573 4 ,001 
Linear-by-Linear 
Association 7,662 1 ,006 

N of Valid Cases 
169     

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,28. 
 
 
 
Παξαηεξνύκε όηη ππάξρεη ζρέζε α λάκεζα  ζην θύ ι ν θαη ηελ ζπγθεθξηκέλε άπνς ε γηα 
ηα ΙΔΚ. 
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Δξώηεζ ε Γ .9 
 
 
 
 
ΘΔΩΡΔΗΣΔ ΟΣΗ Ο ΑΡΗΘΜΟ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΗΝΑΗ ΔΠΑΡΚΖ  
 
 
 
 
 
  

  

ΦΤΛΟ 

Total ΑΝΓΡΑ ΓΤΝΑΗΚΑ 
Θεσ ξείηε όηη ν 
αξηζκόο ησ λ 
καζεκάησ λ 
είλαη επαξθήο 

ΚΑΘΟΛΟΤ 5 2 7 
ΔΛΑΥΗΣΑ 1 14 15 
ΜΔΣΡΗΑ 16 33 49 
ΠΟΛΤ 22 53 75 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 5 23 28 

Total 49 125 174 
 
 
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 11,912(a) 4 ,018 
Likelihood Ratio 12,202 4 ,016 
Linear-by-Linear 
Association 1,723 1 ,189 

N of Valid Cases 
174     

a  2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,97. 
 
 
 
 
Παξαηεξνύκε όηη ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην θύ ι ν θαη ηελ ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε 
γηα ηα ΙΔΚ. 
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Δξώηεζ ε Γ .13.γ 
 
 
 
 
ΠΟΛΛΟΗ ΠΟΤΓΑΣΔ ΔΡΥΟΝΣΑΗ ΣΑ ΗΔΚ ΔΠΔΗΓΖ ΑΚΡΗΒΩ 
ΤΠΑΡΥΔΗ Ζ ΔΠΗΓΟΣΖΖ (VOUCHER) ΚΑΗ ΚΑΛΤΠΣΟΤΝ ΔΣΗ 
ΜΔΡΗΚΔ ΑΠΟ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ.  
 
 
 
 

  

ΦΤΛΟ 

Total ΑΝΓΡΑ ΓΤΝΑΗΚΑ 
Πνι ι νί ζπν πδαζηέο 
έξρνληαη ζηα ΗΔΚ επεηδή 
αθξηβώο ππάξρεη ε  
επηδόηεζ ε  (voucher) θαη 
θαι ύπηνπλ έηζ η κεξηθέο 
από ηηο αλάγθεο ησ λ 
ζ πνπδώλ ηνπο. 

ΚΑΘΟΛΟΤ 15 22 37 
ΔΛΑΥΗΣΑ 10 31 41 
ΜΔΣΡΗΑ 7 41 48 
ΠΟΛΤ 9 15 24 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 7 10 17 

Total 48 119 167 
 
 
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 9,774(a) 4 ,044 
Likelihood Ratio 10,159 4 ,038 
Linear-by-Linear 
Association ,007 1 ,933 

N of Valid Cases 
167     

a  1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,89. 
 
 
 
 
Παξαηεξνύκε όηη ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην θύ ι ν θαη ηελ ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε 
γηα ηα ΙΔΚ. 
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Δξώηεζ ε Γ .13.α 
  
 
 
 
 
ΔΥΔΣΔ ΚΑΝΔΗ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΣΑΓΖ (VOUCHER) ΑΡΥΗΚΖ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ;  
 
 
 
 

  

Έρεηε θάλεη αίηεζ ε  γηα 
επηηαγή (voucher) 

αξρηθήο επαγγει καηηθήο 
θαηάξηηζ εο; 

Total NAI OXI 
ΗΔΚ ΑΗΓΑΛΔΩ 45 5 50 

ΓΑΛΑΣΗΟΤ 17 18 35 
ΓΛΤΦΑΓΑ 52 13 65 
ΚΟΡΗΝΘΟΤ-
ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ 11 5 16 

Total 125 41 166 
 
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 20,395(a) 3 ,000 
Likelihood Ratio 19,661 3 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 1,318 1 ,251 

N of Valid Cases 
166     

a  1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,95. 
 
 
 
 
Παξαηεξνύκε όηη ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην ΙΔΚ θαη ηελ ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε  
γηα ηα voucher.  
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Δξώηεζ ε Β .17 
 
 
Ο ΛΟΓΟ ΠΟΤ ΑΤΣΖ Σ Ζ ΣΗΓΜΖ ΓΔΝ ΤΝΔΥΗΕΔΣΔ ΠΟΤΓΔ Δ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΟ ΗΓΡΤΜΑ 
 
  
 

  

ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΓΝΩΔΗ ΠΑΣΔΡΑ 

Total ΓΖ ΜΟΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΗΔΚ ΑΔΗ-ΣΔΗ 
ΜΔΣΑΠΣΤ

ΥΗΑΚΟ 
ΜΖ ΤΝΔΥΗΖ 
Δ ΑΔΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΛΟΓΟΗ 7 14 14 1 8 0 44 
ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ 15 17 47 16 17 7 119 

Total 22 31 61 17 25 7 163 

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 12,709(a) 5 ,026 
Likelihood Ratio 15,247 5 ,009 
Linear-by-Linear 
Association 2,512 1 ,113 

N of Valid Cases 
163     

a  2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,89. 
 
Παξαηεξνύκε όηη ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην ι όγν πνπ δελ ζπλερίδνπλ ζε ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ζηηο γξακκαηηθέο γλώζ εηο ηνπ παηέξα.  
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Δξώηεζ ε Β .10 
 
 
ΜΔ ΣΑ ΖΜΔΡ ΗΝΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΟΠΔΤΔΣΔ ΝΑ ΤΝΔΥΗΔΣΔ ΣΟ 
ΜΔΛΛΟΝ ΣΗ ΠΟΤΓΔ Α Δ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΟ ΗΓΡΤΜΑ; 
 
 
 
 
 

  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ 

Total 
18 ΔΩ 20 

ΔΣΩΝ 
21 ΔΩ 24 

ΔΣΩΝ 
25 ΔΩ 30 

ΔΣΩΝ 
ΑΝΩ ΣΩΝ 
30 ΔΣΩΝ 

ΘΑ ΤΝΔΥΗΔΣΔ 
Δ ΑΔΗ 

ΝΑΗ 30 7 5 4 46 
ΟΥΗ 12 12 7 7 38 
ΓΔΝ ΓΝΩΡΗΕΩ ΑΚΟΜΖ 58 16 7 7 88 

Total 100 35 19 18 172 
 
 
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 14,674(a) 6 ,023 
Likelihood Ratio 14,665 6 ,023 
Linear-by-Linear 
Association ,626 1 ,429 

N of Valid Cases 
172     

a  3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,98. 
 
 
 
Παξαηεξνύκε όηη ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζηελ εξώηεζε  αλ ζα ζπλερίζνπ λ ζε  
ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ηελ ει ηθία ησλ θαηαξηηδνκέλσλ. 
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Δξώηεζ ε Β .17  (ρωξίο λα ππάξρεη ζρέζε)  
 
 
Ο ΛΟΓΟ ΠΟΤ ΑΤΣΖ Σ Ζ ΣΗΓΜΖ ΓΔΝ ΤΝΔΥΗΕΔΣΔ ΠΟΤΓΔ Δ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΟ ΗΓΡΤΜΑ 
 
 
  

  

ΜΖ ΤΝΔΥΗΖ Δ ΑΔΗ 

Total 
ΟΗΚΟΝΟΜΗ
ΚΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ 

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΑ 13 34 47 
ΓΤΝΑΗΚΑ 32 90 122 

Total 45 124 169 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,036(b) 1 ,851     
Continuity 
Correction(a) ,000 1 1,000     

Likelihood Ratio ,035 1 ,851     
Fisher's Exact Test       ,848 ,497 
Linear-by-Linear 
Association ,035 1 ,851     

N of Valid Cases 169         
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,51. 
 
Παξαηεξνύκε όηη θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην ι όγν πνπ δελ ζπλερίδνπλ ζε ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ην θύι ν.  
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ΜΖ ΤΝΔΥΗΖ Δ ΑΔΗ 

Total 
ΟΗΚΟΝΟΜΗ
ΚΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ 

ΑΛΛΟΔΘΝΔΗ ΔΛΛΖΝ ΗΚΖ 
ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΑ 41 108 149 

ΑΛΛΖ 
ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΑ 3 16 19 

Total 44 124 168 
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,199(b) 1 ,274     
Continuity 
Correction(a) ,669 1 ,413     

Likelihood Ratio 1,316 1 ,251     
Fisher's Exact Test       ,407 ,211 
Linear-by-Linear 
Association 1,192 1 ,275     

N of Valid Cases 168         
a  Computed only for a 2x2 table 
b  1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,98. 
 
 
Παξαηεξνύκε όηη θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην ι όγν πνπ δελ ζπλερίδνπλ ζε ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ηελ εζληθόηεηα. 
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ΜΖ ΤΝΔΥΗΖ Δ ΑΔΗ 

Total 
ΟΗΚΟΝΟΜΗ
ΚΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 
ΠΑΣΔΡΑ 

ΓΖ ΜΟΗΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 9 11 20 
ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 13 26 39 
ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟ
 10 42 52 

ΑΓΡΟΣΖ - ΓΔΩΡΓΟ - 
ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΟ 1 2 3 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ 5 20 25 
ΑΝΔΡΓΟ 4 5 9 
ΟΡΦΑΝΟ 1 3 4 

Total 43 109 152 
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 7,409(a) 6 ,285 
Likelihood Ratio 7,292 6 ,295 
Linear-by-Linear 
Association ,784 1 ,376 

N of Valid Cases 
152     

a  5 cells (35,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,85. 
 
Παξαηεξνύκε όηη θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην ι όγν πνπ δελ ζπλερίδνπλ ζε ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ην επάγγει κα ηνπ παηέξα. 
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ΜΖ ΤΝΔΥΗΖ Δ ΑΔΗ 

Total 
ΟΗΚΟΝΟΜΗ
ΚΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 
ΜΖΣΔΡΑ 

ΓΖ ΜΟΗΟ 
ΤΠΑΛΛΖΛΟ 6 9 15 

ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 10 29 39 
ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝ
Ζ 3 15 18 

ΟΗΚΗΑΚΑ 12 34 46 
ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ 1 7 8 
ΑΝΔΡΓΖ 10 13 23 
ΟΡΦΑΝΟ 1 3 4 

Total 43 110 153 
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 6,099(a) 6 ,412 
Likelihood Ratio 6,108 6 ,411 
Linear-by-Linear 
Association ,211 1 ,646 

N of Valid Cases 
153     

a  4 cells (28,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,12. 
 
 
Παξαηεξνύκε όηη θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην ι όγν πνπ δελ ζπλερίδνπλ ζε ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ην επάγγει κα ηεο κεηέξαο. 
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ΜΖ ΤΝΔΥΗΖ Δ ΑΔΗ 

Total 
ΟΗΚΟΝΟΜΗ
ΚΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ 

ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ 
ΓΝΩΔΗ 
ΜΖΣΔΡΑ 

ΓΖ ΜΟΣΗΚΟ 7 11 18 
ΓΤΜΝΑΗΟ 8 19 27 
ΛΤΚΔΗΟ 21 56 77 
ΗΔΚ 0 13 13 
ΑΔΗ-ΣΔΗ 8 18 26 
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 1 6 7 

Total 45 123 168 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 6,989(a) 5 ,221 
Likelihood Ratio 10,308 5 ,067 
Linear-by-Linear 
Association ,935 1 ,334 

N of Valid Cases 
168     

a  3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,88. 
 
 
Παξαηεξνύκε όηη θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην ι όγν πνπ δελ ζπλερίδνπλ ζε ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ηηο γξακκαηηθέο γλώζεηο ηεο 
κεηέξαο. 
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ΜΖ ΤΝΔΥΗΖ Δ ΑΔΗ 

Total 
ΟΗΚΟΝΟΜΗ
ΚΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ 

ΣΤΠΟ 
ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 
/ ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ 34 101 135 

ΔΠΑΛ / ΣΔΛ 9 20 29 
ΣΔΔ 2 3 5 

Total 45 124 169 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square ,890(a) 2 ,641 
Likelihood Ratio ,845 2 ,655 
Linear-by-Linear 
Association ,870 1 ,351 

N of Valid Cases 
169     

a  2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,33. 
 
Παξαηεξνύκε όηη θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην ι όγν πνπ δελ 
ζπλερίδνπλ ζε ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ηνλ ηύπν ηνπ ζρνι είνπ. 
  

  

ΜΖ ΤΝΔΥΗΖ Δ ΑΔΗ 

Total 
ΟΗΚΟΝΟΜΗ
ΚΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΑΡΗΣΑ 0 5 5 
ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ 11 46 57 
ΚΑΛΑ 17 37 54 
ΜΔΣΡΗΑ 11 20 31 
ΥΔΓΟΝ 
ΚΑΛΑ 5 12 17 

Total 44 120 164 
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 5,316(a) 4 ,256 
Likelihood Ratio 6,636 4 ,156 
Linear-by-Linear 
Association 3,194 1 ,074 

N of Valid Cases 
164     

a  3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,34. 
 
Παξαηεξνύκε όηη θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην ι όγν πνπ δελ 
ζπλερίδνπλ ζε ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ηελ βαζκνι νγία απνθ νίηεζεο α πό ην Λύθεην. 
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ΜΖ ΤΝΔΥΗΖ Δ ΑΔΗ 

Total 
ΟΗΚΟΝΟΜΗ
ΚΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ 

ΥΟΛΗΚΖ - 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΚΑΚΖ 0 2 2 
ΑΓΗΑΦΟΡΖ 2 10 12 
ΜΔΣΡΗΑ 25 50 75 
ΚΑΛΖ 15 40 55 
ΠΟΛΤ ΚΑΛΖ 3 22 25 

Total 45 124 169 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 5,811(a) 4 ,214 
Likelihood Ratio 6,785 4 ,148 
Linear-by-Linear 
Association ,877 1 ,349 

N of Valid Cases 
169     

a  3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,53. 
 
Παξαηεξνύκε όηη θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην ι όγν πνπ δελ 
ζπλερίδνπλ ζε ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ηελ ζρνι ηθή εκπεηξία από ην Λύθεην. 
 
 

  

ΜΖ ΤΝΔΥΗΖ Δ ΑΔΗ 

Total 
ΟΗΚΟΝΟΜΗ
ΚΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΓΔΝΝΖΖ 

18 ΔΩ 20 ΔΣΩΝ 23 78 101 
21 ΔΩ 24 ΔΣΩΝ 10 23 33 
25 ΔΩ 30 ΔΣΩΝ 6 12 18 
ΑΝΩ ΣΩΝ 30 ΔΣΩΝ 4 10 14 

Total 43 123 166 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 1,418(a) 3 ,701 
Likelihood Ratio 1,393 3 ,707 
Linear-by-Linear 
Association ,909 1 ,340 

N of Valid Cases 
166     

a  2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,63. 
 
Παξαηεξνύκε όηη θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ζ ρέζε αλάκεζα  ζην ι όγν πνπ δελ 
ζπλερίδνπλ ζε ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ηελ ει ηθία. 
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Δξώηεζ ε Β .10 (ρωξίο λα ππάξρεη ζρέζε)  
 
ΜΔ ΣΑ ΖΜΔΡ ΗΝΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΟΠΔΤΔΣΔ ΝΑ ΤΝΔΥΗΔΣΔ ΣΟ 
ΜΔΛΛΟΝ ΣΗ ΠΟΤΓΔ Α Δ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΟ ΗΓΡΤΜΑ; 
  

  

ΘΑ ΤΝΔΥΗΔΣΔ Δ ΑΔΗ 

Total ΝΑΗ ΟΥΗ 

ΓΔΝ 
ΓΝΩΡΗΕΩ 
ΑΚΟΜΖ 

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΑ 15 13 24 52 
ΓΤΝΑΗΚΑ 32 27 64 123 

Total 47 40 88 175 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square ,509(a) 2 ,775 
Likelihood Ratio ,509 2 ,775 
Linear-by-Linear 
Association ,385 1 ,535 

N of Valid Cases 
175     

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,89. 
 
Παξαηεξνύκε όηη θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ζ ρέζε αλάκεζα  ζ ηελ εξώηεζε αλ ζα 
ζπλερίζνπ λ ζε ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ην θύι ν ησλ θαηαξηηδνκέλσλ. 
  

  

ΘΑ ΤΝΔΥΗΔΣΔ Δ ΑΔΗ 

Total ΝΑΗ ΟΥΗ 

ΓΔΝ 
ΓΝΩΡΗΕΩ 
ΑΚΟΜΖ 

ΑΛΛΟΔΘΝΔΗ ΔΛΛΖΝ ΗΚΖ 
ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΑ 41 36 77 154 

ΑΛΛΖ 
ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΑ 6 3 10 19 

Total 47 39 87 173 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square ,608(a) 2 ,738 
Likelihood Ratio ,646 2 ,724 
Linear-by-Linear 
Association ,013 1 ,911 

N of Valid Cases 
173     

a  1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,28. 
 
Παξαηεξνύκε όηη θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ζ ρέζε αλάκεζα  ζ ηελ εξώηεζε αλ ζα 
ζπλερίζνπ λ ζε ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ηελ εζληθόηεηα ησλ θαηαξηηδνκέλσλ. 
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ΘΑ ΤΝΔΥΗΔΣΔ Δ ΑΔΗ 

Total ΝΑΗ ΟΥΗ 

ΓΔΝ 
ΓΝΩΡΗΕΩ 
ΑΚΟΜΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ 
ΓΝΩΔΗ 
ΠΑΣΔΡΑ 

ΓΖ ΜΟΣΗΚΟ 5 8 10 23 
ΓΤΜΝΑΗΟ 6 7 19 32 
ΛΤΚΔΗΟ 14 11 37 62 
ΗΔΚ 8 5 5 18 
ΑΔΗ-ΣΔΗ 9 6 10 25 
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 2 3 3 8 

Total 44 40 84 168 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 11,740(a) 10 ,303 
Likelihood Ratio 11,506 10 ,319 
Linear-by-Linear 
Association 2,666 1 ,102 

N of Valid Cases 
168     

a  5 cells (27,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,90. 
 
Παξαηεξνύκε όηη θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ζ ρέζε αλάκεζα  ζ ηελ εξώηεζε αλ ζα 
ζπλερίζνπ λ ζε ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ηηο γξακκαηηθέο γλώζ εηο ηνπ παηέξα. 
  

  

ΘΑ ΤΝΔΥΗΔΣΔ Δ ΑΔΗ 

Total ΝΑΗ ΟΥΗ 

ΓΔΝ 
ΓΝΩΡΗΕΩ 
ΑΚΟΜΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ 
ΓΝΩΔΗ 
ΜΖΣΔΡΑ 

ΓΖ ΜΟΣΗΚΟ 7 9 5 21 
ΓΤΜΝΑΗΟ 2 6 19 27 
ΛΤΚΔΗΟ 25 13 39 77 
ΗΔΚ 3 4 6 13 
ΑΔΗ-ΣΔΗ 7 6 14 27 
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 1 2 5 8 

Total 45 40 88 173 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 16,374(a) 10 ,089 
Likelihood Ratio 17,719 10 ,060 
Linear-by-Linear 
Association ,486 1 ,486 

N of Valid Cases 
173     

a  6 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,85. 
 
Παξαηεξνύκε όηη θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ζ ρέζε αλάκεζα  ζ ηελ εξώηεζε αλ ζα 
ζπλερίζνπ λ ζε ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ηηο γξακκαηηθέο γλώζ εηο ηεο κεηέξαο. 
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ΘΑ ΤΝΔΥΗΔΣΔ Δ ΑΔΗ 

Total ΝΑΗ ΟΥΗ 

ΓΔΝ 
ΓΝΩΡΗΕΩ 
ΑΚΟΜΖ 

ΣΤΠΟ 
ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 
/ ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ 41 29 68 138 

ΔΠΑΛ / ΣΔΛ 4 9 18 31 
ΣΔΔ 2 1 2 5 

Total 47 39 88 174 
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 4,209(a) 4 ,379 
Likelihood Ratio 4,653 4 ,325 
Linear-by-Linear 
Association ,629 1 ,428 

N of Valid Cases 
174     

a  3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,12. 
 
Παξαηεξνύκε όηη θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ζ ρέζε αλάκεζα  ζ ηελ εξώηεζε αλ ζα 
ζπλερίζνπ λ ζε ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ηνλ ηύπν ηνπ Λπθείνπ απνθ νίηεζεο.  
 
 

  

ΘΑ ΤΝΔΥΗΔΣΔ Δ ΑΔΗ 

Total ΝΑΗ ΟΥΗ 

ΓΔΝ 
ΓΝΩΡΗΕΩ 
ΑΚΟΜΖ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΑΡΗΣΑ 2 1 3 6 
ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ 19 12 26 57 
ΚΑΛΑ 14 15 27 56 
ΜΔΣΡΗΑ 4 6 22 32 
ΥΔΓΟΝ 
ΚΑΛΑ 5 5 8 18 

Total 44 39 86 169 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 7,103(a) 8 ,526 
Likelihood Ratio 7,362 8 ,498 
Linear-by-Linear 
Association 1,766 1 ,184 

N of Valid Cases 
169     

a  5 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,38. 
 
Παξαηεξνύκε όηη θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ζ ρέζε αλάκεζα  ζ ηελ εξώηεζε αλ ζα 
ζπλερίζνπ λ ζε ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ηελ βαζκνι νγία ηνπ Λπθείνπ. 
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ΘΑ ΤΝΔΥΗΔΣΔ Δ ΑΔΗ 

Total ΝΑΗ ΟΥΗ 

ΓΔΝ 
ΓΝΩΡΗΕΩ 
ΑΚΟΜΖ 

ΥΟΛΗΚΖ - 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΚΑΚΖ 0 0 2 2 
ΑΓΗΑΦΟΡΖ 6 3 6 15 
ΜΔΣΡΗΑ 21 17 37 75 
ΚΑΛΖ 11 14 32 57 
ΠΟΛΤ ΚΑΛΖ 9 6 11 26 

Total 47 40 88 175 
 
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 5,948(a) 8 ,653 
Likelihood Ratio 6,706 8 ,569 
Linear-by-Linear 
Association ,000 1 ,993 

N of Valid Cases 
175     

a  5 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46. 
 
Παξαηεξνύκε όηη θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ζ ρέζε αλάκεζα  ζ ηελ εξώηεζε αλ ζα 
ζπλερίζνπ λ ζε ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ηελ ζρνι ηθή εκπεηξία ηνπ Λπθείνπ. 
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9. Αλάιπζ ε – πδήηεζε  

 

9.1 Αλάιπζ ε – εξκε λεία – ζύγθξηζε κ ε απνηειέζκα ηα άιιω λ εξεπλώλ 

 

Δίλαη ζαθέο από ηελ αξρή όηη ην κέγεζνο ηεο παξνύζα ο εξγαζίαο / 

έξεπλαο (κηθξήο θι ίκαθαο έξεπλα) δελ είλαη από κόλν ηνπ ηθαλό γηα 

γεληθεύζεηο ζπκπεξαζκ άησλ θαη επξεκάησλ πνπ ζπγθεληξώζεθαλ. Δλ 

ηνύηνηο, αθνι νπζώληαο ηελ ζεηξά ησλ απαληήζεσ λ γηα θάζε εξεπλεηηθό 

εξώηεκα, κπνξεί θαλείο λα αλαι ύζεη θαη λα εξκελεύζεη αξθεηά από ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαξηηδόκελσλ ζηα ΓΙΔΚ, ην θνηλσληθννηθνλνκηθό ηνπο 

ππόβαζξν, ηηο επηδόζεηο ηνπο ζην ζρν ι είν, ηηο πξνζδνθ ίεο ηνπο γηα ηε 

ζπλέρηζε ησλ ζπ νπδώλ ηνπο, είηε ηελ εύξεζε κ ηαο εξγαζίαο. 

Σπγθξίζ εηο κε άι ι εο έξεπλεο κπνξνύ λ λα γίλνπλ, θπξίσ ο από ζηνηρεία 

πνπ έρνπκε από ην εμσηεξηθό θαη ι ηγόηεξν  από ηελ Δι ι άδα, αθνύ  εδώ δελ 

ππάξρνπλ νξγαλσκέλεο πξνεγ νύκελεο έξεπλεο γηα θαηαξηηδόκελνπο ηεο κε 

Παλεπηζηεκηαθήο κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θα η θαηάξηηζεο.  

 

9.2 Θεωξεηηθέο ζπλέπεηεο – εγθπξόηεηα 

 

Η εγθπξόηεηα ζα κπνξνύζε λα πξνέι ζεη (ει εγρζεί) είηε από ηελ 

επαλάι ες ε  ηεο πξνζπ άζεηαο ζε επόκελν ζρν ι ηθό εμάκελν θαηάξηηζεο, είηε 

δεκηνπξγώληαο ηε βάζε δεδνκέλσλ γηα κηα δηαρξνληθή έξεπλα. Τν 

πεξηβάιι νλ (θνηλσληθννηθνλνκηθό) αι ι ά θαη ηα δηάθν ξα πι αίζηα πνπ ζπλερώο 

δεκηνπξγνύληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ εξεπλεηηθώλ απηώλ πξνζ παζεηώλ 

είλαη εθείλα πνπ θαζνξίδνπλ ηόζν ηελ πνξεία ηεο θάζε εξεπλεηηθήο 

πξνζπ άζεηαο, όζν  θαη ηελ εμαγσγή  ζπκπεξαζκ άησλ γηα ηελ εγθπξόηεηα ησλ 

απνηει εζκ άησλ.   

 

9.3 ηήξημε ηωλ εξεπλεηηθώλ εξωηεκάηωλ 

 

Σηνλ πίλαθα 7.3 ππάξρεη ε  αληηζηνηρία κεηαμύ ησλ εξεπλεηηθώλ 

εξσηεκάησλ (παξ. 7.2) θαη ησλ εξσηήζεσ λ ηνπ εξσηεκαηνι νγίνπ. Θεσξν ύκε 

όηη ε  κεηαηξνπή ησλ γεληθώλ ζθ νπώλ θαη ζηόρσλ ζε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

(παξ. 7.2) θαη ησλ εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ  ζηε ζπλέρεηα ζε ζπγθεθξηκέλα 
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ζπκπαγή θαη απηά εξσηήκαηα (ησλ εξσηεκαηνι νγίσλ – Παξάξηεκα Γ) έδσζε 

ηε δπλαηόηεηα ζπγθέληξσζ εο ελόο αμηνπνηήζηκνπ πι ηθνύ γηα πεξαηηέξσ  

επεμεξγαζία θ αη απαληήζεσ λ ζηα ηεζέληα εξεπλεηηθά εξσ ηήκαηα. 

 

9.4 Ηζρπξά ζεκ εία θαη πεξηνξ ηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Σηα ηζρπξά ζεκεία ηεο έξεπλαο ζα κπνξνύ ζακε λα θαηαηάμνπκε: 

 Τελ ζαθήλεηα ησλ ζθνπώλ θαη ησλ ζηόρσ λ 

 Τελ θαζαξόηεηα/δηαύγεηα ησλ εξεπλεηηθώλ εξσ ηεκάησλ 

 Τελ ι εηηνπξγηθνπνίεζε  ηεο κεζνδνι νγίαο κε ηελ θαηάζηξσζ ε 

ζπκπαγώλ θαη ζαθώλ εξσηεκάησλ/εξσ ηήζεσ λ 

 Τελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ εξσ ηεκαηνι νγίνπ 

 Τελ επί ηόπνπ ζπκπι ήξσζ ε ηνπ ηειηθνύ εξσ ηεκαηνι νγίνπ  

 Τελ δηακόξθ σζ ε ηνπ εξσηεκαηνι νγίνπ θαηά κέξε, ζύ κθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο δηεζλνύο βηβι ηνγξαθίαο 

 Τελ ύπαξμε 177 ζπκπι εξσκ έλσλ εξσηεκαηνι νγίσ λ, δίλνληαο ζην 

δείγκα έλα ζθ άι κα κηθξόηεξν ηνπ 7% γηα επίπεδν εκπηζηνζύλεο 95% 

 Τελ αληαπόθξηζε ηνπ 3% ηνπ ζπλνι ηθνύ πι εζπζκ νύ ησλ 

θαηαξηηδόκελσλ ζηα ΓΙΔΚ 

 Τελ αληαπόθξηζε θαηαξηηδόκελσλ από 10 δηαθνξ εηηθέο εηδηθόηεηεο 

(πεξίπνπ ην 5% ησλ εηδηθνηήησλ) 

 Τελ αληαπόθξηζε θαηαξηηδόκελσλ από 4 δηαθνξ εηηθά ΙΔΚ (πεξίπνπ ην 

4% ησλ ΙΔΚ ηεο ΓΓΓΒΜ) 

 

Γηα ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο έξεπλαο έρνπκε αλαθεξζεί ζ ηελ παξάγξαθν 4.4 . 

 

9.5 Οκνηόηεηεο θαη δηαθνξ έο κε άιιεο έξ επλεο 

 

Μνι νλόηη ε  παξνύζα  έξεπλα δελ πξνζθ έξεηαη γηα γξήγνξεο θαη απζαίξεηεο 

γεληθεύζεηο, ηζρπξηδόκαζηε όηη νη πην θάησ δηαπηζηώζεηο / απνηει έζκ αηα (βι . θαη 

παξ. 8) ζπγθι ίλνπλ κε ηα γεληθόηεξα ζπκπεξάζκ αηα ηεο δηεζλνύο βηβι ηνγξαθίαο πνπ 

αλαπηύρζεθε ζηελ παξ. 6.  
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 Υπάξρεη ζρέζ ε αλάκεζα  ζην θύι ν θαη ηελ βαζκνι νγία απνθ νίηεζ εο από ην 

Λύθεην. 

 Υπάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην θύι ν θαη ηελ εγγξαθή ζην παξει ζόλ ζε 

κεηαδεπηεξνβάζκην ίδξπκα. 

 Υπάξρεη ζ ρέζε αλάκεζα  ζην θύι ν θαη ζηελ άπνς ε όηη ε  θνί ηεζε ζηα ΙΔΚ 

νδε γεί ζε επαγγέι καηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ εηθόλα πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηό 

ηνπο. 

 Υπάξρεη ζρέζε  αλάκεζα  ζην θύι ν θαη ζηελ άπνς ε γηα ηα ΙΔΚ όηη κε ηα 

πξνζόληα πνπ ζα απνθηήζνπ λ ζα κπνξέζνπ λ αξγόηεξα λα δηεθδηθήζν πλ 

θαι ύηεξα κηα ζέζε ζε έ λα ηξηηνβάζκην ίδξπκα. 

 Υπάξρεη ζρέζ ε αλάκεζ α ζην θύι ν θαη ηελ ζεώξεζε  γηα ηα ΙΔΚ όηη ν 

αξηζκόο ησλ καζε κάησλ είλαη επαξθήο 

 Υπάξρεη ζ ρέζε αλάκεζα  ζην θύι ν θαη ηελ ζεώξεζε  γηα ηα ΙΔΚ όηη πνι ι νί 

ζπνπδαζηέο έξρνληαη ζηα ΙΔΚ επεηδή αθξηβώο ππάξρεη ε  επηδόηεζε 

(voucher) θαη θαι ύπηνπλ έηζη κεξηθέο από ηηο αλάγθεο ησλ ζπνπδώλ ηνπο. 

  Υπάξρεη ζ ρέζε αλάκεζ α ζην ΙΔΚ (δηαθνξ εηηθή ζε θάζε ΙΔΚ) θαη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζεώξεζε  γηα ηα voucher. 

   Υπάξρεη ζρέζ ε αλάκεζα  ζην ι όγν πνπ δελ ζπλερίδνπλ ζε ηξηηνβάζκην 

ίδξπκα θαη ζηηο γξακκαηηθέο γλώζ εηο ηνπ παηέξα. 

  Υπάξρεη ζ ρέζε αλάκεζα  ζην αλ ζα ζπλερίζνπ λ ζε ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη 

ηελ ε ι ηθία ησλ θαηαξηηδνκέλσλ.  

 

Από ηηο ζηαηηζηηθέο αλαι ύζεηο ηηο έξεπλαο πξνθύπηεη όηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαλ ηηθή δηαθνξ ά κεηαμύ ησλ δηαθόξ σλ εηδηθνηήησλ ησλ ΙΔΚ (θαη θαη’ επέθηαζε 

θαη ησλ ΙΔΚ) ζε ό,ηη αθν ξά ηα πην θάησ ζέκαηα: 

  Η πξαθηηθή άζθ εζε εί λαη θαι ά νξγαλσκέλε θαη ι εηηνπξγεί πνι ύ θαι ά.  

 Τα πξαθηηθά καζήκαηα είλαη απηά πνπ κεηξάλε ζηελ εηδηθόηεηα. 

  Πάξζεθ αλ ππ' ός ε  θαη ηα επαγγει καηηθά  δηθαηώκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εηδηθόηεηαο. 

  Με ηα πξνζόληα πνπ ζα απνθηήζνπ λ ζα κπνξέζνπ λ αξγόηεξα λα 

δηεθδηθήζνπ λ θαι ύηεξα κηα ζέζε ζε έλα  ηξηηνβάζκην ίδξπκα.  

 Υπάξρεη ηθαλνπνίεζε  κε ην πεξηερόκελν ηνπ πξνγξά κκαηνο ζπνπδώλ ηεο 

εηδηθόηεηαο. 

 Τα ΙΔΚ ζα αλαβαζκίζνπ λ ηηο επαγγει καηηθέο ηνπο γλώζ εηο. 
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  Θα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα επαγγει καηηθήο απνθαηάζηαζεο ζηνπο ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο νδε γεί ε  θαηάξηηζή ηνπο. 

  Παξέρνληαη επθαηξίεο γηα επαγγει καηηθή εμέι ημε . 

  Θα πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ ζπνπδώλ ζαο ζε έλα ηξηηνβάζκην 

ίδξπκα. 

  Έρνπλ θάλεη αίηεζε γηα επηηαγή (voucher) αξρηθήο επαγγει καηηθήο 

θαηάξηηζεο. 

 

 Δπίζεο παξαηεξνύκε όηη θαίλεηαη (εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ει ι εληθώλ ΓΙΔΚ): 

 λα κελ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην ι όγν πνπ δελ ζπλερίδνπλ ζε ηξηηνβάζκην 

ίδξπκα θαη ην θύι ν. 

 λα κελ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην ι όγν πνπ δελ ζπλερίδνπλ ζε ηξηηνβάζκην 

ίδξπκα θαη ηελ εζληθόηεηα. 

 λα κελ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην ι όγν πνπ δελ ζπλερίδνπλ ζε ηξηηνβάζκην 

ίδξπκα θαη ην επάγγει κα ηνπ παηέξα. 

 λα κελ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην ι όγν πνπ δελ ζπλερίδνπλ ζε ηξηηνβάζκην 

ίδξπκα θαη ην επάγγει κα ηεο κεηέξαο. 

 λα κελ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην ι όγν πνπ δελ ζπλερίδνπλ ζε ηξηηνβάζκην 

ίδξπκα θαη ηηο γξακκαηηθέο γλώζ εηο ηεο κεηέξαο. 

 λα κελ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην ι όγν πνπ δελ ζπλερίδνπλ ζε ηξηηνβάζκην 

ίδξπκα θαη ηνλ ηύπν ηνπ ζρνι είνπ. 

 λα κελ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην ι όγν πνπ δελ ζπλερίδνπλ ζε ηξηηνβάζκην 

ίδξπκα θαη ηελ βαζκνι νγία απνθ νίηεζ εο από ην Λύθεην. 

 λα κελ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην ι όγν πνπ δελ ζπλερίδνπλ ζε ηξηηνβάζκην 

ίδξπκα θαη ηελ ζρνι ηθή εκπεηξία από ην Λύθεην. 

 λα κελ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα  ζην ι όγν πνπ δελ ζπλερίδνπλ ζε ηξηηνβάζκην 

ίδξπκα θαη ηελ ει ηθία. 

 λα κελ ππάξρεη ζρέζε  αλάκεζα  ζηελ εξώηεζε αλ ζα ζπλερίζνπ λ ζε 

ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ην θύι ν ησλ θαηαξηηδνκέλσλ. 

 λα κελ ππάξρεη ζρέζε  αλάκεζα  ζηελ εξώηεζε αλ ζα ζπλερίζνπ λ ζε 

ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ηελ εζληθόηεηα ησλ θαηαξηηδνκέλσλ. 

 λα κελ ππάξρεη ζρέζε  αλάκεζα  ζηελ εξώηεζε αλ ζα ζπλερίζνπ λ ζε 

ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ηηο γξακκαηηθέο γλώζ εηο ηνπ παηέξα. 
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 λα κελ ππάξρεη ζρέζε  αλάκεζα  ζηελ εξώηεζε αλ ζα ζπλερίζνπ λ ζε 

ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ηηο γξακκαηηθέο γλώζ εηο ηεο κεηέξαο. 

 λα κελ ππάξρεη ζρέζε  αλάκεζα  ζηελ εξώηεζε αλ ζα ζπλερίζνπ λ ζε 

ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ηνλ ηύπν ηνπ Λπθείνπ απνθ νίηεζεο.  

 λα κελ ππάξρεη ζρέζε  αλάκεζα  ζηελ εξώηεζε αλ ζα ζπλερίζνπ λ ζε 

ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ηελ βαζκνι νγία ηνπ Λπθείνπ. 

 λα κελ ππάξρεη ζρέζε  αλάκεζα  ζηελ εξώηεζε αλ ζα ζ πλερίζνπ λ ζε 

ηξηηνβάζκην ίδξπκα θαη ηελ ζρνι ηθή εκπεηξία ηνπ Λπθείνπ. 

 

 
 

9.6 Δλίζ ρπζε ή /θαη επηβεβαίωζ ε ηωλ απνηειεζκά ηωλ 

 

Σπλδπάδνληαο όζα  έρνπλ γξαθεί πην πάλσ ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα, ην είδνο 

ηεο, ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο θ.ά. ππνζ ηεξίδνπκε όηη ε ελίζρπζε θαη ε  επηβεβαίσζε ησλ 

απνηει εζκ άησλ ζα κπνξνύζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζπλέρηζή ηεο ζε κηα 

κεγαι ύηεξε θι ίκαθα θαη πηζαλόλ κε έλα δείγκα πηζαλνηήησλ θαη ζηξσκ αηνπνηεκέλε 

δεηγκαηνι ες ία. Καηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο παξνύζαο, κηθξήο θι ίκαθαο 

πνζνηηθήο έξεπλαο, δηελεξγείην παξάι ι ε ι α θαη κία αληίζηνηρε πνηνηηθή (Μαηνύζε, 

2012). Τα ζπκπεξάζκ αηα ζπλνι ηθά θαη ησλ δύν απηώλ εξεπλεηηθώλ πξνζπ αζεηώλ ζα 

κπνξνύ ζαλ λα ι εθζ νύλ ππ’ ός ε  γηα ηελ επξύηεξεο θι ίκαθαο έξεπλα πνπ 

πξναλαθέξακε. 

  

10. Δπίινγ νο 

 

Δίλαη πνι ύ δύζθ νι ν λα ηει εηώζεη κηα εξγαζία , όηαλ ζηελ πνξεία  ηεο έρνπλ 

πξνθύς εη ηόζα πνι ι ά θαη ελδηαθέξνληα λέα ζηνηρεία. Από ην ρξόλν θαη κόλν είζαη 

αλαγθαζκ έλνο λα ην θάλεηο. Με ηελ ει πίδα όηη θάπνηνη ζα ζπλερίζ νπλ, από ηα 

ελδηαθέξνληα αι ι ά αθόκα αδηεπθξίληζηα θαη αλεμηρλίαζηα «δηακάληηα» ηεο έξεπλαο 

απηήο… 
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4.1.4. Πίνακες Δημοσίων ΙΕΚ 
 

Με ζηοιτεία ηης Γενικής Γραμμαηείας Για Βίοσ Μάθηζης ηην 15η Οκηωβρίοσ 2011 
λειηοσργούζαν 93 Γημόζια ΙΔΚ αρμοδιόηηηας Υποσργείοσ Παιδείας Για Βίοσ Μάθηζης και 
Θρηζκεσμάηων ζηις 13 Περιθέρειες ηης τώρας. Ήηαν δε ηα ακόλοσθα:  

 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΔΦΩΝΟ ΦΑΞ 

1 ΗΔΚ ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟΤ ΑΓΗΑ ΩΣΖΡΑ 2, ΑΓΗΟ ΣΔΦΑΝΟ ΣΚ 14565 2106216782-3 2106216437 

2 
ΗΔΚ ΑΓΗΟΤ 

ΓΖ ΜΖΣΡΗΟΤ 
ΚΑΛΛΗΘΔΑ & ΠΑΠΑΓΟΤ 23, 17343 ΑΓ. ΓΖΜ ΖΣΡΗΟ 

(1ο ΓΔΛ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ) 2109763227 2109762971 

3 
ΗΔΚ ΑΓΗΩΝ 

ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 
ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 35 & ΔΡΔΥΘΗΩΝ 2, 2ο ΣΔΔ 

ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ, ΣΚ 13561 2102691699 2102691950 

4 ΗΔΚ ΑΓΡΗΝΗΟΤ 
ΚΣΗΡΗΑ ΠΡΩΖΝ ΠΟΛΤΚΛΑΓ ΗΚΟΤ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟ, ΣΚ 

30027, ΑΓΡΗΝΗΟ 2641057872 2641028064 

5 ΗΔΚ ΑΗΓΑΛΔΩ 
6ο ΔΝ. ΛΤΚΔΗΟ ΜΗΝΩΟ ΚΑΗ ΠΡΟΟΓΟΤ 1, ΣΚ 12241, 

ΑΗΓΑΛΔΩ 2105695608 2105699476 

6 ΗΔΚ ΑΗΓΗΝΑ 
Λ.ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΟΤ(ΚΣΖΡΗΟ ΔΠΑΛ ΑΗΓΗΝΑ), 18010, 

ΑΗΓΗΝΑ 2297022942 2297025381 

7 ΗΔΚ ΑΗΓΗΟΤ 
ΣΔΔ ΑΗΓΗΟΤ, ΤΝΟΗΚΗΜΟ Ν. ΠΛΑΣΖΡΑ, 

ΞΖΡΟΛΗΘΗΩΝ, ΣΚ 25100, ΑΗΓΗΟ 2691022177 2691068190 

8 
ΗΔΚ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 

1o ΔΠΑΛ 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ,ΓΖ ΜΖΣΡΑ&ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟΤ 

16, ΣΚ 68100, ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 2551025202-38202 2551025203 

9 ΗΔΚ ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ ΚΤΡΗΛΛΟΤ ΚΑΗ ΠΔΛΗΚΑ 7, ΣΚ 15522, ΜΑΡΟΤΗ 2106233952 2108012825 
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10 ΗΔΚ ΑΜΦΗΑ 
ΣΔΔ ΑΜΦΗΑ, ΛΔΩΦ. ΑΛΩΝΩΝ 44, ΣΚ 33100, 

ΑΜΦΗΑ 2265072024 2265072025 

11 ΗΔΚ ΑΡΓΟΛΗΓΑ 
2ο ΥΛΜ ΑΡΓΟΤ - ΝΑΤΠΛΗΟΤ (ΓΑΛΑΜΑΝΑΡΑ), 

21200, ΑΡΓΟ 2751062910 2751062911 

12 

ΗΔΚ ΑΡΗΓΑΗΑ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΔΚ 

ΔΓΔΑ ΣΔΔ ΑΡΗΓΑΗΑ, ΣΚ 58400, ΑΡΗΓΑΗΑ 2384024928 2384024927 

13 ΗΔΚ ΑΡΣΑ 
ΠΑΡΟΓΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΟΤ ΑΘΖΝΑΓΟΡΑ, ΣΚ 47100, 

ΑΡΣΑ 2681028878 2681079196 

14 ΗΔΚ ΑΥΑΡΝΩΝ 
4ο ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΥΑΡΝΩΝ, ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ & 

ΜΔΣΟΒΟΤ, ΚΟΚΚΗΝΟ ΜΤΛΟ ΣΚ 13671 2102384333 2102389925 

15 ΗΔΚ ΒΑΡΖ ΜΟΤΣΟΤΖ 2, ΣΚ 16672, ΒΑΡΖ 2109653266 2109653297 

16 ΗΔΚ ΒΔΡΟΗΑ ΣΑΓΗΟΤ 145, ΣΚ 59100, ΒΔΡΟΗΑ 2331071743 2331071715 

17 ΗΔΚ ΒΟΛΟΤ 
1ο ΣΔΔ Ν. ΗΩΝΗΑ ΒΟΛΟΤ, ΦΤΣΟΚΟ, ΣΚ 38446, 

ΒΟΛΟ 2421083885 2421083886 

18 ΗΔΚ ΓΑΛΑΣΗΟΤ 
2ο ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΛΑΣΗΟΤ, ΠΑΩΒ 8, ΣΚ 11146, ΑΝΩ 

ΠΑΣΖΗΑ, ΑΘΖΝΑ 2102231607 2102232849 

19 

ΗΔΚ ΓΗΑΝΝΗΣΩΝ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΔΚ 

ΔΓΔΑ 
ΣΔΔ ΓΗΑΝΝΗΣΩΝ, ΠΔΝΣΑΠΛΑΣΑΝΟ, ΣΚ 58100, 

ΓΗΑΝΝΗΣΑ 2382083356 2382083355 

20 ΗΔΚ ΓΛΤΦΑΓΑ ΑΓΑΜΔΜΝΟΝΟ & ΗΛΗΟΤ 17, ΣΚ 16674, ΓΛΤΦΑΓΑ 2109643434 2109643720 
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21 ΗΔΚ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 1ο ΥΛΜ ΓΡΔΒΔΝΩΝ - ΚΟΕΑΝΖ, ΣΚ 51100, ΓΡΔΒΔΝΑ 2462084183 2462084297 

22 ΗΔΚ ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ 
ΛΔΩΝΗΓΟΤ 52-54, ΣΔΔ ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ, ΣΚ 68300, 

ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟ 2553022478 2553022246 

23 ΗΔΚ ΓΡΑΜΑ 
ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ ΘΤΡΗΓΑ 47, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΠΔΡΗΟΥΖ, ΣΚ 66100, ΓΡΑΜΑ 2521081394 2521081395 

24 ΗΔΚ ΔΓΔΑ ΜΔΛΗΝΑ ΜΔΡΚΟΤΡΖ 20, ΣΚ 58200, ΔΓΔΑ 2381022282 2381021002 

25 ΗΔΚ ΔΠΑΝΟΜΖ 
ΔΠΑΛ ΔΠΑΝΟΜΖ, Ν. ΑΡΒΑΝΖ 2, ΣΚ 57500, 

ΔΠΑΝΟΜΖ 2392044960-61 2392045477 

26 ΗΔΚ ΔΤΟΜΟΤ 
2ο ΣΔΔ ΔΤΟΜΟΤ, ΣΔΡΜΑ ΜΤΡΝΖ , ΣΚ 56224 

ΔΤΟΜΟ 2310700337 2310758188 

27 ΗΔΚ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 
2ο ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ, ΠΔΡΗΟΥΖ "ΠΑΝΑΓΟΤΛΑ", ΣΚ 

29100, ΕΑΚΤΝΘΟ 2695043500 2695029126 

28 ΗΔΚ ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ 28ης ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 7, ΣΚ 46100, ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ 2665026987 2665026985 

29 ΗΔΚ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 
ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ 521 & ΔΘΝ. ΜΑΚΑΡΗΟΤ, ΣΚ 16341, 

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 2109953688 2109953860 

30 ΗΔΚ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΑΤΡΩΜΔΝΟΤ, ΣΚ 71410, ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2810261114 2810250704 

31 

ΗΔΚ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 2ο 
(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η.Δ.Κ. 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ) 
ΠΡΩΖΝ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΒΑΖ ΓΟΤΡΝΩΝ, ΓΟΤΡΝΔ 

ΠΔΓ ΗΑΓΑ, Σ.Κ.715 00, ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ 2810762762 2810762422 
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32 ΗΔΚ ΘΔΡΜΖ 
ΓΤΜΝΑΗΟ-ΔΝ ΛΤΚΔΗΟ ΘΔΡΜΖ, ΡΑΦΑΖΛΗΓΖ-

ΠΑΠΑΓΑΚΖ  4, ΣΚ 57001 ΘΔΡΜΖ 2310461601 2310489906 

33 ΗΔΚ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
ΓΖ ΜΟΚΡΗΣΟ, ΟΛΤΜΠΗΟΤ ΓΗΑΜΑΝΣΖ 1, ΣΚ 54629 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2310539622 2310539256 

34 ΗΔΚ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΛΑΜΠΡΑΚΖ 8, ΣΚ 72200, ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ 2842027512 2842027511 

35 ΗΔΚ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
8ο ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ, ΣΔΡΜΑ ΓΩΓ ΩΝΖ, 

ΣΚ 45445, ΗΩΑΝΝΗΝΑ 2651041319 2651043331 

36 ΗΔΚ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΔ ΚΑΒΑΛΑ, ΠΔΡΗΓΗΑΛΗ 2, ΣΚ 65201, ΚΑΒΑΛΑ 2510233029 2510233061 

37 ΗΔΚ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 
6ο ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ, Λ. ΑΘΖΝΩΝ 170, 

ΣΚ 24100, ΚΑΛΑΜΑΣΑ 2721094563 2721094562 

38 ΗΔΚ ΚΑΛΤΜΝΟΤ ΑΓΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΣΚ 85200, ΚΑΛΤΜΝΟ 2243051216 2243051215 

39 ΗΔΚ ΚΑΡΓΗΣΑ 
ΒΑ. ΓΡΗΒΑ (ΔΝΑΝΣΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ), ΣΚ 43100, 

ΚΑΡΓΗΣΑ 2441071990 2441071993 

40 

ΗΔΚ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΔΚ 

ΛΑΜΗΑ Π. ΜΠΑΚΟΓΗΑΝΝΖ 4, ΣΚ 36100, ΚΑΡΠΔΝΖΗ 2237024058 2237024081 

41 ΗΔΚ ΚΑΣΟΡΗΑ 
ΣΔΔ ΚΑΣΟΡΗΑ, ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΡΓΑΣΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ, 

ΣΚ 52100, ΚΑΣΟΡΗΑ 2467027671 2467027691 

42 ΗΔΚ ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΖΠΔΗΡΟΤ 10, ΣΚ 60100, ΚΑΣΔΡΗΝΖ 2351045460 2351031697 
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43 ΗΔΚ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ ΜΤΣΡΑ 23 & ΔΛΛΖ, ΣΚ 18757 ΚΔΡΑΣΗΝΗ 2104009001 2104014915 

44 ΗΔΚ ΚΔΡΚΤΡΑ 
1ο ΣΔΔ ΚΔΡΚΤΡΑ, ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΝΑΠΟΛΔΟΝΣΟ 

12, ΣΚ 49100, ΚΔΡΚΤΡΑ 2661047530 2661047531 

45 ΗΔΚ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΜΑΕΑΡΑΚΖ 2, ΣΚ 28100, ΑΡΓΟΣΟΛΗ 2671026852 2671026851 

46 ΗΔΚ ΚΖΦΗΗΑ 
3ο ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΖΦΗΗΑ, ΠΑΣΡΩΝ 11-13, ΝΔΑ 

ΚΖΦΗΗΑ, ΣΚ 14564 2106253118 2108002714 

47 ΗΔΚ ΚΗΛΚΗ ΣΔΡΜΑ ΛΔΟΝΑΡΓΟΠΟΤΛΟΤ, ΣΚ 61100, ΚΗΛΚΗ 2341026612 2341027105 

48 ΗΔΚ ΚΟΕΑΝΖ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ 26, ΣΚ 50100, ΚΟΕΑΝΖ 2461023816 2461023817 

49 ΗΔΚ ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΣΔΡΜΑ ΗΜΑΝΟΓΛΟΤ, ΣΚ 69100, ΚΟΜΟΣΖΝΖ 2531037269 2531037171 

50 
ΗΔΚ ΚΟΡΗΝΘΟΤ-
ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ 2ο ΣΔΔ Λοστρακίοσ 2741085991 2741085990 

51 ΗΔΚ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ 
3ο ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΚΟΡΤΓΑ ΛΛΟΤ, ΟΛΩΜΟΤ 2-4, 

ΣΚ 18122, ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ 2104960922 2104960923 

52 ΗΔΚ ΚΟΤΦΑΛΗΩΝ 
ΣΔΔ ΚΟΤΦΑΛΗΩΝ, ΣΔΡΜΑ ΣΕΗΒΑΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΣΚ 

57100, ΚΟΤΦΑΛΗΑ 2391054232 2391054299 

53 ΗΔΚ ΚΩ ΣΔΔ ΚΩ, ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΔΩ, Σ.Κ. 85300, ΚΩ 2242029890 2242029257 
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54 

ΗΔΚ ΛΑΓΚΑΓΑ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
ΣΔΔ ΛΑΓΚΑΓΑ, 1ο ΥΛΜ ΛΑΓΚΑΓΑ ΠΡΟ ΥΡΤΑΤΓΖ, 

ΣΚ 57200, ΛΑΓΚΑΓΑ 2394025951 2394025952 

55 ΗΔΚ ΛΑΜΗΑ ΓΑΛΑΝΔΪΚΑ, ΣΚ 35100, ΛΑΜΗΑ 2231029558 2231033657 

56 ΗΔΚ ΛΑΡΗΑ 1ο ΣΔΡΜΑ ΚΑΡΓΗΣΖ, ΣΚ 41334. ΛΑΡΗΑ 2410619752 2410619751 

57 ΗΔΚ ΛΑΡΗΑ 2ο 
11ο ΛΤΚΔΗΟ ΛΑΡΗΑ, ΓΖ ΜΟΘΔΝΟΤ 20, ΣΚ 

41336, ΛΑΡΗΑ 2410551904 2410550842 

58 

ΗΔΚ ΛΖΜΝΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΔΚ 

ΑΜΟΤ 
ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΜΤΡΗΝΑ, ΛΔΩΦ. ΓΖ ΜΟΚΡΑΣΗΑ, 

ΣΚ 81400, ΜΤΡΗΝΑ ΛΖΜΝΟΤ 2254025340 2254025161 

59 ΗΔΚ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ 
ΓΤΜΝΑΗΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ, ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ 36, 

ΣΚ 19003, ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ 2299040670 2299040672 

60 ΗΔΚ ΜΔΓΑΡΩΝ 
1ο ΚΑΗ 2ο ΓΤΜΝΑΗΟ, ΜΟΤΔΗΟΤ 1, ΣΚ 19100, 

ΜΔΓΑΡΑ 2296081360 2296083360 

61 
ΗΔΚ 

ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΖ 
1ο ΓΤΜΝΑΗΟ ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΖ, ΚΟΡΗΝΘΟΤ & 

ΥΔΗΡΩΝΟ, ΣΚ 14452, ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΖ  2102842826&2850916 2102833004 

62 ΗΔΚ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΣΡ. ΜΤΡΗΒΖΛΖ 108, ΣΚ 81100, ΜΤΣΗΛΖΝΖ 2251023033 2251024220 

63 ΗΔΚ ΝΔΑΠΟΛΖ 
ΠΡΩΖΝ  ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ ΣΡΔΜΠΔΝΗΩΣΖ, ΣΚ 56701, 

ΝΔΑΠΟΛΖ 2310600963 2310600964 

64 

ΗΔΚ ΝΔΑ ΕΗΥΝΖ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΔΚ 

ΔΡΡΩΝ 
ΥΟΛΗΚΟ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΓΤΜΝΑΗΟΤ - ΣΔΔ - 

ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΕΗΥΝΖ, ΣΚ 62042, ΝΔΑ ΕΗΥΝΖ 2324022338   
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65 ΗΔΚ ΝΔΑ ΗΩΝΗΑ 
ΓΔΜΗΡΓΔΗΟΤ 126, 3ο ΛΤΚΔΗΟ ΝΔΑ ΗΩΝΗΑ, ΣΚ 

14233, Ν. ΗΩΝΗΑ 2102712521 2102716561 

66 ΗΔΚ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ: ΔΣΗΑ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ, ΑΓΗΑ 

ΦΩΣΔΗΝΖ 2α, ΣΚ 17121, ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ. 2109310495-6 2109310401 

67 
ΗΔΚ ΝΔΩΝ 

ΜΟΤΓΑΝΗΩΝ 
ΔΠΑΛ Ν. ΜΟΤΓΑΝΗΩΝ, ΛΔΩΦ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΣΚ 

63200, ΝΔΑ ΜΟΤΓΑΝΗΑ 2373026250 2373023330 

68 ΗΔΚ ΝΗΚΑΗΑ ΚΗΝΗΚΗΟΤ 16 & ΑΓΗΟΤ ΗΩΑΝΝΟΤ, ΣΚ 18450, ΝΗΚΑΗΑ 2104253346 2104919244 

69 ΗΔΚ ΞΑΝΘΖ 
1ο Δ.Π.Α.Λ. ΞΑΝΘΖ, ΝΔΑΠΟΛΖ ΞΑΝΘΖ, ΣΚ 67100, 

ΞΑΝΘΖ 2541077464 2541021211 

70 ΗΔΚ ΠΑΣΡΑ ΑΚΡΩΣΖΡΗΟΤ 294, ΣΚ 26332, ΠΑΣΡΑ 2610311800 2610316211 

71 ΗΔΚ ΠΔΗΡΑΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ 95, ΣΚ 18541 ΚΑΜΗΝΗΑ, ΠΔΗΡΑΗΑ 2104827660 2104822198 

72 ΗΔΚ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΑΛΚΗΓΟ ΚΑΗ ΟΓΤΔΩ, ΣΚ 12133, ΠΔΡΗΣΔΡΗ 2105754988 2105765355 

73 ΗΔΚ ΠΡΔΒΔΕΑ 
1ο ΔΠΑΛ ΠΡΔΒΔΕΑ, ΚΑΜΝΟΤΛΑ, ΣΚ 48100, 

ΠΡΔΒΔΕΑ 2682029066 2682024508 

74 ΗΔΚ ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ 
ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 3οσ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ, ΚΑΡΑΕΑΝΟΤ 

9, ΣΚ 50200, ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ  2463054287 2463053176 

75 ΗΔΚ ΠΤΡΓΟΤ 
2ο ΥΛΜ ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟΤ ΠΤΡΓΟΤ - ΚΤΠΑΡΗΗΑ, ΣΚ 

27100, ΠΤΡΓΟ 2621037121 2621037120 
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76 ΗΔΚ ΡΔΘΤΜΝΟΤ 
8ο ΓΖΜ ΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ, ΠΔΡΗΒΟΛΗΑ, ΣΚ 74100, 

ΡΔΘΤΜΝΟ 2831053970 2831053515 

77 ΗΔΚ ΡΟΓΟΤ 
2ο ΔΠΑΛ - 4ο ΓΔΛ, ΑΓΗΟΗ ΑΠΟΣΟΛΟΗ, ΣΚ 85100, 

ΡΟΓΟ 2241076195 2241076196 

78 ΗΔΚ ΑΜΟΤ ΚΑΝΑΡΖ 13, ΣΚ 83100, ΑΜΟ 2273025300 2273025301 

79 ΗΔΚ ΔΡΡΩΝ ΜΔΡΑΡΥΗΑ 153, ΣΚ 62125, ΔΡΡΔ 2321045880 2321098815 

80 ΗΔΚ ΖΣΔΗΑ 
2ο ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΖΣΔΗΑ, ΠΗΚΟΚΔΦΑΛΟΤ, ΣΚ 

72300, ΖΣΔΗΑ 2843025230 2843025865 

81 

ΗΔΚ ΗΓΖΡΟΚΑΣΡΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΔΚ 

ΔΡΡΩΝ 
ΣΔΔ ΗΓΖΡΟΚΑΣΡΟΤ, ΠΑΛΑΣΗΓΖ 6, ΣΚ 62300, 

ΗΓΖΡΟΚΑΣΡΟ 2323025341 2323025340 

82 ΗΔΚ ΗΝΓΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ - ΔΠΑΛ ΗΝΓΟΤ, ΣΚ 57400, ΗΝΓΟ 2310795154 2310795153 

83 ΗΔΚ ΠΑΡΣΖ 
ΔΠΑΛ ΠΑΡΣΖ, ΛΔΩΦ. ΠΑΡΣΖ - ΓΤΘΔΗΟΤ, ΣΚ 

23100, ΠΑΡΣΖ 2731020301 2731020311 

84 ΗΔΚ ΤΡΟΤ 
2ο ΓΤΜΝΑΗΟ ΤΡΟΤ, ΞΖΡΟΚΑΜΠΟ ΔΡΜΟΤΠΟΛΖ, 

ΣΚ 84100, ΤΡΟ 2281081090 2281079162 

85 ΗΔΚ ΣΡΗΑΝΓΡΗΑ 
ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΓΗΑΚΟΤ 17 & ΕΑΗΜΖ 2, ΣΚ 55337, 

ΣΡΗΑΝΓΡΗΑ 2310949237 2310949069 

86 ΗΔΚ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΒΑΘΤΚΛΔΟΤ 1, ΣΚ 42100, ΣΡΗΚΑΛΑ 2431075931 2431075932 
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87 ΗΔΚ ΣΡΗΠΟΛΖ ΣΔΡΜΑ ΣΔΓΔΑ, ΣΚ 22100, ΣΡΗΠΟΛΖ 2710242812 2710242958 

88 ΗΔΚ ΦΛΩΡΗΝΑ 3ο ΥΛΜ ΦΛΩΡΗΝΑ - ΝΗΚΖ, ΣΚ 53100, ΦΛΩΡΗΝΑ 2385045015 2385045014 

89 ΗΔΚ ΥΑΗΓΑΡΗΟΤ 
ΣΔΔ ΥΑΗΓΑΡΗΟΤ, ΑΓ. ΣΡΗΑΓΟ & ΣΔΡΜΑ ΡΗΜΗΝΗ, ΣΚ 

12462, ΥΑΗΓΑΡΗ 2105762255 2105779380 

90 ΗΔΚ ΥΑΛΚΗΓΑ 
ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ 2 & ΑΝΣΗΓΟΝΟΤ, ΒΟΤΡΚΟ 

ΥΑΛΚΗΓΑ, ΣΚ 34100, ΥΑΛΚΗΓΑ 2221078140 2221078187 

91 ΗΔΚ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 
ΔΠΑΛ(ΠΡΩΖΝ Σ.Δ.Δ.) ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ, ΣΑΓΗΟΤ 1, ΣΚ 

63100, ΠΟΛΤΓΤΡΟ 2371023995 2371023956 

92 ΗΔΚ ΥΑΝΗΩΝ 
7ο ΔΝ. ΛΤΚΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ, ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ, ΣΚ 

73100, ΥΑΝΗΑ 2821059855-20115 2821020115 

93 

ΗΔΚ ΥΗΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΔΚ 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 
3ο ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΥΗΟΤ, 28ης ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 4, 

ΥΡΗΣΟ ΒΑΡΒΑΗΟΤ, ΣΚ 82100, ΥΗΟ 2271027111 2271040440 

ΣΥΝΟΛΟ: 
93 ΙΔΚ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΓΗΜΟΣΙΩΝ ΙΔΚ - 
ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΔΙΑΣ Γ ΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - 
15 ΟΚΤ. 2011       
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Με ζηοιτεία ηοσ ΟΑΔΓ ηην 15η Οκηωβρίοσ 2011 λειηοσργούζαν 31 Γημόζια ΙΔΚ 
αρμοδιόηηηας Υποσργείοσ Δργαζίας ζ ηις 13 Περιθέρειες ηης τώρας. Ήηαν δε ηα ακόλοσθα:  

 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΔΦΩΝΟ   

1 ΑΗΓΑΙΔΩ ΞΙΑΞΝΡΑ 11 210-5908910 

2 ΑΓΟΗΛΗΝ 

ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΓΝΠ 

ΑΓΟΗΛΗΝ-ΑΚΦΗΙΝΣΗΑΠ 26410-55315 

3 ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ 

Ι.ΑΟΓΝΠ - ΛΑΞΙΗΝ -

ΡΟΗΛΘΑ 27520-21721 

4 ΒΔΟΝΗΑΠ ΑΠΩΚΑΡΑ ΖΚΑΘΗΑΠ 23310-24640 

5 ΒΝΙΝ ΑΘΖΛΩΛ 64 - ΒΝΙΝΠ 24210-60744 

6 ΓΑΙΑΡΠΗΝ 

Ι.ΓΑΙΑΡΠΗΝ 15 - 

ΑΘΖΛΑ  210-2110871 

7 ΓΟΑΚΑΠ 

ΞΔΟΗΝΣΖ 

ΚΙΝΞΝΡΑΚΝ 25210-81162 

8 ΔΙΔΠΗΛΑΠ ΚΑΛΓΟΑ ΑΡΡΗΘΖΠ 210-5548911 & 5560669 

9 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΑΡΡΗΘΖΠ 

ΞΔΘΩΛ 112-

Λ.ΖΟΑΘΙΔΗΝ 210-2810421 & 2816489 

10 
ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΘΟΖΡΖΠ ΓΗΝΦΟΝ 2810-256049 
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11 ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ ΙΑΓΘΑΓΑ 117-119 2310-721852   

12 ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ 

3ο χλμ. ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ - 

ΑΘΖΛΩΛ 26510-68160 

13 ΘΑΒΑΙΑΠ ΞΔΟΗΓΗΑΙΗ ΘΑΒΑΙΑΠ 2510-839088 

14 ΘΑΙΑΚΑΘΗΝ 

ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ 6 - 

ΑΙΗΚΝΠ 

210-9925288  & 

9963721   

15 ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ ΑΠΞΟΝΣΩΚΑ 27210-99624 

16 ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΡΔΟΚΑ ΝΓΝ ΡΟΗΘΑΙΩΛ 24410-28900 

17 ΘΖΦΗΠΗΑΠ 

ΓΔΩΟΓΗΝ ΙΟΑ & 

ΡΑΡΝΪΝ 140 210-8002798 

18 ΘΝΕΑΛΖΠ 

11ο χλμ.ΘΝΕΑΛΖΠ - 

ΙΑΟΗΠΑΠ 24610-20258,20282 

19 ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ ΣΗΙΗΑ ΓΔΛΓΟΑ 25310-20363 

20 ΙΑΚΗΑΠ ΚΔΓΑΙΖ ΒΟΠΖ 22310-51086 

21 ΙΑΟΗΠΑΠ ΔΟΚΝΓΔΛΝΠ 10 2410-530082 
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22 ΚΝΠΣΑΡΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 47 210-4818654 

23 ΜΑΛΘΖΠ ΙΑΣΑΛΝΘΖΞΝΗ 2  25410-66990 & 66991 

24 ΝΟΔΠΡΗΑΓΑΠ 

ΑΟΣΖ 

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΔΩΠ 25520-23307 

25 ΞΑΡΟΑΠ Ι. ΑΘΖΛΩΛ - ΟΗΝ  2610-966962 & 966972 

26 ΞΡΝΙΔΚΑΪΓΑΠ ΞΔΟΗΝΣΖ ΘΝΟΗ  24630-80447 

27 ΞΟΓΝ 

4ο ΣΗΙ.ΙΔΩΦ.ΞΟΓΝ - 

ΞΑΡΟΩΛ 26210-22247 

28 ΟΔΛΡΖ 

ΞΔΡΟΝ ΟΑΙΙΖ & 

ΘΖΦΗΠΝ 210-3478594 & 3472907 

29 ΟΝΓΝ Θ.ΠΝΦΝΙΖ 93 22410-35410 

30 ΠΔΟΟΩΛ 

6ο ΣΗΙ. ΔΘΛ.ΝΓΝ 

ΠΔΟΟΩΛ-ΘΔΠ/ΘΖΠ 23210-50096 

31 ΩΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 73  2310-698223 

ΣΥΝΟΛΟ: 
31 

ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΟΑΔΓ 15 
ΟΚΤ. 2011       
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Με ζηοιτεία ηοσ ΟΤΔΚ ηην 15η Οκηωβρίοσ 2011 λειηοσργούζαν 9 Γημόζια ΙΔΚ 
αρμοδιόηηηας ΟΤΔΚ ζηις 13 Περιθέρειες ηης τώρας. Ήηαν δε ηα ακόλοσθα:  

 
 

  ΙΔΚ Ο.Τ.Δ.Κ. ΤΗΛ / FAX 
  

Αθήναρ  

Φαπανηάηων 4 Σηλ:2107782655 

1 115 27 Αθήνα  Fax:2107704066  

  
Αναβύζζος  

Ξεν/σείο «Ξενία Ήλιορ»,49ο 

σλμ.Παπαλιακήρ Λεωθ.Αθηνών-
οςνίος Σηλ:2291042294 

2 190 13 Ανάβςζζορ  Fax:2291041361 

  
Μακεδονίαρ  

Ξεν/σείο «Ξένια Ήλιορ» Παπαλία 

Πεπαίαρ,570 19 Θεζζαλονίκη  

Σηλ:2392023257 

3 Fax:2392025555  

  
Ηπακλείος  

Ξεν/σείο «Ξενία Ήλιορ»,Κοκκίνι 
Χάνι,711 10 Ηπάκλειο-Κπήηηρ  

Σηλ./ Fax: 2810332927 

4   

  
Ρόδος  

Ξεν/σείο 
«Θέπμαι»,Εθν.Μακαπίος 1, Σηλ:2241074445 

5 851 00 Ρόδορ  Fax:2241074447  

  
Κέπκςπαρ  

Ξεν/σείο «Γαλαξίαρ»,Γοςβιά Σηλ:2661090030 

6 491 00 Κέπκςπα  Fax:2661091541  

  
Ναςπλίος  

Ξεν/σείο «Αζηέπια» Σηλ:2752059229 

7 210 56 Σολό Απγολίδαρ  Fax:2752058159  

  
Γαλαξιδίος  330 52 Γαλαξίδι Φωκίδαρ  

Σηλ:2265041998 

8 Fax:2265041545  

  
Θπάκηρ  

Ξεν/σείο « THRAKI PALACE » 
,4ο σλμ Λεωθ.Αλεξ/ληρ-Μάκπηρ Σηλ:2551025288 

9 681 00 Αλεξανδπούπολη  Fax:2551024209  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ 
(χαρτογράυηση) 
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4.1.5 Χωποταξική κατανομή Γημοσίων ΙΔΚ (χαπτογπάυηση) 
 
 

 
 
 
 

 
ΑΛ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ & ΘΟΑΘΖ 
ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ 
ΓΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ 
ΖΞΔΗΟΝΠ 
ΘΔΠΠΑΙΗΑ 
ΗΝΛΗΑ ΛΖΠΗΑ 
ΓΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ 
ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ 
ΑΡΡΗΘΖ 
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ 
ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 
ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 
ΘΟΖΡΖ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η.Δ.Θ. ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ & ΘΟΑΘΖΠ 
 

ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ 

ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 

ΓΟΑΚΑΠ 

ΘΑΒΑΙΑΠ 

ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 

ΜΑΛΘΖΠ 
 

 
Η.Δ.Θ. ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 
 

ΑΟΗΓΑΗΑΠ 

ΒΔΟΝΗΑΠ 

ΓΗΑΛΛΗΡΠΩΛ 

ΔΓΔΠΠΑΠ 

ΔΞΑΛΝΚΖΠ 

ΔΝΠΚΝ 

ΘΝΦΑΙΗΩΛ 

ΙΑΓΘΑΓΑ 

ΛΔΑΞΝΙΖΠ 

ΛΔΩΛ ΚΝΓΑΛΗΩΛ 

ΠΔΟΟΩΛ 

ΠΗΓΖΟΝΘΑΠΡΟΝ 

http://www.oeek.gr/html/PIS-iekBoardResults.asp?region=3
http://www.oeek.gr/html/PIS-iekBoardResults.asp?region=2
http://www.oeek.gr/html/PIS-iekBoardResults.asp?region=4
http://www.oeek.gr/html/PIS-iekBoardResults.asp?region=5
http://www.oeek.gr/html/PIS-iekBoardResults.asp?region=6
http://www.oeek.gr/html/PIS-iekBoardResults.asp?region=13
http://www.oeek.gr/html/PIS-iekBoardResults.asp?region=8
http://www.oeek.gr/html/PIS-iekBoardResults.asp?region=7
http://www.oeek.gr/html/PIS-iekBoardResults.asp?region=1
http://www.oeek.gr/html/PIS-iekBoardResults.asp?region=9
http://www.oeek.gr/html/PIS-iekBoardResults.asp?region=11
http://www.oeek.gr/html/PIS-iekBoardResults.asp?region=12
http://www.oeek.gr/html/PIS-iekBoardResults.asp?region=10
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=51
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=52
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=53
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=54
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=55
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=56
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=30
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=31
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=32
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=33
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=34
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=35
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=41
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=42
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=43
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=44
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=46
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=47
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ΘΔΟΚΖΠ 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 1ο 

ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ 

ΘΗΙΘΗΠ 
 

ΠΗΛΓΝ 

ΡΟΗΑΛΓΟΗΑΠ 

ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 

ΛΔΑΠ ΕΗΣΛΖΠ 
 

 
Η.Δ.Θ. ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 
 

ΓΟΔΒΔΛΩΛ 

ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 

ΘΝΕΑΛΖΠ 

ΞΡΝΙΔΚΑΪΓΑΠ 

ΦΙΩΟΗΛΑΠ 
 

 
Η.Δ.Θ. ΖΞΔΗΟΝ 
 

ΑΟΡΑΠ 

ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑΠ 

ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ 

ΞΟΔΒΔΕΑΠ 
 

 
Η.Δ.Θ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ 
 

ΒΝΙΝ 

ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 

ΙΑΟΗΠΑΠ 

2ο ΙΑΟΗΠΑΠ 

ΡΟΗΘΑΙΩΛ 
 

 
Η.Δ.Θ. ΗΝΛΗΩΛ ΛΖΠΩΛ 
 

ΕΑΘΛΘΝ 

ΘΔΟΘΟΑΠ 

ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ 
 

 
 
 
 

http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=36
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=37
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=39
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=40
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=48
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=49
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=50
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=130
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=57
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=58
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=59
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=61
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=62
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=63
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=64
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=65
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=67
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=68
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=71
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=72
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=73
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=75
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=124
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=125
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=126
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Η.Δ.Θ. ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ 
 

ΑΓΟΗΛΗΝ 

ΑΗΓΗΝ 

ΞΑΡΟΑΠ 

ΞΟΓΝ 
 

 
Η.Δ.Θ. ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ 
 

ΑΚΦΗΠΠΑΠ 

ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ 

ΙΑΚΗΑΠ 

ΣΑΙΘΗΓΑΠ 
 

 
Η.Δ.Θ. ΑΡΡΗΘΖΠ 
 

ΑΓΗΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ 

ΑΓΗΝ ΠΡΔΦΑΛΝ 

ΑΓΗΩΛ ΑΛΑΟΓΟΩΛ 

ΑΗΓΑΙΔΩ 

ΑΗΓΗΛΑΠ 

ΑΚΑΟΝΠΗΝ 

ΑΣΑΟΛΩΛ 

ΒΑΟΖΠ 

ΓΑΙΑΡΠΗΝ 

ΓΙΦΑΓΑΠ 
 

ΖΙΗΝΞΝΙΖΠ 

ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ 

ΘΖΦΗΠΗΑΠ 

ΘΝΟΓΑΙΙΝ 

ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ 

ΚΔΓΑΟΩΛ 

ΚΔΡΑΚΝΟΦΩΠΖΠ 

ΛΔΑΠ ΗΩΛΗΑΠ 

ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ 

ΛΗΘΑΗΑΠ 
 

ΞΔΗΟΑΗΑ 

ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ 

ΣΑΪΓΑΟΗΝ 
 

 
Η.Δ.Θ. ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ 
 

ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ 

ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 

ΘΝΟΗΛΘΝY-ΙΝΡΟΑΘΗΝ 

ΠΞΑΟΡΖΠ 

ΡΟΗΞΝΙΖΠ 
 

 

http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=86
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=87
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=91
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=93
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=77
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=80
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=81
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=83
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=1
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=2
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=3
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=4
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=5
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=6
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=8
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=9
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=10
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=11
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=13
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=14
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=15
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=16
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=17
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=18
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=19
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=20
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=21
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=23
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=24
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=27
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=28
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=97
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=99
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=101
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=102
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=103
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Η.Δ.Θ. ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 
 

ΙΖΚΛΝ 

ΚΡΗΙΖΛΖΠ 

ΠΑΚΝ 

ΣΗΝ 
 

 
Η.Δ.Θ. ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 
 

ΘΑΙΚΛΝ 

ΘΩ 

ΟΝΓΝ 

ΠΟΝ 
 

 
Η.Δ.Θ. ΘΟΖΡΖΠ 
 

ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

2ο ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΗΔΟΑΞΔΡΟΑΠ 

ΟΔΘΚΛΝ 

ΠΖΡΔΗΑΠ 

ΣΑΛΗΩΛ 
 

 
 

Τα Δημόζια ΙΕΚ (93 απμοδιόηηηαρ ΥΠΔΒΜΘ ηην 15/10/2011) σωποηαξικά 
είναι καηανεμημένα ζηιρ 13 πεπιθέπειερ ηηρ σώπαρ όπωρ πιο πάνω παποςζιάζονηαι 
και ζς μθωνούν με ηοςρ πίνακερ ηηρ πποηγούμενηρ παπαγπάθος  4.1.4. 
 

http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=113
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=115
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=116
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=117
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=118
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=119
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=121
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=123
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=106
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=107
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=108
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=110
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=111
http://www.oeek.gr/html/PIS-individualIEK.asp?id=112
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΙΕΚ 
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4.1.6 Ειδικότητες ΙΕΚ 
 

Καηά ηο έηος 2011-12 σπήρταν 222 ειδικόηηηες (ζύμθωνα με ηα επίζημα 
ζηοιτεία ηης ΓΓΔΒΜ) και λειηοσργούζαν ζσνολικά 251 ημήμαηα ΙΕΚ ζηις 13 
περιθέρειες ηης τώρας (84 νέα ημήμαηα και 167 ζ σνέτιζαν). 

 

A.A Τομέας  Ομάδα  Ειδικότητα  Απόφοιτος  Πρόγραμμα  Οδηγοί  Χάρτης  

1 ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΟ 
ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΕΧΗΚΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΕΧΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

2 ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΟ 
ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΕΧΗΚΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΑ - 

ΖΡΟΣΡΟΦΗΑ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

3 ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΟ 
ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΕΧΗΚΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

4 ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΟ 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΦΤΣΗΚΟΤ 

ΠΛΟΤΣΟΤ 

ΒΟΖΘΟ 

ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ 

ΜεηαΓσμναζ ιακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

5 ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΟ 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΦΤΣΗΚΟΤ 

ΠΛΟΤΣΟΤ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ 

ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ 

ΔΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

6 ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΟ 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΦΤΣΗΚΟΤ 

ΠΛΟΤΣΟΤ 

ΔΗΓΗΚΟ ΓΑΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

7 ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΟ 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΦΤΣΗΚΟΤ 

ΠΛΟΤΣΟΤ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΑΜΠΔΛΟΤΡΓΗΑ 

ΟΗΝΟΣΔΥΝΗΑ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

8 ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΟ 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΦΤΣΗΚΟΤ 

ΠΛΟΤΣΟΤ 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΝΘΟΚΟΜΗΑ ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

9 ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΟ 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΦΤΣΗΚΟΤ 

ΠΛΟΤΣΟΤ 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΡΓΔΤΔΧΝ ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

10 ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΟ 
ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΦΤΣΗΚΟΤ 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ - 

ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=1&regn_sort_field=2&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=1&regn_sort_field=3&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=1&regn_sort_field=4&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=1&regn_sort_field=10&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=1&regn_sort_field=8&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=1&regn_sort_field=7&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=1&regn_sort_field=9&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog2.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos2.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=2&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=2&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog3.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos3.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=3&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=3&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog4.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=4&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=4&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog5.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos5.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=5&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=5&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog6.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=6&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=6&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog7.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos7.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=7&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=7&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog8.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=8&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=8&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog9.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=9&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=9&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog10.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=10&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=10&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog11.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos11.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=11&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=11&width=600&height=430
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A.A Τομέας  Ομάδα  Ειδικότητα  Απόφοιτος  Πρόγραμμα  Οδηγοί  Χάρτης  

ΠΛΟΤΣΟΤ 
 
 

A.A Τομέας  Ομάδα  Ειδικότητα  Απόφοιτος  Πρόγραμμα  Οδηγοί  Χάρτης  

11 ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΟ 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΦΤΣΗΚΟΤ 

ΠΛΟΤΣΟΤ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΓΔΝΓΡΟΚΟΜΗΑ ΚΑΗ 

ΜΔΣΑΠ. - 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΛΗΑ - 

ΦΗΣΗΚΗΑ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

12 ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΟ 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΦΤΣΗΚΟΤ 

ΠΛΟΤΣΟΤ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΧΝ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

13 ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΟ 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΦΤΣΗΚΟΤ 

ΠΛΟΤΣΟΤ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΤΝΣΖΡΖ Ζ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΔΤΖ  

ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

14 

ΓΟΜΗΚΧΝ & 

ΤΝΑΦΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

ΥΔΓΗΑΣΖ ΜΔΧ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ Ζ/Τ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

15 

ΓΟΜΗΚΧΝ & 

ΤΝΑΦΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΧΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

16 

ΓΟΜΗΚΧΝ & 

ΤΝΑΦΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

ΓΟΜΗΚΧΝ 
ΓΤΦΑΓΟΡΟ - 

ΟΒΑΣΕΖ 
ΜεηαΓσμναζ ιακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

17 

ΓΟΜΗΚΧΝ & 

ΤΝΑΦΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

ΓΟΜΗΚΧΝ 

ΔΗΓΗΚΟ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ (GIS) 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

18 
ΓΟΜΗΚΧΝ & 

ΤΝΑΦΧΝ 
ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΛΑΗΟΥΡΧΜΑΣΗΣΖ ΜεηαΓσμναζ ιακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=1&regn_sort_field=2&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=1&regn_sort_field=3&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=1&regn_sort_field=4&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=1&regn_sort_field=10&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=1&regn_sort_field=8&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=1&regn_sort_field=7&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=1&regn_sort_field=9&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=2&regn_sort_field=2&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=2&regn_sort_field=3&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=2&regn_sort_field=4&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=2&regn_sort_field=10&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=2&regn_sort_field=8&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=2&regn_sort_field=7&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=2&regn_sort_field=9&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog12.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=12&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=12&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog13.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=13&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=13&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog14.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos14.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=14&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=14&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog15.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos15.Η_Υ.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=15&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=15&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog16.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=16&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=16&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog17.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos17.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=17&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=17&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog18.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos18.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=18&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=18&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog19.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos19.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=19&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=19&width=600&height=430
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ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

19 

ΓΟΜΗΚΧΝ & 

ΤΝΑΦΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

ΓΟΜΗΚΧΝ ΚΣΗΣΖ ΜεηαΓσμναζ ιακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

20 

ΓΟΜΗΚΧΝ & 

ΤΝΑΦΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

ΓΟΜΗΚΧΝ 

ΛΗΘΟΞΟΟ - 

ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΗ 

ΛΗΘΟΥΑΡΑΚΣΖ 

ΜεηαΓσμναζ ιακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

 
 

21 

ΓΟΜΗΚΧΝ & 

ΤΝΑΦΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

ΓΟΜΗΚΧΝ 
ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΟΜΗΚΧΝ 

ΔΡΓΧΝ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

22 

ΓΟΜΗΚΧΝ & 

ΤΝΑΦΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

ΓΟΜΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΔΠΗΚΔΤΖ  ΚΑΗ 

ΤΝΣΖΡΖ Ζ 

ΗΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ 

ΚΣΗΡΗΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

23 

ΓΟΜΗΚΧΝ & 

ΤΝΑΦΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

ΓΟΜΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΗΣΖ ΓΟΜΗΚΧΝ 

ΔΡΓΧΝ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ 

ΚΑΗ ΗΓΖΡΟΤ 

ΜεηαΓσμναζ ιακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

24 

ΓΟΜΗΚΧΝ & 

ΤΝΑΦΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

ΓΟΜΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΗΣΖ 

ΜΧΑΗΚΧΝ - 

ΠΛΑΚΟΣΡΧΔΧΝ 

ΜεηαΓσμναζ ιακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

25 
ΔΝΓΤΖ & 

ΤΠΟΓΖ Ζ 
ΔΝΓΤΖ 

ΔΗΓΗΚΟ 

ΔΝΓΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΖ 

ΜΟΓΑ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

26 
ΔΝΓΤΖ & 

ΤΠΟΓΖ Ζ 
ΔΝΓΤΖ 

ΔΗΓΗΚΟ 

ΔΝΓΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΖ 

ΜΟΓΑ (ιζ τύει από 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=2&regn_sort_field=2&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=2&regn_sort_field=3&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=2&regn_sort_field=4&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=2&regn_sort_field=10&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=2&regn_sort_field=8&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=2&regn_sort_field=7&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=2&regn_sort_field=9&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog20.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos20.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=20&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=20&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=21&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=21&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog22.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos22.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=22&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=22&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog23.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos23.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=23&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=23&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog24.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos24.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=24&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=24&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog25.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos25.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=25&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=25&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog26.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos26.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=26&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=26&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog27.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos27.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=27&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=27&width=600&height=430
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2009Β) 

27 
ΔΝΓΤΖ & 

ΤΠΟΓΖ Ζ 
ΔΝΓΤΖ ΗΔΡΟΡΑΠΣΖ ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

28 
ΔΝΓΤΖ & 

ΤΠΟΓΖ Ζ 
ΔΝΓΤΖ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΓΔΡΜΑΣΗΝΖ 

ΔΝΓΤΖ-ΑΞΔΟΤΑΡ 

ΓΔΡΜΑΣΗΝΧΝ ΔΗΓΧΝ  

& ΤΠΟΓΖ Ζ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

29 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ - 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

30 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ - 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΚΑΗ 

ΔΡΓΑΗΑΚΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός ΥΑΡΣΖ  
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31 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ - 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΡΤΠΑΝΖ ΚΑΗ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΖ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

32 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ 

ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 
ΑΘΛΖΣΗΚΖ 

ΓΖ ΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

33 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ 

ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

ΓΖ ΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΤΝΣΑΚΣΔ ΚΑΗ 

ΡΔΠΟΡΣΔΡ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

34 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ 

ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

35 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΟ ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός ΥΑΡΣΖ 

http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog28.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos28.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=28&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=28&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog29.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=29&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=29&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog30.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos30.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=30&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=30&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog31.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=31&width=600&height=430
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=4&regn_sort_field=2&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=4&regn_sort_field=3&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=4&regn_sort_field=4&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=4&regn_sort_field=10&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=4&regn_sort_field=8&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=4&regn_sort_field=7&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=4&regn_sort_field=9&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog32.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos32.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=32&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=32&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog33.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos33.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=33&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=33&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog34.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos34.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=34&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=34&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog35.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos35.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=35&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=35&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog36.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos36.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=36&width=600&height=430


 288 

A.A Τομέας  Ομάδα  Ειδικότητα  Απόφοιτος  Πρόγραμμα  Οδηγοί  Χάρτης  

ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΧΝ 

ΔΚΠΟΜΠΧΝ 

IEK 

36 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ 

ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 
ΔΗΚΟΝΟΛΖΠΣΖ ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

37 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ 

ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΔΗΚΟΝΟΛΖΠΣΖ 

(ιζ τύει από 2009Β) 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

38 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ 

ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 
ΖΥΟΛΖΠΣΖ ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

39 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ 

ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΖΥΟΛΖΠΣΖ (ιζ τύει 

από 2009Β) 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

40 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ 

ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟ 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

(Παραγωγός) 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

        

A.A Σομέας  Ομάδα  Διδικόηηηα  Απόθοιηος  Πρόγραμμα  Οδηγοί  Υάρηης  

41 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ 

ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΥΔΗΡΗΣΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΤΝΑΡΜΟΖ 

ΔΗΚΟΝΑ (Monter) 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

42 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ 

ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΥΔΗΡΗΣΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΤΝΑΡΜΟΖ 

ΔΗΚΟΝΑ (Monter) 

(ιζ τύει από 2010Β) 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

43 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

ΓΗΑΚΟΜΖΖ - 

ΥΔΓΗΑΖ 

ΑΓΗΟΓΡΑΦΟ 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 
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http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=36&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog37.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos37.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=37&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=37&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog38.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos38.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=38&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=38&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog39.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos39.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=39&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=39&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog40.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos40.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=40&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=40&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog41.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos41.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=41&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=41&width=600&height=430
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http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog42.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos42.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=42&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=42&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog43.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos43.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=43&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=43&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog44.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos44.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=44&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=44&width=600&height=430
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ΔΗΚΟΝΧΝ ΚΑΗ 

ΣΟΗΥΟΓΡΑΦΗΧΝ 

44 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

ΓΗΑΚΟΜΖΖ - 

ΥΔΓΗΑΖ 

ΔΗΓΗΚΟ 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ 

ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

45 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

ΓΗΑΚΟΜΖΖ - 

ΥΔΓΗΑΖ 

ΔΗΓΗΚΟ 

ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

ΔΠΗΠΛΟΤ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

46 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

ΓΗΑΚΟΜΖΖ - 

ΥΔΓΗΑΖ 
ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΖ ΜεηαΓσμναζ ιακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

47 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

ΓΗΑΚΟΜΖΖ - 

ΥΔΓΗΑΖ 
ΞΤΛΟΤΡΓΟ ΜεηαΓσμναζ ιακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

48 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

ΓΗΑΚΟΜΖΖ - 

ΥΔΓΗΑΖ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΓΗΑΚΟΜΖΖ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

49 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

ΓΗΑΚΟΜΖΖ - 

ΥΔΓΗΑΖ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΚΟΜΖΜΑΣΟ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

50 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

ΓΗΑΚΟΜΖΖ - 

ΥΔΓΗΑΖ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

ΚΟΜΖΜΑΣΟ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

 

A.A Τομέας  Ομάδα  Ειδικότητα  Απόφοιτος  Πρόγραμμα  Οδηγοί  Χάρτης  

51 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

ΓΗΑΚΟΜΖΖ 

- ΥΔΓΗΑΖ 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΑΛΟΤΡΓΟ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ 

ΟΡΓΑΝΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

52 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

ΓΗΑΚΟΜΖΖ 

- ΥΔΓΗΑΖ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΥΔΗΡΟΠΟΗΖΣΟΤ 

ΚΟΜΖΜΑΣΟ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

53 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

ΓΗΑΚΟΜΖΖ 

- ΥΔΓΗΑΖ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΦΖΦΗΓΟΓΡΑΦΗΑ - 

ΤΑΛΟΓΡΑΦΗΑ (ΒΗΣΡΟ) 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 
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http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog45.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=45&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=45&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog46.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=46&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=46&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog47.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=47&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=47&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog48.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos48.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=48&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=48&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog49.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos49.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=49&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=49&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog50.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=50&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=50&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog51.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos51.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=51&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=51&width=600&height=430
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http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog52.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos52.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=52&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=52&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog53.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=53&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=53&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog54.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=54&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=54&width=600&height=430
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54 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

ΓΗΑΚΟΜΖΖ 

- ΥΔΓΗΑΖ 
ΣΔΥΝΗΣΖ ΦΖΦΗΓΧΣΧΝ ΜεηαΓσμναζ ιακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

55 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

ΔΚΣΤΠΧΔΧΝ 

- ΓΡΑΦΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

ΒΗΒΛΗΟΓΔΣΖ ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

56 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

ΔΚΣΤΠΧΔΧΝ 

- ΓΡΑΦΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

ΓΡΑΦΗΣΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΚΑΗ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΔΧΝ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

57 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

ΔΚΣΤΠΧΔΧΝ 

- ΓΡΑΦΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΟ - 

ΚΗΣΟΓΡΑΦΟ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

58 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

ΔΚΣΤΠΧΔΧΝ 

- ΓΡΑΦΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

ΔΚΣΤΠΧΣΖ ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

59 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

ΔΚΣΤΠΧΔΧΝ 

- ΓΡΑΦΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΚΗΝΟΤΜΔΝΖ 

ΔΗΚΟΝΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΥΔΓΗΑΖ 

ΓΡΑΦΖΜΑΣΟ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

60 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΤΠΟΚΡΗΣΗΚΖ ΘΔΑΣΡΟΤ - 

ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 
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61 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 
ΤΝΣΖΡΖ Ζ ΑΡΓΤΡΟΥΡΤΟΥΟΨΑ ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

62 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 
ΤΝΣΖΡΖ Ζ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ 

ΚΔΡΑΜΗΚΖ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

63 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 
ΤΝΣΖΡΖ Ζ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

ΜεηαΓσμναζ ιακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

64 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΤΝΣΖΡΖ Ζ ΣΔΥΝΗΚΟ ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός ΥΑΡΣΖ 
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javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=6&regn_sort_field=7&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
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http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog55.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=55&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=55&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog56.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos56.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=56&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=56&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog57.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos57.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=57&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=57&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog58.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos58.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=58&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=58&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog59.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos59.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=59&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=59&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog60.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos60.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=60&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=60&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=61&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=61&width=600&height=430
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=7&regn_sort_field=2&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
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javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=7&regn_sort_field=4&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=7&regn_sort_field=10&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=7&regn_sort_field=8&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
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javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=7&regn_sort_field=9&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog62.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos62.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=62&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=62&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog63.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos63.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=63&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=63&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog64.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos64.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=64&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=64&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog65.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=65&width=600&height=430
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ΣΔΥΝΧΝ ΤΝΣΖΡΖ Ζ 

ΒΗΒΛΗΑΚΟΤ ΚΑΗ 

ΑΡΥΔΗΑΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

IEK 

65 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 
ΤΝΣΖΡΖ Ζ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΤΝΣΖΡΖ Ζ ΔΡΓΧΝ 

ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

66 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 
ΤΝΣΖΡΖ Ζ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΤΝΣΖΡΖ Ζ ΔΡΓΧΝ 

ΣΔΥΝΖ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

67 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 
ΤΝΣΖΡΖ Ζ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΥΔΗΡΟΠΟΗΖΣΖ 

ΚΔΡΑΜΗΚΖ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

68 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 
ΤΝΣΖΡΖ Ζ ΧΡΟΛΟΓΟΠΟΗΗΑ ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

69 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 
ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

70 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 
ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΛΖΦ Ζ 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 
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71 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ 
ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧ Ν 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

72 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ 
ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΧΝ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

73 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 
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http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=65&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog66.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos66.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=66&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=66&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog67.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos67.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=67&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=67&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog68.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos68.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=68&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=68&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog69.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=69&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=69&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog70.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=70&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=70&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog71.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos71.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=71&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=71&width=600&height=430
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http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog72.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos72.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=72&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=72&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog73.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos73.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=73&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=73&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog74.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos74.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=74&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=74&width=600&height=430
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ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

74 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 

ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

75 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ 

ΟΗΚΗΑΚΧΝ 

ΤΚΔΤΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

76 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΠΔΡΗΔΛΗΞΔΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ 

ΜΖΥΑΝΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

77 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΟ Ζ/Τ  ΚΑΗ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΜΖΥΑΝΧΝ 

ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

78 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

79 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΗΑΣΡΗΚΧΝ 

ΟΡΓΑΝΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

80 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΚΗΝΖΣΖ 

ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ ΚΑΗ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 
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http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog75.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos75.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=75&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=75&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog76.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos76.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=76&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=76&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog77.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=77&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=77&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog78.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos78.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=78&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=78&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog79.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=79&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=79&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog80.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos80.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=80&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=80&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog81.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos81.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=81&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=81&width=600&height=430
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ς  

Πρόγραμ

μα  

Οδηγ

οί  

Χάρτη

ς  

81 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΟΡΓΑΝΧΝ 

ΜΔΣΡΖΔΧΝ 

ΜεηαΛσκεια

κό 
Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ

 IEK 

82 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧ

Ν ΚΑΗ 

ΖΛΔΚΣΡΟΑΚΟΤΣΗΚ

ΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ 

ΜεηαΛσκεια

κό 
Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ

 IEK 

83 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΜΗΚΡΟΤΚΔΤΧΝ 

ΜεηαΛσκεια

κό 
Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ

 IEK 

84 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

ΚΑΗ ΜΔΣΑΓΟΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 

ΜεηαΛσκεια

κό 
Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ

 IEK 

85 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ 
ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΔΡΗΧΝ 

ΚΑΤΗΜΧΝ 

ΜεηαΛσκεια

κό 
Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ

 IEK 

86 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 

ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

ΜεηαΛσκεια

κό 
Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ

 IEK 

87 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

ΦΤΞΖ ΑΔΡΗΜΟΤ 

ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ 

ΜεηαΛσκεια

κό 
Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ

 IEK 

88 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΔΡΓΑΛΔΗΟΜΖΥΑΝΧ

Ν ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ C.N.C. 

ΜεηαΛσκεια

κό 
Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ

 IEK 
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http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=82&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=82&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog83.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=83&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=83&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog84.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos84.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=84&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=84&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog85.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=85&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=85&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog86.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos86.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=86&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=86&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog87.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos87.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=87&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=87&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog88.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos88.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=88&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=88&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog89.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos89.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=89&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=89&width=600&height=430
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89 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

ΜεηαΛσκεια

κό 
Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ

 IEK 

90 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 

ΔΡΓΧΝ 

ΜεηαΛσκεια

κό 
Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ

 IEK 

 

A.A Τομέας  Ομάδα  Ειδικότητα  Απόφοιτος  Πρόγραμμα  Οδηγοί  Χάρτης  

91 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ 
ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΜΖΥΑΝΟΣΡΟΝΗΚΖ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

92 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΜΖΥΑΝΧΝ 

ΘΑΛΑΖ ΚΑΗ 

ΚΑΦΧΝ 

ΑΝΑΦΤΥΖ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

93 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΜΟΣΟΠΟΓΖ ΛΑΣΧΝ 

ΚΑΗ 

ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

94 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΦΑΝΟΠΟΗΗΑ ΚΑΗ 

ΒΑΦΖ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 

ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

95 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ 

ΣΔΥΝΗΣΖ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

ΘΔΡΜΑΝΖ 

ΜεηαΓσμναζ ιακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

96 
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ - 
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ 

ΣΔΥΝΗΣΖ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
ΜεηαΓσμναζ ιακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 
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http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=92&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=92&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog93.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos93.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=93&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=93&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog94.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos94.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=94&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=94&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog95.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=95&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=95&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog96.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=96&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=96&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog97.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=97&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=97&width=600&height=430
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A.A Τομέας  Ομάδα  Ειδικότητα  Απόφοιτος  Πρόγραμμα  Οδηγοί  Χάρτης  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΓΡΔΤΖ - 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

97 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ - 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

- ΓΗΚΣΤΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ & 

ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

INTRANET - 

INTERNET 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

98 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ - 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

- ΓΗΚΣΤΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΓΗΚΣΤΧΝ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

99 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ - 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

- ΓΗΚΣΤΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΓΗΚΣΤΧΝ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

100 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ - 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

- ΓΗΚΣΤΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

ΗΑΣΡΗΚΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

 

A.

A 
Τομέας  Ομάδα  Ειδικότητα  

Απόφοιτο

ς  

Πρόγραμ

μα  

Οδηγ

οί  

Χάρτη

ς  

101 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

- 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗ

ΧΝ - ΓΗΚΣΤΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚ

Ζ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΜεηαΛσκεια

κό 
Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ

 IEK 

102 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

- 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗ

ΧΝ - ΓΗΚΣΤΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚ

Ζ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΜΔ ΠΟΛΤΜΔΑ 

(multimedia) 

ΜεηαΛσκεια

κό 
Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ

 IEK 

103 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚ ΣΔΥΝΗΚΟ ΜεηαΛσκεια Πρόγραμμα Οδηγός ΥΑΡΣΖ
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http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=100&width=600&height=430
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http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog104.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos104.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=104&width=600&height=430


 296 

A.

A 
Τομέας  Ομάδα  Ειδικότητα  

Απόφοιτο

ς  

Πρόγραμ

μα  

Οδηγ

οί  

Χάρτη

ς  

- 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗ

ΧΝ - ΓΗΚΣΤΧΝ 

Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, 

ΓΗΚΣΤΧΝ & 

ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

κό  IEK 

104 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

- 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗ

ΧΝ - ΓΗΚΣΤΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚ

Ζ 

ΣΔΥΝΗΚΟ Ζ/Τ , 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ 

ΓΗΚΣΤΧΝ 

ΜεηαΛσκεια

κό 
Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ

 IEK 

105 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

- 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗ

ΧΝ - ΓΗΚΣΤΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚ

Ζ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ

Τ ΠΑΗΥΝΗΓΗΧΝ ΚΑΗ 

ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΧΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

(VIDEO GAMES) 

ΜεηαΛσκεια

κό 
Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ

 IEK 

106 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

- 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗ

ΧΝ - ΓΗΚΣΤΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚ

Ζ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

ΜεηαΛσκεια

κό 
Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ

 IEK 

107 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

- 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗ

ΧΝ - ΓΗΚΣΤΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚ

Ζ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ (Web 

Designer - 

Developer) 

ΜεηαΛσκεια

κό 
Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ

 IEK 

108 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

- 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗ

ΧΝ - ΓΗΚΣΤΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚ

Ζ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

INTERNET 

ΜεηαΛσκεια

κό 
Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ

 IEK 

109 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

- 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚ

Ζ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΣΖΛΔΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚ

ΜεηαΛσκεια

κό 
Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ

 IEK 
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http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog110.doc
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http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=110&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=110&width=600&height=430
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Απόφοιτο

ς  
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μα  

Οδηγ

οί  

Χάρτη

ς  

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗ

ΧΝ - ΓΗΚΣΤΧΝ 

Ζ 

110 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ - 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ 

ΣΔΛΔΥΟ 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

ΜεηαΛσκεια

κό 
Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ

 IEK 

 

A.A Τομέας  Ομάδα  Ειδικότητα  Απόφοιτος  Πρόγραμμα  Οδηγοί  Χάρτης  

111 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ - 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ 

ΑΘΛΖΜΑΣΟ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

112 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ - 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ 

ΚΑΚΗ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

113 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ - 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΔΗΓΗΚΟ 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΚΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

114 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ - 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΔΗΓΗΚΟ 

ΚΖΝΟΓΡΑΦΟ - 

ΔΝΓΤΜΑΣΟΛΟΓΟ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

115 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ - 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ ΥΟΡΟΤ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

116 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ - 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΜΑΚΗΓΗΑΕ 

ΘΔΑΣΡΟΤ - 

ΚΖΝΖ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

117 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ - 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ 

ΦΧΝΖ ΣΗΚΖ 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

118 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ - 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΜΟΤΗΚΖ ΜΔ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

119 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ - 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΔΝΑΡΗΟΓΡΑΦΟ ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

120 ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ - ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΖΝΟΘΔΣΖ ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός ΥΑΡΣΖ 
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http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog113.doc
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http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=113&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=113&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog114.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos114.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=114&width=600&height=430
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http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=115&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=115&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog116.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos116.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=116&width=600&height=430
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http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog119.doc
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http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=120&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=120&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog121.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos121.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=121&width=600&height=430


 298 

A.A Τομέας  Ομάδα  Ειδικότητα  Απόφοιτος  Πρόγραμμα  Οδηγοί  Χάρτης  

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ IEK 
 

A.A Τομέας  Ομάδα  Ειδικότητα  Απόφοιτος  Πρόγραμμα  Οδηγοί  Χάρτης  

121 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ - 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΚΖ 

ΔΝΓΤΜΑΗΑ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

122 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ - 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΔΓΥΟΡΓΧ Ν 

ΜΟΤΗΚΧΝ 

ΟΡΓΑΝΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

123 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ - 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΜΟΤΗΚΟ 

ΓΗΚΟΓΡΑΦΗΑ & 

ΕΧΝΣΑΝΧΝ 

ΔΜΦΑΝΗΔΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

124 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ - 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΚΖΝΟΘΔΗΑ 

ΘΔΑΣΡΟΤ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

125 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ - 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΦΤΛΑΚΑ 

ΜΟΤΔΗΧΝ ΚΑΗ 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΥΧΡΧ Ν 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

126 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ 

ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 

ΟΓΖ ΓΧΝ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΚΑΗ 

ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

127 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ 

ΠΣΖΔΧΝ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

128 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΟΓΖ ΓΟ ΣΑΞΗ ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 
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javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=12&regn_sort_field=4&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=12&regn_sort_field=10&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=12&regn_sort_field=8&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=12&regn_sort_field=7&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=12&regn_sort_field=9&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=121&width=600&height=430
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=13&regn_sort_field=2&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=13&regn_sort_field=3&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=13&regn_sort_field=4&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=13&regn_sort_field=10&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=13&regn_sort_field=8&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=13&regn_sort_field=7&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=13&regn_sort_field=9&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog122.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos122.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=122&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=122&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog123.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos123.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=123&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=123&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog124.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos124.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=124&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=124&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog125.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos125.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=125&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=125&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog126.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos126.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=126&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=126&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog127.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos127.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=127&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=127&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog128.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos128.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=128&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=128&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog129.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos129.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=129&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=129&width=600&height=430
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129 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 

ΑΔΡΟΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

130 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟΤ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 
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131 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΞΔΝΟΓΟΥ. 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΔΗΓΗΚΟ 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ 

ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

132 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΞΔΝΟΓΟΥ. 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΔΗΓΗΚΟ 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ 

ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

133 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΞΔΝΟΓΟΥ. 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ 

ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ 

ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

134 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΔΗΓΗΚΟ 

ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ 

ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

135 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ 

ΔΚΓΖ ΛΧΔΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

136 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΔΗΓΗΚΟ 

ΘΑΛΑΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

- SPA 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

137 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΔΗΓΗΚΟ 

ΛΟΤΣΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ - 

SPA 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

138 ΣΟΤΡΗΜΟΤ - ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός ΥΑΡΣΖ 
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http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog132.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=132&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=132&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog133.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos133.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=133&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=133&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog134.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos134.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=134&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=134&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog135.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos135.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=135&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=135&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog136.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos136.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=136&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=136&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog137.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos137.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=137&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=137&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog138.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos138.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=138&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=138&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog139.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos139.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=139&width=600&height=430
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ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

IEK 

139 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΔΗΓΗΚΟ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ 

ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟΤ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

140 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ - 

ΞΔΝΑΓΟ ΔΘΝΗΚΧΝ 

ΓΡΤΜ ΧΝ ΚΑΗ ΥΧΡΧΝ  

ΑΝΑΦΤΥΖ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 
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141 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΣΔΛΔΥΟ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

ΤΠΑΗΘΡΗΧΝ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

142 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
ΤΝΟΓΟ ΒΟΤΝΟΤ ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

143 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ 

ΤΝΟΓΟ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

144 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ 

ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

145 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

ΒΟΖΘΟ 

ΑΡΣΟΠΟΗΟΤ - 

ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΖ 

ΜεηαΓσμναζ ιακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

146 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

ΒΟΖΘΟ 

ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ 

ΣΔΥΝΖ 

ΜεηαΓσμναζ ιακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

147 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

ΒΟΖΘΟ 

ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 
ΜεηαΓσμναζ ιακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 
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javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=14&regn_sort_field=10&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=14&regn_sort_field=8&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=14&regn_sort_field=7&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=14&regn_sort_field=9&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=139&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog140.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=140&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=140&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog141.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=141&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=141&width=600&height=430
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=15&regn_sort_field=2&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=15&regn_sort_field=3&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=15&regn_sort_field=4&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=15&regn_sort_field=10&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=15&regn_sort_field=8&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=15&regn_sort_field=7&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=15&regn_sort_field=9&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog142.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=142&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=142&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog143.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos143.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=143&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=143&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog144.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos144.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=144&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=144&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog145.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos145.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=145&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=145&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog146.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos146.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=146&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=146&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog147.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos147.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=147&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=147&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog148.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos148.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=148&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=148&width=600&height=430
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ΣΔΥΝΖ 

148 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

ΒΟΖΘΟ 

ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ 

ΣΔΥΝΖ 

ΜεηαΓσμναζ ιακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

149 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ - 

ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

150 
ΣΟΤΡΗΜΟΤ - 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ 

ΣΔΥΝΖ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 
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151 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

- 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΜΠΑΡ ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

152 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

- 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΣΖΜΑΣΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ 

ΔΠΗΗΣΗΜΟΤ (Catering) 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

153 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ & 

ΠΟΣΧΝ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

ΓΑΛΑΚΣΟ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

154 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ & 

ΠΟΣΧΝ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΟΣΟΠΟΗΗΑ 

ΑΠΟΣΑΓΜΑΣΟΠΟΗΗΑ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

155 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ 

- 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
ΑΗΘΖΣΗΚΟ 

ΑΡΧΜΑΣΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

156 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ 

- 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ 

ΑΗΘΖΣΗΚΟ ΠΟΓΟΛΟΓΗΑ 

ΚΑΗ ΚΑΛΛΧΠΗΜΟΤ 

ΝΤΥΗΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=15&regn_sort_field=2&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=15&regn_sort_field=3&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=15&regn_sort_field=4&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=15&regn_sort_field=10&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
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javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=15&regn_sort_field=9&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog149.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos149.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=149&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=149&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog150.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos150.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=150&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=150&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog151.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos151.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=151&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=151&width=600&height=430
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=16&regn_sort_field=2&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=16&regn_sort_field=3&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=16&regn_sort_field=4&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=16&regn_sort_field=10&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=16&regn_sort_field=8&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=16&regn_sort_field=7&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=16&regn_sort_field=9&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog152.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos152.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=152&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=152&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog153.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=153&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=153&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog154.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=154&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=154&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog155.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos155.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=155&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=155&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog156.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos156.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=156&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=156&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog157.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos157.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=157&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=157&width=600&height=430
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ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

157 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ 

- 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
ΑΗΘΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΔΜΦΑΝΗΖ (Stylist) 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

158 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ 

- 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΒΟΖΘΟ ΚΟΜΜΧΣΖ ΜεηαΓσμναζ ιακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

159 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ 

- 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
ΒΟΖΘΟ ΚΟΜΜΧΣΖ (ιζ τύει 

από 2010Α) 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

160 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ 

- 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

 
 

A.A Τομέας  Ομάδα  Ειδικότητα  Απόφοιτος  Πρόγραμμα  Οδηγοί  Χάρτης  

161 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΖ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

162 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ 

ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΖ (ιζ τύει από 

2010Α) 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=16&regn_sort_field=2&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
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javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=16&regn_sort_field=4&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=16&regn_sort_field=10&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
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javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=16&regn_sort_field=9&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog158.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos158.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=158&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=158&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog159.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos159.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=159&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=159&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog160.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos160.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=160&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=160&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog161.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos161.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=161&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=161&width=600&height=430
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=17&regn_sort_field=2&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=17&regn_sort_field=3&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=17&regn_sort_field=4&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=17&regn_sort_field=10&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=17&regn_sort_field=8&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=17&regn_sort_field=7&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=17&regn_sort_field=9&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog162.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos162.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=162&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=162&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog163.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos163.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=163&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=163&width=600&height=430
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ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

163 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ 

ΜΑΚΗΓΗΑΕ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

164 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ 

ΜΑΚΗΓΗΑΕ (ιζ τύει από 

2010Α) 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

165 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
ΚΟΜΜΧΣΖ - ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΚΟΜΖ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

166 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
ΣΔΥΝΗΣΖ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ 

ΝΤΥΗΧΝ 
ΜεηαΓσμναζ ιακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

167 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΚΑΗ 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

168 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

ΓΖ ΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΔΚΦΡΑΖ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

169 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 

ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ 

ΑΝΑΓΚΔ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

170 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΣΔΛΔΥΟ ΟΡΓΑΝΧΖ 

ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΑΗΓΗΚΧΝ 

ΚΑΣΑΚΖΝΧΔΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=17&regn_sort_field=2&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=17&regn_sort_field=3&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=17&regn_sort_field=4&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=17&regn_sort_field=10&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=17&regn_sort_field=8&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=17&regn_sort_field=7&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=17&regn_sort_field=9&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog164.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos164.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=164&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=164&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog165.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos165.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=165&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=165&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog166.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos166.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=166&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=166&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog167.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos167.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=167&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=167&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog168.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos168.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=168&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=168&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog169.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos169.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=169&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=169&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog170.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos170.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=170&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=170&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog171.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos171.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=171&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=171&width=600&height=430
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171 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΣΔΛΔΥΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

172 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΓΔΗΑ 
ΒΟΖΘΟ 

ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

173 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΓΔΗΑ 
ΒΟΖΘΟ 

ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΟΤ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

174 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΓΔΗΑ 

ΒΟΖΘΟ 

ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ - 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

175 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΓΔΗΑ 

ΒΟΖΘΟ 

ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 

Δ ΗΑΜΑΣΗΚΔ ΠΖΓΔ 

ΚΑΗ ΛΟΤΣΡΑ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

176 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΓΔΗΑ 

ΓΗΑΧΣΖ - 

ΠΛΖΡΧ ΜΑ 

ΑΘΔΝΟΦΟΡΟΤ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

177 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΠΗΚΔΠΣΖ ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 
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javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=18&regn_sort_field=3&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=18&regn_sort_field=4&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=18&regn_sort_field=10&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=18&regn_sort_field=8&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=18&regn_sort_field=7&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=18&regn_sort_field=9&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog172.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos172.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=172&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=172&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog173.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos173.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=173&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=173&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog174.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos174.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=174&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=174&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog175.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos175.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=175&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=175&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog176.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=176&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=176&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog177.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos177.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=177&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=177&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog178.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos178.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=178&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=178&width=600&height=430
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178 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΓΔΗΑ 

ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ 

ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

179 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΓΔΗΑ 

ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ 

ΒΗΟΥΖΜΗΚΟΤ ΚΑΗ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

180 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΓΔΗΑ 
ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ 

ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 
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181 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΓΔΗΑ 
ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ 

ΑΠΔΗΚΟΝΗΔΧΝ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

182 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΓΔΗΑ 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ 

ΦΤΥΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

183 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΓΔΗΑ 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΔΝΣΑΣΗΚΖ 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

184 
ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 
ΤΓΔΗΑ 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΧΝ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=18&regn_sort_field=2&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=18&regn_sort_field=3&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=18&regn_sort_field=4&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=18&regn_sort_field=10&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=18&regn_sort_field=8&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=18&regn_sort_field=7&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=18&regn_sort_field=9&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog179.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos179.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=179&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=179&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog180.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos180.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=180&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=180&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog181.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos181.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=181&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=181&width=600&height=430
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=19&regn_sort_field=2&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=19&regn_sort_field=3&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=19&regn_sort_field=4&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=19&regn_sort_field=10&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=19&regn_sort_field=8&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=19&regn_sort_field=7&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=19&regn_sort_field=9&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog182.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos182.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=182&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=182&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog183.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos183.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=183&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=183&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog184.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos184.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=184&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=184&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog185.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos185.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=185&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=185&width=600&height=430
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ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΠΑΘΖΔΧΝ 

185 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΓΔΗΑ 
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

186 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΓΔΗΑ 
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

187 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΓΔΗΑ 
ΟΓΟΝΣΟΣΔΥΝΗΚΖ 

ΟΡΘΟΓΟΝΣΗΚΖ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

188 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΓΔΗΑ 
ΟΓΟΝΣΟΣΔΥΝΗΚΖ 

ΠΟΡΔΛΑΝΖ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

189 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΓΔΗΑ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

ΟΠΣΗΚΖ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

190 

ΤΓΔΗΑ - 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΓΔΗΑ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

ΟΠΣΗΚΖ (ιζ τύει από 

2009Β) 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 
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191 

ΤΓΔΗΑ - ΑΗΘΖΣΗΚΖ - 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΓΔΗΑ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΠΡΟΘΔΣΗΚΧΝ - 

ΟΡΘΧΣΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΛΟΗΠΧΝ ΜΔΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=19&regn_sort_field=2&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=19&regn_sort_field=3&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=19&regn_sort_field=4&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=19&regn_sort_field=10&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=19&regn_sort_field=8&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=19&regn_sort_field=7&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=19&regn_sort_field=9&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog186.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos186.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=186&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=186&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog187.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos187.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=187&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=187&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog188.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos188.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=188&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=188&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog189.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos189.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=189&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=189&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog190.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos190.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=190&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=190&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog191.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos191.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=191&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=191&width=600&height=430
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=20&regn_sort_field=2&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=20&regn_sort_field=3&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=20&regn_sort_field=4&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=20&regn_sort_field=10&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=20&regn_sort_field=8&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=20&regn_sort_field=7&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=20&regn_sort_field=9&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string|numeric&regn_sort_type=asc%22);
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog192.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos192.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=192&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=192&width=600&height=430
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ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

192 
ΥΖΜΗΚΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 
ΜΔΣΑΛΛΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΔΠΗΜΔΣΑΛΛΧΔΧΝ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

193 
ΥΖΜΗΚΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 
ΜΔΣΑΛΛΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

194 
ΥΖΜΗΚΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΥΖΜΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΛΗΚΧΝ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

195 
ΥΖΜΗΚΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΥΖΜΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ 

ΤΛΗΚΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

196 
ΥΖΜΗΚΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΥΖΜΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΦΑΡΜΑΚΧΝ 

ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΠΑΡΔΜΦΔΡΧΝ 

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

197 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

198 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΝΟΜΗΚΧΝ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

199 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΣΔΗΡΔΗΑ: ΑΣΟΜΑ 

ΜΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

ΟΡΑΖ 

ΥΔΗΡΗΣΔ 

ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ 

ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

200 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 
ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΓΗΑΝΟΜΖ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

 

javascript:regn__doPostBack(%22sort%22,%22%22,%22&regn_page_size=10&regn_p=20&regn_sort_field=2&regn_sort_field_by=&regn_sort_field_type=string&regn_sort_type=asc%22);
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http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog193.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos193.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=193&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=193&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog194.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=194&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=194&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog195.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos195.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=195&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=195&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog196.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos196.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=196&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=196&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog197.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos197.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=197&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=197&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog198.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos198.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=198&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=198&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog199.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos199.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=199&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=199&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog200.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos200.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=200&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=200&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog201.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos201.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=201&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=201&width=600&height=430
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201 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

ΠΔΛΑΣΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

202 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

203 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
ΔΗΓΗΚΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ 

ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

204 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΔΗΓΗΚΟ 

ΔΜΠΟΡΗΑ,ΓΗΑΦΖΜΖΖ 

ΚΑΗ ΠΡΟΧΘΖΖ 

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ (Marketing) 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

205 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
ΔΗΓΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

206 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΔΗΓΗΚΟ 

ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΣΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ - 

ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

207 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΔΗΓΗΚΟ 

ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ 

ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

208 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΠΧΛΖΔΧΝ ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

209 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
ΔΗΓΗΚΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ 

ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

210 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΔΗΓΗΚΟ 

ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟΤ 

ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 
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http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog202.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos202.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=202&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=202&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog203.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos203.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=203&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=203&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog204.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos204.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=204&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=204&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog205.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos205.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=205&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=205&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog206.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos206.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=206&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=206&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog207.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=207&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=207&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog208.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos208.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=208&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=208&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog209.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos209.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=209&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=209&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos000.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=210&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=210&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/programmata/prog211.doc
http://cert.gsae.edu.gr/iek/eidikotites/odhgoi/odigos211.pdf
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=211&width=600&height=430
http://cert.gsae.edu.gr/iek/xartes/topos_iek.php?topos=211&width=600&height=430
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211 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΔΗΓΗΚΟ 

ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΧΝ 

ΔΡΓΑΗΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

212 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΚΣΖΜΑΣΟΜΔΗΣΖ - 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ 

ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

213 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ 

ΓΖ ΜΟΚΟΠΖΔΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

214 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΣΔΛΔΥΟ 

ΒΗΒΛΗΟΠΧΛΗΚΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

215 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
ΣΔΛΔΥΟ ΓΗΔΘΝΟΤ 

ΔΜΠΟΡΗΟΤ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

216 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
ΣΔΛΔΥΟ ΔΚΓΟΣΗΚΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

217 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΣΔΛΔΥΟ 

ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΣΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ-

ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

218 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΣΔΛΔΥΟ 

ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 
ΥΑΡΣΖ 

IEK 

219 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
ΣΔΛΔΥΟ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΜεηαΛσκειακό Πρόγραμμα Οδηγός 

ΥΑΡΣΖ 

IEK 

220 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΣΔΛΔΥΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
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(ΠΙΛΟΣΙΚΟ) 
 
Σν Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνι ηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πει νπνλλήζνπ  ζηα πι αίζηα ζρεδηαζκ νύ θαη πι νπνίεζε ο πηινηηθήο έξεπλαο κε ζηόρν 
ηνλ ζεζκ ό ησλ Γεκόζησλ Ιλζηηηνύησλ Δπαγγει καηηθήο Καηάξηηζεο (ΓΙΔΚ) ζα 
πξνβεί  ζηε  ζπ ι ι νγή ηόζν πνζνηηθώλ όζν θαη πνηνηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ 
εθπαηδεπνκέλσλ ζηα ελ ι όγσ Ιλζηηηνύηα. 
  Σα εξσηεκαηνι όγηα (αλώλπκα) πεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο θι εηζηνύ ηύπνπ. Η 
πηινηηθή εθαξκνγή ζα δηαπηζηώζεη (κεηαμύ άι ι σλ) ηελ πξαθηηθόηεηα, νηθνλνκία, 
αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα ηεο έξεπλαο. Σα εξσ ηεκαηνι όγηα ηεο πηινηηθήο έξεπλαο 
ζα δηαλεκεζνύ λ ζην ΓΙΔΚ Κνξίλζνπ -Λνπηξαθίνπ. 
 

Δπραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπλεξγαζ ία 
 

Κόξηλζνο, Φεβξνπάξηνο 2012. 
 
 
 
 
 
 

Γεκ νγξαθηθά ζ ηνηρεία εθπαηδεπνκέλνπ: 
 
Φύιν:     Άλδξαο    □                 Γπλαίθα    □ 
 
Ηιηθία:   . . . . .  εηώλ 
 
Καηνηθία:  Αζηηθή πεξηνρή  □        Πεξηαζηηθή πεξηνρή  □         αγξνηηθή πεξηνρή   □ 
 
Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζ ε:  έγγακνο/ε   □               άγακνο/ε   □  
 
Αδέιθ ηα:  θαλέλα  □      έλα   □        δύν □      ηξία □       πεξηζζόηεξα από ηξία  □  
 
Οηθνγ. εηήζην εηζ όδεκ α:    0 – 10.000 □    10.000-15.000 □   15.000-20.000 □    
      (ζ ε επξώ)                        κεγαι ύηεξν από 20.000  □ 
 
Γξακκαηηθέο γλώζ εηο παηέξα:   Τ.Δ. □           Γ.Δ. □          ΣΔΙ  □          ΑΔΙ  □ 
 
Γξακκαηηθέο γλώζ εηο κεηέξαο:   Τ.Δ. □           Γ.Δ. □          ΣΔΙ  □          ΑΔΙ  □ 
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Άμνλαο 1: Σαπηόηεηα εθπαηδεπνκέλωλ 
 
Δξώηεζ ε 1.1  Από πνην ηύπν ζ ρνι είνπ ηεο Γ.Δ. απνθνηηήζαηε; 
  □  ΓΔΛ / ΔΛ   
  □  ΔΠΑΛ / ΣΔΛ   
  □  ΣΔΔ 
  □  Άι ι ν 
 
Δξώηεζ ε 1.2  ε πνηα ει ηθία απνθα ζ ίζαηε λα παξαθνι νπζήζ εηε ηνλ θύθι ν καζεκ άησλ 

ησλ ΓΙΔΚ; 
 □  18-20 
 □  20-25 
 □  25-30 
 □  30-40 
 □  40-50 
 □  κεγαι ύηεξε ησλ 50 
 
Δξώηεζ ε 1.3 Πνηνο ζ αο πξόηεηλε ηελ παξαθνι νύζεζ ε ηνπ θύθι νπ καζεκ άησλ ησλ ΓΙΔΚ; 
 □  Δθπαηδεπηηθνί 
 □  Γνλείο 
 □  πγγελείο 
 □  Απνθά ζ ηζ α κόλνο/ε  
 
Δξώηεζ ε 1.4  Από πνύ αληι ήζ αηε ηηο πι εξνθνξί εο γηα ηα ΓΙΔΚ; 
 □  Από ην ζ ρνι είν 
 □  Από ην ζ πγγεληθό πεξηβάιι νλ 
 □  Από ην Internet 
 □  Άι ι ν 
 
Δξώηεζ ε 1.5  Ο ι όγνο πνπ δελ ζπλερίζ αηε ζε Σξηηνβάζκην Ίδξπκα ήηαλ: 
 □  Η απνηπρία ζ ηηο Παλει ι αδηθέο Δμεηάζ εηο 
 □  Η νηθνλνκηθή αδπλακία ηεο νηθνγέλεηαο 
 □  Η επηηπρία ζε ζρνι ή β΄ θαη γ́ επηινγήο ζ αο 
 □  Άι ι νο 
 
Δξώηεζ ε 1.6  Με ηα ζ εκ εξηλά δεδνκέλα ζ θνπεύεηε λα ζ πλερίζ εηε; 
 □  ΝΑΙ 
 □  ΟΥΙ 
 □  Γελ γλσξίδσ  αθόκα 
 
Δξώηεζ ε 1.7  Θεσξείηε όηη ηα ΓΙΔΚ ζα έπξεπε λα παξέρνπλ ζηνπο απνθνίηνπο ηνπο 

πξόζ βαζ ε ζ ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζ ε; 
 □  ΝΑΙ 
 □  ΟΥΙ 
 □  Γελ γλσξίδσ  
 
Δξώηεζ ε 1.8  Αλ απαληήζαηε ΝΑΙ, πνηα πηζηεύεηε όηη ζα ήηαλ ηα δηθαηόηεξα θαη πην 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πξόζ βαζεο; 
 □  Βαζκόο απνθνίηε ζ εο από ην ΓΙΔΚ 
 □  Κνηλσληθά θξηηήξηα 
 □  πλδπαζ κόο βαζκνύ / θνηλσληθώλ θξηηεξίσλ 
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Δξώηεζ ε 1.9  Πόζ ν επεξε αζ ηήθαηε γηα ηελ εγγξαθή  ζ αο ζ ην ΓΙΔΚ από ηηο εθάζηνηε 

εμαγγει ίεο γηα πηζαλή κνξηνδόηεζή ηνπο γηα ηελ πξόζ βαζε ζ ε Σξηηνβάζκην 
Ίδξπκα; 

 □  Πνι ύ 
 □  Αξθεηά 
 □  Καζόι νπ 
 □  Γελ απαληώ 
 
 
Άμνλαο 2: Σαπηόηεηα ΓΙΔΚ – Φνίηεζ ε ζ ην ΓΙΔΚ 
 
Δξώηεζ ε 2.1  Θεσξείηε απαξαίηεηε ηελ ύπαξμε ησλ ΓΙΔΚ ζ ην εθπαηδεπηηθό ζ ύζ ηεκα ηεο 

επαγγει καηηθήο θαηάξηηζ εο; 
  □  ΝΑΙ 
  □  ΟΥΙ 
  □  Γελ γλσξίδσ  
 
Δξώηεζ ε 2.2  Αλ απαληήζαηε ΝΑΙ, ζ ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη αλαβαζκίδνπλ ηηο 

επαγγει καηηθέο ζαο γλώζεηο;  
 □  ΠΟΛΤ 
 □  ΑΡΚΔΣΑ 
 □  ΚΑΘΟΛΟΤ 
 □  Γελ γλσξίδσ  
 
Δξώηεζ ε 2.3  ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη νη πξνζ θεξόκελεο εηδηθόηεηεο ζηα ΓΙΔΚ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζ εηο ηεο αγνξάο; 
 □  ΠΟΛΤ 
 □  ΑΡΚΔΣΑ 
 □  ΚΑΘΟΛΟΤ 
 □  Γελ γλσξίδσ  
 
Δξώηεζ ε 2.4  Δίζηε επραξηζηεκέλνο/ε από ηελ θν ίηεζή ζ αο ζ ην ΓΙΔΚ ηεο πεξηνρήο ζ αο; 

□  ΠΟΛΤ 
 □  ΑΡΚΔΣΑ 
 □  ΚΑΘΟΛΟΤ 
 □  Γελ απαληώ 
 
Δξώηεζ ε 2.5  ε πνην βαζκ ό ζ αο ηθαλνπνίεζ ε ε ι εηηνπξγία ηνπ θαη ε νξγάλσζ ή ηνπ; 

□  ΠΟΛΤ 
 □  ΑΡΚΔΣΑ 
 □  ΚΑΘΟΛΟΤ 
 □  Γελ απαληώ 
 
Δξώηεζ ε 2.6  ε πνην βαζκό ζ αο εμππεξέ ηεζε ην σξάξην ι εηηνπξγίαο ηνπ θαη νη 

ζ πγθνηλσλίεο; 
□  ΠΟΛΤ 

 □  ΑΡΚΔΣΑ 
 □  ΚΑΘΟΛΟΤ 
 □  Γελ απαληώ 
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Δξώηεζ ε 2.7  ε πνην βαζκ ό ζ αο εμππεξέ ηεζε ε γξακκαηεηαθή ηνπ ππνζ ηήξημε; 

□  ΠΟΛΤ 
 □  ΑΡΚΔΣΑ 
 □  ΚΑΘΟΛΟΤ 
 □  Γελ απαληώ 
 
Δξώηεζ ε 2.8  Ήηαλ επαξθήο ε πι ηθνηερληθή ηνπ ππνδνκή; 

□  ΠΟΛΤ 
 □  ΑΡΚΔΣΑ 
 □  ΚΑΘΟΛΟΤ 
 □  Γελ απαληώ 
 
 
Άμνλαο 3: Δπαγγεικ αηηθά δηθαηώκαηα ΓΙΔΚ 
 
Δξώηεζ ε 3.1  Γηαηί επηι έμαηε ηελ παξαθνι νύζεζε ηνπ θύθι νπ καζεκ άησλ ησλ ΓΙΔΚ θαη 

όρη έλα θύθι ν καζεκ άησλ ησλ ΚΔΚ; 
 □  Δπεηδή ηα ΓΙΔΚ παξέρνπλ επαγγει καηηθά δηθαηώκαηα 
 □  Δπεηδή ηα ΓΙΔΚ είλαη πην νξγ αλσκέλα 
 □  Δπεηδή νη ζπνπδέο ζηα ΓΙΔΚ δηαξθνύλ πεξηζζ όηεξν ρξόλν 
 □  Γελ γλσξίδσ  / Σπραία επέι εμα 
 
Δξώηεζ ε 3.2  Γηα ηελ επηινγή ηεο εηδηθόηεηάο ζ αο ι άβαηε ππ’ ός ε ζ αο θαη ηα 

επαγγει καηηθά ηεο δηθαηώκαηα; 
 □  ΝΑΙ 
 □  ΟΥΙ 
 □  Γελ γλσξίδσ  
 
Δξώηεζ ε 3.3  Γλσξίδεηε πνύ ζα αλαδεηήζ εηε ηα επαγγει καηηθά ζ αο δηθαηώκαηα; 
 □  ΝΑΙ 
 □  ΟΥΙ 
 □  Γελ γλσξίδσ  
 
Δξώηεζ ε 3.4  Θεσξείηε δίθαηεο ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηα 

επαγγει καηηθά δηθαηώκαηα ηεο εηδηθόηεηάο ζ αο; 
  □  ΝΑΙ 
 □  ΟΥΙ 
 □  Γελ γλσξίδσ  
 
Δξώηεζ ε 3.5  Γλσξίδεηε πνηα δηθαηνι νγεηηθά απαηηνύληαη γηα ηελ έθδνζ ε άδεηαο 

εμάζθε ζ εο επαγγέι καηνο ηεο εηδηθόηεηάο ζ αο; 
□  ΝΑΙ 

 □  ΟΥΙ 
 □  Γελ γλσξίδσ  
 
Δξώηεζ ε 3.6  Θεσξείηε επαξθή ηελ ππνζ ηήξημε πνπ ζ αο παξέρεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο  ζ ηνλ ηνκέα ησλ επαγγει καηηθώλ ζ αο δηθαησκάησλ; 
□  ΠΟΛΤ 

 □  ΑΡΚΔΣΑ 
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 □  ΚΑΘΟΛΟΤ 
 □  Γελ απαληώ 
 
Άμνλαο 4: Λεηηνπξγία ΓΙΔΚ – πξαθηηθή άζθε ζε  – ππνηξνθ ίεο 
 
Δξώηεζ ε 4.1  Θεσξείηε όηη ν θαλνληζ κόο ι εηηνπξγίαο ησλ ΓΙΔΚ αληαπνθξίλεηαη ζ ηηο 

ζ ύγρξνλεο ζ πνπδέο επαγγει καηηθήο θαηάξηηζ εο;  
□  ΠΟΛΤ 

 □  ΑΡΚΔΣΑ 
 □  ΚΑΘΟΛΟΤ 
 □  Γελ απαληώ 
 
Δξώηεζ ε 4.2  Θεσξείηε δίθαηα ηα πθηζ ηάκελα όξηα επηηξεπηώλ απνπζ ηώλ; 

□  ΠΟΛΤ 
 □  ΑΡΚΔΣΑ 
 □  ΚΑΘΟΛΟΤ 
 □  Γελ απαληώ 
 
Δξώηεζ ε 4.3  Θεσξείηε απζ ηεξό ην ζ ύζ ηεκ α πξναγσ γήο ζ ην επόκελν εμάκελν; 

□  ΠΟΛΤ 
 □  ΑΡΚΔΣΑ 
 □  ΚΑΘΟΛΟΤ 
 □  Γελ απαληώ 
 
Δξώηεζ ε 4.4  Αλ απαληήζ αηε ΠΟΛΤ ή ΑΡΚΔΣΑ ηόηε πόζ α καζήκαηα ζα ζέι αηε λα 

κεηαθέξεηε ζ ην επόκελν εμάκελν; 
□  ΔΝΑ 

 □  ΓΤ Ο 
 □  ΠΔΡΙΟΣΔΡΑ ΑΠΟ ΓΤ Ο 
 
Δξώηεζ ε 4.5  Θεσξείηε επηηπρεκέλν ην ζεζ κό ηεο πξαθηηθήο άζ θεζ εο; 

□  ΠΟΛΤ 
 □  ΑΡΚΔΣΑ 
 □  ΚΑΘΟΛΟΤ 
 □  Γελ απαληώ 
 
Δξώηεζ ε 4.6  Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε από ην πνζ ό ηεο επηδόηεζεο ηεο πξαθηηθήο 

άζθε ζ εο; 
□  ΠΟΛΤ 

 □  ΑΡΚΔΣΑ 
 □  ΚΑΘΟΛΟΤ 
 □  Γελ απαληώ 
 
Δξώηεζ ε 4.7  Θεσξείηε δίθαηα ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνηξόθσλ; 

□  ΠΟΛΤ 
 □  ΑΡΚΔΣΑ 
 □  ΚΑΘΟΛΟΤ 
 □  Γελ απαληώ 
 
Δξώηεζ ε 4.8  ε πνην βαζκ ό ζ αο ηθαλνπνίεζ ε ην ζ ύζ ηεκα ησλ ππνηξνθηώλ θαη ην πνζ ό 

θάζε ππνηξνθίαο; 
□  ΠΟΛΤ 
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 □  ΑΡΚΔΣΑ 
 □  ΚΑΘΟΛΟΤ 
 □  Γελ απαληώ 
Άμνλαο 5: Δθπαηδεπηέο ηωλ ΓΙΔΚ 
 
Δξώηεζ ε 5.1  ε πνην βαζκ ό είζ ηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε από ηνπο εθπαηδεπηέο ζ αο; 

□  ΠΟΛΤ 
 □  ΑΡΚΔΣΑ 
 □  ΚΑΘΟΛΟΤ 
 □  Γελ απαληώ 
 
Δξώηεζ ε 5.2  Αλ απαληήζαηε αξλεηηθά, ηόηε ζε πνην ηνκέα εληνπίδεηε ην πξόβι εκ α; 

□  ΓΝΩΔΙ 
 □  ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝ 
 □  ΤΝΔΡΓΑΙΑ 
 □  ΑΛΛΟ 
 
Δξώηεζ ε 5.3  ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη ε νηθνλνκηθή ηνπο απνδεκ ίσ ζ ε ζ πκβάι ι εη ζηελ 

απξνζπ κία ζ πλεξγαζ ίαο ησλ θαι ύηεξσλ θαη ηθαλόηεξσλ κε ηα ΓΙΔΚ; 
□  ΠΟΛΤ 

 □  ΑΡΚΔΣΑ 
 □  ΚΑΘΟΛΟΤ 
 □  Γελ απαληώ 
 
Δξώηεζ ε 5.4  Θεσξείηε ζσζ ηό ην ζύζ ηεκα επηινγήο ησλ εθπαηδεπηώλ; 

□  ΠΟΛΤ 
 □  ΑΡΚΔΣΑ 
 □  ΚΑΘΟΛΟΤ 
 □  Γελ απαληώ 
 
Δξώηεζ ε 5.5  Πνηνο πηζηεύεηε είλαη ν ι όγνο πνπ νη εθπαηδεπηέο ζ πλεξγάδνληαη κε ηα 

ΓΙΔΚ; 
□  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

 □  ΚΑΡΙΔΡΑ 
 □  ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ 
 □  Γελ γλσξίδσ  
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(ΣΔΛΙΚΟ) 
 
 
 

Δπηζηνιή πξνο ηνπο ζ πνπδαζηέο ηωλ ΙΔΚ ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ 2012 
 
 
 

 Αγαπεηνί ζπνπδαζηέο / ζπνπδάζηξηεο 
 
 
 Σν εξσηεκαηνι όγην πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζ αο είλαη κέξνο κηαο εξεπλεηηθήο 
κει έηεο, πνπ ππνζηε ξίδεηαη από ην Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνι ηηηθήο 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πει νπνλλήζνπ  ζην πι αίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδώλ καο. ηνρεύεη ζην λα ζπ ι ι έμεη πι εξνθ νξίεο γηα ηηο επηινγέο θαη ηηο αλάγθεο 
ησλ λέσλ πνπ ζπνπδάδνπλ ζήκεξα  ζηα ΙΔΚ θαη πώο δηακνξθ ώλεηαη ε  κει ι νληηθή 
ηνπο δηαδξνκ ή είηε πξόθεηηαη γηα πεξαηηέξσ ζπνπδέο είηε γηα απαζρόι εζε.  
 Η ζπκκεηνρή ζαο θαη ε  ζπλεξγαζία ζαο ζηε  ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρεη 
ηδηαίηεξε ζεκαζία  αθνύ  ζα έρεηε ηελ δπλαηόηεηα λα ζπκβάι εηε πξνζσ πηθά ζηε 
βει ηίσζε ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο ζ ηα Γεκόζηα ΙΔΚ. 
 σζηέο ή ι άζνο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνι όγην δελ ππάξρνπλ. Μεηά από 
πξνζεθη ηθή κει έηε απαηηείηαη ε  δηθή ζαο απάληεζε ζηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη. Η 
ζπκπι ήξσζ ε ηνπ εξσηεκαηνι νγίνπ απαηηεί πεξίπνπ 20 ι επηά. 
 Σν εξσηεκαηνι όγην είλαη αλώλπκν θαη ε  ζπγθέληξσζ ε ησλ πι εξνθ νξηώλ 
εκπηζηεπηηθή. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη νη απαληήζεηο ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθι εηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ έξεπλα απηή θαη κάι ηζηα ζε 
ζπλνι ηθή κνξθ ή θαη όρη κεκνλσκ έλα. ε θάζε πεξίπησζε, δελ πξόθεηηαη λα 
επεξεαζηεί ε πνξεία ησλ ζπνπδώλ ζαο ζην ΙΔΚ. 
 Δπραξηζηνύκε γηα ηε ζπ κκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα απηή θαη γηα ηνλ ρξόλν, πνπ 
πξόζπκα, θαη κε ζεηηθέο ζθ ές εηο ει πίδνπκε, ζα δηαζέζεηε. 
 
 
 
Με εθηίκεζε  
 
Βαζίι εο ακαξάο θαη Μαξία Μαηνύζε  
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Δξωηεκ αηνιόγην 

 
Μέξνο Α. 
Πξνζω πηθέο πιεξ νθ νξίεο 
 
 
Φύιν:     Άλδξαο    □                 Γπλαίθα    □           Δζληθόηεηα: …………………. 
 
ΙΔΚ: ………………………………………………… 
 
Δμάκε λν ζην ΙΔΚ:  Γεύηεξν  □               Σέηαξην    □ 
 
Δηδηθόηεηα ζην ΙΔΚ: ……………………………………………………………… 
 
Έηνο γέλλεζε ο: ………          Σόπνο γέλλεζε ο:      Δι ι άδα  □          Άι ι ε ρώξα   □ 
 
Σόπνο κόληκε ο θαηνηθίαο: …………………………………….. 
 
Πεξηνρή ζρνιε ίνπ απνθ νίηεζ εο: …………………………………. 
 
Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε :  έγγακνο/ε   □               άγακνο/ε   □ 
 
Αδέιθ ηα:  θαλέλα  □      έλα   □        δύν □      ηξία □       πεξηζ ζ όηεξα από ηξία  □  
 
Δπίπεδν ζπνπδ ώλ αδειθ ώλ: 
(α) ……………………     (β)……………………(γ)……………....(δ).................. 
................................................................................................................................... 
 
Πόζα  αδέιθ ηα ζπ νπδάδνπλ ζήκεξα; ……………………………………………… 
 
Πόζα  αδέιθ ηα εξγάδνληαη ζή κεξα; ………………………………………………. 
 
Δζε ίο εξγάδεζηε;      ΝΑΙ   □                 ΟΥΙ  □ 
 
Αλ εξγάδεζηε, ζε  πνην ηνκέα απαζρόιε ζε ο: ……………………………………..  
 
Ώξεο εβδνκαδηαίαο απαζρόιε ζε ο: ………………………………………………. 
 
Δπάγγεικ α παηέξα: ………………………………………………………………... 
 
Δπάγγεικ α κε ηέξαο: ………………………………………………………………. 
 
Γξακκαηηθέο γλώζε ηο παηέξα:   Γελ έρεη ηει εηώζεη Γεκ νηηθό  □    Γεκ νηηθό  □          
Γπκλάζ ην  □          Λύθεην  □           Άι ι ε Γεπηεξνβάζ κηα ρνι ή      □ 
Μεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζ ε  □           ΣΔΙ   □        ΑΔΙ   □         Μεηαπηπρηαθέο   □ 
 
Γξακκαηηθέο γλώζε ηο κεηέξαο:   Γελ έρεη ηει εηώζ εη Γεκ νηηθό  □    Γεκ νηηθό  □          
Γπκλάζ ην  □          Λύθεην  □           Άι ι ε Γεπηεξνβάζ κηα ρνι ή      □ 
Μεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζ ε  □           ΣΔΙ   □        ΑΔΙ   □         Μεηαπηπρηαθέο   □ 
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Μέξνο Β. 
 
 
 ηηο πην θάηω εξωηήζ εηο επηιέ γεηε κία κόλν απάληεζ ε  : 
 
 
Δξώηεζ ε Β .1 Από πνην ηύπν ζ ρνι είνπ ηεο Γεπηεξνβάζκ ηαο Δθπαίδεπζ εο απνθνηηήζαηε; 
  □  Γεληθό Λύθεην / Δληαίν Λύθεην   
  □  ΔΠΑΛ / ΣΔΛ   
  □  ΣΔΔ 
 
Δξώηεζ ε Β .2   Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνι ηθήο ζαο εθπαίδεπζεο ηα ζ ρνι εία  πνπ 

θνηηήζαηε ήηαλ: 
                          Γεκ όζ ηα  □         Ιδησηηθά  □          Ιδησηηθά  θαη Γεκόζηα  □ 
 
Δξώηεζ ε Β .3 Με ηη βαζκνι νγία απνθνηηήζ αηε; …………………………………………. 
 
Δξώηεζ ε Β.4    Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ κέρξη ζήκεξα ζ ρνι ηθή εκπεηξία ζαο, πξηλ από 

ηελ εγγξαθή  ζ αο ζ ην ΙΔΚ; 
  □   Καθή 

□   Αδηάθνξε 
□   Μέηξηα 
□   Καιή  
□   Πνι ύ θαιή  
 

Δξώηεζ ε Β.4.α Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζ ρνι ηθήο ζ αο εθπαίδεπζ εο ρξεηάζηεθε λα 
επαλαι άβεηε ηάμε / ηάμεηο; 

 ΝΑΙ   □                ΟΥΙ   □ 
 
Δξώηεζ ε Β.5   ε πνην επίπεδν είζ ηε εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζ ε ησλ ει εθηξνληθώλ 

ππνι νγηζ ηώλ (Η/Τ); 
 Κακία γλώζ ε                                                          □ 
                        Βαζηθή γλώζ ε (απι ή ρξήζ ε, e-mail, internet)         □ 
 Μεζ αία γλώζ ε (Windows, Word, Excel)                 □ 
                        Πξνρσξεκ έλε γλώζ ε (εηδηθά πξνγξάκκαηα)            □ 
 
Δξώηεζ ε Β .6   Σν κάζεκ α ηνπ ζ ρνι ηθνύ επαγγει καηηθνύ πξνζ αλαηνι ηζ κνύ ζ αο βνήζεζ ε 

ζ ηελ επηι νγή ηνπ ηνκέα ζ πνπδώλ ζ αο; 
 ΝΑΙ  □                  ΟΥΙ  □ 
 
Δξ ώηεζ ε Β .7 Έρεηε εγγξαθεί ζ ην παξει ζόλ ζε κεηαδεπηεξνβάζκην ίδξπκα; 

ΝΑΙ   □                                ΟΥΙ   □ 
 
Δξώηεζ ε Β .7.α Αλ ΝΑΙ ζ ε πνην;  ……………………………………………… 
 
Δξώηεζ ε Β .8 Έρεηε απνθ νηηήζεη ζ ην παξει ζόλ από κεηαδεπηεξνβάζκην ίδξπκα; 

ΝΑΙ   □                                ΟΥΙ   □ 
 
Δξώηεζ ε Β .8.α Αλ ΝΑΙ από πνην;  ……………………………………………… 
 
 
Δξώηεζ ε Β .9 Γώζ αηε εμεηάζε ηο γηα εηζαγσγή ζ ε ηξηηνβάζκ ην ίδξπκα; 
                         ΝΑΙ   □                                ΟΥΙ   □ 
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Δξώηεζ ε Β.10 Με ηα ζ εκεξηλά δεδνκέλα ζ θνπεύεηε λα ζπλερίζ εηε ζ ην κέι ι νλ ηηο ζ πνπδέο 

ζ αο ζ ε ηξηηνβάζκ ην ίδξπκα; 
 □  ΝΑΙ 
 □  ΟΥΙ 
 □  Γελ γλσξίδσ  αθόκα 
 
Δξώηεζ ε Β .11  Θεσξείηε όηη ηα ΙΔΚ ζα έπξεπε λα παξέρνπλ ζ ηνπο απνθνίηνπο ηνπο 

πξόζ βαζ ε ζ ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζ ε; 
 □  ΝΑΙ 
 □  ΟΥΙ 
 □  Γελ γλσξίδσ  
 
Δξώηεζ ε Β .12  Πόζ ν επεξε αζ ηήθαηε γηα ηελ εγγξαθή  ζ αο ζ ην ΙΔΚ από ηηο εθάζηνηε 

εμαγγει ίεο γηα πηζαλή κνξηνδόηεζή ηνπο γηα ηελ πξόζ βαζε ζε ηξηηνβάζκην 
ίδξπκα; 

 □  Πνι ύ 
 □  Αξθεηά 
 □  Καζόι νπ 
 □  Γελ απαληώ 
 
 
ηηο πην θάηω εξωηήζ εηο κπνξε ίηε λα επηιέ μεηε πεξηζζόη εξεο από κία απαληήζ εηο : 
 
 
Δξώηεζ ε Β.13    ε πεξίπησζε πνπ γλσξίδεηε ππνι νγηζηή (κπνξείηε λα ζ εκεηώζεηε θαη 

πεξηζζ όηεξεο από κία επηι νγέο) 
 Μάζαηε ζ ην ζ ρνι είν                                           □ 
 Δίζηε απηνδίδαθηνο/ε                                          □ 

Πήγαηε ζ ε ηδησηηθά ζεκηλάξηα ή/θαη ζ ρνι έο        □ 
 
Δξώηεζ ε Β .14  Πνηεο μέλεο γι ώζζ εο γλσξίδεηε θαη ζε πνην επίπεδν 
 Αγγι ηθά Βαζηθό □ Μεζ αίν  □ Πξνρσ ξεκ έλν  □ 
 Γαι ι ηθά             Βαζ ηθό □ Μεζ αίν  □ Πξνρσ ξεκ έλν  □ 
 Γεξκαληθά         Βαζηθό □ Μεζ αίν  □ Πξνρσ ξεκ έλν  □ 
 Άι ι ε (πνηα;;;)……………………………………………… 
                    Βαζηθό □ Μεζ αίν  □ Πξνρσ ξεκ έλν  □ 
 
Δξώηεζ ε Β .15    Πνηνη από ηνπο παξαθάησ ζ αο επεξ έαζαλ πεξηζζ όηεξν γηα ηελ 

παξαθνι νύζε ζ ε ηνπ θύθι νπ καζεκ άησλ ησλ ΙΔΚ;  
εκ εηώζ ηε κε 1 ην ει άρηζ ηα, κε 2 ην κέηξηα θαη κε 3 ην πνι ύ. 
 

 □  Καζεγεηέο ηνπ ζρνι είνπ 
□  Καζεγεηέο ηνπ θξν ληηζ ηεξίνπ   

 □  Γνλείο/κέι ε ηεο νηθνγέλεηαο 
 □  πγγελείο 
 □  Φίι νη ηεο νηθνγέλεηαο 

□  Πξνζ σπηθνί θί ι νη 
 □  Άι ι νη, πνηνη; ……………………………………………………………. 
 
Δξώηεζ ε Β .16  Από πνύ αληι ήζ αηε ηηο πι εξνθνξί εο γηα ηα ΙΔΚ; 
 □  Από ην ζ ρνι είν 
 □  Από ην ζ πγγεληθό πεξηβάιι νλ 
 □  Από ην Internet 
 □  Από άι ι ε πεγή, πνηα;…………………………………………………… 
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Δξώηεζ ε Β.17  Ο ι όγνο πνπ απηή ηε ζ ηηγκή δελ ζπλερίδεηε ζ πνπδέο ζ ε ηξηηνβάζκην ίδξπκα 

είλαη: 
 □  Η επηηπρία ζε Σκήκα πνπ ήηαλ ρακειά ζ ηηο επηινγέο θαη ηηο επηζπκίεο ζ αο 
 □ Η επηηπρία ζε πόι ε δηαθνξεηηθή από ηνλ ηόπν δηακνλήο ζ αο 
 □  Η επηηπρία ζε πόι ε δηαθνξεηηθή από αδει θό/αδει θή πνπ ζ πνπδάδεη 

□  Οηθνλνκηθνί, θπξίσο, ι όγνη 
□  Άι ι νο, πνηνο; ……………………………………………………………… 

 
 
Δξώηεζ ε Β.18   Με πνην ζ ύζ ηεκα λνκίδεηε όηη ζα έπξεπε λα εηζ άγνληαη νη απόθνηηνη ησλ 

ΙΔΚ ζ ηα ηξηηνβάζκηα ηδξύκαηα; 
□   Με εηδηθέο εμεηάζ εηο 
□   Με ην βαζκό απνθνίηεζ εο από ηα ΙΔΚ 
□   Με ηελ πηζηνπνίε ζ ε ησλ ΙΔΚ 
□   Με παξαθνι νύζε ζ ε πξνπαξαζ θεπαζηηθνύ έηνπο ζπνπδώλ 
□   Με άι ι ν ηξόπν: …………………………………………………………… 
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Μέξνο Γ. 

Πην θάησ παξαηίζεληαη νξηζ κέλεο απός εηο γηα ηα ΙΔΚ θαη δηαηππώλνληαη νξηζ κέλεο 
ππνζέζ εηο ζ ρεηηθά κε ηελ θνίηεζ ή ζ αο ζην ζπγθεθξηκέλν ΙΔΚ θαη ηνπο ι όγνπο πνπ ζ αο 
νδήγεζ αλ λα επηι έμεηε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα. Γελ ππάξρνπλ ζσζ ηέο θαη ι άζνο 
απαληήζεηο. Θα πξέπεη λα θπθι ώζεηε έλα αξηζκό (κόλν έλα ζ ε θάζε ζ εηξά), εθθξάδνληαο ην 
βαζκό ζπκθσ λίαο (5) ή δηαθσλίαο (1) ζ αο κε ηελ θάζε κηα από ηηο πξνηάζ εηο πνπ 
αθνι νπζνύλ. Αλαι πηηθόηεξα ε  θι ίκαθα πνπ πξέπεη λα ρξεζ ηκνπνηήζεηε είλαη ε εμήο: 

Καζόι νπ              Δι άρηζηα                   Μέηξηα                 Πνι ύ            Πάξα πνι ύ 
      1                          2                                3                         4                        5 
 

Δξώηεζ ε        
 Οι απότει ρ ζαρ για ηα ΙΕΚ      

Γ.1 Σα ΙΔΚ απνηει νύλ κηα αλαγθαία εθπαηδεπηηθή δνκή 
ζ ην ζ ύζ ηεκα ηεο επαγγει καηηθήο θαηάξηηζ εο.      

1 2 3 4 5 

Γ.2 Σα ΙΔΚ ζα αλαβαζκίζ νπλ ηηο επαγγει καηηθέο ζ αο 
γλώζεηο. 

1 2 3 4 5 

Γ.3 Οη πξνζ θεξόκελεο εηδηθόηεηεο ζηα ΙΔΚ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζ εηο ηεο αγνξάο.           

1 2 3 4 5 

Γ.4 Απνθα ζ ίζ αηε λα επηι έμεηε ηελ ζ πγθεθξηκέλε 
εηδηθόηεηα ζ ην ΙΔΚ επεηδή: 

     

Γ.4.α αληαπνθξίλεηαη ζ ηηο απαηηήζ εηο ηεο αγνξάο           1 2 3 4 5 
Γ.4.β ζα έρεηε ηελ δπλαηόηεηα επαγγει καηηθήο 

απνθαηάζ ηαζεο ζ ηνπο ηνκείο ζ ηνπο νπνίνπο νδεγεί ε 
θαηάξηηζ ή ζ αο     

1 2 3 4 5 

Γ.4.γ ζ αο παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα απαζρόι εζ εο ζηνλ 
ηδησηηθό ηνκέα    

1 2 3 4 5 

Γ.4.δ κπνξείηε λα εξγαζ ηείηε ζ ην δεκ όζ ην ηνκέα   1 2 3 4 5 
Γ.4.ε ζ αο παξέρεη επθαηξίεο γηα επαγγει καηηθή εμέι ημε   1 2 3 4 5 

Γ.4.ζη Οη επαγγει καηηθνί ηνκείο ζ ηνπο νπνίνπο νδεγεί ε 
θαηάξηηζ ή ζ αο ζ ην ΙΔΚ ππόζ ρνληαη επαγγει καηηθή 
ηθαλνπνίε ζ ε    

1 2 3 4 5 

Γ.4.δ Οδεγε ί ζ ε επαγγέι καηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζ ηελ εηθόλα 
πνπ έρεηε γηα ηνλ εαπηό ζ αο  

1 2 3 4 5 

Γ.4.ε  ζα έρεηε θνηλσληθή θαηαμίσζ ε από ηελ εξγαζ ία ζ αο   1 2 3 4 5 
Γ.4.ζ  ζ αο απαζρνι εί λα βξείηε ην ζ πληνκόηεξν δν πι εηά 1 2 3 4 5 
Γ.4.η κε ηα πξνζ όληα πνπ ζα απνθηήζεηε ζα κπνξέζ εηε 

αξγόηεξα λα δηεθδηθήζεηε θαιύ ηεξα κηα ζέζ ε ζε έλα 
ηξηηνβάζκην ίδξπκα 

1 2 3 4 5 

Γ.4.ηα ην ΙΔΚ πνπ ηελ παξέρεη βξίζ θεηαη ζ ηνλ ηόπν ηεο 
κόληκεο θαηνηθίαο ζ αο 

1 2 3 4 5 

Γ.4.ηβ ζ αο ελδηαθέξεη λα έρεηε έλα νπνηνδήπνηε 
πηζηνπνηεηηθό κεηαι πθεηαθήο εθπαίδεπζ εο  

1 2 3 4 5 

       
 Το ππόγπαμμα ζποςδών ηυ ν ΙΕΚ      

Γ.5 Σα πθηζ ηάκελα όξηα επηηξεπηώλ απνπζηώλ είλαη 
ι νγηθά. 

1 2 3 4 5 

Γ.6 Σν ζύζ ηεκα πξναγσγήο ζην επόκελν εμάκελν είλαη 
εμαηξεηηθά απζ ηεξό. 

1 2 3 4 5 

Γ.7 Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο/-ε  κε ην πεξηερόκελν ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζ πνπδώλ ηεο εηδηθόηεηάο ζ αο 

1 2 3 4 5 

Γ.7.α Λάβαηε ππ’ ός ε ζ αο θαη ηα επαγγει καηηθά  
δηθαηώκαηα ηεο ζ πγθεθξηκέλεο εηδηθόηεηαο 

1 2 3 4 5 
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Γ.8 Θεσξείηε όηη ην δηάζ ηεκα ησλ ηεζ ζ άξσ λ εμακήλσλ 
ησλ ζ πνπδώλ ηεο εηδηθόηεηάο ζ αο είλαη επαξθέο 

1 2 3 4 5 

Γ.9 Θεσξείηε όηη ν αξηζκόο ησλ καζεκ άησλ είλαη επαξθήο 1 2 3 4 5 
Γ.9.α Υξεηάδνληαη πεξηζζ όηεξα ζεσξεηηθά καζήκαηα ζ ηελ 

εηδηθόηεηά ζ αο 
1 2 3 4 5 

Γ.9.β - Σα πξαθηηθά καζήκαηα είλαη απηά πνπ κεηξάλε ζ ηελ 
εηδηθόηεηά ζ αο 

1 2 3 4 5 

Γ.10 Η πξαθηηθή άζθε ζ ε είλαη θαιά νξγαλσκέλε θαη 
ι εηηνπξγεί πνι ύ θαιά .   

1 2 3 4 5 

Γ.10.α Υξεηάδνληαη κεγαι ύηεξα δηαζηήκαηα πξαθηηθήο 
άζθε ζ εο 

1 2 3  5 

Γ.10.β Υξεηάδεηαη ζ ηελόηεξε ζ ύλδεζ ε κεηαμύ ησλ 
ζεσξεηηθώλ θαη ησλ πξαθηηθώλ 

1 2 3 4 5 

Γ.10.γ Υξεηάδεηαη κεγαι ύηεξε ζ ύλδεζ ε ησλ δηαθνξεηηθώλ 
ζεσξεηηθώλ κεηαμύ ηνπο  

1 2 3 4 5 

       
 Η θοίηηζή ζαρ ζηο ζςγκεκπιμένο ΙΕΚ      

Γ.11 Δίκαη πνι ύ επραξηζ ηεκέλνο/ε από ηελ θν ίηεζ ή κνπ 
ζ ην ΙΔΚ ηεο πεξηνρήο κνπ, δηόηη: 

     

Γ.11.α Σν ΙΔΚ πνπ θνηηώ έρεη εμαηξεηηθή νξγάλσζ ε θαη 
άξηζηε ι εηηνπξγία    

1 2 3 4 5 

Γ.11.β Σν σξάξην ι εηηνπξγίαο ηνπ κε δηεπθνι ύλεη απόι πηα  1 2 3 4 5 
Γ.11.γ Οη ζπγθνηλσλίεο  κε δηεπθνι ύλνπλ   1 2 3 4 5 
Γ.11.δ - Πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζ ηώ ζ ηελ εηδηθόηεηα πνπ 

επηζπκώ ζα ήκνπλ δηαηεζεηκέλνο/ε  λα επηι έμσ  ΙΔΚ 
πνπ βξίζ θεηαη ζε άι ι ε (θαη πηζαλώο πην δύζ θνι α 
πξνζ βάζ ηκε) πεξηνρή από απηή ζηελ νπνία δηακέλσ .  

1 2 3 4 5 

Γ.11.ε Η γξακκαηεηαθή ηνπ ππνζ ηήξημε είλαη εμαηξεηηθά 
βνεζε ηηθή   

1 2 3 4 5 

Γ.11.ζη Η πι ηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ΙΔΚ ζ ην νπνίν θνηηώ 
είλαη επαξθήο.    

1 2 3 4 5 

Γ.12 Δίκαη πνι ύ ηθαλνπνηεκέλνο/ε από ηνπο εθπαηδεπηέο 
ηεο εηδηθόηεηάο κνπ 

1 2 3 4 5 

Γ.12.α Αλ εληνπίδεηε θάπνην πξόβι εκ α κπνξείηε λα ην 
πεξηγξάς εηε κε ζπληνκία: 
……………………………………… 

     

       
 Η επιδόηηζη ζηα ΙΕΚ (voucher)      

Γ.13 Έρσ όι εο ηηο πι εξνθνξ ίεο πνπ ρξεηάδνκαη γηα λα 
πάξσ  ηελ επηδόηεζ ε πνπ δηθαηνύληαη νη 
ζ πνπδαζηέο/ηξηεο ησλ ΙΔΚ κε επηηαγή (voucher) 
αξρηθήο επαγγει καηηθήο θαηάξηηζεο. 

1 2 3 4 5 

Γ.13.α Έρεηε θάλεη αίηεζ ε γηα επηηαγή (voucher) αξρηθήο 
επαγγει καηηθήο θαηάξηηζ εο; 
ΝΑΙ    □                                 ΟΥΙ    □   

     

Γ.13.β Οξηζ κέλνη ζ πνπδαζηέο απνθε ύγνπλ λα θάλνπλ αίηεζε 
εμ αηηίαο ηεο γξαθ εηνθξαηίαο. 

1 2 3 4 5 

Γ.13.γ Πνι ι νί ζ πνπδαζηέο έξρνληαη ζ ηα ΙΔΚ επεηδή αθξηβώο 
ππάξρεη ε επηδόηεζε (voucher) θαη θαιύ πηνπλ έηζη 
κεξηθέο από ηηο αλάγθεο ησλ ζ πνπδώλ ηνπο. 

1 2 3 4 5 

       
 Οι πποζδοκίερ ζαρ για ηο μέλλον      

Γ.14 Μεηά ηελ επηηπρή νι νθι ήξσζ ε ησλ ζ πνπδώλ ζ αο ζ ην      
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ΙΔΚ νη πξνζ δνθίεο ζ αο είλαη: 
Γ.14.α ζ θέθηεζ ηε λα πάξεηε ηελ πηζ ηνπνίε ζ ε  1 2 3 4 5 
Γ.14.β λα βξείηε γξήγνξα κηα ακεηβόκελε απαζρόι εζ ε  1 2 3 4 5 
Γ.14.γ λα δηαζθαι ίζ εηε ηελ απαζρόι εζ ε πνπ έρεηε 1 2 3 4 5 
Γ.14.δ λα βει ηηώζ εηε ηελ απαζρόι εζ ε πνπ έρεηε  1 2 3 4 5 
Γ.14.ε λα πξνεηνηκαζηείηε γηα ηελ ζ πλέρηζ ε ησλ ζ πνπδώλ 

ζ αο ζ ε έλα ηξηηνβάζκην ίδξπκα  
1 2 3 4 5 

Γ.14.ζη …………………      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Παξάξηεκ α 
 

Φύλλο δήλυ ζηρ ζςμμεηοσήρ ζηιρ ζςνενηεύξειρ 
 

Γηα ηε ζ πι ι νγή ησλ πι εξ νθνξηώλ πνπ απαηηεί ε εξεπλεηηθή απηή κει έηε, εθηόο από ην 
εξσ ηεκαηνιό γην ζα ρξεζ ηκνπνηήζνπκε θαη ηελ αηνκηθή ζ πλέληεπμε. 

Δάλ είζ ζε πξόζπκνη λα ζπκκεηάζρεηε ζ ηηο ζπλεληεύμεηο, ζπκβάι ι νληαο κε ηνλ ηξόπν απηό 
ζ ηελ εκβάζπλζ ε νξηζ κέλσλ ζρεηηθώλ ζεκάησλ, παξαθαινύ κε λα ζπκπι εξ ώζεηε ηα ζ ηνηρεία 
επηθνηλσλίαο ζ αο (όλνκα,  δηεύζπλζ ε, ζ ηαζεξό ηει έθσλν ή θηλεηό ή/θαη e-mail). 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζ εί  ε αλσλπκία ζ ηηο πι εξνθνξί εο ηνπ εξσηεκαηνι νγίνπ πνπ 
κόι ηο ζπκπι εξ ώζ αηε, ζ αο δηαβεβαηώλνπκε όηη ε ζ ει ίδα απηή ζα απνθνπεί από ην ππόι νηπν 
εξσ ηεκαηνιό γην θαη ζα ρξεζ ηκνπνηεζεί κόλν εάλ ππάξμεη αλάγθε  επηθνηλσλίαο καδί ζ αο ζ ην 
πι αίζ ην ηεο κει έηεο απηήο θαη κόλν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΕΚ 
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Νομοθεσία ΙΕΚ 

 

1. Ν.2009/1992 (ΦΔΚ 18Α-14/2/92)  

2. Υ.Α. 1171/1992 (ΦΔΚ 605Β-5/10/92)  

3. Υ.Α. 4565/1993 (ΦΔΚ 438Β-18/6/93)  

4. Δ/12450/94 (ΦΔΚ593Β-3/8/94)  

5. Υ.Α. Ε/17085/1994 (ΦΔΚ 792Β-24/10/94)  

6. Ε/18151/1994 (ΦΔΚ 834Β-9/11/94)  

7. Δ/15397/95 (ΦΔΚ 787Β-12/9/95)  

8. Δ/15398/95 (ΦΔΚ 787Β-12/9/95)  

9. Υ.Α. Δ/16478/95 (ΦΔΚ 832Β-3/10/95)  

10. Δ/16479/95 (ΦΔΚ 832Β-3/10/95)  

11. Κ.Υ.Α. 1203/96 (ΦΔΚ 88Β-13/2/96)  

12. Ε/7167/1996 (ΦΔΚ 384Β, 27/5/96)  

13. Ε/6964/1996 (ΦΔΚ 384Β, 27/5/96 

14. Ε/7101/1996 (ΦΔΚ 384Β, 27/5/96)  

15. Ε/15053/1996 (ΦΔΚ 913Β-3/10/96)  

16. Δ/9975/1997 (ΦΔΚ 557Β-7/7/97)  

17. Γ/17154/98 (ΦΔΚ 972Β-11/9/98)  

18. Γ/13074/2000 (ΦΔΚ 780Β-23/6/2000)  

19. Γ2/3161/12-9-2000 εγκύκλιος  

20. ΣΤ/7609/2002 (ΦΔΚ 586Β-14/5/2002)  

21. Τ/6157/2003 (ΦΔΚ 915Β-4/7/2003)  

22. 1444/2004 (ΦΔΚ 173Β-30/1/2004)  

23. Τ/754/2004 (ΦΔΚ 323Β-11/2/2004)  

24. Γ/14391/2004 (ΦΔΚ 1343Β-31/8/2004)  

25. 7723/2005 (ΦΔΚ 1485Β-27/10/2005)  

26. 7722/2005 (ΦΔΚ 1486Β-27/10/2005)  

27. Γ/10091/2006 (ΦΔΚ 622Β-18/5/2006)  

28. Κ.Υ.Α. Γ/16020/2009 (ΦΔΚ 1294Β-30/6/2009)  

29. Ν.3879/2010 (ΦΔΚ 163Α-21/10/2010)  

30. Ν.3966/2011 (ΦΔΚ 118Α-11/5/2011)  

31. Κ.Υ.Α. 127175/Ζ/2011 (ΦΔΚ 2508Β-4/11/2011)  

32. 13/11-1-2012 εγκύκλιος της ΓΓΓΒΜ  
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33. Υ.Α. 905/10-2-2012  (μέσω της ΓΓΓΒΜ)  

34. 118/17-2-2012 εγκύκλιος της ΓΓΓΒΜ  

35. 131/21-2-2012 εγκύκλιος της ΓΓΓΒΜ  

36. Π.Γ. 85/2012 (ΦΔΚ 141Α, 21/6/2012)  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ζ 
 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΕΠ / ΓΣΕΕ  
ΓΙΑ ΤΑ VOUCHERS 
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6.16 Θέζ εις ηοσ ΚΑΝΕΠ / ΓΕΕ για ηον θεζ μό ηων voucher  

  

Σα «κοσπόνια εκπαίδεσζ ης» (education vouchers) δεν αποηελούν μια νέα 

πολιηική παρέμβαζη  ζ ηη ζθαίρα ηης ησπικής και μη ησπικής εκπαίδεσζ ης.  

 

Έρνπλ εθαξκνζζεί  θπξίσ ο ζηηο ΗΠΑ ζε επ ίπεδν ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζ πζηήκαηνο 

θαζψο θαη ζε ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο ζε πξνγξά κκαηα κε ηππηθήο εθπαίδεπζ εο θαη 

θαηάξηηζεο. 

Τα απνηειέζκ αηα ηεο πι νπνίεζή ο ηνπ είλαη ακθηι εγφκελα κε θπξίσ ο αξλεηηθά 

απνηει έζκ αηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε επ ίπεδν ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Μία πηπρή αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ απνηέι εζε ην θι είζηκν αξθεηψλ 

ζρν ι ηθψλ κνλάδσ λ θαη αξθεηέο απνι χζεηο εθπαηδεπηηθψλ. 

Μεγάι ε  είλαη ε θξηηηθή πνπ αζθ είηαη ζε πνι ι έο απφ ηηο κνξθ έο ησλ «εθπαηδεπηηθψλ 

επηηαγψλ», ζην θαηά πφζν ε  εθαξκνγή ηνπο εμππεξεηεί κε ζπλέπεηα ηνπο ζθνπνχο 

θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ δηαθεξχζζνπ λ. Η επηρεηξεκαηνι νγία πνπ αλαπηχζζε ηαη, κε 

θξηηηθφ ηξφπν, κπνξεί λα ζπλνςηζζεί ζ ηα παξαθάησ: 

- Η αι ι νίσζ ε ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ θνξέσ λ εθπαίδεπζεο θα η ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηεξγαζίαο, 

- Ο θίλδπλνο αζέκηησλ πξαθηηθψλ αληαγσληζκνχ ζε έλαλ ηδηαίηεξα επαίζζ εην ηνκέα, 

- Η ει ι εηπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο (αγλνψληαο δει αδή ηνλ 

θνηλσληθφ ηεο ξφι ν θαη ηελ πηζαλφηεηα φμπλζε ο δπζκ ελψλ θαηλνκέλσλ φπσο 

δηαθξίζ εηο, ξαηζηζκφο, πεξηζσξ ηνπνίεζε  ζε ζρέζε  κε ην νηθνλνκηθφ status ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ), 

- Η έκκεζε θ ξαηηθή ρξε καηνδφηεζε ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο,  

- Οη ζηξεβιψζ εηο, νη αληζφηεηεο θαη νη πνηνηηθέο δηαθπκάλζεηο πνπ δεκηνπξγνχ ληαη 

απφ ηε γεσγξα θηθή θαη ρσξ νηαμηθή δηάξζξ σζ ε (αλζξσπνγ εσγξα θία) ηνπ πι εζπζκ νχ 

(θέληξν-πεξηθέξεηα), 

- Η δηακφξθσζ ε ελφο πξνλνκηαθνχ πεδίνπ ζπλδηαι ι αγήο εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ θ αη 

επηρεηξήζεσλ (εηδηθά ζε ηερληθή εθπαίδεπζε θ αη επαγγει καηηθή θαηάξηηζε), 

- Ο θαηαθεξκαηηζκφο ησλ ζπνπδψλ θαη ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, 

- Η απνδπλάκσζ ε ηεο δεκφζηαο παηδείαο απφ ηνλ θίλδπλν ππνρξεκαηνδφηεζεο 

θξαηηθψλ δνκψλ θαη ηδξπκάησλ, 
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- Η πξνψζ εζε ηνπ αηνκηθηζκνχ ζε βάξνο  ηεο ζπ ι ι νγηθφηεηαο, ηεο ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζε ο θαη θνπι ηνχξαο, θαζψο θαη ε «εκπνξεπκαηνπνίεζ ε» ηεο γλψζ εο κε ηελ 

άλεπ φξσλ παξάδνζ ε ησλ πξνγξα κκάησλ ζπνπδψλ ζηηο αλεμέι εγθηεο δηαθπκάλζεηο 

ηεο πξνζθ νξάο θαη ηεο δήηεζεο ζ πλνςίδνπ λ ηελ αξλεηηθή επηρεηξεκαηνινγία.  

- Δπίζεο αξθ εηέο ελζηάζ εηο εγείξνληαη θαη γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ «κνληέι νπ 

αμηνιφγεζεο » κηα θαη ε  επηινγή εθπαηδεπηεξίνπ είλαη πνι ππαξαγνληηθή (γεσγξα θηθή 

ζέζε, δίδα θηξα, δηαζχ λδεζε κε ηε λ αγνξά εξγαζί αο, δηαθήκ ηζε, ζχ ζηεκα 

βαζκνι φγεζεο) θ αη δελ απεηθνλίδεη νχηε πξνάγεη θαη’ αλάγθε ηελ πνηφηεηα ησλ 

ζπνπδψλ. 

Τα παξαπάλσ απνηει νχλ ζεκεία α κθηζβήηεζεο ζ ε βαζηθέο, αλαγθαίεο θαη θνηλά 

απνδεθηέο εθπαηδεπηηθέο αμίεο, πνπ πέξα απφ ηηο ηδενι νγηθέο αλαθνξ έο 

ηξνθνδνηνχ ληαη απφ ηα απνηει εζκ άηα πι νπνίεζ εο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνι ηηηθψλ. 

Η «εκπαιδεσηική επιηαγή» ζ ηην Ελλάδα 

Χσξίο ακθηβνι ία ε  δηαδηθαζία ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζε ο ζηελ Δι ι άδα έρεη 

επηθέξεη έληνλεο αλαθαηαηάμεηο θαη ζηελ εγρψξηα εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Η ππνρξεκαηνδφηεζε ηεο Δζληθήο Παηδείαο θαη ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο, ε δεδνκέλε  αδπλακία νπζηαζηηθήο θαη επηηπρνχο δηαζχ λδεζε ο ησλ 

παξερφκελσλ πξνγξα κκάησλ ζπνπδψλ κε ην «γίγλεζζαη» ζηελ απαζρφι εζ ε , ε  

ξαγδαία φμπλζε  ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ θαη ε αλεζπρεηηθή αχμεζε ηεο 

πξφσξ εο ζρνι ηθήο εγθαηάι εηςεο θαζψο θαη ε εληεηλφκελε ¨δηαξξνή ¨ εθπαηδεπνκέλσλ 

απφ πξνγξ άκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θα η θαηάξηηζεο -σο επαθφι νπζα ηεο 

επηδείλσζεο ηνπ επίπεδνπ δηαβίσζεο ησλ Δι ι ήλσλ πνι ηηψλ- ζε ζπ λδπαζκφ κε ηηο 

δπζκ ελείο εμει ίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζί αο, ηε δηφγθσζ ε ηεο αλεξγίαο (εηδηθφηεξα 

ζηνπο λένπο) θαη ηνπ πνζνζηνχ  εηεξναπαζρφι εζε ο έδσζαλ  ηελ αθνξ κή γηα ηελ 

αλάπηπμε ¨ζπδεηήζεσ λ¨ ζρεηηθά κε ηελ ¨αλαδήηεζε¨  λέσλ θαη ̈θαηλνηφκσλ¨ 

πνι ηηηθψλ ρξεκαηνδφηεζ εο ηεο εθπαίδεπζεο θα η θαηάξηηζεο θαη ηελ εθαξκνγή 

πνι ηηηθψλ ζ ρεηηθψλ κε «εθπαηδεπηηθέο επηηαγέο θαη θνππφληα» θαη «εμαηνκηθεπκέλεο 

ρξεκαηνδνηήζεηο» πνπ κέρξη πξηλ απφ ι ίγα ρξφληα απαζρν ι νχζε -ζ ρεδφλ 

απνθι εηζηηθά- κφλν κηα κηθξή κεξί δα ησλ ππνζηε ξηθηψλ ησλ θηιει εχζεξσ λ 

πνι ηηηθψλ. 

Αμηνζεκείσ ην είλαη ην γεγνλφο φηη, ζηελ ρψξα καο, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ, δελ 

αλαπηχρζεθε θαλέλαο πξνβι εκαηηζκφο γχξσ απ φ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, δελ 

πξνεγ ήζε θε (νχηε θαλ κε πξνζρε καηηθφ ηξφπν) νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε, δ ηάι νγνο, ή 
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έζησ πεξηνξηζκέλεο αληαι ι αγήο απφς εσλ κεηαμχ ηνπ θξάηνπο, ησλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσ λ, ησλ εθπξνζψ πσλ ησλ εθπαηδεπηψλ, ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θι π. 

Αλαληίξξεηα, νη πξσηνβνπι ίεο αι ι αγήο πνι ηηηθψλ θαη νη δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο απφ 

έλα ζχ ζηεκα επαγγει καηηθήο θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, φπνπ νη δνκέο 

(επαγγει καηηθήο θαηάξηηζε ο θαη γεληθήο εθπαίδεπζεο ελε ι ίθσλ) ρξεκαηνδνηνχληαη 

θαη ιεηηνπξγνχ λ θαηά θχξην ιφγν (ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα) ζην πι αίζην 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξα κκάησλ κε πεξηνξηζκέλε αμηνιφγεζε, α κθίβνι ε  

απνηει εζκ αηηθφηεηα ζε έλα πεξηβάι ι νλ γεληθφηεξεο ακθ ηζβήηεζεο θ αη απαμίσζεο, 

δελ κπνξνχ λ λα είλαη απφηνκεο, απφι πηεο, απηαξρηθέο, κνλνκεξ είο θαη κνλνζή καληεο, 

δελ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξ ίο επξχηεξε ζπλελλφεζε, ρ σξ ίο θνηλσληθή 

ζπκθσ λία, έζησ θνηλσληθφ δηάι νγν θαη ζπλέξγεηεο δξάζεσ λ. 

Σε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε  απαηηείηαη ε ελεξγνπνίεζε επ αξθψλ δηαδηθαζηψλ 

θνηλσληθνχ δηαι φγνπ θαη δηαβνχι επζεο, κ ε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσ λ, ηεο θνηλσλίαο ησλ πνι ηηψλ θαη ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. 

Παξάι ι ε ι α σο απαξαίηεηε πξνβάι ι εη θαη ε δηάζεζε νπζ ηαζηηθνχ θαη 

επνηθνδνκ εηηθνχ ρξφλνπ ηφζν γηα πηινηηθέο θαη ζηνρεπκέλεο εθαξκνγέο, φζν θ αη γηα 

δξάζεηο νπζηαζηηθήο αμηνιφγεζεο θ αη αλαηξνθνδφηεζεο ηεο ι εηηνπξγίαο ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζεο κ έζα  θαη απφ εμεηδηθεπκέλεο-

αξκφδηεο δεκφζηεο ή θνηλσληθνχ ραξαθηήξα δνκέο 

Η πξνυπφζεζε π ς ει νχ  βαζκνχ εηνηκφηεηαο θαη ζπκβνι ήο ηνπ δεκνζίνπ  ηνκέα ζην 

ζρεδηαζκ φ θαη ηελ πι νπνίεζε  ησλ πξνγξ ακκάησλ ησλ «εθπαηδεπηηθψλ θνππνληψλ», 

ζε κ ηα ρξνληθή ζηηγκή πνπ νη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ  βξίζθ νληαη ζε κεγάι ε  

αλαζηάησζε κε αλαδηαξζξψ ζεηο, αλαθαηαηάμεηο θαη επίπνλεο δηαδηθαζίεο 

ζπγρσλεχ ζεσ λ ή θαηαξγήζεσ λ αξκφδησλ (κε ηνπο δεκνζίνπ ο ππαι ι ήι νπο ζηε δίλε 

ζεκαλ ηηθψλ κηζζνι νγηθψλ κεηψζεσ λ θαη εξγαζηαθήο αλαζθ άι εηαο), εγθπκνλεί 

έληνλνπο θηλδχλνπο απνηπρίαο ηνπ φι νπ εγρεηξήκαηνο θαη κεηεμέιημήο ηνπ ζε 

κεραληζκφ πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο θαη «ζπλδηαι ι αγήο». 

Σε θάζε πεξίπησζε α λαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ επηηπρή πι νπνίεζή  ηνπο -εηδηθά ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηεο επαγγει καηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο - απνηει εί 

ε  ζπλερήο θαι ι ηέξγεηα αμηψλ, αληηιής εσλ θαη ζηάζεσ λ πξνζαλ αηνι ηζκέλσλ ζηε  

κάζεζε , ηελ ζπι ι νγηθφηεηα, ηελ θξηηηθή ζθ ές ε , ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θα η ηελ εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία, ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ αλαπηπρζεί 

νχηε ζηελ επξχηεξε θνηλσληθή δηεξγαζία, νχηε ζηελ εηδηθφηεξε εθπαηδεπηηθή. 
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Δδψ αμίδεη λα ζεκεησ ζεί πσο έρεη παξαηεξε ζεί -θαη ιεηηνπξγεί ζρεδφλ αμησκ αηηθά- 

φηη ζε πεξηφδνπο χθεζεο θαη ζπξξίθλσζεο ηεο νηθνλνκίαο, πς ει ήο αλεξγίαο θαη 

δπζηνθίαο ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγα ζίαο, κείσζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη 

ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, ε πι νπνίεζε  εθπαηδεπηηθψλ πνι ηηηθψλ πνπ πξνάγνπλ ηελ 

«εμαηνκίθεπζε » -ζε βάξ νο ηεο ζπ ι ι νγηθφηεηαο- πεξηζζφηεξν επλννχλ ηελ ελίζρπζε 

ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζε ο ηεο επαγγει καηηθήο θαηάξηηζεο, παξά βει ηηψλνπλ ηε ζέζε, 

ηελ πνηφηεηα ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηνλ 

θνηλσληθά εληζρπηηθφ ηνπ ξφι ν. 

Πξνζεγγ ίδνληαο, ι νηπφλ, επαγσγηθά ην ζρεδηαζκ φ θαη ηελ πι νπνίεζε  ησλ 

πξνγξα κκάησλ «εμαηνκηθεπκέλεο ρξεκαηνδφηεζ εο» ζηε ρψξα καο -ηε δεδνκέλε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ζπγθπξία- κπνξνχ κε λα επηζεκάλ νπκε ηνπο εμήο πηζαλνχο 

θηλδχλνπο, (πνι ι απι έο) δπζι εηηνπξγίεο, «ππαξμηαθά δεηήκαηα» θαη ζχλζεηεο 

αξλεηηθέο πξνεθηάζεηο-αι ι νηψζεηο αθελφο ζηελ θαζεαπηή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη δηεξγαζία θαη αθεηέξνπ ζηε γεληθφηεξε θηι νζ νθ ία ηεο κάζεζε ο. Σπγθεθξηκέλα: 

• Αλάπηπμε ζηνπο ελ δπλάκεη εθπαηδεπφκελνπο ηνπ πλεχκαηνο ηεο ζπλαι ι αγήο θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο ζπλδηαι ι αγήο. Η ι εηηνπξγία θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο απηνξξχζκηζεο 

ηεο «αγνξάο» ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο κ ε ηελ εγθαζίδξπζε κηαο ηδηφηππεο 

«ζπ λεξγαζίαο» κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ θαη εθπαηδεπφκελσλ ή 

θαηαξηηδφκελσλ ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ αξλε ηηθά απνηει έζκ αηα ππνλνκεχνληαο ηελ 

«ηαπηφηεηα» ηεο κάζεζε ο. 

• Και ι ηέξγεηα ηεο αληίι ες εο ηεο εθπαίδεπζεο σ ο πξντφλ αληαι ι αγήο ζην δίπνι ν 

«εθπαηδεπηηθή επηηαγή-απνλνκή ηνπ επηζπκεηνχ ηίηινπ ζπνπδψλ». Πξνσζ είηαη ε 

άθξσο εκπνξηθή ηδέα ηεο κάζεζε ο, φπνπ ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα «πνπι άεη» ην 

«εθπαηδεπηηθφ θνππφλη» κε αληαι ι άγκαηα νηθνλνκηθήο θχ ζεσ ο ή ηελ «επλντθή» 

αληηκεηψπηζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπνπδαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν δε κηνπξγείηαη κηα αξλεηηθνχ ηχπνπ ζπλδηαι ι αγή, ε  νπνία ζε θ ακία πεξίπησζε 

δελ είλαη εθηθηφ λα ει εγρζεί απνηει εζκ αηηθά. 

• Μεηαηξνπή ησλ θνξέσ λ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θ αη θαηάξηηζεο ζε «θπλεγνχο 

εθπαηδεπνκέλσλ», κε ηελ επηθχι αμε ηεο επηθξάηεζεο ηνπ marketing, ηεο δηαθήκ ηζεο 

θαη ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ «εθπαηδεπηηθνχ εκπνξεχ καηνο» έλαληη ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζί αο θαη ησλ εθπαηδεπηψλ. 

• Αμηνι φγεζε κε φξνπ ο καδηθήο ζπκκεηνρήο θαη φρη κε ξήηξεο πνηφηεηαο, 

πξαγκαηηθήο δηαζχ λδεζε ο κε ηελ απαζ ρφι εζ ε  θαη κεζνπ ξφζεζ κεο απνξξφθ εζεο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, εθζπγρξνληζκνχ ηεο πξαθηηθήο άζθ εζ εο θαη θαηλνηνκηθήο 
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δηάζηαζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ψζηε απηά λα αληαπνθξίλνληαη κε επάξθεηα 

ζηηο δηαξθείο ηερλνι νγηθέο εμει ίμεηο θαη κεηαβνι έο ησλ παξερφκελσλ εηδηθνηήησλ. 

• Γπζθ νι ίεο ει έγρνπ ηήξεζεο  θαη αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεπνχο θαη πνηνηηθήο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζί αο 

• Πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηεο νπζηαζηηθήο δηαδηθαζί αο κάζεζε ο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηεξγαζίαο. 

• Μεηαζρε καηηζκφο ηνπ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο απφ δεκφζηα δηαδηθαζία ζε 

αηνκηθή ππφζεζε, α πφ δεκφζην αγαζφ θαη δηθαίσ κα ζε αηνκηθή ππνρξέσ ζ ε. 

• Κίλδπλνο ππνρξεκαηνδφηεζεο ή κ ε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δε κφζησλ ή θνηλσληθνχ 

ραξαθηήξα θνξ έσλ .  

• Αλάπηπμε «νι ηγνπσιηαθψλ» πξαθηηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή αγνξά κε ζησπεξέο 

ζπκθσ λίεο εθπαηδεπηεξίσ λ θαη επηρεηξήζεσλ ησλ θι άδσλ.  

• Με απνηει εζκ αηηθή αληηκεηψπηζε θαη πηζαλή φμπλζε  ησλ γεσγξα θηθψλ 

αληζνηήησλ ζηελ δηα βίνπ εθπαίδεπζε θ αη θαηάξηηζε θαζψο ζε πφι εηο κε κεγάι ε  

πι εζπζκ ηαθή ζπγθέληξσζε ζα  παξαηεξείηαη ππεξπι εζψξα εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ 

(ι νγηθή πξνζθ νξάο θαη δήηεζεο) ζε α ληίζεζε κε π εξηνρέο κηθξνχ  ζπνπδαζηηθνχ 

πι εζπζκ νχ, πνπ ε  ρακει ή δήηεζ ε ζα ππνλνκεχ εη ηελ πνηφηεηα (εθπαηδεπηεξίσ λ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ) ή αθφκα θαη ηε βησζηκφηεηά ηνπο. 

• Έκκεζε π ξνψ ζεζε  ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσ λ 

θαη θίλδπλνο γελίθεπζεο (απφ ηελ πηι νηηθή εθαξκνγή) ησλ αληίζηνηρσλ 

πξνγξα κκάησλ θαη ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

Απφ ηελ άι ι ε  κεξηά, κε ηελ ελδερφκελε εθαξκνγή πξνγξα κκάησλ «εθπαηδεπηηθψλ 

θνππνληψλ» κε ζπγθεθξηκέλε ζηφρεπζε θ αη πξνυπνζέζεηο, κέζα  ζε έλα πεξηβάιι νλ 

δηαθάλεηαο, ηζρπξήο επνπηείαο-ει έγρνπ θαη κε κηα κεζνδνι νγία πνπ λα δηαζθ αι ίδεη 

ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε  έλαληη ηεο κνλνκεξ νχο πνζνηηθνπνίεζε ο θαη ησλ 

πξαθηηθψλ «θεξδνθ νξίαο» απφ ηε καδηθή πξνζέι θπζε «εθπαηδεπηηθψλ επηηαγψλ» ζα 

κπνξνχ ζαλ λα δηεξεπλεζνχλ δπλαηφηεηεο ζεηηθήο εθαξκνγήο ηνπ, πξνζδψ ζνπ λ 

κεγαι χηεξε πξνζηηζέκελε θνηλσληθή θαη αλαπηπμηαθή αμία ζηνπο πθηζηάκελνπο 

κεραληζκνχο εθπαίδεπζε ο, αληηκεησπίδνληαο ζε έλα βαζκφ θαη γελεζηνπξγέο αηηίεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ. 

Δηδηθφηεξα: 

• «Vouchers θνηλσληθψλ θξηηεξίσ λ»: Δπηινγή ησλ εθπαηδεπφκελσλ - δηθαηνχρσλ κε 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα ψζηε λα αξζν χλ νη πεξηνξηζκνί θαη λα εληζρπζεί ε 

πξφζβαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, πξνεξρφκελσλ απφ αζζελέζηεξεο  εηζνδεκαηηθέο 
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ηάμεηο ή κεηνλεθηνχζεο νκάδεο, ζ ηελ θαηάξηηζε αι ι ά θαη ζηελ εηδηθφηεηα πνπ 

επηζπκνχλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξνχ ζε λα δνζεί ζ ηήξημε ζε εππαζείο θνηλσληθέο 

νκάδεο βει ηηψλνληαο ηεο πξφζβαζήο ησλ θνηλσληθά αζζελέζηεξσλ θαηαξηηδφκελσλ 

ζηελ επαγγει καηηθή θαηάξηηζε θαη ηηο δνκέο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, πνπ βηψλνπλ 

ζπλζήθεο απνθι εηζκνχ. 

• Παξνρή δπλαηφηεηαο ζε εξγα δφκελνπο θαη αλέξγνπο λα επηιέμνπλ νη ίδηνη ην 

αληηθείκελν θαηάξηηζήο ηνπο ζχ κθσ λα κε ηηο πξνζσ πηθέο ηνπο αλάγθεο θαη θξηηήξηα. 

• Παξνρή δπλαηφηεηαο ζε εξγα δφκελνπο θαη αλέξγνπο λα εληζρχνπλ ηηο γλψζ εηο θαη 

ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηνλ ρξφλν πνπ νη ίδηνη θξίλνπλ, θαη φρη αλάι νγα κε ηελ 

εηνηκφηεηα ησλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ ή ηελ εμππεξέηεζε α λαγθψλ απνξξ φθεζεο 

θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ, π νπ έρεη σο απνηέι εζκ α ηελ ππεξπι εζψξα πξνγξ ακκάησλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ή αληίζηνηρα ηελ αλππαξμία πξνγξα κκάησλ ζε 

θξίζ ηκεο πεξηφδνπο γηα ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ηεο ρψξαο θαη ηελ 

θαηαπνι έκεζε ηεο αλεξγίαο . 

• Γηακφξθσζ ε ζπλζε θψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ αλάκεζα  ζηνπο θνξ είο θαηάξηηζεο 

θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζεο πξνο φθει νο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηει ηθά ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη αλέξγσ λ. 

Σων Χρήζηοσ Γούλα -Διεσθσνηή ΚΑΝΕΠ-ΓΕΕ, Παναγιώηη Κορδάηοσ -

Επιζηημονικού σνεργάηη ΚΑΝΕΠ-ΓΕΕ 

Θέζεηο - Απφς εηο 

 

Kanep Gsee 2012. All  

 

 

http://www.kanep-gsee.gr/theseis-apopseis
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6.15.1 πλέληεπμε Γηνηθεηή ΟΔΔΚ θ. Ι. Αδακφπνπινπ (2008) 

 

 

 

 

 

Οπγανιζμόρ Επαγγελμαηικήρ 

Εκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (ΟΕΕΚ) 

Σςνένηεςξη ηος κ. Ιωάννη Αδαμόποςλος, Πποέδπος ηος Οπγανιζμού Επαγγελμαηικήρ 

Εκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ ζηην Ηλέκηπα Βενάκη 

Λίγα ιφγηα γηα ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. 

Ο Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) είλαη ν 

θνξέαο πνπ ζρεδηάδεη, νξγαλψλεη, θαηεπζχλεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε ζηελ Διιάδα. Έρεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή 

απηνηέιεηα, επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

(ΤΠ.Δ.Π.Θ.), δηνηθεί ηα 100 Απηφλνκα Γεκφζηα Ιλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο (Γ.Ι.Δ.Κ.), ηα 14 Παξαξηήκαηά ηνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα καο 

θαη επνπηεχεη ηα Ηδησηηθά Η.Δ.Κ. (Ι.Ι.Δ.Κ.). 

Ο Ο.Δ.Δ.Κ., αληαπνθξηλφκελνο ζηηο πνιιαπιέο απαηηήζεηο θαη ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο 

ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, αληρλεχεη θαη απνηππψλεη ηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο. Αλαιακβάλεη θαη πινπνηεί έξγα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ 

Δπξσπατθά Σακεία θαη Δζληθνχο Πφξνπο πνπ απνβιέπνπλ ζηε δηεχξπλζε ησλ 

επηινγψλ ηεο λενιαίαο γηα έληαμε ζηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ, ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο 

ησλ επθαηξηψλ, ηελ θάιπςε αλαγθψλ γηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ζε πνηθίινπο ηνκείο 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

Μέζσ άξηησλ θαη ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνζθέξεη 

επηζηεκνληθέο, ηερληθέο, επαγγεικαηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο θαη αλαπηχζζεη 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο απαξαίηεηεο, γηα λα αληαπνθξηζνχλ νη λένη επηηπρψο 
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ζηηο πςειέο επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ 21
νπ

 αηψλα. 

Παξαθνινπζείηε ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ απνθνίησλ ηφζν ησλ Γεκνζίσλ 

φζν θαη ησλ Ιδησηηθψλ ΙΔΚ; Έρεηε ζηνηρεία γηα ηελ ηειεπηαία 2/3/5εηία; 

ζνλ αθνξά ζηελ απνξξφθεζε ησλ απνθνίησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηα Γεκφζηα 

Η.Δ.Κ. ιεηηνπξγνχλ Γξαθεία Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηαδηνδξνκίαο 

(Γ.Δ.Α..), κε ζθνπφ ηε ζχλδεζε ησλ θαηαξηηδνκέλσλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ζε 

επίπεδν πξαθηηθήο άζθεζεο αιιά θαη ζηαζεξήο απαζρφιεζεο, ζπκβάιινληαο ζηε 

κείσζε ηεο δηαξζξσηηθήο αλεξγίαο. 

Έρεηε ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημε ηεο δήηεζεο ζε εηδηθφηεηεο (ή έζησ ζε νκάδεο 

εηδηθνηήησλ); Δάλ λαη, πσο βξίζθνληαη ζηε δηάζεζή ζαο (κε εηδηθή έξεπλα, 

κειέηε; απφ άιινλ θνξέα δεκφζην/ηδησηηθφ); 

Δμεηδηθεπκέλε έξεπλα θαηά ηα έηε 2000-2001, ε νπνία εθπνλήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην γηα ην ζχλνιν ησλ Γ.Η.Δ.Κ. ηεο ρψξαο, εζηηάζηεθε ζηελ 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ ΗΔΚ. ηηο 

κέξεο καο πην ζαθή εηθφλα γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ απνθνίησλ ησλ Η.Δ.Κ. έρνπλ ηα 

θαηά ηφπνπο Η.Δ.Κ. πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ απνθνίησλ 

ηνπο κέζα απφ ηηο δνκέο ησλ Γ.Δ.Α.. Δπηπξφζζεηα, ν Ο.Δ.Δ.Κ. ελαξκνλίδεηαη κε ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην ρψξν ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

θαη Καηάξηηζεο θαη, απνηηκψληαο ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, επηδηψθεη 

λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθφηεξα ζε απηέο, αλνίγνληαο δηαχινπο επηθνηλσλίαο 

θαη ζχλδεζεο ησλ λέσλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Πψο ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαπάλσ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ (εηδηθνηήησλ) πνπ πξνζθέξεηε; Κάζε πφηε ην επηθαηξνπνηείηε (θάζε 

Δμάκελν; θάζε Έηνο;ή άιιν δηάζηεκα;) 

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ εηδηθνηήησλ επηθαηξνπνηείηαη θάζε 4-5 ρξφληα, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηηαγέο ηηο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο, ηα λέα δεδνκέλα 

ζηε δήηεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηηο ζπλζήθεο ηεο θάζε ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη 

εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. 
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Πνηνη θαη πψο ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ 

πξνζθέξεηε;  

Ζ ίδξπζε λέσλ εηδηθνηήησλ θαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ παιαηφηεξσλ γίλεηαη κε 

απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ., φπνπ ζπκκεηέρνπλ νη θνηλσληθνί εηαίξνη, κεηά απφ 

ζρεηηθή εηζήγεζε απφ επαγγεικαηηθνχο θνξείο, απφ ηδηψηεο ή απφ ζπιινγηθά φξγαλα. 

Πψο επηιέγνληαη ηα αληηθείκελα/καζήκαηα θαη ζε πνην βαζκφ δηαζθαιίδνπλ ηελ 

αληηζηνίρεζε κε ηηο ηθαλφηεηεο γηα ηηο “ηππηθέο” εξγαζίεο ηνπ θάζε 

(αληίζηνηρνπ) επαγγέικαηνο; 

Δηδηθέο νκάδεο εξγαζίαο ζπγθξνηνχληαη απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη 

εκπεηξνγλψκνλεο - εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο ηεο θάζε εηδηθφηεηαο, νη νπνίνη 

είλαη ππεχζπλνη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ αληηζηνίρεζε ησλ αληηθεηκέλσλ δηδαζθαιίαο 

θαη ησλ γλσζηηθψλ πεδίσλ κε ηηο απαξαίηεηεο πξαθηηθέο ηθαλφηεηεο θαη 

επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ νη απφθνηηνη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. 

Πνηα ειάρηζηα θξηηήξηα πνηφηεηαο γηα ππνδνκέο θαη πξφγξακκα ζπνπδψλ 

(σξνιφγην θ.ιπ.) θαζψο θαη εθπαηδεπηέο πηνζεηείηε; 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αξηηφηεηα ηεο παξερφκελεο θαηάξηηζεο, έρνπλ 

ζεζπηζηεί ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηινγήο ησλ σξνκίζζησλ εθπαηδεπηψλ ησλ ΗΔΚ, ηα 

νπνία αλαθέξνληαη ζηνλ νδεγφ θαηάξηηζεο ηεο θάζε εηδηθφηεηαο θαη ζηηο 

πξνθεξχμεηο πνπ δεκνζηεχνληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε εμακήλνπ θαηάξηηζεο. 

Κξηηήξηα επηινγήο απνηεινχλ νη αθαδεκατθνί ηίηινη, ε πξνυπεξεζία ζε ζπλαθέο 

αληηθείκελν θαη ε πξνεγνχκελε δηδαθηηθή εκπεηξία. 

ζνλ αθνξά ζηηο ππνδνκέο ησλ Η.Δ.Κ., ν εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο (π.ρ. εξγαζηήξηα 

πιεξνθνξηθήο, αηζζεηηθήο, καγεηξηθήο ηέρλεο, θ.ιπ.) πξνβιέπεηαη θαη πεξηγξάθεηαη 

ζηνλ Οδεγφ Καηάξηηζεο ηεο θάζε εηδηθφηεηαο θαη ηφζν ηα Γ. Η.Δ.Κ. φζν θαη ηα Ηδ. 

Η.Δ.Κ. νθείινπλ ηα ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο. πρλνί έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

θιηκάθηα ηεο Κ.Τ. ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ., ηφζν θαηά ηελ ίδξπζε ελφο λένπ Γ.Η.Δ.Κ. ή Ηδ. 

Η.Δ.Κ., φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
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Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ γηα εηζαγσγή ζηα Γεκφζηα 

ΙΔΚ; Πφζνη είλαη ζπλήζσο νη ππνςήθηνη θαη πφζνη ηειηθά επηιέγνληαη γηα 

θνίηεζε; 

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ θαηαξηηδνκέλσλ ζηα Γεκφζηα ΗΔΚ 

ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ είλαη: 

 Ο βαθμόρ ηος ηίηλος ζποςδών. 

 Η πποϋπηπεζία ζηην ειδικόηηηα είηε ζηο δημόζιο είηε ζηον ιδιυηικό ηομέα. 

 Η ηλικία ηος ςποτηθίος. 

 Η ιδιόηηηα ηος πολύηεκνος γονέα ή ηος ηέκνος πολύηεκνηρ οικογένειαρ.  

ηνηρεία ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ επηηπρφλησλ γηα ηα ηειεπηαία εμάκελα: 

2007 Β εμάκελν 

Αηηηθή     Αηηήζεηο 5576  Δπηηπρφληεο 3364 

Θεο/ληθε  Αηηήζεηο 2795 Δπηηπρφληεο 1530 

2008
 
Α εμάκελν 

Αηηηθή      Αηηήζεηο 522 Δπηηπρφληεο 347 

Θεο/ληθε   Αηηήζεηο 247 Δπηηπρφληεο 164 

Πνην είλαη ην πνζφ ησλ δηδάθηξσλ γηα θνίηεζε ζηα Γεκφζηα ΙΔΚ θαη πφζεο 

ππνηξνθίεο ρνξεγνχληαη θάζε ρξφλν; Ση πνζφ θαιχπηνπλ;  

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ Γ/8007/13-5-2002 (ΦΔΚ 668/η. β΄/29-5-2002) «Αχμεζε 

ησλ δηδάθηξσλ ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ζηα Γεκφζηα ΗΔΚ αξκνδηφηεηαο ΤΠΔΠΘ» ΚΤΑ 

ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, νξίδεηαη φηη νη θαηαξηηδφκελνη θαηαβάιινπλ δίδαθηξα πνπ 

αλέξρνληαη ζε πνζφ χςνπο 367€. Σα δίδαθηξα θαηαβάιινληαη εθάπαμ, κε ηελ 

εγγξαθή ηνπ θαηαξηηδνκέλνπ ζε ζπκβεβιεκέλε κε ηνλ ΟΔΔΚ Σξάπεδα. 

Οη νηθνλνκηθά αζζελείο θαηαβάιινπλ δίδαθηξα ηα νπνία αλέξρνληαη ζε πνζφ χςνπο 
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190€, εθφζνλ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ηα 7.340 € ή ην αηνκηθφ 

ηνπο ηα 4.410€ θαη ηαπηφρξνλα είλαη κέιε πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο ή νξθαλνί. 

Δθηφο ησλ νηθνλνκηθά αζζελψλ, ην ίδην πνζφ θαηαβάιινπλ θαη ηα Άηνκα κε Δηδηθέο 

Αλάγθεο πνπ θαηαξηίδνληαη ζε ηκήκαηα Αηφκσλ κε εηδηθέο Αλάγθεο, αλεμαξηήησο 

χςνπο εηζνδήκαηνο. 

Αιινδαπνί θαηαξηηδφκελνη εθηφο Δ.Δ. θαηαβάιινπλ δηπιάζην πνζφ εθείλνπ πνπ 

θαηαβάιινπλ εθάζηνηε νη Έιιελεο θαηαξηηδφκελνη. 

ζνλ αθνξά ζηα Γεκφζηα ΗΔΚ ε παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ζπλίζηαηαη ζηε 

ρνξήγεζε δχν ηχπσλ ππνηξνθηψλ φπσο νξίδεηαη κε ηελ Δ/9975 Κ.Τ.Α ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ «Αληηθαηάζηαζε 

Καλνληζκνχ Τπνηξνθηψλ Γεκνζίσλ ΗΔΚ» (ΦΔΚ 557, η Β΄/ 7-7-1997): 

Ζ Τπνηξνθία ηχπνπ Α ρνξεγείηαη ζηνλ θαηαξηηδφκελν πνπ θαηαηάζζεηαη ιφγσ 

βαζκνινγίαο πξψηνο ζε θάζε ηκήκα, ελψ ε Τπνηξνθία ηχπνπ Β΄ ρνξεγείηαη βάζεη 

ηνπ εηζνδήκαηνο θαη άιισλ θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ θαη θαηαβάιιεηαη θαηά κέζν φξν 

ζε πνζνζηφ 8% επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εγγεγξακκέλσλ θαηαξηηδνκέλσλ ζηα 

ΗΔΚ. 

Πσο επηιέγνληαη ηα Ιδησηηθά ΙΔΚ; Πνηεο είλαη νη ζπκθσλίεο, πφζν δηαξθνχλ, 

θάζε πφηε ειέγρνληαη θαη πνηεο νη πξνυπνζέζεηο ελφο ηδξχκαηνο ψζηε λα 

πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ ΟΔΔΚ; 

Σα Ηδησηηθά Η.Δ.Κ ηδξχνληαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κεηά 

απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη 

ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Ε/3387/1993 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (ΦΔΚ 

722/96). ε ζπλέρεηα ηεο άδεηαο ίδξπζεο ησλ Η.Η.Δ.Κ, ρνξεγείηαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο 

γηα ηηο εηδηθφηεηεο ησλ νπνίσλ ην πξφγξακκα έρεη εγθξηζεί απφ ην Γ. ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ. 

Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ εηδηθνηήησλ ηα Ηδησηηθά Η.Δ.Κ ειέγρνληαη, 

απφ επηηξνπέο ειέγρνπ, ζε φηη αθνξά ζηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ θηηξίνπ (αίζνπζεο, 

εξγαζηήξηα, βηβιηνζήθε, ρψξνη δηνίθεζεο, αχιεηνη ρψξνη θ.ι.π.) ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηε ζρεηηθή Τ.Α. Αληίζηνηρνη έιεγρνη γίλνληαη θαηά ηελ πεξίπησζε 

πνπ ην Ηδησηηθφ Η.Δ.Κ δεηά είηε επέθηαζε ζε λέν θηίξην , είηε κεηαθνξά ζε άιιν 
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θηίξην , είηε έγθξηζε λέσλ εηδηθνηήησλ θ.ι.π. Σα Ηδησηηθά Η.Δ.Κ κπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ φζεο θαη φπνηεο εηδηθφηεηεο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. 

Με πνηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο επνπηεχνληαη ηα Ιδησηηθά ΙΔΚ (έιεγρνο 

χιεο καζεκάησλ, επηπιένλ εμεηάζεηο, έγθξηζε εθπαηδεπηψλ, πξαθηηθή άζθεζε, 

θιπ) ; 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ Ηδ. Η.Δ.Κ επνπηεχεηαη απφ ην Σκήκα Διέγρνπ Λεηηνπξγίαο ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπνπηείαο Ηδησηηθψλ Η.Δ.Κ ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ, φπνπ απνζηέιινληαη αληίγξαθα 

φισλ ησλ εγγξάθσλ ησλ Ηδ. Η.Δ.Κ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εγγξαθέο ησλ 

θαηαξηηδνκέλσλ , ηηο απνπζίεο, ηηο εμεηάζεηο θαη ηηο βαζκνινγίεο απηψλ, ηα ζηνηρεία 

ησλ εθπαηδεπηψλ, θ.α. Απφ ην ελ ιφγσ Σκήκα δηελεξγνχληαη έθηαθηνη έιεγρνη ζηα 

Ηδησηηθά Η.Δ.Κ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζχκθσλε κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

ιεηηνπξγία ηνπο . 

Πνηεο είλαη νη ηππηθέο θαη νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ελφο πηπρίνπ Ιδησηηθνχ ΙΔΚ 

ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα κε ελφο Γεκνζίνπ;  

ηνπο απνθνίηνπο ησλ Ηδησηηθψλ Η.Δ.Κ, κε ηε ιήμε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο θνίηεζήο 

ηνπο, ρνξεγείηαη ε Βεβαίσζε Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Β.Δ.Κ) ε νπνία ζεσξείηαη 

απφ ηε Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Ηδησηηθψλ Η.Δ.Κ. Σα πξνβιεπφκελα επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα θάζε εηδηθφηεηαο απνθηψληαη κε ην Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο πνπ ρνξεγείηαη κεηά απφ ηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο πνπ είλαη θνηλέο γηα 

φζνπο παξαθνινχζεζαλ Γεκφζηα ή Ηδησηηθά Η.Δ.Κ. Σα Γεκφζηα θαη ηα Ηδησηηθά 

Η.Δ.Κ παξέρνπλ ηζφηηκα πηπρία. 

Η Βεβαίσζε Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο έρεη δηαβαζκίζεηο αλάινγα κε ηα 

εμάκελα ζπνπδψλ; Γηαθνξνπνηείηαη αλ ν θαηαξηηδφκελνο είλαη απφθνηηνο 

γπκλαζίνπ ή ιπθείνπ; 

Πξφζβαζε ζηε Μεηαδεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε έρνπλ νη: 

 Απόθοιηοι ΓΕ.Λ.  

 Απόθοιηοι ΕΠΑ.Λ - ΕΠΑ.Σ (ζηο γ’ εξάμηνο ζςναθούρ ειδικόηηηαρ)  

 Απόθοιηοι οποιοςδήποηε άλλος ηύπος λςκείος  

 Απόθοιηοι Γςμναζίος (ππόζβαζη ζε οπιζμένερ ειδικόηηηερ)  
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 Αλλοδαποί ςπήκοοι ηόζο ηυν συπών ηηρ Ε.Ε. όζο και εκηόρ Ε.Ε. (κάηοσοι βεβαίυζηρ 

ελληνομάθειαρ) 

Ο Ο.Δ.Δ.Κ. είλαη ν κφλνο θξαηηθφο θνξέαο ν νπνίνο πηζηνπνηεί ηελ αξρηθή 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πνπ παξέρεηαη ζηα Η.Δ.Κ. ηεο ρψξαο.  

Γχν θνξέο ηνπ ρξφλν, πξαγκαηνπνηνχληαη Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο. ηηο εμεηάζεηο απηέο, νη απφθνηηνη ησλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Η.Δ.Κ. 

δηαγσλίδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν. Οη επηηπρφληεο απνθηνχλ ην Γίπισκα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (απφθνηηνη εηδηθνηήησλ 4 εμακήλσλ - 

(Μεηαιπθεηαθέο επηπέδνπ κεηαδεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο) ή ην 

Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο επηπέδνπ 1 (απφθνηηνη εηδηθνηήησλ 2 

εμακήλσλ – Μεηαγπκλαζηαθέο). 

Σν Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο είλαη αλαγλσξηζκέλν, ηφζν ζηελ 

Διιάδα, φζν θαη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Π.Γ. 231/29-7-98, κε ην 

νπνίν ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ δίθαην ε νδεγία 92/51/ΔΟΚ). 

Πείηε καο ιίγα ιφγηα γηα ην Δπξσδηαβαηήξην Καηάξηηζεο.  

Ο ΦΑΚΔΛΟ EUROPASS  

Ο θάθεινο Europass είλαη έλαο πξνζσπηθφο θάθεινο πνπ απαξηίδεηαη απφ πέληε 

επηκέξνπο έγγξαθα πεξηγξαθήο ησλ πξνζφλησλ, γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ πνπ έρεη απνθηήζεη ν θάηνρφο ηνπ θαηά ηελ επαγγεικαηηθή θαη εξγαζηαθή 

πνξεία ηνπ. Σα πέληε απηά έγγξαθα είλαη ηα εμήο:  

Βηνγξαθηθφ εκείσκα Europass (Europass CV) 

Σν Βηνγξαθηθφ εκείσκα Europass είλαη πξνζσπηθφ έγγξαθν θαη απνηειεί ηνλ 

θεληξηθφ άμνλα ηνπ θαθέινπ Europass. πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

ελδηαθεξφκελν θαη ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάζεη κε ζαθή ηξφπν ηα 

επαγγεικαηηθά ηνπ πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο, θαζψο θαη άιια πξνζσπηθά ηνπ 

ζηνηρεία. Σν έγγξαθν απηφ ζρεδηάζηεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη έρεη 

θνηλή κνξθή γηα φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ. ην Europass CV έρεη θαλείο ηε 

δπλαηφηεηα λα επηζπλάςεη ηα ππφινηπα έγγξαθα Europass, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε 
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άιιε πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα πξνζηεζεί κε ηε κνξθή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

παξαξηεκάησλ.  

Γηαβαηήξην Γισζζψλ Europass (Europass Language Passport)  

Σν Γηαβαηήξην Γισζζψλ Europass απνηειεί θαη απηφ πξνζσπηθφ έγγξαθν, ην νπνίν 

επηηξέπεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν λα θαηαγξάςεη ηηο γισζζηθέο ηνπ δεμηφηεηεο αθνχ 

πξψηα θάλεη απηναμηνιφγεζε ησλ γισζζηθψλ ηνπ δεμηνηήησλ φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαλφεζε, ηελ νκηιία θαη ηε γξαθή. Ζ απηναμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ην Κνηλφ 

Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, ην νπνίν παξέρεηαη καδί κε ην έγγξαθν θαη 

πεξηγξάθεη ηξία επίπεδα γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. Καη ην Γηαβαηήξην Γισζζψλ 

Europass ζρεδηάζηεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη έρεη θνηλή κνξθή γηα 

φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ.  

Κηλεηηθφηεηα Europass (Mobility Europass)  

Ζ Κηλεηηθφηεηα Europass απνηειεί άιιν έλα πξνζσπηθφ έγγξαθν, ην νπνίν 

θαηαγξάθεη θαη πηζηνπνηεί, βάζεη θνηλνχ επξσπατθνχ ππνδείγκαηνο, ηε ζπκκεηνρή ζε 

κηα νξγαλσκέλε εκπεηξία θηλεηηθφηεηαο ζε άιιε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε 

ζηφρν λα δηεπθνιχλεη ηνλ θάηνρφ ηνπ λα γλσζηνπνηεί θαιχηεξα ηηο ηθαλφηεηεο πνπ 

απνθφκηζε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απφθηεζή ηνπ είλαη λα πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο φπσο απηά έρνπλ ηεζεί ζε 

επξσπατθφ επίπεδν θαη θπξίσο ε κάζεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε εθπαηδεπηηθφ ή 

επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ καζεζηαθή απηή εκπεηξία κπνξεί λα είλαη: κία ζέζε 

εξγαζίαο ζε κηα εηαηξεία, έλα ρξνληθφ δηάζηεκα εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο σο κέξνο 

ελφο επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο, κία εζεινληηθή εξγαζία ζε κε θπβεξλεηηθή 

νξγάλσζε θ.α.. Ζ δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο θαη έθδνζεο ηνπ εγγξάθνπ γίλεηαη 

ειεθηξνληθά απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο (απνζηνιήο θαη ππνδνρήο) θαη ην 

Δζληθφ Κέληξν Europass. Σν έγγξαθν ζπκπιεξψλεηαη ζε δχν γιψζζεο, ζηα ειιεληθά 

θαη ζηα αγγιηθά. Πξνηνχ παξαδνζεί ζην δηθαηνχρν, ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ 

ην Δζληθφ Κέληξν Europass θαη ηνπο θνξείο απνζηνιήο θαη ππνδνρήο. 

Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο (Europass Diploma Supplement)  

Σν Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο Europass απνηειεί θαη απηφ πξνζσπηθφ έγγξαθν πνπ 
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ρνξεγείηαη ζε απνθνίηνπο αλψηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η. θαη Α.Σ.Δ.Η.). 

Σν Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο δελ αληηθαζηζηά ην αξρηθφ δίπισκα ή πηπρίν, αιιά 

επηζπλάπηεηαη ζε απηφλ θαη ζπκβάιιεη ψζηε λα γίλεηαη πην θαηαλνεηφο ν ηίηινο, ην 

επίπεδν θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ, ηδηαίηεξα εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο. Σν Europass Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο δελ είλαη ππνθαηάζηαην 

πξσηφηππνπ δηπιψκαηνο ή πηπρίνπ θαη δελ εγγπάηαη απηνκάησο ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

ηίηινπ ζπνπδψλ. Σν Europass Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο ρνξεγείηαη απφ ην αλψηαην 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα πνπ έρεη απνλείκεη θαη ην πξσηφηππν δίπισκα ή πηπρίν. Γηα ηελ 

έθδνζή ηνπ απαηηείηαη ε επηθνηλσλία ηνπ ηδξχκαηνο κε ην Δζληθφ Κέληξν Europass. 

πκπιήξσκα Πηζηνπνηεηηθνχ (Europass Certificate Supplement)  

Σν πκπιήξσκα Πηζηνπνηεηηθνχ Europass ρνξεγείηαη ζηνπο θαηφρνπο ελφο 

δηπιψκαηνο ή πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Δίλαη έλα ζπλνδεπηηθφ 

έγγξαθν πνπ δηαζαθελίδεη ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ θαη είλαη θνηλφ γηα φινπο ηνπο 

θαηφρνπο δηπιψκαηνο ή πηζηνπνηεηηθνχ ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο. Σν Europass 

πκπιήξσκα Πηζηνπνηεηηθνχ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ θαη θάλεη 

ην δίπισκα ή ην πηζηνπνηεηηθφ πην θαηαλνεηφ, ηδηαίηεξα ζηνπο εξγνδφηεο θαη ζηα 

ηδξχκαηα ησλ άιισλ ρσξψλ. Οη πιεξνθνξίεο ζην Europass πκπιήξσκα 

Πηζηνπνηεηηθνχ παξέρνληαη απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο. Σν Europass 

πκπιήξσκα Πηζηνπνηεηηθνχ δελ είλαη ππνθαηάζηαην πξσηφηππνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

θαη δελ εγγπάηαη απηνκάησο ηελ αλαγλψξηζε. Σν Europass πκπιήξσκα 

Πηζηνπνηεηηθνχ απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο απνθνίηνπο Γεκνζίσλ ή Ηδησηηθψλ ΗΔΚ 

θαη ΔΠΑΛ-ΔΠΑ. ηελ Διιάδα ε αξκφδηα αξρή γηα ηελ έθδνζε ηνπ εγγξάθνπ απηνχ 

είλαη ν Ο.Δ.Δ.Κ., ν νπνίνο νπνίν ιεηηνπξγεί σο ην Δζληθφ εκείν Αλαθνξάο γηα ηα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα. (National Reference Point for Vocational Qualifications). 

ηελ παξνχζα θάζε είλαη έηνηκα ηα Europass πκπιεξψκαηα Πηζηνπνηεηηθνχ γηα 

ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ εηδηθνηήησλ ησλ Ηλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

(Η.Δ.Κ.) ελψ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηα ππφινηπα. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζηελ ηζηνζειίδα http://europass.oeek.gr 

Πνηεο είλαη νη ζέζεηο ηνπ ΟΔΔΚ ζηνλ ηνκέα ηεο αλαγλψξηζεο θαη θαηνρχξσζεο 

http://europass.oeek.gr/


 341 

επαγγεικάησλ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ.; 

Βάζεη ηνπ Ν. 2009/1992 ν Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) θαζνξίδεη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα φισλ ησλ επηπέδσλ 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα θαηά πεξίπησζε 

αξκφδηα ππνπξγεία θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

απηνχ ζπζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί ε Δζληθή Δπηηξνπή Καζνξηζκνχ Δπαγγεικαηηθψλ 

Γηθαησκάησλ (Δ.Δ.Κ.Δ.Γ.). Έρνπλ ήδε θαηνρπξσζεί ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα 

60 εηδηθνηήησλ, ελψ έρνπλ θαηαξηηζηεί θαη πξνσζνχληαη ζρέδηα Πξνεδξηθψλ 

Γηαηαγκάησλ γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα απνθνίησλ Η.Δ.Κ. θαη ΣΔΔ Α’ & Β’ 

θχθινπ ζπνπδψλ πνπ αθνξνχλ άιιεο 52 εηδηθφηεηεο. 

ε φηη αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε, ην πκβνχιην Δπαγγεικαηηθήο 

Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (.Δ.Α.Σ.Δ.Κ.) εμεηάδεη ηνπο 

θαθέινπο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηνπ αξκνδίνπ θαζ’ χιελ 

Τπνπξγείνπ θαη δηαηππψλεη γλψκε πξνο ην αξκφδην Τπνπξγείν, ζρεηηθά κε ηε 

ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ επαγγεικαηηθήο αλαγλψξηζεο βάζεη ησλ Οδεγηψλ 

92/51/ΔΟΚ θαη 89/48/Δ.Ο.Κ. 

ρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε απφ θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. δηπισκαηνχρσλ 

Η.Δ.Κ., νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζην Μνξθσηηθφ Σκήκα ηεο 

Πξεζβείαο ηνπ θξάηνπο-κέινπο γηα ην νπνίν ελδηαθέξνληαη. εκεηψλεηαη φηη ην 

δίπισκα Η.Δ.Κ. ηνπ επηπέδνπ Μεηαδεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο είλαη 

επαγγεικαηηθφο ηίηινο πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 1 ηεο Οδεγίαο 92/51/ΔΟΚ. 

Πνηεο πξννπηηθέο βιέπεηε γηα ην ζχζηεκα Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

(ΙΔΚ) ζηελ Διιάδα; Ση ζα έπξεπε λα αληηκεησπηζζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα;  

Χο γλσζηφ, ηα δεδνκέλα ζηελ αγνξά εξγαζίαο αιιάδνπλ ζπλέρεηα, ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Καηλνχξηεο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο πξνζθέξνληαη δηαξθψο θαη εκείο 

θαινχκαζηε λα αληηκεησπίζνπκε ηηο λέεο πξνθιήζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, νθείινπκε 

λα εθνδηάζνπκε ηνπο λένπο κε ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη λα πξνζαξκφζνπκε ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ πιένλ ζε φινπο ηνπο 
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ηνκείο ηεο δσήο. 

Ο Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο:  

· Δίλαη ν θνξέαο πνπ ζρεδηάδεη, νξγαλψλεη, θαηεπζχλεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ Αξρηθή 

Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε ζηελ Διιάδα.  

· Έρεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

· Γηνηθεί ηα 114 Γεκφζηα Ιλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ι.Δ.Κ.) πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα. 

· Δπνπηεχεη ηα 50 Ηδησηηθά Η.Δ.Κ. 

· Πηζηνπνηεί ηελ αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πνπ παξέρεηαη ζηα Γεκφζηα θαη 

Ηδησηηθά Η.Δ.Κ. 

· Δίλαη ν κνλαδηθφο θνξέαο πνπ ρνξεγεί ην Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, 

ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ πνιηηεία θαη απφ ηελ Δ.Δ. θαη απνηειεί θιεηδί γηα ηελ 

αγνξά εξγαζίαο. 

· Καζνξίδεη ην πιαίζην ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ απνθνίησλ. 

· Δθαξκφδεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαηλνηφκσλ εηδηθνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο επνρήο αιιά θαη ηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ 

· Παξέρεη ππνηξνθίεο ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο ζηα Γεκφζηα Η.Δ.Κ. 

· Δπηδνηεί ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα 

θηλεηηθφηεηαο ζε αληίζηνηρνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Η αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε αθνξά φινπο φζνπο: 

· Δπηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ή λα αλαβαζκίζνπλ ζπγθεθξηκέλα επαγγεικαηηθά 

πξνζφληα. 
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· Δίλαη ελήιηθεο πνπ πξνέξρνληαη κε γλψζεηο θάζε εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο θαη 

επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ρξήζηκεο γλψζεηο, λα βειηηψζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά 

ηνπο, λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο λέεο κεζφδνπο θαη ηερλνινγίεο ή λα κεηαθηλεζνχλ απφ 

έλα επάγγεικα ζε έλα άιιν.  

· Δίλαη ελεξγνί επαγγεικαηίεο ρσξίο ηίηιν επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη επηζπκνχλ 

λα πηζηνπνηήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ζην 

ρψξν εξγαζίαο ηνπο θαη ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ. 

Δηδηθφηεξα γηα ηε λέα ρξνληά, ζην πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφηαζή καο γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν (ΔΠΑ 2007 – 2013), ν Οξγαληζκφο ζθνπεχεη λα δηαηεξήζεη ην ζεζκφ 

επηρνξήγεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ Απνθνίησλ ηνπ θαη παξνρήο Τπνηξνθηψλ 

ζε θαηαξηηδφκελνπο ησλ Γεκνζίσλ Η.Δ.Κ. Απφ ην 2009, ζηφρνο καο είλαη ε επηδφηεζε 

ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ε παξνρή Τπνηξνθηψλ λα επεθηαζεί θαη ζηνπο 

απφθνηηνπο θαη θαηαξηηδφκελνπο ησλ Ηδησηηθψλ Η.Δ.Κ. (επνπηείαο Ο.Δ.Δ.Κ.) 

Δπίζεο, ν Οξγαληζκφο ζρεδηάδεη λα μεθηλήζεη ην 2009 έλα κεγάιν έξγν, ηφζν ζε 

δηάξθεηα φζν θαη ζε πξνυπνινγηζκφ, πνπ αθνξά ζηελ Αλακφξθσζε ησλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηεο Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΑΔΚ) κε ζηφρν 

ηελ παξνρή Σερληθψλ Δγρεηξηδίσλ αλά κάζεκα θαη εηδηθφηεηα.  

Σέινο, ζηνρεχνπκε ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Γξαθείσλ Δπαγγεικαηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη ηαδηνδξνκίαο έηζη ψζηε λα γίλεη πην εχθνιε ε ζχλδεζε ηεο Αξρηθήο 

Καηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη απφθνηηνί καο πνπ 

πινπνηνχλ ηελ Πξαθηηθή ηνπο Άζθεζε ζα βξίζθνληαη έλα βήκα πην θνληά ζηελ 

εχξεζε εξγαζίαο. Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο απφθνηηνπο λα 

εμνηθεηψλνληαη ζηγά-ζηγά κε ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (κπνξνχλ λα ηελ 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ζην δεκφζην ηνκέα, ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ θαζψο θαη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο) θαη λα εμνπιίδνληαη κε ηα απαξαίηεηα 

εθφδηα γηα λα αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία ηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ.  

Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΔΔΚ) 
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Λ. ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖ 41, Ν.ΗΧΝΗΑ 

Πφιε: ΑΘΖΝΑ 

Σ.Κ.: 14234  

Ννκφο: ΑΣΣΗΚΖ . 

Σειέθσλα (πρ.210 3333400):  

210 2709021, -22, -02 

Fax: 2102777432  

http://www.oeek.gr/  
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6.15.2 πλέληεπμε Γηνηθεηή ΟΔΔΚ θ. Α. Αγγειίδε (2010) 

 

 

«Οη εηδηθφηεηεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο»  

 «Καηά ην λέν θζηλνπσξηλφ εμάκελν 2010 ζα ιεηηνπξγήζνπλ 92 Γεκφζηα ΗΔΚ ζε φιε 

ηελ Διιάδα», ιέεη ν πξφεδξνο ηνπ Οξγαληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο, Αγγεινο Αγγειίδεο. 

 

 

AΓΓΔΛΟ ΑΓΓΔΛIΓΗ ΠΡΟΔΓΡΟ ΟΔΔΚ 

ΑΓΓΔΛΟ ΑΓΓΔΛΙΓΗ ΠΡΟΔΓΡΟ ΟΔΔΚ 

«Καηά ην λέν θζηλνπσξηλφ εμάκελν 2010 ζα ιεηηνπξγήζνπλ 92 Γεκφζηα ΗΔΚ ζε φιε 

ηελ Διιάδα», ιέεη ν πξφεδξνο ηνπ Οξγαληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο, Αγγεινο Αγγειίδεο. 

 

Kύριε Αγγελίδη ποιο είναι ηο έργο ηοσ ΟΕΕΚ και ποιοι απεσθύνονηαι ζε εζάς;  

Ο Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΔΔΚ), πνπ ηδξχζεθε 

ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη 

Καηάξηηζε (Δ..Δ.Δ.Κ.), έρεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη επνπηεχεηαη 

απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

’ εκάο απεπζχλνληαη απφθνηηνη Λπθείνπ, αιιά θαη απφθνηηνη Γπκλαζίνπ, γηα 

ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο, ζηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε ηε δπλαηφηεηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη εμεηδίθεπζεο.  

http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20100916/low/assets_LARGE_t_420_26363536.JPG
http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20100916/low/assets_LARGE_t_420_26363536.JPG
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Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηνπο απνθνίηνπο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο, ηα ΗΔΚ απνηεινχλ 

ηε θπζηθή ζπλέρεηα ηνπ πηπρίνπ ηνπο, ην νπνίν κπνξνχλ λα αλαβαζκίζνπλ ζην 

επφκελν επίπεδν κφλν κε δχν εμάκελα θνίηεζεο. Δπίζεο, κέζσ ησλ ΗΔΚ, δίλεηαη κηα 

«δεχηεξε επθαηξία» ζε κεγαιχηεξεο ειηθίαο αλζξψπνπο πνπ επηζπκνχλ λα 

απνθηήζνπλ επαγγεικαηηθέο γλψζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνξξνθεζνχλ απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα ελεξγνί επαγγεικαηίεο ρσξίο ηίηιν επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο πνπ επηζπκνχλ λα αλαβαζκίζνπλ θαη λα πηζηνπνηήζνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο 

θαη ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ. Σν εχξνο ησλ 

ειηθηψλ ησλ ππνςήθησλ πξνο θαηάξηηζε ζηα Η.Δ.Κ. είλαη επξχηαην. Γειαδή απφ 15 

έσο ηε δηάζεζε ηνπ θάζε αηφκνπ λα κάζεη θαη λα επηθαηξνπνηήζεη ηηο γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηέο ηνπ.  

Δξγν ηνπ ΟΔΔΚ είλαη:  

Ζ παξνρή θάζε είδνπο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, αξρηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο. 

Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηε 

ράξαμε θαηεπζχλζεσλ, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε.  

Ζ κειέηε θαη εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ζε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, θαηά θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκίαο, ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο.  

Ο θαζνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ ησλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Η.Δ.Κ.  

Ζ επνπηεία θαη ν έιεγρνο ησλ Ηδησηηθψλ Η.Δ.Κ.  

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ δηεζλψλ ηάζεσλ θαη πξννπηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

απαζρφιεζεο. Ζ αλαγλψξηζε θαη θαηνρχξσζε επαγγεικάησλ, αληίζηνηρσλ πξνο ηελ 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πνπ παξέρνπλ ηα Η.Δ.Κ., ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα θαη ηηο 

αλάγθεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο, αιιά θαη φζα ηζρχνπλ ζηελ Δ.Δ.  

Ο θαζνξηζκφο ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ επηπέδσλ επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ Ν. 2009/92, ζε ζπλεξγαζία κε ηα, θαηά πεξίπησζε, 

αξκφδηα ππνπξγεία θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο.  

Ζ αλαγλψξηζε ησλ ηίηισλ πνπ απνλέκνληαη απφ άιινπο ειιεληθνχο θνξείο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ε ηζνηηκία αληίζηνηρσλ ηίηισλ ηεο 

αιινδαπήο θαη ε παξνρή ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ δηθαησκάησλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, θαζψο θαη κε ηνπο άιινπο φξνπο πξφζβαζεο 

ζηα λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλα επαγγέικαηα.  
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Ο ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε εηζήγεζε ζηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηα ζέκαηα εηδηθνηήησλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο ηερληθήο - 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.  

Ο θαζνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ε έγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ηππηθήο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πνπ παξέρνπλ άιινη θνξείο, κε επνπηεπφκελνη απφ ην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

Ζ κειέηε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο εξγαζηεξηαθήο ππνδνκήο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή 

ησλ κνλάδσλ θαη ε εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

θαη θαηάξηηζε.  

Ζ απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ ηεο ζπκκεηνρήο θαη εθπξνζψπεζεο ηνπ 

ηνκέα ηερληθήο - επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε εζληθά φξγαλα, θαζψο θαη ζε 

θνηλνηηθνχο θαη ινηπνχο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη πξνγξάκκαηα, πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε.  

Ζ απεπζείαο επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο, 

γηα νπνηνδήπνηε ζέκα έρεη ζρέζε κε ηελ ηερληθή - επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο.  

Ζ απνξξφθεζε θαη δηαρείξηζε φισλ ησλ θνλδπιίσλ ηεο Δ.Δ. γηα θάζε είδνπο 

πξνγξάκκαηα, ζρεηηδφκελα κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, θαζψο θαη ε εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ 

θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

Ζ δηεμαγσγή εξεπλψλ, ε πξαγκαηνπνίεζε κειεηψλ, ε ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ θαη ε 

ηεθκεξίσζε ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε.  

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, 

θαζψο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

ππεξεηεί ζηνλ Ο.Δ.Δ.Κ.  

Ζ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο ηερληθήο-επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία, εθφζνλ ηνπ 

αλαηεζεί, κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

Ποιες είναι οι ειδικόηηηες με ηη μεγαλύηερη ζήηηζη από ηοσς νέοσς; 

Οη δεκνθηιέζηεξεο εηδηθφηεηεο ζηα Γεκφζηα ΗΔΚ είλαη νη εμήο: Δηδηθφο 

Μεραλνγξαθεκέλνπ Λνγηζηεξίνπ, Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γξαζηεξηνηήησλ 
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Γεκηνπξγίαο θαη Δθθξαζεο, Σερληθφο Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο, Γηνηθεηηθφ θαη 

Οηθνλνκηθφ ηέιερνο Δπηρεηξήζεσλ, Δηδηθφο Δθαξκνγψλ Αηζζεηηθήο, Ννζειεπηηθήο 

Σξαπκαηνινγίαο, Σερληθφο Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο, Γηθηχσλ θαη Απηνκαηηζκνχ 

Γξαθείνπ, Σερληθφο Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο, Αεξηζκνχ θαη Κιηκαηηζκνχ, Φχιαθαο 

Μνπζείσλ θαη Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ, Σερληθφο Γηθηχσλ Τπνινγηζηψλ, Σερληθφο 

Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ, Δηδηθφο Φνξνηερληθνχ Γξαθείνπ, Κνκκσηήο - Σερληθφο 

Πεξηπνίεζεο Κφκεο, Δηδηθφο Δκπνξίαο, Γηαθήκηζεο θαη Πξνψζεζεο Πξντφλησλ 

(Marketing) θαη Σερληθφο Μαγεηξηθήο Σέρλεο. Οπσο είλαη θπζηθφ, ε δεκνθηιία ησλ 

εηδηθνηήησλ δηαθνξνπνηείηαη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

θαη ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο. Οη εηδηθφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα 

Η.Δ.Κ. αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνιιαπιέο απαηηήζεηο θαη ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο, ελψ παξάιιεια αληρλεχνληαη θαη απνηππψλνληαη νη αλάγθεο θαη 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο. ηφρνο ε δηεχξπλζε ησλ επηινγψλ γηα 

έληαμε ζηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ, ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ, ηελ 

θάιπςε αλαγθψλ γηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ζε πνηθίινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

Τι ανηίκριζμα έτοσν οι ηίηλοι ζποσδών ζηην αγορά εργαζίας; Ετεηε ζηοιτεία ζτεηικά με 

ηην απορροθηηικόηηηά ηοσς; 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ απνθνίησλ ΗΔΚ εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. εκαληηθφ ξφιν ζε απηφ 

παίδεη θαη ην γεγνλφο φηη γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ ΗΔΚ ιακβάλνληαη ππφςε 

νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο, κε ηε δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ 

εηδηθνηήησλ.  

ε έξεπλα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Απαζρφιεζεο - Δξεπλεηηθή Πιεξνθνξηθή (ΠΑΔΠ 

Α.Δ.) ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2006 θαη εθδφζεθε ηνλ 

Μάην 2009, αμηνινγήζεθε ε απνξξνθεηηθφηεηα (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά) ησλ 

απνθνίησλ ΗΔΚ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεθσληθέο 

ζπλεληεχμεηο ζε παλειιαδηθφ δείγκα 10.000 πεξίπνπ αηφκσλ απφ ιίζηα απνθνίησλ 

ηνπ ΟΔΔΚ. Γηαπηζηψζεθε φηη θαηά ηε ζηηγκή ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ην 71,4% 

ησλ απνθνίησλ ησλ ΗΔΚ ήηαλ είηε κηζζσηνί είηε απηναπαζρνινχκελνη, ελψ έλαο 

ζηνπο πέληε αλαδεηνχζε εξγαζία. Σν πνζνζηφ ησλ απαζρνινχκελσλ ήηαλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξν ζηνπο άλδξεο ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο (80% έλαληη 66%). Δίλαη, 

επίζεο, πςειφηεξν γηα ηνπο απνθνίηνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο. ε θαηάζηαζε 

αλεξγίαο βξηζθφηαλ ην 17,4% ησλ απνθνίησλ, ελψ άεξγνη ήηαλ ην 3,5% ησλ 
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απνθνίησλ. Σφζν ζηελ θαηάζηαζε αλεξγίαο, φζν θαη ηεο αεξγίαο, ηα πνζνζηά ησλ 

γπλαηθψλ ήηαλ ζρεδφλ δηπιάζηα απφ εθείλα ησλ αλδξψλ.  

Ποιος είναι ο αριθμός καηαρηιζόμενων ζηα ΔΙΕΚ ηης τώρας; 

Καηά ην λέν θζηλνπσξηλφ εμάκελν 2010 ζα ιεηηνπξγήζνπλ 92 Γεκφζηα ΗΔΚ ζε φιε 

ηελ Διιάδα. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ πνπ είρακε ην πξνεγνχκελν 

εμάκελν ήηαλ 14.943 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 6.751 άλδξεο θαη 8.192 γπλαίθεο. 

Από πού μπορούν να ενημερώνονηαι οι ενδιαθερόμενοι για ηις ημερομηνίες, αλλά και 

ζτεηικές πληροθορίες για ηις εγγραθές ζηα ΔΙΕΚ; 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ., www.oeek.gr ή ζηα θαηά ηφπνπο ΗΔΚ.  
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6.15.3 Συνέντευξη Διευθυντή ΙΕΚ Μαπκοπούλου 

 

Σι κάνω μετά το Λύκειο;  

ΡΔΠΟΡΣΑΕ:  esos.gr  

  

 

Σνπ  Γξ. Γεψξγηνπ Μ. ηπιηαξά, Γηεπζπληή Ι.Δ.Κ. Μαξθνπνχινπ 

Η ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο πιεζηάδεη θαη ζχληνκα ρηιηάδεο απφθνηηνη ζα 

θιεζνχλ λ΄ απαληήζνπλ ζην εξψηεκα, «ηη θάλσ κεηά ην ιχθεην;» 

     Θεσξψ πεξηηηφ λ΄ αλαθεξζψ ζηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ 

καζηίδεη ηελ παηξίδα καο, ηδηαίηεξα γηα ηνπο λένπο  

θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ απηή δεκηνπξγεί ζην λ΄ απαληεζεί ην παξαπάλσ εξψηεκα. Οη 

αιιαγέο ζηα δεδνκέλα πνπ κέρξη ηψξα γλσξίδακε είλαη δξακαηηθέο. Ο θπξηφηεξνο 

ηνκέαο πνπ επιήγε είλαη ν εξγαζηαθφο θαη απηφ ην βηψλνπκε έληνλα, είηε εκείο, είηε 

άηνκα ηνπ πεξηβάιινληφο καο.  

Σν εξψηεκα – πξφβιεκα «εξγαζία», φπσο απηφ ηειηθά δηακνξθψζεθε, απαμίσζε 

άδηθα ηηο ζπνπδέο θαη ηδηαίηεξα ηηο αλψηαηεο. Βεβαίσο θαη ην θφζηνο ησλ ζπνπδψλ ζε 

θάπνηα παλεπηζηεκηαθή ζρνιή καθξηά απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο είλαη απαγνξεπηηθφ.  

http://esos.gr/dimosia-ekpaidefsi/iek/itemlist/user/67-esosgr.html
http://esos.gr/media/k2/items/cache/d60a59507a14228defacb6b7b7298a6d_XL.jpg
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Σαπηφρξνλα, αθνχκε ζπλερψο γηα ηελ αλάπηπμε πνπ έρεη αλάγθε ε ρψξα καο, γηα λα 

κπνξέζεη λ΄ αλαθάκςεη νηθνλνκηθά θ.ι.π. Καη σο επσδφ γηα ηε ιχζε ζην πξφβιεκα 

ηεο αλάθακςεο αθνχκε, επίζεο ζπλερψο, λα γίλεηαη ιφγνο γηα ηε λεαληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηηο εηδηθφηεηεο πνπ νδεγνχλ ζε άκεζε επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε, πνπ δεκηνπξγνχλ - πξνζθέξνπλ επηηπρεκέλνπο επαγγεικαηίεο ζηελ 

αγνξά θ.ι.π. 

Καηαζέηνληαο απφ ηελ καθξνρξφληα εκπεηξία κνπ ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

θαη θαηάξηηζε θαη σο δηεπζπληήο ηνπ δεκνζίνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.) Μαξθνπνχινπ Μεζνγαίαο, ζα ήζεια λα πξνηξέςσ φζνπο 

πξνβιεκαηίδνληαη γηα ην επάγγεικα πνπ ζ΄ αθνινπζήζνπλ, λα ζθεθζνχλ θαη ηηο 

επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο πνπ δίδνληαη ζε θάπνηνλ θάηνρν «Γηπιψκαηνο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο», πνπ έρεη δειαδή πεξαηψζεη ηνλ θχθιν ζπνπδψλ ηνπ 

Η.Δ.Κ. Καη επεηδή πνιινί ελδηαθέξνληαη λα κάζνπλ ηη είλαη ηα δεκφζηα Η.Δ.Κ., ζα 

ήζεια κε ζπληνκία λα ζαο αλαθέξσ ζρεηηθά.  

Σα δεκφζηα Η.Δ.Κ., ππάγνληαη ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Γηά Βίνπ Μάζεζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη ζξεζθεπκάησλ. Παξέρνπλ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, θάζε είδνπο, αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή θαη ζηνρεχνπλ 

ζην λα εθνδηάζνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο κε ηα αληίζηνηρα πξνζφληα, πξνζθέξνληαο 

ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο – ηερληθέο επαγγεικαηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ζε εηδηθφηεηεο ή θαη εμεηδηθεχζεηο, γηα ηελ έληαμε, επαλέληαμε, 

επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ ελ γέλεη αλέιημε ηνπ 

αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. 

ηα δεκφζηα Η.Δ.Κ. κπνξνχλ λα θνηηήζνπλ απφθνηηνη ιπθείνπ, ΔΠΑ-Λ & ΔΠΑ. Οη 

απφθνηηνη γπκλαζίνπ κπνξνχλ λα θνηηήζνπλ κφλν ζε νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο. Οη 

εηδηθφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δηεμαρζεί ε θαηάξηηζή 

ηνπο είλαη 200 θαη θαηαλέκνληαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο:  

•    Γεσηερληθφο  

•    Γνκηθψλ έξγσλ θαη ζπλαθψλ θαηαζθεπψλ  

•    Έλδπζεο θαη ππφδεζεο  

•    Δλέξγεηαο – πεξηβάιινληνο  

•    Δπηθνηλσλίαο θαη κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο 

•    Δθαξκνζκέλσλ ηερλψλ   

•    Μεραλνινγίαο – ειεθηξνινγίαο – ειεθηξνληθψλ 

•    Πιεξνθνξηθήο – ηειεπηθνηλσληψλ – δηθηχσλ 
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•    Πνιηηηζκνχ – αζιεηηζκνχ 

•    Σνπξηζκνχ – κεηαθνξψλ 

•    Σξνθίκσλ θαη πνηψλ 

•    Τγείαο – αηζζεηηθήο – θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

•    Υεκηθήο βηνκεραλίαο 

•    Υξεκαηνπηζησηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ 

Οη εηδηθφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάζε δεκφζην Η.Δ.Κ. επηιέγνληαη πάληνηε 

ζε ζρέζε κε ηελ δήηεζε ζηελ ηνπηθή αιιά θαη ηελ επξχηεξε αγνξά εξγαζίαο. 

Ζ θαηάξηηζε (ηα καζήκαηα) είλαη απνγεπκαηηλή, κε ππνρξεσηηθή θνίηεζε θαη δηαξθεί 

αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα απφ δχν κέρξη ηέζζεξα εμάκελα, πνπ ρσξίδνληαη ζε 

θζηλνπσξηλφ ή ρεηκεξηλφ (Οθηψβξηνο – Φεβξνπάξηνο) θαη εαξηλφ (Φεβξνπάξηνο-

Ηνχληνο). 

Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο γηα επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζπνπδαζηψλ ππνβάιινληαη ζηα 

δεκφζηα Η.Δ.Κ. θάζε επηέκβξην γηα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν θαη θάζε Ηαλνπάξην γηα ην 

εαξηλφ εμάκελν ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο πνπ αλαθνηλψλνληαη έγθαηξα θάζε 

θνξά.  

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζηνλ ζπνπδαζηή ηνπ δεκνζίνπ Η.Δ.Κ. είλαη 

πνιιά, δηφηη:  

•    πνπδάδεη θνληά ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ. 

•    Έρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο επηινγήο αληηθεηκέλνπ θαηάξηηζεο, ψζηε λα θάλεη ην 

ρφκπη ηνπ επάγγεικα. 

•    Πξαγκαηνπνηεί ζπνπδέο πξαγκαηηθά πςεινχ επηπέδνπ κε εθπαηδεπηέο θαηφρνπο 

κεηαπηπρηαθψλ - δηδαθηνξηθψλ δηπισκάησλ θαη ζεκαληηθή εκπεηξία, ζε πιήξσο 

εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα. 

•    Σα δίδαθηξα είλαη ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε άιια Ηλζηηηνχηα θαη ηνπ 

επηζηξέθνληαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηδφηεζεο «Voucher». 

•    Ήδε σο απφθνηηνο ηνπ δεκνζίνπ Η.Δ.Κ. ζπλδέεηαη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ 

απαζρφιεζε κέζσ ηνπ επηδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

•    Απνθηά δίπισκα πνπ είλαη απηφκαηα αλαγλσξηζκέλν απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

•    Σν δίπισκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο αλαγλσξίδεηαη σο ηππηθφ πξνζφλ 

δηνξηζκνχ ζην δεκφζην ηνκέα ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 50, (ΦΔΚ 39/05-03-2001, η. Α΄) 

θαη κνξηνδνηείηαη ζε δηαγσληζκνχο κέζσ Α..Δ.Π., ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 

3051/2002, (ΦΔΚ 220/20-09-2002, η. Α΄).  
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•    Δμαζθαιίδεη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, φπνπ απηή απαηηείηαη. 

Αθφκα, ν ζεζκφο ησλ Γεκφζησλ Η.Δ.Κ., έξρεηαη λα πξνηείλεη ιχζε θαη ζην πξφβιεκα 

εξγαζίαο ησλ πηπρηνχρσλ αλσηάησλ ζρνιψλ, νη νπνίνη  έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο, ην πηπρίν ηνπο, ζαλ βάζε φπνπ επάλσ λα 

νηθνδνκήζνπλ έλα επάγγεικα πνπ λα ηνπο ηαηξηάδεη. 

Σα δεκφζηα Η.Δ.Κ. παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο θαη πξνζθέξνπλ ζηνπο λένπο αιιά 

θαη ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχγρξνλα θαη θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο θαη δίλνπλ φρη κφλν «δηπιψκαηα γλψζεο» αιιά «δηπιψκαηα δνπιεηάο». 

Ζ απάληεζε ινηπφλ ζην εξψηεκα «ηη θάλσ κεηά ην ιχθεην;» είλαη: «ζπνπδάδσ ζηε 

πφιε κνπ ζ΄ έλα δεκφζην Η.Δ.Κ. θαη θάλσ ην ρφκπη κνπ επάγγεικα!».  

Δίκαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε.  

ηνηρεία επηθνηλσλίαο: 

Γεκφζην Η.Δ.Κ. Μαξθνπνχινπ 

Γ/λζε: Παπαβαζηιείνπ 36 – Μαξθφπνπιν 

η.θ. 19003. 

Σει: 22990-40670, 22990-40671 

    FAX: 22990-40672  

Χξάξην ιεηηνπξγίαο γξακκαηείαο θαηά ηελ πεξίνδν καζεκάησλ:  

13:00-21:00 

    E-MAIL: d_iek_markop@freemail.gr  

    Ηζηνζειίδα: http://iek-markop.att.sch.gr 

    Γεληθά γηα ηα Γεκφζηα Η.Δ.Κ., βι:  

            http://www.oeek.gr                   

            http://cert.gsae.edu.gr/iek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:d_iek_markop@freemail.gr
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6.15.4 Συνέντευξη Διευθυντή ΙΕΚ Πύπγου 

 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΙΕΚ ΠΤΡΓΟΤ  

 

χλέληεπμε ηνπ Γ/ληε ΗΔΚ Πχξγνπ πξνο ζηα ΜΜΔ ηνπ Ν.Ζιείαο γηα ην ζεζκφ ησλ 

ΗΔΚ  

  

Ο ζεζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο  εθαξκφζηεθε, νπζηαζηηθά γηα πξψηε 

θνξά ζηε ρψξα καο, ην 1959. Μέρξη ην έηνο απηφ, ηηο αλάγθεο ζε εμεηδηθεπκέλν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ θάιππηαλ ην ηβηηαλίδεην Ίδξπκα Σερλψλ θαη Δπαγγεικάησλ θαη 

νξηζκέλεο Ηδησηηθέο Σερληθέο ρνιέο, θπξίσο Ναπηηθέο. 

Σν 1959 ηδξχζεθαλ, γηα πξψηε θνξά, νη Μέζεο Γεκφζηεο Σερληθέο ρνιέο Σερληθψλ 

Βνεζψλ-Δξγνδεγψλ ηξηεηνχο θνηηήζεσο, πνπ πξνζέθεξαλ δηάθνξεο εηδηθφηεηεο, 

βαζηθά ηερληθέο, ζηηο νπνίεο είραλ πξφζβαζε απφθνηηνη ηεο ηξίηεο ηάμεο εμαηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή απφθνηηνη ησλ Καηψηεξσλ Σερληθψλ ρνιψλ πνπ ηδξχζεθαλ ζηε 

ζπλέρεηα. Οη, ελ ιφγσ, Μέζεο ρνιέο, κε ηνπο απνθνίηνπο ηνπο, θάιπςαλ κε 

επάξθεηα ηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο ζε εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ δπλακηθφ κέζεο ζηάζκεο 

(εξγνδεγνχο), κέρξη ην 1977. 

Σν 1964 ηδξχζεθαλ ηα Γεκφζηα Σερληθά ρνιεία, ηα νπνία αξγφηεξα 

κεηνλνκάζηεθαλ ζε "Καηψηεξεο Σερληθέο ρνιέο", ηξηεηνχο θνηηήζεσο, κε 

εηδηθφηεηεο αληίζηνηρεο ησλ ρνιψλ Δξγνδεγψλ, ζηηο νπνίεο είραλ πξφζβαζε νη 

απφθνηηνη Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Οη, ελ ιφγσ, ρνιέο ιεηηνχξγεζαλ  κέρξη ην 1977 θαη 

θάιπςαλ ηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο ζε θαηψηεξν ηερληθφ δπλακηθφ (ηερλίηεο). 

Σν 1977 θαηαξγήζεθαλ νη πξνεγνχκελεο ρνιέο θαη θαζηεξψζεθε ν ζεζκφο ηνπ 

Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (Σ.Δ.Λ.) θαη ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 

ρνιήο (Σ.Δ..). Οη πηπρηνχρνη απηψλ ησλ Λπθείσλ θαη ρνιψλ θάιπςαλ ηηο αλάγθεο 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο πνπ, κέρξη ηφηε, θάιππηαλ νη πξνεγνχκελεο Μέζεο θαη 

Καηψηεξεο Σερληθέο ρνιέο. Σν 1997, κε ηελ Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξχζκηζε, ηα Σ.Δ.Λ 
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θαη νη Σ.Δ.. αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

(Σ.Δ.Δ.). 

Με ην Νφκν 2009/1992 “Δζληθφ χζηεκα Δζληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ 18 Α΄)[i] ηέζεθε ζε ηζρχ, γηα πξψηε θνξά 

ζηε ρψξα καο, έλα Δζληθφ χζηεκα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο. 

Με ην Νφκν απηφ: 

α.    Καζηεξψζεθε ην Δζληθφ χζηεκα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

(Δ..Δ.Δ.Κ.), πνπ, κεηαμχ ησλ άιισλ, έρεη σο ζθνπφ: 

 Σελ νξγάλσζε, αλάπηπμε θαη παξνρή ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο.  

 Σελ ηππηθή πηζηνπνίεζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο.  

 Σελ ελαξκφληζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε ην Δθπαηδεπηηθφ 

χζηεκα.  

β.    Ηδξχζεθε Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία “Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

θαη Καηάξηηζεο” (Ο.Δ.Δ.Κ.) πνπ έρεη ζθνπφ: 

 Σελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο.  

 Σελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Γεκφζησλ Ηλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο (Γ.Η.Δ.Κ.) αξκνδηφηεηαο Τ.Π.Δ.Π.Θ.  

 Σελ επνπηεία ησλ Ηδησηηθψλ Ηλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

(Η.Η.Δ.Κ.).  

γ.    Ρπζκίζηεθε ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Ηλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.) Γεκφζησλ ή Ηδησηηθψλ. 

Με βάζε ην Νφκν 3879/2010 θαηαξγήζεθε ν Ο.Δ.Δ.Κ. θαη ηα ΗΔΚ απνηεινχλ 

κνλάδεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ κάζεζεο(ΓΓΓΒΜ). 

Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011 ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ δηαρείξηζή ηνπο ζα αλαιάβνπλ κέζσ 

πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηελ Γ.Γ.Γ.B.Μ. νη Πεξηθέξεηεο φπσο πξνβιέπεηαη 

http://iek-pyrgou.ilei.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=95:2012-02-02-15-02-49&catid=53:2012-01-31-22-38-44&Itemid=73#_edn1#_edn1
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θαη ζηνλ «Καιιηθξάηε», θαζψο βαζηθή πνιηηηθή επηινγή είλαη ε απνθέληξσζε θαη ε 

ελίζρπζε ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ δήκσλ. 

ην κεηαβαηηθφ απηφ ζηάδην ηελ ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ ΗΔΚ ζα αλαιάβεη ν 

Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ (Δ.Ο.Π.Π.) θαη ην Ηλζηηηνχην 

Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.Δ.Κ.Δ.). 

ΚΟΠΟ ΣΧΝ ΗΔΚ 

θνπφο ησλ Η.Δ.Κ. είλαη ε παξνρή θάζε είδνπο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, αξρηθήο 

ή ζπκπιεξσκαηηθήο, θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο αληίζηνηρσλ 

πξνζφλησλ, κε ηελ δηδαζθαιία επηζηεκνληθψλ, ηερληθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη 

πξαθηηθψλ γλψζεσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα αλαιφγσλ δεμηνηήησλ. Έηζη, δηεπθνιχλεηαη 

ε επαγγεικαηηθή ηνπο έληαμε θαη δηαζθαιίδεηαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

Ζ Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε γηα απνθνίηνπο Γπκλαζίνπ (Δπίπεδν 1), δηαξθεί 

έσο δχν εμάκελα, ελψ ε Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε γηα απνθνίηνπο Λπθείνπ 

ή ΣΔΔ Β’ Κχθινπ (Δπίπεδν 3+), δηαξθεί απφ έλα (1) έσο ηέζζεξα (4) εμάκελα, θαηά 

πεξίπησζε. 

Μέζα απφ θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο πνιίηεο φισλ ησλ 

κνξθσηηθψλ επηπέδσλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απφθηεζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 

ζε δηάθνξεο εηδηθφηεηεο αλάινγα κε ηηο έκθπηεο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ 

θάζε αηφκνπ. 

Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Η.Δ.Κ. αλαβαζκίδνληαη, βειηηψλνληαη θαη 

επηθαηξνπνηνχληαη ηαθηηθφηαηα. Γεκηνπξγνχληαη λέεο θαηλνηφκεο εηδηθφηεηεο, 

θαηφπηλ ηεθκεξησκέλσλ πξνηάζεσλ απφ θνηλσληθνχο θνξείο ή εηαίξνπο,  αθνχ 

ζηφρνο είλαη ε παξνρή πνηνηηθήο θαηάξηηζεο, πνπ αθνπγθξάδεηαη ηηο κεηαβαιιφκελεο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ε επαξθήο επαγγεικαηηθή δηέμνδνο . 

Ο απφθνηηνο ηνπ ΗΔΚ απνθηά: 

 Γίπισκα αλαγλσξηζκέλν απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ζηελ Διιάδα θαη ζε 

φιεο ηηο ρψξεο ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο  
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 Οπζηαζηηθή θαηάξηηζε επηπέδνπ  

 Δμεηδίθεπζε ζε ζχγρξνλα επαγγέικαηα  

 Θεζκνζεηεκέλα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα γηα πνιιέο  εηδηθφηεηεο  

 εκαληηθή πξηκνδφηεζε γηα Πξφζιεςε ζην Γεκφζην, αθνχ ην δίπισκα ηνπ 

ΗΔΚ, εθφζνλ είλαη αληίζηνηρν κε ηνλ πξψην ηίηιν ζπνπδψλ, πξηκνδνηείηε κε 150 

κφξηα ζαλ δεχηεξνο ηίηινο ζπνπδψλ. ε ζέζεηο πνιιψλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απνθιεηζηηθφ ή θχξην πξνζφλ είλαη ην δίπισκα 

ησλ ΗΔΚ.  

 Γπλαηφηεηα δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ απφθνηησλ σο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ.  

 Πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο αηνκηθήο επηρείξεζεο.  

ΠΑΡΟΥΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 Υακειά δίδαθηξα ζπγθξηηηθά κε απηά πνπ πιεξψλνπλ νη θαηαξηηδφκελνη ζηα 

Ηδησηηθά  

 Γσξεάλ αζθαιηζηηθή θάιπςε θαηά αηπρεκάησλ θαη αζζελεηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο  

 Αλαβνιή ζηξάηεπζεο σο θαη ην 24ν έηνο (άξξελεο)  

 Μεησκέλν εηζηηήξην ζηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ  

Ζ επηινγή ησλ εηδηθνηήησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα ΗΔΚ, γηλφηαλ κέρξη ζήκεξα  απφ ηελ 

Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ. , κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ θάζε  ΗΔΚ 

πξνο ηελ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή 

δηνίθεζε. Απφ εδψ θαη ζην εμήο ε επηινγή ζα γίλεηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα, κε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία. 

Ζ ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ Κνηλσληθψλ εηαίξσλ 

ησλ ΗΔΚ, πνπ είλαη ην Δξγαηηθφ Κέληξν, ην Σερληθφ θαη επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην, 

ν εκπνξηθφο ζχιινγνο, θ.ιπ. Ζ επηηξνπή εθηηκά ηελ εηζήγεζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ ΗΔΚ, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ γλψζε πνπ έρνπλ γηα ηηο εηδηθφηεξεο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο 

αλάγθεο ζε ηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ δεηνχλ νη επηρεηξήζεηο, ηηο πξννπηηθέο 

θάζε επαγγέικαηνο, θ.ιπ. 
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ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΗΔΚ ΠΤΡΓΟΤ 

Οη θαηαξηηδφκελνη ηνπ Γεκφζηνπ ΗΔΚ  ζην ζχλνιφ ηνπο ζρεδφλ, κεηά ηελ 

απνθνίηεζή ηνπο, πξνσζνχληαη ή επηιέγνπλ ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ζε δεκφζηνπο 

θνξείο θαη επηρεηξήζεηο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο πξνζθέξνπλ ακνηβή. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε ζηνλ Ννκφ καο: Αγξνηηθή Σξάπεδα, Τπεξεζία Δληειινκέλσλ εμφδσλ, 

Γ.Ο.Τ., Γήκνη, Δλσζε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ. 

Αληίζηνηρν ελδηαθέξνλ ππάξρεη θαη απφ πιήζνο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο 

ζην ζχλνιφ ηνπο ζρεδφλ κεηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ απνθνίησλ, ζπλεξγάδνληαη 

καδί ηνπο ζε κφληκε βάζε. 

  

 

 

Σειεπηαία Δλεκέξσζε (Σεηάξηε, 15 Φεβξνπάξηνο 2012 11:13) 
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