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Συνοπτική έκθεση στα ελληνικά 

Στο πλαίσιο της παρούσας Έκθεσης αξιολογούνται επτά (7) Πράξεις της Πολιτικής 

για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) με αναφορά στο σύνολο της χώρας (Κωδ. ΟΠΣ 

5000084, 5000585, 5000618, 5007886, 5007852, 5007856, 5007859) και τρεις  (3) 

Πράξεις με αναφορά στις Περιφέρειες Βόρειας & Κεντρικής Ελλάδας (Κωδ. ΟΠΣ 

5008046, 5007947 και 5007944). Η συνολική αξιολόγηση περιλαμβάνει ποιοτική και 

ποσοτική αξιολόγηση σε επίπεδο δευτερογενούς έρευνας με ανάλυση κάθε 

διαθέσιμης πηγής, έρευνας και αναφοράς και σε επίπεδο πρωτογενούς έρευνας με 

δομημένα ερωτηματολόγια για κάθε Πράξη ξεχωριστά, με σταθμισμένο δείγμα και 

ερωτήσεις που αναφέρονται σε όλο το φάσμα των ποιοτικών και ποσοτικών 

χαρακτηριστικών, ώστε να καλυφθούν οι απόψεις των ωφελούμενων και να 

αντληθούν δεδομένα που να προσδίδουν με αξιοπιστία την αποτελεσματικότητα 

των δράσεων.  

Το παραδοτέο διαρθρώνεται σε πέντε διακριτές ενότητες οι οποίες συνθέτουν την 

ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αξιολόγηση των δράσεων της ΠΑΝ.  

Η πρώτη ενότητα αφορά τις διαδικασίες Σχεδιασμού της ΠΑΝ, η οποία βασίζεται 

κυρίως σε δευτερογενή έρευνα, καθώς και στα ποσοτικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την κατανόηση του ευρύτερου πλαισίου 

ανάπτυξης και εφαρμογής των δράσεων της ΠΑΝ. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει 

τους μακροπρόθεσμους στόχους για αποκατάσταση της βιωσιμότητας των 

δημοσίων οικονομικών της χώρας, την διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας, την δημιουργία περιβάλλοντος ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και 

προσέλκυσης επενδύσεων και στην δημιουργία σύγχρονου κράτους και δημόσιας 

διοίκησης με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα και 

απώτερο στόχο την τόνωση της απασχολησιμότητας, μέσω της δημιουργίας θέσεων 

εργασίας. Ο σκοπός αυτός εξυπηρετείται με τις δράσεις της ΠΑΝ οι οποίες 

βασίστηκαν στην δημιουργία συστήματος προσδιορισμού αναγκών σε επίπεδο 

δεξιοτήτων, στην αναβάθμιση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και 

πιστοποίησης, στην ανάπτυξη πιλοτικών συμπράξεων με τη συμμετοχή 

επιχειρήσεων και περιφερειακών αρχών, στην ενίσχυση του απαιτούμενου αριθμού 

θέσεων μαθητείας και στην διασφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχής των εργοδοτών / 

επιχειρήσεων σε προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης και ειδικότερα των 

νέων. 

Η δεύτερη ενότητα αφορά την Υλοποίηση της ΠΑΝ η οποία αφορούσε τους τύπους 

παρεμβάσεων οι οποίοι αφορούν κυρίως την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μέσω 

πρακτικής άσκησης και τη συμμετοχή σε δράσεις εκπαίδευσης, απασχόλησης ή 

κατάρτισης, συμβουλευτικής καθοδήγησης, κατάρτισης σε επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων. Τα ποσοτικά 
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και ποιοτικά αποτελέσματα που διερευνήθηκαν κατέδειξαν την ακριβή στόχευση 

του αρχικού σχεδιασμού ως προς τις ομάδες – στόχους (φύλου και ηλικιακή ομάδα) 

αλλά και ως προς τη γεωγραφική περιφέρεια αναφοράς. 

Η υλοποίηση των παρεμβάσεων στηρίχθηκε στην κάλυψη των ελλειμμάτων 

σχεδιασμού της προηγούμενης περιόδου, με κύρια χαρακτηριστικά την ανάδειξη 

των φορέων υλοποίησης σε συντονιστές υλοποίησης του εκπαιδευτικού σκέλους 

και την ανάδειξη της Πιστοποίησης των συμμετεχόντων ως θεμελιώδους 

διαδικασίας ολοκλήρωσης των δράσεων.  

Η τρίτη ενότητα αφορά την Αποτελεσματικότητα της ΠΑΝ η οποία αντλεί ως 

διαδικασία στοιχεία από την πρωτογενή έρευνα σε σταθμισμένο δείγμα, με βάση το 

οποίο  ερευνήθηκαν κατά σειρά όλα τα μείζονα ζητήματα που τέθηκαν και 

συνοπτικά κατέληξαν στα ακόλουθα συμπεράσματα:  

- Η προσφορά εργασίας που έλαβαν οι ωφελούμενοι των συγκεκριμένων 

δράσεων της ΠΑΝ ήταν περιορισμένη, τόσο σε ποσοτικό, όσο και σε ποιοτικό 

επίπεδο, γεγονός που αντικατοπτρίζει το γενικότερο οικονομικό και 

κοινωνικό περιβάλλον της χώρας .  

- Η έννοια της βιώσιμης απασχόλησης μέσω των δράσεων της ΠΑΝ που 

αξιολογήθηκαν εξετάζεται μέσω του  εύρους και των αποδοχών των 

ουσιαστικά ωφελούμενων (αυτοί στους οποίους προσφέρθηκε εργασία), τα 

οποία κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα   

- Το γενικότερο γνωσιακό επίπεδο των ωφελουμένων θεωρείται χαμηλό, 

δυσχεραίνοντας την προσπάθεια εξεύρεσης εργασίας (πολύ περισσότερο δε 

μόνιμης και σταθερής εργασίας με ικανοποιητικό μισθό), ενώ επιβαρυντικός 

παράγοντας στην προσπάθεια εξεύρεσης εργασίας αναδεικνύεται τόσο το 

μακρό χρονικό διάστημα εκτός αγοράς εργασίας, όσο και το μη σταθερό 

ακόμη μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η ελληνική 

οικονομία.         

- Οι ωφελούμενοι των δράσεων συμμετείχαν σε ικανοποιητικό βαθμό, τόσο 

στις δράσεις κατάρτισης με υψηλό ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού, 

όσο και στην παροχή σχολίων και προτάσεων από το δείγμα των 

ερωτώμενων, δείχνοντας ενδιαφέρον για τις δράσεις, αναπτύσσοντας 

παράλληλα προτάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.  

- Η συμμετοχή των μειονεκτουσών ομάδων του πληθυσμού ακολουθεί την 

γενικότερη τάση που εμφανίζεται στον υπόλοιπο πληθυσμό με σαφώς πιο 

έντονα αρνητικά χαρακτηριστικά  

- Συμπερασματικά, η ποιότητα των προγραμμάτων της ΠΑΝ μπορεί να 

βελτιωθεί περαιτέρω ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχούς 

τοποθέτησης των ανέργων στην αγορά εργασίας με τρόπο βιώσιμο και 

αποτελεσματικό, σε συνδυασμό με την θετική ανταπόκριση των εργοδοτών, 
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οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν 

περισσότερο στην περαιτέρω κατάρτιση των δυνητικά εργαζόμενων 

ωφελούμενων των δράσεων.      

Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της πρωτογενούς έρευνας 

συμπληρώνονται από πλήθος ευρημάτων τα οποία μακροσκοπικά εμφανίζονται 

μη θετικά, αλλά εμπεριέχουν αρκετά θετικά σημεία με κυριότερα: 

- την αποδοχή των προγραμμάτων,  

- την συμβολή της πρακτικής άσκησης στην απορρόφηση των νέων ανέργων,  

- την ανάγκη υποστήριξης της στοχευμένης επιμόρφωσης του πληθυσμού 

αναφοράς, και  

- την εν γένει βελτίωση των συνθετικών στοιχείων των δράσεων κατάρτισης 

και πιστοποίησης (βελτίωση της ύλης επιμόρφωσης, στόχευση της 

πρακτικής, κ.ά.). 

Πιο συγκεκριμένα, στα θετικά σημεία των Δράσεων σαφέστατα ξεχωρίζει η 

αποδοχή τους από την συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων, αφού ο 

γενικότερος βαθμός ικανοποίησης για το σύνολο της δράσης, μπορεί να 

χαρακτηριστεί θετικός (65,15%). Παράλληλα, η επιθυμία των συμμετεχόντων 

για επανάληψη αντίστοιχων δράσεων με ποσοστό 96,69% και ο σχετικά 

ικανοποιητικός βαθμός αποδοχής των ποιοτικών στοιχείων της δράσης και η 

αποδοχή ότι η συμβολή του προγράμματος συμβάλει στην αναβάθμιση των 

επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων (81,08%) συνιστούν θετικό 

στοιχείο για το σύνολό των Δράσεων της ΠΑΝ. Ομοίως και στην προκειμένη 

περίπτωση προκύπτουν παρόμοια αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο φύλου όσο 

και σε επίπεδο ηλικιακής κατανομής. 

 

Η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στην Αποδοτικότητα της ΠΑΝ και των δράσεων 

που την συνθέτουν, με την έννοια της επίτευξης των οικονομικών και 

γενικότερα ποσοτικών στόχων για κάθε μία και στο σύνολό τους. Η διερεύνηση 

και ο υπολογισμός της σχέσης κόστους / απόδοσης των δράσεων σε σχέση με 

την αποτελεσματικότητά τους και η επίτευξη των δεικτών που είχαν τεθεί 

αρχικά, αποτελούν την βάση τόσο για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ΠΑΝ, 

όσο και για τις ανάγκες του ανασχεδιασμού των δράσεων που αν μη τι άλλο 

προσφέρουν σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε 

επίπεδο γνώσης, δεξιότητας και εμπειρίας, παραγόντων ικανών και αναγκαίων 

προκειμένου η χώρα να εξέλθει σταδιακά σε μακροοικονομική σταθερότητα, 

βιώσιμη απασχόληση και να βελτιώσει τους οικονομικούς και κοινωνικούς της 

δείκτες. 
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Στο παραδοτέο επίσης εξετάζεται η αποδοτικότητα των Δράσεων της ΠΑΝ ως 

προς τη σχέση των εκροών της πράξης με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό στη 

βάση προσδιορισμού του μοναδιαίου κόστους ανά ωφελούμενο από την 

υλοποίηση της κατά περίπτωση Δράσης. Ειδικότερα, η αποδοτικότητα των 

Δράσεων της ΠΑΝ εξετάζεται ως προς το βαθμό επίτευξης του αρχικά τιθέμενου 

στόχου περί «Βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα 

εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού 

αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων 

μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία»» συναρτήσει των 

οικονομικών στοιχείων υλοποίησης σε επίπεδο Δράσης. 

Σημαντική επίσης διάσταση για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των 

Δράσεων της ΠΑΝ αποτελεί ο βαθμός επίτευξης του δείκτη εκροών, ήτοι ο 

αριθμός των ωφελουμένων που συμμετείχαν στις Δράσεις σε σύγκριση με τους 

αρχικά ορισθέντες ως στόχο, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εξαγωγή δεικτών 

αποτελέσματος.  

Το τελευταίο τμήμα του παραδοτέου, αναφέρεται στις Επιπτώσεις της ΠΑΝ, οι 

οποίες αποτελούν το αξιολογικό επιστέγασμα των επιμέρους δράσεων και της 

ΠΑΝ συνολικά, αναφορικά με την υιοθέτηση μεταρρυθμιστικών πρακτικών σε 

ζητήματα απασχόλησης, ανεργίας των Νέων, διεύρυνσης των γνωστικών πεδίων 

των ομάδων – στόχου, κλπ. Σημαντικό στοιχείο της ενότητας αυτής, είναι ότι οι 

νέες Πολιτικές (Επικαιροποιημένο εθνικό σχέδιο Εγγύησης για τη Νεολαία, 

Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία 

‘17—‘27») οι οποίες υιοθετήθηκαν το 2018, περιλαμβάνουν την ΠΑΝ ως 

σημαντικό άξονα υλοποίησης και ως κατευθυντήριο μέσο για την επίτευξη των 

ποσοτικών και ποιοτικών στόχων. 

Συμπερασματικά, το παραδοτέο στο σύνολό του αποτελεί έναν επιστημονικά 

άρτιο και μεθοδολογικά πλήρη Οδηγό Αξιολόγησης που δυνητικά μπορεί να 

αποτελέσει την βάση παρακολούθησης υλοποίησης στοχευμένων 

παρεμβάσεων, αλλά και την μεθοδολογική προσέγγιση για την περαιτέρω 

βελτίωση αντίστοιχων δράσεων και πρακτικών που θα προταθούν για την 

περαιτέρω βελτίωση των ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών απασχόλησης στην 

χώρα.  
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Executive Summary of the main findings  

In the context of this Report, seven (7) Youth Employment Initiative Actions are 

evaluated with reference to the whole country (OPS 5000084, 5000585, 5000618, 

5007886, 5007852, 5007856, 5007859) as well as three (3) Youth Employment 

Initiative Actions with reference to the Regions of Northern & Central Greece (OPS 

5008046, 5007947 and 5007944). The overall assessment includes qualitative and 

quantitative assessment at the secondary research level by analysis of each available 

resource, research and reporting, as well as at the level of primary research with 

structured questionnaires for each initiative action separately, with a weighted 

sample and queries referring to the full range of qualitative and quantitative 

characteristics , in order to cover the views of the beneficiaries and to obtain data 

that reliably contributes to the effectiveness of the actions. 

The deliverable is structured into five distinct sections that make up the integrated 

approach to evaluating the actions of the Youth Employment Initiative. 

The first section concerns the Youth Employment Initiative Planning processes 

based mainly on secondary research as well as on the quantitative and qualitative 

characteristics required to understand the wider framework for the development 

and implementation of the actions of the Youth Employment Initiative. This 

framework includes the long-term objectives of restoring the sustainability of the 

country's public finances, safeguarding financial stability, creating an environment of 

growth, competitiveness and attracting investment, and creating a modern state and 

public administration to enhance public sector efficiency towards the ultimate goal 

of boosting employability through job creation. This purpose is served by the actions 

of the Pan-Hellenic Organization based on the creation of a system for identifying 

skills needs, the upgrading of vocational training and certification programs, the 

development of pilot partnerships involving companies and regional authorities, the 

strengthening of the required number of apprenticeships and to ensure greater 

involvement of employers / businesses in employment-enhancing programs and in 

particular young people. 

The second section concerns the implementation of the Youth Employment 

Initiative which concerned the types of interventions that mainly concern the 

acquisition of work experience through internships and participation in education, 

employment or training actions, mentoring, private sector training and certification 

of professional qualifications. The quantitative and qualitative results investigated 

demonstrated the precise targeting of the initial planning for the target groups (sex 

and age group) as well as for the geographical reference region. 

The implementation of the interventions was based on the coverage of the deficits 

of the previous period, with the main features of highlighting the implementing 
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bodies in the implementation of the educational component and the certification of 

the participants as a fundamental process of integration of the actions. 

The third section concerns the Efficiency of the Youth Employment Initiative, which 

as a process draws data from the primary survey on a weighted sample, on the basis 

of which all the major issues that were raised were investigated in sequence, and 

they reached the following conclusions in summary form: 

- The offer of work received by the beneficiaries of the specific actions of the 

Youth Employment Initiative was limited, both in qualitative and qualitative 

terms. 

- The concept of sustainable employment through the evaluation of the 

actions of the Youth Employment Initiative is in doubt, since the range and 

earnings of the practically beneficial (those who were offered work) moved 

at low levels 

- The general cognitive level of the beneficiaries is considered low, making it 

difficult to find a job (much more permanent and stable work with a 

satisfactory salary), while an aggravating factor in the labor finding is the long 

time outside the labor market, even the macroeconomic environment in 

which the Greek economy operates. 

- The beneficiaries of the actions participated to a satisfactory degree, both in 

training actions with a high percentage of population participation and in 

providing comments and suggestions from the sample of respondents, 

showing interest in the actions, while developing proposals for improving 

their efficiency. 

- The participation of the disadvantaged groups of the population follows the 

general tendency that occurs in the rest of the population with clearly more 

pronounced negative characteristics 

- In conclusion, the quality of the Youth Employment Initiative Actions can be 

further improved to increase the chances of successful placement of the 

unemployed in the labor market in a sustainable and effective way, coupled 

with the positive response of employers who are largely willing to contribute 

more further training of potential employees benefiting from the actions. 

The qualitative and quantitative features of primary research are complemented 

by a number of findings that appear macroscopically non positive, but contain 

several positive points, most notably: 

 The acceptance of Youth Employment Initiative Actions, 

 The contribution of internships to the absorption of the young unemployed, 

 The need to support the targeted training of the reference population, and 
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 The overall improvement of the components of training and certification 

actions (improvement of training content, targeting of practice, etc.). 

More specifically, the positive points of the Actions clearly distinguish their 

acceptance from the overwhelming majority of the beneficiaries, since the 

general satisfaction rate for the whole action can be characterized as positive 

(65,15%). At the same time, the willingness of the participants to repeat similar 

actions with 96,69% , the relatively satisfactory acceptance of the qualitative 

elements of the action and the acceptance that the contribution of the program 

is crucial to the upgrading of the professional qualities of the beneficiaries 

(81,08%) constitute a positive element for the entire Action of the UN. Equally in 

this case similar results arise both in terms of gender and age distribution. 

The fourth section refers to the Efficiency of the Youth Employment Initiative 

and the actions that compose it, in terms of achieving the economic and overall 

quantitative targets for each and all of them. The investigation and calculation of 

the cost / performance ratio of the actions in relation to their effectiveness and 

the achievement of the initially set indicators are the basis both for the 

integrated evaluation of the Youth Employment Initiative and for the needs of 

the redesign of actions that not least offer a significant opportunity to develop 

human resources at the level of knowledge, skill and experience, factors that are 

sufficient and necessary for the country to gradually exit into macroeconomic 

stability, sustainable employment and improve viral economic and societal 

indicators. 

The deliverable also examines the profitability of the actions of the Youth 

Employment Initiative regarding the relation of the outflows of the transaction 

with the corresponding budget on the basis of the determination of the unit 

costs per beneficiary from the implementation of the case-by-case Action. In 

particular, the effectiveness of the actions of the UN is being examined as to the 

degree of achievement of the initially set target of "Sustainable labor market 

integration of young people", especially those outside employment, education or 

training, including those at risk of social exclusion and marginalized communities, 

including through the implementation of the Youth Guarantee on the basis of the 

economic elements at Action level. 

An important dimension for assessing the effectiveness of the actions of the 

Youth Employment Initiative is the degree of achievement of the output 

indicator, i.e the number of beneficiaries participating in the Actions compared 

to those initially defined as the target, which is used for the output of result 

indicators. 

The last part of the deliverable refers to the Implications of the Youth 

Employment Initiative, which constitute the evaluation of the individual actions 



 

 

 

 

18 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝ 2018 

and of the Youth Employment Initiative as a whole, regarding the adoption of 

reforming practices on issues of employment, youth unemployment, widening 

the cognitive fields of the target groups etc An important element of this section 

is that the new Policies (Updated National Youth Guarantee Plan, Framework 

Strategy and Actions to Empower Young Youth '17 -'27 ') adopted in 2018, 

include the Youth Employment Initiative as an important axis of implementation 

and a guiding tool for achieving quantitative and qualitative goals. 

In conclusion, the Deliverable as a whole is a scientifically comprehensive and 

methodologically complete Evaluation Guide that could potentially be the basis 

for monitoring the implementation of targeted interventions as well as a 

methodological approach to further improve relevant actions and practices to be 

proposed to further improve the quantitative and qualitative employment 

figures in the country. 
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1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται  και αναλύεται το μεθοδολογικό πλαίσιο και 

τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη διενέργεια της 

δευτερογενούς και πρωτογενούς έρευνας, όπως αυτές  διενεργήθηκαν για την 

κατάρτιση της «Έκθεσης (2η) Αξιολόγησης των παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για 

την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020» και αναλύονται. 

Τόσο η δευτερογενής όσο και η πρωτογενής έρευνα παρουσιάζονται στην συνέχεια 

αναλυτικά ως προς το μεθοδολογικό τους πλαίσιο, τον τρόπο δόμησης και 

επεξεργασίας των επιμέρους ερωτημάτων που συνέθεσαν την έρευνα, καθώς και 

την στατιστική παράθεση των αποτελεσμάτων και την στατιστική 

συμπερασματολογία.  

 

1.1 Μεθοδολογικό πλαίσιο Δευτερογενούς Έρευνας 

Η δευτερογενής έρευνα διενεργήθηκε έτσι ώστε να παρουσιαστούν με τρόπο 

συστηματικό και συνθετικό, οι πληροφορίες, τα επιμέρους συμπεράσματα και 

απόψεις και αφορούν το αντικείμενο συνολικά της παρούσας έρευνας. Απώτερος 

στόχος της δευτερογενούς έρευνας είναι η ανάλυση  και παρουσίαση στοιχείων και 

δεδομένων που προέκυψαν από ποιοτική και ποσοτική διερεύνηση άλλων φορέων 

(επιστημονικών, οικονομικών, επαγγελματικών, θεσμικών, κ.ά.) επί του 

αντικειμένου.  

Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης συλλέχθηκαν στοιχεία από επιλεγμένες 

δημοσιευμένες πηγές σχετικές με το αντικείμενο της έρευνας οι οποίες 

συνοδεύονταν από σχολιασμό, κριτική ανάλυση των περιεχομένων και παράθεση 

των βασικών συμπερασμάτων σε ορισμένες περιπτώσεις. Η βιβλιογραφική 

επισκόπηση αφορούσε σε πρόσφορες, προσβάσιμες και συναφείς πηγές 

πληροφοριών, όπως:  

 Στατιστικές Εκθέσεις και Βάσεις Δεδομένων 

 Προγραμματικά Επιχειρησιακά Κείμενα  

 Εκθέσεις της Αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής 

 Προηγούμενες έρευνες και μελέτες αντίστοιχου θεματικού περιεχομένου 

 Εθνική Νομοθεσία 

 Κείμενα Εθνικής Πολιτικής για την Απασχόληση 

 Κείμενα Ευρώ-Ενωσιακής Νομοθεσίας και Πολιτικής Απασχόλησης 

Παράλληλα με την συγκέντρωση της εκτενούς βιβλιογραφίας, η δευτερογενής 

έρευνα δεν αποτέλεσε μια απλή παράθεση συμπερασματικών παρατηρήσεων και 

τμημάτων της υπάρχουσας σχετικής βιβλιογραφίας (οι οποίες συνοδεύουν κάθε 

έρευνα ή μελέτη δημοσιευμένη ή μη και εμφανίζονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου ή 
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συνολικά στο τέλος του κειμένου), αλλά διερευνήθηκαν ενδελεχώς από ομάδα 

έργου του Αναδόχου αντίστοιχες έρευνες, ποσοτικά στοιχεία, ποιοτικά δεδομένα, 

κ.λ.π. αντίστοιχων ερευνών με στόχο την καταγραφή τους και την αποδελτίωση των 

στοιχείων που κρίθηκαν συναφή. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αφορούσαν 

ενδεικτικά προηγούμενες μελέτες και αξιολογήσεις σχετικές με την Απασχόληση 

των Νέων, εστιάζοντας στη διαμόρφωση των τάσεων της απασχόλησης των νέων, 

δίνοντας έμφαση στις συνθήκες που παρατηρούνται λόγω της οικονομικής κρίσης 

τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο.  

Η βιβλιογραφική επισκόπηση στόχευε στην αποσαφήνιση σε σημαντικό βαθμό των 

μέχρι σήμερα διατυπωμένων κυρίαρχων τάσεων και αναγκών στα ζητήματα της 

απασχόλησης των νέων, εστιάζοντας στον εντοπισμό των περιοχών με τα 

μεγαλύτερα ποσοστά νεανικής ανεργίας, καθώς και τη διαχρονική εξέλιξη και το 

πληθυσμιακό προφίλ των νέων ανέργων (ηλικίες και φύλο). Η μετα-ανάλυση των 

βιβλιογραφικών πηγών ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη προκειμένου να διαγνωσθούν 

πλήρως οι τάσεις απασχόλησης, όσο και περιφερειακές και οριζόντιες μεταβολές 

στην ηλικιακή περιοχή αναφοράς, ανέδειξε δε τη διάσταση του φύλου ως στοιχείου 

διαφοροποίησης έντασης της ανεργίας των νέων, με τις γυναίκες να έχουν 

σημαντικά υψηλότερα ποσοστά. 

Επιπλέον της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

δευτερογενούς έρευνας, για την καλύτερη κατανόηση και αποτύπωση του 

εξωτερικού περιβάλλοντος αναφοράς εφαρμόστηκε η μεθοδολογική Ανάλυση PEST 

(Pest Analysis) με την βοήθεια της οποίας αναλύεται το ευρύτερο μακρο-

περιβάλλον, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τέσσερις διαστάσεις: α) την πολιτική, β) την 

οικονομική, γ) την κοινωνική και δ) την τεχνολογική. Ακολούθως, οι διαστάσεις 

αυτές εξειδικεύονται ως προς το περιεχόμενό τους: 

• Πολιτικό – θεσμικό περιβάλλον: Το Πολιτικό-θεσμικό περιβάλλον 

αναφέρεται στο πλαίσιο κανόνων που διέπουν τον σχεδιασμό, την 

υλοποίηση, τα αποτελέσματα, αλλά και τις επιπτώσεις εφαρμογής 

δράσεων και πολιτικών. 

• Οικονομικό περιβάλλον: Αναφέρεται κυρίως στις γενικότερες 

οικονομικές εξελίξεις, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν άμεσα την 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, κυρίως ως προς τις δυνατότητες 

απασχόλησης των ωφελουμένων μέσα από την δυνατότητα της 

οικονομίας να δημιουργεί βιώσιμες θέσεις απασχόλησης. 

• Κοινωνικό περιβάλλον: Αναφέρεται στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 

ανάπτυξης των ενεργειών απασχόλησης.  

• Τεχνολογικό περιβάλλον: Αφορά τις τεχνολογικές τάσεις και 

τεχνολογικά επιτεύγματα, σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας 

και τα αποτελέσματα σε όρους ποιότητας της Πράξης.  
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Γενικότερα, η ανάλυση PEST βοηθάει τόσο στην ανάλυση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, ώστε να εντοπιστούν ευκαιρίες και απειλές, όσο και στην εξέταση 

και τον υπολογισμό της αναμενόμενης επίδρασης των εξωγενών παραγόντων στην 

διαμόρφωση των προτεινόμενων Πράξεων. Η εκτίμηση των μελλοντικών  τάσεων 

αποτελούν τον καλύτερο δυνατό τρόπο προσαρμογής και σχεδιασμού των 

μελλοντικών δράσεων, με στόχο πάντα την μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση και 

αποτελεσματικότητα των σχετικών πόρων.  

Ο συνδυασμός της βιβλιογραφικής επισκόπησης στο πλαίσιο της δευτερογενούς 

έρευνας και της PEST Analysis, συνέβαλε αφενός στην καλύτερη κατανόηση του 

αντικειμένου διερεύνησης και στην περαιτέρω αξιολόγηση του, ενώ αφετέρου 

λειτούργησε ως βάση σχεδιασμού της πρωτογενούς έρευνας ως μεθοδολογικό 

εργαλείο. Σαφέστατα συνέβαλε στην συμπερασματολογία που ακολούθησε τόσο 

την πρωτογενή όσο και την δευτερογενή έρευνα.   

1.2 Μεθοδολογικό πλαίσιο Πρωτογενούς Έρευνας 

Σε συνέχεια της δευτερογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε και λαμβάνοντας 

υπόψη τα στοιχεία που αντλήθηκαν παράλληλα σχεδιάστηκε το μεθοδολογικό 

εργαλείο-ερωτηματολόγιο και καταρτίστηκε το μεθοδολογικό πλαίσιο διενέργειας 

της πρωτογενούς έρευνας. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται 1) ο σκοπός 

διενέργειας της έρευνας, 2)η διερεύνηση των ερωτημάτων που αξιολογήθηκαν από 

τους ωφελούμενους για την αποτελεσματικότητα των δράσεων καθώς επίσης και 3) 

το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας. 

Σκοπός και ερωτήματα της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίτευξης του γενικού στόχου της ΠΑΝ ο 

οποίος είναι η βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας «όσων δεν συμμετέχουν στην 

εκπαίδευση, την απασχόληση ή κατάρτιση (Ε.Ε.Α.Κ.), και των ειδικών στόχων που 

αφορούν:  

 στην ποιότητα προσφοράς εργασίας που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες της 

ΠΑΝ,  

 στην ποιότητα προσφοράς εργασίας που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες στην 

ΠΑΝ, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική 

θέση εκείνων που προέρχονται από περιθωριοποιημένες ομάδες και 

εκείνων που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση χωρίς προσόντα 

 στην πρόοδο στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση την ανεύρεση βιώσιμων και 

αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης ή ένταξη στη μαθητεία ή ποιοτική 

πρακτική άσκηση.  

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης αξιολογήθηκε από τους ωφελούμενους η 

αποτελεσματικότητα των Δράσεων, που αφορούσε:  
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- στην συμμετοχή κάθε ερωτώμενου στην ΠΑΝ,  

- στα βασικά στοιχεία κατάταξης σε κατηγορίες για την μέτρηση δεικτών,  

- στη λήψη προσφοράς εργασίας και το περιεχόμενο της, αλλά και  

- στη συνολική αξιολόγηση της Πράξης για το διάστημα υλοποίησής της.  

Για την διερεύνηση όλων των παραπάνω διενεργήθηκε πρωτογενής έρευνα όπου 

περιλάμβανε τις παρακάτω φάσεις όπως και αναλύονται στη συνέχεια:  

 

1.2.1 Φάση Α: Προγραμματισμός–Σχεδιασμός υλοποίησης 

Όπως προαναφέρθηκε σε συνέχεια της δευτερογενούς έρευνας προγραμματίστηκε 

και διενεργήθηκε η πρωτογενής έρευνα.  Η δευτερογενής έρευνα συνέβαλε ώστε η 

έρευνα πεδίου να διεξαχθεί με μια όσο το δυνατό πληρέστερη κατανόηση του 

σκοπού της και της χρησιμότητας των αποτελεσμάτων της, ο οποίος ανταποκρίνεται 

με το στόχο της εξωτερικής αξιολόγησης.  

Μετά τον καθορισμό των στόχων της έρευνας, το επόμενο βήμα στην μελετητική 

διαδικασία ήταν να αναγνωριστούν, να καθοριστούν και να αξιολογηθούν οι πηγές 

πληροφοριών που επιτρέπουν να επιτευχθεί ο στόχος της έρευνας. Ειδικότερα στο 

πλαίσιο του στόχου της έρευνας πεδίου, η συλλογή πρωτογενών στοιχείων μέσω 

των ερωτηματολογίων επικεντρώθηκε στις παρακάτω περιπτώσεις αποτελεσμάτων 

προσφορών εργασίας: 

- Ο συμμετέχων αποχώρησε από την παρέμβαση της ΠΑΝ χωρίς να την 

παρακολουθήσει μέχρι την προγραμματισμένη λήξη της, έλαβε προσφορά 

εργασίας μετά την αποχώρηση του αλλά δεν την αποδέχτηκε και δεν 

μεταβλήθηκε η κατάστασή του σε εργαζόμενος  

- Ο συμμετέχων έλαβε προσφορά εργασίας κατά τη διάρκεια της παρέμβασης 

της ΠΑΝ και την δέχτηκε  

- Ο συμμετέχων παρακολούθησε την παρέμβαση της ΠΑΝ μέχρι την 

προγραμματισμένη λήξη της, έλαβε προσφορά εργασίας μετά τη λήξη 

συμμετοχής του αλλά δεν την αποδέχτηκε  

- Ο συμμετέχων έλαβε προσφορά εργασίας μετά από την ολοκλήρωση της 

παρέμβασης της ΠΑΝ και την δέχτηκε. 

Η συλλογή των δεδομένων για την αξιολόγηση της προσφοράς εργασίας βασίζεται 

Α. Προγραμματισμός-
Σχεδιασμός 

Β. Συλλογή και 
ανάλυση 
στοιχείων  

Γ. Παρουσίαση 
αποτελεσμάτων 
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στα ακόλουθα στοιχεία, ως δείκτες ποιότητας της προσφοράς εργασίας που έλαβαν 

οι συμμετέχοντες στις Δράσεις πριν ή και μετά τη λήξη της συμμετοχής τους.  

1. Διάρκεια της σύμβασης: ορισμένου χρόνου ή σύμβαση αορίστου χρόνου  

2. Είδος απασχόλησης: μερική / πλήρης 

3. Εθελοντική - μη εθελοντική μερική απασχόληση  

4. Επίπεδο αμοιβών  

5. Επίπεδο, κατηγορία και εύρος απαιτούμενων προσόντων.  

6. Διαθεσιμότητα πρόσθετης κατάρτισης σχετικής με την προσφερόμενη 

εργασία.  

7. Καταλληλότητα Προσφοράς 

8. Ηλικία  

9. Εργασιακή κατάσταση  

10. Επίπεδο των δεξιοτήτων / προσόντων  

11. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία  

12. Προηγούμενη ανεργία / αδράνεια  

Άλλα Ποιοτικά Στοιχεία Αξιολόγησης 

13. Αποδοχή ή όχι της προσφοράς 

14. Αιτιολόγηση πιθανής απόρριψης ή μη απόρριψης  

15. Αποχώρηση ή πρόωρη λήξη σύμβασης 

16. Σημερινή κατάσταση εργασίας 

17. Βαθμός ικανοποίησης συμμετοχής στην ΠΑΝ 

Οι πληθυσμοί (reference population) από τους οποίους σχεδιάστηκαν τα δείγματα 

για τη μέτρηση των παραπάνω δεικτών στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης 

αφορούν όλους τους ωφελούμενους των Πράξεων της ΠΑΝ που αποχώρησαν (είτε 

ολοκληρώνοντας ή  αποχωρώντας πρόωρα) από τις παρεμβάσεις, κατά το χρονικό 

διάστημα κυρίως μεταξύ: 1/07/2017 έως και 30/06/2018. Καθώς όμως οι δράσεις 

της ΠΑΝ εκτείνονται σε χρονικά διαστήματα τόσο πριν όσο και μετά την περίοδο 

αυτή, στο δείγμα περιλαμβάνονται ωφελούμενοι από ολόκληρη την περίοδο 

αναφοράς της παρούσας αξιολόγησης. 

Τα δείγματα σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα των 

δύο ακολούθων χαρακτηριστικών, όπως αυτά καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια 
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εισόδου των Δράσεων:  

 α) το φύλο, (Άνδρες / Γυναίκες) 

 β) την ηλικιακή ομάδα των συμμετεχόντων (κάτω των 25 / άνω των 25 ετών)  

Για τις ανάγκες της έρευνας συλλέχθηκαν όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για το 

σχεδιασμό των δειγμάτων, τα οποία εισήχθησαν στο ειδικά σχεδιασμένο 

ηλεκτρονικό μεθοδολογικό εργαλείο της ΕΕ για την υποστήριξη των ΕΥΔ σε θέματα 

μέτρησης των δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων1.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

στρωματοποιημένη δειγματοληψία ήταν οι ακόλουθες: 

 μέγεθος τυπικού σφάλματος 2% 

 επίπεδο εμπιστοσύνης 95% για το σύνολο του δείγματος 

 σφάλματος δειγματοληψίας όχι πάνω από 5% μέσα σε κάθε stratum 

 

Ως αποτελέσματα, καταγράφονται τα εξής: 

 Μέγεθος πληθυσμού: 12.004 (Στοιχεία χορηγηθέντα σε βάση δεδομένων 

από την Διαχειριστική Αρχή). 

 Μέγεθος δείγματος: 1.934 (Υπολογιζόμενο βάσει στρωμάτωσης όπως ήδη 

αναφέρθηκε) 

 Κατανομή Δείγματος: Περίοδος 01.01.2016 – 30.10.2018 

 

Πίνακας 1-1 Κατανομή δείγματος πρωτογενούς έρευνας 

h Strata Πληθυσμός εκάστου 
stratum 

% επί του συνολικού 
πληθυσμού 

Δείγμα 
Συμμετεχόντων 

1 M, U25 2.523 21,0% 406 

2 M, A25 1.344 11,2% 217 

3 F, U25 5.343 44,5% 861 

4 F, A25 2.794 23,3% 450 

 Σύνολο 12.004 100,0% 1.934 

M – Άνδρες, F – Γυναίκες, U25 -Νέοι μέχρι 24 ετών, A25 -Νέοι 25-29 ετών  

Για τη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας καταγραφής δεδομένων για όλες τις 

υλοποιούμενες Δράσεις, το τελικό δείγμα υπολογίστηκε με βάση τα δεδομένα των 

ωφελουμένων που ολοκλήρωσαν κάθε Δράση ως παρακάτω: 

Πίνακας 1-2 Ποσοστώσεις δείγματος ανά Πράξη 

                                                           
1
 Το συγκεκριμένο εργαλείο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

https://crie.jrc.ec.europa.eu/sampleSize/samplesize.php. 

https://crie.jrc.ec.europa.eu/sampleSize/samplesize.php
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Πράξη Κωδικός 
ΟΠΣ 

Ποσόστωση 
(%) επί του 
Δείγματος 

Ποσόστωση 
Ανδρών (%) 

Ποσόστωση 
Γυναίκα (%) 

Επιταγή εισόδου για νέους έως 
29 ετών σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις στον κλάδο του 
τουρισμού για απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας 

5000084 34% 33,7% 66,3% 

Πρόγραμμα Απόκτησης 
Εργασιακής Εμπειρίας για νέους 
18-24 ετών 

5000585 17% 24,9% 75,1% 

Πρόγραμμα Απόκτησης 
Εργασιακής Εμπειρίας για νέους 
25-29 ετών 

5000618 11% 32,4% 67,6% 

Δράσεις Κατάρτισης, 
Πιστοποίησης και 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
για Ανέργους Νέους 18-24 ετών 
στον Τομέα των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής Και 
Επικοινωνιών 

5008046 2% 33,1% 66,9% 

Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής 
άσκησης, συμβουλευτικής και 
πιστοποίησης για άνεργους 
νέους 18-24 ετών στον τομέα 
του λιανικού εμπορίου 

5007886 2% 37,0% 63,0% 

Δράσεις Κατάρτισης, 
Πιστοποίησης και 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
για Άνεργους Νέους 18-24 ετών 
στον τομέα της εφοδιαστικής 
αλυσίδας – Logistics 

5007947 2% 45,6% 54,4% 

Δράσεις κατάρτισης, 
πιστοποίησης και 
συμβουλευτικής υποστήριξης 
για άνεργους νέους 18-24 ετών 
στον τομέα του εξαγωγικού 
εμπορίου προϊόντων με έμφαση 
στον πρωτογενή τομέα 

5007944 2% 26,5% 73,5% 
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Πράξη Κωδικός 
ΟΠΣ 

Ποσόστωση 
(%) επί του 
Δείγματος 

Ποσόστωση 
Ανδρών (%) 

Ποσόστωση 
Γυναίκα (%) 

Δράσεις Κατάρτισης, 
Πιστοποίησης και 
Συμβουλευτικής με στόχο την 
ενδυνάμωση των δεξιοτήτων 
ανέργων νέων 18-24 ετών σε 
ειδικότητες του τομέα του 
εξαγωγικού εμπορίου 
προϊόντων, με έμφαση στον 
πρωτογενή τομέα της 
παραγωγής 

5007852 10% 34,4% 65,6% 

Δράσεις Κατάρτισης, 
Πιστοποίησης και 
Συμβουλευτικής με στόχο την 
ενδυνάμωση των δεξιοτήτων 
άνεργων νέων 18-24 ετών σε 
ειδικότητες του τομέα της 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας – 
Logistics 

5007856 10% 34,1% 65,9% 

Δράσεις Κατάρτισης, 
Πιστοποίησης και 
Συμβουλευτικής με στόχο την 
ενδυνάμωση των δεξιοτήτων 
Άνεργων Νέων 18-24 ετών σε 
ειδικότητες του τομέα 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

5007859 10% 34,5% 65,5% 

 

1.2.2 Συλλογή και ανάλυση των στοιχείων 

Μετά τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό της έρευνας, αλλά και τον καθορισμό 

του δείγματος, ακολουθεί το στάδιο της συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων. Το 

στάδιο αυτό περιλαμβάνει αρχικά την εκπαίδευση των ερευνητών οι οποίοι 

καλούνται να εκπονήσουν το έργο της τηλεφωνικής συνέντευξης, η οποία 

ακολουθείται από την ταξινόμηση και κωδικοποίηση των δεδομένων μέσω 

κατάλληλων βάσεων δεδομένων και εφαρμογής εξειδικευμένων προγραμμάτων 

ανάλυσης δεδομένων. 

Η έρευνα που παρουσιάζεται στην συνέχεια διεξήχθη στην περίοδο από 30/11/2018 

έως 10/12/2018. Η δειγματοληψία ήταν στρωματοποιημένη βάσει φύλου 

ωφελούμενων και αναλογίας τους ανά Δράση. Η έρευνα διενεργήθηκε σε 1.934 

ωφελούμενους που συμμετείχαν στις 10 δράσεις της ΠΑΝ πανελλαδικά.  Δεδομένου 

ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε ανά Δράση δεν κρίθηκε αναγκαίο να τεθούν 

ηλικιακά κριτήρια, εκτός από την Πράξη που αφορούσε  την Επιταγή Εισόδου για 
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Νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για 

απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (Κωδικός ΟΠΣ 5000084) η οποία περιελάμβανε και 

τις δύο ηλικιακές ομάδες στόχου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόστηκε επιπλέον το 

κριτήριο του εύρους της ηλικίας.  

Το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων 

αφορούσε σε δομημένο ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 58 ερωτήσεις 

κλειστού και ανοιχτού τύπου. Για την καλύτερη και σαφέστερη αποτύπωση και 

ανάλυση των δεδομένων στην συνέχεια της έρευνας, οι ερωτήσεις 

ομαδοποιήθηκαν σε 16 ομάδες ερωτήσεων. Οι ομάδες αυτές αφορούν τις 

παρακάτω ενότητες: 

1. Ολοκλήρωση ή μη του Προγράμματος 

2. Δημογραφικά στοιχεία και επίπεδο εκπαίδευσης  

3. Επαγγελματική εμπειρία 

4. Χρονική διάρκεια ανεργίας πριν την υλοποίηση της πράξης  

5. Κατάταξη σε κατηγορία μειονεκτούντων ατόμων 

6. Χαρακτηριστικά προσφοράς εργασίας 

7. Εκπαιδευτικά και ειδικά προσόντα προσφερόμενης θέσης  

8. Συνάφεια θέσης με αντικείμενο κατάρτισης 

9. Καταλληλόλητα προσφοράς εργασίας 

10. Αξιολόγηση του βαθμού σημασίας χαρακτηριστικών προσφοράς εργασίας 

11. Ικανοποίηση των προσδοκιών των ωφελούμενων 

12. Αποδοχή προσφοράς εργασίας 

13. Σημερινή εργασιακή κατάσταση  

14. Αξιολόγηση πρακτικής άσκησης  

15. Βαθμός ικανοποίησης από τη συμμετοχή των ωφελούμενων στη Δράση και 

την κατάρτισή αυτής 

16. Αξιολόγηση της συμβολής της Δράσης στην αναβάθμιση των 

επαγγελματικών προσόντων καθώς επίσης και καταγραφή των προτάσεων 

βελτίωσης  

Η δομή και κατάρτιση του ερωτηματολογίου βασίστηκε στην δυνατότητα άμεσης 

στατιστικής επεξεργασίας των ερωτήσεων. Προκειμένου να ελεγχθεί η δυνατότητα 

αυτή, πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα 40 ερωτηματολογίων. Παράλληλα, 
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περιελήφθηκαν ερωτήσεις με απαντήσεις σε ελεύθερα πεδία, έτσι ώστε να 

διασφαλιστεί η ποιοτική εμβάθυνση στα αποτελέσματα της έρευνας. Ο 

συνδυασμός των δύο περιπτώσεων (ποσοτική πληρότητα και ποιοτική επάρκεια) 

κατέστησε δυνατή την έγκυρη επεξεργασία των αποτελεσμάτων για την εξαγωγή 

ασφαλέστερων συμπερασμάτων.  

Την διαδικασία συλλογής των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων ακολουθεί το 

στάδιο της επεξεργασίας τους, με την κωδικοποίηση των ληφθέντων στοιχείων και 

την μετατροπή των απαντήσεων σε μορφή κατάλληλη για μηχανογραφική 

επεξεργασία. Στην παρούσα έρευνα, για τις κλειστού τύπου ερωτήσεις οι 

απαντήσεις ήταν προκωδικοποιημένες, ενώ για τις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις - 

όπου δεν υπάρχει πρόβλεψη απάντησης - οι απαντήσεις ομαδοποιήθηκαν κατά 

κατηγορίες και κάθε κατηγορία έλαβε κωδικό ομάδας απαντήσεων. Η 

κωδικογράφηση και η αξιολόγηση των ερωτηματολογίων έγινε μέσω ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, ενώ κατά τη διεξαγωγή των συμπερασμάτων λήφθηκαν υπόψη όλες οι 

σημαντικές και επιστημονικά αποδεκτές στατιστικές παράμετροι.  

Η διαμόρφωση και ανάπτυξη των ερωτηματολογίων περιέλαβαν παρεμβάσεις σε 

επίπεδο πηγαίου κώδικα, παρέχοντας τη δυνατότητα εξαγωγής αρχείων δεδομένων 

με δημοφιλή προγράμματα επεξεργασίας αριθμητικών και στατιστικών δεδομένων 

(MS Excel, SPSS), ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στα πρωτογενή δεδομένα από 

προσιτά και κατάλληλα στατιστικά προγράμματα με τα οποία γίνεται η επεξεργασία 

του συνόλου των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, με απώτερο στόχο την 

παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων, αφού είναι σχεδιασμένα για ερευνητικές 

δράσεις και αναλύσεις. Πρόσθετα, τα συγκεκριμένα στατιστικά προγράμματα 

παρέχουν την δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης των αποτελεσμάτων αφού 

δημιουργούν αρχεία αυτόματης πινακοποίησης και διαγραμματικής απεικόνισης 

των αποτελεσμάτων. 

Για την αξιολόγηση των προαναφερθέντων ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκαν 

ορισμένοι βασικοί στατιστικοί δείκτες κατηγοριοποίησης των εκάστοτε δεδομένων, 

ενώ έγινε χρήση γραφημάτων έτσι ώστε να επιτευχθεί πλήρης απεικόνιση των 

επιμέρους αποτελεσμάτων. Η επιλογή των κατάλληλων αριθμητικών και γραφικών 

μεθόδων έγινε με βάση τον τύπο μεταβλητής.  

Αναφορικά με την ανάλυση των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκαν γενικά παραδεκτές 

τεχνικές οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο της στατιστικής συμπερασματολογίας 

(statistical inference) επιτρέποντας την επαγωγή των δειγματικών ενδείξεων στον 

πληθυσμό. Ως τέτοιες τεχνικές εκτίμησης νοούνται οι εκτιμήσεις των διαστημάτων 

εμπιστοσύνης και οι έλεγχοι υποθέσεων. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν 

συμπληρωματικές μέθοδοι οι οποίες ελέγχουν την πληρότητα στοχαστικών 

υποθέσεων κάτω από την ισχύ των οποίων παρέχονται ακριβείς εκτιμήσεις και κατ’ 

επέκταση ασφαλή συμπεράσματα.  
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Επιπροσθέτως, η μέθοδος η οποία ακολουθήθηκε για την επεξεργασία των 

ερωτηματολογίων αφορά κυρίως την περιγραφική οικονομική στατιστική γιατί 

σκοπός της είναι να δώσει μια συνοπτική παρουσίαση του δείγματος, καθώς επίσης 

και να ελέγξει την ορθότητα των τιμών.  

Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και της κωδικοποίησης των 

μεταβλητών, οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων καταχωρήθηκαν ηλεκτρονικά, σε 

μια Βάση Δεδομένων, η οποία αποτελεί αυτοτελές υλικό.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται σχηματικά ανά στάδιο η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή της έρευνας: 

 

1.2.3 Φάση Γ Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Σε συνέχεια των παραπάνω φάσεων η συλλογή και ανάλυση των ποιοτικών και 

ποσοτικών δεδομένων οδήγησε σε στατιστικά ορθά αποτελέσματα και σαφή 

συμπεράσματα αναφορικά  με την κατάρτιση της 2ης Έκθεσης Αξιολόγησης των 

παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) του ΕΠ 

ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020».  

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στη συνέχεια τόσο με την χρήση 

διαγραμμάτων, όσο και με την μορφή παράθεσης αναλυτικών συμπερασμάτων και 

αξιολογικών κειμένων ανά ερώτημα για το σύνολο των 10 Δράσεων της ΠΑΝ. 

Βάσει του προαναφερθέντος μεθοδολογικού πλαισίου (δευτερογενούς και 

πρωτογενούς ανάλυσης, συμπλήρωσης και αποκωδικοποίησης ερωτηματολογίων 

και στατιστική συμπερασματολογία) αξιολογείται η υλοποίηση των Πράξεων στο 

πλαίσιο της ΠΑΝ στην Ελλάδα σε επίπεδο στρατηγικής, υλοποίησης, 

αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και επιπτώσεων, λαμβάνοντας υπόψη το 

σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και τις παραμέτρους αυτού οι οποίες 

 

•ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

•ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

•ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

•ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΩΝ 

•ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

•ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

•ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

•DATA ENTRY ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

•ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

•ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ  

•ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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συνδέονται άμεσα με την οικονομία, την αγορά εργασίας και φυσικά με το βαθμό 

επίτευξης των στόχων της ΠΑΝ. 
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2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ 

ΝΕΩΝ 

2.1 Κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον υλοποίησης της ΠΑΝ κατά την 

περίοδο 2016-2018 

2.1.1 Το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής οικονομίας κατά 

την περίοδο αναφοράς 

Η ελληνική οικονομία - κατά την περίοδο των ετών 2010-2018 - υλοποίησε ένα 

ιδιαίτερο απαιτητικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων ως απόρροια της εφαρμογής των 

Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής (2010-2011, 2012-2015, 2015-2018). Η 

ανάληψη στοχευμένων μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας για τον περιορισμό των 

δημοσίων δαπανών, καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την οικονομική πολιτική και κατ’ 

επέκταση τη στρατηγική που υλοποιείται ως προς τις πολιτικές αντιμετώπισης της 

ανεργίας, ενίσχυσης της απασχολησιμότητας, αλλά και ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

Στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης - κατά την εξεταζόμενη περίοδο υλοποίησης 

των δράσεων της ΠΑΝ - το εν ισχύ Πρόγραμμα ήταν το τρίτο κατά σειρά Πρόγραμμα 

Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας, το οποίο έληξε τον Αύγουστο του 2018. Οι 

μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν και οι οποίες διαμόρφωσαν το ευρύτερο 

θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής οικονομίας πλαισιώνονται από τις 

παρακάτω αρχές: 

 Αποκατάσταση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών της χώρας 

σύμφωνα με την οποία επιδιώχθηκε η επίτευξη μεσοπρόθεσμου 

δημοσιονομικού πλεονάσματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ. Κατά το διάστημα 

υλοποίησης των δράσεων της ΠΑΝ και με γνώμονα την επίτευξη του 

δημοσιονομικού πλεονάσματος, υιοθετήθηκαν συγκεκριμένα 

δημοσιονομικά μέτρα και προγράμματα για την ενίσχυση της φορολογικής 

συμμόρφωσης και της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, καθώς και 

για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 

προστασίας των ευπαθών ομάδων. 

 Διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μέσω της ανάληψης 

συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων. 

 Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις. Στο συγκεκριμένο πυλώνα, 

εφαρμόστηκαν πολιτικές για την στήριξη των επενδύσεων και την τόνωση 

της απασχολησιμότητας, μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, με 

γνώμονα την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΕΕ. Ειδικότερα, οι 

δράσεις της ΠΑΝ λειτούργησαν συμπληρωματικά με τις ακόλουθες ενέργειες 

/ πολιτικές: 
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o Δημιουργία συστήματος για τον προσδιορισμό των αναγκών σε 

επίπεδο δεξιοτήτων 

o Αναβάθμιση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και 

πιστοποίησης  

o Ανάπτυξη πιλοτικών συμπράξεων με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και 

περιφερειακών αρχών 

o Ενίσχυση του απαιτούμενου αριθμού θέσεων μαθητείας 

o Διασφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχής των εργοδοτών / 

επιχειρήσεων σε προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης και 

ειδικότερα των νέων 

 Σύγχρονο κράτος και δημόσια διοίκηση με στόχο την ενίσχυση της 

αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα κατά την παροχή ουσιωδών δημόσιων 

αγαθών και υπηρεσιών. 

Τα παραπάνω στοιχεία συνθέτουν το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής 

οικονομίας κατά την περίοδο υλοποίησης των δράσεων της ΠΑΝ. Στη συνέχεια του 

παρόντος, αναλύονται τα πλέον πρόσφατα οικονομικά και κοινωνικά μεγέθη (με 

έμφαση στα επίπεδα ανεργίας και στα χαρακτηριστικά αυτής) που συνδέονται 

άμεσα με την υλοποίηση των δράσεων της ΠΑΝ και τις αρχές της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. 

Εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών περιόδου υλοποίησης ΠΑΝ 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών 

κατά την περίοδο υλοποίησης των δράσεων της ΠΑΝ, διακρίνοντας την ανάλυση 

στην περίοδο της πρώτης αξιολόγησης (έως και 2015) και στην πιο πρόσφατη 

περίοδο (2016 -2018) στην οποία αναφέρεται και η παρούσα μελέτη αξιολόγησης 

των ειδικότερων Πράξεων της ΠΑΝ.  

Αναλυτικότερα, κατά την περίοδο 2009-2015, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

(ΑΕΠ) παρουσίασε σημαντική μείωση της τάξεως του -25,77%. Σε περιφερειακό 

επίπεδο, οι Περιφέρειες που σημείωσαν τη μεγαλύτερη μείωση ήταν η Αττική, το 

Βόρειο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά (Eurostat 2018).  

Ανά κατηγορία Περιφέρειας, οι περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες Αττική και 

Νότιο Αιγαίο παρουσίασαν μείωση μεταξύ των ετών 2009 και 2015 της τάξεως του - 

-27,26% και -20,02% αντιστοίχως. Στις Περιφέρειες Μετάβασης (Δυτική Μακεδονία, 

Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο) η σχετική 

μείωση ανήλθε σε -22,82%. Τέλος στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες 

(Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος και 

Δυτική Ελλάδα) η μείωση μεταξύ των ετών 2009 – 2015 διαμορφώθηκε σε -25,81%. 

Η σχετική μείωση ήταν σημαντικά χαμηλότερη μεταξύ των ετών 2015- 2016, καθώς 

στις περισσότερες ανεπτυγμένες περιφέρειες το ακαθάριστο προϊόν μειώθηκε κατά 
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-1,21%, ενώ η αντίστοιχη μείωση στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες και στις 

Περιφέρειες Μετάβασης διαμορφώθηκε σε -0,56% και -2,12% αντιστοίχως. 

Διάγραμμα 2-1 Εξέλιξη ακαθάριστου προϊόντος σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (2009 – 2018) 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Eurostat (Gross domestic  product (GDP) at current market 

prices by NUTS 2 regions, Last Updated 09-04-2018), ΕΛΣΤΑΤ (Τριμηνιαία προσωρινά εποχικά 

διορθωμένα στοιχεία, 2018)  

Κατά την περίοδο της αξιολόγησης των δράσεων της ΠΑΝ και ιδιαίτερα κατά την 

περίοδο 2017-2018, η πορεία των ανωτέρω δεικτών παρουσιάζει μία σχετικά 

βελτιωμένη εικόνα2, παραμένοντας σε κάθε περίπτωση μακριά από τα ανάλογα 

στοιχεία της πριν το 2009 περιόδου. Αναλυτικότερα με βάση τα εποχικά 

διορθωμένα στοιχεία των εκτιμήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ, το ΑΕΠ σε όρους όγκου 

μεταβλήθηκε το 2017 σε τριμηνιαία βάση κατά 0,7%, 1,0%, 0,8% και -0,1% το α’, β’ 

γ’ και δ΄ τρίμηνο αντιστοίχως και σε 1,0%, 0,5% και 1,2% κατά το α’, β’ και γ’ τρίμηνο 

του τρέχοντος έτους (2018).       

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, κατά την περίοδο των ετών 2009 – 2015, μειώθηκε σε 

τρέχουσες τιμές αγοράς από 21.400€ σε 16.300€, παρουσιάζοντας μείωση - 23,83%. 

Σε Περιφερειακό επίπεδο, η μείωση του κατά κεφαλήν ακαθάριστου προϊόντος 

διαφοροποιήθηκε σημαντικά μεταξύ των περιφερειών. Οι Περιφέρειες Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας παρουσίασαν τη 

                                                           
2
 Τριμηνιαία προσωρινά εποχικά διορθωμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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μεγαλύτερη συγκριτικά μείωση (-26,80%, -25,88% και -25,74% αντιστοίχως), όταν η 

μείωση του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εισοδήματος στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας διαμορφώθηκαν σε -11,36% (Eurostat 2018). 

Διάγραμμα 2-2 Εξέλιξη κατά κεφαλήν ακαθάριστου προϊόντος σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 
(2009 – 2016) 

 

Πηγή:  Επεξεργασία  στοιχείων  από  Eurostat (Gross domestic  product (GDP) by NUTS 2 regions / 

Euro per inhabitant, Last Updated 09-04-2018)  

Ανά κατηγορία Περιφέρειας, οι περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες της Αττική 

και του Νοτίου Αιγαίου παρουσίασαν μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ των 

ετών 2009 και 2015 της τάξεως του -23,45% και -20,52% αντιστοίχως. Στις 

Περιφέρειες Μετάβασης (Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, 

Πελοπόννησος, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο) η σχετική μείωση του κατά κεφαλήν 

ακαθάριστου προϊόντος ανήλθε σε -22,24%. Τέλος στις λιγότερο ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, 

Ήπειρος και Δυτική Ελλάδα) η μείωση του κατά κεφαλήν ακαθάριστου προϊόντος 

μεταξύ των ετών 2009 – 2015 διαμορφώθηκε σε -23,53%. Η σχετική μείωση ήταν 

σημαντικά χαμηλότερη μεταξύ των ετών 2015- 2016, καθώς στις περισσότερες 

ανεπτυγμένες περιφέρειες το κατά κεφαλήν ακαθάριστο προϊόν μειώθηκε κατά -

0,61%, ενώ η αντίστοιχη μείωση στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες και στις 

Περιφέρειες Μετάβασης διαμορφώθηκε σε -0,67% και -2,84% αντιστοίχως. 
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Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας το 2017 διαμορφώθηκε στο ποσό των 16.736 εκατ. ευρώ, 

αυξημένο κατά 3,31%, αντιστρέφοντας την αρνητική πορεία των προηγούμενων 

ετών. Η αύξηση τόσο του ΑΕΠ, όσο και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά το 2017 είναι 

αποτέλεσμα των βελτιώσεων στα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν το εθνικό 

εισόδημα και ειδικότερα:  

- Των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας που αυξήθηκαν σε 59.603 εκατ. ευρώ, 

από 58.287 εκατ. ευρώ, το 2016. 

- Της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών η οποία αυξήθηκε σε 118.847 

εκατ. ευρώ, από 117.181 εκατ. ευρώ το 2016. 

- Του ακαθάριστου σχηματισμού του παγίου κεφαλαίου (επενδυτική δαπάνη) 

η οποία αυξήθηκε σε 23.243 εκατ. ευρώ, από 21.284 εκατ. ευρώ, το 2016. 

- Της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών (σε βασικές τιμές) η οποία ανήλθε 

σε 282.291 εκατ. ευρώ, από 281.214 εκατ. ευρώ, το 2016. 

- Των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών που σημείωσαν αύξηση κατά 12,05% 

σε σχέση με το 2016 (διαμορφώθηκαν σε 59.454 εκατ. ευρώ, από 53.059 

εκατ. ευρώ). 

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομία αν και δείχνει σημεία ανάκαμψης 

παραμένει σε χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης, και δεδομένης της χαμηλής ιδιωτικής 

επενδυτικής δραστηριότητας και της μείωσης της δημόσιας κατανάλωσης και των 

δαπανών, η αποκατάσταση των προ της οικονομικής κρίσης μεγεθών μοιάζει 

βραχυπρόθεσμα δύσκολη. Βασικοί στόχοι αποτελούν η σταθεροποίηση των 

μεγεθών και η βιωσιμότητα τους, προκειμένου να σταθεροποιηθεί και να επανέλθει 

σε θετικά επίπεδα η ιδιωτική κατανάλωση η οποία παραδοσιακά αποτέλεσε 

κεντρικό πυρήνα σε μια οικονομία που το μακρο-αναπτυξιακό της μοντέλο 

εξαρτάται από τη δυναμική της σχέσης: κατανάλωση - εγχώρια ζήτηση - 

οικονομική μεγέθυνση – αύξηση θέσεων εργασίας. 

Σημαντικό στοιχείο στην κατεύθυνση αυτή θα είναι ο περιορισμός του πληθυσμού 

που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Όπως φαίνεται στον 

ακόλουθο πίνακα, σε εθνικό επίπεδο το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σημαντικά την 

περίοδο 2010 – 2015 (από 27,7% σε 35,7%) και περιορίστηκε κατά 0,8% μεταξύ των 

ετών 2016-2017. Ανάλογες μεταβολές σημειώθηκαν και σε περιφερειακό επίπεδο 

με την Κεντρική Ελλάδα να εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσης του 

πληθυσμού που διαβιεί κάτω από τα όρια της φτώχειας (40,4% το 2015 & 39,7% το 
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2017) και να ακολουθεί η περιοχή των Νήσων Αιγαίου και Κρήτης με ποσοστά που 

διαμορφώθηκαν το 2017 σε 38,8% (έναντι 39,4% το 2015).  

Πίνακας 2-1 Πληθυσμός που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας (%, 2010 - 2017) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ελλάδα 27,7 31,0 34,6 35,7 36,0 35,7 35,6 34,8 

Βόρεια Ελλάδα 32,2 34,2 36,8 37,0 36,7 35,6 35,9 33,9 

Κεντρική Ελλάδα 32,0 34,2 39,7 37,7 40,6 40,4 40,0 39,7 

Αττική 23,1 29,1 30,6 34,0 31,6 31,5 31,8 31,1 

Νησιά Αιγαίου/ Κρήτη 23,9 21,3 31,3 33,7 39,4 39,4 37,5 38,8 

Πηγή:  Επεξεργασία  στοιχείων  από  Eurostat (People at r isk of poverty or social exclusion by 

NUTS 2 regions, Last Updated 28-11-2018)  

2.2 Η Αγορά Εργασίας και η Απασχόληση  

Τόσο η απασχόληση, όσο και η ανεργία (μακρόχρονη και <12 μηνών) 

επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου 2009-2013 και παρουσιάζουν 

σταδιακή βελτίωση μεταξύ της περιόδου 2014 – 2015 με υψηλότερους - αναλογικά 

με την προηγούμενη περίοδο - ρυθμούς ανάκαμψης τα έτη 2016 – 2017. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ακόλουθου Πίνακα, τόσο ο δείκτης απασχόλησης, όσο 

και το ποσοστό απασχόλησης σε επίπεδο χώρας υποχώρησε σημαντικά κατά τα έτη 

2009 - 2013. Το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης καταγράφεται το 2013 (52,9% 

του πληθυσμού 20-64 ετών), όπου και παρουσιάζεται το υψηλότερο ποσοστό 

ανεργίας (27,3%), κατατάσσοντας την Ελλάδα στην πρώτη θέση ανάμεσα στα κράτη 

μέλη που είχαν παρουσιάσει ανάλογα οικονομικά προβλήματα την ίδια περίοδο.  
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Διάγραμμα 2-3 Ανεργία ως ποσοστό του ενεργού πληθυσμού σε εθνικό επίπεδο – συγκριτική 
παρουσίαση με άλλα κράτη μέλη σε επίπεδο Ε.Ε. (2009 – 2017) 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:  Επεξεργασία  στοιχείων  από  Eurostat (Unemployment by sex and age -  annual average,  

Last update: 30-11-2018)  

Από το 2014, ο δείκτης απασχόλησης παρουσιάζει σταδιακή αύξηση και 

διαμορφώνεται το 2017 σε 40,9% (που αντιστοιχεί στο 57,8% του πληθυσμού 20 – 

64 ετών) και ο δείκτης ανεργίας διαμορφώνεται κατά το ίδιο έτος σε 21,5% (21,4% 

του πληθυσμού 20-64 ετών) μειωμένος κατά δύο (2( ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση 

με το προηγούμενο έτος (2016). 

Πίνακας 2-2 Εξέλιξη απασχόλησης & ανεργίας σε εθνικό επίπεδο (2009 - 2017) 

Έτος Σύνολο 

πληθυσμού 

ηλικίας 15+ 

Απασχολούμενοι Άνεργοι 

Άτομα 

(σε 

χιλιάδες) 

Δείκτης 

απασχόλησης 

% 

ηλικίες 

20-64 

Άτομα 

(σε χιλιάδες) 

Δείκτης 

ανεργίας 

% 

ηλικίες 

20-64 

2017 9.176,9 3.752,7 40,9% 57,8% 1.027,0 21,5% 21,4% 

2016 9.212,8 3.673,6 39,9% 56,2% 1.130,9 23,5% 23,5% 

2015 9.246,5 3.610,7 39,0% 54,9% 1.197,0 24,9% 24,9% 

2014 9.282,1 3.536,2 38,1% 53,3% 1.274,4 26,5% 26,4% 

2013 9.309,5 3.513,2 37,7% 52,9% 1.330,3 27,5% 27,3% 

2012 9.344,8 3.695,0 39,5% 55,0% 1.195,1 24,4% 24,3% 

2011 9.372,8 4.054,3 43,3% 59,6% 881,8 17,9% 17,8% 

2010 9.399,4 4.389,8 46,7% 63,8% 639,4 12,7% 12,7% 

2009 9.431,1 4.556,0 48,3% 65,6% 484,7 9,6% 9,5% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ & Μελέτη Εργατικού Δυναμικού  2018 

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν σχετική βελτίωση των μεγεθών της αγοράς 

εργασίας σε εθνικό επίπεδο. Σε περιφερειακό επίπεδο, οι αντίστοιχες μεταβολές 

του ποσοστού απασχόλησης και ανεργίας αποτυπώνονται στον Πίνακα 2-3 και τους 

χάρτες 2 και 3 που ακολουθούν. 
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Πίνακας 2-3 Εξέλιξη απασχόλησης & ανεργίας σε περιφερειακό επίπεδο (2017, μεταβολή 2016-2017) 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ & Μελέτη Εργατικού Δυναμικού 2018  

 

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, με εξαίρεση την Περιφέρεια Ηπείρου και την 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων οι οποίες παρουσίασαν αρνητικό πρόσημο, η μεταβολή 

της απασχόλησης μεταξύ των ετών 2016 και 2017 ήταν θετική σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο.  

Σε όρους ποσοστών απασχόλησης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζει το 

μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης, ακολουθούμενη από την Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου, την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Τα 

χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης καταγράφονται στις Περιφέρειες Δυτικής 

Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου. Σε ότι αφορά το ποσοστό μεταβολής 

μεταξύ των ετών 2016 και 2017, τη μεγαλύτερη βελτίωση παρουσίασαν οι 

Περιφέρειες Θεσσαλίας (4,0%), Κρήτης (3,7%) και Στερεάς Ελλάδας ( 3,4%).  

 Συνολικός 

Πληθυσμός 15+  

(χιλιάδες) 

Απασχόληση 

(% ηλικίες 

20-64) 

Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

2016-2017 

Ανεργία (% 

ηλικίες 20-64)% 

ηλικίες 20-64 

Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

2016-2017 

Ανατολική 

Μακεδονία & 

Θράκη 

510,7 58,5% 1,6% 19,5% -3,0% 

Κεντρική 

Μακεδονία 

1.601,4 55,9% 0,5% 22,8% -1,6% 

Δυτική 

Μακεδονία 

234,9 52,7% 2,3% 29,6% -1,7% 

Ήπειρος 291,9 54,1% -0,5% 24,9% 0,4% 

Θεσσαλία 621,2 58,7% 4,0% 21,0% -4,7% 

Ιόνια Νησιά 172,1 59,2% -2,9% 19,8% 3,7% 

Δυτική Ελλάδα 572,7 53,6% 2,6% 26,4% -3,5% 

Στερεά Ελλάδα 473,3 58,6% 3,4% 20,7% -4,2% 

Αττική 3.268,7 57,5% 1,2% 21,3% -1,5% 

Πελοπόννησος 468,5 63,3% 2,8% 16,7% -2,6% 

Βόρειο Αιγαίο 164,9 61,1% 2,1% 22,7% 4,1% 

Νότιο Αιγαίο 274,4 62,7% 0,5% 15,7% -1,5% 

Κρήτη 522,3 61,8% 3,7% 17,8% -4,8% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΑΣ 

9.176,9 57,8% 1,6% 21,4% -2,1% 
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Εικόνα 1 Γεωγραφική απεικόνιση ποσοστού απασχόλησης και 
μεταβολών 2016 - 2017 

Η μικρότερη 

θετική μεταβολή 

εντοπίζεται στην 

Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου 

και στην 

Περιφέρεια 

Κεντρικής 

Μακεδονίας.  

Αρνητική ήταν - 

όπως 

προαναφέρθηκε 

- η μεταβολή 

στην Περιφέρεια 

Ηπείρου (-0,5%) 

και στην 

Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων (-

2,9%).  

Όσον αφορά στα επίπεδα ανεργίας, το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στις 

Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου (15,7%), Πελοποννήσου (16,7%) και Κρήτης (17,8%), 

ενώ το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας 

(29,6%), Δυτικής Ελλάδας (26,4%) και Ηπείρου (24,9%). Η μεγαλύτερη μείωση 

ποσοστού την περίοδο αναφοράς των δεδομένων (2016 -2017) αφορά τις 

Περιφέρειες Κρήτης (-4,8%) και Θεσσαλίας (-4,7%). Οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου 

και Ιονίων Νήσων παρουσίασα σημαντική αύξηση του ποσοστού ανεργίας (+4,1% 

και +3,7% αντιστοίχως). 
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Εικόνα 2 Γεωγραφική απεικόνιση ποσοστού ανεργίας και μεταβολών 
2016 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα παραπάνω στοιχεία συνθέτουν την εξέλιξη των μεγεθών της απασχόλησης και 

της ανεργίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο κατά την περίοδο υλοποίησης 

των δράσεων της ΠΑΝ και ειδικότερα κατά την περίοδο των ετών 2016 – 2018 που 

αποτελεί και η περίοδος αξιολόγησης των σχετικών δράσεων. Παρατηρώντας τα 

σχετικά μεγέθη διαπιστώνεται η βελτίωση τους, αποτυπώνοντας εν μέρει τη θετική 

συμβολή της στρατηγικής που έχει ακολουθηθεί τόσο σε Ενωσιακό, όσο και σε 

εθνικό επίπεδο για την ενίσχυση της απασχόλησης, στην οποία εντάσσονται και οι 

δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ΠΑΝ.  

2.3 ΕΑΕΚ και η Απασχόληση των Νέων (15-24 και 25-29 ετών) σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο 

Η αύξηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης των Νέων (άτομα ηλικίας 15-24 

ετών) κατά την περίοδο των ετών 2008-2013 και η ταυτόχρονη άνοδος του αριθμού 

των ΕΑΕΚ (Νέων Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης)3 στην Ευρώπη 

                                                           
3
 Οι ΕΑΕΚ δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τους άνεργους νέους και ανάλογα με την ερμηνεία και τη 

χρήση του όρου μπορεί να περιλαμβάνει νέους 15-24 ετών (ΕΕ και πλειοψηφία κρατών μελών) ή 15-
29 ετών (ΟΑΣΑ και κύρια χρήση του όρου στην Ελλάδα). Η διαφοροποίηση των ΕΑΕΚ αφορά στο 
γεγονός ότι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και όχι μόνο απλά εκτός 
εργασίας (Eurofound, 2015). Περαιτέρω κατηγοριοποιήσεις, που αναδεικνύουν την ανομοιογένεια 
της ομάδας, μπορούν να αφορούν υποομάδες όπως: 

• Άνεργους, 
• Μη διαθέσιμους, 
• Αδιάφορους, 
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οδήγησε στη Σύσταση του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ με σκοπό τη θέσπιση ενός 

συστήματος «εγγυήσεων» για τη νεολαία. Το σύστημα αυτό, το οποίο εξειδικεύτηκε 

ως προς το περιεχόμενο των αρχών του μέσα από μία σειρά Ευρω-ενωσιακών 

κειμένων εργασίας4, έχει λάβει τον τίτλο «Εγγύηση για τη Νεολαία»5 και 

περιλαμβάνει παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που υιοθετούνται και εφαρμόζονται 

σε επίπεδο ΕΕ για την ανάσχεση της ανεργίας των νέων και την αντιστροφή των 

δυσμενών κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων που αυτή έχει. Παράλληλα, το εν 

λόγω σύστημα λειτουργεί επικουρικά προς τα κράτη μέλη ως μηχανισμός παροχής 

κινήτρων για την προώθηση μεταρρυθμίσεων σε θεσμικό επίπεδο ως προς τα 

ζητήματα της νεανικής απασχόλησης.  

Ως προς τα χαρακτηριστικά της, η «Εγγύηση για τη Νεολαία» δεν αποτελεί ένα 

πρόγραμμα εύρεσης εργασίας, αλλά στοχεύει στην ταχύτερη δυνατή ενεργοποίηση 

των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) διατηρώντας τους 

σε επαφή με την αγορά εργασίας, ή εξασφαλίζοντας τους περαιτέρω εκπαίδευση ή 

(εκ νέου) κατάρτιση. Οι σημαντικότεροι παράγοντες για την εφαρμογή της 

Εγγύησης για τη Νεολαία συνοψίζονται στους ακόλουθους: 

 Η ύπαρξη ισχυρής θεσμικής υποστήριξης και κανονιστικού πλαισίου, · 

 Η υιοθέτηση στοχευμένων στρατηγικών προβολής για την προσέλκυση 

περισσότερων νέων στα προγράμματα παροχής «Εγγυήσεων για τη 

νεολαία»,· 

 Η λειτουργία κέντρου εξυπηρέτησης για την παροχή εξατομικευμένων 

υπηρεσιών,· 

 Η άρση των φραγμών ανάμεσα στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, · 

 Η προώθηση της σύγχρονης επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων 

κατάρτισης που παρέχουν τις δεξιότητες βάσει των αναγκών στην αγορά 

εργασίας και 

                                                                                                                                                                      
• Αναζητούντες Ευκαιρίες, 
• Εθελοντικά Απέχοντες. 

4
 Η σύσταση για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία εκδόθηκε επίσημα από το Συμβούλιο 

Υπουργών της ΕΕ στις 22 Απριλίου 2013 (βλ. MEMO/13/152), με βάση πρόταση που υποβλήθηκε από 
την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2012 (βλ. IP/12/1311 και MEMO/12/938), και εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2013. 
5
 Αναλυτικότερα, η «Εγγύηση για τη Νεολαία» ορίζει ένα πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο οι νέοι 

δέχονται μια ποιοτική προσφορά εργασίας, συνεχούς εκπαίδευσης (ποιοτικά προγράμματα 
κατάρτισης που καταλήγουν σε επαγγελματική ειδίκευση), μαθητείας ή πρακτικής άσκησης εντός 
τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που χάνουν τη δουλειά τους ή εξέρχονται από την επίσημη 
εκπαίδευση.  
Η κατά κράτος εξειδίκευση της «Εγγύησης για τη Νεολαία» πραγματοποιείται μέσω των εθνικών 
σχεδίων, τα οποία συμφωνούνται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά κανόνα, ο συντονισμός των 
εθνικών συστημάτων αποτελεί αρμοδιότητα μονάδων της Κεντρικής Διοίκησης όπως τα υπουργεία 
εργασίας, με τους εθνικούς δημόσιους φορείς απασχόλησης να αποτελούν το κύριο σημείο επαφής. 
Άλλες περιπτώσεις που εντοπίζονται αφορούν σε εναλλακτικούς πάροχους πληροφόρησης και 
εξυπηρέτησης των ωφελούμενων (επιμελητήρια, φορείς παροχής εκπαίδευσης / κατάρτισης, δήμοι) 
και δομές αυτοεξυπηρέτησης των ωφελούμενων (διαδικτυακές πλατφόρμες). 
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 Η ισχυρή συμμετοχή των εργοδοτών. 

Με γνώμονα τις παραπάνω αρχές, αν και δεν υπάρχουν επαρκή συγκεντρωτικά 

στοιχεία για την πλήρη ποσοτικοποίηση της προόδου μεταρρυθμίσεων στα θέματα 

της «Εγγύησης για τη Νεολαία» για το διάστημα 2016-20186, τα ευρήματα της 

πρώτης περιόδου 2013-2015, δείχνουν ότι τα κράτη μέλη χωρίζονται σε 3 διακριτές 

ομάδες: 

 Ομάδα Α: Ενισχυμένη Μεταρρύθμιση 

 Ομάδα Β: Ενισχυμένο Πλαίσιο Πολιτικής 

 Ομάδα Γ: Περιορισμένες Μεταρρυθμίσεις 

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην Ομάδα Γ, καθώς οι σχετικές μεταρρυθμίσεις ήταν 

περιορισμένες λόγω διαφόρων παραμέτρων, όπως ενδεικτικά της χαμηλής 

ιεράρχησης προτεραιοτήτων, των καθυστερήσεων ή ασυνεπειών σε βασικά μέτρα, 

ή της εστίασης σε προϋπάρχοντα προγράμματα.  

Λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που καθορίζουν την ορθή υλοποίηση της 

«Εγγύησης για τη Νεολαία», καθώς επίσης τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν 

στην απασχόληση των Νέων (15-24 και 25-29 ετών) σε εθνικό κι ευρωπαϊκό επίπεδο 

(τα οποία και παρουσιάζονται στη συνέχεια του παρόντος) εξάγονται χρήσιμα 

συμπεράσματα σχετικά με την πρόοδο της χώρας στο συγκεκριμένο τομέα.  

Αναλυτικότερα, σε επίπεδο Ε.Ε., η κορύφωση του προβλήματος της ανεργίας των 

νέων 15-24 ετών σημειώθηκε το 2013, όταν και το ποσοστό ανεργίας τους έφτασε 

το 24% κατά μέσο όρο, επιτάσσοντας την ουσιαστική ένταξη του Σχεδίου για την 

Εγγύηση για τη Νεολαία. Σε διάστημα τριών ετών και πιο συγκεκριμένα το 

Σεπτέμβριο του 2016, το ποσοστό της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη 

διαμορφώθηκε σε 18,2% (19% για τους άντρες και 17,3% για τις γυναίκες) μειωμένο 

κατά 1,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους 

(Σεπτέμβριος 2015). Το εν λόγω ποσοστό περιορίστηκε ακόμα περισσότερο και 

διαμορφώθηκε σε 15,1% (Μάιος 2018, προσωρινά στοιχεία Ε.Ε.), αποδεικνύοντας 

την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν αναληφθεί για την αντιμετώπιση 

της ανεργίας των νέων.  

Στην Ελλάδα, ο δείκτης ανεργίας των νέων ηλικίας 15-24 ετών δεν ακολούθησε 

ανάλογη θετική πορεία. Ήδη από το 2009, ο εθνικός μέσος όρος είχε διαμορφωθεί 

σε αρκετά υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (25,7% έναντι 

20%), ενώ στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και ιδίως κατά την περίοδο 2012-

2013, τα ποσοστά ανεργίας των νέων 15-24 ετών αυξήθηκαν σημαντικά, 

σημειώνοντας σε ορισμένες Περιφέρειες (Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος) υψηλά 

                                                           
6
 Δεδομένης της έλλειψης δεδομένων για το 2018 και το έλλειμα ολοκληρωμένης απολογιστικής 

έκθεσης για την περίοδο 2017-2018, ανάλογης αυτής της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
COM(2016) 646 final (4.10.2016) για την περίοδο 2013-2016. 
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ποσοστά άνω του 65%. Μάλιστα, κατά την ίδια περίοδο, στο σύνολο σχεδόν της 

ηπειρωτικής χώρας, το ποσοστό ανεργίας των νέων κυμαινόταν γύρω ή πάνω από 

το 60% (EUROSTAT).  

Διάγραμμα 2-4 Ποσοστό (%) ανεργίας νέων, 15-24 ετών, σε εθνικό, περιφερειακό επίπεδο και σε 
επίπεδο ΕΕ (2015-2017 & μεταβολή ετών 2016 - 2017) 

Πηγή:  Επεξεργασία  στοιχείων  από  Eurostat (Youth unemployment rate by sex and NUTS 2 

regions, Last Updated 28-11-2018)  

Κατά την περίοδο 
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επίπεδο, οι περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου 

εξακολουθούν να εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας (55%, 58% και 58,2% 

αντιστοίχως), τα οποία μάλιστα αυξήθηκαν περαιτέρω το 2017 σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση της ανεργίας των νέων 15-24 ετών 

κατά φύλο. Στα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζεται η εξέλιξη του ποσοστού 

ανεργίας των νέων ανδρών και γυναικών (ηλικίας 15-24 ετών) σε εθνικό, 

περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ. Η βασική διαφοροποίηση καθ’ όλη την 

περίοδο αναφοράς (2015 -2017) μεταξύ της Ελλάδας και της ΕΕ αφορά στο πολύ 

μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων νέων γυναικών ηλικίας 15-24 ετών, που σε 

ορισμένες περιπτώσεις αγγίζει και το 70% (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου), ενώ σε 

άλλες ξεπερνά το 60% (Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα). 

Σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά στο επίπεδο ανεργίας μεταξύ των δύο φύλλων, 

παρατηρείται αφενός μεγάλη απόκλιση η οποία σε ορισμένες περιφέρειες 

υπερβαίνει τις 20 μονάδες, αφετέρου περαιτέρω αύξηση της μεταξύ τους διαφοράς 

κατά την περίοδο 2016-2017.  
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Διάγραμμα 2-5 Ποσοστό (%) ανεργίας νέων, 15-24 ετών, κατά φύλλο σε εθνικό, περιφερειακό 
επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ (2015-2017 & μεταβολή ετών 2016 - 2017) 

 

Πηγή:  Επεξεργασία  στοιχείων  από  Eurostat (Youth unemployment rate by sex and NUTS 2 

regions, Last Updated 28-11-2018)  

Στην κατηγορία των νέων ηλικίας 25-29 ετών, το 2009 το ποσοστό ανεργίας σε 

εθνικό επίπεδο διαμορφώθηκε στο 15,1%, το οποίο ήταν αρκετά μεγαλύτερο από 

τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ (11,5%). Τα μεγαλύτερα ποσοστά συναντώνται 

μεταξύ των ετών 2012 και 2015, οπότε και αυξάνονται σημαντικά σε όλη τη χώρα με 

αρκετές περιφέρειες να προσεγγίζουν ή να ξεπερνούν το 50% (EUROSTAT). Κατά το 

επόμενο διάστημα (2015-2017), αν και οι πολύ υψηλές τιμές υποχωρούν στις 

περισσότερες περιφέρειες, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα (άνω του 30% για τις 

περιφέρειες εκτός των Ιονίων Νησιών, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης) και είναι 

κατά μέσο όρο τριπλάσιες των ανάλογων ποσοστών σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία 

κυμαίνονται μεταξύ 10% και 12%.  
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 Διάγραμμα 2-6 Ποσοστό (%) ανεργίας νέων, 25-29 ετών, σε εθνικό, περιφερειακό επίπεδο και σε 
επίπεδο ΕΕ (2015-2017 & μεταβολή ετών 2016 - 2017) 

Πηγή:  Επεξεργασία  στοιχείων  από  Eurostat (Youth unemployment rate by sex and NUTS 2 

regions,  Last Updated 28-11-2018)  

Κατά το 2017, τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας στους νέους ηλικίας 25-29 ετών 

διαμορφώθηκαν στην Ήπειρο (50,2%) και τη Δυτική Μακεδονία (46,4%). Ωστόσο, η 

μεταβολή μεταξύ των ετών 2016-2017 στις περισσότερες περιφέρειες είναι 

αρνητική, με την ανεργία να διαμορφώνεται προς τα κάτω. Εξαιρέσεις αποτέλεσαν 

οι Περιφέρειες Ηπείρου (+3,4%) και οι νησιωτικές περιοχές πλην Κρήτης (Ιόνια 

Νησιά +2,8%, Βόρειο Αιγαίο + 5,7% και Νότιο Αιγαίο + 1,6%). 

Όσον αφορά στα ποσοστά ανεργίας κατά φύλο, οι Περιφέρειες Δυτικής 

Μακεδονίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου παρουσιάζουν τα 

μεγαλύτερα ποσοστά, ενώ οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στην 

ίδια περίοδο αναφοράς (άνω των 20 μονάδων) παρατηρούνται στη Δυτική 

Μακεδονία, Δυτική και Στερεά Ελλάδα. 
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Διάγραμμα 2-7 Ποσοστό (%) ανεργίας νέων, 25-29 ετών, κατά φύλλο σε εθνικό, περιφερειακό 
επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ (2015-2017 & μεταβολή ετών 2016 - 2017) 

 

Πηγή:  Επεξεργασία  στοιχείων  από  Eurostat (Youth unemployment rate by sex and NUTS 2 

regions, Last Updated 28-11-2018)  

Εξειδικεύοντας την ανάλυση μας όσον αφορά στην εξέλιξη των Νέων ΕΑΕΚ7 σε 

εθνικό επίπεδο, το ποσοστό των Νέων ΕΑΕΚ συμβαδίζει με την πορεία των 

οικονομικών μεγεθών και της απασχόλησης των νέων. Αν και τα μεγέθη, κατά την 

αρχή της περιόδου της ελληνικής οικονομικής κρίσης, ήταν άμεσα συγκρίσιμα με τα 

αντίστοιχα του μέσου όρου της Ε.Ε., στη συνέχεια παρουσίασαν σημαντικές 

αποκλίσεις (ιδιαίτερα στην κατηγορία ηλικίας 15-29 ετών) με τη μέγιστη τιμή να 

παρουσιάζεται το 2013 (28,5%). Αυτό αιτιολογεί αφενός την απόφαση που λήφθηκε 

σε εθνικό επίπεδο για την επέκταση εφαρμογής των Πράξεων της ΠΑΝ στην 

ηλικιακή ομάδα των νέων 25-29 ετών, αφετέρου τη βαρύτητα που δόθηκε κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο υλοποίησης των δράσεων (2015-2016) στην εν λόγω ηλικιακή 

ομάδα.  

  

                                                           
7
 Υπενθυμίζεται ότι οι ΕΑΕΚ δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τους άνεργους νέους και ανάλογα με την 

ερμηνεία και τη χρήση του όρου μπορεί να περιλαμβάνει νέους 15-24 ετών (ΕΕ και πλειοψηφία 
κρατών μελών) ή 15-29 ετών (ΟΑΣΑ και κύρια χρήση του όρου στην Ελλάδα). Η διαφοροποίηση των 
ΕΑΕΚ αφορά στο γεγονός ότι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και όχι μόνο 
απλά εκτός εργασίας (Eurofound, 2015). 
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Διάγραμμα 2-8 Ποσοστό (%) Νέων ΕΑΕΚ σε εθνικό επίπεδο και σε ΕΕ (2009-2017) 

 

Πηγή:  Επεξεργασία  στοιχείων  από  Eurostat (Young people neither in employment nor in  

education and training by sex, age and labour status (NEET rates) ,  Last Updated 11-10-2018)  

Μετά το 2013 παρατηρείται σημαντική πτώση του ποσοστού των ΕΑΕΚ, αν και το 

μέγεθος παραμένει σημαντικά υψηλότερα του μέσου όρου σε επίπεδο ΕΕ. Το 2017, 

τα σχετικά μεγέθη βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2010, στοιχείο που 

μοιάζει να συνδέεται με τη σχετική βελτίωση του ευρύτερου οικονομικού κλίματος 

αλλά και συμπληρωματικά με την υλοποίηση του σχεδιασμού καταπολέμησης της 

ανεργίας των νέων στο πλαίσιο της ΠΑΝ.  

Σε επίπεδο φύλων, πρέπει να σημειωθεί ότι οι γυναίκες της κατηγορίας 

εμφανίζονται να παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά συγκριτικά με τους άντρες, αν 

και το πρόβλημα εντείνεται στην περίπτωση της ηλικιακής ομάδας 25-29. 



 

 

 

 

49 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝ 2018 

Διάγραμμα 2-9 Ποσοστό (%) Νέων ΕΑΕΚ (15-24 & 15-29) ανά φύλο σε εθνικό επίπεδο και σε ΕΕ (2009-2017) 

 

Πηγή :  Επεξεργασία  στοιχείων  από  Eurostat (Young people neither in employment  nor in education and training by sex, age and labour status (NEET rates),  Last  

Updated 11-10-2018)  
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Τα παραπάνω διαμορφώνουν το πλαίσιο λειτουργίας της ΠΑΝ κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 2016-2018 που αποτελεί και την περίοδο αξιολόγησης των σχετικών 

δράσεων που υλοποιήθηκαν υπό το πρίσμα του Σχεδίου των Εγγυήσεων για τη 

Νεολαία και της ανάγκης κάλυψης των αναγκών των Νέων ΕΑΕΚ (Εκτός 

Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), οι οποίοι, στη συντριπτική 

πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ, αυξάνονται λόγω της αύξησης της ανεργίας των 

νέων και όχι λόγω της αδράνειας των νέων για να βρουν εργασία8. 

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ανάλυση, διαπιστώνεται ότι παρά το γεγονός 

ότι η κατάσταση της αγοράς εργασίας βελτιώνεται στην Ελλάδα, συνεχίζει να είναι 

πολύ δύσκολη, με την ανεργία των νέων και τα ποσοστά των Νέων ΕΑΕΚ να 

υπερβαίνουν κατά πολύ τον μέσο όρο της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα έχει 

προχωρήσει στη λήψη μέτρων για την αποτελεσματική εφαρμογή της Εγγύησης για 

τους Νέους με γνώμονα την παροχή μίας ποιοτικά καλής προσφοράς εργασίας, 

συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης. Τα επιμέρους στοιχεία 

που χαρακτηρίζουν τα ληφθέντα μέτρα είναι η εξατομικευμένη παρέμβαση, η 

πιστοποίηση (όπου αυτό είναι εφικτό) της κατάρτισης, η παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών και καθοδήγησης μέσω του εκσυγχρονισμού του ρόλου του ΟΑΕΔ και 

η ύπαρξη ατομικού σχεδίου δράσης για τον ωφελούμενο, ενώ δεν αποκλείεται η 

υπό θετικούς όρους ανάληψη δράσεων αυτοαπασχόλησης. 

Η ποιότητα και η επικαιρότητα των προσφορών εργασίας και η διασύνδεση της 

εκπαίδευσης/ κατάρτισης με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς παραμένουν μια 

πρόκληση που απαιτεί συνεχείς προσπάθειες και ανάληψη στοχευμένων μέτρων 

στη λογική των Πράξεων της ΠΑΝ. Στη συνέχεια του παρόντος παρουσιάζεται η 

διασύνδεση των δράσεων της ΠΑΝ με το Σχέδιο Δράσης της Εγγύησης για τη 

Νεολαία. 

2.4 Η σύνδεση της ΠΑΝ με τo Σχέδιο Δράσης της Εγγύησης για τη Νεολαία: 

Βασικές αρχές στην Ελλάδα και σε Ε.Ε. 

Στο πλαίσιο της λογικής των παρεμβάσεων της «Εγγύησης για τη Νεολαία», η 

Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) δημιουργήθηκε το 2013, με 

σκοπό την παροχή στοχευμένης στήριξης σε νέους κάτω των 25 ετών που διαβιούν 

σε περιφέρειες στις οποίες η ανεργία των νέων υπερέβη το 25 % (έτος βάσης 2012 

και μεταγενέστερα το 2016).  

Στο επίκεντρο της ΠΑΝ βρίσκονται οι νέοι που δεν εργάζονται ή δεν μετέχουν σε 

κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρονίως ανέργων ή αυτών που δεν έχουν εγγραφεί ως αναζητούντες εργασία 

μέσα από την παροχή δυνατοτήτων για:  

                                                           
8
 EUROFUND (2017), Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses στο 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/long-term-unemployed-youth-
characteristics-and-policy-responses . 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/long-term-unemployed-youth-characteristics-and-policy-responses
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/long-term-unemployed-youth-characteristics-and-policy-responses
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 Μαθητεία, 

 Πρακτική άσκηση,  

 Τοποθέτηση σε θέση εργασίας,  

 Συνέχιση της εκπαίδευσης με σκοπό την απόκτηση προσόντων.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ΠΑΝ σε επίπεδο Ε.Ε. ανέρχεται σε 8.800.000.000 

€ για την περίοδο 2014-2020 με συγχρηματοδότηση κατά 50% (4.400.000.000 €) 

από την ειδική γραμμή του προϋπολογισμού «Απασχόληση των Νέων» (κοινοτική 

συνδρομή) και κατά 50% (4.400.000.000 €) από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(Ε.Κ.Τ.) και εθνικούς πόρους.  Τον Ιούνιο του 2017, αποφασίστηκε η αύξηση του 

προϋπολογισμού της ΠΑΝ κατά 2.400.000.000 € και η παράταση της χρονικής 

περιόδου εφαρμογής της ΠΑΝ μέχρι το 2020, σε αντικατάσταση της αρχικής 

περιόδου, η οποία έληγε 31/12/2018. 

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο της παρούσας αξιολόγησης (2016-2018), τα 

επιλέξιμα για την υλοποίηση δράσεων της ΠΑΝ κράτη-μέλη ήταν 20. Σε αυτά, η ΠΑΝ 

αποτέλεσε βασικό μηχανισμό για την υλοποίηση των «Εγγυήσεων για τη νεολαία» 

(Youth Employment Initiative)9. Αν και σχεδιασμένη καταρχάς στη λογική της 

στήριξης των νέων 15-24, η αναγνώριση της ανάγκης ύπαρξης σχετικής ευελιξίας 

στην εφαρμογή της, λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών και ανομοιογένειας 

των ΕΑΕΚ ανά κράτος - μέλος, έδωσε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να επεκτείνουν 

το ηλικιακό πεδίο εφαρμογής σε νέους μέχρι 30 ετών, πρακτική που ακολουθούν 

τελικώς 13 κράτη μέλη, ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα. Παράλληλα, ορισμένα 

κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, έχουν ενσωματώσει ειδικά 

μέτρα για τα άτομα με αναπηρία βάσει του Σχεδίου Εφαρμογής του Συστήματος 

Εγγύησης για τη Νεολαία.  

Στην Ελλάδα, η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων υλοποιείται µέσω της 

Επενδυτικής Προτεραιότητας 8.2 «Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων, 

ειδικότερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης», 

του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των 

Νέων έως 29 ετών», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».  

Υπεύθυνος φορέας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ΠΑΝ έχει 

οριστεί η Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης10 η οποία έχει σκοπό την ανάπτυξη και την 

προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης για την ενίσχυση της 

απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης 

                                                           
9
 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=el#navItem-1  

10
 Η Διεύθυνση εντάσσεται στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην 

Εργασία και Ένταξης στην Εργασία  του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=el#navItem-1
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καθορίζονται στο άρθρο 22 του π.δ. 134/2017, βάσει του οποίου η Διεύθυνση 

συντονίζει τους φορείς που σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις και μέτρα για την 

προώθηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας και παρακολουθεί 

την εφαρμογή των μέτρων αυτών και των σχετικών δεικτών, με σκοπό την άντληση 

στοιχείων για την ανατροφοδότηση των πολιτικών απασχόλησης. 

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία, ως αρμόδια δημόσια αρχή11: 

- Επιμελήθηκε την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης της Εγγύησης για 

τη Νεολαία12 το οποίο υλοποιεί με τη συνδρομή του ΟΑΕΔ13 και της 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, τομέας Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Οικονομίας, 

- Καταρτίζει το θεσμικό πλαίσιο και παρακολουθεί την υλοποίηση 

προγραμμάτων απασχόλησης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και μαθητείας, 

- Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα απασχόλησης με ευρύτερη ηλικιακή 

στόχευση, όπως τα προγράμματα απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα και 

τα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας και εγγυημένης απασχόλησης στον 

ιδιωτικό τομέα, στα οποία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και άνεργοι νέοι. 

- Συντονίζει την ανάπτυξη του εθνικού μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών 

της αγοράς εργασίας, 

- Συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας για τη λήψη μέτρων που 

διευκολύνουν τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά 

εργασίας. 

- Εκπροσωπεί την χώρα σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμμετέχοντας 

στις συναντήσεις εργασίας των συντονιστών των κρατών μελών για την 

Εγγύηση για τη Νεολαία σχετικά με την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών 

και στοιχείων που αφορούν την εθνική στρατηγική, το νομικό πλαίσιο και τις 

πολιτικές για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. 

Πέραν του Υπεύθυνου Φορέα, σε επίπεδο υλοποίησης της ΠΑΝ επιλέχθηκαν εταίροι 

που θεωρούνται σχετικοί με την εκάστοτε προγραμματιζόμενη δράση, οι οποίοι 

συμμετείχαν αφενός στην κατάρτιση και την εφαρμογή των συμφωνιών εταιρικής 

σχέσης14, αφετέρου στις επιτροπές παρακολούθησης των προγραμμάτων. Η 

                                                           
11

  Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της «Εγγύησης για την Νεολαία», 
http://youthguarantee.gr/what-we-do/.  
12

 Αρχική υποβολή το Δεκέμβριο του 2013. Υποβολή επικαιροποιήσεων τον Ιούνιο του 2014 και το 
Νοέμβριο του 2018 
13

 Ο ΟΑΕΔ, αποτελεί το επίσημο φορέα συντονισμού και κύριο βραχίονα για την υλοποίηση των 
Δράσεων «Εγγύησης για τη Νεολαία», καθώς αποτελεί το σημείο υποδοχής και εξυπηρέτησης της 
ομάδας στόχου. 
14

 Η εταιρική σχέση στο πλαίσιο της ΠΑΝ διέπεται από τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας 
για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. 
Σύμφωνα με αυτόν, η συνεργασία στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης αποτελεί καθιερωμένη αρχή για την 

http://youthguarantee.gr/what-we-do/
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αντιπροσωπευτικότητα των συμμετεχόντων εταίρων αποδεικνύεται από την 

εμπλοκή: 

- Κεντροποιημένων φορέων υλοποίησης (ΟΑΕΔ, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας),  

- Οικονομικών / κοινωνικών φορέων ως συνδικαιούχων με αντικείμενο την 

κατάρτιση και την εφαρμογή των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των 

προγραμμάτων. Οι φορείς κατά περίπτωση ειδικότερου τοπικού σχεδιασμού 

και υλοποίησης είχαν περιφερειακό χαρακτήρα. 

Αναλυτικότερα, φορείς υλοποίησης των δράσεων της ΠΑΝ είναι οι: 

- Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),  

- Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων,  

- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, τομέας Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Οικονομίας,  

- Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ),  

- Σύνδεσμος Βιομηχανών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ),  

- Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ),  

- Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ ),  

- Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), και  

- Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). 

Σύμφωνα με τις Αποφάσεις Ένταξης των Πράξεων, οι παραπάνω φορείς ήταν 

αρμόδιοι (στο πλαίσιο της υλοποίησης Δράσεων) για: 

- Το σχεδιασμό και την εξειδίκευση του αντικείμενου της κατά περίπτωση 

Πράξης,  

- Την ενεργοποίηση της έναρξης του έργου μέσω της υποβολής των τεχνικών 

δελτίων, 

- Την παρακολούθηση των Πράξεων 

- Την υλοποίηση της κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης, καθώς 

και την πρακτική άσκηση των ωφελούμενων. Στο πλαίσιο αυτό οι 

υποχρεώσεις τους περιλάμβαναν: 

o τήρηση και ενημέρωση του φάκελου πράξης με όλα τα στοιχεία που 

αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την 

αποπληρωμή και τη λειτουργία της.  

                                                                                                                                                                      
εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και προϋποθέτει τη στενή 
συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχών, των οικονομικών και των κοινωνικών εταίρων και των 
φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου προγραμματισμού που περιλαμβάνει τα στάδια της κατάρτισης, της 
εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης. Στη λογική αυτή οι επιλεγμένοι εταίροι θα 
πρέπει να είναι οι πλέον αντιπροσωπευτικοί, οι διαδικασίες επιλογής να χαρακτηρίζονται από 
διαφάνεια και να λαμβάνουν υπόψη τα θεσμικά και νομικά πλαίσια των κρατών μελών, καθώς και 
τις εθνικές και περιφερειακές αρμοδιότητές τους. 
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o τήρηση ειδικότερων όρων ή περιορισμών που τίθενται από το ειδικό 

θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 

o τήρηση μακροχρόνιων δεσμεύσεων κατά περίπτωση, προκειμένου οι 

πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των Ταμείων: 

Όσον αφορά στον προϋπολογισμό της ΠΑΝ για την Ελλάδα, αρχικά ανερχόταν σε 

392.719.096,00€ με χρηματοδότηση από πόρους της Πρωτοβουλίας για την 

Απασχόληση των Νέων (ύψος Κοινοτικής συμμετοχής 87,35%) και 

αναπροσαρμόστηκε σε 574.248.775 €15 με ορίζοντα επίτευξης του σχετικού στόχου 

το 2023. 

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ΠΑΝ έχουν κατά κανόνα, αν και όχι 

αποκλειστικά, εμπροσθοβαρή χαρακτήρα με μέσο-μακροπρόθεσμο 

προσανατολισμό και στόχευση στα ακόλουθα: 

 Αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας16 των νέων έως 29 ετών, 

μέσω δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων, στην 

απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και στην προώθηση στην απασχόληση των 

νέων ηλικίας έως 29 ετών, καθώς και στην υποστήριξη της ένταξης/ 

επανένταξης και βιώσιμης παραμονής τους στην αγορά εργασίας και 

ειδικότερα μέσω: 

o της απασχόλησης των νέων με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων, 

την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την προώθηση στην 

απασχόληση των νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών (ΕΑΕΚ) (Ειδικός στόχος 

8.2.1 – «Αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός 

εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 15 έως 24 ετών»). Η 

υποστήριξη αφορούσε κυρίως στην είσοδο και στη βιώσιμη 

παραμονή τους στην αγορά εργασίας με δράσεις: 

 Μαθητείας17, 

 Κατάρτισης – Εκπαίδευσης,  

 Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας,  

 Επιχειρηματικότητας και, 

 Ολοκληρωμένης Παρέμβασης. 

o της βελτίωσης των δεξιοτήτων, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 

και την προώθηση στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης των νέων ηλικίας 25 έως 29 ετών εκτός εργασίας 

                                                           
15

 Σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (7/3/2017 & 5/4/2017 αντίστοιχα) και της Επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 
Ref.Ares(2017)4923874-09/10/2017.  
16

 Η στόχευση επιδιώκεται με πόρους του Ε.Κ.Τ., μετά την απορρόφηση των πόρων της ΠΑΝ. 
17

 Υλοποιήθηκε εκτός του χρονικού ορίζοντα αναφοράς της παρούσας αξιολόγησης (2016 – 2018). 
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(ΕΑΕΚ με επέκταση του ηλικιακού ορίου) (Ειδικός στόχος 8.2.2 

«Αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός 

εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 25 έως 29 ετών»). Ο 

σχεδιασμός αφορούσε σε δράσεις:  

 Επιταγής εισόδου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας, 

 Επιχειρηματικότητας (η σχετική δράση εντάχθηκε στο τέλος 

της περιόδου αξιολόγησης). 

 Σχεδιασμός στοχευμένων παρεμβάσεων ποιοτικής προσφοράς, ανάλογα με 

τις ανάγκες της κάθε επιμέρους ομάδας στόχου των νέων. 

Οι Δράσεις της ΠΑΝ χωρικά καλύπτουν όλους τους τύπους των περιφερειών της 

χώρας18, και ειδικότερα: 

 Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Αττική, Νότιο Αιγαίο), 

 Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια 

Νησιά19, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), 

 Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 

Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα). 

Κατά την πρόσφατη αναθεώρηση του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (απόφαση Ε.Ε.C(2018) 8768 

13/12/2018) έγινε αλλαγή δεικτών, στο πλαίσιο της ενοποίησης των ειδικών στόχων 

της ΠΑΝ. Αντικαταστάθηκαν οι δείκτες Τ4844 και Τ4845 με τον δείκτη 10301 για τη 

μέτρηση του συνόλου των συμμετεχόντων στις δράσεις της. Ο δείκτης συνδέεται 

αντίστοιχα με όλους τους δείκτες αποτελέσματος της ΠΑΝ.  

                                                           
18

 Βάσει της 3
ης

 Επιτροπής Παρακολούθησης της 30
ης

 Δεκεμβρίου 2015, ο σχεδιασμός της ΠΑΝ 
υλοποιήθηκε στη βάση της κοινής επιχειρησιακής προσέγγισης και ενσωματώνοντας τους τρεις 
τύπους περιφερειών (Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, σε Μετάβαση Περιφέρειες και 
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες) σε ένα Άξονα Προτεραιότητας.  
19

 Υπό ειδικούς όρους. Σύμφωνα με το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση 2014-2020» (2014): 
«Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δεν αποτελεί επιλέξιμη περιφέρεια της Πρωτοβουλίας για την 
Απασχόληση των Νέων, καθώς εμφανίζει ποσοστό ανεργίας νέων εκτός των ορίων που θέτει ο 
Κανονισμός 1304/2013. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΓΠ-332/7-5-2014 έγγραφο της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής, η εκτίμηση του ποσοστού ανεργίας της ηλικιακής ομάδας 15-24 ετών για την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, λόγω μικρού δείγματος, παρουσιάζει συντελεστή μεταβλητότητας 13%, 
τιμή που καθιστά επισφαλή την εκτίμηση του ποσοστού ανεργίας, καθώς σύμφωνα με σχετικούς 
υπερβαίνουν το 8%. Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι το σύνολο της χώρας παρουσιάζει υψηλά 
ποσοστά ανεργίας των νέων, το πραγματικό ποσοστό στη συγκεκριμένη Περιφέρεια υπολογίζεται να 
είναι στα επίπεδα των λοιπών Περιφερειών. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και καθώς η Ελληνική Στατιστική Αρχή δεν διαθέτει διαθέσιμες 
εκτιμήσεις ανεργίας επαρκούς ακρίβειας σε επίπεδο NUTS2, επιλέγεται η αξιοποίηση της σχετικής 
δυνατότητας που παρέχει ο Κανονισμός 1304/2013, σχετικά με τη διάθεση ποσού έως 10% των 
κονδυλίων της ΠΑΝ στο σύνολο των περιοχών επιπέδου NUTS2 που περιλαμβάνονται στην 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανεργίας των νέων που 
διαμένουν στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.». Η αναφορά διατηρήθηκε στην 1η Αναθεώρηση του ΕΠ 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (2017). 
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Όσον αφορά στον αριθμό των συμμετεχόντων που έχει τεθεί ως στόχος για την 

υλοποίηση του συνόλου των δράσεων της ΠΑΝ πανελλαδικά στο τέλος της 

περιόδου (2023), αυτός ανέρχεται σε: 

 124.730 άτομα (Δείκτης 10301 Συμμετέχοντες έως 29 ετών) εκ των οποίων 

το 60% γυναίκες (74.622) και 40% άντρες (50.108).  

Πέραν των παραπάνω δεικτών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρακολούθηση της 

εφαρμογής της Εγγύησης για τη Νεολαία γίνεται μέσω της ετήσιας συλλογής 

στοιχείων σύμφωνα με τους ακόλουθους δείκτες:  

α) μακροοικονομικούς δείκτες (aggregate monitoring macroeconomic indicators), 

που αντλούν στοιχεία από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (LFS) της Ευρωπαϊκής 

Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat),  

β) δείκτες άμεσης παρακολούθησης (direct monitoring of YG delivery) που αντλούν 

διοικητικά στοιχεία απευθείας από τα κράτη μέλη και  

γ) δείκτες παρακολούθησης των ωφελουμένων μετά την έξοδό τους από το σχήμα 

της Εγγύησης για τη Νεολαία (follow-up of individuals who have exited the YG 

preparatory phase). 

Στη συνέχεια του παρόντος παρουσιάζονται συνοπτικά οι δράσεις της ΠΑΝ που 

υλοποιήθηκαν πριν το 2016, τα βασικά συμπεράσματα που εξήχθησαν και 

αποτέλεσαν την βάση για τον σχεδιασμό των δράσεων της ΠΑΝ κατά την περίοδο 

2016 – 2018, καθώς και οι δράσεις της περιόδου αξιολόγησης.  

 

2.5 Συμπεράσματα επί του Σχεδιασμού της ΠΑΝ για την περίοδο 2016-2108 

Ο σχεδιασμός των δράσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων κατά 

την περίοδο αναφοράς της παρούσας αξιολόγησης (2016-2018) ακολούθησε τη 

γενική προσέγγιση του αρχικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» 

(2014), ως εθνική εξειδίκευση της Youth Employment Initiative (Y.E.I.). Στο πλαίσιο 

αυτό, η γενική στόχευση της ΠΑΝ, ως τμήμα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8.2 

«Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων, ειδικότερα για αυτούς που 

βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης» εντός του Άξονα 

Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 

29 ετών», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 2014-2020», αφορούσε στην ανάσχεση της αυξανόμενης ανεργίας των 

ΕΑΕΚ, λαμβάνοντας υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανεργίας στη χώρα και 

προσαρμοζόμενη κατάλληλα. Στη λογική αυτή, συμπεριέλαβε στο σχεδιασμό της, 

κατ’ εφαρμογή της σχετικής πρόβλεψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους νέους 

μεταξύ 25-29 ετών. Ακολουθώντας την ίδια προσέγγιση της εξυπηρέτησης των 

εθνικών αναγκών και προσαρμογής στις εθνικές ειδικές συνθήκες, ο σχεδιασμός 
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περιέλαβε ειδικές προβλέψεις για τις άμεσα επηρεαζόμενες ομάδες, όπως οι 

γυναίκες 18-24 και 25-29 ετών που παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις στην 

απασχολησιμότητα συγκριτικά με τους άντρες των ίδιων ηλικιακών ομάδων( 

σύμφωνα με τον σχεδιασμό προβλέπεται αυξημένο ποσοστό 60% συμμετοχής στις 

δράσεις). Άλλο στοιχείο εξειδίκευσης του σχεδιασμού κατά την περίοδο 2016-2018, 

ήταν η εισαγωγή τομεακών δράσεων σε υποσχόμενους τομείς αιχμής της 

οικονομίας όπως η αλυσίδα παραγωγής, το λιανικό εμπόριο, το εξαγωγικό εμπόριο 

πρωτογενούς παραγωγής και οι ΤΠΕ, οι οποίες περιλάμβαναν και ενέργειες 

πιστοποίησης, ενώ αξιοσημείωτη ήταν και η εισαγωγή των τομεακών δράσεων 

εστιαζόμενων σε συγκεκριμένες περιφέρειες ευρύτερα υψηλής ανεργίας (Ηπείρου, 

Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, και Ανατολικής 

Μακεδονίας, Θράκης). Διαχειριστικά δεν καταγράφονται αλλαγές, καθώς η 

περίοδος αναφοράς κάλυπτε κυρίως νέες δράσεις, ενώ ως προς το ζήτημα της 

επιλογής των φορέων υλοποίησης των δράσεων της ΠΑΝ, αυτή κρίνεται 

αντιπροσωπευτική και επαρκής σε επίπεδο σχεδιασμού. 

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα δεδομένα του κοινωνικού και οικονομικού 

περιβάλλοντος που παρατέθηκαν παραπάνω (πολύ υψηλά επίπεδα ανεργίας εν 

γένει αλλά και Νέων και Νέων ΕΑΕΚ, περιοριστικές οικονομικές πολιτικές δαπανών 

ιδιαίτερα στο Δημόσιο Τομέα καθώς και συρρίκνωση του ΑΕΠ της χώρας), 

συμπεραίνεται ότι ο σχεδιασμός της ΠΑΝ προσπάθησε να αντιμετωπίσει το έλλειμα 

ειδικών ομάδων και κλάδων υψηλής σημασίας για την εθνική οικονομία, 

αποσκοπώντας να αποτελέσει παράλληλα όχημα κοινωνικής πολιτικής αλλά και 

επανεκκίνησης της οικονομίας εν γένει, στοχεύοντας παράλληλα σε περιφέρειες 

άμεσου προβλήματος.   
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3 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ) ΩΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ  

3.1 Η περίοδος 2014-2015 της ΠΑΝ στην Ελλάδα και η διασύνδεση των δράσεων 

της περιόδου 2016 – 2018 βάσει της πρώτης αξιολόγησης 

Κατά την πρώτη περίοδο αναφοράς υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες Πράξεις:  

1. Επιταγή Εισόδου για νέους 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες 

Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου. (Κωδικός ΟΠΣ 

5000240) 

2. Επιταγή Εισόδου για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες 

Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου. (Κωδικός ΟΠΣ 

5000246) 

3. Επιταγή Εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον Κλάδο 

του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, στις 8 Περιφέρειες 

Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες 

Σταδιακής Εισόδου. (Κωδικός ΟΠΣ 5000084) 

4. Πρόγραμμα Μαθητείας στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ για νέους 15-24 στις 8 Περιφέρειες 

Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες 

Σταδιακής Εισόδου. (Κωδικός ΟΠΣ 5000117) 

Οι Πράξεις περιλάμβαναν προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης, πρακτική άσκηση 

και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης. Η πρώτη αξιολόγηση 

της ΠΑΝ (2015) οδήγησε στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασματικών παρατηρήσεων 

και προτάσεων20, αποκωδικοποιώντας την εμπειρία των συμμετεχόντων και των 

αρμοδίων αρχών με απώτερο στόχο τον σχεδιασμό πιθανών μελλοντικών δράσεων 

της ΠΑΝ. Τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την πρώτη 

αξιολόγηση και τα οποία θα εξετασθούν ως προς την αξιοποίηση τους κατά την 

αξιολόγηση των δράσεων που υλοποιήθηκαν μετά από το 2015 (περίοδος λήξης της 

πρώτης αξιολόγησης), συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

 Υφίσταται ανάγκη:  

o σύζευξης των αναγκών των ωφελούμενων με τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. Η μέχρι το 2015 μη σύζευξη των αναγκών των 

ωφελουμένων με την αγορά εργασίας αποδόθηκε κυρίως στην 

                                                           
20

 Τα συμπεράσματα αυτά διεξήχθησαν μετά από σύνθεση των ποσοτικών, αλλά και ποιοτικών 
δεδομένων που ελήφθησαν κατά την πρωτογενή έρευνα (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις 
ωφελουμένων και εμπλεκομένων φορέων). 
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έλλειψη οργανωμένων συστημάτων διάγνωσης των αναγκών της, 

ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.  

o συστηματοποίησης της διαδικασίας ανατροφοδότησης 

ωφελούμενου - παρόχου κατάρτισης - επιχείρησης υποδοχής, ώστε 

να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη ροή πληροφορίας η οποία 

θα δύναται να αξιοποιηθεί από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους 

φορείς. 

o εξειδίκευσης των προγραμμάτων συναρτήσει των προοπτικών 

απασχόλησης και του περιορισμού των προγραμμάτων «γενικού 

ενδιαφέροντος», κυρίως σε ό,τι αφορά στη θεωρητική κατάρτιση.  

o κεντρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης συγκροτημένων 

προγραμμάτων σπουδών, εκπαιδευτικού υλικού και προδιαγραφών 

επιλογής εκπαιδευτών.  

o ενίσχυσης των προδιαγραφών ποιότητας σύμφωνα με: 

 το σύστημα αξιολόγησης των παρόχων κατάρτισης,  

 τη συγκρότηση πλαισίων μεθοδολογίας, προγραμμάτων 

σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και διαδικασιών 

συμβουλευτικής, που να δεσμεύουν τους παρόχους 

κατάρτισης, 

 την εξειδίκευση των δράσεων, 

 την πρόσβαση σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, 

 τα αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου, 

 τον περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών,  

 την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν 

καταχρηστικών πρακτικών από τους παρόχους κατάρτισης ή 

τις επιχειρήσεις. 

 Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά των ομάδων 

ωφελούμενων και ιδιαίτερα το κριτήριο της ηλικιακής ομάδας σε όλη τη 

διαδικασία θεωρητικής κατάρτισης – πρακτικής άσκησης – προσφοράς 

απασχόλησης (τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τη διάρκεια).  

 Η απουσία δράσεων για ομάδες με περιορισμένη πρόσβαση στα συστήματα 

κατάρτισης, μαθητείας και πρακτικής άσκησης. 

 Απαιτείται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων που θα αντανακλούν τις 

προτεραιότητες και τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής για την 
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απασχόληση «Ευρώπη 2020» που αφορούν τα θέματα μαθητείας, 

κατάρτισης και πιστοποίησης. 

Κατά την παρούσα αξιολόγηση, κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί ο βαθμός 

εφαρμογής των προτάσεων σε επίπεδο σχεδιασμού των δράσεων που 

υλοποιήθηκαν σε όλη την  μεταγενέστερη της πρώτης αξιολόγησης περίοδο.  

Σε μία πρώτη επισκόπηση των δράσεων που εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν μετά 

την περίοδο της πρώτης αξιολόγησης, διαπιστώνεται ότι ο σχεδιασμός της ΠΑΝ 

έλαβε υπόψη του αρκετά από τα παραπάνω στοιχεία, ειδικότερα σε ότι αφορά στην 

στόχευση των δράσεων και στην εξειδίκευσή τους βάσει των σύγχρονων αναγκών 

της αγοράς εργασίας και των χαρακτηριστικών των ωφελουμένων ανά ηλικιακή 

ομάδα (επέκταση δράσεων στην ηλικιακή ομάδα έως 24 ετών και διαφοροποίηση 

του περιεχομένου τους).  

Άλλο στοιχείο το οποίο λήφθηκε υπόψη κατά την υλοποίηση των δράσεων της ΠΑΝ 

κατά την περίοδο 2016-2018 αφορούσε στον κεντρικό σχεδιασμό του υλικού 

κατάρτισης, όπου κεντρική δημόσια υπηρεσία αναλάμβανε το ρόλο του διοικητικού 

σχεδιασμού και παράλληλα ειδικευμένος φορέας αναλάμβανε τις ενέργειες της 

υλοποίησης της κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης, καθώς και της 

πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο των Κλαδικών 

Πράξεων Κατάρτισης, ο σχεδιασμός περιλάμβανε τη συνεργασία με τα εμπλεκόμενα 

στον εκάστοτε κλάδο μέρη με σκοπό τον προσδιορισμό και την ένταξη δεξιοτήτων 

στην κατάρτιση, οι οποίες με τη σειρά τους θα καθιστούσαν ελκυστικούς για τις 

επιχειρήσεις τους συμμετέχοντες. 

3.2 Η δεύτερη περίοδος υλοποίησης της ΠΑΝ στην Ελλάδα (2016 – 2018) 

Η περίοδος 2016 -2018 αποτελεί τη δεύτερη περίοδο εφαρμογής της Πρωτοβουλίας 

για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), όπως αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ 

«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-

202021.  

Κατά την αξιολογούμενη περίοδο, η υλοποίηση της ΠΑΝ αφορούσε τόσο τη 

συνέχιση χρηματοδότησης προϋπαρχουσών Πράξεων22 («Επιταγή εισόδου για 

νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για 

απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»), όσο και την ένταξη νέων πράξεων.  

                                                           
21

 Η υλοποίηση της κατά την περίοδο αναφοράς της αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε βάσει του 
περιεχομένου της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης. της 30

ης
 Δεκεμβρίου 2015 και του 

επικαιροποιημένου ΕΠ (2017) 
22

 Κατά την περίοδο αναφοράς, παρά το γεγονός ότι οι Πράξεις: Επιταγή εισόδου για νέους 18 έως 24 
ετών & 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, ως επίσης η 
Πράξη Πρόγραμμα Μαθητείας του ΟΑΕΔ για νέους 15-24 ετών έχουν ολοκληρωθεί ως προς το 
φυσικό τους αντικείμενο, συνεχίζουν να είναι ενεργές, καθώς εκκρεμεί η ολοκλήρωσή τους ως προς 
το οικονομικό αντικείμενο σε επίπεδο διαχείρισης. 
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Ειδικότερα, οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στόχευαν κυρίως στη βιώσιμη ένταξη 

στην αγορά εργασίας των ατόμων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης 

(ΕΑΕΚ) διακριτά ανά ηλικιακή ομάδα (15-24 ετών και 25-29 ετών23), λαμβάνοντας 

υπόψη και το Εθνικό Σχέδιο «Εγγύηση για την Νεολαία». Πέραν της ηλικίας των 

συμμετεχόντων, κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων ελήφθησαν 

υπόψη το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, οι ανάγκες κατάρτισης και ενίσχυσης των 

εργασιακών τους προοπτικών, η ανάγκη ταχείας και βιώσιμης ένταξής τους στην 

αγορά εργασίας, καθώς επίσης οι ειδικότερες ανάγκες παρέμβασης σε εθνικό και 

κλαδικό/ τομεακό επίπεδο (διασύνδεση με την αγορά εργασίας). 

Με βάση τις παραπάνω ανάγκες (οι οποίες διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης 

αξιολόγησης των δράσεων της ΠΑΝ), κατά την εξετασθείσα περίοδο 2016-2018 

δόθηκε έμφαση σε δράσεις κατάρτισης (θεωρητικής – πρακτικής), οι οποίες 

περιελάμβαναν επιπλέον ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης/ καθοδήγησης 

των συμμετεχόντων, καθώς και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας βάσει των 

σύγχρονων σε τοπικό ή κλαδικό επίπεδο αναγκών. Σημειώνεται ότι σημαντικός 

αριθμός πράξεων εμπεριείχε δράσεις πιστοποίησης. 

Ο πλέον χαρακτηριστικός τύπος δράσης της περιόδου 2016-2018 ήταν οι Πράξεις 

κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-

24 ετών σε εξειδικευμένους κλάδους (αλυσίδα παραγωγής, λιανικό εμπόριο, 

εξαγωγικό εμπόριο εστιασμένο στην πρωτογενή παραγωγή, ΤΠΕ). Με τις εν λόγω 

Πράξεις: 

- Διαφοροποιήθηκαν οι δράσεις ανά ηλικιακή ομάδα και δόθηκε περισσότερο 

έμφαση στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών (κατάρτισης, πρακτικής 

άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης) στους άνεργους νέους 18-24 

ετών. 

- Εντάθηκε η συνέργεια με τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς 

(επιχειρήσεις και συλλογικά όργανα) των επιμέρους κλάδων.  

- Εισήχθη η περιφερειακή διάσταση της ΠΑΝ, με την υλοποίηση Πράξεων σε 

επιλεγμένες περιφέρειες της χώρας (Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, 

Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, και Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης) 

αρκετές από τις οποίες, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, αντιμετωπίζουν 

ιδιαίτερα έντονο το πρόβλημα της ανεργίας των ΕΑΕΚ. 

Κατά την περίοδο 2016-2018 δεν συνεχίστηκαν μέτρα της ΠΑΝ σχετικά με την 

αυτοαπασχόληση. Το δεύτερο εξάμηνο του 2018 εντάχθηκε η νέα Πράξη «Πιλοτικό 

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων Ανέργων Νέων 18-29 ετών». 

                                                           
23

 Η Ελλάδα, με δεδομένο το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανεργίας στους νέους 25-29 ετών, έκανε 
χρήση του δικαιώματος της για την επέκταση της εφαρμογής Δράσεων της ΠΑΝ στην εν λόγω ομάδα. 
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Οι υπόλοιπες Πράξεις (Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 18-

24 ετών και 25-29 ετών), αποτέλεσαν δράσεις προσωποποιημένης παρέμβασης, 

δίνοντας ειδική έμφαση σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού και αξιοποιώντας 

συμβουλευτικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (λ.χ. επικαιροποίηση του ατομικού σχεδίου 

δράσης (ΑΣΔ) από εργασιακό σύμβουλο σε ΚΠΑ ΟΑΕΔ). 

Κατά το διάστημα αναφοράς της αξιολόγησης, η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση 

των Νέων περιλαμβάνει 14 (δεκατέσσερεις) ενταγμένες Πράξεις (Πίνακας 3-1), 10 

(δέκα) εκ των οποίων υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται εντός του διαστήματος 

αναφοράς της τρέχουσας αξιολόγησης24, 3 ολοκληρώθηκαν εντός του 

συγκεκριμένου διαστήματος έχοντας αξιολογηθεί κατά την 1η Αξιολόγηση25, ενώ 1 

(μία) Πράξη έχει ενταχθεί26, αλλά υλοποιείται εκτός της περιόδου αξιολόγησης και 

θα αξιολογηθεί μόνο ως προς το περιεχόμενο της Πράξης Ένταξης και τους στόχους 

της. Οι Πράξεις υπάγονται στην κατηγορία «103-Διατηρήσιμη ένταξη στην αγορά 

εργασίας των νέων, ιδίως εκείνων που δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν ούτε 

καταρτίζονται, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 

του κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, 

μεταξύ άλλων και μέσω της υλοποίησης της εγγύησης για τους νέους». 

                                                           
24

 Κωδικοί ΟΠΣ 5000084, 5000585, 5000618, 5008046, 5007886, 5007947, 5007944, 5007852, 
5007856 και 5007859. 
25

 Κωδικοί ΟΠΣ 5000117, 5000240 και 5000246. 
26

 Κωδικός ΟΠΣ 5023650. 



 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝ 2018 63 

Πίνακας 3-1 Ενταγμένες πράξεις ΠΑΝ (2018) 

Πράξη Κωδικός 
ΟΠΣ 

Τιμή Στόχος 
Πράξης   

Φορέας Υλοποίησης Αντικείμενο κατάρτισης Θεωρία Πρακτική Πιστοποίηση 
Προσόντων 

Χρονική Διάρκεια 

Πρόγραμμα Μαθητείας 
στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ για νέους 

15-24
27

 

5000117 3.900 
Συμμετέχοντες 
έως 24 ετών  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
(ΟΑΕΔ) 

  

Κύριος στόχος της πράξης είναι η 
ένταξη στην επαγγελματική 

εκπαίδευση, νέων ηλικίας 15-24 
ετών μέσω της συμμετοχής σε 
προγράμματα Μαθητείας που 
υλοποιούνται στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ. 

Χ Χ - 4 Εξάμηνα Θεωρητική 
Κατάρτιση 

4 Εξάμηνα Πρακτική 
Άσκηση 

Επιταγή εισόδου για 
νέους έως 29 ετών σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις 

στον κλάδο του 
τουρισμού για απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας 

5000084 5.200 
Συμμετέχοντες 

έως 24 ετών 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η Πράξη αφορά την παροχή 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης σε περίπου 8.000 

άνεργους νέους σε οριζόντια και 
εξειδικευμένα θεματικά 

αντικείμενα καθώς και πρακτική 
άσκηση σε επιχειρήσεις του 

Τουριστικού τομέα της οικονομίας. 
Στο πλαίσιο της Πράξης 

περιλαμβάνονται ενέργειες 
Πιστοποίησης προσόντων των 

Ωφελούμενων. 

Χ Χ Χ 80 ώρες Θεωρητική 
Κατάρτιση 

420 ώρες Πρακτικής 
Άσκησης σε 2 Φάσεις: 

Α’ Φάση: 200 ώρες που 
αφορούν στην ομαλή 

ένταξη και ενσωμάτωση 
του ωφελούμενου-
καταρτιζόμενου στο 

εργασιακό περιβάλλον της 
επιχείρησης 

Β’ Φάση: 220 ώρες που 
αφορούν σε δεξιότητες 
που συνδέονται με τις 

προδιαγραφές της θέσης 
πρακτικής άσκησης. 

Η διάρκεια της Πρακτικής 
Άσκησης δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τους 6 μήνες. 

2.800 
Συμμετέχοντες 

25-29 ετών 

Επιταγή εισόδου για 
νέους 18 έως 24 ετών σε 

5000240 12.000 
Συμμετέχοντες 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η 
παροχή σε 12.000 περίπου 

Χ Χ - Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ 
80 ώρες Θεωρητική 

                                                           
27

 Η Δράση υλοποιήθηκε εκτός του διαστήματος αναφοράς της παρούσης και έχει αξιολογηθεί στο πλαίσιο της 1
ης

 Εξωτερικής Αξιολόγησης. 
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Πράξη Κωδικός 
ΟΠΣ 

Τιμή Στόχος 
Πράξης   

Φορέας Υλοποίησης Αντικείμενο κατάρτισης Θεωρία Πρακτική Πιστοποίηση 
Προσόντων 

Χρονική Διάρκεια 

ιδιωτικές επιχειρήσεις για 
απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας
28

 

έως 24 ετών ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

άνεργους νέους (απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ 
και απόφοιτοι υποχρεωτικής, 

δευτεροβάθμιας και 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 

ηλικίας από 18 έως 24 ετών 
υπηρεσιών συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης 

Κατάρτιση 
420 ώρες Πρακτική 

Άσκηση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ - 

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ) 

Απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ 
Δευτεροβάθμιας / 

Μεταδευτεροβάθμιας 
120 ώρες Θεωρητική 

Κατάρτιση 
380 ώρες Πρακτική 

Άσκηση 

Επιταγή εισόδου για 
νέους 25 έως 29 ετών σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις για 
απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας
29

 

5000246 30.000 
Συμμετέχοντες 

25-29 ετών 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ - 

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ) 

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η 
παροχή σε περίπου 30.000 

άνεργους νέους ηλικίας από 25 έως 
29 ετών υπηρεσιών συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης. 

Χ Χ - 80 ώρες Θεωρητική 
Κατάρτιση 

450 ώρες Πρακτική 
Άσκηση 

Πρόγραμμα Απόκτησης 
Εργασιακής Εμπειρίας για 

νέους 18-24 ετών 

5000585 10.000 
Συμμετέχοντες 

έως 24 ετών 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
(ΟΑΕΔ) 

Σκοπός του προγράμματος είναι η 
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 
καθώς και επαγγελματικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων, από 
10.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-

24 ετών αποφοίτων 
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, που παραμένουν 
εκτός αγοράς εργασίας 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε 
να διευκολυνθεί η είσοδός τους 

στην αγορά εργασίας. 

- Χ - 4 μήνες 

                                                           
28

 Η Δράση υλοποιήθηκε εκτός του διαστήματος αναφοράς της παρούσης και έχει αξιολογηθεί στο πλαίσιο της 1
ης

 Εξωτερικής Αξιολόγησης. 
29

 Η Δράση υλοποιήθηκε εκτός του διαστήματος αναφοράς της παρούσης και έχει αξιολογηθεί στο πλαίσιο της 1
ης

 Εξωτερικής Αξιολόγησης. 
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Πράξη Κωδικός 
ΟΠΣ 

Τιμή Στόχος 
Πράξης   

Φορέας Υλοποίησης Αντικείμενο κατάρτισης Θεωρία Πρακτική Πιστοποίηση 
Προσόντων 

Χρονική Διάρκεια 

Πρόγραμμα Απόκτησης 
Εργασιακής Εμπειρίας για 

νέους 25-29 ετών 

5000618 3.000 
Συμμετέχοντες 

25-29 ετών 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
(ΟΑΕΔ) 

Σκοπός του προγράμματος είναι η 
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 
καθώς και επαγγελματικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων, από 3.000 
άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών 

αποφοίτων δευτεροβάθμιας και 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που 

παραμένουν εκτός αγοράς 
εργασίας εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί 
η είσοδός τους στην αγορά 

εργασίας. 

- Χ - 4 μήνες 

Δράσεις Κατάρτισης, 
Πιστοποίησης και 
Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης για 

Ανέργους Νέους 18-24 
ετών στον Τομέα των 

Τεχνολογιών 
Πληροφορικής Και 

Επικοινωνιών 

5008046 1.000 
Συμμετέχοντες 

έως 24 ετών 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η 
παροχή σε 1.000 νέους ηλικίας 18-

24 ετών, ανέργους εκτός δομών 
εκπαίδευσης, απασχόλησης ή 
κατάρτισης, συμβουλευτικής 
καθοδήγησης, κατάρτισης σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 
και πιστοποίησης των 

επαγγελματικών προσόντων, στο 
αντικείμενο των ΤΠΕ. 

Χ Χ Χ 120 ώρες Θεωρητική 
Κατάρτιση 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

260 ώρες Πρακτική 
Άσκηση 

Δράσεις κατάρτισης, 
πρακτικής άσκησης, 
συμβουλευτικής και 

πιστοποίησης για 
άνεργους νέους 18-24 
ετών στον τομέα του 
λιανικού εμπορίου 

5007886 4.000 
Συμμετέχοντες 

έως 24 ετών 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η 
παροχή σε 4.000 νέους ηλικίας 18-

24 ετών, ανέργους εκτός δομών 
εκπαίδευσης, απασχόλησης ή 
κατάρτισης, συμβουλευτικής 
καθοδήγησης, κατάρτισης σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 

Χ Χ Χ 120 ώρες Θεωρητική 
Κατάρτιση 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

260 ώρες Πρακτική 
Άσκηση 
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Πράξη Κωδικός 
ΟΠΣ 

Τιμή Στόχος 
Πράξης   

Φορέας Υλοποίησης Αντικείμενο κατάρτισης Θεωρία Πρακτική Πιστοποίηση 
Προσόντων 

Χρονική Διάρκεια 

Δράσεις Κατάρτισης, 
Πιστοποίησης και 
Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης για 

Άνεργους Νέους 18-24 
ετών στον τομέα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας – 
Logistics 

5007947 500 
Συμμετέχοντες 

έως 24 ετών 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η 
παροχή σε 500 νέους ηλικίας 18-24 

ετών, ανέργους εκτός δομών 
εκπαίδευσης, απασχόλησης ή 
κατάρτισης, συμβουλευτικής 
καθοδήγησης, κατάρτισης σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 

Χ Χ Χ 120 ώρες Θεωρητική 
Κατάρτιση 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

260 ώρες Πρακτική 
Άσκηση 

Δράσεις κατάρτισης, 
πιστοποίησης και 
συμβουλευτικής 
υποστήριξης για 

άνεργους νέους 18-24 
ετών στον τομέα του 

εξαγωγικού εμπορίου 
προϊόντων με έμφαση 
στον πρωτογενή τομέα 

5007944 900 
Συμμετέχοντες 

έως 24 ετών 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η 
παροχή σε 900 νέους ηλικίας 18-24 

ετών, ανέργους εκτός δομών 
εκπαίδευσης, απασχόλησης ή 
κατάρτισης, συμβουλευτικής 
καθοδήγησης, κατάρτισης σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 

Χ Χ Χ 120 ώρες Θεωρητική 
Κατάρτιση 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

260 ώρες Πρακτική 
Άσκηση 

ΕΕΔΕ - Κατάρτιση, 
πιστοποίηση και 

συμβουλευτική με στόχο 
την ενδυνάμωση των 

δεξιοτήτων ανέργων νέων 
18-24 ετών σε ειδικότητες 

του τομέα του 
εξαγωγικού εμπορίου 
προϊόντων, με έμφαση 
στον πρωτογενή τομέα 

της παραγωγής 

5007852 3.600 
Συμμετέχοντες 

έως 24 ετών 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η 
παροχή σε 3.600 νέους ηλικίας 18-

24 ετών, ανέργους εκτός δομών 
εκπαίδευσης, απασχόλησης ή 
κατάρτισης, συμβουλευτικής 
καθοδήγησης, κατάρτισης σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 

Χ Χ Χ 120 ώρες Θεωρητική 
Κατάρτιση 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) 

260 ώρες Πρακτική 
Άσκηση 
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Πράξη Κωδικός 
ΟΠΣ 

Τιμή Στόχος 
Πράξης   

Φορέας Υλοποίησης Αντικείμενο κατάρτισης Θεωρία Πρακτική Πιστοποίηση 
Προσόντων 

Χρονική Διάρκεια 

ΕΕΔΕ - Κατάρτιση, 
πιστοποίηση και 

συμβουλευτική με στόχο 
την ενδυνάμωση των 

δεξιοτήτων άνεργων νέων 
18-24 ετών σε ειδικότητες 

του τομέα της 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας – 

Logistics 

5007856 2.000 
Συμμετέχοντες 

έως 24 ετών 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η 
παροχή σε 2.000 νέους ηλικίας 18-

24 ετών, ανέργους εκτός δομών 
εκπαίδευσης, απασχόλησης ή 
κατάρτισης, συμβουλευτικής 
καθοδήγησης, κατάρτισης σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 

Χ Χ Χ 120 ώρες Θεωρητική 
Κατάρτιση 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) 

260 ώρες Πρακτική 
Άσκηση 

ΣΕΠΕ - Κατάρτιση, 
Πιστοποίηση και 

Συμβουλευτική με στόχο 
την ενδυνάμωση των 
δεξιοτήτων Άνεργων 
Νέων 18-24 ετών σε 

ειδικότητες του τομέα 
Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

5007859 3.000 
Συμμετέχοντες 

έως 24 ετών 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η 
παροχή σε 3.000 νέους ηλικίας 18-

24 ετών, ανέργους εκτός δομών 
εκπαίδευσης, απασχόλησης ή 
κατάρτισης, συμβουλευτικής 
καθοδήγησης, κατάρτισης σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 

Χ Χ Χ 120 ώρες Θεωρητική 
Κατάρτιση 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕ) 

260 ώρες Πρακτική 
Άσκηση 

Πιλοτικό Πρόγραμμα 
Υποστήριξης 

Επιχειρηματικών Σχεδίων 

5023650 1.050 
Συμμετέχοντες 

έως 24 ετών 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Σκοπός της Πράξης είναι η 
ενίσχυση των δυνατοτήτων 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

Χ - - 2 μήνες 
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Πράξη Κωδικός 
ΟΠΣ 

Τιμή Στόχος 
Πράξης   

Φορέας Υλοποίησης Αντικείμενο κατάρτισης Θεωρία Πρακτική Πιστοποίηση 
Προσόντων 

Χρονική Διάρκεια 

Ανέργων Νέων 18-29 
ετών

30
 

1.950 
Συμμετέχοντες 

25-29 ετών 

(ΟΑΕΔ) ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, 
μέσω της υποστήριξης τους στην 

εκπόνηση επιχειρηματικών 
σχεδίων στο πλαίσιο ενός ενιαίου 

περιβάλλοντος συμβουλευτικής και 
καθοδήγησης. Αντικείμενο της 

πράξης αποτελεί η παροχή 
υπηρεσιών καθοδήγησης σε 3.000 
άνεργους νέους ηλικίας 18-29 ετών 
για την ωρίμανση επιχειρηματικών 

ιδεών και τη διαμόρφωση 
βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων 

 

                                                           
30

 Η Δράση υλοποιείται εκτός της περιόδου αξιολόγησης και αξιολογείται μόνο ως προς το περιεχόμενο της Πρόσκλησης και τους στόχους της. 
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Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση του περιεχομένου των υλοποιηθέντων Πράξεων της 

ΠΑΝ για την περίοδο 2016-2018.  

Οι Πράξεις “Πρόγραμμα Μαθητείας στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ για νέους 15-24 (Κωδικός ΟΠΣ 

5000117)”, “Επιταγή εισόδου για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για 

απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (Κωδικός ΟΠΣ 5000240)” και “Επιταγή εισόδου για 

νέους 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 

(Κωδικός ΟΠΣ 5000246)” πραγματοποιήθηκαν κυρίως στο πλαίσιο της πρώτης 

περιόδου υλοποίησης της ΠΑΝ (2015 με ολοκλήρωση το χρονικό διάστημα του Α΄ 

Εξαμήνου του 2016) και έχουν αξιολογηθεί ήδη στην Α΄ Εξωτερική Αξιολόγηση. 

  

3.2.1 Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο 

του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας  

Στοιχεία Πράξης Ένταξης 

Κωδικός ΟΠΣ 5000084 

Δικαιούχος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Εταίρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ωφελούμενοι βάση Ένταξης 8.000 

Π/Υ Πράξης 29.574.918  

Ημερομηνία Έναρξης 16/12/2014 

Ημερομηνία Ένταξης 26/02/2016 

Ημερομηνία Λήξης 31/12/2018 

 

Δείκτες Εκροών 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΑΝΔΡΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

T4844  Συμμετέχοντες 
έως 24 ετών 

Αριθμός N/A 5.200 2.080 3.120 

T4845  Συμμετέχοντες 
25-29 ετών 

Αριθμός N/A 2.800 1.120 1.680 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

T4844  Συμμετέχοντες 
έως 24 ετών  

Αριθμός Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2465   

Μετάβαση 1405   
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΑΝΔΡΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1330   

T4845 Συμμετέχοντες 
25-29 ετών 

Αριθμός Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1290   

Μετάβαση 800   

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

710   

 

Δείκτες Αποτελέσματος 

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1.263 2.705 3.968 

*Βάσει στοιχείων CR03 

 

Φυσικό αντικείμενο της πράξης  

Η Πράξη «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 

στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»31, υλοποιήθηκε από 

το ΙΝ.ΣΕΤΕ ως δικαιούχο και την ΕΕΔΕ ως εταίρο. Η Πράξη αφορούσε στην παροχή 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε περίπου 8.000 άνεργους νέους σε 7 

οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα, καθώς και στην πρακτική άσκηση σε 

επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα. Στο πλαίσιο της Πράξης περιλαμβάνονταν 

ενέργειες πιστοποίησης προσόντων των ωφελουμένων.  Ειδικότερα, 

πραγματοποιήθηκαν 2 κύκλοι με ενέργειες κατάρτισης μέσω του συστήματος voucher 

ως εξής:  

 Α΄ κύκλος για 1350 περίπου ωφελούμενους, και, 

 Β΄ κύκλος για 6650 περίπου ωφελούμενους. 

Κάθε κύκλος περιλάμβανε 80 ώρες Θεωρητική Κατάρτιση και 420 ώρες Πρακτικής 

Άσκησης σε 2 Φάσεις: 

 Α’ Φάση: 200 ώρες που αφορούν στην ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του 

ωφελούμενου-καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης 

                                                           
31

 Η Πράξη υλοποιήθηκε σύμφωνα με το σύστημα των Επιταγών Εισόδου στην αγορά εργασίας (training 
vouchers), όπως ορίζεται στο άρθρου 2 της με αρ. 1.5188/οικ 3.966/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) 
ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ. 
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 Β’ Φάση: 220 ώρες που αφορούν σε δεξιότητες που συνδέονται με τις 

προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης. 

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τους 6 μήνες. 

Οικονομικό Αντικείμενο της πράξης 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΔ ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ (% 

ΑΞΟΝΑ) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(ΣΥΝ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΔ) 

ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ) 

29.574.918  0,87216830 29.109.798,00 20.260.231,36 72676.1 20.187.555,26 

 

3.2.2 Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 18-24 ετών  

Στοιχεία Πράξης Ένταξης 

Κωδικός ΟΠΣ 5000585 

Δικαιούχος ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)  

Εταίρος - 

Ωφελούμενοι βάση Ένταξης 10.000 

Π/Υ Πράξης 17.115.000  

Ημερομηνία Έναρξης 31/05/2016 

Ημερομηνία Ένταξης 31/05/2016 

Ημερομηνία Λήξης 31/10/2018 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΑΝΔΡΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

T4844  Συμμετέχοντες 
έως 24 ετών 

Αριθμός N/A 10.000 4.000 6.000 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

T4844  Συμμετέχοντες 
έως 24 ετών  

Αριθμός Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

4.725   

Μετάβαση 2.308   

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2.967   
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Δείκτες Αποτελέσματος*  

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

523 1575 2098 

*Βάσει στοιχείων ΟΑΕΔ 

 

Φυσικό αντικείμενο της πράξης  

Σκοπός του προγράμματος ήταν η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, καθώς και 

επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, από 10.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 

ετών αποφοίτων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΑΕΚ, ώστε να 

διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Βάση των αποφάσεων ένταξης, 

προτεραιότητα δόθηκε στους μακροχρόνια ανέργους και στους πτυχιούχους 

ειδικοτήτων υψηλής ανεργίας και το πρόγραμμα απευθυνόταν σε ιδιωτικούς φορείς 

που ασκούσαν οικονομική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο της Πράξης, απαιτούνταν 

διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και επικαιροποίησης του ατομικού σχεδίου 

δράσης (ΑΣΔ) από εργασιακό σύμβουλο σε ΚΠΑ ΟΑΕΔ.  

Η διάρκεια του προγράμματος οριζόταν στους τέσσερις (4) μήνες και προέβλεπε την 

τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα της ειδίκευσης των ασκούμενων για απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας.  

Οικονομικό Αντικείμενο της πράξης 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ (% 

ΑΞΟΝΑ) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(ΣΥΝ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΔ) 

ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ) 

17.115.000,00 0,87216830 17.115.000,00 - - - 

 

3.2.3 Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 25-29 ετών 

Στοιχεία Πράξης Ένταξης 

Κωδικός ΟΠΣ 5000618 

Δικαιούχος ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)  

Εταίρος - 

Ωφελούμενοι βάση Ένταξης 3.000 

Π/Υ Πράξης 5.990.275  
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Ημερομηνία Έναρξης 31/05/2016 

Ημερομηνία Ένταξης 22/02/2016 

Ημερομηνία Λήξης 31/10/2018 

 

Δείκτες Εκροών  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΑΝΔΡΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

T4845  Συμμετέχοντες 
25-29 ετών  

Αριθμός N/A 3.000 1.200 1.800 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

T4845  Συμμετέχοντες 
25-29 ετών  

Αριθμός Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.537   

Μετάβαση 659   

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

804   

 

Δείκτες Αποτελέσματος 

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

319 664 918 

*Βάσει στοιχείων ΟΑΕΔ 

 

Φυσικό αντικείμενο της πράξης  

Σκοπός του προγράμματος ήταν η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας καθώς και 

επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, από 3.000 άνεργους νέους ΕΑΕΚ ηλικίας 

25-29 ετών, απόφοιτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τη 

διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας.  

Έμφαση δόθηκε στους μακροχρόνια άνεργους και στους γονείς ανήλικων τέκνων, με 

απόλυτη προτεραιότητα στις γυναίκες με ανήλικα παιδιά. Στο πλαίσιο της πράξης 

απαιτούνταν διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και επικαιροποίησης του 

ατομικού σχεδίου δράσης (ΑΣΔ) από εργασιακό σύμβουλο σε ΚΠΑ ΟΑΕΔ. Το 

πρόγραμμα απευθυνόταν σε ιδιωτικούς φορείς που ασκούσαν οικονομική 

δραστηριότητα.  

Η διάρκεια του προγράμματος οριζόταν στους τέσσερις (4) μήνες και με τοποθέτηση σε 
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θέσεις του τομέα της ειδίκευσης των ασκούμενων για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.  

 

Οικονομικό Αντικείμενο της πράξης 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΔ ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ (% 

ΑΞΟΝΑ) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(ΣΥΝ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΔ) 

ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ) 

5.990.275,00 0,87216830 5.990.275,00 - - - 

 
3.2.4 Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε 

ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας 

Η ενέργεια απέβλεπε στη βελτίωση των διαδικασιών ένταξης στην αγορά εργασίας με 

την ενίσχυση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

αναγκαίων για την επαγγελματική τους ένταξη, καθώς και για την αύξηση της 

απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης. Προτεραιότητα δόθηκε σε 

εξωστρεφείς οικονομικούς κλάδους και συγκεκριμένα στους ακόλουθους: 

 Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics  

 Εξαγωγικό εμπόριο προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής  

 Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)  

 Λιανικό Εμπόριο  

Η παραπάνω Πράξη περιλαμβάνεται στο Σύστημα «Εγγύηση για την Νεολαία». Τιμής 

στόχος της Πράξης ήταν 15.000 συμμετέχοντες έως 24 ετών (εκ των οποίων 6.000 

άνδρες και 9.000 γυναίκες). Οι δείκτες εκροών βάσει πρόσκλησης αναφέρονται στο 

σύνολο των υποδράσεων και μετά από την ένταξη εξειδικεύτηκαν, όπως παρουσιάζεται 

στη συνέχεια του παρόντος. 

Δείκτες Εκροών  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

(για ΕΚΤ, 
ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΑΝΔΡΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

T4844  Συμμετέχοντες 
έως 24 ετών  

Αριθμός  Ν/Α 15.000 6.000 9.000 
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Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για Άνεργους Νέους 

18-24 ετών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics 

Στοιχεία Πράξης Ένταξης 

Κωδικός ΟΠΣ 5007947 

Δικαιούχος ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Εταίρος ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ) 

Ωφελούμενοι βάση Ένταξης 500 

Π/Υ Πράξης 1.298.000 

Ημερομηνία Έναρξης 21/7/2017 

Ημερομηνία Ένταξης 01/08/2017 

Ημερομηνία Λήξης 31/12/2018 

 
Δείκτες Εκροών 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

T4844 Συμμετέχοντες 
έως 24 ετών  

Αριθμός Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες  

464 

Μετάβαση  36 

 

Δείκτες Αποτελέσματος* 

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

89 106 195 

*CO01 

Φυσικό αντικείμενο της πράξης  

Αντικείμενο της Πράξης αποτέλεσε η παροχή σε 500 νέους ΕΑΕΚ ηλικίας 18-24 ετών, 

κατάρτισης διάρκειας 380 ωρών, η οποία περιλάμβανε 120 ώρες Θεωρητική Κατάρτιση 

και 260 ώρες Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στο αντικείμενο 

της Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics με σκοπό να ενταχθούν / επανενταχθούν στην 

ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον εν λόγω κλάδο της Ελληνικής 

οικονομίας. Στο πλαίσιο της Πράξης περιλαμβάνονταν ενέργειες Πιστοποίησης 

προσόντων των Ωφελούμενων. Η υλοποίηση έλαβε χώρα στις περιφέρειες:  

 Ηπείρου,  

 Δυτικής Μακεδονίας,  

 Θεσσαλίας,  
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 Κεντρικής Μακεδονίας, και  

 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  
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Οικονομικό Αντικείμενο της πράξης 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΔ ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ (% 

ΑΞΟΝΑ) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(ΣΥΝ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΔ) 

ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ) 

1.298.000 0,87216830 1.298.000 - - - 

 

Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για Άνεργους Νέους 

18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή 

τομέα 

Στοιχεία Πράξης Ένταξης 

Κωδικός ΟΠΣ 5007944 

Δικαιούχος ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Εταίρος ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ) 

Ωφελούμενοι βάση Ένταξης 900 

Π/Υ Πράξης 2.336.400 

Ημερομηνία Έναρξης 10/12/2015 

Ημερομηνία Ένταξης 21/7/2017 

Ημερομηνία Λήξης 31/12/2018 

 

Δείκτες Εκροών  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

T4844 Συμμετέχοντες 
έως 24 ετών  

Αριθμός Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες  

836 

Μετάβαση  64 

 

Δείκτες Αποτελέσματος* 

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

93 258 351 

*CO01 

Φυσικό αντικείμενο της πράξης  

Αντικείμενο της Πράξης αποτέλεσε η παροχή κατάρτισης (θεωρητικής, πρακτικής 
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άσκησης) σε 900 νέους ΕΑΕΚ ηλικίας 18-24 ετών. Η κατάρτιση διάρκειας 380 ωρών 

περιλάμβανε 120 ώρες Θεωρητική Κατάρτιση και 260 ώρες Πρακτική Άσκηση σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στο αντικείμενο του εξαγωγικού εμπορίου, με σκοπό 

οι ωφελούμενοι να ενταχθούν/ επανενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας και 

ειδικότερα στον εν λόγω κλάδο της Ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο της Πράξης 

περιλαμβάνονταν ενέργειες πιστοποίησης προσόντων των Ωφελούμενων. Η υλοποίηση 

έλαβε χώρα στις περιφέρειες:  

 Ηπείρου,  

 Δυτικής Μακεδονίας,  

 Θεσσαλίας,  

 Κεντρικής Μακεδονίας, και  

 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

Οικονομικό Αντικείμενο της πράξης 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΔ ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ (% 

ΑΞΟΝΑ) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(ΣΥΝ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΔ) 

ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ) 

2.336.400 0,87216830 2.336.400 - - - 

 

Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής με στόχο την ενδυνάμωση των 

δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού 

εμπορίου προϊόντων, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής  

Στοιχεία Πράξης Ένταξης 

Κωδικός ΟΠΣ 5007852 

Δικαιούχος ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Εταίρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

(ΕΕΔΕ) 

Ωφελούμενοι βάση Ένταξης 3.600 

Π/Υ Πράξης 9.399.600 

Ημερομηνία Έναρξης 10/12/2015 

Ημερομηνία Ένταξης 14/07/2017 

Ημερομηνία Λήξης 31/12/2018 

 

Δείκτες Εκροών  
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

T4844 Συμμετέχοντες 
έως 24 ετών  

Αριθμός Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες  

1.576 

Μετάβαση  881 

Περισσότερο Ανεπτυγμένες  1.143 

 

Δείκτες Αποτελέσματος  

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

561 962 1.523 

*CO01 

Φυσικό αντικείμενο της πράξης  

Αντικείμενο της Πράξης αποτέλεσε η παροχή σε 3.600 νέους ΕΑΕΚ (ηλικίας 18-24 ετών) 

κατάρτισης διάρκειας 380 ωρών, η οποία περιλάμβανε 120 ώρες Θεωρητική Κατάρτιση 

και 260 ώρες Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στο αντικείμενο 

του εξαγωγικού εμπορίου, με σκοπό να ενταχθούν / επανενταχθούν στην ελληνική 

αγορά εργασίας ως απασχολούμενοι στον εν λόγω κλάδο της Ελληνικής οικονομίας. 

Στο πλαίσιο της Πράξης περιλαμβάνονταν ενέργειες Πιστοποίησης προσόντων των 

Ωφελούμενων. 
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Οικονομικό Αντικείμενο της πράξης 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΔ ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ (% 

ΑΞΟΝΑ) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(ΣΥΝ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΔ) 

ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ) 

9.399.600,00 0,87216830 9.399.600,00 - - - 

 

Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής με στόχο την ενδυνάμωση των 

δεξιοτήτων Άνεργων Νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Στοιχεία Πράξης Ένταξης 

Κωδικός ΟΠΣ 5007859 

Δικαιούχος ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Εταίρος ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕ) 

Ωφελούμενοι βάση Ένταξης 3.000 

Π/Υ Πράξης 7.860.000 

Ημερομηνία Έναρξης 10/12/2015 

Ημερομηνία Ένταξης 19/7/2017 

Ημερομηνία Λήξης 31/12/2018 

 

Δείκτες Εκροών 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

T4844 Συμμετέχοντες 
έως 24 ετών  

Αριθμός Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες  

1.313 

Μετάβαση  734 

Περισσότερο Ανεπτυγμένες  953 

Δείκτες Αποτελέσματος 

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

421 745 1.166 

*CO01 

Φυσικό αντικείμενο της πράξης  

Αντικείμενο της Πράξης αποτέλεσε η παροχή σε 3.000 νέους ΕΑΕΚ (ηλικίας 18-24 ετών) 

κατάρτισης διάρκειας 380 ωρών, η οποία περιλάμβανε 120 ώρες Θεωρητική Κατάρτιση 



 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝ 2018 81 

και 260 ώρες Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στο αντικείμενο 

των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με σκοπό να ενταχθούν / 

επανενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας ως απασχολούμενοι στον εν λόγω 

κλάδο της Ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο της Πράξης περιλαμβάνονταν ενέργειες 

Πιστοποίησης προσόντων των Ωφελούμενων. 

Οικονομικό Αντικείμενο της πράξης 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΔ ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ (% 

ΑΞΟΝΑ) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(ΣΥΝ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΔ) 

ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ) 

7.860.000 0,87216830 7.860.000 - - - 

 

Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής με στόχο την ενδυνάμωση των 

δεξιοτήτων Άνεργων Νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  

Στοιχεία Πράξης Ένταξης 

Κωδικός ΟΠΣ 5008046 

Δικαιούχος ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Εταίρος ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Β. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΠΒΕ) 

Ωφελούμενοι βάση Ένταξης 1.000 

Π/Υ Πράξης 2.619.810 

Ημερομηνία Έναρξης 10/12/2015 

Ημερομηνία Ένταξης 01/08/2017 

Ημερομηνία Λήξης 31/12/2018 

 

Δείκτες Εκροών 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

T4844 Συμμετέχοντες 
έως 24 ετών  

Αριθμός Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες  

942 

Μετάβαση  58 

 

Δείκτες Αποτελέσματος 



 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝ 2018 82 

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

140 283 423 

*CO01 

Φυσικό αντικείμενο της πράξης  

Αντικείμενο της Πράξης αποτέλεσε η παροχή σε 1.000 νέους ΕΑΕΚ (ηλικίας 18-24 ετών) 

κατάρτισης διάρκειας 380 ωρών, η οποία περιλάμβανε 120 ώρες Θεωρητική Κατάρτιση 

και 260 ώρες Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (κλάδος ΤΠΕ) με 

σκοπό να ενταχθούν / επανενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας ως 

απασχολούμενοι στον εν λόγω κλάδο της Ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο της 

Πράξης περιλαμβάνονταν ενέργειες πιστοποίησης προσόντων των Ωφελούμενων. Η 

υλοποίηση έλαβε χώρα στις περιφέρειες:  

 Ηπείρου,  

 Δυτικής Μακεδονίας,  

 Θεσσαλίας,  

 Κεντρικής Μακεδονίας, και  

 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

Οικονομικό Αντικείμενο της πράξης 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΔ ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ (% 

ΑΞΟΝΑ) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(ΣΥΝ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΔ) 

ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ) 

2.619.810 0,87216830 2.619.810 - - - 

Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής με στόχο την ενδυνάμωση των 

δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – 

Logistics  

Στοιχεία Πράξης Ένταξης 

Κωδικός ΟΠΣ 5007856 

Δικαιούχος ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Εταίρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

(ΕΕΔΕ) 

Ωφελούμενοι βάση Ένταξης 2.000 

Π/Υ Πράξης 5.239.800 

Ημερομηνία Έναρξης 10/12/2015 

Ημερομηνία Ένταξης 21/7/2017 

Ημερομηνία Λήξης 30/11/2018 
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Δείκτες Εκροών 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

T4844 Συμμετέχοντες 
έως 24 ετών  

Αριθμός Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες  

876 

Μετάβαση  489 

Περισσότερο Ανεπτυγμένες  635 

 

Δείκτες Αποτελέσματος 

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

645 1.210 1.855 

*CO01 

 

Φυσικό αντικείμενο της πράξης  

Αντικείμενο της Πράξης αποτέλεσε η παροχή σε 2.000 νέους ΕΑΕΚ (ηλικίας 18-24 ετών) 

κατάρτισης διάρκειας 380 ωρών, η οποία περιλάμβανε 120 ώρες Θεωρητική Κατάρτιση 

και 260 ώρες Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (κλάδος της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics), με σκοπό να ενταχθούν / επανενταχθούν στην 

ελληνική αγορά εργασίας ως απασχολούμενοι στον εν λόγω κλάδο της Ελληνικής 

οικονομίας. Στο πλαίσιο της Πράξης περιλαμβάνονταν ενέργειες Πιστοποίησης 

προσόντων των Ωφελούμενων. 

Οικονομικό Αντικείμενο της πράξης 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΔ ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ (% 

ΑΞΟΝΑ) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(ΣΥΝ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΔ) 

ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ) 

5.239.800 0,87216830 5.239.800 - - - 

 

Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 

18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου  

Στοιχεία Πράξης Ένταξης 

Κωδικός ΟΠΣ 5007886 
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Δικαιούχος ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Εταίρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΕΕ) 

Ωφελούμενοι βάση Ένταξης 4.000 

Π/Υ Πράξης 10.456.000 

Ημερομηνία Έναρξης 18/12/2015 

Ημερομηνία Ένταξης 10/7/2017 

Ημερομηνία Λήξης 31/12/2018 

 

Δείκτες Εκροών  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

T4844 Συμμετέχοντες 
έως 24 ετών  

Αριθμός Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες  

1.752 

Μετάβαση  978 

Περισσότερο Ανεπτυγμένες  1.270 

Δείκτες Αποτελέσματος  

ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

465 930 1.395 

*CO01 

Φυσικό αντικείμενο της πράξης  

Αντικείμενο της Πράξης αποτέλεσε η παροχή σε 2.000 νέους ΕΑΕΚ (ηλικίας 18-24 ετών) 

κατάρτισης διάρκειας 380 ωρών, η οποία περιλάμβανε 120 ώρες Θεωρητική Κατάρτιση 

και 260 ώρες Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στο αντικείμενο 

του λιανικού εμπορίου, με σκοπό να ενταχθούν / επανενταχθούν στην ελληνική αγορά 

εργασίας ως απασχολούμενοι στον εν λόγω κλάδο της Ελληνικής οικονομίας. Στο 

πλαίσιο της Πράξης περιλαμβάνονταν ενέργειες Πιστοποίησης προσόντων των 

Ωφελούμενων. 

Οικονομικό Αντικείμενο της πράξης 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΔ ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ (% 

ΑΞΟΝΑ) 

ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(ΣΥΝ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΔ) 

ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

(ΕΠΙΛ ΔΔ) 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

(ΣΥΓΧΡ ΔΔ) 

10.456.000 0,87216830 10.456.000 - - - 
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3.2.5 Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων Ανέργων Νέων 

18-29 ετών 

Στοιχεία Πράξης Ένταξης 

Κωδικός ΟΠΣ 5023650 

Δικαιούχος ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) 

Εταίρος - 

Ωφελούμενοι βάση Ένταξης 3.000 

Π/Υ Πράξης 1.498.800 

Ημερομηνία Έναρξης 15/05/2018 

Ημερομηνία Ένταξης 10/7/2018 

Ημερομηνία Λήξης 30/6/2020 

Δείκτες Εκροών* 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΑΝΔΡΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

T4844  Συμμετέχοντες 
έως 24 ετών  

Αριθμός  Ν/Α 1,050 780  1.170 

T4845  Συμμετέχοντες 
25-29 ετών  

Αριθμός  Ν/Α 1.950 420  630  

* Η Πράξη είναι σε εξέλιξη και δεν αξιολογείται ως προς του δείκτες εκροών ένταξης και 
δείκτες αποτελέσματος 

Φυσικό αντικείμενο της πράξης  

Σκοπός της πράξης είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, μέσω της υποστήριξης τους στην εκπόνηση 

επιχειρηματικών σχεδίων, όντας υποστηριζόμενοι από ένα σύστημα συμβουλευτικής 

και καθοδήγησης. Ειδικότερα, αντικείμενο της πράξης αποτέλεσε η παροχή υπηρεσιών 

καθοδήγησης σε 3.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-29 ετών για την ωρίμανση 

επιχειρηματικών ιδεών και τη διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων. Η 

επιλογή των σχεδίων γίνεται από ένα αρχικό πυρήνα αιτούμενων 5.000 ατόμων (σε 3 

κύκλους, ανά δίμηνο) με τη χρήση κριτηρίων αναφοράς, όπως η διάρκεια ανεργίας, η 

συσχέτιση επιχειρηματικής ιδέας με πυλώνες Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και 

βάσει ειδικών ποσοστώσεων φύλου και εκπαιδευτικού επιπέδου. Οι 

προπαρασκευαστικές ενέργειες για την προετοιμασία της Πράξης (Προμήθεια 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας, Σεμινάριο Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών 

Πρωτοβουλιών από Εργασιακούς Συμβούλους του ΟΑΕΔ, Υποστήριξη της ωρίμανσης 

των επιχειρηματικών ιδεών) πραγματοποιούνται από τον ΟΑΕΔ με ιδία κάλυψη 
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κόστους.  

Η πράξη περιλάμβανε τις ακόλουθες ενέργειες:  

 Αξιολόγηση της ωριμότητας των υποβληθεισών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

επιχειρηματικών ιδεών από πιστοποιημένο μητρώο αξιολογητών, για την 

επιλογή των τελικών δικαιούχων βάσει του βαθμού ωρίμανσης των 

υποβληθέντων ιδεών,  

 Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) στους 3.000 επιλεχθέντες 

ωφελούμενους για την ωρίμανση και μετατροπή των επιχειρηματικών ιδεών σε 

επιχειρηματικά σχέδια, από καθοδηγητές, δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως.  

 Παρακολούθηση της πορείας των ωφελούμενων 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση 

της πράξης (υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα).  

 Αξιολόγηση της πράξης (on-going και ex-post).  

3.3 Καταγραφή Προβλημάτων κατά την Περίοδο 2016-2018 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την εξέταση των σχετικών με την ΠΑΝ 

αναφορών στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η 

υλοποίηση της ΠΑΝ δεν κατέγραψε σε επιχειρησιακό επίπεδο ουσιαστικά προβλήματα 

υλοποίησης. Παρά το γεγονός αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι το σημαντικότερο 

πρόβλημα το οποίο αναδείχτηκε σε επίπεδο Πρωτοβουλίας αφορούσε τη 

χρονοκαθυστέρηση στη συλλογή των microdata των ωφελούμενων.  

Αρχικά, η αντιμετώπισή  του επιχειρήθηκε μέσα από επαφές της ΕΥΔ με: 

 τους δικαιούχους των πράξεων για τη διασφάλιση της ενσωμάτωσης των 

microdata στο σύστημα παρακολούθησης,  

 τη συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ για τις διαδικασίες συλλογής τους,  

 με τους φορείς υλοποίησης για την προετοιμασία και παραμετροποίηση των 

πληροφοριακών τους συστημάτων, και 

  με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων ως προς τα ζητήματα προσωπικών 

δεδομένων των συμμετεχόντων ωφελούμενων.  

Ως τελική λύση για την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων προκρίθηκε η 

συμπερίληψη στο Σ.Δ.Ε του ΕΠ του εντύπου Ε.Ι.1.1 («Ειδικές Υποχρεώσεις Δικαιούχων 

Πράξεων ΕΚΤ/ΠΑΝ») όπου καταγράφονται οι υποχρεώσεις των δικαιούχων ως προς τη 

συλλογή, επεξεργασία και καταχώρηση των microdata και οι χρονικές προθεσμίες για 

την υλοποίηση τους. Το πρόβλημα της μη έγκαιρης καταχώρησης παρουσιάστηκε τόσο 

το 2016 όσο και το 2017. 
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Αποτέλεσμα ήταν η μη έγκαιρη εκτίμηση των μακροπρόθεσμων δεικτών 

αποτελέσματος το 2016, ενώ ανάλογα προβλήματα (μη μεταφορά στο ΟΠΣ μεγάλου 

αριθμού ερωτηματολογίων) οδήγησαν σε αποκλίσεις τιμών μεταξύ τιμών δεικτών και 

γενικού συνόλου. Οι καθυστερήσεις στην εκτίμηση των μακροπρόθεσμων δεικτών 

αποτελεσμάτων αντιμετωπίστηκαν με τη χρήση προσωρινών τιμών και το πρόβλημα 

αποκαταστάθηκε το 2018, οπότε πραγματοποιήθηκε εκ νέου η μέτρηση 

μακροπρόθεσμων δεικτών για τις περιόδους 01.07.2015 – 30.06.2016 και Β) 

01.07.2016-  30.06.2017. Στο πλαίσιο της υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων, 

ειδικότερα προβλήματα που αναφέρθηκαν στο διάστημα της παρούσας αξιολόγησης 

αφορούσαν στις  καθυστερήσεις από πλευράς παρόχων ως προς τη συλλογή και 

αποστολή στην ΕΥΔ των σχετικών παραστατικών, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

αποπληρωμής, λόγω του μεγάλου αριθμού ωφελουμένων, στο πλαίσιο των Πράξεων 

«Επιταγή εισόδου για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας» (Κωδικός ΟΠΣ 5000240) και «Επιταγή εισόδου για νέους 25-29 

ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»(Κωδικός ΟΠΣ 

5000246). Καθώς οι δράσεις δεν αξιολογούνται ως προς την υλοποίηση τους την 

περίοδο αναφοράς της παρούσας αξιολόγησης, το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν 

καταγράφεται ως συνολικό πρόβλημα υλοποίησης της περιόδου. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων, ειδικότερα 

προβλήματα που αναφέρθηκαν στο διάστημα της παρούσας αξιολόγησης αφορούσαν 

στις  καθυστερήσεις από πλευράς παρόχων ως προς τη συλλογή και αποστολή στην ΕΥΔ 

των σχετικών παραστατικών, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αποπληρωμής, 

λόγω του μεγάλου αριθμού ωφελουμένων, στο πλαίσιο των Πράξεων «Επιταγή 

εισόδου για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας» (Κωδικός ΟΠΣ 5000240) και «Επιταγή εισόδου για νέους 25-29 ετών σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»(Κωδικός ΟΠΣ 5000246).  

Τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στην παρούσα ενότητα, αν και επηρέασαν την 

υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων δεν επέφεραν αρνητικές επιπτώσεις στην επίτευξη 

των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος και στην εν γένει υλοποίησή του.  

3.4 Βασικά Στοιχεία Υλοποίησης Δράσεων 2016-2018 

Σε συνέχεια της επιμέρους περιγραφής των υλοποιηθέντων Πράξεων, κομβικό στοιχείο 

αξιολόγησης αποτελεί η υλοποίηση του οικονομικού και του φυσικού αντικειμένου της 

Πρωτοβουλίας. 

Στον Πίνακας 3-2 καταγράφεται η πορεία της υλοποίησης του οικονομικού 

αντικειμένου της ΠΑΝ κατά την περίοδο 2016-2018. Σε αυτόν αποτυπώνεται ότι η 

εξειδίκευση της ΠΑΝ σε πράξεις είχε προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό το 2016 με 
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ποσοστό 85% με τις συνολικές εντάξεις να αποτελούν το 48% του Π/Υ. Το 2017 παρά 

την ένταξη επιπλέον Πράξεων, το ποσοστό εξειδίκευσης εμφανίζεται μειωμένο στο 69% 

όπως μειωμένο είναι και το ποσοστό του Π/Υ των εντάξεων αναλογικά με το σύνολο 

του ΑΠ στο 45%. Η βασική αιτία ήταν η αύξηση του διαθέσιμου κονδυλίου της ΠΑΝ, η 

οποία ήταν μεγαλύτερη των ενταχθέντων κατά την ίδια περίοδο Πράξεων. Το ποσοστό 

απορρόφησης της περιόδου 2016-2017 συνολικά εκτιμάται στο 25%, χωρίς όμως να 

μπορούν να υπολογιστούν ακόμα οι δαπάνες των ενταχθέντων το 2017 και 2018 

Πράξεων.  

Πίνακας 3-2 Πορεία Υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου ΠΑΝ 2016-2018 

Έτος Π/Υ 

(εκατ. 

€) 

Ποσοστό 

Εξειδίκευσης 

ΑΠ 3 

Προσκλήσεις Π/Υ 

(εκατ. 

€) 

Εντάξεις Π/Υ 

(εκατ. 

€) 

Νομικές 

Δεσμεύσεις 

(εκατ. €) 

Καταχωρημένες 

Δαπάνες ΟΠΣ 

(εκατ. €) 

Ποσοστό 

Απορρόφησης 

2016 451,8 85% 6 220,2 

(49% 

Π/Υ 

ΑΠ) 

6 219,3 

(48% 

Π/Υ 

ΑΠ) 

195,1 (43% 

Π/Υ ΑΠ) 

125,3 28% 

2017 574,3 69% 11 272 

(47% 

Π/Υ 

ΑΠ) 

13 258,5 

(45% 

Π/Υ 

ΑΠ) 

237,6 (41% 

Π/Υ ΑΠ) 

143 25% 

 

Σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση των πράξεων της ΠΑΝ αποτελεί η επίτευξη ή μη 

της τιμής στόχου που τίθετο στις ενταχθείσες Πράξεις. Όπως φαίνεται στον Πίνακας 

3-3, οι περισσότερες Πράξεις της ΠΑΝ συγκέντρωσαν σχετικά χαμηλά ποσοστά 

ωφελούμενων συγκριτικά με την τιμή στόχου των Πράξεων Ένταξης, αν και πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ότι οι Πράξεις με ΟΠΣ 5000585, 5000618, 5007947, 5007944, 5007852, 

5007859, 5008046, 5007856 και 5007886 βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης. Εξαίρεση 

αποτέλεσε η Πράξη 5007856 (Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής 

με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων Νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες 

του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics) και η Πράξη 5000084 (Επιταγή 

εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού 

για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) όπου το ποσοστό των ωφελούμενων κυμάνθηκε 

σε υψηλά επίπεδα.  
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Πίνακας 3-3 Αποτελέσματα Ένταξης Συμμετεχόντων
32

 

Πράξη (Κωδικός ΟΠΣ) Ποσοστό 
Επίτευξης Τιμής 

Στόχου 

Στόχος Ένταξης Αποτέλεσμα βάσει 
Δείκτη CO01 

5000084 77,98% 8.000 6.238 (CO01) 

5000585 20,98% 10.000 2.098 (Στοιχεία 
ΟΑΕΔ) 

5000618 30,60% 3.000 918 (Στοιχεία 
ΟΑΕΔ) 

5007947 39,00% 500 195 

5007944 39,00% 900 351 

5007852 42,31% 3.600 1.523 

5007859 38,87% 3.000 1.166 

5008046 42,30% 1.000 423 

5007856 92,75% 2.000 1.855 

5007886 34,88% 4.000 1.395 

Μέσος Όρος Ένταξης 
Συμμετεχόντων 

45,87%   

Αριθμητικός Μέσος Ένταξης 
Συμμετεχόντων 

39,00%   

 

 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ33 

 Συμμετέχοντες έως 24 
ετών  

Συμμετέχοντες 25-29 
ετών  

Συμμετέχοντες έως 29 
ετών  

 Α Γ ΣΥΝΟΛΟ Α Γ ΣΥΝΟΛΟ Α Γ ΣΥΝΟΛΟ 

5000084 - 1.263 2.705 3.968 

5000585 523 1575 2.098  -  - -    

5000618  -  - - 319 664 983    

5007947 89 106 195  -  - -    

5007944 93 258 351  -  - -    

5007852 561 962 1.523  -  - -    

5007859 421 745 1.166  -  - -    

5008046 140 283 423  -  - -    

                                                           
32

 Σημειώνεται πως τα στοιχεία του πίνακα έχουν ως ημερομηνία αναφοράς την 30-10-2018, πλην των 
στοιχείων του ΟΑΕΔ που έχουν ημερομηνία αναφοράς τον Μάιο 2018. Καθόσον οι πράξεις βρίσκονται σε 
εξέλιξη όλες (ως προς το οικονομικό τους –τουλάχιστον- αντικείμενο), το ΟΠΣ ενημερώνεται συνεχώς με 
πρόσθετα απογραφικά δελτία. Ως εκ τούτου οι τελικές τιμές υλοποίησης των πράξεων δύναται να 
διαφέρουν σημαντικά.  
33

Βάση των απογραφικών εξόδου των πράξεων που είχαν υποβληθεί στο ΟΠΣ κατά την ημερομηνία 
αναφοράς των στοιχείων.  
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5007856 645 1.210 1.855  -  - -    

 465 930 1.395     0    

 2.937 6.069 9.006 319 664 983    

 

 

 

 

3.5 Βασικά Συμπεράσματα της Υλοποίησης των Δράσεων 2016-2018 

Η αξιολόγηση της υλοποίησης των ενταγμένων Πράξεων της ΠΑΝ έλαβε υπόψη μία 

σειρά δεδομένων δευτερογενούς προέλευσης για το σχηματισμό της ευρύτερης 

εικόνας της Πρωτοβουλίας κατά την περίοδο 2016-2018. 

Στο πλαίσιο ευρύτερων μεταρρυθμίσεων, η ΠΑΝ συμπεριέλαβε μία σειρά δράσεων 

παρέμβασης εντασσόμενων στο Πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία» προς τη σωστή 

κατεύθυνση, οι οποίες δυνητικά μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμα θετικό αντίκτυπο, 

λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη σημασία των κλάδων δραστηριότητας και τη 

στόχευση σε πληθυσμιακές ομάδες που παρουσιάζουν δυσανάλογα ποσοστά ανεργίας.  

Τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα της περιόδου αναφοράς, δείχνουν ότι η κατάσταση 

της αγοράς εργασίας παρουσιάζει θετικά σημάδια, με την ανεργία των νέων και τα 

ποσοστά ΕΑΕΚ να μειώνονται, γεγονός που αντανακλάται και στην ελαφρώς 

βελτιωμένη κοινωνική κατάσταση των νέων. Ωστόσο, οι δείκτες βρίσκονται ακόμη σε 

ανησυχητικά επίπεδα, σε ορισμένες περιπτώσεις τα υψηλότερα στην ΕΕ. Οι συνέπειες 

των μεταρρυθμίσεων εξακολουθούν να εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, από την γενικότερη 

ανάκαμψη της οικονομίας και της ζήτησης εργασίας με μακροπρόθεσμο και βιώσιμο 

χαρακτήρα, ενώ οι καλοσχεδιασμένες πολιτικές ενεργοποίησης είναι καίριες για την 

υποστήριξη της ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας καθώς η οικονομία και η 

ζήτηση εργασίας ανακάμπτουν σταδιακά. Το πλαίσιο αναφοράς αυτό, είναι και το 

περιβάλλον λειτουργίας και αξιολόγησης των Πράξεων, όπως παρουσιάστηκαν 

παραπάνω.  

Ανάμεσα στα θετικά στοιχεία της υλοποίησης, καταγράφονται τα ακόλουθα: 

 Η έμφαση στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών (κατάρτισης, πρακτικής 

άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης) στους άνεργους νέους 18-24 ετών, 

ως ηλικιακή ομάδα που έλαβε χαμηλότερη ένταση ενίσχυσης κατά της 

περασμένη περίοδο και ιδιαίτερα ως προς το σκέλος της προώθησης 

ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, συμπεριλαμβάνοντας ενέργειες πιστοποίησης 
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γνώσεων.  

 Η σημαντική συμμετοχή γυναικών στις δράσεις ΠΑΝ (ποσοστό 68% περίπου επί 

του συνόλου των ωφελούμενων), ως η πιο ευρεία πληθυσμιακή ομάδα ΕΑΕΚ 

στην Ελλάδα. 

 Η περιφερειακή διάσταση σε σχέση με περιοχές έντονης παρουσίας ΕΑΕΚ 

(Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία). 

 Η επαρκής συνεργασία και συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερόμενων φορέων 

υλοποίησης του αντικειμένου (επιχειρήσεις και συλλογικά όργανα) και των 

εργοδοτών, στοιχείο που επηρεάζει άμεσα τόσο την υλοποίηση του φυσικού 

αντικειμένου των ενταγμένων πράξεων όσο και τα κριτήρια της 

αποτελεσματικότητας τους (απορρόφηση πόρων και βελτίωση της).  

Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την αύξηση του αντικτύπου του 

Προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία», τόσο όσον αφορά την κάλυψη πληθυσμού 

όσο και την αποτελεσματικότητα, αλλά και την έγκαιρη παρακολούθηση. Η 

προβληματική εικόνα της συλλογής micro-data, αποτελεί στοιχείο προς διόρθωση με 

δεδομένο ότι αποτελεί πάγια υποχρέωση των φορέων υλοποίησης και βασικό στοιχείο 

για των προσδιορισμό της προόδου σε επίπεδο δεικτών.  
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4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝ 

4.1 Συμβολή της ΠΑΝ στη βιώσιμη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και την 

αντιμετώπιση του προβλήματος των ΕΑΕΚ 

Στο παρόν Μέρος θα εξεταστούν οι όροι αποτελεσματικότητας των Πράξεων που 

υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης ανά Πράξη.  

4.2 Αξιολόγηση επιμέρους Πράξεων 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πρωτογενούς ποσοτικής 

έρευνας πεδίου, η οποία σχεδιάστηκε βάση του μεθοδολογικού οδηγού της 

αξιολόγησης και πραγματοποιήθηκε όπως περιγράφεται στο μέρος 1 της παρούσας. Η 

εξέταση παρατίθεται ανά Πράξη ΟΠΣ για τις Δράσεις 5000084, 5000585 και 5000618, 

ενώ ακολουθούν ομαδοποιημένες, για ευκολότερη μεταξύ τους παράθεση, σε 

υποκεφάλαιο οι τομεακές Πράξεις που περιλαμβάνονταν στο πλαίσιο της αρχικής 

πρόσκλησης «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών 

σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας». Το κεφάλαιο 

κλείνει με το συνολικό σχολιασμό των Δράσεων της ΠΑΝ και με ειδικές αναφορές 

προσδιορισμό αποτελεσμάτων για το σύνολο του πληθυσμού των δύο ηλικιακών 

ομάδων στόχων.  

4.2.1 Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο 

του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 

Ηλικιακή Ομάδα 18-24 

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας και 

αφορούν στην Δράση 5000084 «Επιταγή Εισόδου για Νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», η 

οποία υλοποιήθηκε σε πανελλαδικό επίπεδο.  

Αθροιστικά το μέγεθος του δείγματος της δράσης ήταν 191 άτομα εκ των οποίων οι 70 

ήταν άντρες και οι 121 ήταν γυναίκες.  

Το 93,19% των ωφελούμενων ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στην Δράση, ενώ το 

6,81% εγκατέλειψε πρόωρα. Το ποσοστό αποχώρησης των ωφελούμενων που 

εγκατέλειψε πρόωρα τη δράση κατανέμεται ως εξής: 46,15 % κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης 30,77 % μετά το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης και 23,08 κατά 

τη διάρκεια θεωρητικής κατάρτισης. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής ωφελούμενων στην Δράση προήλθαν από την 

Αττική (23,56%) , έπεται η Κεντρική Μακεδονία (19,37%) και η Ήπειρος (11,52 %). 
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Μικρότερα ποσοστά συμμετοχής είχαν: η Θεσσαλία (9,95 %), η Αν. Μακεδονία - Θράκη 

(7,85%), η Δυτική Ελλάδα (6,28%), η Κρήτη (4,19 %), η Δυτική Μακεδονία (3,14%), η 

Περιφέρεια Β. Αιγαίου(2,09%) και τέλος οι Περιφέρειες Ν. Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και 

Στερεάς Ελλάδος με ποσοστό συμμετοχής (1,05 %) έκαστη.     

Οι ωφελούμενοι κατά την είσοδό τους στη Δράση ως επί τω πλείστων ήταν απόφοιτοι 

Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού) σε ποσοστό 64,92% και Απόφοιτοι ΙΕΚ/ Ιδ. 

Κολλεγίου/Σχολών κατάρτισης σε ποσοστό 25,13%. Με ποσοστό 5,24% συμμετείχαν οι 

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, και με ποσοστό 4,71% συμμετείχαν οι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή 

Σχολείου Δεύτερης ευκαιρίας.  

Διάγραμμα 4-1  Δημογραφικά στοιχεία – Επίπεδο εκπαίδευσης πριν και μετά (Δράση  5000084 18 -24) 

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το εκπαιδευτικό επίπεδο των ωφελούμενων μετά 
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το πέρας της Δράσης διαμορφώνεται ως εξής: Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού ή 

Επαγγελματικού) ποσοστό 51,83% και Απόφοιτοι ΙΕΚ/ Ιδ. Κολλεγίου/Σχολών κατάρτισης 

σε ποσοστό 36,13%. Ακολουθούν με ποσοστό 7,33% οι Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, με ποσοστό 

3,66% οι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης ευκαιρίας και τέλος με ποσοστό 

1,05% οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος. 

Διάγραμμα 4-2 Επαγγελματική εμπειρία,  Χρονική διάρκεια ανεργίας και ανάλυση μειονεκτουσών 
ομάδων  πριν την υλοποίηση της πράξης (Δράση 5000084) 

 

Πριν την υλοποίηση της Δράσης, λιγότερο από 1 χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας είχε 

το 68,59% των ωφελούμενων ενώ ποσοστό που αντιστοιχεί στο 26,18% είχε 

επαγγελματική εμπειρία από 1-3 χρόνια. Τέλος, το 4,19% των συμμετεχόντων είχε 

επαγγελματική εμπειρία 4-7 χρόνια και το 1,05% είχε επαγγελματική εμπειρία 

περισσότερη από 7 έτη. 

Ο βαθμός συνάφειας της επαγγελματικής εμπειρίας των ωφελούμενων με τη Δράση 

ήταν  υψηλός ως πολύ υψηλός σε ποσοστό 29,84% ενώ από μέτριος ως πολύ χαμηλός 

αξιολογήθηκε από το 70,16%. 



 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝ 2018 95 

Πριν την υλοποίηση της πράξης, το χρονικό διάστημα ανεργίας των ωφελούμενων που 

παρέμεναν άνεργοι πάνω από 7 μήνες ανέρχεται σε ποσοστό 75,92%, ενώ για το 

χρονικό διάστημα ανεργίας 4-7 μηνών ανέρχεται σε 16,23% και αυτό των 1-3 μηνών 

ανεργίας ανέρχεται σε 4,19%. Σημειώνεται ότι, χρονικό διάστημα ανεργίας λιγότερο 

του ενός μηνός, παρουσίασε το 3,66% των ωφελούμενων. 

Ως προς το ζήτημα της προσφοράς εργασίας μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής των 

ωφελούμενων στη Δράση, το 17,27% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έλαβε κάποια 

προσφορά ενώ το 82,72% απάντησε ότι δεν έλαβε καμία προσφορά.  

Από τους ωφελούμενους που έλαβαν προσφορά εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της 

Δράσης και σε διάστημα μικρότερο του 1 μηνός, έλαβε προσφορά το 57,58% των 

ωφελούμενων. Το 18,18% δέχτηκε προσφορά 1-3 μήνες μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος, ποσοστό 18,18% δέχτηκε προσφορά 4-6 μήνες μετά την ολοκλήρωση 

του προγράμματος ενώ το 6,06 % δέχθηκε προσφορά μετά την πρόωρη αποχώρησή 

του από την πράξη. 

Εμβαθύνοντας στα χαρακτηριστικά της προσφοράς εργασίας προς τους ωφελούμενους 

της Δράσης προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 Το 81,82% έλαβε προσφορά εργασίας από την επιχείρηση της 

πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης, ενώ το 18,18% από άλλη επιχείρηση. 

 Το 36,36% των προσφορών αφορούσαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου,  εκ των 

οποίων το 41,67% ήταν χρονικής διάρκειας 3 μηνών, το 25% ήταν χρονικής 

διάρκειας 2 μηνών, το 16,67% ήταν χρονικής διάρκειας 4 μηνών ενώ συμβάσεις 

χρονικής διάρκειας 1 μηνός και παραπάνω από 8 μηνών αφορούσε αντίστοιχα 

το 8,33%. Συμβάσεις αορίστου χρόνου αφορούσε το 63,64% οι οποίες με 

ποσοστό 57,14% αφορούσαν πλήρη απασχόληση, το 28,57% μερική καθημερινή 

απασχόληση και το 14,29% εποχική απασχόληση. Οι συμβάσεις αορίστου 

χρόνου αφορούσαν σε πενταήμερη εργασία. 

 Τέλος, η μισθολογική αμοιβή των προσφερόμενων θέσεων κυμαινόταν μεταξύ 

301-600€ σε ποσοστό 42,42%. Σε αμοιβή μικρότερη των 300€ αφορούσε το 

21,21% των προσφερόμενων θέσεων, σε αμοιβή από 601 - 800€ το 15,15% των 

θέσεων ενώ τέλος ποσοστό της τάξεως του 18,18% εκ των ερωτηθέντων, δεν 

απάντησε στην ερώτηση. 
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Διάγραμμα 4-3 Προσφορά Εργασίας και Χαρακτηριστικά της (Δράση 5000084 18-24) 

 

 

Σε ότι αφορά τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα της προσφερόμενης θέσης εργασίας, 

το 51,52% απαιτούσε δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 42,42% των θέσεων απαιτούσε 

Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 6,06% τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από το 

σύνολο των θέσεων εργασίας Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το 42,85% 

αφορούσε σε θέσεις ορισμένου χρόνου και το 58,15% σε θέσεις αορίστου χρόνου.  

Σε ότι αφορά τα ειδικά προσόντα των προσφερόμενων θέσεων, οι γνώσεις ξένων 

γλωσσών  αποτελέσαν τις συνηθέστερες απαντήσεις (36,36%) ενώ το 21,21 % 

αφορούσε γνώσεις χειρισμού Η/Υ και το  18,18% γνώσεις Πώλησης. 
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Διάγραμμα 4-4 Εκπαιδευτικά Τυπικά και Ειδικά Προσόντα (Δράση 5000084 18-24) 

 

 

Ως προς το ζήτημα της συνάφειας μεταξύ προσφερόμενης θέσης εργασίας και του 

αντικειμένου της κατάρτισης, το 54,55% των συμμετεχόντων που κλήθηκαν να 

απαντήσουν την βαθμολόγησε ως υψηλή ή πολύ υψηλή, ενώ το 36,36% τη 

χαρακτήρισε ως μέτρια. Το 9,09% τη βαθμολόγησε ως χαμηλή ή πολύ χαμηλή.  

Διάγραμμα 4-5 Συνάφεια θέσης με αντικείμενο κατάρτισης (Δράση 5000084 18-24) 

 

 

Σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος, 54,55% απάντησε ότι η επιχείρηση 

δήλωσε πρόθυμη να παράσχει πρόσθετη κατάρτιση, ενώ το υπόλοιπο 45,45% έδωσε 

αρνητική σχετική απάντηση. 

Στο ζήτημα της καταλληλότητας της προσφοράς εργασίας αναφορικά με τα προσωπικά 

τους χαρακτηριστικά, οι ερωτώμενοι έδωσαν τις ακόλουθες απαντήσεις: 

 57,58% βαθμολόγησε θετικά (υψηλός βαθμός 48,48% και 9,09% πολύ υψηλός 
βαθμός) την καταλληλότητα της θέσης αναφορικά με την ηλικία τους,  

 45,45% βαθμολόγησε θετικά (υψηλός βαθμός 36,36% και 9,09% πολύ υψηλός 
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βαθμός) την αναφορικά με τις εργασιακές ανάγκες,  

 48,48% βαθμολόγησε θετικά (υψηλός βαθμός 42,42 % και 6,06% πολύ υψηλός 
βαθμός) αναφορικά με το επίπεδο σπουδών,  

 57,58% βαθμολόγησε θετικά (54,55 % υψηλός βαθμός και 3,03% πολύ υψηλός 
βαθμός) αναφορικά με την προηγούμενη εμπειρία, 

 42,42% βαθμολόγησε θετικά (33,33 % υψηλός βαθμός και 9,09% πολύ υψηλός 
βαθμός) αναφορικά με τον προηγούμενο χρόνο ανεργίας.  

 Οι υπόλοιπες απαντήσεις ανά κατηγορία κυμάνθηκαν μεταξύ μετρίου βαθμού 
και χαμηλού βαθμού καταλληλότητας 

 

. 
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Διάγραμμα 4-6 Καταλληλότητα της προσφοράς εργασίας (Δράση 5000084 18-24) 

 

Διάγραμμα 4-7 Χαρακτηριστικά που επηρέασαν την απόφαση αποδοχής ή μη της προσφοράς εργασίας (Δράση 5000084) 



 

 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝ 2018 100 

 



 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝ 2018 101 
101 

Η αξιολόγηση του βαθμού σημασίας των χαρακτηριστικών προσφοράς εργασίας 

στόχευσε στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών εκείνων που επηρέασαν την 

απόφαση αποδοχής ή μη της προσφοράς εργασίας από τους ωφελούμενους. 

Τα χαρακτηριστικά που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών κρίσεων 

(βαθμολόγηση σημασίας κριτηρίου ως υψηλού ή πολύ υψηλού) ήταν η τήρηση των 

κανόνων υγιεινής και ασφάλειας (78,79%), η αναγνώριση πρότερης εργασιακής 

εμπειρίας (75,76%), το εργασιακό περιβάλλον (75,76%), το ωράριο (72,73%), και η 

βασική υγειονομική ασφάλιση (69,7%). Οι υπόλοιπες επιλογές συγκέντρωσαν τα 

παρακάτω ποσοστά: Οι προοπτικές εξέλιξης (60,61%), ο τόπος εργασίας (66,67%) η 

σύνδεση με τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα (51,52%), το ύψος των 

αποδοχών (60,61%), ο τύπος της απασχόλησης (66,67%) και οι πρόσθετες ασφαλιστικές 

παροχές (60,61%), ενώ μικρότερης βαρύτητας κρίθηκαν οι πρόσθετες παροχές σε είδος 

(48,48%). 

Σε σχετικό ερώτημα, το 63,64% απάντησε ότι θα αποδεχόταν την προσφερόμενη θέση 

εργασίας ακόμα κι αν δεν πληρούσε όλους τους σημαντικούς παράγοντες. 

Διάγραμμα 4-8 Βαθμός Ικανοποίησης Προσφοράς (Δράση 5000084 18-24) 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αποδώσουν το βαθμό 

ικανοποίησης τους από την προσφορά εργασίας που τους έγινε, όπου το 51,52% 

απέδωσε υψηλό βαθμό ικανοποίησης και το 12,12% πολύ υψηλό βαθμό. Το 30,3% 

απέδωσε μέτριο βαθμό ικανοποίησης ενώ το 3,03 % απέδωσε χαμηλό και πολύ χαμηλό 

βαθμό αντίστοιχα. 

Στη συνέχεια, εξετάστηκαν τα αποτελέσματα της προσφερόμενης θέσης εργασίας. Το 

81,82% των συμμετεχόντων αποδέχτηκε τη θέση εργασίας που τους προσφέρθηκε, ενώ 
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το 18,18% την απέρριψε και ανέφερε ως αιτίες την απόσταση, το ωράριο και καλύτερη 

προσφορά με 33,33% έκαστη. 

Από ωφελούμενους που αποδέχτηκαν τη θέση, το 44,44% εργάζεται ακόμα σε αυτή 

ενώ το 55,56% δεν εργάζεται ακόμα σε αυτή. Ως αιτίες αναφέρθηκαν η οικειοθελής 

αποχώρηση (73,33%) και η λήξη σύμβασης σε ποσοστό 26,67%. 

Διάγραμμα 4-9 Αποτέλεσμα Προσφοράς Εργασίας (Δράση 5000084 18-24) 

 

Σε ότι αφορά τη σημερινή εργασιακή τους κατάσταση, οι ωφελούμενοι που δέχτηκαν 

προσφορά εργασίας μετά τη συμμετοχή τους στη Δράση, σε ποσοστό 63,64% 

εργάζονται και το 30,3% αναζητούν εργασία. Στην περίπτωση των ωφελούμενων  που 

δεν έλαβαν προσφορά εργασίας μετά τη συμμετοχή τους στη Δράση, ποσοστό 24,68% 

εργάζονται, το 61,39% των ωφελούμενων αναζητά εργασία και είναι εγγεγραμμένοι 

άνεργοι του ΟΑΕΔ, ενώ το 2,53% είναι άνεργοι μη εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, και το 

6,96% είναι αυτοαπασχολούμενοι. Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο ποιότητας της 

εργασίας αποτελεί το γεγονός ότι το 43,44% των ωφελούμενων που εργάζονται 

αναζητούν εργασία.  
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Διάγραμμα 4-10 Εργασιακή Κατάσταση Λαμβανόντων Προσφοράς και Βαθμός Ικανοποίησης Σημερινής 
Εργασιακής Κατάστασης (Δράση 5000084 18-24) 

 

Αξιολογώντας το βαθμό ικανοποίησης τους από την τρέχουσα θέση εργασίας τους 

συγκριτικά με την θέση που τους προσφέρθηκε είτε αμέσως μετά τη συμμετοχή τους 

στην ΠΑΝ είτε σε άλλη χρονική στιγμή, οι ερωτώμενοι που εργάζονται απάντησαν ότι 

αυτή είναι ίδια, καλύτερη ή πολύ καλύτερη: 

 65% καλύτερη ως προς τον τόπο 

 53,33% καλύτερη  ως προς το ωράριο,  

 68,33% καλύτερη ως προς τις προοπτικές εξέλιξης, 

 56,67% καλύτερη ως προς τα επαγγελματικά προσόντα,  

 63,33% καλύτερη ως προς τις αποδοχές,  

 58,33% καλύτερη ως προς τον τύπο απασχόλησης,  

 55% καλύτερη ως προς την υγειονομική ασφάλιση,  

 56,67% καλύτερη ως προς την υγιεινή,  

 60% ως προς το εργασιακό περιβάλλον,  
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 55% πολύ καλύτερη ως προς την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας,  

 55% καλύτερη ως προς τις πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές,  

 55% καλύτερη ως προς τις πρόσθετες υγειονομικές παροχές και  

 45% καλύτερη ως προς τις πρόσθετες παροχές σε είδος. 

Όπως φαίνεται και στο σχήμα, στη συντριπτική πλειοψηφία οι συνθήκες εργασίας 

θεωρούνται ίδιες, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις χειρότερες ή πολύ χειρότερες. 

Διάγραμμα 4-11 Βαθμός Βοήθειας Ένταξης στην Αγορά εργασίας (Δράση 5000084 18-24) 

 

Τα τελικά στοιχεία της έρευνας αφορούν στο βαθμό ικανοποίησης από τη συμμετοχή 

των ωφελούμενων στη Δράση και την κατάρτισή αυτής. Οι ωφελούμενοι στο σχετικό 

ερώτημα αναφορικά με το βαθμό βοήθειας ένταξης τους στην αγορά εργασίας θετικά 

εκφράστηκε το 11,52 (πολύ υψηλός βαθμός βοήθειας), και το 31,94% (υψηλός βαθμός 

βοήθειας),ενώ χαρακτήρισαν σε ποσοστό 37,70% τη βοήθεια ως μέτρια, 9,95% ως 

χαμηλή και 8,90% ως πολύ χαμηλή. 

 

Οι απαντήσεις αυτές διαφοροποιούνται ελαφρά, όταν λαμβάνεται υπόψη το φύλο, 

οπότε και οι γυναίκες εμφανίζονται να έχουν ελαφρά πιο θετική εικόνα (44,00% 

υψηλός και πολύ υψηλός βαθμός βοήθειας έναντι 46,00% των ανδρών, 20% μέτριος 

βαθμός βοήθειας έναντι 48%, και 8% αρνητικός βαθμός έναντι 33,33%). Το 

εκπαιδευτικό επίπεδο δεν φαίνεται να επηρεάζει σοβαρά την άποψη που εκφράστηκε.  

Ως προς το βαθμό ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη Δράση, αυτός εμφανίζεται 

υψηλός σε ποσοστό 55,50% και πολύ υψηλός σε ποσοστό 17,80%. Το 22,51% θεώρησε 
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μέτρια τη Δράση ενώ  ένα αρκετά μικρό ποσοστό (4,19%) που εξέφρασε χαμηλή 

ικανοποίηση. 

Διάγραμμα 4-12 Βαθμός Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα (Δράση 5000084 18-24) 

 

Τα επιμέρους στοιχεία της Δράσης παρουσιάζουν υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό 

ικανοποίησης των ωφελούμενων ως προς το επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης (76,96%), 

την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στην θεωρητική 

κατάρτιση (74,35%), την πρακτική χρησιμότητα (72,77%), το εκπαιδευτικό υλικό 

(74,87%), τους εκπαιδευτές (87,96%) την πρακτική άσκηση (74,87%), την εποπτεία της 

πρακτικής άσκησης (65,97%) και τη συμβουλευτική υποστήριξη (73,49%).  

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές, η 

πρακτική άσκηση και το επίπεδο της θεωρητικής κατάρτισης. Οι χειρότερες επιδόσεις 

παρουσιάζονται στην πρακτική χρησιμότητα της θεωρητικής κατάρτισης και στην 

εποπτεία της πρακτικής άσκησης. 

Στην περίπτωση των ανδρών συμμετεχόντων, τα ανάλογα ποσοστά που αφορούν σε 

υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το επίπεδο 

θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό 68,18%, την ενθάρρυνση συμμετοχής στην 

θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 74,25%, την πρακτική χρησιμότητα σε ποσοστό 

69,67%, το εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό68,64%, τους εκπαιδευτές  σε ποσοστό 
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86,77%, την πρακτική άσκηση σε ποσοστό 82,30%, την εποπτεία της πρακτικής 

άσκησης σε ποσοστό 68,70% και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε ποσοστό75,79%.  

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές, η 

πρακτική άσκηση, η συμβουλευτική υποστήριξη και η ενθάρρυνση συμμετοχής στη 

θεωρητική κατάρτιση. Οι χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζονται στην πρακτική 

χρησιμότητα, το εκπαιδευτικό υλικό και το επίπεδο της θεωρητικής κατάρτισης. 

Στην περίπτωση των γυναικών που συμμετείχαν στην δράση, τα αντίστοιχα ποσοστά 

που αφορούν σε υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το 

επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό 71%, την ενθάρρυνση συμμετοχής στην 

θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 72%, την πρακτική χρησιμότητα σε ποσοστό 62,50%, 

το εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό 45,80%, τους εκπαιδευτές σε ποσοστό 79,1%, την 

πρακτική άσκηση σε ποσοστό 68%, την εποπτεία της πρακτικής άσκησης σε 

ποσοστό72,66% και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε ποσοστό 80%. 

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές, η 

συμβουλευτική υποστήριξη, και η εποπτεία της πρακτικής άσκησης. Οι χειρότερες 

επιδόσεις παρουσιάζονται στο εκπαιδευτικό υλικό, την πρακτική χρησιμότητα και 

επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης. 

Το τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε στην αξιολόγηση της συμβολής 

της Δράσης αναφορικά με την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων. Ως προς 

το θέμα αυτό, το 84,82% έδωσε θετική απάντηση, ενώ αρνητικά εκφράστηκε το 

15,18%.  

Διάγραμμα 4-13 Συμβολή Προγράμματος στην Αναβάθμιση Επαγγελματικών Προσόντων (Δράση 5000084 
18-24) 

 

Η Συμβολή της Δράσης στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα 

με τους συμμετέχοντες που έδωσαν θετική απάντηση στην παραπάνω ερώτηση, 

αφορούσε σε ποσοστό 38,82% στη διεύρυνση των γνώσεων τους 22,75% στην 

απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων. Μικρότερα ποσοστά συγκέντρωσαν η ενίσχυση των 
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κοινωνικών δεξιοτήτων (10,20%) η συμβουλευτική υποστήριξη (7,06%), ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός (10,98%) και με το ίδιο ποσοστό (5,10%) η δικτύωση 

με τη ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. 

Τέλος, όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν κατά πόσο ανάλογες 

πρωτοβουλίες είναι χρήσιμο να διεξαχθούν στο μέλλον, το 98,81% απάντησε θετικά και 

μόλις 4,19% αρνητικά. 

Συμπέρασμα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της Δράσης 5000084 «Επιταγή 

Εισόδου για Νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για 

την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» 

Στα αρνητικά ευρήματα της έρευνας συγκαταλέγεται το χαμηλό ποσοστό των 

ωφελούμενων που έλαβαν προσφορά απασχόλησης μετά το πέρας της συμμετοχής 

τους στη Δράση, ακολουθώντας την γενικότερη τάση που επικρατεί στην πρωτογενή 

έρευνα. Επίσης, σημαντικό είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε 

θέσεις ορισμένου χρόνου και μικρής διάρκειας, με αποδοχές που κυμάνθηκαν μεταξύ 

301€ και 600€ αντίστοιχα. Τα ευρήματα όμως αυτά, συσχετίζονται θετικά με το 

γενικότερο επίπεδο προσφοράς εργασίας, το οποίο αναφέρεται σε θέσεις σχετικά 

χαμηλής εξειδίκευσης με ελαστικό ωράριο και χαμηλές αποδοχές, εκφράζοντας το 

ευρύτερο επιχειρηματικό κλίμα στις περιοχές αναφοράς.   

Στα θετικά σημεία της Δράσης, σαφέστατα ξεχωρίζει η αποδοχή της προσφερόμενης 

θέσης εργασίας από την συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων, ενώ ο γενικότερος 

βαθμός ικανοποίησης για το σύνολο της Δράσης, μπορεί να χαρακτηριστεί θετικός.  

Πιο συγκεκριμένα, τόσο το ευρύτερο αποτέλεσμα που αναφέρεται στο ποσοστό του 

81,82% για την αποδοχή της προσφερόμενης θέσης (με το 44,44% να παραμένει σ’ 

αυτή), όσο και το γεγονός της επικρατούσας άποψης για συνέχιση των δράσεων με 

προτάσεις βελτίωσης σε επιμέρους τομείς (εκπαιδευτικό υλικό, διεύρυνση των 

συνεργασιών με επιχειρήσεις για πιο στοχευμένη πρακτική άσκηση), οδηγούν στο 

συμπέρασμα της γενικότερης αποδοχής και χρησιμότητας της Δράσης από τους 

ωφελούμενους, παρά το γεγονός ότι οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας, αν 

απομονωθούν από τα υπόλοιπα στοιχεία της αξιολόγησης, δεν παράγουν τον 

επιθυμητό βαθμό συνδυασμού αποδοχών και ελκυστικότητας.  

Ηλικιακή Ομάδα 25-29 

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας και 

αφορούν στην Δράση 5000084 «Επιταγή εισόδου για Νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» για την 
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ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών εκ των συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη δράση. Η δράση 

υλοποιήθηκε πανελλαδικά.  

Αθροιστικά, το μέγεθος του δείγματος της δράσης ήταν 459 άτομα εκ των οποίων οι 

149 ήταν άντρες και οι 310 ήταν γυναίκες.  

Το 96,08% των ωφελούμενων ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στην Δράση, ενώ το 

3,92% εγκατέλειψε πρόωρα. Το ποσοστό των ωφελούμενων που εγκατέλειψε πρόωρα 

τη δράση κατανέμεται ως εξής: 38,89% κατά την διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης, 

50% μετά το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης και 11,11% κατά την διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής ωφελούμενων στην Δράση προήλθαν από την 

Αττική (26,14%), από την Κεντρική Μακεδονία (23,31%), Ανατολικής Μακεδονίας 

Θράκης (6,75%) και τη Θεσσαλία (6,75%). Έπονται οι περιοχές της Κρήτης (6,10%), 

Δυτικής Ελλάδας (5,88%), Πελοποννήσου (5,66%), Ιονίων Νήσων (5,23%), Ηπείρου 

(4,36%), Δυτικής Μακεδονίας (3,49%), Νοτίου Αιγαίου (3,05%), Βορείου Αιγαίου 

(1,96%) και Στερεάς Ελλάδας (1,31%). 
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Διάγραμμα 4-14 Δημογραφικά στοιχεία – Επίπεδο εκπαίδευσης πριν και μετά (Δράση 5000084 25-29) 

 

Οι ωφελούμενοι κατά την είσοδό τους στη Δράση ήταν κυρίως απόφοιτοι Λυκείου 

(Γενικού ή Επαγγελματικού) (40,31%) και Απόφοιτοι ΙΕΚ/ Ιδ. Κολλεγίου/Σχολών 

Κατάρτισης ΑΕΙ/ΑΤΕΙ (28,98%). Με ποσοστό 23,75% συμμετείχαν οι Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 

ενώ με ποσοστό 3,7% συμμετείχαν οι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης 

ευκαιρίας, και με ποσοστό 3,27% οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το εκπαιδευτικό επίπεδο των ωφελούμενων μετά 

το πέρας της παρέμβασης μεταβάλλεται ως εξής: το ποσοστό των ωφελούμενων που 

ήταν απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού) μεταβλήθηκε σε 35,95% και των 

Απόφοιτων ΑΕΙ/ΑΤΕΙ σε 21,57%. Οι Απόφοιτοι ΙΕΚ/ Ιδ. Κολλεγίου/Σχολών Κατάρτισης 

συμμετείχαν πλέον με ποσοστό 31,81%, ενώ αυξημένο καταγράφεται το ποσοστό 

(7,41%) των κάτοχων Μεταπτυχιακού Διπλώματος. Τέλος το ποσοστό (10%) των 

Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης ευκαιρίας μειώθηκε σε 3,05 %. 
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Διάγραμμα 4-15 Επαγγελματική εμπειρία και Χρονική διάρκεια ανεργίας πριν την υλοποίηση της πράξης 
(Δράση 5000084 25-29) 

 

Πριν την υλοποίηση της Δράσης, λιγότερο από 1 χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας είχε 

το 47,71% των ωφελούμενων ενώ ποσοστό που αντιστοιχεί στο 32,24% είχε 

επαγγελματική εμπειρία από 1-3 χρόνια. Τέλος, το 14,60% των συμμετεχόντων είχε 

επαγγελματική εμπειρία 4-7 χρόνια ενώ επαγγελματική εμπειρία 7 ετών και πάνω είχε 

το 5,45%. 

Ο βαθμός συνάφειας της επαγγελματικής εμπειρίας των ωφελούμενων με τη Δράση 

ήταν  υψηλός ως πολύ υψηλός σε ποσοστό 32,30% ενώ από μέτριος ως πολύ χαμηλός 

αξιολογήθηκε από το 67,97%. 

Πριν την υλοποίηση της πράξης, το ποσοστό των ωφελούμενων που παρέμεναν 

άνεργοι πάνω από 7 μήνες ανέρχεται σε ποσοστό 81,92%, ενώ για το χρονικό διάστημα 

ανεργίας 1-3 μηνών ανέρχεται σε 4,79% και το αντίστοιχο των 4 - 7 μηνών ανεργίας 

ανέρχεται σε 11,76%. Τέλος, χρονικό διάστημα ανεργίας λιγότερο από ένα μήνα 

δήλωσε 1,53% των ωφελούμενων. 
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Ο πληθυσμός του δείγματος της Δράσης περιελάμβανε 7 άτομα ωφελούμενα (1,53%) 

που ανήκαν στις ακόλουθες ομάδες: ένα (1) άτομο στην ομάδα των μεταναστών και έξι 

(6) άτομα στην ομάδα συμμετεχόντων με αναπηρία. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των 

μειονεκτούντων ενσωματώνεται στην ανάλυση της Δράσης. Ειδικά χαρακτηριστικά που 

αφορούν στη συγκεκριμένη ομάδα, περιγράφονται σε αντίστοιχη ενότητα στη 

συνέχεια. 

Ως προς το ζήτημα της προσφοράς εργασίας μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής των 

ωφελούμενων στη Δράση, το 18,24% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έλαβε κάποια 

προσφορά ενώ το 81,26% απάντησε ότι δεν έλαβε καμία προσφορά.  

Αμέσως μετά τη λήξη της Δράσης και σε διάστημα μικρότερο του 1 μηνός το 63,59% 

των ωφελούμενων δέχτηκε προσφορά εργασίας, ενώ σε χρονικό διάστημα που 

κυμάνθηκε από 4-6 μήνες δέχτηκε προσφορά εργασίας το 22,09% και σε διάστημα 1-3 

μηνών δέχτηκε προσφορά εργασίας το 10,47%. Αμέσως μετά την πρόωρη αποχώρηση 

από τη Δράση δέχτηκε προσφορά το 3,49% των ωφελούμενων. 

Εμβαθύνοντας στα χαρακτηριστικά της προσφοράς εργασίας προς τους ωφελούμενους 

της Δράσης προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 Το 69,77% έλαβε προσφορά εργασίας από την επιχείρηση της 
πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης, ενώ το 30,23% από άλλη επιχείρηση. 

 Το 44,19% των προσφορών αφορούσαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εκ των 
οποίων το 7,89% ήταν χρονικής διάρκειας 8+ μηνών, το 15,79% ήταν χρονικής 
διάρκειας 6 μηνών, το 26,32% ήταν χρονικής διάρκειας 3 μηνών και το 10,53% 
ήταν χρονικής διάρκειας δύο μηνών. Συμβάσεις αορίστου χρόνου αφορούσε το 
55,81%.  

 Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου αφορούσαν πλήρη απασχόληση σε ποσοστό 
42,11% και μερική καθημερινή απασχόληση σε ποσοστό 36,84%. Σε ποσοστό 
78,94% αφορούσαν εργασία 5 ημερών. 

 Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου αφορούσαν πλήρη απασχόληση σε ποσοστό 
62,58% και μερική καθημερινή απασχόληση σε ποσοστό 27,08%. Σε ποσοστό 
82% αφορούσαν εργασία 5 ημερών. 

 Οι ώρες απασχόλησης σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου ήταν 8 ημερησίως σε 
ποσοστό 42,10%, 4 ημερησίως σε ποσοστό 10,52% και 6 ημερησίως σε ποσοστό 
31,57%. 

 Οι ώρες απασχόλησης σε συμβάσεις αορίστου χρόνου ήταν 8 ημερησίως σε 
ποσοστό 78,94% και 6 ημερησίως σε ποσοστό 10,52%. 

 Η μισθολογική αμοιβή των προσφερόμενων θέσεων ήταν λιγότερο από 300€ σε 
ποσοστό 24,42%, κυμαινόταν μεταξύ 301-600€σε ποσοστό 50% και σε ποσοστό 
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12,79% ήταν από 601-800 ευρώ και άνω. Τέλος, ποσοστό 10,47% των 
ωφελούμενων δεν απάντησε στην ερώτηση. 

 

Διάγραμμα 4-16 Προσφορά Εργασίας και Χαρακτηριστικά της (Δράση 5000084 25-29) 
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Σε ότι αφορά τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα της προσφερόμενης θέσης εργασίας, 

το 20,93% των θέσεων απαιτούσε Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το 51,16% Ανώτερη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και το 26,74% Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Σχολή 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Α’ Κύκλου). Εκ του συνόλου των θέσεων 

εργασίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που προσφέρθηκαν το 50% ήταν αορίστου 

χρόνου και το 50% ορισμένου χρόνου, οι θέσεις Ανώτερης Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ήταν ορισμένου χρόνου σε ποσοστό 40,90% και αορίστου σε ποσοστό 

59,09%, ενώ οι θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν ορισμένου χρόνου. 

Σε ότι αφορά τα ειδικά προσόντα των προσφερόμενων θέσεων, οι ξένες γλώσσες ήταν 

η συνηθέστερη απάντηση με ποσοστό 46,51%, ακολουθούμενη από τις γνώσεις 

χειρισμού Η/Υ (27,91%) και τις γνώσεις σέρβις (4,65%), ενώ ποσοστό 6,98% δεν 

απάντησε στην ερώτηση. 

Διάγραμμα 4-17 Εκπαιδευτικά Τυπικά και Ειδικά Προσόντα (Δράση 5000084 25-29) 

 

Ως προς το ζήτημα της συνάφειας μεταξύ προσφερόμενης θέσης εργασίας και του 

αντικειμένου της κατάρτισης, το 47,67% των συμμετεχόντων που κλήθηκαν να 

απαντήσουν βαθμολόγησε την συνάφεια ως υψηλή, το 13,95% τη χαρακτήρισε ως 

χαμηλή ενώ το 38,37% τη χαρακτήρισε μέτρια. Σε συνέχεια του προηγούμενου 

ερωτήματος, 54,65% απάντησε ότι η επιχείρηση δήλωσε πρόθυμη να παράσχει 

πρόσθετη κατάρτιση, ενώ το υπόλοιπο 45,35% έδωσε αρνητική σχετική απάντηση. 
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Διάγραμμα 4-18 Συνάφεια θέσης με αντικείμενο κατάρτισης (Δράση 5000084 25-29) 

 

Στο ζήτημα της καταλληλότητας της προσφοράς εργασίας αναφορικά με τα προσωπικά 

τους χαρακτηριστικά, οι ερωτώμενοι έδωσαν τις ακόλουθες απαντήσεις: 

 67,44% βαθμολόγησε θετικά (υψηλός βαθμός και πολύ υψηλός βαθμός) την 

καταλληλότητα της θέσης αναφορικά με την ηλικία τους,  

 46,51% βαθμολόγησε θετικά (υψηλός βαθμός και πολύ υψηλός βαθμός) 

αναφορικά με τις εργασιακές ανάγκες,  

 37,21% βαθμολόγησε θετικά (υψηλός βαθμός και πολύ υψηλός βαθμός) 

αναφορικά με το επίπεδο σπουδών,  

 39,53 βαθμολόγησε θετικά (υψηλός βαθμός και πολύ υψηλός βαθμός) 

αναφορικά με την προηγούμενη εμπειρία, 

 52,33 βαθμολόγησε θετικά (υψηλός βαθμός και πολύ υψηλός βαθμός) 

αναφορικά με τον προηγούμενο χρόνο ανεργίας.  

Οι υπόλοιπες απαντήσεις ανά κατηγορία κυμάνθηκαν μεταξύ μετρίου και χαμηλού 

βαθμού καταλληλότητας. Η εκτίμηση του επιπέδου σπουδών ήταν το στοιχείο που 

συγκέντρωσε τις περισσότερες αρνητικές αναφορές, τόσο σε σχέση με τις θέσεις 

ορισμένου όσο και αορίστου χρόνου.
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Διάγραμμα 4-19 Καταλληλότητα της προσφοράς εργασίας (Δράση 5000084 25 -29) 

 

Διάγραμμα 4-20 Χαρακτηριστικά που επηρέασαν την απόφαση αποδοχής ή μη της προσφοράς εργασίας (Δράση 5000084 25-29) 
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Η αξιολόγηση του βαθμού σημασίας των χαρακτηριστικών προσφοράς εργασίας 

στόχευσε στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών εκείνων που επηρέασαν την 

απόφαση αποδοχής ή μη της προσφοράς εργασίας από τους ωφελούμενους. 

Τα χαρακτηριστικά που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών κρίσεων 

(βαθμολόγηση σημασίας κριτηρίου ως υψηλού ή πολύ υψηλού) ήταν οι προοπτικές 

εξέλιξης (83,72 %) ο τόπος εργασίας, το ύψος των αποδοχών (76,38%), η βασική 

υγειονομική ασφάλιση (75,78%) και η τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 

(93,02%). Ακολούθησαν, το εργασιακό περιβάλλον (83,56%), η σύνδεση με τα 

εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα (82,50%) και οι πρόσθετες παροχές σε είδος 

(82,50%). Επόμενες επιλογές σε αριθμό θετικών κρίσεων ήταν η αναγνώριση πρότερης 

εργασιακής εμπειρίας (73,45%), ο τύπος της απασχόλησης (76,74%) και το ωράριο 

(68,96%), ενώ μικρότερης βαρύτητας κρίθηκαν οι πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές 

62,35(%), οι πρόσθετες υγειονομικές παροχές (60,74%). 

Διάγραμμα 4-21 Αποδοχή Εργασίας χωρίς να πληρούνται οι σημαντικοί όροι (Δράση 5000084 25-29) 

 

Σε σχετικό ερώτημα, το 45,35% απάντησε ότι θα αποδεχόταν την προσφερόμενη θέση 

εργασίας ακόμα και αν δεν πληρούσε όλα τους τους σημαντικούς παράγοντες, ενώ το 

54,65% δήλωσε ότι δε θα την αποδεχόταν. 
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Διάγραμμα 4-22 Βαθμός Ικανοποίησης Προσφοράς (Δράση 5000084 25- 29) 

 

Στην συνέχεια, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αποδώσουν το βαθμό ικανοποίησης τους 

από την προσφορά εργασίας που τους έγινε όπου το 37,50% απέδωσε υψηλό βαθμό 

ικανοποίησης και το 25% απέδωσε πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης, ενώ το 25% την 

χαρακτήρισε ως μέτρια και ποσοστό 12,50% την χαρακτήρισε ως πολύ χαμηλής 

ικανοποίησης.  

Στη συνέχεια, εξετάστηκαν τα αποτελέσματα της προσφερόμενης θέσης εργασίας. Το 

79,07% των συμμετεχόντων αποδέχτηκε τη θέση εργασίας που τους προσφέρθηκε, ενώ 

το 20,93% την απέρριψε και ανέφερε ως αιτία το ωράριο.  

Από τους ωφελούμενους που αποδέχτηκαν τη θέση, το 36,67% εργάζεται ακόμα σε 

αυτή ενώ το 63,24% όχι. Ως αιτίες αναφέρθηκαν η οικειοθελής αποχώρηση (34,68%) 

και η λήξη σύμβασης (37,21% εκάστη). 

Σε ότι αφορά τη σημερινή εργασιακή τους κατάσταση, οι ωφελούμενοι που δέχτηκαν 

προσφορά εργασίας μετά τη συμμετοχή τους στη Δράση, το 50% των ωφελούμενων 

εργάζονται το 37,50% αναζητούν εργασία και το 12,50% είναι σπουδαστές. Στην 

περίπτωση των ωφελούμενων  που δεν έλαβαν προσφορά εργασίας μετά τη 

συμμετοχή τους στη Δράση, σε ποσοστό 21,88% εργάζονται, το 65,63% των 

ωφελούμενων αναζητά εργασία όντας εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, το 9,38% είναι 

άνεργοι μη εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και ποσοστό 3,13% είναι σπουδαστές. Επιπλέον, 

σημαντικό στοιχείο ποιότητας της εργασίας αποτελεί το γεγονός ότι το 10% των 

ωφελούμενων που εργάζονται αναζητούν εργασία, ενώ αρνητικά απάντησε το 17,50%. 

Το 72,50% αρνήθηκε να απαντήσει. 
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Διάγραμμα 4-23 Αποτέλεσμα Προσφοράς Εργασίας (Δράση 5000084 25-29) 

 

Αξιολογώντας το βαθμό ικανοποίησης τους από την τρέχουσα θέση εργασίας τους 

συγκριτικά με την θέση που τους προσφέρθηκε είτε αμέσως μετά τη συμμετοχή τους 

στην ΠΑΝ είτε σε άλλη χρονικό στιγμή, οι ερωτώμενοι που εργάζονται απάντησαν ότι 

αυτή είναι καλύτερη ή πολύ καλύτερη: 

 49,13% ως προς τον τόπο,  

 35,84% ως προς το ωράριο,  

 46,24% ως προς τις προοπτικές εξέλιξης, 

 36,99% ως προς τα επαγγελματικά προσόντα,  

 41,04% ως προς τις αποδοχές,  

 35,84% ως προς τον τύπο απασχόλησης,  

 36,99% ως προς την υγειονομική ασφάλιση,  

 30,64% ως προς την υγιεινή,  

 36,99% ως προς το εργασιακό περιβάλλον,  

 30,66% ως προς την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας,  

 34,10% ως προς τις πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές,  

 29,48% ως προς ως προς τις πρόσθετες υγειονομικές παροχές και  

 21,97% ως προς τις πρόσθετες παροχές σε είδος. 

Σημειώνεται ότι τα ποσοστά απαντήσεων αφορούν το σύνολο των ωφελούμενων 

(δηλαδή του 27,5%), εκ των οποίων το 72,50% αρνήθηκε να απαντήσει. 

Συνεπώς προκύπτει το συμπέρασμα ότι στη συντριπτική πλειοψηφία οι συνθήκες 

εργασίας θεωρούνται ίδιες, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις χειρότερες ή πολύ 

χειρότερες. 

Διάγραμμα 4-24 Εργασιακή Κατάσταση Λαμβανόντων Προσφοράς και Βαθμός Ικανοποίησης Σημερινής 
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Εργασιακής Κατάστασης (Δράση 5000084 25-29) 

 

Τα τελικά στοιχεία της έρευνας αφορούν στο βαθμό ικανοποίησης από τη συμμετοχή 

των ωφελούμενων στη Δράση και την κατάρτιση αυτής. Οι ωφελούμενοι στο σχετικό 

ερώτημα αναφορικά με το βαθμό βοήθειας ένταξης τους στην αγορά εργασίας, 

χαρακτήρισαν σε ποσοστό 35,51% τη βοήθεια ως μέτρια, 15,25% ως χαμηλή και 9,15% 

ως πολύ χαμηλή, ενώ θετικά εκφράστηκε το 40,09% (πολύ υψηλός βαθμός βοήθειας 

10,89% και υψηλός βαθμός βοήθειας 29,19%). 

Οι απαντήσεις αυτές διαφοροποιούνται ελαφρά, όταν λαμβάνεται υπόψη το φύλο, 

οπότε και οι άνδρες εμφανίζονται να έχουν ελαφρά πιο θετική εικόνα (40,94% υψηλός 

βαθμός και πολύ υψηλός βαθμός βοήθειας έναντι 39,68% των γυναικών, 35,57% 

μέτριος βαθμός βοήθειας έναντι 35,48%, και 23,49% αρνητικός βαθμός και πολύ 

αρνητικός έναντι 24,84%). Το εκπαιδευτικό επίπεδο δεν φαίνεται να επηρεάζει σοβαρά 

την άποψη που εκφράστηκε.  



 

 

 

120 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝ 2018 120 

Διάγραμμα 4-25 : Βαθμός Βοήθειας Ένταξης στην Αγορά εργασίας (Δράση 5000084 25-29) 

 

Ως προς το βαθμό ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη Δράση, αυτός εμφανίζεται 

υψηλός σε ποσοστό 51,42%,  πολύ υψηλός σε ποσοστό 18,30% και μέτριος σε ποσοστό 

26,14%. Το 3,49% αξιολόγησε ως χαμηλή την ικανοποίηση του από τη Δράση και το 

0,65% ως πολύ χαμηλή. 

Διάγραμμα 4-26 Βαθμός Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα (Δράση 5000084 25-29) 

 

Τα επιμέρους στοιχεία της Δράσης παρουσιάζουν υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό 

ικανοποίησης των ωφελούμενων ως εξής: 
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 επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης (υψηλό βαθμό: 53,38% και πολύ υψηλό 

βαθμό:22% ),  

 ενθάρρυνση συμμετοχής στην θεωρητική κατάρτιση (υψηλό βαθμό: 55,77% και 

πολύ υψηλό βαθμό: 20,26%), 

 πρακτική χρησιμότητα  (υψηλό βαθμό: 49,89% και πολύ υψηλό βαθμό:16,78%), 

 το εκπαιδευτικό υλικό (υψηλό βαθμό: 53,16% και πολύ υψηλό βαθμό:19,17%), 

 τους εκπαιδευτές (υψηλό βαθμό: 54,90% και πολύ υψηλό βαθμό:29,63% ), 

 την πρακτική άσκηση (υψηλό βαθμό: 52,51% και πολύ υψηλό βαθμό:21,79%), 

 την εποπτεία της πρακτικής άσκησης (υψηλό βαθμό: 45,32% και πολύ υψηλό 

βαθμό:15,47%),  

 τη συμβουλευτική υποστήριξη (υψηλό βαθμό:50,54% και πολύ υψηλό 

βαθμό:18,95%), 

Συμπερασματικά, καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές και η ενθάρρυνση  

συμμετοχής στην θεωρητική κατάρτιση. Οι χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζονται στην 

εποπτεία της πρακτικής άσκησης και στην πρακτική χρησιμότητα της θεωρητικής 

κατάρτισης.  

Στην περίπτωση των ανδρών συμμετεχόντων, τα ανάλογα ποσοστά που αφορούν σε 

υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το επίπεδο 

θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό 73,83%, την ενθάρρυνση συμμετοχής στην 

θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 76,51%, την πρακτική χρησιμότητα σε ποσοστό 

70,47%, το εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό 71,81%, τους εκπαιδευτές  σε ποσοστό 

83,22%, την πρακτική άσκηση σε ποσοστό 72,48%, την εποπτεία της πρακτικής 

άσκησης σε ποσοστό 59,73% και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε ποσοστό 69,80%.  

Ομοίως, φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές καθώς επίσης 

και η ενθάρρυνση συμμετοχής στην θεωρητική κατάρτιση. Οι χειρότερες επιδόσεις, οι 

οποίες διαφοροποιούνται από το γενικό σύνολο, παρουσιάζονται στο επίπεδο της 

εποπτείας της πρακτικής άσκησης και της συμβουλευτικής υποστήριξης. 

Στην περίπτωση των γυναικών τα ανάλογα ποσοστά που αφορούν σε υψηλό και πολύ 

υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης σε 

ποσοστό 76,13%, την ενθάρρυνση συμμετοχής στην θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 

75,81%, την πρακτική χρησιμότητα σε ποσοστό 64,84%, το εκπαιδευτικό υλικό σε 

ποσοστό 72,58%, τους εκπαιδευτές σε ποσοστό 85,16%, την πρακτική άσκηση σε 

ποσοστό 75,16%, την εποπτεία της πρακτικής άσκησης σε ποσοστό 61,29% και τη 
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συμβουλευτική υποστήριξη σε ποσοστό 69,35%. 

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές και το 

επίπεδο της θεωρητικής κατάρτισης. Οι χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζονται στην 

εποπτεία της πρακτικής άσκησης και στην πρακτική χρησιμότητα. 

Το τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε στην αξιολόγηση της συμβολής 

της Δράσης αναφορικά με την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων. Ως προς 

το θέμα αυτό, το 78,87% έδωσε θετική απάντηση, ενώ αρνητικά εκφράστηκε το 

21,13%.  

Διάγραμμα 4-27 Συμβολή Προγράμματος στην Αναβάθμιση Επαγγελματικών Προσόντων (Δράση 5000084 
25-29) 

 

Η Συμβολή της Δράσης στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα 

με τους συμμετέχοντες που έδωσαν θετική απάντηση στην παραπάνω ερώτηση, 

αφορούσε σε ποσοστό 34,28% στη διεύρυνση των γνώσεων τους, 21,39% την 

απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων και 16,15% την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Μικρότερα ποσοστά συγκέντρωσαν η συμβουλευτική υποστήριξη (4,53%), ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός (7,08%), η δικτύωση (8,07%) και η ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης (8,50%).  

Τέλος, όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν κατά πόσο ανάλογες 

πρωτοβουλίες είναι χρήσιμο να διεξαχθούν στο μέλλον, το 96,95% απάντησε θετικά και 

μόλις 3,05% αρνητικά. 

Συμπέρασμα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της Δράση 5000084 «Επιταγή 

εισόδου για Νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για 

απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» για την ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών εκ των 

συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη δράση 

Στα αρνητικά ευρήματα της έρευνας συγκαταλέγεται το χαμηλό ποσοστό των 

ωφελουμένων που έλαβαν προσφορά απασχόλησης μετά το πέρας της συμμετοχής 
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τους στη Δράση. Το ίδιο ισχύει και το γεγονός ότι ένα αρκετά υψηλό ποσοστό 

αφορούσε θέσεις ορισμένου χρόνου, μικρής διάρκειας, και όχι πλήρους απασχόλησης 

με την πλειοψηφία να περιλαμβάνει οικονομικές αποδοχές είτε λιγότερο από 300€ ή 

μεταξύ 301€ και 600€. Τα ευρήματα όμως αυτά, συσχετίζονται με το γενικότερο 

επίπεδο προσφοράς εργασίας, το οποίο αναφέρεται σε θέσεις σχετικά χαμηλής 

εξειδίκευσης με ελαστικό ωράριο και χαμηλές αποδοχές, εκφράζοντας το ευρύτερο 

επιχειρηματικό κλίμα στις περιοχές αναφοράς. Παράλληλα, η αξιολόγηση των θέσεων 

ως προς την καταλληλότητα τους, δείχνει κάποια θετικά στοιχεία σε ότι αφορά τη 

στόχευση της, αν και δεν συγκεντρώνει την καθολική αποδοχή των ωφελουμένων. 

Στα θετικά σημεία της Δράσης σαφέστατα ξεχωρίζει η αποδοχή των θέσεων της από 

την συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων, ενώ ο γενικότερος βαθμός 

ικανοποίησης για το σύνολο της δράσης, μπορεί να χαρακτηριστεί θετικός.  

Τόσο το ευρύτερο αποτέλεσμα που αναφέρεται στο ποσοστό του 79,07% για την 

αποδοχή της προσφερόμενης θέσης (με το 36,76% να παραμένει σ’ αυτή), όσο και το 

γεγονός της επικρατούσας άποψης για συνέχιση των δράσεων με προτάσεις βελτίωσης 

σε επιμέρους τομείς (όπως η εισαγωγή μεγαλύτερου διαστήματος πρακτικής άσκησης, 

διεύρυνση των ειδικοτήτων στα προγράμματα και των συνεργασιών με επιχειρήσεις, 

αύξηση των σχετικών αριθμών προγραμμάτων), οδηγούν στο συμπέρασμα της 

γενικότερης αποδοχής και χρησιμότητας της Δράσης, παρά το γεγονός ότι από μόνη της 

χωρίς επιπλέον ενεργητικές δράσεις απασχόλησης, δεν μπορεί να αποτελέσει 

παράγοντα επίτευξης υψηλού βαθμού αποδοχών και ελκυστικότητας θέσης εργασίας.  

Συμπεράσματα αναφορικά με τους μειονεκτούντες 

Ο πληθυσμός του δείγματος της Δράσης περιλάμβανε 7 ωφελούμενους (1,53%),που 

ανήκαν σε κάποια από τις μειονεκτούσες ομάδες. Από το σύνολο των μειονεκτούντων, 

οι 3 ήταν γυναίκες και οι 4 άνδρες. Ποσοστό της τάξεως του 85,71% άνηκε στην 

κατηγορία των συμμετεχόντων με αναπηρία εκ των οποίων 2 ήταν γυναίκες και 4 

άνδρες, ενώ ποσοστό της τάξεως του 14,29%, ήτοι ένα άτομο και συγκεκριμένα μία 

γυναίκα, η οποία ανήκε στους μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης. 

4.2.2 Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 18-24 ετών 

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας και 

αφορούν στην Δράση 5000585 «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 

νέους 18-24 ετών», η οποία υλοποιήθηκε πανελλαδικά. 

Αθροιστικά, σύμφωνα με το μεθοδολογικό πλαίσιο, το μέγεθος του δείγματος της 

δράσης ήταν 330 άτομα εκ των οποίων οι 82 ήταν άντρες και οι 248 ήταν γυναίκες.  
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Το 95,76% των ωφελούμενων ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στην Δράση, ενώ το 

4,24% εγκατέλειψε πρόωρα. Το ποσοστό αποχώρησης των ωφελούμενων που 

εγκατέλειψε πρόωρα τη δράση κατανέμεται ως εξής: 71,43% κατά την διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης, 14,29% κατά την διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης, και 14,29% 

μετά το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης. 

Τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής ωφελούμενων στην Δράση προήλθαν από την 

Περιφέρεια Θεσσαλίας (19,39%), Κεντρικής Μακεδονίας (16,97%) και από την 

Περιφέρεια Ηπείρου (11,52%). Έπονται οι Περιφέρειες Αττικής (8,79%), Δυτικής 

Ελλάδας (8,79%), Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (8,48%), Στερεάς Ελλάδας (6,67%), 

Πελοποννήσου (6,67%), Δυτικής Μακεδονίας (6,06%), Κρήτης (4,24%), Βορείου Αιγαίου 

(1,21%), Νοτίου Αιγαίου (0,91%) και Ιονίων Νήσων (0,30%). 

Οι ωφελούμενοι κατά την είσοδό τους στη Δράση στην σημαντική τους πλειοψηφία 

ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ (40,91%), απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού) 

(36,67%), και ΙΕΚ/ Ιδ. Κολλεγίου/Σχολών κατάρτισης (20,61%). Με ποσοστό 0,91% 

συμμετείχαν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος και ομοίως, με ποσοστό 0,91% οι 

Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης ευκαιρίας.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το εκπαιδευτικό επίπεδο των ωφελούμενων  μετά 

το πέρας της Δράσης διαφοροποιείται ποσοστιαία, πλην των αποφοίτων του 

Γυμνασίου/ Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας που παραμένει στο 0,91%. Πιο αναλυτικά, οι 

απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ εξακολουθούν να υπερτερούν με ποσοστό της τάξεως του 36,97%, 

ενώ ακολουθούν οι απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού) με 31,82%, οι 

απόφοιτοι ΙΕΚ/ Ιδ. Κολλεγίου/Σχολών κατάρτισης με 24,55%, οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος με 5,45% και οι απόφοιτοι Διδακτορικού Διπλώματος με 0,30%. 
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Διάγραμμα 4-28 Δημογραφικά στοιχεία – Επίπεδο εκπαίδευσης πριν και μετά (Δράση  5000585) 

 

 

Πριν την υλοποίηση της Δράσης, λιγότερο από 1 χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας είχε 

το 82,42% των ωφελούμενων ενώ ποσοστό που αντιστοιχεί στο 13,94% είχε 

επαγγελματική εμπειρία από 1-3 χρόνια. Τέλος, το 3,03% των συμμετεχόντων είχε 

επαγγελματική εμπειρία 4-7 χρόνια, ενώ ποσοστό της τάξεως του 0,61% είχε εμπειρία 

άνω των 7 ετών. 

Ο βαθμός συνάφειας της επαγγελματικής εμπειρίας των ωφελούμενων με τη Δράση 

ήταν  υψηλός ως πολύ υψηλός σε ποσοστό 35,15% ενώ από μέτριος ως πολύ χαμηλός 

αξιολογήθηκε από το 64,85%. 

Πριν την υλοποίηση της πράξης, ποσοστό 64,55% των ωφελούμενων παρέμεναν 

άνεργοι για χρονικό διάστημα πάνω από 7 μήνες, ενώ ποσοστό 24,85% παρέμεναν 

άνεργοι για 4-7 μήνες, ποσοστό 9,39% παρέμεναν άνεργοι για 1-3 μήνες και ποσοστό 

1,21% για λιγότερο από ένα μήνα.    
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Ο πληθυσμός του δείγματος της Δράσης περιλάμβανε 4 ωφελούμενους  (1,21%) που 

ανήκαν  σε κάποια από τις μειονεκτούσες ομάδες και συγκεκριμένα στην κατηγορία 

των μεταναστών, συμμετεχόντων αλλοδαπής προέλευσης (75%) και συμμετεχόντων με 

αναπηρία (25%).  Από το σύνολο των μειονεκτούντων το 75% ήταν άνδρες και το 25% 

γυναίκες. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των μειονεκτούντων ενσωματώνεται στην 

ανάλυση της Δράσης. Ειδικά χαρακτηριστικά που αφορούν στη συγκεκριμένη ομάδα, 

περιγράφονται σε αντίστοιχη ενότητα στη συνέχεια. 

Διάγραμμα 4-29 Επαγγελματική εμπειρία, Χρονική διάρκεια ανεργίας και ανάλυση μειονεκτουσών 
ομάδων  πριν την υλοποίηση της (Δράση 5000585) 

 

Ως προς το ζήτημα της προσφοράς εργασίας μετά την ολοκλήρωσης της συμμετοχής 

των ωφελούμενων στη Δράση, το 22,12% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έλαβε 

κάποια προσφορά ενώ το 77,88% απάντησε ότι δεν έλαβε καμία προσφορά.  

Από τους ωφελούμενους που δέχθηκαν προσφορά εργασίας, αμέσως μετά τη λήξη της 

Δράσης και σε διάστημα μικρότερο του 1 μηνός προσφορά έλαβε το 65,75% των 

ωφελούμενων, ενώ σε χρονικό διάστημα που αντιστοιχούσε από 1-3 μήνες δέχτηκε 

προσφορά το 9,59%. Σε ποσοστό 20,55% οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι έλαβαν 

προσφορά εργασίας σε διάστημα 4-6 μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, 

ενώ ποσοστό 4,11% έλαβε προσφορά μετά την πρόωρη αποχώρησή τους από το 

πρόγραμμα. 
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Εμβαθύνοντας στα χαρακτηριστικά της προσφοράς εργασίας προς τους ωφελούμενους 

που τελικά έλαβαν προσφορά εργασίας, προκύπτουν τα ακόλουθα βασικά 

συμπεράσματα: 

 Το 71,23% έλαβε προσφορά εργασίας από την επιχείρηση όπου έλαβε χώρα η 

πρακτική άσκηση, ενώ το 28,77% από άλλη επιχείρηση. 

 Το 38,36% των προσφορών αφορούσαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εκ των 

οποίων το 42,86% ήταν χρονικής διάρκειας 4 μηνών, το 21,43% ήταν χρονικής 

διάρκειας 8 μηνών, το 14,29% ήταν χρονικής διάρκειας 6 μηνών, το 10,71% ήταν 

χρονικής διάρκεια 3 μηνών, το 7,14% ήταν χρονικής διάρκειας 5 μηνών, και το 

3,57% ήταν χρονικής διάρκειας 2 μηνών. Συμβάσεις αορίστου χρόνου 

αφορούσε το 61,64%. 

 Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου αφορούσαν πλήρη απασχόληση σε ποσοστό 

46,43% και μερική καθημερινή απασχόληση σε ποσοστό 53,57%. Ποσοστό 100% 

των συμβάσεων αφορούσε εργασία 5 ημερών.  

 Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου αφορούσαν πλήρη απασχόληση σε ποσοστό 

55,56%, μερική καθημερινή απασχόληση σε ποσοστό 35,56%, μερική εκ 

περιτροπής απασχόληση σε συγκεκριμένες μέρες σε ποσοστό 6,67% και εποχική 

απασχόληση σε ποσοστό 2,22%.  Κατά ποσοστό 91,11% οι προαναφερθείσες 

συμβάσεις αφορούσαν σε πενταήμερη εργασία, ενώ εργασία τριών ημερών 

αφορούσε το 4,44% των συμβάσεων και εργασία δύο ημερών το 2,22% των 

συμβάσεων. Το 2,22% δεν έδωσε απάντηση. 

 Οι ώρες απασχόλησης σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου ήταν 8 ημερησίως σε 

ποσοστό 46,43%, 6 ημερησίως σε ποσοστό 42,86% και 4 ημερησίως σε ποσοστό 

10,71%. 

 Οι ώρες απασχόλησης σε συμβάσεις αορίστου χρόνου ήταν 8 ημερησίως σε 

ποσοστό 55,56% και 4 ημερησίως σε ποσοστό 20%, 6 ημερησίως σε ποσοστό 

13,33%, 5 ημερησίως σε ποσοστό 6,67 και 7 ημερησίως σε ποσοστό 2,22%. 

Ποσοστό 2,22% δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή. 

 Τέλος, η μισθολογική αμοιβή των προσφερόμενων θέσεων κυμαινόταν μεταξύ 

301-600€ σε ποσοστό 58,90%,  λιγότερο από 300€ σε ποσοστό 19,18% και τέλος 

σε ποσοστό 5,48% από 601€ έως 800€. Σημειώνεται ότι ποσοστό της τάξεως του 

16,44% εκ των ερωτηθέντων δεν απάντησε στην παρούσα ερώτηση. 



 

 

 

128 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝ 2018 128 

Διάγραμμα 4-30 Προσφορά Εργασίας και Χαρακτηριστικά της (Δράση 5000585) 

 

Σε ότι αφορούσε τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα της προσφερόμενης θέσης 

εργασίας, το 43,84% των θέσεων απαιτούσε Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το 35,62% 

Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 19,18% Δευτεροβάθμια (Σχολή 

επαγγελματικής κατάρτισης, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Α’ κύκλου) και το 1,37% κάποιου άλλου είδους 

εκπαίδευση. Εκ του συνόλου των θέσεων εργασίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που 

προσφέρθηκαν, το 65,63% ήταν αορίστου και το 34,38% ήταν ορισμένου. Από το 

σύνολο των θέσεων εργασίας  Ανώτερης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης το 46,15% 
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αφορούσε σε θέσεις ορισμένου χρόνου και το 53,85% σε θέσεις αορίστου χρόνου. 

Σημειώνεται ότι θέσεις εργασίας που απαιτούσαν Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

μοιράστηκαν σε συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου με ποσοστά 35,71% και 

64,29% αντίστοιχα. 

Σε ότι αφορά τα ειδικά προσόντα των προσφερόμενων θέσεων, οι ξένες γλώσσες 

(10,96%) και οι γνώσεις χειρισμού Η/Υ και πληροφορικής γενικότερα (39,73%) 

αποτελέσαν τις συνηθέστερες απαντήσεις, ενώ ακολούθησαν οι γνώσεις ειδικού 

λογισμικού και οι γνώσεις χειρισμού τεχνικού εξοπλισμού με 5,48% έκαστη. Το 21,92% 

αφορούσε άλλες ειδικές γνώσεις, ενώ το 16,44% δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή. 

Διάγραμμα 4-31 Εκπαιδευτικά Τυπικά και Ειδικά Προσόντα (Δράση 5000585) 

 

Ως προς το ζήτημα της συνάφειας μεταξύ προσφερόμενης θέσης εργασίας και του 

αντικειμένου της κατάρτισης, το 57,53% των συμμετεχόντων που κλήθηκαν να 

απαντήσουν βαθμολόγησε ως υψηλή τη συνάφεια, ενώ ένα επιπλέον 17,81% τη 

χαρακτήρισε ως πολύ υψηλή. Το 13,70% χαρακτήρισε ως πολύ μέτρια τη συνάφεια 

μεταξύ θέσης και κατάρτισης, ενώ  ποσοστό της τάξεως του 10,96% χαρακτήρισε τη 

συνάφεια ως χαμηλή. Σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος, 54,79% απάντησε 

ότι η επιχείρηση δήλωσε πρόθυμη να παράσχει πρόσθετη κατάρτιση, ενώ το υπόλοιπο 

45,21% έδωσε αρνητική σχετική απάντηση. 
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Διάγραμμα 4-32 Συνάφεια θέσης με αντικείμενο κατάρτισης (Δράση 5000585) 

 

 

Στο ζήτημα της καταλληλότητας της προσφοράς εργασίας αναφορικά με τα προσωπικά 
τους χαρακτηριστικά, οι ερωτώμενοι έδωσαν τις ακόλουθες απαντήσεις: 

 75,34% βαθμολόγησε θετικά (71,23% ως υψηλός βαθμός και 4,11% ως πολύ 

υψηλός βαθμός) την καταλληλότητα της θέσης αναφορικά με την ηλικία τους,  

 61,64% βαθμολόγησε θετικά (58,90% ως υψηλός βαθμός και 2,74% ως πολύ 

υψηλός βαθμός) αναφορικά με τις εργασιακές ανάγκες,  

 57,53% βαθμολόγησε θετικά (49,32% ως υψηλός βαθμός και 8,22% ως πολύ 

υψηλός βαθμός) αναφορικά με το επίπεδο σπουδών,  

 58,90% βαθμολόγησε θετικά (56,16% ως υψηλός βαθμός και 2,74% ως πολύ 

υψηλός βαθμός) αναφορικά με την προηγούμενη εμπειρία, 

 64,38% βαθμολόγησε θετικά (56,16% ως υψηλός βαθμός και 8,22% πολύ 

υψηλός βαθμός) αναφορικά με τον προηγούμενο χρόνο ανεργίας.  

Οι υπόλοιπες απαντήσεις ανά κατηγορία κυμάνθηκαν μεταξύ μετρίου βαθμού και πολύ 

χαμηλού βαθμού καταλληλότητας. Η εκτίμηση της καταλληλότητας της θέσης εργασίας 

με την προηγούμενη εμπειρία και το επίπεδο σπουδών ήταν τα στοιχείο που 

συγκέντρωσαν τις περισσότερες αρνητικές αναφορές, τόσο σε σχέση με τις θέσεις 

ορισμένου όσο και αορίστου χρόνου.
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Διάγραμμα 4-33 Καταλληλότητας της προσφοράς εργασίας (Δράση 5000585) 

 

Διάγραμμα 4-34 Χαρακτηριστικά που επηρέασαν την απόφαση αποδοχής ή μη της προσφοράς εργασίας (Δράση 5000585) 
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Η αξιολόγηση του βαθμού σημασίας των χαρακτηριστικών προσφοράς εργασίας 

στόχευσε στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών εκείνων που επηρέασαν την 

απόφαση αποδοχής ή μη της προσφοράς εργασίας από τους ωφελούμενους.  

Τα χαρακτηριστικά που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών κρίσεων 

(βαθμολόγηση σημασίας κριτηρίου ως υψηλού και πολύ υψηλού) ήταν η βασική 

υγειονομική ασφάλιση (97,26%), το εργασιακό περιβάλλον (89,04%), οι προοπτικές 

εξέλιξης και η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας (με 84,93% έκαστη), ο 

τόπος εργασίας (83,56%) και το ύψος των αποδοχών (82,19%).  

Ακολούθησαν, οι πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές (75,34%), η σύνδεση με 

εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα (73,97%), ο τύπος της απασχόλησης 

(71,23%), το ωράριο και οι πρόσθετες υγειονομικές παροχές (με 69,86% έκαστη), η 

αναγνώριση πρότερης εργασιακής εμπειρίας (68,49%), και οι πρόσθετες παροχές σε 

είδος (64,38%).  

Διάγραμμα 4-35 Αποδοχή Εργασίας χωρίς να πληρούνται οι σημαντικοί όροι (Δράση 5000585) 

 

Σε σχετικό ερώτημα, το 58,90% απάντησε ότι θα αποδεχόταν την προσφερόμενη θέση 

εργασίας ακόμα και αν δεν πληρούσε όλους τους σημαντικούς παράγοντες, ενώ το 

41,10% δήλωσε ότι δε θα την αποδεχόταν. 

Διάγραμμα 4-36 Βαθμός Ικανοποίησης Προσφοράς (Δράση 5000585) 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αποδώσουν το βαθμό 
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ικανοποίησης τους από την προσφορά εργασίας που τους έγινε, όπου το 60,27% 

απέδωσε υψηλό βαθμό ικανοποίησης και το 10,96% πολύ υψηλό βαθμό, ενώ το 

24,66% χαρακτήρισε την προσφορά εργασίας ως μέτρια. Το 2,74% εξέφρασε χαμηλό 

και το 1,37% πολύ χαμηλό βαθμό ικανοποίησης. 

Στη συνέχεια, εξετάστηκαν τα αποτελέσματα της προσφερόμενης θέσης εργασίας. Το 

78,08% των συμμετεχόντων αποδέχτηκε τη θέση εργασίας που τους προσφέρθηκε, ενώ 

το 21,92% την απέρριψε και ανέφερε ως αιτίες προσωπικούς λόγους (37,50%), τις 

σπουδές (25%), την εύρεση καλύτερης εργασίας (18,75%), την απόσταση (12,50%) και 

το ωράριο (6,25%).  

Από τους ωφελούμενους που αποδέχτηκαν τη θέση, το 47,37% εργάζεται ακόμα σε 

αυτή, ενώ το 52,63% όχι. Ως αιτίες αναφέρθηκαν η οικειοθελής αποχώρηση (53,33%), η 

λήξη σύμβασης (30%), η απόλυση (10%) και η εποχικότητα της εργασίας (6,67%). 

Σε ότι αφορά τη σημερινή εργασιακή τους κατάσταση, οι ωφελούμενοι που δέχτηκαν 

προσφορά εργασίας μετά τη συμμετοχή τους στη Δράση εργάζονται σε ποσοστό 

54,79%, αναζητούν εργασία και είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ σε ποσοστό 

41,10%, ενώ το 2,74% είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες και το 

1,37% φοιτητές. Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο ποιότητας της εργασίας αποτελεί το 

γεγονός ότι το 45,83% των ωφελούμενων που εργάζονται αναζητούν εργασία. 

Διάγραμμα 4-37 Αποτέλεσμα Προσφοράς Εργασίας (Δράση 5000585) 
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Διάγραμμα 4-38 Εργασιακή Κατάσταση Λαμβανόντων Προσφοράς και Βαθμός Ικανοποίησης Σημερινής 
Εργασιακής Κατάστασης (Δράση 5000585) 

 

 

Αξιολογώντας το βαθμό ικανοποίησης τους από την τρέχουσα θέση εργασίας τους 

συγκριτικά με την θέση που τους προσφέρθηκε είτε αμέσως μετά τη συμμετοχή τους 

στην ΠΑΝ είτε σε άλλο χρονικό σημείο, οι ερωτώμενοι που εργάζονται απάντησαν ότι 

αυτή είναι καλύτερη ή πολύ καλύτερη: 

 44,17% ως προς τον τόπο,  

 41,67% ως προς το ωράριο,  

 45,83% ως προς τις προοπτικές εξέλιξης, 

 35,83% ως προς τα επαγγελματικά προσόντα,  

 46,67% ως προς τις αποδοχές,  

 35,83% ως προς τον τύπο απασχόλησης,  

 35% ως προς την υγειονομική ασφάλιση,  

 32,50% ως προς την υγιεινή,  

 32,50% ως προς το εργασιακό περιβάλλον,  

 28,33% ως προς την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας,  

 34,17% ως προς τις πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές,  

 30,83% ως προς ως προς τις πρόσθετες υγειονομικές παροχές και  

 24,17% ως προς τις πρόσθετες παροχές σε είδος.  
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Όπως φαίνεται, στη συντριπτική πλειοψηφία οι συνθήκες εργασίας θεωρούνται ίδιες, 

ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις χειρότερες ή πολύ χειρότερες. 

Τα τελικά στοιχεία της έρευνας αφορούν στο βαθμό ικανοποίησης από τη συμμετοχή 

των ωφελούμενων στη Δράση και την κατάρτισή αυτής.  

Οι ωφελούμενοι στο σχετικό ερώτημα αναφορικά με το βαθμό βοήθειας ένταξης τους 

στην αγορά εργασίας, χαρακτήρισαν σε ποσοστό 38,48% τη βοήθεια ως μέτρια, 7,27% 

ως χαμηλή και 3,94% ως πολύ χαμηλή, ενώ θετικά εκφράστηκε το 37,27% (υψηλός 

βαθμός βοήθειας) και το 13,03% (πολύ υψηλός βαθμός βοήθειας).  

Οι απαντήσεις αυτές διαφοροποιούνται ελαφρά, όταν λαμβάνεται υπόψη το φύλο, 

οπότε και οι άνδρες εμφανίζονται να έχουν ελαφρά πιο θετική εικόνα (53,66% υψηλός 

και πολύ υψηλός βαθμός βοήθειας έναντι 49,19% των γυναικών, 40,24% μέτριος 

βαθμός βοήθειας έναντι 37,90%, και 6,10% αρνητικός και πολύ αρνητικός βαθμός 

έναντι 12,90%). Το εκπαιδευτικό επίπεδο δεν φαίνεται να επηρεάζει σοβαρά την 

άποψη που εκφράστηκε.  

Διάγραμμα 4-39 Βαθμός Βοήθειας Ένταξης στην Αγορά εργασίας (Δράση 5000585) 

 

Ως προς το βαθμό ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη Δράση, αυτός εμφανίζεται 

υψηλός σε ποσοστό 52,12% και μέτριος σε ποσοστό 24,24%. Το 17,88% θεώρησε πολύ 

ικανοποιητική τη Δράση και το 5,76% εξέφρασε χαμηλή και πολύ χαμηλή ικανοποίηση. 

Τα επιμέρους στοιχεία της Δράσης παρουσιάζουν υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό 

ικανοποίησης των ωφελούμενων ως προς το επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης (38,79%), 

την ενθάρρυνση συμμετοχής στη θεωρητική κατάρτιση (40%), την πρακτική 

χρησιμότητα (44,24%), το εκπαιδευτικό υλικό (40,30%), τους εκπαιδευτές (48,79%), την 

πρακτική άσκηση (71,82%), την εποπτεία της πρακτικής άσκησης (64,85%) και τη 

συμβουλευτική υποστήριξη (64,55%).  

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν η πρακτική άσκηση, η 
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εποπτεία της πρακτικής άσκησης και η συμβουλευτική υποστήριξη.  

Οι χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζονται στο επίπεδο της θεωρητικής κατάρτισης και 

της ενθάρρυνσης συμμετοχής στη θεωρητική κατάρτιση.  

 

Διάγραμμα 4-40 Βαθμός Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα (Δράση 5000585) 

 

Στην περίπτωση των ανδρών συμμετεχόντων, τα ανάλογα ποσοστά που αφορούν σε 

υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το επίπεδο 

θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό 37,80%, την ενθάρρυνση συμμετοχής στην 

θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 36,59%, την πρακτική χρησιμότητα της σε ποσοστό 

43,90%, το εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό 39,02%, τους εκπαιδευτές  σε ποσοστό 

47,56%, την πρακτική άσκηση σε ποσοστό 71,95%, την εποπτεία της πρακτικής 

άσκησης σε ποσοστό 63,41% και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε ποσοστό 67,07%.  

Ως εκ τούτου τεκμαίρεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν η πρακτική άσκηση 

και η συμβουλευτική υποστήριξη. Οι χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζονται στην 

ενθάρρυνση συμμετοχής στην θεωρητική κατάρτιση και στο επίπεδο της θεωρητικής 
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κατάρτισης. 

Στην περίπτωση των γυναικών συμμετεχόντων, τα αντίστοιχα ποσοστά που αφορούν 

σε υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το επίπεδο 

θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό 39,11%, την ενθάρρυνση συμμετοχής στην 

θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 41,13%, την πρακτική χρησιμότητα σε ποσοστό 

44,35%, το εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό 40,73%, τους εκπαιδευτές σε ποσοστό 

49,19%, την πρακτική άσκηση σε ποσοστό 71,77%, την εποπτεία της πρακτικής 

άσκησης σε ποσοστό 65,32% και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε ποσοστό 63,71%. 

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν η πρακτική άσκηση και η 

εποπτεία της πρακτικής άσκησης. Οι χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζονται στο επίπεδο 

θεωρητικής κατάρτισης και στο εκπαιδευτικό υλικό. 

Το τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε στην αξιολόγηση της συμβολής 

της Δράσης αναφορικά με την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων. Ως προς 

το θέμα αυτό, το 82,73% έδωσε θετική απάντηση, ενώ αρνητικά εκφράστηκε το 

17,27%.  

Διάγραμμα 4-41 Συμβολή Προγράμματος στην Αναβάθμιση Επαγγελματικών Προσόντων (Δράση 
5000585) 

 

Η Συμβολή της Δράσης στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα 

με τους συμμετέχοντες που έδωσαν θετική απάντηση στην παραπάνω ερώτηση, 

αφορούσε σε ποσοστό 34,97% στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων, σε ποσοστό 

31,19% στη διεύρυνση των γνώσεων τους και σε 20,23% την ενίσχυση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Μικρότερα ποσοστά συγκέντρωσαν ο επαγγελματικός προσανατολισμός 

(4,16%), η δικτύωση (3,59%), η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης (4,91%) και η 

συμβουλευτική υποστήριξη (0,95%). 

Τέλος, όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν κατά πόσο ανάλογες 

πρωτοβουλίες είναι χρήσιμο να διεξαχθούν στο μέλλον, το 97,88% απάντησε θετικά και 

μόλις 2,12% αρνητικά. 
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Συμπέρασμα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της Δράση 5000585 «Πρόγραμμα 

Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για νέους 18-24 ετών» 

Στα αρνητικά ευρήματα της έρευνας συγκαταλέγεται το χαμηλό ποσοστό των 

ωφελούμενων που έλαβαν προσφορά απασχόλησης μετά το πέρας της συμμετοχής 

τους στη Δράση. Επίσης, το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε θέσεις 

αορίστου χρόνου με αποδοχές που κυμάνθηκαν μεταξύ 301€ και 600€ αντίστοιχα. Τα 

ευρήματα αυτά, συσχετίζονται με το γενικότερο επίπεδο προσφοράς εργασίας, το 

οποίο αναφέρεται σε θέσεις με ελαστικό ωράριο και χαμηλές αποδοχές, εκφράζοντας 

το ευρύτερο επιχειρηματικό κλίμα στις περιοχές αναφοράς.   

Στα θετικά σημεία της Δράσης ξεχωρίζει η αποδοχή της από την συντριπτική 

πλειοψηφία των ωφελούμενων, αφού ο γενικότερος βαθμός ικανοποίησης για το 

σύνολο της δράσης, μπορεί να χαρακτηριστεί θετικός.  

Πιο συγκεκριμένα, τόσο το ποσοστό αποδοχής της προσφερόμενης θέσης (78,08%) με 

το 47,37% να παραμένει σ’ αυτή μέχρι σήμερα), όσο και το γεγονός της επικρατούσας 

άποψης για συνέχιση των δράσεων, εφόσον ληφθούν βέβαια υπόψη οι προτάσεις 

βελτίωσης σε επιμέρους τομείς (παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για παραμονή των 

συμμετεχόντων, διενέργεια αντίστοιχων Δράσεων περισσότερο συχνά, διεύρυνση των 

συνεργασιών με επιχειρήσεις για πιο στοχευμένη πρακτική άσκηση), οδηγούν στο 

συμπέρασμα της γενικότερης αποδοχής και χρησιμότητας της Δράσης από τους 

ωφελούμενους, παρά το γεγονός ότι οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας, αν 

απομονωθούν από τα υπόλοιπα στοιχεία της αξιολόγησης, δεν παράγουν θέσεις 

υψηλής ελκυστικότητας από πλευράς αποδοχών.  

Η αξιολογούμενη δράση εμφανίζει μεγάλη συσχέτιση με τα αποτελέσματα των λοιπών 

δράσεων αφού ο μεγάλος βαθμός αποδοχής της δράσης από τους ωφελούμενους και η 

συμμετοχή τους με προτάσεις βελτίωσης της δράσης είναι διάχυτα χαρακτηριστικά. Αν 

και ο παράγοντας «προσφορά εργασίας» κινείται σε χαμηλά επίπεδα λόγω κυρίως των 

χαμηλών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των εισερχόμενων στην δράση, ποιοτικά 

χαρακτηριστικά όπως η ενίσχυση της πλευράς της ζήτησης εργασίας (επιχειρήσεις) 

είναι αυτή που με κατάλληλο σχεδιασμό μπορεί να αποφέρει καλύτερα συνολικά 

αποτελέσματα. Η επιβεβαίωση του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού έρχεται από τα 

ποσοτικά δεδομένα όπου το μεγαλύτερο ποσοστό απορρόφησης ή προσφοράς 

εργασίας έρχεται από τις επιχειρήσεις στις οποίες οι ωφελούμενοι εκτελούν την 

πρακτική τους άσκηση.       

Συμπεράσματα αναφορικά με τους μειονεκτούντες 

Ο πληθυσμός του δείγματος της Δράσης περιλάμβανε 4 ωφελούμενους  (1,21%) που 
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άνηκαν σε κάποια από τις μειονεκτούσες ομάδες. Πιο αναλυτικά, ποσοστό της τάξεως 

του 75% ανήκε στην κατηγορία των μεταναστών, συμμετεχόντων αλλοδαπής 

προέλευσης (3 άνδρες), ενώ ποσοστό της τάξεως του 25% (1 γυναίκα) άνηκε στην 

ομάδα των συμμετεχόντων με αναπηρία. Από το σύνολο των μειονεκτούντων το 75% 

ήταν άνδρες και το 25% γυναίκες, ενώ εξ αυτών μόνο δύο άτομα (50%) έλαβαν 

προσφοράς εργασίας (άνδρες) αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Σημειώνεται ότι η προσφορά εργασίας δόθηκε στα συγκεκριμένα άτομα από την 

εταιρεία στην οποία έκαναν πρακτική και αφορούσαν σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Η 

μία εκ τω θέσεων αφορούσε πλήρη απασχόληση πενθήμερης εργασίας και 8ωρης 

διάρκειας, ενώ η δεύτερη θέση εργασίας αφορούσε μερική εκ περιτροπής απασχόληση 

τριήμερης εργασίας και 4ωρης διάρκειας. 

Ένας εκ των μειονεκτούντων ήταν απόφοιτος Λυκείου και ο δεύτερος ήταν απόφοιτος 

ΙΕΚ/ Ιδ. Κολλεγίου/Σχολών κατάρτισης. Και οι δύο αποδέχτηκαν τη θέση εργασίας που 

τους προσφέρθηκε και εξακολουθούν να εργάζονται σε αυτή και στην παρούσα φάση, 

ενώ ο ένας εκ των δύο αναζητεί εργασία. Ενώ ο βαθμός ικανοποίησής τους από το 

πρόγραμμα διαφέρει (50% υψηλός και 50% μέτριος), και οι δύο εκφράζουν υψηλό 

βαθμό ικανοποίησης των προσδοκιών τους και θεωρούν ότι τους βοήθησε σε υψηλό 

βαθμό στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.  

 

4.2.3 Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 25-29 ετών 

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας και 

αφορούν στην Δράση 5000618 «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 

νέους 18-24» η οποία υλοποιήθηκε πανελλαδικώς. 

Αθροιστικά, σύμφωνα με το μεθοδολογικό πλαίσιο, το μέγεθος του δείγματος της 

δράσης ήταν 207 άτομα εκ των οποίων οι 67 ήταν άντρες και οι 140 ήταν γυναίκες.  

Το 93,72% των ωφελούμενων ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στην Δράση, ενώ το 

6,283% εγκατέλειψε πρόωρα. Το στάδιο αποχώρησης των ωφελούμενων που 

εγκατέλειψε πρόωρα τη δράσης κατανέμεται ως εξής: 15,38% κατά τη διάρκεια της 

θεωρητικής κατάρτισης και 84,62% κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής ωφελούμενων στην Δράση προήλθαν από την 

Θεσσαλία (16,91%) και από την Δυτική Ελλάδα (13,53%). Έπονται οι περιοχές της 

Αττικής (14,98%) και της Ηπείρου (11,11%).  

Οι ωφελούμενοι κατά την είσοδό τους στη Δράση ως επί τω το πλείστον ήταν 

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ (56,04%) και Απόφοιτοι Λυκείου Γενικού ή Επαγγελματικού 
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(24,15%). Με ποσοστό 14,01% συμμετείχαν οι  Απόφοιτοι ΙΕΚ/ Ιδ. Κολλεγίου/Σχολών 

κατάρτισης, ενώ με ποσοστό 4,83%   συμμετείχαν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος και οι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης ευκαιρίας και με 

ποσοστό 0,97%. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το εκπαιδευτικό επίπεδο των ωφελούμενων  μετά 

το πέρας της Δράσης διαφοροποιείται ποσοστιαία. Πιο αναλυτικά, οι Απόφοιτοι 

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ εξακολουθούν να υπερτερούν με ποσοστό της τάξεως του 53,62% ενώ 

ακολουθούν οι Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού) με ποσοστό 19,32%.  Οι 

απόφοιτοι ΙΕΚ/ Ιδ. Κολλεγίου/Σχολών κατάρτισης με ποσοστό 17,87% και οι κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος αυξάνονται από ποσοστό 4,83% σε ποσοστό 8,70%.   

Διάγραμμα 4-42 Δημογραφικά στοιχεία – Επίπεδο εκπαίδευσης πριν και μετά (Δράση  5000618) 

 

Πριν την υλοποίηση της Δράσης, λιγότερο από 1 χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας είχε 

το 76,81% των ωφελούμενων ενώ ποσοστό που αντιστοιχεί στο 18,84% είχε 

επαγγελματική εμπειρία από 1-3 χρόνια. Τέλος, το 3,38% των συμμετεχόντων είχε 
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επαγγελματική εμπειρία 4-7 χρόνια και το 0,97% είχε επαγγελματική εμπειρία 

περισσότερη από 7 έτη. 

Ο βαθμός συνάφειας της επαγγελματικής εμπειρίας των ωφελούμενων με τη Δράση 

ήταν  πολύ υψηλός σε ποσοστό 11,11%, υψηλός σε ποσοστό 28,99%, και μέτριος 

18,36%, ενώ από μέτριος ως πολύ χαμηλός αξιολογήθηκε από το 18,36% και 29,95% 

αντίστοιχα. 

Πριν την υλοποίηση της πράξης, το χρονικό διάστημα ανεργίας των ωφελούμενων που 

παρέμεναν άνεργοι πάνω από 7 μήνες ανέρχεται σε ποσοστό 86,96%, ενώ για το 

χρονικό διάστημα ανεργίας 4-7 μηνών ανέρχεται σε 9,66% και αυτό των 1- 3 μηνών 

ανεργίας ανέρχεται σε 2,90%. Σημειώνεται ότι, χρονικό διάστημα ανεργίας λιγότερο 

του ενός μηνός, παρουσίασε το 0,48% των ωφελούμενων. 

Ο πληθυσμός του δείγματος της Δράσης περιλάμβανε 1 ωφελούμενο (0,48%) που 

ανήκε σε κάποια από τις μειονεκτούσες ομάδες και συγκεκριμένα στην κατηγορία των 

μεταναστών, συμμετεχόντων αλλοδαπής προέλευσης και ήταν γυναίκα. Σημειώνεται 

ότι ο αριθμός των μειονεκτούντων ενσωματώνεται στην ανάλυση της Δράσης. Ειδικά 

χαρακτηριστικά που αφορούν στη συγκεκριμένη ομάδα, περιγράφονται σε αντίστοιχη 

ενότητα στη συνέχεια. 
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Διάγραμμα 4-43 Επαγγελματική εμπειρία,  Χρονική διάρκεια ανεργίας και ανάλυση μειονεκτουσών 
ομάδων  πριν την υλοποίηση της πράξης (Δράση 5000618) 

 

Ως προς το ζήτημα της προσφοράς εργασίας μετά την ολοκλήρωσης της συμμετοχής 

των ωφελούμενων στη Δράση, το 15,98% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έλαβε 

κάποια προσφορά ενώ το 84,02% απάντησε ότι δεν έλαβε καμία προσφορά.  

Από τους ωφελούμενους που δέχτηκαν προσφορά εργασίας, αμέσως μετά τη λήξη της 

Δράσης και σε διάστημα μικρότερο του 1 μηνός δέχτηκε εργασία το 62,50%, ενώ σε 

χρονικό διάστημα που αντιστοιχούσε από 1-3 μήνες  δέχτηκε προσφορά το 25,00%.  

Εμβαθύνοντας στα χαρακτηριστικά της προσφοράς εργασίας προς τους ωφελούμενους 

της Δράσης προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 Το 85,00% έλαβε προσφορά εργασίας από την επιχείρηση της 

πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης, ενώ το 15,00% από άλλη επιχείρηση. 

 Το 57,50% των προσφορών αφορούσαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου,  εκ των 

οποίων το 35,29% ήταν χρονικής διάρκειας 4 μηνών, το 23,53% ήταν χρονικής 

διάρκειας 3 μηνών, και τέλος το 17,65% ήταν χρονικής διάρκειας 6 μηνών. 

 Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου αφορούσαν θέσεις με πλήρη απασχόληση και 

σε ποσοστό 52,17%. 

 Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου ήταν σε μεγαλύτερο ποσοστό (της τάξεως του 
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52,17%) οχτάωρες, ενώ ακολουθούσαν οι εξάωρες και οι τετράωρες (ποσοστό 

27,50% και 17,50% αντίστοιχα). Κατά ποσοστό 97,50% οι προαναφερθείσες 

συμβάσεις αφορούσαν σε πενταήμερη εργασία. 

 Τέλος, η μισθολογική αμοιβή των προσφερόμενων θέσεων κυμαινόταν μεταξύ 

301-600€ σε ποσοστό 70,00%,  λιγότερο από 300€ σε ποσοστό 12,50% και τέλος 

σε ποσοστό 5% από 601€ έως 800€. Σημειώνεται ότι ποσοστό της τάξεως του 

12,50% εκ των ερωτηθέντων δεν απάντησε στην παρούσα ερώτηση. 

Διάγραμμα 4-44 Προσφορά Εργασίας και Χαρακτηριστικά της (Δράση 5000618) 

 

 

Σε ότι αφορούσε τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα της προσφερόμενης θέσης 

εργασίας, το 57,50% των θέσεων απαιτούσε Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το 30,00% 

Ανώτερη Δευτεροβάθμια [Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο, πρώην 6τάξιο 

Γυμνάσιο, ΤΕΕ Β’ κύκλου] και το 12,50% Δευτεροβάθμια (Σχολή επαγγελματικής 

κατάρτισης, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Α’ κύκλου). Από το σύνολο των θέσεων εργασίας Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης ποσοστό της τάξεως του 52% αφορούσε σε σύμβαση ορισμένου χρόνου 

και ποσοστό της τάξεως του 48% που προσφέρθηκε αφορούσε σε σύμβαση αορίστου 

χρόνου. Από το σύνολο των θέσεων εργασίας  Ανώτερης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης 

το 41% αφορούσε σε θέσεις ορισμένου χρόνου και το 59% σε θέσεις αορίστου χρόνου. 
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Από το σύνολο των θέσεων εργασίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το 100% αφορούσε 

σε θέσεις αορίστου χρόνου. 

Σε ότι αφορά τα ειδικά προσόντα των προσφερόμενων θέσεων, οι γνώσεις χειρισμού 

Η/Υ και πληροφορικής γενικότερα (65,00%) και οι γνώσεις πώλησης (7,50%) 

αποτελέσαν τις συνηθέστερες απαντήσεις.  

Διάγραμμα 4-45 Εκπαιδευτικά Τυπικά και Ειδικά Προσόντα (Δράση 5000618) 

 

Ως προς το ζήτημα της συνάφειας μεταξύ προσφερόμενης θέσης εργασίας και του 

αντικειμένου της κατάρτισης, το 40,00% των συμμετεχόντων που κλήθηκαν να 

απαντήσουν βαθμολόγησε ως υψηλή τη συνάφεια, ενώ ένα επιπλέον 25,00% τη 

χαρακτήρισε ως πολύ υψηλή. Μέτρια τη χαρακτήρισε σε ποσοστό 22,50%, ενώ  

ποσοστό συνολικά της τάξεως του 10,00% χαρακτήρισε τη συνάφεια ως χαμηλή και 

πολύ χαμηλή το 2,50%. Σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος, 57,50% απάντησε 

ότι η επιχείρηση δήλωσε πρόθυμη να παράσχει πρόσθετη κατάρτιση, ενώ το υπόλοιπο 

42,50% έδωσε αρνητική σχετική απάντηση. 

Διάγραμμα 4-46 Συνάφεια θέσης με αντικείμενο κατάρτισης (Δράση 5000618) 

 

Στο ζήτημα της καταλληλότητας της προσφοράς εργασίας αναφορικά με τα προσωπικά 
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τους χαρακτηριστικά, οι ερωτώμενοι έδωσαν τις ακόλουθες απαντήσεις: 

 52,50% βαθμολόγησε θετικά (υψηλός βαθμός) την καταλληλότητα της θέσης 

αναφορικά με την ηλικία τους,  

 50,00% βαθμολόγησε θετικά (45,00% ως υψηλός βαθμός και 5,00% ως πολύ 

υψηλός βαθμός) αναφορικά με τις εργασιακές ανάγκες,  

 45,00% βαθμολόγησε θετικά (37,50% ως υψηλός βαθμός και 7,50% ως πολύ 

υψηλός βαθμός) αναφορικά με το επίπεδο σπουδών,  

 50,00% βαθμολόγησε θετικά (40,00% ως υψηλός βαθμός και 10,00% ως πολύ 

υψηλός βαθμός) αναφορικά με την προηγούμενη εμπειρία, 

 52,50% βαθμολόγησε θετικά (51,61% ως υψηλός βαθμός και 3,23% πολύ 

υψηλός βαθμός) αναφορικά με τον προηγούμενο χρόνο ανεργίας.  

Οι υπόλοιπες απαντήσεις ανά κατηγορία κυμάνθηκαν μεταξύ μετρίου βαθμού και 

χαμηλού βαθμού καταλληλότητας. Η εκτίμηση της καταλληλότητας της θέσης εργασίας 

με το επίπεδο σπουδών, ήταν το στοιχείο που συγκέντρωσε τις περισσότερες αρνητικές 

αναφορές, τόσο σε σχέση με τις θέσεις ορισμένου όσο και αορίστου χρόνου. 
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Διάγραμμα 4-47 Καταλληλότητας της προσφοράς εργασίας (Δράση 5000618) 

 

:  

Διάγραμμα 4-48 Χαρακτηριστικά που επηρέασαν την απόφαση αποδοχής ή μη της προσφοράς εργασίας (Δράση 5000618) 
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Η αξιολόγηση του βαθμού σημασίας των χαρακτηριστικών προσφοράς εργασίας 

στόχευσε στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών εκείνων που επηρέασαν την 

απόφαση αποδοχής ή μη της προσφοράς εργασίας από τους ωφελούμενους.  

Τα χαρακτηριστικά που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών κρίσεων 

(βαθμολόγηση σημασίας κριτηρίου ως υψηλού ή πολύ υψηλού) ήταν η βασική 

υγειονομική ασφάλιση (97,50%), η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 

(90,00%), το εργασιακό περιβάλλον (87,50%), το ύψος των αποδοχών (87,00%) και ο 

τόπος εργασίας (80%). Ακολούθησαν οι προοπτικές εξέλιξης (75,00%), ο τύπος της 

απασχόλησης (70,00%), η αναγνώριση πρότερης εργασιακής εμπειρίας (67,50%), το 

ωράριο εργασίας (65%), οι πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές (62,50%), η σύνδεση με 

τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα (60,00%), ενώ μικρότερης βαρύτητας 

κρίθηκαν οι πρόσθετες παροχές σε είδος (57,50%) και οι πρόσθετες παροχές σε είδος 

(50,00%). 

Διάγραμμα 4-49 Αποδοχή Εργασίας χωρίς να πληρούνται οι σημαντικοί όροι (Δράση 5000618) 

 

Σε σχετικό ερώτημα, το 50,00% απάντησε ότι θα αποδεχόταν την προσφερόμενη θέση 

εργασίας ακόμα και αν δεν πληρούσε όλα τους τους σημαντικούς παράγοντες, και 

αντίστοιχα το 50,00% δήλωσε ότι δε θα την αποδεχόταν. 
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Διάγραμμα 4-50 Βαθμός Ικανοποίησης Προσφοράς (Δράση 5000618) 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αποδώσουν το βαθμό 

ικανοποίησης τους από την προσφορά εργασίας που τους έγινε όπου το 50,00% την 

χαρακτήρισε ως υψηλή, το 38,50% απέδωσε μέτριο βαθμό ικανοποίησης και το 10,00% 

πολύ υψηλό βαθμό.  

Διάγραμμα 4-51 Αποτέλεσμα Προσφοράς Εργασίας (Δράση 5000618) 

 

Στη συνέχεια, εξετάστηκαν τα αποτελέσματα της προσφερόμενης θέσης εργασίας. Το 

82,50% των συμμετεχόντων αποδέχτηκε τη θέση εργασίας που τους προσφέρθηκε, ενώ 

το 17,50% την απέρριψε και ανέφερε ως αιτίες τους λόγους απόστασης (28,57%), λόγω 



 

 

 

149 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝ 2018 149 

αντικειμένου (28,57%), λόγω αποδοχών (14,29%) και προσωπικούς λόγους (42,86%).  

Από ωφελούμενους που αποδέχτηκαν τη θέση, το  57,58% εργάζεται ακόμα σε αυτή 

ενώ το 42,42% όχι. Ως αιτίες αναφέρθηκαν η οικειοθελής αποχώρηση (35,71) και η 

λήξη σύμβασης (28,57% εκάστη). 

Διάγραμμα 4-52 Εργασιακή Κατάσταση Λαμβανόντων Προσφοράς και Βαθμός Ικανοποίησης Σημερινής 
Εργασιακής Κατάστασης (Δράση 5000618) 

 

Σε ότι αφορά τη σημερινή εργασιακή τους κατάσταση, οι ωφελούμενοι που δέχτηκαν 

προσφορά εργασίας μετά τη συμμετοχή τους στη Δράση, το 57,50% των ωφελούμενων 

εργάζονται και το 37,50% αναζητούν εργασία, το 2,50% είναι αυτοαπασχολούμενοι και 

το υπόλοιπο 2,50% είναι φοιτητές. 

Στην περίπτωση των ωφελούμενων  που δεν έλαβαν προσφορά εργασίας μετά τη 

συμμετοχή τους στη Δράση, ποσοστό 33,53% εργάζονται, το 59,88% των ωφελούμενων 

αναζητά εργασία και είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ, το 2,99% Άνεργοι μη 

εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, το 1,80% είναι αυτοαπασχολούμενοι ενώ το 1,20% είναι 

σπουδαστές. Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο ποιότητας της εργασίας αποτελεί το 

γεγονός ότι το 43,03% των ωφελούμενων που εργάζονται αναζητούν εργασία.  

Αξιολογώντας το βαθμό ικανοποίησης τους από την τρέχουσα θέση εργασίας τους 

συγκριτικά με την θέση που τους προσφέρθηκε είτε αμέσως μετά τη συμμετοχή τους 

στην ΠΑΝ είτε σε άλλη χρονικό στιγμή, οι ερωτώμενοι που εργάζονται απάντησαν ότι 
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αυτή είναι ίδια, καλύτερη ή πολύ καλύτερη: 

 16,46% πολύ καλύτερη και 36,71% καλύτερη  ως προς τον τόπο 

 8,86% πολύ καλύτερη και 39,24% καλύτερη  ως προς το ωράριο,  

 10,13% πολύ καλύτερη και 34,18% καλύτερη ως προς τις προοπτικές εξέλιξης, 

 7,59% πολύ καλύτερη και 32,91% καλύτερη ως προς τα επαγγελματικά 

προσόντα,  

 15,91% πολύ καλύτερη και 32,91% καλύτερη ως προς τις αποδοχές,  

 6,33% πολύ καλύτερη και 35,44% καλύτερη ως προς τον τύπο απασχόλησης,  

 6,33% πολύ καλύτερη και 36,71% καλύτερη ως προς την υγειονομική ασφάλιση,  

 6,33% πολύ καλύτερη και 30,38% καλύτερη ως προς την υγιεινή,  

 8,86% πολύ καλύτερη και 30,38% καλύτερη ως προς το εργασιακό περιβάλλον,  

 5,06% πολύ καλύτερη και 34,18% καλύτερη ως προς την αναγνώριση της 

επαγγελματικής εμπειρίας,  

 7,59% πολύ καλύτερη και 31,65% καλύτερη ως προς τις πρόσθετες 

ασφαλιστικές παροχές,  

 7,59% πολύ καλύτερη και 30,38% καλύτερη ως προς ως προς τις πρόσθετες 

υγειονομικές παροχές και  

 6,33% πολύ καλύτερη και 24,05% καλύτερη ως προς τις πρόσθετες παροχές σε 

είδος.  

Τα τελικά στοιχεία της έρευνας αφορούν στο βαθμό ικανοποίησης από τη συμμετοχή 

των ωφελούμενων στη Δράση και την κατάρτισή αυτής. Οι ωφελούμενοι στο σχετικό 

ερώτημα αναφορικά με το βαθμό βοήθειας ένταξης τους στην αγορά εργασίας, 

χαρακτήρισαν σε ποσοστό 54,11% τη βοήθεια ως υψηλή, σε ποσοστό 22,22% τη 

βοήθεια ως μέτρια, σε ποσοστό 2,90% τη βοήθεια ως πολύ χαμηλή, ενώ θετικά 

εκφράστηκε το 14,98% (υψηλός βαθμός βοήθειας).  

Οι απαντήσεις αυτές διαφοροποιούνται ελαφρά, όταν λαμβάνεται υπόψη το φύλο, 

οπότε και οι γυναίκες εμφανίζονται να έχουν ελαφρά πιο θετική εικόνα (18,57% πολύ 

υψηλός βαθμός βοήθειας έναντι 7,46% των ανδρών), ενώ αναφορικά με τον υψηλό 

βαθμό βοήθειας οι άντρες εμφανίζουν θετικότερη εικόνα (62,69%) έναντι των 

γυναικών (50,00%) ενώ το 5,71% των γυναικών θεωρεί χαμηλό το βαθμό ικανοποίησης 

έναντι του 5,97% των αντρών.  
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Διάγραμμα 4-53 Βαθμός Βοήθειας Ένταξης στην Αγορά εργασίας (Δράση 5000618) 

 

Ως προς το βαθμό ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη Δράση, αυτός εμφανίζεται 

υψηλός σε ποσοστό 54,11% και μέτριος σε ποσοστό 22,22%. Το 14,98% θεώρησε πολύ 

ικανοποιητική τη Δράση σε αντίθεση με ένα μικρό ποσοστό (5,80% και 2,90%) που 

εξέφρασε χαμηλή και πολύ χαμηλή ικανοποίηση.  

Τα επιμέρους στοιχεία της Δράσης παρουσιάζουν υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό 

ικανοποίησης των ωφελούμενων ως προς το επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης (33,82%), 

την ενθάρρυνση συμμετοχής στην θεωρητική κατάρτιση (32,85%), την πρακτική 

χρησιμότητα (32,85%), το εκπαιδευτικό υλικό (31,88%), τους εκπαιδευτές (37,68%), την 

πρακτική άσκηση (61,84%), την εποπτεία της πρακτικής άσκησης (55,56%) και τη 

συμβουλευτική υποστήριξη (54,11%).  

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν, η πρακτική άσκηση και η 

εποπτεία της πρακτικής καθώς επίσης και η συμβουλευτική υποστήριξη. Οι χειρότερες 

επιδόσεις παρουσιάζονται στο εκπαιδευτικό υλικό και στην ενθάρρυνση συμμετοχής 

στην θεωρητική κατάρτιση και στην πρακτική χρησιμότητα.  
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Διάγραμμα 4-54 Βαθμός Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα (Δράση 5000618) 

 

Στην περίπτωση των ανδρών συμμετεχόντων, τα ανάλογα ποσοστά που αφορούν σε 

υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το επίπεδο 

θεωρητικής κατάρτισης, την ενθάρρυνση συμμετοχής στην θεωρητική κατάρτιση και 

την πρακτική χρησιμότητα σε ποσοστό 34,33%, το εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό 

28,36%, τους εκπαιδευτές  σε ποσοστό 35,82%, την πρακτική άσκηση σε ποσοστό 

59,70%, την εποπτεία της πρακτικής άσκησης σε ποσοστό 56,72% και τη 

συμβουλευτική υποστήριξη σε ποσοστό 55,22%.  

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν και η εποπτεία της 

πρακτικής άσκησης και η συμβουλευτική υποστήριξη ενώ η χειρότερη επίδοση 

παρουσιάζεται στο εκπαιδευτικό υλικό. 

Στην περίπτωση των γυναικών συμμετεχόντων, τα ανάλογα ποσοστά που αφορούν σε 



 

 

 

153 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝ 2018 153 

υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το επίπεδο 

θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό 33,57%, την ενθάρρυνση συμμετοχής στην 

θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 32,14%, την πρακτική χρησιμότητα σε ποσοστό 

32,14%, το εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό 33,57%, τους εκπαιδευτές σε ποσοστό 

38,57%, την πρακτική άσκηση σε ποσοστό 62,86%, την εποπτεία της πρακτικής 

άσκησης σε ποσοστό 55,00% και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε ποσοστό 53,57%. 

Ως εκ τούτου τεκμαίρεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν, η πρακτική άσκηση 

και η εποπτεία της, και η συμβουλευτική υποστήριξη. Οι χειρότερες επιδόσεις 

παρουσιάζονται στην πρακτική χρησιμότητα και στο εκπαιδευτικό υλικό. 

Το τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε στην αξιολόγηση της συμβολής 

της Δράσης αναφορικά με την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων. Ως προς 

το θέμα αυτό, το 80,19% έδωσε θετική απάντηση, ενώ αρνητικά εκφράστηκε το 

19,81%.  

Διάγραμμα 4-55 Συμβολή Προγράμματος στην Αναβάθμιση Επαγγελματικών Προσόντων (Δράση 
5000618) 

 

Η Συμβολή της Δράσης στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα 

με τους συμμετέχοντες που έδωσαν θετική απάντηση στην παραπάνω ερώτηση, 

αφορούσε σε ποσοστό 36,97% στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων τους και 32,42% 

την διεύρυνση των γνώσεων. Μικρότερα ποσοστά συγκέντρωσαν η ενίσχυση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων (18,48%) η δικτύωση με επιχειρήσεις (3,94), συμβουλευτική 

υποστήριξη (3,03%), η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης (2,73%) και τέλος ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός (2,42%).  

Τέλος, όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν κατά πόσο ανάλογες 

πρωτοβουλίες είναι χρήσιμο να διεξαχθούν στο μέλλον, το 94,69% απάντησε θετικά και 

μόλις 5,31% αρνητικά. 
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Συμπέρασμα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της Δράσης 5000618 «Πρόγραμμα 

Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για νέους 18-24» 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 207 άτομα με μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής των 

γυναικών  (67,63%) έναντι των αντρών (32,37%) και ολοκλήρωσε το πρόγραμμα το 

93,72% των συμμετεχόντων. Στο πρόγραμμα συμμετείχε μία ωφελούμενη που ανήκε 

στην ομάδα των μειονεκτούντων. Το εκπαιδευτικό επίπεδο των ωφελούμενων θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως υψηλό δεδομένου ότι το 56% περίπου των 

συμμετεχόντων ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και το 24% περίπου απόφοιτοι Λυκείου.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό επαγγελματικής εμπειρίας (76,81%) των ωφελούμενων είχε 

λιγότερο από 1 χρόνο εμπειρία και ο χρόνος ανεργίας τους ήταν μεγαλύτερος από 7 

μήνες (86,96%). 

Μεγάλο ποσοστό (85%) των συμμετεχόντων δεν δέχτηκε πρόταση προσφοράς 

εργασίας και από αυτούς που δέχτηκαν προσφορά εργασίας το  62,50% την δέχτηκε 

μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλο ποσοστό 

των ωφελούμενων (85%) δέχτηκε προσφορά από την εταιρία πρακτικής άσκησης 

γεγονός που συμβάλει στην θετική προσέγγιση υλοποίησης αντίστοιχων 

προγραμμάτων. 

Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ήταν σε ποσοστό 57,50% αορίστου χρόνου και το 

42,50% ορισμένου χρόνου. Οι ορισμένου χρόνου συμβάσεις ήταν οι περισσότερες 

χρονικής διάρκειας 4μηνου και μερικής απασχόλησης ενώ αναφορικά με τις συμβάσεις 

αορίστου χρόνου οι περισσότερες αφορούσαν πλήρης απασχόληση (52,17%). Τόσο για 

τις συμβάσεις ορισμένου όσο και αορίστου χρόνου οι ώρες εργασίας ήταν 8ωρο (50%). 

Ο μισθός των ωφελούμενων κυμάνθηκε από 301-600€ σε ποσοστό 70%.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι πάνω από τους μισούς ωφελούμενους (57%) αξιολόγησαν ότι 

θα ήθελαν πρόσθετη κατάρτιση κάτι που δείχνει την αναγκαιότητα υλοποίησης τέτοιων 

προγραμμάτων συμβάλλοντας στην απόκτηση πρόσθετης επαγγελματικής εμπειρίας 

δίνοντας έτσι μεγαλύτερη δυνατότητα στους ωφελούμενους για ανεύρεση εργασίας. 

Οι λόγοι απόρριψης μιας εργασίας  από τους ωφελούμενους κατά φθίνουσα σειρά σε 

υψηλό ή πολύ υψηλό ποσοστό οφείλονταν στη βασική υγειονομική κάλυψη (97%), 

στην τήρηση κανόνων υγιεινής (90%), και στο εργασιακό περιβάλλον (84,50%). 

Από το 82,50% των συμμετεχόντων που αποδέχτηκαν τη θέση το 57,58% δουλεύει 

ακόμη στην ίδια θέση εργασίας. Από τους ωφελούμενους που δουλεύουν ήδη το 

43,05% αναζητά εργασία και εξηγείται από το γεγονός ότι ο βαθμός ικανοποίησης με 

την αρχική πρόταση είναι ίδιος σε ποσοστό (45,57%). Αντίστοιχα μεγάλα ποσοστά ώστε 

να προτρέψουν τους ωφελούμενους να ψάχνουν για εργασία είναι οι συνθήκες 

εργασίας, ο μισθός, το ωράριο εργασίας, τα εκπαιδευτικά προσόντα κ.α. 



 

 

 

155 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝ 2018 155 

Η εργασιακή κατάσταση των ωφελούμενων 6 μήνες μετά το πρόγραμμα είναι ότι το 

70% είναι άνεργοι /η εγγεγραμμένοι/η στον ΟΑΕΔ/ η αναζητούν εργασία.  

Τέλος, το πρόγραμμα συνέβαλε και ικανοποίησε τις προσδοκίες των ωφελούμενων σε 

μεγάλο ποσοστό αναφορικά με τη διενέργεια και την εποπτεία της πρακτικής άσκησης 

καθώς επίσης και η συμβουλευτική ενώ το ποσοστό  ικανοποίησης των ωφελούμενων 

αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό ήταν χαμηλό. 

Η δράση κινήθηκε στα ποσοστά που κινήθηκαν και οι λοιπές δράσεις της ΠΑΝ σχεδόν 

σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες, περιλαμβανομένων των σημαντικότερων που 

αφορούν την αποδοχή της δράσης από τους ωφελούμενους, τις προτάσεις τους για 

ποιοτική βελτίωση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της για την επιδίωξη 

βιώσιμης απασχόλησης με ικανοποιητικές μηνιαίες απολαβές.     

Συμπεράσματα αναφορικά με τους μειονεκτούντες 

Ο πληθυσμός του δείγματος της Δράσης περιλάμβανε 1 ωφελούμενη - γυναίκα (0,48%) 

που ανήκε σε μειονεκτούντα ομάδα της κατηγορίας «Μετανάστες, Συμμετέχοντες 

Αλλοδαπής Προέλευσης, Μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων των Ρομά)». Η 

ωφελούμενη ανήκε στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 25-29, είναι Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ και 

είχε πολύ χαμηλό βαθμό σύνδεσης εμπειρίας με το πρόγραμμα. Η επαγγελματική της 

εμπειρία πριν τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα ήταν λιγότερο από ένα (1) χρόνο ενώ η 

διάρκεια της ανεργίας της πριν την εισαγωγή της στο πρόγραμμα ήταν μεγαλύτερη των 

7 μηνών και δεν της έγινε προσφορά εργασίας. 

 

  



 

 

 

156 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝ 2018 156 

4.2.4 Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε 

ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας 

Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για άνεργους Νέους 

18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Κωδ. ΟΠΣ 

5008046) 

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας και 

αφορούν στην Πράξη (με Κωδικό ΟΠΣ 5008046) «Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης 

και Συμβουλευτικής με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων Άνεργων Νέων 18-24 

ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)». Η 

δράση υλοποιήθηκε στις παρακάτω περιφέρειες: 

 Ηπείρου,  

 Δυτικής Μακεδονίας,  

 Θεσσαλίας,  

 Κεντρικής Μακεδονίας, και  

 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

Αθροιστικά το μέγεθος του δείγματος της δράσης ήταν 40 άτομα εκ των οποίων οι 13 

ήταν άντρες και οι 27 ήταν γυναίκες.  

Το 92,50% των ωφελούμενων ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στην Δράση, ενώ το 

7,50% εγκατέλειψε πρόωρα. Το ποσοστό των ωφελούμενων που εγκατέλειψε πρόωρα 

τη δράσης κατανέμεται ως εξής: 33% κατά την διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης, 

33% μετά το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης και 33% κατά την διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής ωφελούμενων στην Δράση προήλθαν από την 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (40%) και τη Θεσσαλία (27,50%). Έπονται οι περιοχές 

της Ηπείρου (15%), Δυτικής Μακεδονίας (12,50%) και της Κεντρικής Μακεδονίας (5%).  

Οι ωφελούμενοι κατά την είσοδό τους στη Δράση ως επί τω πλείστω ήταν απόφοιτοι 

Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού) (40%) και Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ (27,50%). Με 

ποσοστό 17,50% συμμετείχαν οι Απόφοιτοι ΙΕΚ/ Ιδ. Κολλεγίου/Σχολών Κατάρτισης, ενώ 

με ποσοστό 10%   συμμετείχαν οι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης 

ευκαιρίας, και με ποσοστό 2,50% οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος και οι 

Απόφοιτοι Δημοτικού.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το εκπαιδευτικό επίπεδο των ωφελούμενων μετά 

το πέρας της παρέμβασης μεταβάλλεται ως εξής:  
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 Το ποσοστό των ωφελούμενων που ήταν απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού ή 

Επαγγελματικού) μεταβλήθηκε σε 35% και των Απόφοιτων ΑΕΙ/ΑΤΕΙ σε 22,50%.  

 Οι Απόφοιτοι ΙΕΚ/ Ιδ. Κολλεγίου/Σχολών Κατάρτισης συμμετείχαν πλέον με 

ποσοστό 22,50%, ενώ αυξημένο καταγράφεται το ποσοστό (7,50%) των κάτοχων 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος.  

 Τέλος, το ποσοστό (10%) των Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης 

ευκαιρίας παρέμεινε σταθερό, όπως και αυτό των Απόφοιτοι Δημοτικού 

(2,50%).  

Διάγραμμα 4-56 Δημογραφικά στοιχεία – Επίπεδο εκπαίδευσης πριν και μετά (Δράση 5008046) 

 

Πριν την υλοποίηση της Δράσης, λιγότερο από 1 χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας είχε 

το 72,50% των ωφελούμενων ενώ ποσοστό που αντιστοιχεί στο 17,50% είχε 

επαγγελματική εμπειρία από 1-3 χρόνια. Τέλος, το 5% των συμμετεχόντων είχε 

επαγγελματική εμπειρία 4-7 χρόνια ενώ επαγγελματική εμπειρία 7 ετών και πάνω είχε 

το 7%. 

Ο βαθμός συνάφειας της επαγγελματικής εμπειρίας των ωφελούμενων με τη Δράση 

ήταν  υψηλός ως πολύ υψηλός σε ποσοστό 7,50% ενώ από μέτριος ως πολύ χαμηλός 
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αξιολογήθηκε από το 92,50%. 

Πριν την υλοποίηση της πράξης, το ποσοστό των ωφελούμενων που παρέμεναν 

άνεργοι πάνω από 7 μήνες ανέρχεται σε ποσοστό 85%, ενώ για το χρονικό διάστημα 

ανεργίας 1-3 μηνών ανέρχεται σε 7,50% και αυτό των 4- 7 μηνών ανεργίας ανέρχεται 

σε 5%. Τέλος, χρονικό διάστημα ανεργίας λιγότερο από ένα μήνα δήλωσε 2,50% των 

ωφελούμενων. 

Ο πληθυσμός του δείγματος της Δράσης περιλάμβανε έναν άνδρα ωφελούμενο (2,50%) 

που άνηκε στην ομάδα των συμμετεχόντων με αναπηρία. Σημειώνεται ότι ο αριθμός 

των μειονεκτούντων ενσωματώνεται στην ανάλυση της Δράσης. Ειδικά χαρακτηριστικά 

που αφορούν στη συγκεκριμένη ομάδα, περιγράφονται σε αντίστοιχη ενότητα στη 

συνέχεια. 

Διάγραμμα 4-57 :Επαγγελματική εμπειρία και Χρονική διάρκεια ανεργίας πριν την υλοποίηση της πράξης 
(Δράση 5008046) 

 

Ως προς το ζήτημα της προσφοράς εργασίας μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής των 

ωφελούμενων στη Δράση, το 20% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έλαβε κάποια 

προσφορά ενώ το 80% απάντησε ότι δεν έλαβε καμία προσφορά.  

Εξετάζοντας τους ωφελούμενους που δέχτηκαν προσφορά εργασίας, παρατηρούμε ότι 

αμέσως μετά τη λήξη της Δράσης και σε διάστημα μικρότερο του 1 μηνός, το ποσοστό 

των ωφελούμενων που δέχτηκαν προσφορά εργασίας ανήλθε στο 37,50%, ενώ σε 

χρονικό διάστημα που αντιστοιχούσε σε 4-6 μήνες δέχτηκε προσφορά το 25% και σε 

διάστημα 1-3 μηνών δέχτηκε προσφορά το 12,50%. Αμέσως μετά την πρόωρη 
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αποχώρηση από τη Δράση δέχτηκε προσφορά το 25% των ωφελούμενων. 

Διάγραμμα 4-58 Προσφορά Εργασίας και Χαρακτηριστικά της (Δράση 5008046) 

 

Εμβαθύνοντας στα χαρακτηριστικά της προσφοράς εργασίας προς τους ωφελούμενους 

της Δράσης που έλαβαν προσφορά εργασίας, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 Το 37,50% έλαβε προσφορά εργασίας από την επιχείρηση της 

πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης, ενώ το 62,50% από άλλη επιχείρηση. 

 Το 62,50% των προσφορών αφορούσαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εκ των 

οποίων το 40% ήταν χρονικής διάρκειας 9 μηνών, το 20% ήταν χρονικής 

διάρκειας 6 μηνών, το 20% ήταν χρονικής διάρκειας 3 μηνών και το 20% ήταν 

χρονικής διάρκειας ενός μήνα. Συμβάσεις αορίστου χρόνου αφορούσε το 

37,50%.  

 Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου αφορούσαν πλήρη απασχόληση σε ποσοστό 

40% και μερική καθημερινή απασχόληση σε ποσοστό 60%. Σε ποσοστό 100% 
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αφορούσαν εργασία 5 ημερών. 

 Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου αφορούσαν πλήρη απασχόληση σε ποσοστό 

66,67% και μερική καθημερινή απασχόληση σε ποσοστό 33,33%. Σε ποσοστό 

100% αφορούσαν εργασία 5 ημερών. 

 Οι ώρες απασχόλησης σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου ήταν 8 ημερησίως σε 

ποσοστό 40%, 4 ημερησίως σε ποσοστό 40% και 6 ημερησίως σε ποσοστό 20%. 

 Οι ώρες απασχόλησης σε συμβάσεις αορίστου χρόνου ήταν 8 ημερησίως σε 

ποσοστό 66,67% και 6 ημερησίως σε ποσοστό 33,33%. 

Η μισθολογική αμοιβή των προσφερόμενων θέσεων ήταν λιγότερο από 300€ σε 

ποσοστό 37,50%, κυμαινόταν μεταξύ 301-600€ σε ποσοστό 25% και σε ποσοστό 12,50% 

ήταν από 1501 ευρώ και άνω. Ποσοστό 25% των ωφελούμενων που έλαβαν προσφορά 

εργασίας και την αποδέχθηκαν, δεν απάντησε. 

Σε ότι αφορούσε τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα της προσφερόμενης θέσης 

εργασίας, το 50% των θέσεων απαιτούσε Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το 37,50% Ανώτερη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 12,50% Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Σχολή 

επαγγελματικής κατάρτισης, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Α’ κύκλου).  

Εκ του συνόλου των θέσεων εργασίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που προσφέρθηκαν 

το 50% ήταν αορίστου χρόνου και το 50% ορισμένου χρόνου, οι θέσεις Ανώτερης 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν ορισμένου χρόνου σε ποσοστό 66,67% και 

αορίστου σε ποσοστό 33,33%, ενώ οι θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν 

ορισμένου χρόνου. 
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Διάγραμμα 4-59 Εκπαιδευτικά Τυπικά και Ειδικά Προσόντα (Δράση 5008046) 

 

Ως προς το ζήτημα της συνάφειας μεταξύ προσφερόμενης θέσης εργασίας και του 

αντικειμένου της κατάρτισης, το 62,50% των συμμετεχόντων που κλήθηκαν να 

απαντήσουν βαθμολόγησε ως υψηλή τη συνάφεια, το 25,00% τη χαρακτήρισε ως 

χαμηλή ενώ το 12,50% τη χαρακτήρισε μέτρια. Σε συνέχεια του προηγούμενου 

ερωτήματος, 75% απάντησε ότι η επιχείρηση δήλωσε πρόθυμη να παράσχει πρόσθετη 

κατάρτιση, ενώ το υπόλοιπο 25% έδωσε αρνητική σχετική απάντηση. 

Διάγραμμα 4-60 Συνάφεια θέσης με αντικείμενο κατάρτισης (Δράση 5008046) 

 

Σε ότι αφορά τα ειδικά προσόντα των προσφερόμενων θέσεων, οι γνώσεις χειρισμού 

Η/Υ (62,50%) ήταν η συνηθέστερη απάντηση, ακολουθούμενη από τις ξένες γλώσσες 

(12,50%) και τις γνώσεις πληροφορικής (12,50%), ενώ 12,50% αφορούσε άλλες ειδικές 

γνώσεις (Γνώσεις εκδόσεων). 

Στο ζήτημα της καταλληλότητας της προσφοράς εργασίας αναφορικά με τα προσωπικά 

τους χαρακτηριστικά, οι ερωτώμενοι έδωσαν τις ακόλουθες απαντήσεις: 

 50% βαθμολόγησε θετικά (25% ως υψηλός βαθμός και 25% ως πολύ υψηλός 

βαθμός) την καταλληλότητα της θέσης αναφορικά με την ηλικία τους,  
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 57,50% βαθμολόγησε θετικά (25%ως υψηλός βαθμός και 37,50% ως πολύ 

υψηλός βαθμός) αναφορικά με τις εργασιακές ανάγκες,  

 25% βαθμολόγησε θετικά (12,50% ως υψηλός βαθμός και 12,50% ως πολύ 

υψηλός βαθμός) αναφορικά με το επίπεδο σπουδών,  

 37,50% βαθμολόγησε θετικά (25% ως υψηλός βαθμός και 12,50% ως πολύ 

υψηλός βαθμός) αναφορικά με την προηγούμενη εμπειρία, 

 12,50% βαθμολόγησε θετικά (πολύ υψηλός βαθμός) αναφορικά με τον 

προηγούμενο χρόνο ανεργίας.  

Οι υπόλοιπες απαντήσεις ανά κατηγορία κυμάνθηκαν μεταξύ μετρίου βαθμού και 

χαμηλού βαθμού καταλληλότητας.  

Η εκτίμηση του επιπέδου σπουδών ήταν το στοιχείο που συγκέντρωσε τις 

περισσότερες αρνητικές αναφορές, τόσο σε σχέση με τις θέσεις ορισμένου όσο και 

αορίστου χρόνου. 

Διάγραμμα 4-61 Καταλληλότητα της προσφοράς εργασίας (Δράση 5008046) 

 

Η αξιολόγηση του βαθμού σημασίας των χαρακτηριστικών προσφοράς εργασίας 

στόχευσε στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών εκείνων που επηρέασαν την 

απόφαση αποδοχής ή μη της προσφοράς εργασίας από τους ωφελούμενους.  

Τα χαρακτηριστικά που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών κρίσεων 

(βαθμολόγηση σημασίας κριτηρίου ως υψηλού ή πολύ υψηλού) ήταν οι προοπτικές 

εξέλιξης (75%), το ύψος των αποδοχών (75%), η βασική υγειονομική ασφάλιση (75%) 

και η τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας (75%). Ακολούθησαν, ο τόπος εργασίας 

(62,50%), το εργασιακό περιβάλλον (62,50%), η σύνδεση με τα εκπαιδευτικά και 

επαγγελματικά προσόντα (62,50%) και οι πρόσθετες παροχές σε είδος (62,50%). 

Επόμενα σε αριθμό θετικών κρίσεων ήταν η αναγνώριση πρότερης εργασιακής 

εμπειρίας (50%), ο τύπος της απασχόλησης (50%) και το ωράριο (50%), ενώ μικρότερης 

βαρύτητας κρίθηκαν οι πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές (37,50%), οι πρόσθετες 

υγειονομικές παροχές (25%).  

Διάγραμμα 4-62 Χαρακτηριστικά που επηρέασαν την απόφαση αποδοχής ή μη της προσφοράς εργασίας 
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(Δράση 5008046) 

 

Ακολούθως, σε σχετικό ερώτημα, το 

75% απάντησε ότι δεν θα 

αποδεχόταν την προσφερόμενη θέση 

εργασίας αν δεν πληρούσε 

σημαντικούς παράγοντες, ενώ το 

25% δήλωσε ότι θα την αποδεχόταν.  

Δ
ιάγραμμα 

4-63 
Αποδοχή 
Εργασίας 

χωρίς να πληρούνται οι σημαντικοί όροι (Δράση 5008046) 

Σε συνέχεια των παραπάνω, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αποδώσουν το βαθμό 

ικανοποίησης τους από την προσφορά εργασίας που τους έγινε όπου το 37,50% 

απέδωσε υψηλό βαθμό ικανοποίησης και το 25% απέδωσε πολύ υψηλό βαθμό 

ικανοποίησης, ενώ το 25% την χαρακτήρισε ως μέτρια και το 12,50 την χαρακτήρισε ως 

πολύ χαμηλής ικανοποίησης.  
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Διάγραμμα 4-64 Βαθμός Ικανοποίησης Προσφοράς (Δράση 5008046) 

 

Στη συνέχεια, εξετάστηκαν τα αποτελέσματα της προσφερόμενης θέσης εργασίας. Το 

87,50% των συμμετεχόντων αποδέχτηκε τη θέση εργασίας που τους προσφέρθηκε, ενώ 

το 12,50% την απέρριψε και ανέφερε ως αιτία το ωράριο.  

Διάγραμμα 4-65 Αποτέλεσμα Προσφοράς Εργασίας (Δράση 5008046) 

 

Από τους ωφελούμενους που αποδέχτηκαν τη θέση, το 28,57% εργάζεται ακόμα σε 

αυτή ενώ το 71,43% όχι. Ως αιτίες αναφέρθηκαν η οικειοθελής αποχώρηση (40%) και η 

λήξη σύμβασης (60% εκάστη). 

Σε ότι αφορά τη σημερινή εργασιακή τους κατάσταση, οι ωφελούμενοι που δέχτηκαν 
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προσφορά εργασίας μετά τη συμμετοχή τους στη Δράση, το 50% των ωφελούμενων 

εργάζονται το 37,50% αναζητούν εργασία και το 12,50% είναι σπουδαστές. Στην 

περίπτωση των ωφελούμενων  που δεν έλαβαν προσφορά εργασίας μετά τη 

συμμετοχή τους στη Δράση, σε ποσοστό 21,88% εργάζονται, το 65,63% των 

ωφελούμενων αναζητά εργασία όντας εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, το 9,38% είναι 

άνεργοι μη εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και 3,13 είναι σπουδαστές. Επιπλέον, σημαντικό 

στοιχείο ποιότητας της εργασίας αποτελεί το γεγονός ότι το 10% των ωφελούμενων 

που εργάζονται αναζητούν εργασία, ενώ αρνητικά απάντησε το 17,50%. Το 72,50% 

αρνήθηκε να απαντήσει.  

Αξιολογώντας το βαθμό ικανοποίησης τους από την τρέχουσα θέση εργασίας τους 

συγκριτικά με την θέση που τους προσφέρθηκε είτε αμέσως μετά τη συμμετοχή τους 

στην ΠΑΝ είτε σε άλλη χρονικό στιγμή, οι ερωτώμενοι που εργάζονται απάντησαν ότι 

αυτή είναι καλύτερη ή πολύ καλύτερη: 

 15% ως προς τον τόπο,  

 15% ως προς το ωράριο,  

 15% ως προς τις προοπτικές εξέλιξης, 

 17,50% ως προς τα επαγγελματικά προσόντα,  

 15% ως προς τις αποδοχές,  

 15% ως προς τον τύπο απασχόλησης,  

 15% ως προς την υγειονομική ασφάλιση,  

 15% ως προς την υγιεινή,  

 15% ως προς το εργασιακό περιβάλλον,  

 10% ως προς την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας,  

 17,50% ως προς τις πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές,  

 17,50% ως προς ως προς τις πρόσθετες υγειονομικές παροχές και  

 10% ως προς τις πρόσθετες παροχές σε είδος.  

Σημειώνεται ότι τα ποσοστά απαντήσεων αφορούν το σύνολο των ωφελούμενων, εκ 

των οποίων το 72,50% αρνήθηκε να απαντήσει. 

Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο Διάγραμμα, στη συντριπτική πλειοψηφία οι 

συνθήκες εργασίας θεωρούνται ίδιες, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις χειρότερες ή πολύ 
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χειρότερες. 

Διάγραμμα 4-66 Εργασιακή Κατάσταση Λαμβανόντων Προσφοράς και Βαθμός Ικανοποίησης Σημερινής 
Εργασιακής Κατάστασης (Δράση 5008046) 

 

Τα τελικά στοιχεία της έρευνας αφορούν στο βαθμό ικανοποίησης από τη συμμετοχή 

των ωφελούμενων στη Δράση και την κατάρτισή αυτής. Οι ωφελούμενοι στο σχετικό 

ερώτημα αναφορικά με το βαθμό βοήθειας ένταξης τους στην αγορά εργασίας, 

χαρακτήρισαν σε ποσοστό 42,50% τη βοήθεια ως μέτρια, 30% ως χαμηλή και 10% ως 

πολύ χαμηλή, ενώ θετικά εκφράστηκε το 17,50%% (υψηλός βαθμός βοήθειας 12,50% 

και πολύ υψηλός βαθμός βοήθειας 5%).  

Οι απαντήσεις αυτές διαφοροποιούνται ελαφρά, όταν λαμβάνεται υπόψη το φύλο, 

οπότε και οι άνδρες εμφανίζονται να έχουν ελαφρά πιο θετική εικόνα (7,40% υψηλός 

βαθμός και πολύ υψηλός βαθμός βοήθειας έναντι 7,41% των γυναικών, 25,93% μέτριος 

βαθμός βοήθειας έναντι 40,74%, και 14,81% αρνητικός βαθμός και πολύ αρνητικός 

έναντι 51,85%). Το εκπαιδευτικό επίπεδο δεν φαίνεται να επηρεάζει σοβαρά την 

άποψη που εκφράστηκε.  

Διάγραμμα 4-67 Βαθμός Βοήθειας Ένταξης στην Αγορά εργασίας (Δράση 5008046) 
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Ως προς το βαθμό 

ικανοποίησης των 

ωφελούμενων 

από τη Δράση, 

αυτός 

εμφανίζεται 

υψηλός σε 

ποσοστό 45% και 

πολύ υψηλός σε 

ποσοστό 15%, 

μέτριος σε 

ποσοστό 24,50%. 

Το 10% 

αξιολόγησε ως 

χαμηλή την 

ικανοποίηση του 

από τη Δράση και 

το 2,50% ως πολύ 

χαμηλή. 

 

 

Διάγραμμα 4-68 Βαθμός Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα (Δράση 5008046) 

Τα επιμέρους στοιχεία της Δράσης παρουσιάζουν υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό 

ικανοποίησης των ωφελούμενων ως εξής: 

 επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης (50%),  

 ενθάρρυνση συμμετοχής στην θεωρητική κατάρτιση (55%), 
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 πρακτική χρησιμότητα (55%),  

 το εκπαιδευτικό υλικό (35%),  

 τους εκπαιδευτές (75%),  

 την πρακτική άσκηση (47,50%),  

 την εποπτεία της πρακτικής άσκησης (57,50%), και  

 τη συμβουλευτική υποστήριξη (72,50%).  

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές και η 

συμβουλευτική υποστήριξη. Οι χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζονται στην πρακτική 

άσκηση και το εκπαιδευτικό υλικό.  

Στην περίπτωση των ανδρών συμμετεχόντων, τα ανάλογα ποσοστά που αφορούν σε 

υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το επίπεδο 

θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό 38,46%, την ενθάρρυνση συμμετοχής στην 

θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 30,77%, την πρακτική χρησιμότητα σε ποσοστό 

53,87%, το εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό 33,33%, τους εκπαιδευτές  σε ποσοστό 

46,15%, την πρακτική άσκηση σε ποσοστό 53,85%, την εποπτεία της πρακτικής 

άσκησης σε ποσοστό 69,23% και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε ποσοστό 76,92%.  

Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν η εποπτεία της 

πρακτικής άσκησης και η συμβουλευτική υποστήριξη. Οι χειρότερες επιδόσεις 

παρουσιάζονται στο επίπεδο της θεωρητικής κατάρτισης, την πρακτική άσκηση και το 

εκπαιδευτικό υλικό. 

Στην περίπτωση των γυναικών συμμετεχόντων, τα ανάλογα ποσοστά που αφορούν σε 

υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το επίπεδο 

θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό 55,56%, την ενθάρρυνση συμμετοχής στην 

θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 66,67%, την πρακτική χρησιμότητα σε ποσοστό 

55,56%, το εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό 33,33%, τους εκπαιδευτές σε ποσοστό 

88,89%, την πρακτική άσκηση σε ποσοστό 44,44%, την εποπτεία της πρακτικής 

άσκησης σε ποσοστό 51,85% και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε ποσοστό 70,37%. 

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές και η 

συμβουλευτική υποστήριξη. Οι χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζονται στην πρακτική 

άσκηση και το εκπαιδευτικό υλικό. 

Το τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε στην αξιολόγηση της συμβολής 

της Δράσης αναφορικά με την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων. Ως προς 
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το θέμα αυτό, το 85% έδωσε θετική απάντηση, ενώ αρνητικά εκφράστηκε το 15%.  

Διάγραμμα 4-69 Συμβολή Προγράμματος στην Αναβάθμιση Επαγγελματικών Προσόντων (Δράση 
5008046) 

 

Η Συμβολή της Δράσης στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα 

με τους συμμετέχοντες που έδωσαν θετική απάντηση στην παραπάνω ερώτηση, 

αφορούσε σε ποσοστό 62,50% στη διεύρυνση των γνώσεων τους, 12,50% την 

απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων και 5% την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Μικρότερα ποσοστά συγκέντρωσαν ο επαγγελματικός προσανατολισμός (2,50%) και η 

δικτύωση (2,50%). Τέλος 15% των ωφελουμένων απάντησε ότι τα επαγγελματικά τους 

προσόντα αναβαθμίστηκαν με άλλο τρόπο, χωρίς να δώσει περαιτέρω επεξηγήσεις. 

Τέλος, όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν κατά πόσο ανάλογες 

πρωτοβουλίες είναι χρήσιμο να διεξαχθούν στο μέλλον, το 97,50% απάντησε θετικά και 

μόλις 2,50% αρνητικά. 

Συμπέρασμα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 

5008046  στην δημιουργία «αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης» 

Στα αρνητικά ευρήματα της έρευνας συγκαταλέγεται το χαμηλό ποσοστό των 

ωφελουμένων που έλαβαν προσφορά απασχόλησης μετά το πέρας της συμμετοχής 

τους στη Δράση. Το ίδιο ισχύει και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε 

θέσεις ορισμένου χρόνου, μικρής διάρκειας, και όχι πλήρους απασχόλησης με την 

πλειοψηφία να περιλαμβάνει οικονομικές αποδοχές που είτε λιγότερο από 300€ ή 

μεταξύ 301€ και 600€. Τα ευρήματα όμως αυτά, συσχετίζονται με το γενικότερο 

επίπεδο προσφοράς εργασίας, το οποίο αναφέρεται σε θέσεις σχετικά χαμηλής 

εξειδίκευσης με ελαστικό ωράριο και χαμηλές αποδοχές, εκφράζοντας το ευρύτερο 

επιχειρηματικό κλίμα στις περιοχές αναφοράς. Παράλληλα, η αξιολόγηση των θέσεων 

ως προς την καταλληλότητα τους, δείχνει κάποια θετικά στοιχεία σε ότι αφορά τη 

στόχευση της, αν και δεν συγκεντρώνει την καθολική αποδοχή των ωφελουμένων. 

Στα θετικά σημεία της Δράσης σαφέστατα ξεχωρίζει η αποδοχή των προσφερόμενων 
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θέσεων από την συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων, ενώ ο γενικότερος 

βαθμός ικανοποίησης για το σύνολο της δράσης, μπορεί να χαρακτηριστεί θετικός.  

Τόσο το ευρύτερο αποτέλεσμα που αναφέρεται στο ποσοστό του 87,50% για την 

αποδοχή της προσφερόμενης θέσης (με το 28,57% να παραμένει σ’ αυτή), όσο και το 

γεγονός της επικρατούσας άποψης για συνέχιση των δράσεων με προτάσεις βελτίωσης 

σε επιμέρους τομείς (όπως η εισαγωγή μεγαλύτερου διαστήματος πρακτικής άσκησης, 

διεύρυνση των ειδικοτήτων στα προγράμματα και των συνεργασιών με επιχειρήσεις, 

αύξηση των σχετικών αριθμών προγραμμάτων, βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού, 

κ.ά.), οδηγούν στο συμπέρασμα της γενικότερης αποδοχής και χρησιμότητας της 

Δράσης, παρά το γεγονός ότι από μόνη της δεν εμφανίζει την δυναμική επίλυσης του 

προβλήματος έλλειψης θέσεων εργασίας υψηλών αποδοχών και μακρόχρονης 

σταθερότητας.  

Τέλος, η χαμηλή εκκίνηση των ανέργων σε ότι αφορά τα ουσιαστικά και τυπικά τους 

προσόντα πριν την εισαγωγή τους στην Δράση (απόφοιτοι Λυκείου, μειωμένων 

δεξιοτήτων), δυσχεραίνουν περαιτέρω την δυνατότητα των Δράσεων να επιτύχουν 

ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ότι αφορά την τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας, 

ιδίως όταν αυτή αναζητείται σε κλάδους και εξειδικεύσεις που απαιτούν αυξημένα 

προσόντα προκειμένου να αποδώσουν αντίστοιχα υψηλότερες αποδοχές. Στην ίδια 

κατεύθυνση, ο συνδυασμός χαμηλών τυπικών / ουσιαστικών προσόντων με την 

έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας, αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα εύρεσης ή 

διατήρησης βιώσιμης απασχόλησης.  

         

Συμπεράσματα αναφορικά με τους μειονεκτούντες 

Ο πληθυσμός του δείγματος της Δράσης περιλάμβανε 1 ωφελούμενο (2,50%) που 

ανήκε σε κάποια από τις μειονεκτούσες ομάδες, και ειδικότερα στην ομάδα των 

ανδρών συμμετεχόντων με αναπηρία. Ο συμμετέχων δεν έλαβε προσφοράς εργασίας 

(άνδρας) μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ενώ κατά τη διεξαγωγή της 

έρευνας παρέμενε άνεργος. 

Δράσεις Κατάρτισης, Πρακτικής άσκησης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για 

άνεργους Νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου (Κωδ. ΟΠΣ 5007886) 

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας και 

αφορούν στην Δράση ΜΕ Κωδικό ΟΠΣ 5007886 «Δράσεις Κατάρτισης, Πρακτικής 

άσκησης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για άνεργους Νέους 18-24 ετών στον 

τομέα του λιανικού εμπορίου» η οποία υλοποιήθηκε πανελλαδικώς. 
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Αθροιστικά το μέγεθος του δείγματος της δράσης ήταν 40 άτομα εκ των οποίων οι 15 

ήταν άντρες και οι 25 ήταν γυναίκες.  

Το 95% των ωφελούμενων ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στην Δράση, ενώ το 5% 

εγκατέλειψε πρόωρα. Το ποσοστό αποχώρησης των ωφελούμενων που εγκατέλειψε 

πρόωρα τη δράση αφορά στο σύνολό του (100%) εγκατάλειψη μετά το πέρας της 

θεωρητικής κατάρτισης.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής ωφελούμενων στην Δράση προήλθαν από την 

Κεντρική Μακεδονία (27,50%). Έπονται οι περιοχές της Στερεάς Ελλάδας (15%) και της 

Ηπείρου (15%). 

Οι ωφελούμενοι κατά την είσοδό τους στη Δράση ως επί τω πλείστον ήταν απόφοιτοι 

Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού) (55%) και Απόφοιτοι ΙΕΚ/ Ιδ. Κολλεγίου/Σχολών 

κατάρτισης (17,50%). Με ποσοστό 15% συμμετείχαν οι Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, ενώ με 

ποσοστό 7,50% συμμετείχαν οι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης ευκαιρίας 

και με ποσοστό 2,50%  οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το εκπαιδευτικό επίπεδο των ωφελούμενων  μετά 

το πέρας της Δράσης παραμένει το ίδιο χωρίς καμία αλλαγή. 
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Διάγραμμα 4-70 Δημογραφικά στοιχεία – Επίπεδο εκπαίδευσης πριν και μετά (Δράση  5007886) 

 

Πριν την υλοποίηση της Δράσης, λιγότερο από 1 χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας είχε 

το 80% των ωφελούμενων ενώ ποσοστό που αντιστοιχεί στο 12,50% είχε 

επαγγελματική εμπειρία από 1-3 χρόνια. Τέλος, το 5% των συμμετεχόντων είχε 

επαγγελματική εμπειρία 4-7 χρόνια και το 2,5% είχε επαγγελματική εμπειρία 

περισσότερη από 7 έτη. 

Ο βαθμός συνάφειας της επαγγελματικής εμπειρίας των ωφελούμενων με τη Δράση 

ήταν  υψηλός ως πολύ υψηλός σε ποσοστό 21,88% ενώ από μέτριος ως πολύ χαμηλός 

αξιολογήθηκε από το 78,13%. 

Πριν την υλοποίηση της πράξης, το χρονικό διάστημα ανεργίας των ωφελούμενων που 

παρέμεναν άνεργοι πάνω από 7 μήνες ανέρχεται σε ποσοστό 70%, ενώ για το χρονικό 

διάστημα ανεργίας 4-7 μηνών ανέρχεται σε 22,50% και αυτό των 1- 3 μηνών ανεργίας 

ανέρχεται σε 5%. Σημειώνεται ότι, χρονικό διάστημα ανεργίας λιγότερο του ενός μηνός, 

παρουσίασε το 2,5% των ωφελούμενων. 

Διάγραμμα 4-71 Επαγγελματική εμπειρία,  Χρονική διάρκεια ανεργίας και ανάλυση 
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μειονεκτουσών ομάδων  πριν την υλοποίηση της πράξης (Δράση 5007886) 

 

Ως προς το ζήτημα της προσφοράς εργασίας μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής των 

ωφελούμενων στη Δράση, το 10% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έλαβε κάποια 

προσφορά ενώ το 90% απάντησε ότι δεν έλαβε καμία προσφορά. 

Η προσφορά εργασίας εκδηλώθηκε σε ποσοστό 100% αμέσως μετά τη λήξη της Δράσης 

και σε διάστημα μικρότερο του 1 μηνός. 

Εμβαθύνοντας στα χαρακτηριστικά της προσφοράς εργασίας προς τους ωφελούμενους 

της Δράσης προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 Το 75% έλαβε προσφορά εργασίας από την επιχείρηση της πραγματοποίησης 

της πρακτικής άσκησης, ενώ το 25% από άλλη επιχείρηση. 

 Το 75% των προσφορών αφορούσαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου,  εκ των 

οποίων το 66,67% ήταν χρονικής διάρκειας 3 μηνών, το 33,33% ήταν χρονικής 

διάρκειας  11 μηνών. Συμβάσεις αορίστου χρόνου αφορούσε το 25% οι οποίες 

με ποσοστό 100% αφορούσαν πλήρη απασχόληση. Οι συμβάσεις αορίστου 

χρόνου σε ποσοστό ήταν οχτάωρες και αφορούσαν σε πενταήμερη εργασία. 

Τέλος, η μισθολογική αμοιβή των προσφερόμενων θέσεων κυμαινόταν μεταξύ 301-

600€ σε ποσοστό 75%. Σημειώνεται ότι ποσοστό της τάξεως του 25% εκ των 

ερωτηθέντων δεν απάντησε στην παρούσα ερώτηση. 

Διάγραμμα 4-72 Προσφορά Εργασίας και Χαρακτηριστικά της (Δράση 5007886) 
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Σε ότι αφορούσε τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα της προσφερόμενης θέσης 

εργασίας, το 100% των θέσεων απαιτούσε Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από 

το σύνολο των θέσεων εργασίας Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το 75% 

αφορούσε σε θέσεις ορισμένου χρόνου και το 25% σε θέσεις αορίστου χρόνου.  

Σε ότι αφορά τα ειδικά προσόντα των προσφερόμενων θέσεων, οι γνώσεις χειρισμού 

Η/Υ (50%) αποτελέσαν τις συνηθέστερες απαντήσεις, ενώ το 25% αφορούσε γνώσεις 

ξένων γλωσσών και το υπόλοιπο 25% γνώσεις Μάρκετινγκ. 

Διάγραμμα 4-73 Εκπαιδευτικά Τυπικά και Ειδικά Προσόντα (Δράση 5007886) 
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Ως προς το ζήτημα της συνάφειας μεταξύ προσφερόμενης θέσης εργασίας και του 

αντικειμένου της κατάρτισης, το 50% των συμμετεχόντων που κλήθηκαν να 

απαντήσουν βαθμολόγησε ως χαμηλή τη συνάφεια, ενώ ένα επιπλέον 50% τη 

χαρακτήρισε ως μέτρια. Σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος, 75% απάντησε 

ότι η επιχείρηση δήλωσε πρόθυμη να παράσχει πρόσθετη κατάρτιση, ενώ το υπόλοιπο 

25% έδωσε αρνητική σχετική απάντηση. 

Διάγραμμα 4-74 Συνάφεια θέσης με αντικείμενο κατάρτισης (Δράση 5007886) 

 

Στο ζήτημα της καταλληλότητας της προσφοράς εργασίας αναφορικά με τα προσωπικά 

τους χαρακτηριστικά, οι ερωτώμενοι έδωσαν τις ακόλουθες απαντήσεις: 

 100% βαθμολόγησε θετικά (υψηλός βαθμός 75% και 25% πολύ υψηλός βαθμός) 

την καταλληλότητα της θέσης αναφορικά με την ηλικία τους,  

 100% βαθμολόγησε θετικά (υψηλός βαθμός 75% και 25% πολύ υψηλός βαθμός) 

την αναφορικά με τις εργασιακές ανάγκες,  

 50% βαθμολόγησε θετικά (υψηλός βαθμός) αναφορικά με το επίπεδο σπουδών,  

 25% βαθμολόγησε θετικά (υψηλός βαθμός) αναφορικά με την προηγούμενη 

εμπειρία, 

 50% βαθμολόγησε θετικά (υψηλός βαθμός) αναφορικά με τον προηγούμενο 

χρόνο σπουδών.  

Οι υπόλοιπες απαντήσεις ανά κατηγορία κυμάνθηκαν μεταξύ μετρίου βαθμού(75%) και 
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υψηλού βαθμού (25%) καταλληλότητας. 

Διάγραμμα 4-75 Καταλληλότητα της προσφοράς εργασίας (Δράση 5007886) 

 

Η αξιολόγηση του βαθμού σημασίας των χαρακτηριστικών προσφοράς εργασίας 

στόχευσε στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών εκείνων που επηρέασαν την 

απόφαση αποδοχής ή μη της προσφοράς εργασίας από τους ωφελούμενους.  

Τα χαρακτηριστικά που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών κρίσεων 

(βαθμολόγηση σημασίας κριτηρίου ως υψηλού ή πολύ υψηλού) ήταν οι προοπτικές 

εξέλιξης (100% υψηλό),  ο τόπος εργασίας (75% πολύ υψηλό, )το ωράριο (100%) (25% 

πολύ υψηλό και 75 % υψηλό), η σύνδεση με τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά 

προσόντα (100%) (25% πολύ υψηλό και 75 % υψηλό) το εργασιακό περιβάλλον (100% 

υψηλό), η αναγνώριση πρότερης εργασιακής εμπειρίας (100%%) (25% πολύ υψηλό και 

75 % υψηλό), η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας (100%) (50% πολύ ψηλό, 

50% υψηλό). Ακολούθησαν ο τόπος εργασίας (75%), η βασική υγειονομική ασφάλιση 

(75%)το ύψος των αποδοχών (75%), ο τύπος της απασχόλησης (75%), οι πρόσθετες 

παροχές σε είδος (75%) και οι πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές, ενώ μικρότερης 

βαρύτητας κρίθηκαν οι πρόσθετες υγειονομικές παροχές (50%). 
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Διάγραμμα 4-76 Χαρακτηριστικά που επηρέασαν την απόφαση αποδοχής ή μη της προσφοράς εργασίας 
(Δράση 5007886) 

 

Σε σχετικό ερώτημα, το 100% απάντησε ότι δεν θα αποδεχόταν την προσφερόμενη 

θέση εργασίας αν δεν πληρούσε όλους τους τους σημαντικούς παράγοντες. 

Διάγραμμα 4-77 Βαθμός Ικανοποίησης Προσφοράς (Δράση 5007886) 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να αποδώσουν το βαθμό 

ικανοποίησης τους από την προσφορά εργασίας που τους έγινε όπου το 50% απέδωσε 

υψηλό βαθμό ικανοποίησης και το 50% πολύ υψηλό βαθμό.  

Στη συνέχεια, εξετάστηκαν τα αποτελέσματα της προσφερόμενης θέσης εργασίας. Το 

50% των συμμετεχόντων αποδέχτηκε τη θέση εργασίας που τους προσφέρθηκε, ενώ το 

50% την απέρριψε και ανέφερε ως αιτίες προσωπικούς λόγους (50%) και λόγο 

διορισμού (50%).  

Από ωφελούμενους που αποδέχτηκαν τη θέση, το σύνολο (100%) δεν εργάζεται ακόμα 
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σε αυτή. Ως αιτίες αναφέρθηκαν η οικειοθελής αποχώρηση και η λήξη σύμβασης (50% 

εκάστη). 

Σε ότι αφορά τη σημερινή εργασιακή τους κατάσταση, οι ωφελούμενοι που δέχτηκαν 

προσφορά εργασίας μετά τη συμμετοχή τους στη Δράση, το 25% των ωφελούμενων 

εργάζονται και το 75% αναζητούν εργασία. Στην περίπτωση των ωφελούμενων  που 

δεν έλαβαν προσφορά εργασίας μετά τη συμμετοχή τους στη Δράση, ποσοστό 25% 

εργάζονται, το 66,6% των ωφελούμενων αναζητά εργασία και είναι εγγεγραμμένοι 

άνεργοι του ΟΑΕΔ, ενώ το 2% είναι άνεργοι μη εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, και το 5,55% 

είναι αυτοαπασχολούμενοι. Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο ποιότητας της εργασίας 

αποτελεί το γεγονός ότι το 30% των ωφελούμενων που εργάζονται αναζητούν εργασία.  

Διάγραμμα 4-78 Αποτέλεσμα Προσφοράς Εργασίας (Δράση 5007886) 

 

Αξιολογώντας το βαθμό ικανοποίησης τους από την τρέχουσα θέση εργασίας τους 

συγκριτικά με την θέση που τους προσφέρθηκε είτε αμέσως μετά τη συμμετοχή τους 

στην ΠΑΝ είτε σε άλλη χρονική στιγμή, οι ερωτώμενοι που εργάζονται απάντησαν ότι 

αυτή είναι ίδια, καλύτερη ή πολύ καλύτερη: 

 30% καλύτερη  ως προς τον τόπο 

 30% καλύτερη  ως προς το ωράριο,  

 40% καλύτερη ως προς τις προοπτικές εξέλιξης, 

 30% καλύτερη ως προς τα επαγγελματικά προσόντα,  
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 30% καλύτερη ως προς τις αποδοχές,  

 40% καλύτερη ως προς τον τύπο απασχόλησης,  

 30% καλύτερη ως προς την υγειονομική ασφάλιση,  

 30% καλύτερη ως προς την υγιεινή,  

 10% πολύ καλύτερη και 30% καλύτερη ως προς το εργασιακό περιβάλλον,  

 10% πολύ καλύτερη και 30% καλύτερη ως προς την αναγνώριση της 

επαγγελματικής εμπειρίας,  

 30% καλύτερη ως προς τις πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές,  

 30% καλύτερη ως προς τις πρόσθετες υγειονομικές παροχές και  

 30% καλύτερη ως προς τις πρόσθετες παροχές σε είδος.  

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω Διάγραμμα, στη συντριπτική πλειοψηφία οι 

συνθήκες εργασίας θεωρούνται ίδιες, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις χειρότερες ή πολύ 

χειρότερες. 
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Διάγραμμα 4-79 Εργασιακή Κατάσταση Λαμβανόντων Προσφοράς και Βαθμός Ικανοποίησης Σημερινής 
Εργασιακής Κατάστασης (Δράση 5007886) 

 

Σε ότι αφορά τα στοιχεία της έρευνας που αφορούν στο βαθμό ικανοποίησης από τη 

συμμετοχή των ωφελούμενων στη Δράση, οι ωφελούμενοι απάντησαν ερωτήματα 

αναφορικά με το βαθμό βοήθειας ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Στο ερώτημα 

θετικά εκφράστηκε ποσοστό 7,50% (πολύ υψηλός βαθμός βοήθειας), και 37,50% 

υψηλός βαθμός βοήθειας), ενώ την βοήθεια χαρακτήρισε μέτρια ποσοστό 37,50%, 

χαμηλή ποσοστό 15,00% και ποσοστό 2,50% ως πολύ χαμηλή.  

Οι απαντήσεις αυτές διαφοροποιούνται ελαφρά, όταν λαμβάνεται υπόψη το φύλο, 

οπότε και οι γυναίκες εμφανίζονται να έχουν ελαφρά πιο θετική εικόνα (44,00% 

υψηλός και πολύ υψηλός βαθμός βοήθειας έναντι 46,00% των ανδρών, 20% μέτριος 

βαθμός βοήθειας έναντι 48%, και 8% αρνητικός βαθμός έναντι 33,33%). Το 

εκπαιδευτικό επίπεδο δεν φαίνεται να επηρεάζει σοβαρά την άποψη που εκφράστηκε.  
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Διάγραμμα 4-80 Βαθμός Βοήθειας Ένταξης στην Αγορά εργασίας (Δράση 5007886) 

 

Ως προς το βαθμό ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη Δράση, αυτός εμφανίζεται 

υψηλός σε ποσοστό 52,50% και μέτριος σε ποσοστό 37,50%. Το 7,50% θεώρησε πολύ 

ικανοποιητική τη Δράση σε αντίθεση με ένα αρκετά μικρό ποσοστό (2,50%) που 

εξέφρασε χαμηλή ικανοποίηση. 

Διάγραμμα 4-81 : Βαθμός Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα (Δράση 5007886) 

 

Τα επιμέρους στοιχεία της Δράσης αναδεικνύουν υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό 

ικανοποίησης των ωφελούμενων ως προς το επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης (67,50%), 

την ενθάρρυνση συμμετοχής  στην θεωρητική κατάρτιση (74,50%), την πρακτική 

χρησιμότητα (57,50%), το εκπαιδευτικό υλικό (55%), τους εκπαιδευτές (87,50%), την 

πρακτική άσκηση (67,50%), την εποπτεία της πρακτικής άσκησης (72,50%) και τη 

συμβουλευτική υποστήριξη (72,50%).  

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές, η 

πρακτική άσκηση και η ενθάρρυνση συμμετοχής στην θεωρητική κατάρτιση. Οι 

χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζονται στην πρακτική χρησιμότητα και στο εκπαιδευτικό 

υλικό.  

Στην περίπτωση των ανδρών συμμετεχόντων, τα ανάλογα ποσοστά που αφορούν σε 

υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το επίπεδο 

θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό 68,18%, την ενθάρρυνση συμμετοχής στην 
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θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 74,25%, την πρακτική χρησιμότητα σε ποσοστό 

69,67%, το εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό 68,64%, τους εκπαιδευτές  σε ποσοστό 

86,77%, την πρακτική άσκηση σε ποσοστό 82,30%, την εποπτεία της πρακτικής 

άσκησης σε ποσοστό 68,70% και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε ποσοστό 75,79%.  

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές, η 

πρακτική άσκηση, η συμβουλευτική υποστήριξη και η ενθάρρυνση συμμετοχής στη 

θεωρητική κατάρτιση. Οι χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζονται στην πρακτική 

χρησιμότητα, το εκπαιδευτικό υλικό και το επίπεδο της θεωρητικής κατάρτισης. 

Στην περίπτωση των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα, τα ανάλογα ποσοστά που 

αφορούν σε υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το 

επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό 71%, την ενθάρρυνση συμμετοχής στην 

θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 72%, την πρακτική χρησιμότητα σε ποσοστό 62,50%, 

το εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό 45,80%, τους εκπαιδευτές σε ποσοστό 79,1%, την 

πρακτική άσκηση σε ποσοστό 68%, την εποπτεία της πρακτικής άσκησης σε ποσοστό 

72,66% και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε ποσοστό 80%. 

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές, η 

συμβουλευτική υποστήριξη και η εποπτεία της πρακτικής άσκησης. Οι χειρότερες 

επιδόσεις παρουσιάζονται στο εκπαιδευτικό υλικό, την πρακτική χρησιμότητα και το 

επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης. 

Το τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε στην αξιολόγηση της συμβολής 

της Δράσης αναφορικά με την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων. Ως προς 

το θέμα αυτό, το 92,50% έδωσε θετική απάντηση, ενώ αρνητικά εκφράστηκε το 7,50%.  
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Διάγραμμα 4-82 Συμβολή Προγράμματος στην Αναβάθμιση Επαγγελματικών Προσόντων (Δράση 
5007886) 

 

Η Συμβολή της Δράσης στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με 

τους συμμετέχοντες που έδωσαν θετική απάντηση στην παραπάνω ερώτηση, 

αφορούσε σε ποσοστό 72,97% στη διεύρυνση των γνώσεων τους και σε ποσοστό 8,11% 

την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων. Μικρότερα ποσοστά συγκέντρωσαν η ενίσχυση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων (5,41%) η συμβουλευτική υποστήριξη (2,7%), ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός (5,41%) και η δικτύωση (5,41%) . 

Τέλος, όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν κατά πόσο ανάλογες 

πρωτοβουλίες είναι χρήσιμο να διεξαχθούν στο μέλλον, το 97,50% απάντησε θετικά και 

μόλις 2,50% αρνητικά. 

Συμπέρασμα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της Δράσης με Κωδικό ΟΠΣ 

5007886  στην δημιουργία «αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης» 

Στα αρνητικά ευρήματα της έρευνας συγκαταλέγεται το χαμηλό ποσοστό των 

ωφελούμενων που έλαβαν προσφορά απασχόλησης μετά το πέρας της συμμετοχής 

τους στη Δράση. Επίσης, το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε θέσεις 

ορισμένου χρόνου και μικρής διάρκειας, με αποδοχές που κυμάνθηκαν μεταξύ 301€ 

και 600€ αντίστοιχα. Τα ευρήματα όμως αυτά, συσχετίζονται θετικά με το γενικότερο 

επίπεδο προσφοράς εργασίας, το οποίο αναφέρεται σε θέσεις σχετικά χαμηλής 

εξειδίκευσης με ελαστικό ωράριο και χαμηλές αποδοχές, εκφράζοντας το ευρύτερο 

επιχειρηματικό κλίμα στις περιοχές αναφοράς.   

Στα θετικά σημεία της Δράσης σαφέστατα ξεχωρίζει η αποδοχή της από την 

συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων, αφού ο γενικότερος βαθμός ικανοποίησης 

για το σύνολο της δράσης, μπορεί να χαρακτηριστεί θετικός. Παράλληλα, η επιθυμία 

των συμμετεχόντων για επανάληψη αντίστοιχων δράσεων και ο σχετικά ικανοποιητικός 

βαθμός αποδοχής των ποιοτικών στοιχείων της δράσης, συνιστούν θετικό στοιχείο για 

το σύνολό της.        
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Αρνητικό σημείο της δράσης είναι η ποιότητα της προσφερόμενης θέσης (ποσοστό 50% 

αποδέχθηκε την προσφερόμενη θέση) και το γεγονός ότι οι προσφερόμενες θέσεις δεν 

αποδείχθηκαν διατηρήσιμες.  

Συμπερασματικά, ο βαθμός αποδοχής των ωφελούμενων αντικατοπτρίζεται στην 

επικρατούσα άποψη η οποία συμμετέχοντας στην διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης 

της Δράσης, προτείνει συγκεκριμένες βελτιώσεις σε επιμέρους τομείς (εκπαιδευτικό 

υλικό, διεύρυνση των συνεργασιών με επιχειρήσεις για πιο στοχευμένη πρακτική 

άσκηση). Σημαντικό τέλος στοιχείο είναι το γεγονός ότι η δράση από μόνη της δεν 

μπορεί να παράξει βιώσιμα αποτελέσματα σε ότι αφορά τον βαθμό των αποδοχών και 

την ελκυστικότητα των θέσεων εργασίας.  

Το γενικότερο συμπέρασμα από την αξιολόγηση της δράσης βρίσκεται σε αντιστοιχία 

με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δευτερογενούς έρευνας, αναφορικά με τα 

προβλήματα στην ελληνική οικονομία και αγορά εργασίας, ενώ τα γενικότερα 

στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν σε όλα σχεδόν τα ερωτήματα ανταποκρίνονται 

στις μέσες τιμές του δείγματος συνολικά.       

Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για άνεργους Νέους 

18-24 ετών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics (Κωδ. ΟΠΣ 5007947) 

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας και 

αφορούν στην Πράξη 5007947 «Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης για Άνεργους Νέους 18-24 ετών στον τομέα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics».  Η Πράξη υλοποιήθηκε στις ακόλουθες 

Περιφέρειες: 

 Ηπείρου,  

 Δυτικής Μακεδονίας,  

 Θεσσαλίας,  

 Κεντρικής Μακεδονίας, και  

 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

Με βάση την μεθοδολογία υλοποίησης της ποσοτικής έρευνας, το μέγεθος του 

δείγματος αξιολόγησης της Πράξης ορίστηκε σε 43 άτομα εκ των οποίων οι 19 ήταν 

άντρες και οι 24 ήταν γυναίκες.  

Το 93,02% των ωφελούμενων ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στην Δράση, ενώ το 

6,98% εγκατέλειψε πρόωρα. Το ποσοστό αποχώρησης των ωφελούμενων που 

εγκατέλειψε πρόωρα τη δράση κατανέμεται ως εξής: 33% κατά την διάρκεια της 

θεωρητικής κατάρτισης, 33% μετά το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης και 33% κατά 
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την διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής ωφελούμενων στην Πράξη προήλθε από την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (34,88%) και από την Περιφέρεια Ηπείρου (32,56%). 

Έπονται οι Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας (16,28%) και της Ανατολικής 

Μακεδονίας Θράκης (13.95%).  

Διάγραμμα 4-83 Δημογραφικά στοιχεία – Επίπεδο εκπαίδευσης πριν και μετά (Πράξη  5007947) 

 

Οι ωφελούμενοι κατά την είσοδό τους στη δράση στην σημαντική τους πλειοψηφία 

ήταν απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού) (34.88%) και ΙΕΚ/ Ιδ. 

Κολλεγίου/Σχολών κατάρτισης (32.56%). Με ποσοστό 27,91% συμμετείχαν οι 

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ, ενώ με ποσοστό 2,33% συμμετείχαν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος και οι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης ευκαιρίας.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το γενικότερο εκπαιδευτικό επίπεδο των 

ωφελούμενων παραμένει αμετάβλητο μετά το πέρας της παρέμβασης. 

Διάγραμμα 4-84 Επαγγελματική εμπειρία και Χρονική διάρκεια ανεργίας πριν την υλοποίηση της πράξης 
(Πράξη  5007947) 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας (όπως παρουσιάζονται διαγραμματικά ανωτέρω), 

πριν από την υλοποίηση της Πράξης, λιγότερο από 1 χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας 

είχε το 76,74% των ωφελούμενων ενώ ποσοστό που αντιστοιχεί στο 16,28% είχε 

επαγγελματική εμπειρία από 1-3 χρόνια. Τέλος, το 6,98% των συμμετεχόντων είχε 

επαγγελματική εμπειρία 4-7 χρόνια. 

Ο βαθμός συνάφειας της επαγγελματικής εμπειρίας των ωφελούμενων με τη Δράση 

ήταν  υψηλός ως πολύ υψηλός σε ποσοστό 13,95% ενώ από μέτριος ως πολύ χαμηλός 

αξιολογήθηκε από το 86,05%. 

Πριν την υλοποίηση της πράξης, το χρονικό διάστημα ανεργίας των ωφελούμενων που 

παρέμεναν άνεργοι πάνω από 7 μήνες ανέρχεται σε ποσοστό 76,74%, ενώ για το 

χρονικό διάστημα ανεργίας 4-7 μηνών ανέρχεται σε 13,95% και αυτό των 1- 3 μηνών 

ανεργίας ανέρχεται σε 9,30%. 

Ο πληθυσμός του δείγματος της Δράσης δεν περιλάμβανε ωφελούμενους που να 

ανήκουν σε κάποια από τις μειονεκτούσες ομάδες. 

Ως προς το ζήτημα της προσφοράς εργασίας μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής των 

ωφελούμενων στην υπό ανάλυση Πράξη, το 11,63% των ερωτηθέντων απάντησε ότι 

έλαβε κάποια προσφορά, ενώ το 88,37% απάντησε ότι δεν έλαβε καμία προσφορά.  

Οι αποδέκτες προσφοράς εργασίας την έλαβαν αμέσως μετά τη λήξη της Δράσης και σε 

διάστημα μικρότερο του 1 μηνός σε ποσοστό 80%, ενώ σε χρονικό διάστημα που 
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αντιστοιχούσε από 1-3 μήνες δέχτηκε προσφορά το 20%.  

Εμβαθύνοντας στα χαρακτηριστικά της προσφοράς εργασίας προς τους ωφελούμενους 

που τελικά έλαβαν προσφορά εργασίας, προκύπτουν τα ακόλουθα βασικά 

συμπεράσματα: 

 Το 60% έλαβε προσφορά εργασίας από την επιχείρηση όπου έλαβε χώρα η 

πρακτική άσκηση, ενώ το 40% από άλλη επιχείρηση. 

 Το 80% των προσφορών αφορούσαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου,  εκ των 

οποίων το 50% ήταν χρονικής διάρκειας 3 μηνών, το 25% ήταν χρονικής 

διάρκειας 2 μηνών και το 25% ήταν χρονικής διάρκειας 5 μηνών. Συμβάσεις 

αορίστου χρόνου αφορούσε το 20% των περιπτώσεων προσφοράς εργασίας. Σε 

ποσοστό 100%, οι συμβάσεις αφορούσαν πλήρη απασχόληση, 8 ωρών και 5 

ημερών.  

Τέλος, η μισθολογική αμοιβή των προσφερόμενων θέσεων κυμαινόταν μεταξύ 301-

600€ σε ποσοστό 100%. 

  



 

 

 

188 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝ 2018 188 

Διάγραμμα 4-85 Προσφορά Εργασίας και Χαρακτηριστικά της (Πράξη  5007947) 

 

Όσον αφορά στα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα της προσφερόμενης θέσης εργασίας, 

το 60% των θέσεων απαιτούσε Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 20% 

Δευτεροβάθμια (Σχολή Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Α’ 

κύκλου) και το 20% Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η θέση εργασίας Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης που προσφέρθηκε ήταν αορίστου χρόνου, ενώ οι θέσεις εργασίας 

ορισμένου χρόνου απαιτούσαν χαμηλότερα εκπαιδευτικά προσόντα. 

Σε ότι αφορά τα ειδικά προσόντα των προσφερόμενων θέσεων, οι ξένες γλώσσες (40%) 

και οι γνώσεις χειρισμού Η/Υ (40%) αποτελέσαν τις συνηθέστερες απαντήσεις, ενώ το 

20% αφορούσε άλλες ειδικές γνώσεις (π.χ γνώση παρασκευής άρτου). 
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Διάγραμμα 4-86 Εκπαιδευτικά Τυπικά και Ειδικά Προσόντα (Πράξη  5007947) 

 

Ως προς το ζήτημα της συνάφειας μεταξύ προσφερόμενης θέσης εργασίας και του 

αντικειμένου της κατάρτισης, το 60% των συμμετεχόντων που κλήθηκαν να 

απαντήσουν βαθμολόγησε ως μέτριο τον βαθμό συσχέτισης, ενώ ένα επιπλέον 20% τον 

χαρακτήρισε ως χαμηλό. Μόλις το 20% χαρακτήρισε ως υψηλή τη συνάφεια μεταξύ 

θέσης και κατάρτισης.  

Διάγραμμα 4-87 Συνάφεια θέσης με αντικείμενο κατάρτισης (Πράξη  5007947) 

 

 

Σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος, 80% απάντησε ότι η επιχείρηση δήλωσε 

πρόθυμη να παράσχει πρόσθετη κατάρτιση, ενώ το υπόλοιπο 20% έδωσε αρνητική 

σχετική απάντηση. 

Στο ζήτημα της καταλληλότητας της προσφοράς εργασίας αναφορικά με τα προσωπικά 

τους χαρακτηριστικά, οι ερωτώμενοι έδωσαν τις ακόλουθες απαντήσεις: 

 80% βαθμολόγησε θετικά (υψηλός βαθμός) την καταλληλότητα της θέσης 

αναφορικά με την ηλικία τους,  

 60% βαθμολόγησε θετικά (40% ως υψηλός βαθμός και 20% ως πολύ υψηλός 
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βαθμός) αναφορικά με τις εργασιακές ανάγκες,  

 60% βαθμολόγησε θετικά (40% ως υψηλός βαθμός και 20% ως πολύ υψηλός 

βαθμός) αναφορικά με το επίπεδο σπουδών,  

 20% βαθμολόγησε θετικά (πολύ υψηλός βαθμός) αναφορικά με την 

προηγούμενη εμπειρία, 

 60% βαθμολόγησε θετικά (40% ως υψηλός βαθμός και 20% πολύ υψηλός 

βαθμός) αναφορικά με τον προηγούμενο χρόνο ανεργίας.  

Οι υπόλοιπες απαντήσεις ανά κατηγορία κυμάνθηκαν μεταξύ μετρίου βαθμού και 

χαμηλού βαθμού καταλληλότητας. Η εκτίμηση της «προηγούμενης εμπειρίας» ήταν το 

στοιχείο που συγκέντρωσε τις περισσότερες αρνητικές αναφορές, τόσο σε σχέση με τις 

θέσεις ορισμένου όσο και αορίστου χρόνου. 

Διάγραμμα 4-88 Καταλληλότητα της προσφοράς εργασίας (Πράξη  5007947) 

 

Η αξιολόγηση του βαθμού σημασίας των χαρακτηριστικών προσφοράς εργασίας 

στόχευσε στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών εκείνων που επηρέασαν την 

απόφαση αποδοχής ή μη της προσφοράς εργασίας από τους ωφελούμενους.  

Διάγραμμα 4-89 Χαρακτηριστικά που επηρέασαν την απόφαση αποδοχής ή μη της προσφοράς εργασίας 

(Πράξη  5007947) 
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Τα χαρακτηριστικά που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών κρίσεων 

(βαθμολόγηση σημασίας κριτηρίου ως υψηλού ή πολύ υψηλού) ήταν ο τόπος εργασίας 

(100%), το ωράριο (100%), το ύψος 

των αποδοχών (100%), ο τύπος της 

απασχόλησης (80%) και το 

εργασιακό περιβάλλον (80%). 

Ακολούθησαν οι προοπτικές 

εξέλιξης (60%), η σύνδεση με τα 

εκπαιδευτικά και επαγγελματικά 

προσόντα (60%), η βασική 

υγειονομική ασφάλιση (60%), η 

τήρηση κανόνων υγιεινής και 

ασφάλειας (60%), η αναγνώριση 

πρότερης εργασιακής εμπειρίας 

(60%), ενώ μικρότερης βαρύτητας 

κρίθηκαν οι πρόσθετες 

ασφαλιστικές παροχές (40%), οι πρόσθετες υγειονομικές παροχές (40%) και οι 

πρόσθετες παροχές σε είδος (40%). 

Σε σχετικό ερώτημα, το 80% απάντησε ότι θα αποδεχόταν την προσφερόμενη θέση 

εργασίας ακόμα και αν δεν 

πληρούσε όλα τους τους 

σημαντικούς παράγοντες, ενώ το 

20% δήλωσε ότι δε θα την 

αποδεχόταν.  

Σε συνέχεια των παραπάνω, οι 

ερωτηθέντες κλήθηκαν να 

αποδώσουν το βαθμό 

ικανοποίησης τους από την 

προσφορά εργασίας που τους 

έγινε όπου το 60% την 

χαρακτήρισε ως μέτρια, το 20% απέδωσε υψηλό βαθμό ικανοποίησης και το 20% πολύ 

υψηλό βαθμό.  

Στη συνέχεια εξετάστηκαν τα αποτελέσματα της προσφερόμενης θέσης εργασίας. Το 

60% των συμμετεχόντων αποδέχτηκε τη θέση εργασίας που τους προσφέρθηκε, ενώ το 

40% την απέρριψε και ανέφερε ως αιτίες το ωράριο (50%) και προσωπικούς λόγους 

Διάγραμμα 4-90 Αποδοχή Εργασίας χωρίς να 
πληρούνται οι σημαντικοί όροι (Πράξη  5007947) 

 

Διάγραμμα 4-91 Βαθμός Ικανοποίησης Προσφοράς 
(Πράξη  5007947) 
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(50%).  

Από τους ωφελούμενους που αποδέχτηκαν τη θέση, το  33,33% εργάζεται ακόμα σε 

αυτή ενώ το 66,66% όχι. Ως αιτίες αναφέρθηκαν η οικειοθελής αποχώρηση και η λήξη 

σύμβασης (50% εκάστη). 

Σε ότι αφορά τη σημερινή εργασιακή τους κατάσταση, οι ωφελούμενοι που δέχτηκαν 

προσφορά εργασίας μετά τη συμμετοχή τους στη Δράση, το 40% των ωφελούμενων 

εργάζονται και το 60% αναζητούν εργασία.  

Στην περίπτωση των ωφελούμενων  που δεν έλαβαν προσφορά εργασίας μετά τη 

συμμετοχή τους στη Δράση, σε ποσοστό 42,11% εργάζονται, το 50% των ωφελούμενων 

αναζητά εργασία, ενώ το 2,63% των ωφελούμενων είναι μαθητές και 2,63% 

μεταπτυχιακοί φοιτητές ή φοιτήτριες. Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο ποιότητας της 

εργασίας αποτελεί το γεγονός ότι το 50% των ωφελούμενων που εργάζονται, 

αναζητούν εργασία. 
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Διάγραμμα 4-92 Αποτέλεσμα Προσφοράς Εργασίας (Πράξη  5007947) 

 

Αξιολογώντας το βαθμό ικανοποίησης τους από την τρέχουσα θέση εργασίας τους 

συγκριτικά με την θέση που τους προσφέρθηκε είτε αμέσως μετά τη συμμετοχή τους 

στην ΠΑΝ είτε σε άλλο χρονικό σημείο, οι ερωτώμενοι που εργάζονται απάντησαν ότι 

αυτή είναι καλύτερη ή πολύ καλύτερη κατά: 

 38,89% ως προς τον τόπο,  

 27,78% ως προς το ωράριο,  

 33,33% ως προς τις προοπτικές εξέλιξης, 

 33,33% ως προς τα επαγγελματικά προσόντα,  

 27,78% ως προς τις αποδοχές,  

 11,11% ως προς τον τύπο απασχόλησης,  

 16,67% ως προς την υγειονομική ασφάλιση,  

 22,22 ως προς την υγιεινή,  

 27,78% ως προς το εργασιακό περιβάλλον,  

 22,22% ως προς την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας,  

 16,67% ως προς τις πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές,  
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 22,22% ως προς ως προς τις πρόσθετες υγειονομικές παροχές και  

 16,67% ως προς τις πρόσθετες παροχές σε είδος.  

Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο Διάγραμμα, στη συντριπτική πλειοψηφία οι 

συνθήκες εργασίας θεωρούνται ίδιες, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις χειρότερες ή πολύ 

χειρότερες. 

Διάγραμμα 4-93 Εργασιακή Κατάσταση Λαμβανόντων Προσφοράς και Βαθμός Ικανοποίησης Σημερινής 

Εργασιακής Κατάστασης (Πράξη  5007947) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα τελικά στοιχεία της έρευνας αφορούν στο βαθμό ικανοποίησης από τη συμμετοχή 

των ωφελούμενων στη Δράση και την κατάρτιση αυτής.  

Οι ωφελούμενοι στο σχετικό ερώτημα αναφορικά με το βαθμό βοήθειας ένταξης τους 

στην αγορά εργασίας, χαρακτήρισαν σε ποσοστό 46,51% τη βοήθεια ως μέτρια, 25,58% 

ως χαμηλή και 6,98% ως πολύ χαμηλή, ενώ θετικά εκφράστηκε το 20,93% (υψηλός 

βαθμός βοήθειας).  

Οι απαντήσεις αυτές διαφοροποιούνται ελαφρά, όταν λαμβάνεται υπόψη το φύλο, 

οπότε και οι άνδρες εμφανίζονται να έχουν ελαφρά πιο θετική εικόνα (31,58% υψηλός 

βαθμός βοήθειας έναντι 12,50% των γυναικών, 36,84% μέτριος βαθμός βοήθειας 

έναντι 54,18%, και 31,58% αρνητικός βαθμός έναντι 33,33%). 

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δεν φαίνεται να επηρεάζει σοβαρά την άποψη που 
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εκφράστηκε. 

Διάγραμμα 4-94 Βαθμός Βοήθειας Ένταξης στην Αγορά εργασίας (Πράξη  5007947) 

 

 

Ως προς το βαθμό 

ικανοποίησης των 

ωφελούμενων από την 

Πράξη, αυτός 

εμφανίζεται υψηλός σε 

ποσοστό 46,51% και 

μέτριος σε ποσοστό 

37,21%. Το 9,30% 

θεώρησε πολύ 

ικανοποιητική τη 

Δράση και το 6,98% 

εξέφρασε χαμηλή 

ικανοποίηση. 

Τα επιμέρους στοιχεία 

της Πράξης 

παρουσιάζουν υψηλό 

και πολύ υψηλό βαθμό 

ικανοποίησης των 

ωφελούμενων ως προς 

το επίπεδο θεωρητικής 

κατάρτισης (66,67%), 

την ενθάρρυνση 

συμμετοχής  στην θεωρητική κατάρτιση (67,44%), την πρακτική χρησιμότητα (51,16%), 

το εκπαιδευτικό υλικό (44,19%), τους εκπαιδευτές (88,37%), την πρακτική άσκηση 

Διάγραμμα 4-95 Βαθμός Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα (Πράξη  
5007947) 
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(51,16%), την εποπτεία της πρακτικής άσκησης (55,81%) και τη συμβουλευτική 

υποστήριξη (60,47%).  

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές, το 

επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης και η ενθάρρυνση συμμετοχής σε αυτή.  

Οι χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζονται στην εποπτεία της πρακτικής άσκησης και το 

εκπαιδευτικό υλικό.  

Στην περίπτωση των ανδρών συμμετεχόντων, τα ανάλογα ποσοστά που αφορούν σε 

υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το επίπεδο 

θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό 52,63%, την ενθάρρυνση συμμετοχής στην 

θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 73,68%, την πρακτική χρησιμότητα σε ποσοστό 

68,42%, το εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό 57,89%, τους εκπαιδευτές  σε ποσοστό 

94,74%, την πρακτική άσκηση σε ποσοστό 57,89%, την εποπτεία της πρακτικής 

άσκησης σε ποσοστό 63,16% και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε ποσοστό 63,16%.  

Ως εκ τούτου, τεκμαίρεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές και η 

ενθάρρυνση συμμετοχής στη θεωρητική κατάρτιση. Οι χειρότερες επιδόσεις 

παρουσιάζονται στην πρακτική άσκηση, το εκπαιδευτικό υλικό και το επίπεδο της 

θεωρητικής κατάρτισης. 

Στην περίπτωση των γυναικών συμμετεχόντων, τα αντίστοιχα ποσοστά που αφορούν 

σε υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το επίπεδο 

θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό 66,67%, την ενθάρρυνση συμμετοχής στην 

θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 62,50%, την πρακτική χρησιμότητα σε ποσοστό 

37,50%, το εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό 33,33%, τους εκπαιδευτές σε ποσοστό 

83,33%, την πρακτική άσκηση σε ποσοστό 45,83%, την εποπτεία της πρακτικής 

άσκησης σε ποσοστό 50% και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε ποσοστό 58,33%. 
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Διάγραμμα 4-96 Συμβολή Προγράμματος στην Αναβάθμιση Επαγγελματικών Προσόντων (Πράξη  

5007947) 

 

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές και η 

ενθάρρυνση συμμετοχής στη θεωρητική κατάρτιση. Οι χειρότερες επιδόσεις 

παρουσιάζονται στην πρακτική άσκηση, το εκπαιδευτικό υλικό και το επίπεδο της 

θεωρητικής κατάρτισης. 

Το τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε στην αξιολόγηση της συμβολής 

της Πράξης αναφορικά με την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων. Ως προς 

το θέμα αυτό, το 74,42% έδωσε θετική απάντηση, ενώ αρνητικά εκφράστηκε το 25,58% 

Η Συμβολή της Πράξης στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα 

με τους συμμετέχοντες που έδωσαν θετική απάντηση στην παραπάνω ερώτηση, 

αφορούσε σε ποσοστό 33,33% στη διεύρυνση των γνώσεων τους,  25% την απόκτηση 

πρακτικών δεξιοτήτων και 19,44% την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Μικρότερα ποσοστά συγκέντρωσαν η συμβουλευτική υποστήριξη (6,94%), ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός (5,56%), η δικτύωση (6,94%) και η ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης (2,78%). 

Τέλος, όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν κατά πόσο ανάλογες 

πρωτοβουλίες είναι χρήσιμο να διεξαχθούν στο μέλλον, το 95,35% απάντησε θετικά και 

μόλις 4,65% αρνητικά. 

Συμπεράσματα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 

5007947  στην δημιουργία «αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης» 

Στα αρνητικά ευρήματα της έρευνας συγκαταλέγεται το χαμηλό ποσοστό των 

ωφελουμένων που έλαβαν προσφορά απασχόλησης μετά το πέρας της συμμετοχής 

τους στη δράση. Επίσης, το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε θέσεις 

ορισμένου χρόνου και μικρής διάρκειας, με αποδοχές που κυμάνθηκαν μεταξύ 301€ 



 

 

 

198 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝ 2018 198 

και 600€ αντίστοιχα. Τα ευρήματα όμως αυτά, συσχετίζονται θετικά με το γενικότερο 

επίπεδο προσφοράς εργασίας, το οποίο αναφέρεται σε θέσεις σχετικά χαμηλής 

εξειδίκευσης με ελαστικό ωράριο και χαμηλές αποδοχές, εκφράζοντας το ευρύτερο 

επιχειρηματικό κλίμα στις περιοχές αναφοράς.   

Στα θετικά σημεία της δράσης σαφέστατα ξεχωρίζει η αποδοχή της από την 

συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων, αφού ο γενικότερος βαθμός ικανοποίησης 

για το σύνολο της δράσης, μπορεί να χαρακτηριστεί θετικός.  

Τόσο το ευρύτερο αποτέλεσμα που αναφέρεται στο ποσοστό του 60% για την αποδοχή 

της προσφερόμενης θέσης (με το 33% να παραμένει σ’ αυτή), όσο και το γεγονός της 

επικρατούσας άποψης για συνέχιση των δράσεων με προτάσεις βελτίωσης σε 

επιμέρους τομείς (εκπαιδευτικό υλικό, διεύρυνση των συνεργασιών με επιχειρήσεις για 

πιο στοχευμένη πρακτική άσκηση), οδηγούν στο συμπέρασμα της γενικότερης 

αποδοχής και χρησιμότητας των σχετικών δράσεων και εξειδικεύσεων, παρά το 

γεγονός ότι από μόνη της δεν μπορεί να παράξει υψηλού βαθμού αποδοχών και 

ελκυστικότητας θέσης εργασίας. 

Σημαντικός παράγοντας επίσης που καθορίζει τον χαμηλό βαθμό προσφοράς εργασίας 

είναι η χαμηλών τυπικών προσόντων εκκίνηση των συμμετεχόντων στην δράση 

(απόφοιτοι Λυκείου), καθώς και ο εξειδικευμένος τομέας αναφοράς (τομέας 

εφοδιαστικής αλυσίδας).  

Θετική παράμετρος της δράσης συνολικά θεωρείται η ουσιαστική συμμετοχή των 

συμμετεχόντων με παρατηρήσεις για την βελτίωσή της κυρίως σε εκπαιδευτικό υλικό 

και μεγαλύτερη συσχέτιση επιχειρήσεων πρακτικής, ενώ σε γενικές γραμμές το 

ποσοστό αποδοχής της δράσης θεωρείται υψηλό με προτάσεις συνέχισης αντίστοιχων 

δράσεων στο μέλλον.        

Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για άνεργους Νέους 

18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή 

τομέα (Κωδ. ΟΠΣ 5007944) 

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας και 

αφορούν στην Δράση με Κωδικό ΟΠΣ 5007944 «Δράσεις κατάρτισης, Πιστοποίησης και 

συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του 

εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα». Η δράση 

υλοποιήθηκε στις παρακάτω περιφέρειες: 

 Ηπείρου,  

 Δυτικής Μακεδονίας,  
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 Θεσσαλίας,  

 Κεντρικής Μακεδονίας, και  

 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

Αθροιστικά το μέγεθος του δείγματος της δράσης ήταν 42 άτομα εκ των οποίων οι 11 

ήταν άντρες και οι 31 ήταν γυναίκες.  

Το 100% των ωφελούμενων ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στην Δράση. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής ωφελούμενων στην Δράση προήλθαν από την 

Κεντρική Μακεδονία (35,71%) και από την Ήπειρο (33,33%). Έπονται οι περιοχές της 

Δυτικής Μακεδονίας (19,05%) και της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (11,90%).  

Οι ωφελούμενοι κατά την είσοδό τους στη Δράση ως επί τω πλείστω ήταν απόφοιτοι 

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ (42,86%) και Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού) (26,19%). Με 

ποσοστό 23,81% συμμετείχαν οι Απόφοιτοι ΙΕΚ/ Ιδ. Κολλεγίου/Σχολών κατάρτισης, ενώ 

με ποσοστό 4,76% συμμετείχαν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος και με 2,38% οι 

Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης ευκαιρίας.  

Μετά το πέρας της παρέμβασης, οι ωφελούμενοι ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Λυκείου 

(38,10%), Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού) (23,81%) και Απόφοιτοι ΙΕΚ/ 

Ιδ. Κολλεγίου/Σχολών κατάρτισης (23,81%). Με ποσοστό 11,90% συμμετείχαν οι 

κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος και με 2,38% οι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Σχολείου 

Δεύτερης ευκαιρίας. 
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Διάγραμμα 4-97 Δημογραφικά στοιχεία – Επίπεδο εκπαίδευσης πριν και μετά (Δράση  5007944) 

 

Πριν την υλοποίηση της Δράσης, λιγότερο από 1 χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας είχε 

το 83,33% των ωφελούμενων, ενώ ποσοστό που αντιστοιχεί στο 16,67% είχε 

επαγγελματική εμπειρία από 1-3 χρόνια. 

Ο βαθμός συνάφειας της επαγγελματικής εμπειρίας των ωφελούμενων με τη Δράση 

ήταν  υψηλός σε ποσοστό 9,52%, ενώ από μέτριος ως πολύ χαμηλός αξιολογήθηκε από 

το 90,48%. 

Πριν την υλοποίηση της πράξης, ποσοστό 76,19% των ωφελούμενων παρέμεναν 

άνεργοι για χρονικό διάστημα πάνω από 7 μήνες, ενώ ποσοστό 14,29% παρέμεναν 

άνεργοι για 4-7 μήνες. Τα ποσοστά των ωφελούμενων για χρονικό διάστημα ανεργίας 

1-3 μηνών και λιγότερο από ένα μήνα ανέρχονται ομοίως σε 4,76%.  

Ο πληθυσμός του δείγματος της Δράσης περιλάμβανε 1 άνδρα ωφελούμενο (2,38%) 

που άνηκε στην ομάδα των μεταναστών, συμμετεχόντων Αλλοδαπής προέλευσης. 

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των μειονεκτούντων ενσωματώνεται στην ανάλυση της 

Δράσης. Ειδικά χαρακτηριστικά που αφορούν στη συγκεκριμένη ομάδα, περιγράφονται 
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σε αντίστοιχη ενότητα στη συνέχεια. 

Διάγραμμα 4-98 Επαγγελματική εμπειρία, Χρονική διάρκεια ανεργίας και ανάλυση μειονεκτουσών 
ομάδων πριν την υλοποίηση της πράξης (Δράση 5007944) 

 

Ως προς το ζήτημα της προσφοράς εργασίας μετά την ολοκλήρωσης της συμμετοχής 

των ωφελούμενων στη Δράση, το 9,52% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έλαβε κάποια 

προσφορά, ενώ το 90,48% απάντησε ότι δεν έλαβε καμία προσφορά.  

Αναφορικά με τους αποδέκτες προσφοράς εργασίας, αμέσως μετά τη λήξη της Δράσης 

δέχτηκε προσφορά εργασίας το 50% των ωφελούμενων. Επίσης, το 50% των 

ωφελούμενων δέχτηκε προσφορά εργασίας σε χρονικό διάστημα που αντιστοιχούσε 

από 1-3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της Δράσης.  

Εμβαθύνοντας στα χαρακτηριστικά της προσφοράς εργασίας προς τους ωφελούμενους 

της Δράσης προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 Το 25% έλαβε προσφορά εργασίας από την επιχείρηση στην οποία 

πραγματοποίησε την πρακτική άσκηση, ενώ το 75% από άλλη επιχείρηση. 

 Το 75% των προσφορών αφορούσαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εκ των 

οποίων το 33,33% ήταν χρονικής διάρκειας 3 μηνών, το 33,33% μηνών ήταν 

χρονικής διάρκειας 4 μηνών και το 33,33% ήταν χρονικής διάρκειας 5 μηνών. 

Συμβάσεις αορίστου χρόνου αφορούσε το 25% των προσφορών.  

 Οι συμβάσεις αφορούσαν πλήρη απασχόληση σε ποσοστό 75%, και μερική 

καθημερινή απασχόληση σε ποσοστό 25%. Ειδικότερα, οι συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου αφορούσαν πλήρη απασχόληση σε ποσοστό 66,67% και μερική 
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καθημερινή απασχόληση σε ποσοστό 33,33%, ενώ οι συμβάσεις αορίστου 

χρόνου αφορούσαν πλήρη απασχόληση σε ποσοστό 100%. 

 Οι συμβάσεις αφορούσαν εργασία 5 ημερών σε ποσοστό 100%, ενώ εργασία 8 

ωρών αφορούσε το 75% των συμβάσεων και 6 ωρών το 25%. 

Διάγραμμα 4-99 Προσφορά Εργασίας και Χαρακτηριστικά της (Δράση 5007944) 

 

Τέλος, η μισθολογική αμοιβή των προσφερόμενων θέσεων κυμαινόταν μεταξύ 301-

600€ σε ποσοστό 75%. Το 25% δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή. 

Σε ότι αφορούσε τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα της προσφερόμενης θέσης 

εργασίας, το 75% των θέσεων απαιτούσε Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 

25% Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η θέση εργασίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που 

προσφέρθηκε ήταν αορίστου χρόνου, ενώ οι θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 

απαιτούσαν χαμηλότερα εκπαιδευτικά προσόντα. 

Σε ότι αφορά τα ειδικά προσόντα των προσφερόμενων θέσεων, το 25% των 
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απαντήσεων αφορούσε γνώση ξένων γλωσσών και ομοίως, ποσοστό 25% αφορούσε 

γνώσεις χειρισμού Η/Υ, ενώ το 50% αφορούσε άλλες ειδικές γνώσεις (γνώσεις 

ανακύκλωσης σε ποσοστό 25% και γνώσεις καυσίμων σε ποσοστό 25%). 

Διάγραμμα 4-100 Εκπαιδευτικά Τυπικά και Ειδικά Προσόντα (Δράση 5007944) 

 

Ως προς το ζήτημα της συνάφειας μεταξύ προσφερόμενης θέσης εργασίας και του 

αντικειμένου της κατάρτισης, το 50% των συμμετεχόντων που κλήθηκαν να 

απαντήσουν βαθμολόγησε ως χαμηλή τη συνάφεια, ενώ ποσοστό 25% τη χαρακτήρισε 

ως υψηλή και ως μέτρια, αντίστοιχα.  

Σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος, 50% απάντησε ότι η επιχείρηση δήλωσε 

πρόθυμη να παράσχει πρόσθετη κατάρτιση, ενώ το υπόλοιπο 50% έδωσε αρνητική 

σχετική απάντηση.  
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Διάγραμμα 4-101 Συνάφεια θέσης με αντικείμενο κατάρτισης (Δράση 5007944) 

 

Στο ζήτημα της καταλληλότητας της προσφοράς εργασίας αναφορικά με τα προσωπικά 

τους χαρακτηριστικά, οι ερωτώμενοι έδωσαν τις ακόλουθες απαντήσεις: 

 75% βαθμολόγησε θετικά (υψηλός βαθμός) την καταλληλότητα της θέσης 

αναφορικά με την ηλικία τους,   

 25% βαθμολόγησε θετικά (υψηλός βαθμός) αναφορικά με τις εργασιακές 

ανάγκες,  

 25% βαθμολόγησε θετικά (πολύ υψηλός βαθμός) αναφορικά με το επίπεδο 

σπουδών,  

 50% βαθμολόγησε θετικά (25% ως πολύ υψηλός βαθμός και 25% ως υψηλός 

βαθμός) αναφορικά με την προηγούμενη εμπειρία, 

 50% βαθμολόγησε θετικά (25% ως πολύ υψηλός βαθμός και 25% ως υψηλός 

βαθμός) αναφορικά με τον προηγούμενο χρόνο ανεργίας.  

Οι υπόλοιπες απαντήσεις ανά κατηγορία κυμάνθηκαν μεταξύ μετρίου βαθμού και 

χαμηλού βαθμού καταλληλότητας. Η εκτίμηση του επιπέδου σπουδών ήταν το στοιχείο 

που συγκέντρωσε τις περισσότερες αρνητικές αναφορές, σε σχέση με τις θέσεις 

ορισμένου χρόνου. 
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Διάγραμμα 4-102 Καταλληλότητα της προσφοράς εργασίας (Δράση 5007944) 

 

Η αξιολόγηση του βαθμού σημασίας των χαρακτηριστικών προσφοράς εργασίας 

στόχευσε στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών εκείνων που επηρέασαν την 

απόφαση αποδοχής ή μη της προσφοράς εργασίας από τους ωφελούμενους.  

Τα χαρακτηριστικά που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών κρίσεων 

(βαθμολόγηση σημασίας κριτηρίου ως υψηλού ή πολύ υψηλού) ήταν ο τόπος εργασίας 

(100%), οι προοπτικές εξέλιξης (100%), η βασική υγειονομική ασφάλιση (100%) και το 

εργασιακό περιβάλλον (100%). Ακολούθησαν το ωράριο (75%), η σύνδεση με τα 

εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα (75%), το ύψος των αποδοχών (75%), η 

τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας (75%), ο τύπος της απασχόλησης (50%), ενώ 

μικρότερης βαρύτητας κρίθηκαν η αναγνώριση πρότερης εργασιακής εμπειρίας (25%), 

οι πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές (25%) και οι πρόσθετες υγειονομικές παροχές 

(25%). Κανείς από τους ωφελούμενους δεν αξιολόγησε θετικά τις πρόσθετες παροχές 

σε είδος. 
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Διάγραμμα 4-103 Χαρακτηριστικά που επηρέασαν την απόφαση αποδοχής ή μη της προσφοράς εργασίας 
(Δράση 5007944) 

 

Σε σχετικό ερώτημα, το 75% απάντησε ότι θα αποδεχόταν την προσφερόμενη θέση 

εργασίας ακόμα και αν δεν πληρούσε όλα τους τους σημαντικούς παράγοντες, ενώ το 

25% δήλωσε ότι δε θα την αποδεχόταν. 

Διάγραμμα 4-104 Αποδοχή Εργασίας χωρίς να πληρούνται οι σημαντικοί όροι (Δράση 5007944) 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αποδώσουν το βαθμό 

ικανοποίησης τους από την προσφορά εργασίας που τους έγινε όπου το 75% την 

χαρακτήρισε ως μέτρια, το 25% απέδωσε υψηλό βαθμό ικανοποίησης.  

Διάγραμμα 4-105 Βαθμός Ικανοποίησης Προσφοράς (Δράση 5007944) 
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Σε συνέχεια των παραπάνω, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αποδώσουν το βαθμό 

ικανοποίησης τους από την προσφορά εργασίας που τους έγινε όπου το 75% την 

χαρακτήρισε ως μέτρια, το 25% απέδωσε υψηλό βαθμό ικανοποίησης.  

Στη συνέχεια, εξετάστηκαν τα αποτελέσματα της προσφερόμενης θέσης εργασίας. Το 

75% των συμμετεχόντων αποδέχτηκε τη θέση εργασίας που τους προσφέρθηκε, ενώ το 

25% την απέρριψε και ανέφερε ως αιτίες προσωπικούς λόγους (100%).  

Διάγραμμα 4-106 : Αποτέλεσμα Προσφοράς Εργασίας (Δράση 5007944) 

 

Από τους ωφελούμενους που αποδέχτηκαν τη θέση, το 33,33% εργάζεται ακόμα σε 

αυτή, ενώ το 66,67% όχι. Ως αιτία αναφέρθηκε η λήξη σύμβασης (100%).  

Σε ότι αφορά τη σημερινή εργασιακή τους κατάσταση, οι ωφελούμενοι που δέχτηκαν 

προσφορά εργασίας μετά τη συμμετοχή τους στη Δράση εργάζονται σε ποσοστό 25%, 

αναζητούν εργασία σε ποσοστό 50%  και είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι 

διδάκτορες σε ποσοστό 25%. 

Στην περίπτωση των ωφελούμενων που δεν έλαβαν προσφορά εργασίας μετά τη 

συμμετοχή τους στη Δράση, σε ποσοστό 28,95% εργάζονται, το 57,89% των 

ωφελούμενων αναζητά εργασία, ενώ το 5,26% είναι άνεργοι μη εγγεγραμμένοι στον 
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ΟΑΕΔ. Ποσοστό 2,63% των ωφελούμενων είναι αυτοαπασχολούμενοι, και επίσης το 

2,63% των ωφελούμενων είναι μαθητές και το 2,63% παρακολουθεί πρόγραμμα 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο ποιότητας 

της εργασίας αποτελεί το γεγονός ότι το 50% των ωφελούμενων που εργάζονται 

αναζητούν εργασία. 

Διάγραμμα 4-107 Εργασιακή Κατάσταση Λαμβανόντων Προσφοράς και Βαθμός Ικανοποίησης Σημερινής 
Εργασιακής Κατάστασης (Δράση 5007944) 

 

Αξιολογώντας το βαθμό ικανοποίησης τους από την τρέχουσα θέση εργασίας τους 

συγκριτικά με την θέση που τους προσφέρθηκε είτε αμέσως μετά τη συμμετοχή τους 

στην ΠΑΝ είτε σε άλλη χρονική στιγμή, οι ερωτώμενοι που εργάζονται απάντησαν ότι 

αυτή είναι καλύτερη ή πολύ καλύτερη: 

 41,67% ως προς τον τόπο,  

 25% ως προς το ωράριο,  

 41,67% ως προς τις προοπτικές εξέλιξης, 

 41,67% ως προς τα επαγγελματικά προσόντα,  

 25% ως προς τις αποδοχές,  

 41,67% ως προς τον τύπο απασχόλησης,  

 25% ως προς την υγειονομική ασφάλιση,  



 

 

 

209 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝ 2018 209 

 25% ως προς την υγιεινή,  

 25% ως προς το εργασιακό περιβάλλον,  

 16,67% ως προς την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας,  

 25% ως προς τις πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές,  

 16,67% ως προς ως προς τις πρόσθετες υγειονομικές παροχές και  

 33,33% ως προς τις πρόσθετες παροχές σε είδος.  

Διάγραμμα 4-108 Βαθμός Βοήθειας Ένταξης στην Αγορά εργασίας (Δράση 5007944) 

 

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω Διάγραμμα, στη συντριπτική πλειοψηφία οι 

συνθήκες εργασίας θεωρούνται ίδιες, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις χειρότερες ή πολύ 

χειρότερες. 

Τα τελικά στοιχεία της έρευνας αφορούν στο βαθμό ικανοποίησης από τη συμμετοχή 

των ωφελούμενων στη Δράση και την κατάρτισή αυτής. Οι ωφελούμενοι στο σχετικό 

ερώτημα αναφορικά με το βαθμό βοήθειας ένταξης τους στην αγορά εργασίας, 

χαρακτήρισαν σε ποσοστό 66,67% τη βοήθεια ως μέτρια, 19,05% ως χαμηλή και 4,76% 

ως πολύ χαμηλή, ενώ θετικά εκφράστηκε το 9,52% (7,14% υψηλός και 2,38% πολύ 

υψηλός βαθμός βοήθειας).  

Οι απαντήσεις αυτές διαφοροποιούνται ελαφρά, όταν λαμβάνεται υπόψη το φύλο, 

οπότε και οι γυναίκες εμφανίζονται να έχουν πιο θετική εικόνα (12,90% υψηλός 

βαθμός βοήθειας έναντι 0% των ανδρών, 64,52% μέτριος βαθμός βοήθειας έναντι 

72,73%, και 22,58% αρνητικός βαθμός έναντι 27,27%).  

Ως προς το βαθμό ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη Δράση, αυτός εμφανίζεται 

υψηλός σε ποσοστό 33,33% και μέτριος σε ποσοστό 59,52%. Το 4,76% θεώρησε πολύ 

ικανοποιητική τη Δράση και το 2,38% εξέφρασε χαμηλή ικανοποίηση. 
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Τα επιμέρους στοιχεία της Δράσης παρουσιάζουν υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό 

ικανοποίησης των ωφελούμενων ως προς το επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης (69,05%), 

την ενθάρρυνση συμμετοχής στην θεωρητική κατάρτιση (73,81%), την πρακτική 

χρησιμότητα (52,38%), το εκπαιδευτικό υλικό (59,52%), τους εκπαιδευτές (85,71%), την 

πρακτική άσκηση (45,24%), την εποπτεία της πρακτικής άσκησης (66,67%) και τη 

συμβουλευτική υποστήριξη (71,43%).  

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές, η 

ενθάρρυνση συμμετοχής στη θεωρητικής κατάρτιση και η συμβουλευτική υποστήριξη. 

Οι χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζονται στην πρακτική άσκηση.  

Στην περίπτωση των ανδρών συμμετεχόντων, τα ανάλογα ποσοστά που αφορούν σε 

υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το επίπεδο 

θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό 63,64%, την ενθάρρυνση συμμετοχής στην 

θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 72,73%, την πρακτική χρησιμότητα σε ποσοστό 

45,45%, το εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό 36,36%, τους εκπαιδευτές σε ποσοστό 

81,82%, την πρακτική άσκηση σε ποσοστό 36,36%, την εποπτεία της πρακτικής 

άσκησης σε ποσοστό 72,73% και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε ποσοστό 72,73%.  

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές, η 

ενθάρρυνση συμμετοχής στη θεωρητική κατάρτιση, η εποπτεία της πρακτικής άσκησης 

και η συμβουλευτική υποστήριξη. Οι χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζονται στην 

πρακτική άσκηση, το εκπαιδευτικό υλικό και την πρακτική χρησιμότητα. 
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Διάγραμμα 4-109 Βαθμός Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα (Δράση 5007944) 

 

Στην περίπτωση των γυναικών συμμετεχόντων, τα ανάλογα ποσοστά που αφορούν σε 

υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το επίπεδο 

θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό 70,97%, την ενθάρρυνση συμμετοχής στην 

θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 74,19%, την πρακτική χρησιμότητα σε ποσοστό 

54,84%, το εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό 67,74%, τους εκπαιδευτές σε ποσοστό 

87,10%, την πρακτική άσκηση σε ποσοστό 48,39%, την εποπτεία της πρακτικής 

άσκησης σε ποσοστό 64,52% και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε ποσοστό 70,97%. 

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές και η 

ενθάρρυνση συμμετοχής στη θεωρητική κατάρτιση. Οι χειρότερες επιδόσεις 

παρουσιάζονται στην πρακτική άσκηση. 
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Το τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε στην αξιολόγηση της συμβολής 

της Δράσης αναφορικά με την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων. Ως προς 

το θέμα αυτό, το 80,95% έδωσε θετική απάντηση, ενώ αρνητικά εκφράστηκε το 

19,05%. 

Διάγραμμα 4-110 Συμβολή Προγράμματος στην Αναβάθμιση Επαγγελματικών Προσόντων (Δράση 
5007944) 

 

Η Συμβολή της Δράσης στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα 

με τους συμμετέχοντες που έδωσαν θετική απάντηση στην παραπάνω ερώτηση, 

αφορούσε σε ποσοστό 70,59% στη διεύρυνση των γνώσεων τους. Μικρότερα ποσοστά 

συγκέντρωσαν η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων (17,65%), η ενίσχυση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων (5,88%), ο επαγγελματικός προσανατολισμός (2,94%) και η 

δικτύωση (2,94%). 

Τέλος, όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν κατά πόσο ανάλογες 

πρωτοβουλίες είναι χρήσιμο να διεξαχθούν στο μέλλον, το 97,62% απάντησε θετικά και 

μόλις 2,38% αρνητικά. 

Συμπέρασμα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 

5007944 στην δημιουργία «αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης» 

Στα αρνητικά ευρήματα της έρευνας συγκαταλέγεται το χαμηλό ποσοστό των 

ωφελουμένων που έλαβαν προσφορά απασχόλησης μετά το πέρας της συμμετοχής 

τους στη Δράση. Επίσης, το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε θέσεις 

ορισμένου χρόνου και μικρής διάρκειας, με αποδοχές που κυμάνθηκαν μεταξύ 301€ 

και 600€ αντίστοιχα. Τα ευρήματα αυτά, συσχετίζονται με το γενικότερο επίπεδο 

προσφοράς εργασίας, το οποίο αναφέρεται σε θέσεις σχετικά χαμηλής εξειδίκευσης με 

ελαστικό ωράριο και χαμηλές αποδοχές, εκφράζοντας το ευρύτερο επιχειρηματικό 

κλίμα στις περιοχές αναφοράς.   

Στα θετικά σημεία της Δράσης σαφέστατα ξεχωρίζει η αποδοχή της από την 

συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων, αφού ο γενικότερος βαθμός ικανοποίησης 
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για το σύνολο της δράσης, μπορεί να χαρακτηριστεί θετικός.  

Τόσο το ευρύτερο αποτέλεσμα που αναφέρεται στο ποσοστό του 75% για την αποδοχή 

της προσφερόμενης θέσης (με το 33% να παραμένει σ’ αυτή), όσο και το γεγονός της 

επικρατούσας άποψης για συνέχιση των δράσεων με προτάσεις βελτίωσης σε 

επιμέρους τομείς (μεγαλύτερο διάστημα πρακτικής άσκησης, περισσότερες 

επιχειρήσεις για πρακτική και διοργάνωση Δράσεων περισσότερο τακτικά, οδηγούν στο 

συμπέρασμα της γενικότερης αποδοχής και χρησιμότητας της Δράσης, παρά το γεγονός 

ότι από μόνη της δεν μπορεί να παράξει υψηλού βαθμού αποδοχών και 

ελκυστικότητας θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα δε όταν αυτή απευθύνεται σε εξειδικευμένο 

κλάδο ο οποίος απαιτεί ιδιαίτερα αυξημένα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα. 

Ως γενικότερο συμπέρασμα το οποίο συνάδει αφενός μεν με το γενικότερο οικονομικό 

κλίμα στις περιοχές αναφοράς της Δράσης, αφετέρου δε με το χαμηλό επίπεδο τυπικών 

προσόντων των ωφελουμένων, αλλά και την χαμηλή εξειδίκευσή τους όταν εισέρχονται 

στην Δράση, είναι η αδυναμία επίτευξης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης με μηνιαίο 

μισθό άνω των 600 ευρώ.  

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός της ευρείας αποδοχής της δράσης από τους 

ωφελούμενους, καθώς αυτοί συμμετέχουν σε ερωτήσεις που αφορούν τους 

παράγοντες βελτίωσης της δράσης, ενώ σε επίσης μεγάλο ποσοστό ζητείται η 

επανάληψη της δράσης στο μέλλον.  

Συμπεράσματα αναφορικά με τους μειονεκτούντες 

Ο πληθυσμός του δείγματος της Δράσης περιλάμβανε 1 ωφελούμενο  (2,38%) που 

άνηκε σε κάποια από τις μειονεκτούσες ομάδες, και ειδικότερα στην ομάδα των 

μεταναστών, συμμετεχόντων Αλλοδαπής προέλευσης. Ο συμμετέχων (άνδρας) δεν 

έλαβε προσφορά εργασίας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ενώ κατά τη 

διεξαγωγή της έρευνας παρέμενε άνεργος. 

 

Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής με στόχο την ενδυνάμωση των 

δεξιοτήτων άνεργων Νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας – Logistics (Κωδ. ΟΠΣ 5007856) 

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας και 

αφορούν στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5007856 «Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και 

Συμβουλευτικής με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών 

σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics», η οποία υλοποιήθηκε 

πανελλαδικά. 
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Αθροιστικά, σύμφωνα με το μεθοδολογικό πλαίσιο, το μέγεθος του δείγματος της 

δράσης ήταν 194 άτομα εκ των οποίων οι 65 ήταν άντρες και οι 129 ήταν γυναίκες.  

Το 95,88% των ωφελούμενων ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στην Δράση, ενώ το 

4,12% εγκατέλειψε πρόωρα. Το ποσοστό αποχώρησης των ωφελούμενων που 

εγκατέλειψε πρόωρα τη δράση κατανέμεται ως εξής: 37,50% κατά την διάρκεια της 

θεωρητικής κατάρτισης, 12,50% μετά το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης και 50% 

κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής ωφελούμενων στην Δράση προήλθαν από την 

Περιφέρεια Αττικής (23,20%), Κεντρικής Μακεδονίας (21,13%) και από την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας (12,37%). Έπονται οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (11,34%), 

Ηπείρου (8,25%) και Δυτικής Μακεδονίας (7,73%). 

Οι ωφελούμενοι κατά την είσοδό τους στη Δράση στην σημαντική τους πλειοψηφία 

ήταν απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού) (45,88%), απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 

(24,74%) και ΙΕΚ/ Ιδ. Κολλεγίου/Σχολών κατάρτισης (21,65%). Με ποσοστό 2,58% 

συμμετείχαν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος και με ποσοστό 5,15% οι 

Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης ευκαιρίας.  
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Διάγραμμα 4-111 Δημογραφικά στοιχεία – Επίπεδο εκπαίδευσης πριν και μετά (Δράση  5007856) 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το εκπαιδευτικό επίπεδο των ωφελούμενων  μετά 

το πέρας της Δράσης διαφοροποιείται ποσοστιαία, πλην των αποφοίτων του 

Γυμνασίου/ Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας που παραμένει στο 5,15%. Πιο αναλυτικά, οι 

απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού) εξακολουθούν να υπερτερούν με 

ποσοστό της τάξεως του 44,33% ενώ ακολουθούν τόσο οι απόφοιτοι ΙΕΚ/ Ιδ. 

Κολλεγίου/Σχολών κατάρτισης όσο και οι Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ με ποσοστό 23,20%. Οι 

κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος αυξάνονται από ποσοστό 2,58% σε ποσοστό 

4,12%.   

Πριν την υλοποίηση της Δράσης, λιγότερο από 1 χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας είχε 

το 74,23% των ωφελούμενων ενώ ποσοστό που αντιστοιχεί στο 22,16% είχε 

επαγγελματική εμπειρία από 1-3 χρόνια. Τέλος, το 2,58% των συμμετεχόντων είχε 

επαγγελματική εμπειρία 4-7 χρόνια, ενώ ποσοστό της τάξεως του 1,03% είχε εμπειρία 

άνω των 7 ετών. 

Ο βαθμός συνάφειας της επαγγελματικής εμπειρίας των ωφελούμενων με τη Δράση 

ήταν  υψηλός ως πολύ υψηλός σε ποσοστό 22,16% ενώ από μέτριος ως πολύ χαμηλός 
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αξιολογήθηκε από το 77,84%. 

Διάγραμμα 4-112 Επαγγελματική εμπειρία, Χρονική διάρκεια ανεργίας και ανάλυση μειονεκτουσών 
ομάδων  πριν την υλοποίηση της (Δράση 5007856) 

 

Πριν την υλοποίηση της πράξης, το χρονικό διάστημα ανεργίας των ωφελούμενων που 

παρέμεναν άνεργοι πάνω από 7 μήνες ανέρχεται σε ποσοστό 63,40%, ενώ για το 

χρονικό διάστημα ανεργίας 4-7 μηνών ανέρχεται σε 20,10% και αυτό των 1- 3 μηνών 

ανεργίας ανέρχεται σε 13,92%.  

Ο πληθυσμός του δείγματος της Δράσης περιλάμβανε 8 ωφελούμενους  (4,12%) που 

άνηκαν  στο σύνολό τους, σε κάποια από τις μειονεκτούσες ομάδες και συγκεκριμένα 

στην κατηγορία των μεταναστών, συμμετεχόντων αλλοδαπής προέλευσης.  Από το 

σύνολο των μειονεκτούντων το 62,5% ήταν άνδρες και το 37,5% γυναίκες. Σημειώνεται 

ότι ο αριθμός των μειονεκτούντων ενσωματώνεται στην ανάλυση της Δράσης. Ειδικά 

χαρακτηριστικά που αφορούν στη συγκεκριμένη ομάδα, περιγράφονται σε αντίστοιχη 

ενότητα στη συνέχεια. 
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Ως προς το ζήτημα της προσφοράς εργασίας μετά την ολοκλήρωσης της συμμετοχής 

των ωφελούμενων στη Δράση, το 13,92% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έλαβε 

κάποια προσφορά ενώ το 86,08% απάντησε ότι δεν έλαβε καμία προσφορά.  

Από το σύνολο του δείγματος που δέχθηκε προσφορά εργασίας, αμέσως μετά τη λήξη 

της Δράσης και σε διάστημα μικρότερο του 1 μηνός το 62,96% των ωφελούμενων 

δέχτηκε προσφορά εργασίας ενώ σε χρονικό διάστημα που αντιστοιχούσε από 1-3 

μήνες  δέχτηκε προσφορά το 18,52%. Εν συνεχεία, με ποσοστό 11,11% οι ερωτηθέντες 

δηλώνουν ότι έλαβαν προσφορά εργασίας σε διάστημα 4-6 μήνες μετά την 

ολοκλήρωση του προγράμματος και σε ποσοστό 7,41% μετά την πρόωρη αποχώρησή 

τους από την Πράξη. 

Εμβαθύνοντας στα χαρακτηριστικά της προσφοράς εργασίας προς τους ωφελούμενους 

που τελικά έλαβαν προσφορά εργασίας, προκύπτουν τα ακόλουθα βασικά 

συμπεράσματα: 

 Το 66,67% έλαβε προσφορά εργασίας από την επιχείρηση όπου έλαβε χώρα η 

πρακτική άσκηση, ενώ το 33,33% από άλλη επιχείρηση. 

 Το 44,44% των προσφορών αφορούσαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου,  εκ των 

οποίων το 41,67% ήταν χρονικής διάρκειας 3 μηνών, το 25% ήταν χρονικής 

διάρκειας 2 μηνών και το 16,67% ήταν χρονικής διάρκειας 6 μηνών. Συμβάσεις 

αορίστου χρόνου αφορούσε το 55,56% οι οποίες με ποσοστό 41,67%  

αφορούσαν πλήρη απασχόληση και με ποσοστό 50% μερική καθημερινή 

απασχόληση. Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου ως επι των πλείστων (ποσοστό της 

τάξεως του 80,00%) ήταν οχτάωρες, ενώ ακολουθούσαν οι τρίωρες, τετράωρες 

και εξάωρες συμβάσεις αορίστου χρόνου με ποσοστό 6,67% έκαστη. Κατά 

ποσοστό 100% οι προαναφερθείσες συμβάσεις αφορούσαν σε πενταήμερη 

εργασία. 

Τέλος, η μισθολογική αμοιβή των προσφερόμενων θέσεων κυμαινόταν μεταξύ 301-

600€ σε ποσοστό 60%,  λιγότερο από 300€ σε ποσοστό 20% και τέλος σε ποσοστό 

6,67% από 601€ έως 800€. Σημειώνεται ότι ποσοστό της τάξεως του 13,33% εκ των 

ερωτηθέντων δεν απάντησε στην παρούσα ερώτηση. 
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Διάγραμμα 4-113 Προσφορά Εργασίας και Χαρακτηριστικά της (Δράση 5007856) 

 

Σε ότι αφορούσε τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα της προσφερόμενης θέσης 

εργασίας, το 66,67% των θέσεων απαιτούσε Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 

25,93% Δευτεροβάθμια (Σχολή επαγγελματικής κατάρτισης, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Α’ κύκλου) και 

το 7,41% Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι δύο θέσεις εργασίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

που προσφέρθηκαν ήταν αορίστου και ορισμένου χρόνου αντίστοιχα. Από το σύνολο 

των θέσεων εργασίας  Ανώτερης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης το 44,44% αφορούσε 

σε θέσεις ορισμένου χρόνου και το 55,56% σε θέσεις αορίστου χρόνου. Σημειώνεται ότι 

θέσεις εργασίας που απαιτούσαν Δευτεροβάθμια εκπαίδευση μοιράστηκαν σε 

συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου με ποσοστά 42,86% και 57,14% αντίστοιχα. 

Σε ότι αφορά τα ειδικά προσόντα των προσφερόμενων θέσεων, οι ξένες γλώσσες 

(11,11%) και οι γνώσεις χειρισμού Η/Υ και πληροφορικής γενικότερα (29,63%) 

αποτελέσαν τις συνηθέστερες απαντήσεις, ενώ το 55,56% αφορούσε άλλες ειδικές 

γνώσεις. 
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Διάγραμμα 4-114 Εκπαιδευτικά Τυπικά και Ειδικά Προσόντα (Δράση 5007856) 

 

Ως προς το ζήτημα της συνάφειας μεταξύ προσφερόμενης θέσης εργασίας και του 

αντικειμένου της κατάρτισης, το 33,33% των συμμετεχόντων που κλήθηκαν να 

απαντήσουν βαθμολόγησε ως υψηλή τη συνάφεια, ενώ ένα επιπλέον 29,63% τη 

χαρακτήρισε ως μέτρια. Μόλις το 7,41% χαρακτήρισε ως πολύ υψηλή τη συνάφεια 

μεταξύ θέσης και κατάρτισης, ενώ  ποσοστό συνολικά της τάξεως του 29,63% 

χαρακτήρισε τη συνάφεια ως χαμηλή και πολύ χαμηλή. Σε συνέχεια του προηγούμενου 

ερωτήματος, 59,26% απάντησε ότι η επιχείρηση δήλωσε πρόθυμη να παράσχει 

πρόσθετη κατάρτιση, ενώ το υπόλοιπο 40,74% έδωσε αρνητική σχετική απάντηση. 

Διάγραμμα 4-115 Συνάφεια θέσης με αντικείμενο κατάρτισης (Δράση 5007856) 

 

Στο ζήτημα της καταλληλότητας της προσφοράς εργασίας αναφορικά με τα προσωπικά 

τους χαρακτηριστικά, οι ερωτώμενοι έδωσαν τις ακόλουθες απαντήσεις: 

 48,15% βαθμολόγησε θετικά (44,44% ως υψηλός βαθμός και 3,70% ως πολύ 

υψηλός βαθμός) την καταλληλότητα της θέσης αναφορικά με την ηλικία τους,  

 44,44% βαθμολόγησε θετικά (40,74% ως υψηλός βαθμός και 3,70% ως πολύ 

υψηλός βαθμός) αναφορικά με τις εργασιακές ανάγκες,  
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 37,04% βαθμολόγησε θετικά (25,93% ως υψηλός βαθμός και 11,11% ως πολύ 

υψηλός βαθμός) αναφορικά με το επίπεδο σπουδών,  

 37,04% βαθμολόγησε θετικά (37,04% ως υψηλός βαθμός και 0% ως πολύ 

υψηλός βαθμός) αναφορικά με την προηγούμενη εμπειρία, 

 37,04% βαθμολόγησε θετικά (25,93% ως υψηλός βαθμός και 11,11% πολύ 

υψηλός βαθμός) αναφορικά με τον προηγούμενο χρόνο σπουδών.  

Οι υπόλοιπες απαντήσεις ανά κατηγορία κυμάνθηκαν μεταξύ μετρίου βαθμού και 

χαμηλού βαθμού καταλληλότητας. Η εκτίμηση της καταλληλότητας της θέσης εργασίας 

με το επίπεδο σπουδών και την προηγούμενη εμπειρία, ήταν το στοιχείο που 

συγκέντρωσε τις περισσότερες αρνητικές αναφορές, τόσο σε σχέση με τις θέσεις 

ορισμένου όσο και αορίστου χρόνου. 

Διάγραμμα 4-116 Καταλληλότητα της προσφοράς εργασίας (Δράση 5007856) 

 

Η αξιολόγηση του βαθμού σημασίας των χαρακτηριστικών προσφοράς εργασίας 

στόχευσε στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών εκείνων που επηρέασαν την 

απόφαση αποδοχής ή μη της προσφοράς εργασίας από τους ωφελούμενους.  

Τα χαρακτηριστικά που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών κρίσεων 

(βαθμολόγηση σημασίας κριτηρίου ως υψηλού και πολύ υψηλού) ήταν ο τόπος 

εργασίας (88,89%), το ωράριο (85,19%), η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 

(77,78%), το εργασιακό περιβάλλον και η βασική υγειονομική ασφάλιση (με 70,37% 

έκαστη) και ο τύπος της απασχόλησης. (70,37% ομοίως). Ακολούθησαν οι προοπτικές 

εξέλιξης (66,67%), η σύνδεση με εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα (62,96%), 

το ύψος των αποδοχών (59,26%), η αναγνώριση πρότερης εργασιακής εμπειρίας 

(51,85%), ενώ μικρότερης βαρύτητας κρίθηκαν οι πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές 

(29,63%), οι πρόσθετες υγειονομικές παροχές (33,33%) και οι πρόσθετες παροχές σε 
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είδος (44,44%). 

Διάγραμμα 4-117 Χαρακτηριστικά που επηρέασαν την απόφαση αποδοχής ή μη της προσφοράς εργασίας 
(Δράση 5007856) 

 

Σε σχετικό ερώτημα, το 44,44% απάντησε ότι θα αποδεχόταν την προσφερόμενη θέση 

εργασίας ακόμα και αν δεν πληρούσε όλα τους τους σημαντικούς παράγοντες, ενώ το 

55,56% δήλωσε ότι δε θα την αποδεχόταν. 

Διάγραμμα 4-118 Αποδοχή Εργασίας χωρίς να πληρούνται οι σημαντικοί όροι (Δράση 5007856) 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αποδώσουν το βαθμό 

ικανοποίησης τους από την προσφορά εργασίας που τους έγινε όπου το 33,33% την 

χαρακτήρισε ως μέτρια, το 44,44% απέδωσε υψηλό βαθμό ικανοποίησης και το 11,11% 

πολύ υψηλό βαθμό.  

Διάγραμμα 4-119 Βαθμός Ικανοποίησης Προσφοράς (Δράση 5007856) 
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Στη συνέχεια, εξετάστηκαν τα αποτελέσματα της προσφερόμενης θέσης εργασίας. Το 

74,07% των συμμετεχόντων αποδέχτηκε τη θέση εργασίας που τους προσφέρθηκε, ενώ 

το 25,93% την απέρριψε και ανέφερε ως αιτίες την απόσταση, τις αποδοχές και 

προσωπικούς λόγους με ποσοστό 28,57%  η κάθε μία και το ωράριο με ποσοστό 

14,29%.  

Από τους ωφελούμενους που αποδέχτηκαν τη θέση, το 60,00% εργάζεται ακόμα σε 

αυτή ενώ το 40,00% όχι. Ως αιτίες αναφέρθηκαν η οικειοθελής αποχώρηση και η λήξη 

σύμβασης (37,50% και 62,50% αντίστοιχα). 

Σε ότι αφορά τη σημερινή εργασιακή τους κατάσταση, οι ωφελούμενοι που δέχτηκαν 

προσφορά εργασίας μετά τη συμμετοχή τους στη Δράση, το 66,67% των ωφελούμενων 

εργάζονται το 29,63% των ωφελούμενων αναζητά εργασία και είναι εγγεγραμμένοι 

άνεργοι του ΟΑΕΔ, ενώ το 3,70% είναι άνεργοι μη εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.  

Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο ποιότητας της εργασίας αποτελεί το γεγονός ότι το 

17,53% των ωφελούμενων που εργάζονται αναζητούν εργασία. 
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Διάγραμμα 4-120 Αποτέλεσμα Προσφοράς Εργασίας (Δράση 5007856) 

 

Αξιολογώντας το βαθμό ικανοποίησης τους από την τρέχουσα θέση εργασίας τους 

συγκριτικά με την θέση που τους προσφέρθηκε είτε αμέσως μετά τη συμμετοχή τους 

στην ΠΑΝ είτε σε άλλο χρονικό σημείο, οι ερωτώμενοι που εργάζονται απάντησαν ότι 

αυτή είναι καλύτερη ή πολύ καλύτερη: 

 31,15% ως προς τον τόπο,  

 31,15% ως προς το ωράριο,  

 40,98% ως προς τις προοπτικές εξέλιξης, 

 32,79% ως προς τα επαγγελματικά προσόντα,  

 34,43% ως προς τις αποδοχές,  

 31,15% ως προς τον τύπο απασχόλησης,  

 36,07% ως προς την υγειονομική ασφάλιση,  

 29,51 ως προς την υγιεινή,  

 36,07% ως προς το εργασιακό περιβάλλον,  

 36,07% ως προς την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας,  
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 26,23% ως προς τις πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές,  

 24,59% ως προς ως προς τις πρόσθετες υγειονομικές παροχές και  

 24,59% ως προς τις πρόσθετες παροχές σε είδος.  

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω Διάγραμμα, στη συντριπτική πλειοψηφία οι 

συνθήκες εργασίας θεωρούνται ίδιες, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις χειρότερες ή πολύ 

χειρότερες. 

Διάγραμμα 4-121 Εργασιακή Κατάσταση Λαμβανόντων Προσφοράς και Βαθμός Ικανοποίησης Σημερινής 
Εργασιακής Κατάστασης (Δράση 5007856) 

 

Τα τελικά στοιχεία της έρευνας αφορούν στο βαθμό ικανοποίησης από τη συμμετοχή 

των ωφελούμενων στη Δράση και την κατάρτισή αυτής.  

Οι ωφελούμενοι στο σχετικό ερώτημα αναφορικά με το βαθμό βοήθειας ένταξης τους 

στην αγορά εργασίας, χαρακτήρισαν σε ποσοστό 35,57% τη βοήθεια ως μέτρια, 22,68% 

ως χαμηλή και 4,64% ως πολύ χαμηλή, ενώ θετικά εκφράστηκε το 32,47% (υψηλός 

βαθμός βοήθειας) και το 4,64% (πολύ υψηλός βαθμός βοήθειας).  

Οι απαντήσεις αυτές διαφοροποιούνται ελαφρά, όταν λαμβάνεται υπόψη το φύλο, 

οπότε και οι γυναίκες εμφανίζονται να έχουν ελαφρά πιο θετική εικόνα (27,13% 

υψηλός βαθμός βοήθειας έναντι 24,24% των ανδρών, 38,76% μέτριος βαθμός 

βοήθειας έναντι 14,73%, και 24,03% αρνητικός βαθμός έναντι 10,08%). Το 

εκπαιδευτικό επίπεδο δεν φαίνεται να επηρεάζει σοβαρά την άποψη που εκφράστηκε.  

Διάγραμμα 4-122 Βαθμός Βοήθειας Ένταξης στην Αγορά εργασίας (Δράση 5007856) 
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Ως προς το βαθμό ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη Δράση, αυτός εμφανίζεται 

υψηλός σε ποσοστό 38,66% και μέτριος σε ποσοστό 40,72%. Το 15,98% θεώρησε πολύ 

ικανοποιητική τη Δράση και το 4,64% εξέφρασε χαμηλή και πολύ χαμηλή ικανοποίηση. 

Διάγραμμα 4-123 Βαθμός Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα (Δράση 5007856) 

 

Τα επιμέρους στοιχεία της Δράσης παρουσιάζουν υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό 

ικανοποίησης των ωφελούμενων ως προς το επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης (51,03%), 

την ενθάρρυνση συμμετοχής στη θεωρητική κατάρτιση (60,82%), την πρακτική 

χρησιμότητα (54,64%), το εκπαιδευτικό υλικό (54,12%), τους εκπαιδευτές (82,47%), την 

πρακτική άσκηση (55,15%), την εποπτεία της πρακτικής άσκησης (65,46%) και τη 
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συμβουλευτική υποστήριξη (78,35%).  

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές, η 

συμβουλευτική υποστήριξη, η εποπτεία της πρακτικής άσκησης και η ενθάρρυνση 

συμμετοχής στη θεωρητική κατάρτιση.  

Οι χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζονται στο επίπεδο της θεωρητικής κατάρτισης, στην 

πρακτική χρησιμότητα, στην πρακτική άσκηση και το εκπαιδευτικό υλικό.  

Στην περίπτωση των ανδρών συμμετεχόντων, τα ανάλογα ποσοστά που αφορούν σε 

υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το επίπεδο 

θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό 56,92%, την ενθάρρυνση συμμετοχής στην 

θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 66,15%, την πρακτική χρησιμότητα σε ποσοστό 

55,38%, το εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό 63,08%, τους εκπαιδευτές  σε ποσοστό 

89,23%, την πρακτική άσκηση σε ποσοστό 58,46%, την εποπτεία της πρακτικής 

άσκησης σε ποσοστό 64,62% και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε ποσοστό 76,92%.  

Ως εκ τούτου τεκμαίρεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές και η 

συμβουλευτική υποστήριξη. Οι χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζονται στην πρακτική 

άσκηση, στη πρακτική χρησιμότητα και το επίπεδο της θεωρητικής κατάρτισης. 

Στην περίπτωση των γυναικών συμμετεχόντων, τα αντίστοιχα ποσοστά που αφορούν 

σε υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το επίπεδο 

θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό 48,06%, την ενθάρρυνση συμμετοχής στην 

θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 58,14%, την πρακτική χρησιμότητα σε ποσοστό 

54,26%, το εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό 49,61%, τους εκπαιδευτές σε ποσοστό 

79,07%, την πρακτική άσκηση σε ποσοστό 53,49%, την εποπτεία της πρακτικής άσκησης σε 

ποσοστό 65,89% και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε ποσοστό 79,07%. 

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές και η 

συμβουλευτική υποστήριξη. Οι χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζονται στην πρακτική 

άσκηση, το εκπαιδευτικό υλικό και το επίπεδο της θεωρητικής κατάρτισης. 

Το τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε στην αξιολόγηση της συμβολής 

της Δράσης αναφορικά με την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων. Ως προς 

το θέμα αυτό, το 77,84% έδωσε θετική απάντηση, ενώ αρνητικά εκφράστηκε το 

22,16%. 

Διάγραμμα 4-124 Συμβολή Προγράμματος στην Αναβάθμιση Επαγγελματικών Προσόντων (Δράση 
5007856) 
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Η Συμβολή της Δράσης στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα 

με τους συμμετέχοντες που έδωσαν θετική απάντηση στην παραπάνω ερώτηση, 

αφορούσε σε ποσοστό 35,09% στη διεύρυνση των γνώσεων τους, 24,21% την 

απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων και 16,49% την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Μικρότερα ποσοστά συγκέντρωσαν η συμβουλευτική υποστήριξη (3,86%), ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός (6,67%), η δικτύωση (7,72%) και η ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης (5,96%). 

Τέλος, όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν κατά πόσο ανάλογες 

πρωτοβουλίες είναι χρήσιμο να διεξαχθούν στο μέλλον, το 97,42% απάντησε θετικά και 

μόλις 2,58% αρνητικά. 

Συμπέρασμα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 

5007856 στην δημιουργία «αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης» 

Στα αρνητικά ευρήματα της έρευνας συγκαταλέγεται το χαμηλό ποσοστό των 

ωφελουμένων που έλαβαν προσφορά απασχόλησης μετά το πέρας της συμμετοχής 

τους στη Δράση. Επίσης, το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε θέσεις 

αορίστου χρόνου με αποδοχές που κυμάνθηκαν μεταξύ 301€ και 600€ αντίστοιχα. Τα 

ευρήματα όμως αυτά, συσχετίζονται θετικά με το γενικότερο επίπεδο προσφοράς 

εργασίας, το οποίο αναφέρεται σε θέσεις σχετικά χαμηλής εξειδίκευσης με ελαστικό 

ωράριο και χαμηλές αποδοχές, εκφράζοντας το ευρύτερο επιχειρηματικό κλίμα στις 

περιοχές αναφοράς.   

Στα θετικά σημεία της Δράσης σαφέστατα ξεχωρίζει η αποδοχή της από την 

συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων, αφού ο γενικότερος βαθμός ικανοποίησης 

για το σύνολο της δράσης, μπορεί να χαρακτηριστεί θετικός.  

Τόσο το ευρύτερο αποτέλεσμα που αναφέρεται στο ποσοστό του 74,07% για την 

αποδοχή της προσφερόμενης θέσης (με το 60% να παραμένει σ’ αυτή), όσο και το 

γεγονός της επικρατούσας άποψης για συνέχιση των δράσεων με προτάσεις βελτίωσης 

σε επιμέρους τομείς (εκπαιδευτικό υλικό, διεύρυνση των συνεργασιών με επιχειρήσεις 
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για πιο στοχευμένη πρακτική άσκηση), οδηγούν στο συμπέρασμα της γενικότερης 

αποδοχής και χρησιμότητας της Δράσης, παρά το γεγονός ότι από μόνη της δεν μπορεί 

να παράξει υψηλού βαθμού αποδοχών και ελκυστικότητας θέσεις εργασίας.  

Συμπερασματικά πρέπει να επισημανθεί ότι τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας 

αναφορικά με την συγκεκριμένη δράση παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό συσχέτισης με τα 

αντίστοιχα των δράσεων που αναφέρονται σε περιφερειακό επίπεδο σχεδόν σε όλες 

τις επιμέρους κατηγορίες.  

Ο χαμηλός βαθμός εκκίνησης τυπικών προσόντων (απόφοιτοι Λυκείου), ο χαμηλός 

βαθμός ειδίκευσης και η απουσία πρότερης εμπειρίας συνιστούν αποτρεπτικούς 

παράγοντες στην δημιουργία βιώσιμων αποτελεσμάτων απασχόλησης, αλλά και 

μηνιαίας αμοιβής.  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο βαθμός συμμετοχής των ωφελουμένων στην διαμόρφωση 

προτάσεων για την συνέχιση αντίστοιχων δράσεων, πέρα από το γεγονός ότι 

αναδεικνύει τις αδυναμίες της δράσης, αναδεικνύει την ανάγκη για εξειδίκευση στην 

κατάρτιση, στόχευση στην πρακτική άσκηση και βελτίωση του γενικότερου 

οικονομικού κλίματος ως τους κυρίαρχους παράγοντες βελτίωσης της αγοράς εργασίας 

σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.            

Συμπεράσματα αναφορικά με τους μειονεκτούντες 

Ο πληθυσμός του δείγματος της Δράσης περιλάμβανε 8 ωφελούμενους  (4,12%) που 

άνηκαν σε κάποια από τις μειονεκτούσες ομάδες. Πιο αναλυτικά, ποσοστό της τάξεως  

του 62,50% ανήκε στην κατηγορία των μεταναστών, συμμετεχόντων αλλοδαπής 

προέλευσης (5 άνδρες), ενώ ποσοστό της τάξεως του 37,50% (3 γυναίκες) άνηκε στην 

ομάδα των συμμετεχόντων με αναπηρία. Από το σύνολο των μειονεκτούντων το 

62,50% ήταν άνδρες και το 37,50% γυναίκες, ενώ εξ αυτών μόνο ένα άτομο έλαβε 

προσφοράς εργασίας (γυναίκα) αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Σημειώνεται ότι η προσφορά εργασίας δόθηκε στο συγκεκριμένο άτομο από την 

εταιρεία που έκανε πρακτική ως πωλήτρια και αφορούσε σε σύμβαση αορίστου 

χρόνου πλήρους απασχόλησης (8ωρη διάρκεια). Σημειώνεται ότι η μειονεκτούσα, 

Απόφοιτη ΙΕΚ/ Ιδ. Κολλεγίου/Σχολών κατάρτισης τόσο κατά την είσοδό της όσο και 

σήμερα με επαγγελματική εμπειρία 1-3 χρόνια δεν αποδέχτηκε τη θέση λόγω ωραρίου 

αν και το  ποσοστό ικανοποίησης των προσδοκιών της ήταν σε υψηλό βαθμό. 

Σημειώνεται ότι, το συγκεκριμένο άτομο ανήκει στην κατηγορία των Ανέργων μη 

εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ στην παρούσα φάση. 
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Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής με στόχο την ενδυνάμωση των 

δεξιοτήτων άνεργων Νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (Κωδ. ΟΠΣ 5007859) 

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας και 

αφορούν στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5007859 «Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και 

Συμβουλευτικής με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων Νέων 18-24 ετών 

σε ειδικότητες του Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» η οποία 

υλοποιήθηκε πανελλαδικώς. 

Βάσει της μεθοδολογίας, το μέγεθος του δείγματος της Δράσης ήταν 194 άτομα εκ των 

οποίων οι 66 ήταν άντρες και οι 128 ήταν γυναίκες.  

Το 98,97% των ωφελούμενων ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στην Δράση, ενώ το 

1,03% εγκατέλειψε πρόωρα. Το στάδιο αποχώρησης των ωφελούμενων που 

εγκατέλειψε πρόωρα τη δράσης κατανέμεται ως εξής: 50% μετά το πέρας της 

θεωρητικής κατάρτισης και 50% κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής ωφελούμενων στην Δράση προήλθαν από την 

Αττική (20,62%) και από την Κεντρική Μακεδονία (18,56%). Έπονται οι περιοχές της 

Δυτικής Ελλάδας (16,49%) και της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (10,82%).  

Οι ωφελούμενοι κατά την είσοδό τους στη Δράση ως επί τω πλείστω ήταν απόφοιτοι 

Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού) (45,88%) και Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ (28,35%). Με 

ποσοστό 22,68% συμμετείχαν οι  Απόφοιτοι ΙΕΚ/ Ιδ. Κολλεγίου/Σχολών κατάρτισης, ενώ 

με ποσοστό 2,06%   συμμετείχαν οι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης 

ευκαιρίας και με ποσοστό 1,03%  οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το εκπαιδευτικό επίπεδο των ωφελούμενων  μετά 

το πέρας της Δράσης διαφοροποιείται ποσοστιαία, πλην των αποφοίτων του 

Γυμνασίου/ Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας που παραμένει στο 2,06%. Πιο αναλυτικά, οι 

απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού) εξακολουθούν να υπερτερούν με 

ποσοστό της τάξεως του 40,21% ενώ ακολουθούν οι απόφοιτοι ΙΕΚ/ Ιδ. 

Κολλεγίου/Σχολών κατάρτισης με ποσοστό 27,84% και οι Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ με 

ποσοστό 26,80%.  Οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος αυξάνονται από ποσοστό 

1,03% σε ποσοστό 3,09%.   

Διάγραμμα 4-125 Δημογραφικά στοιχεία – Επίπεδο εκπαίδευσης πριν και μετά (Δράση  5007859) 
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Πριν την υλοποίηση της Δράσης, λιγότερο από 1 χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας είχε 

το 78,35% των ωφελούμενων ενώ ποσοστό που αντιστοιχεί στο 14,95% είχε 

επαγγελματική εμπειρία από 1-3 χρόνια. Τέλος, το 5,67% των συμμετεχόντων είχε 

επαγγελματική εμπειρία 4-7 χρόνια και το 1,03% είχε επαγγελματική εμπειρία 

περισσότερη από 7 έτη. 

Ο βαθμός συνάφειας της επαγγελματικής εμπειρίας των ωφελούμενων με τη Δράση 

ήταν  υψηλός ως πολύ υψηλός σε ποσοστό 23,20% ενώ από μέτριος ως πολύ χαμηλός 

αξιολογήθηκε από το 76,80%. 

Πριν την υλοποίηση της πράξης, το χρονικό διάστημα ανεργίας των ωφελούμενων που 

παρέμεναν άνεργοι πάνω από 7 μήνες ανέρχεται σε ποσοστό 63,40%, ενώ για το 

χρονικό διάστημα ανεργίας 4-7 μηνών ανέρχεται σε 22,68% και αυτό των 1- 3 μηνών 

ανεργίας ανέρχεται σε 9,28%. Σημειώνεται ότι, χρονικό διάστημα ανεργίας λιγότερο 

του ενός μηνός, παρουσίασε το 4,64% των ωφελουμένων. 

Διάγραμμα 4-126 Επαγγελματική εμπειρία,  Χρονική διάρκεια ανεργίας και ανάλυση μειονεκτουσών 
ομάδων  πριν την υλοποίηση της πράξης (Δράση 5007859) 
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Ο πληθυσμός του δείγματος της Δράσης περιλάμβανε 4 ωφελούμενους  (2,06%) που 

άνηκαν σε κάποια από τις μειονεκτούσες ομάδες. Πιο αναλυτικά, ποσοστό της τάξεως  

του 25% ανήκε στην κατηγορία των μεταναστών, συμμετεχόντων αλλοδαπής 

προέλευσης (1 άτομο εκ των τεσσάρων, γυναίκα), ενώ ποσοστό της τάξεως του 75% (3 

άτομα, 1 γυναίκα και 2 άντρες) άνηκε στην ομάδα των συμμετεχόντων με αναπηρία. 

Από το σύνολο των μειονεκτούντων το 50% ήταν άνδρες και το 50% γυναίκες. 

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των μειονεκτούντων ενσωματώνεται στην ανάλυση της 

Δράσης, ενώ τα ειδικά χαρακτηριστικά που αφορούν στη συγκεκριμένη ομάδα, 

περιγράφονται σε αντίστοιχη ενότητα στη συνέχεια. 

Ως προς το ζήτημα της προσφοράς εργασίας μετά την ολοκλήρωσης της συμμετοχής 

των ωφελούμενων στη Δράση, το 15,98% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έλαβε 

κάποια προσφορά ενώ το 84,02% απάντησε ότι δεν έλαβε καμία προσφορά.  

Αναφορικά με τους ωφελούμενους που δέχτηκαν προσφορά εργασίας, αμέσως μετά τη 

λήξη της Δράσης και σε διάστημα μικρότερο του 1 μηνός δέχτηκε προσφορά το 61,29% 

των ωφελούμενων, ενώ σε χρονικό διάστημα που αντιστοιχούσε από 1-3 μήνες 
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δέχτηκε προσφορά το 25,81%.  

Εμβαθύνοντας στα χαρακτηριστικά της προσφοράς εργασίας προς τους ωφελούμενους 

της Δράσης προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 Το 58,06% έλαβε προσφορά εργασίας από την επιχείρηση της 

πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης, ενώ το 41,94% από άλλη επιχείρηση. 

 Το 51,61% των προσφορών αφορούσαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου,  εκ των 

οποίων το 25% ήταν χρονικής διάρκειας 3 μηνών, το 18,75% ήταν χρονικής 

διάρκειας  6 μηνών, το 12,50% μηνών ήταν χρονικής διάρκειας 2 μηνών και 4 

μηνών και το 6,25% ήταν χρονικής διάρκειας 7 και 8 μηνών αντίστοιχα. 

Συμβάσεις αορίστου χρόνου αφορούσε το 48,39% οι οποίες με ποσοστό 53,33%  

αφορούσαν πλήρη απασχόληση και με ποσοστό 40% μερική καθημερινή 

απασχόληση. Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου επί τω πλείστω (ποσοστό της 

τάξεως του 53,33%) ήταν οχτάωρες, ενώ ακολουθούσαν οι τετράωρες και 

εξάωρες συμβάσεις αορίστου χρόνου (ποσοστό 33,33% και 13,33% αντίστοιχα). 

Κατά ποσοστό 93,33% οι προαναφερθείσες συμβάσεις αφορούσαν σε 

πενταήμερη εργασία. 

Τέλος, η μισθολογική αμοιβή των προσφερόμενων θέσεων κυμαινόταν μεταξύ 301-

600€ σε ποσοστό 51,61%,  λιγότερο από 300€ σε ποσοστό 38,71% και τέλος σε ποσοστό 

3,23% από 601€ έως 800€. Σημειώνεται ότι ποσοστό της τάξεως του 6,45% εκ των 

ερωτηθέντων δεν απάντησε στην παρούσα ερώτηση. 
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Διάγραμμα 4-127 Προσφορά Εργασίας και Χαρακτηριστικά της (Δράση 5007859) 

 

Σε ότι αφορούσε τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα της προσφερόμενης θέσης 

εργασίας, το 54,84% των θέσεων απαιτούσε Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 

32,26% Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και το 12,90% Δευτεροβάθμια (Σχολή Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Α’ κύκλου). Από το σύνολο των θέσεων 

εργασίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ποσοστό της τάξεως του 30% αφορούσε σε 

σύμβαση ορισμένου χρόνου και ποσοστό της τάξεως του 70% που προσφέρθηκε 

αφορούσε σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Από το σύνολο των θέσεων εργασίας  

Ανώτερης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης το 64,71% αφορούσε σε θέσεις ορισμένου 

χρόνου και το 35,29% σε θέσεις αορίστου χρόνου. Σημειώνεται ότι θέσεις εργασίας που 

απαιτούσαν Δευτεροβάθμια εκπαίδευση μοιράστηκαν ισομερώς σε συμβάσεις 

ορισμένου και αορίστου χρόνου. 

Σε ότι αφορά τα ειδικά προσόντα των προσφερόμενων θέσεων, οι ξένες γλώσσες 

(35,48%) και οι γνώσεις χειρισμού Η/Υ και πληροφορικής γενικότερα (41,94%) 
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αποτελέσαν τις συνηθέστερες απαντήσεις, ενώ το 22,58% αφορούσε άλλες ειδικές 

γνώσεις. 

Διάγραμμα 4-128 Εκπαιδευτικά Τυπικά και Ειδικά Προσόντα (Δράση 5007859) 

 

Ως προς το ζήτημα της συνάφειας μεταξύ προσφερόμενης θέσης εργασίας και του 

αντικειμένου της κατάρτισης, το 38,71% των συμμετεχόντων που κλήθηκαν να 

απαντήσουν βαθμολόγησε ως υψηλή τη συνάφεια, ενώ ένα επιπλέον 29,03% τη 

χαρακτήρισε ως μέτρια. Μόλις το 3,23% χαρακτήρισε ως πολύ υψηλή τη συνάφεια 

μεταξύ θέσης και κατάρτισης, ενώ  ποσοστό συνολικά της τάξεως του 29,03% 

χαρακτήρισε τη συνάφεια ως χαμηλή και πολύ χαμηλή. Σε συνέχεια του προηγούμενου 

ερωτήματος, 61,29% απάντησε ότι η επιχείρηση δήλωσε πρόθυμη να παράσχει 

πρόσθετη κατάρτιση, ενώ το υπόλοιπο 38,71% έδωσε αρνητική σχετική απάντηση. 

Διάγραμμα 4-129 Συνάφεια θέσης με αντικείμενο κατάρτισης (Δράση 5007859) 

 

Στο ζήτημα της καταλληλότητας της προσφοράς εργασίας αναφορικά με τα προσωπικά 

τους χαρακτηριστικά, οι ερωτώμενοι έδωσαν τις ακόλουθες απαντήσεις: 

 61,29% βαθμολόγησε θετικά (υψηλός βαθμός) την καταλληλότητα της θέσης 

αναφορικά με την ηλικία τους,  

 41,94% βαθμολόγησε θετικά (29,03% ως υψηλός βαθμός και 12,90% ως πολύ 
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υψηλός βαθμός) αναφορικά με τις εργασιακές ανάγκες,  

 32,26% βαθμολόγησε θετικά (22,58% ως υψηλός βαθμός και 9,68% ως πολύ 

υψηλός βαθμός) αναφορικά με το επίπεδο σπουδών,  

 41,94% βαθμολόγησε θετικά (38,71% ως υψηλός βαθμός και 3,23% ως πολύ 

υψηλός βαθμός) αναφορικά με την προηγούμενη εμπειρία, 

 54,84% βαθμολόγησε θετικά (51,61% ως υψηλός βαθμός και 3,23% πολύ 

υψηλός βαθμός) αναφορικά με τον προηγούμενο χρόνο σπουδών.  

Οι υπόλοιπες απαντήσεις ανά κατηγορία κυμάνθηκαν μεταξύ μετρίου βαθμού και 

χαμηλού βαθμού καταλληλότητας. Η εκτίμηση της καταλληλότητας της θέσης εργασίας 

με το επίπεδο σπουδών, ήταν το στοιχείο που συγκέντρωσε τις περισσότερες αρνητικές 

αναφορές, τόσο σε σχέση με τις θέσεις ορισμένου όσο και αορίστου χρόνου. 

Διάγραμμα 4-130 Καταλληλότητα της προσφοράς εργασίας (Δράση 5007859) 

 

Η αξιολόγηση του βαθμού σημασίας των χαρακτηριστικών προσφοράς εργασίας 

στόχευσε στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών εκείνων που επηρέασαν την 

απόφαση αποδοχής ή μη της προσφοράς εργασίας από τους ωφελούμενους.  

Τα χαρακτηριστικά που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών κρίσεων 

(βαθμολόγηση σημασίας κριτηρίου ως υψηλού ή πολύ υψηλού) ήταν το εργασιακό 

περιβάλλον (87,1%), ο τόπος εργασίας (83,87%), η τήρηση των κανόνων υγιεινής και 

ασφάλειας (83,87%), το ωράριο (80,65%), η βασική υγειονομική ασφάλιση (77,42%), το 

ύψος των αποδοχών (74,19%) και οι πρόσθετες υγειονομικές παροχές (70,97%). 

Ακολούθησαν οι προοπτικές εξέλιξης (67,74%), η σύνδεση με τα εκπαιδευτικά και 

επαγγελματικά προσόντα (67,74%), ο τύπος της απασχόλησης (67,74%), η αναγνώριση 

πρότερης εργασιακής εμπειρίας (67,74%), ενώ μικρότερης βαρύτητας κρίθηκαν οι 

πρόσθετες παροχές σε είδος (64,52%) και οι πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές 
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(54,84%). 

Διάγραμμα 4-131 Χαρακτηριστικά που επηρέασαν την απόφαση αποδοχής ή μη της προσφοράς εργασίας 
(Δράση 5007859) 

 

Σε σχετικό ερώτημα, το 54,84% απάντησε ότι θα αποδεχόταν την προσφερόμενη θέση 

εργασίας ακόμα και αν δεν πληρούσε όλα τους τους σημαντικούς παράγοντες, ενώ το 

45,16% δήλωσε ότι δε θα την αποδεχόταν. 

Διάγραμμα 4-132 Αποδοχή Εργασίας χωρίς να πληρούνται οι σημαντικοί όροι (Δράση 5007859) 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αποδώσουν το βαθμό 

ικανοποίησης τους από την προσφορά εργασίας που τους έγινε όπου το 41,94% την 

χαρακτήρισε ως μέτρια, το 38,71% απέδωσε υψηλό βαθμό ικανοποίησης και το 12,90% 

πολύ υψηλό βαθμό. 

Διάγραμμα 4-133 Βαθμός Ικανοποίησης Προσφοράς (Δράση 5007859) 
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Στη συνέχεια, εξετάστηκαν τα αποτελέσματα της προσφερόμενης θέσης εργασίας. Το 

77,42% των συμμετεχόντων αποδέχτηκε τη θέση εργασίας που τους προσφέρθηκε, ενώ 

το 22,58% την απέρριψε και ανέφερε ως αιτίες λόγους απόστασης (14,29%), λόγω 

αντικειμένου (14,29%), λόγω αποδοχών (14,29%) και προσωπικούς λόγους (57,14%).  

Από ωφελούμενους που αποδέχτηκαν τη θέση, το  70,83% εργάζεται ακόμα σε αυτή 

ενώ το 29,17% όχι. Ως αιτίες αναφέρθηκαν η οικειοθελής αποχώρηση και η λήξη 

σύμβασης (50% εκάστη). 

Σε ότι αφορά τη σημερινή εργασιακή τους κατάσταση, οι ωφελούμενοι που δέχτηκαν 

προσφορά εργασίας μετά τη συμμετοχή τους στη Δράση, το 64,23% των ωφελούμενων 

εργάζονται και το 25,81% αναζητούν εργασία. Στην περίπτωση των ωφελούμενων  που 

δεν έλαβαν προσφορά εργασίας μετά τη συμμετοχή τους στη Δράση, ποσοστό 20,25% 

εργάζονται, το 72,39% των ωφελούμενων αναζητά εργασία και είναι εγγεγραμμένοι 

άνεργοι του ΟΑΕΔ, ενώ το 2,45% είναι άνεργοι μη εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, το 3,07% 

είναι σπουδαστές, ενώ το 0,61% είναι πρακτικά ασκούμενοι και παρακολουθούν 

πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης. Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο ποιότητας της 

εργασίας αποτελεί το γεγονός ότι το 14,95% των ωφελούμενων που εργάζονται 

αναζητούν εργασία. 

Διάγραμμα 4-134  Αποτέλεσμα Προσφοράς Εργασίας (Δράση 5007859) 
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Αξιολογώντας το βαθμό ικανοποίησης τους από την τρέχουσα θέση εργασίας τους 

συγκριτικά με την θέση που τους προσφέρθηκε είτε αμέσως μετά τη συμμετοχή τους 

στην ΠΑΝ είτε σε άλλη χρονικό στιγμή, οι ερωτώμενοι που εργάζονται απάντησαν ότι 

αυτή είναι ίδια, καλύτερη ή πολύ καλύτερη: 

 12,00% πολύ καλύτερη και 42,00% καλύτερη  ως προς τον τόπο 

 8,00% πολύ καλύτερη και 30,00% καλύτερη  ως προς το ωράριο,  

 10,00% πολύ καλύτερη και 34,00% καλύτερη ως προς τις προοπτικές εξέλιξης, 

 6,00% πολύ καλύτερη και 36,00% καλύτερη ως προς τα επαγγελματικά 

προσόντα,  

 12,00% πολύ καλύτερη και 28,00% καλύτερη ως προς τις αποδοχές,  

 30,00% πολύ καλύτερη και 10,00% καλύτερη ως προς τον τύπο απασχόλησης,  

 10,00% πολύ καλύτερη και 42,00% καλύτερη ως προς την υγειονομική 

ασφάλιση,  

 12,00% πολύ καλύτερη και 32,00% καλύτερη ως προς την υγιεινή,  

 12,00% πολύ καλύτερη και 42,00% καλύτερη ως προς το εργασιακό περιβάλλον,  

 6,00% πολύ καλύτερη και 34,00% καλύτερη ως προς την αναγνώριση της 

επαγγελματικής εμπειρίας,  

 10,00% πολύ καλύτερη και 38,00% καλύτερη ως προς τις πρόσθετες 
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ασφαλιστικές παροχές,  

 10,00% πολύ καλύτερη και 38,00% καλύτερη ως προς ως προς τις πρόσθετες 

υγειονομικές παροχές και  

 6,00% πολύ καλύτερη και 34,00% καλύτερη ως προς τις πρόσθετες παροχές σε 

είδος.  

Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο Διάγραμμα, στη συντριπτική πλειοψηφία οι 

συνθήκες εργασίας θεωρούνται ίδιες, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις χειρότερες ή πολύ 

χειρότερες. 

Διάγραμμα 4-135 Εργασιακή Κατάσταση Λαμβανόντων Προσφοράς και Βαθμός Ικανοποίησης Σημερινής 
Εργασιακής Κατάστασης (Δράση 5007859) 

 

Τα τελικά στοιχεία της έρευνας αφορούν στο βαθμό ικανοποίησης από τη συμμετοχή 

των ωφελούμενων στη Δράση και την κατάρτισή αυτής. Οι ωφελούμενοι στο σχετικό 

ερώτημα αναφορικά με το βαθμό βοήθειας ένταξης τους στην αγορά εργασίας, 

χαρακτήρισαν σε ποσοστό 41,24% τη βοήθεια ως μέτρια, 22,68% ως χαμηλή και 6,19% 

ως πολύ χαμηλή, ενώ θετικά εκφράστηκε το 24,74% (υψηλός βαθμός βοήθειας).  

Οι απαντήσεις αυτές διαφοροποιούνται ελαφρά, όταν λαμβάνεται υπόψη το φύλο, 

οπότε και οι γυναίκες εμφανίζονται να έχουν ελαφρά πιο θετική εικόνα (25,00% 

υψηλός βαθμός βοήθειας έναντι 24,24% των ανδρών, 44,53% μέτριος βαθμός 

64,52%

0,00%0,00%

0,00%

0,00%

3,23%

0,00%

0,00%

25,81%

6,45%

38. Εργασιακή κατάσταση αυτών που έχουν λάβει 
προσφορά 1. Εργαζόμενος

2. Αυτοαπασχολούμενος/η

3. Πρακτικά Ασκούμενος-η

4. Παρακολουθώ πρόγραμμα συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης (πχ ΚΕΚ)\

5. Μαθητής/τρια

6. Σπουδαστής/ τρια

7. φοιτητής / τρια

8. Μεταπτυχιακός/η Φοιτητής/ τρια ή 
υποψήφιος/α Διδάκτωρ

9. Άνεργος/η εγγεγραμμένος/η στον ΟΑΕΔ/ 
Αναζητώ εργασία

10. Άνεργος μη εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ

14,95%

10,82%

39. Αναζητάτε εργασία ενώ εργάζεσθε (ΣΥΝΟΛΟ: 
ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ 

ΕΧΟΝΤΕΣ ΛΑΒΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

1. Ναι 2. Όχι

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

12,00% 8,00% 10,00% 6,00%
12,00% 10,00% 10,00% 12,00% 12,00%

6,00% 10,00% 10,00% 6,00%

42,00%

30,00%
34,00%

36,00% 28,00% 30,00%
42,00%

32,00%
42,00%

34,00%
38,00% 38,00%

34,00%

44,00%

50,00%
46,00% 48,00% 52,00%

46,00%

44,00% 56,00%
44,00%

52,00%
48,00% 50,00%

48,00%

0,00%

10,00% 8,00% 10,00% 8,00%
14,00%

4,00% 0,00% 2,00%
8,00% 4,00% 2,00%

12,00%

2,00%

2,00%
2,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00%

0,00% 0,00%

Βαθμός Ικανοποίησης σε σχέση με:

1. Πολύ καλύτερος 2. Καλύτερος 3. Ίδιος 4. Χειρότερος 5. Πολύ Χειρότερος
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βοήθειας έναντι 34,85%, και 21,88% αρνητικός βαθμός έναντι 24,24%).  

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δεν φαίνεται να επηρεάζει σοβαρά την άποψη που 

εκφράστηκε. 

Διάγραμμα 4-136 Βαθμός Βοήθειας Ένταξης στην Αγορά εργασίας (Δράση 5007859) 

 

Ως προς το βαθμό ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη Δράση, αυτός εμφανίζεται 

υψηλός σε ποσοστό 39,18% και μέτριος σε ποσοστό 32,47%. Το 22,68% θεώρησε πολύ 

ικανοποιητική τη Δράση σε αντίθεση με ένα αρκετά μικρό ποσοστό (3,61% και 2,06%) 

που εξέφρασε χαμηλή και πολύ χαμηλή ικανοποίηση. 
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Διάγραμμα 4-137 Βαθμός Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα (Δράση 5007859) 

 

Τα επιμέρους στοιχεία της Δράσης παρουσιάζουν υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό 

ικανοποίησης των ωφελούμενων ως προς το επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης (69,07%), 

την ενθάρρυνση συμμετοχής  στην θεωρητική κατάρτιση (75,28%), την πρακτική 

χρησιμότητα (65,46%), το εκπαιδευτικό υλικό (72,68%), τους εκπαιδευτές (89,69%), την 

πρακτική άσκηση (80,41%), την εποπτεία της πρακτικής άσκησης (71,65%) και τη 

συμβουλευτική υποστήριξη (79,38%).  

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές, η 

πρακτική άσκηση και η ενθάρρυνση συμμετοχής στην θεωρητική κατάρτιση. Οι 

χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζονται στην πρακτική χρησιμότητα και στο επίπεδο της 
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θεωρητικής κατάρτισης.  

Στην περίπτωση των ανδρών συμμετεχόντων, τα ανάλογα ποσοστά που αφορούν σε 

υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το επίπεδο 

θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό 68,18%, την ενθάρρυνση συμμετοχής στην 

θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 71,21%, την πρακτική χρησιμότητα σε ποσοστό 

66,67%, το εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό 63,64%, τους εκπαιδευτές  σε ποσοστό 

87,88%, την πρακτική άσκηση σε ποσοστό 80,30%, την εποπτεία της πρακτικής 

άσκησης σε ποσοστό 69,70% και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε ποσοστό 78,79%.  

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές, η 

πρακτική άσκηση, η συμβουλευτική υποστήριξη και η ενθάρρυνση συμμετοχής στη 

θεωρητική κατάρτιση. Οι χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζονται στην πρακτική 

χρησιμότητα, το εκπαιδευτικό υλικό και το επίπεδο της θεωρητικής κατάρτισης. 

Στην περίπτωση των γυναικών συμμετεχόντων, τα ανάλογα ποσοστά που αφορούν σε 

υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το επίπεδο 

θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό 69,53%, την ενθάρρυνση συμμετοχής στην 

θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 77,34%, την πρακτική χρησιμότητα σε ποσοστό 

64,84%, το εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό 77,34%, τους εκπαιδευτές σε ποσοστό 

90,63%, την πρακτική άσκηση σε ποσοστό 80,47%, την εποπτεία της πρακτικής 

άσκησης σε ποσοστό 72,66% και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε ποσοστό 79,69%. 

Ως εκ τούτου τεκμαίρεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές, η 

πρακτική άσκηση, το εκπαιδευτικό υλικό και η ενθάρρυνση συμμετοχής στη θεωρητική 

κατάρτιση. Οι χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζονται στην πρακτική χρησιμότητα,  το 

επίπεδο της θεωρητικής κατάρτισης και η εποπτεία της πρακτικής άσκησης. 

Το τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε στην αξιολόγηση της συμβολής 

της Δράσης αναφορικά με την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων. Ως προς 

το θέμα αυτό, το 83,51% έδωσε θετική απάντηση, ενώ αρνητικά εκφράστηκε το 

16,49%. 
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Διάγραμμα 4-138 Συμβολή Προγράμματος στην Αναβάθμιση Επαγγελματικών Προσόντων (Δράση 
5007859) 

 

Η Συμβολή της Δράσης στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα 

με τους συμμετέχοντες που έδωσαν θετική απάντηση στην παραπάνω ερώτηση, 

αφορούσε σε ποσοστό 70,37% στη διεύρυνση των γνώσεων τους και 14,81% την 

απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων.   Μικρότερα ποσοστά συγκέντρωσαν η ενίσχυση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων (4,94%) η συμβουλευτική υποστήριξη (2,47%), ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός (5,56%), η δικτύωση (1,23%) και η ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης (0,62%). 

Τέλος, όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν κατά πόσο ανάλογες 

πρωτοβουλίες είναι χρήσιμο να διεξαχθούν στο μέλλον, το 96,39% απάντησε θετικά και 

μόλις 3,61% αρνητικά. 

Συμπέρασμα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 

5007859 στην δημιουργία «αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης» 

Στα αρνητικά ευρήματα της έρευνας συγκαταλέγεται το χαμηλό ποσοστό των 

ωφελουμένων που έλαβαν προσφορά απασχόλησης μετά το πέρας της συμμετοχής 

τους στη Δράση. Επίσης, το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε θέσεις 

ορισμένου χρόνου και μικρής διάρκειας, με αποδοχές που κυμάνθηκαν μεταξύ 301€ 

και 600€ αντίστοιχα. Τα ευρήματα όμως αυτά, συσχετίζονται θετικά με το γενικότερο 

επίπεδο προσφοράς εργασίας, το οποίο αναφέρεται σε θέσεις σχετικά χαμηλής 

εξειδίκευσης με ελαστικό ωράριο και χαμηλές αποδοχές, εκφράζοντας το ευρύτερο 

επιχειρηματικό κλίμα στις περιοχές αναφοράς.   

Στα θετικά σημεία της Δράσης σαφέστατα ξεχωρίζει η αποδοχή της από την 

συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων, αφού ο γενικότερος βαθμός ικανοποίησης 

για το σύνολο της δράσης, μπορεί να χαρακτηριστεί θετικός. Σημαντικό στοιχείο που 

ξεχωρίζει συγκριτικά, είναι ο συνδυασμός υψηλής αποδοχής (77,42%) των 

προσφερόμενων θέσεων εργασίας με το υψηλό ποσοστό παραμονής σε αυτές (70.83%) 
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Ως γενικότερο συμπέρασμα αναφέρεται ομοίως όπως και στις λοιπές αξιολογούμενες 

δράσεις, ότι ο χαμηλός βαθμός εξειδίκευσης των συμμετεχόντων αποτελεί εμπόδιο 

στην εξεύρεση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, ενώ το γενικότερο επίπεδο της 

οικονομίας και της επιχειρηματικότητας καθορίζει σε σημαντικό βαθμό γενικότερα την 

απασχόληση, ειδικότερα δε την απασχόληση των νέων.  

Η ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων καταδεικνύει ότι το υψηλό ποσοστό των 

ωφελουμένων που δεν λαμβάνουν προσφορά εργασίας (περίπου 85% στην παρούσα 

δράση), θα μπορούσε να είναι υψηλότερο αν συνδυαστεί με το γεγονός ότι οι 

ωφελούμενοι που τελικά δέχονται προσφορά εργασίας σε μεγάλο ποσοστό 

αποδέχονται προσφορά από τις επιχειρήσεις στις οποίες εκπονούν την πρακτική τους 

άσκηση. Άρα, ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ πρακτικής άσκησης και φορέα 

κατάρτισης θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα αν – όπως 

άλλωστε επισημαίνουν οι ωφελούμενοι – υπάρξει καλύτερος σχεδιασμός.            

Συμπεράσματα αναφορικά με τους μειονεκτούντες 

Ο πληθυσμός του δείγματος της Δράσης περιλάμβανε 4 ωφελούμενους  (2,06%) που 

ανήκαν σε κάποια από τις μειονεκτούσες ομάδες. Πιο αναλυτικά, ποσοστό της τάξεως  

του 25% ανήκε στην κατηγορία των μεταναστών, συμμετεχόντων αλλοδαπής 

προέλευσης (1 άτομο εκ των τεσσάρων, γυναίκα), ενώ ποσοστό της τάξεως του 75% (3 

άτομα, 1 γυναίκα και 2 άντρες) άνηκε στην ομάδα των συμμετεχόντων με αναπηρία. 

Από το σύνολο των μειονεκτούντων το 50% ήταν άνδρες και το 50% γυναίκες, ενώ εξ 

αυτών μόνο ένα άτομο έλαβε προσφοράς εργασίας (άνδρας) αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Σημειώνεται ότι η προσφορά εργασίας δόθηκε στο συγκεκριμένο άτομο από την 

εταιρεία που έκανε πρακτική ως υπάλληλος του τμήματος Μάρκετινγκ και αφορούσε 

σε σύμβαση ορισμένου χρόνου εξάμηνης διάρκειας πλήρους απασχόλησης (8ωρη 

διάρκεια) με αποδοχές που κυμάνθηκαν από 301€ έως 600€ αντίστοιχα. Τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά του ωφελούμενου αφορούν απόφοιτο ΙΕΚ/ Ιδ. Κολλεγίου / Σχολών 

κατάρτισης τόσο κατά την είσοδό του στην δράση, όσο και σήμερα, διαθέτει 

επαγγελματική εμπειρία 4-7 έτη και αποδέχτηκε τη θέση με ποσοστό ικανοποίησης των 

προσδοκιών του μέτριου βαθμού. 

Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής με στόχο την ενδυνάμωση των 

δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού 

εμπορίου προϊόντων, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής (Κωδ. ΟΠΣ 

5007852) 

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας και 
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αφορούν στην Δράση 5007852 «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο 

την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα 

του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της 

παραγωγής». Η δράση υλοποιήθηκε πανελλαδικώς. 

Αθροιστικά το μέγεθος του δείγματος της δράσης ήταν 194 άτομα εκ των οποίων οι 66 

ήταν άντρες και οι 128 ήταν γυναίκες.  

Το 94,87% των ωφελούμενων ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στην Δράση, ενώ το 

5,15% εγκατέλειψε πρόωρα. Το στάδιο αποχώρησης των ωφελούμενων που 

εγκατέλειψε πρόωρα τη δράση κατανέμεται ως εξής: 40% κατά την διάρκεια της 

θεωρητικής κατάρτισης, 20% μετά το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης και 40% κατά 

την διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής ωφελούμενων στην Δράση προήλθαν από τη 

Δυτική Ελλάδα (29,90%) και από την Αττική (17,01%). Έπονται οι περιοχές της 

Θεσσαλίας (9,79%) και της Ηπείρου(8,76%).  

Οι ωφελούμενοι κατά την είσοδό τους στη Δράση ως επί τω πλείστω ήταν απόφοιτοι 

Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού) (55,67%) και ΙΕΚ/ Ιδ. Κολλεγίου/Σχολών 

κατάρτισης (20,62%). Με ποσοστό 19,07 % συμμετείχαν οι Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ενώ με 

ποσοστό 3,09%   συμμετείχαν οι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης ευκαιρίας 

και με 1,55% οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το εκπαιδευτικό επίπεδο των ωφελούμενων 

παραμένει αμετάβλητο μετά το πέρας της παρέμβασης.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το εκπαιδευτικό επίπεδο των ωφελούμενων  μετά 

το πέρας της Δράσης διαφοροποιείται ποσοστιαία. Πιο αναλυτικά, οι απόφοιτοι 

Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού) εξακολουθούν να υπερτερούν με ποσοστό της 

τάξεως του 54,64% ενώ ακολουθούν οι απόφοιτοι ΙΕΚ/ Ιδ. Κολλεγίου / Σχολών 

κατάρτισης με ποσοστό 22,68% και οι Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ με ποσοστό 16,49%. Οι 

απόφοιτοι του Γυμνασίου/ Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας  μειώνονται σε 2,06 % από 

3,09 % ενώ οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος αυξάνονται από ποσοστό 1,55% σε 

ποσοστό 4,12%.   
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Διάγραμμα 4-139 Δημογραφικά στοιχεία – Επίπεδο εκπαίδευσης πριν και μετά (Δράση  5007852) 

 

 

Πριν την υλοποίηση της Δράσης, λιγότερο από 1 χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας είχε 

το 74,23% των ωφελούμενων ενώ ποσοστό που αντιστοιχεί στο 20,62% είχε 

επαγγελματική εμπειρία από 1-3 χρόνια. Το 3,61% των συμμετεχόντων είχε 

επαγγελματική εμπειρία 4-7 χρόνια ενώ τέλος το 1,55 % των συμμετεχόντων είχε 

εμπειρία περισσότερο από 7 χρόνια.  

Ο βαθμός συνάφειας της επαγγελματικής εμπειρίας των ωφελούμενων με τη Δράση 

ήταν  υψηλός ως πολύ υψηλός σε ποσοστό 21,65 % ενώ από μέτριος ως πολύ χαμηλός 

αξιολογήθηκε από το 78,35%. 

Πριν την υλοποίηση της πράξης, το χρονικό διάστημα ανεργίας των ωφελούμενων που 

παρέμεναν άνεργοι πάνω από 7 μήνες ανέρχεται σε ποσοστό 67,53 %, ενώ για το 

χρονικό διάστημα ανεργίας 4-7 μηνών ανέρχεται σε 17,01% και αυτό των 1- 3 μηνών 

ανεργίας ανέρχεται σε 11,86%. Τέλος, για το χρονικό διάστημα ανεργίας των 

ωφελούμενων που παρέμεναν άνεργοι λιγότερο από 1 μήνα ανέρχεται σε 3,61 %.  
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Ο πληθυσμός του δείγματος της Δράσης δεν περιλάμβανε ωφελούμενους που να 

ανήκουν σε κάποια από τις μειονεκτούσες ομάδες.  

 

Διάγραμμα 4-140 Επαγγελματική εμπειρία και Χρονική διάρκεια ανεργίας πριν την υλοποίηση της πράξης 
(Δράση 5007852) 

 

 

Ως προς το ζήτημα της προσφοράς εργασίας μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής των 

ωφελούμενων στη Δράση, το 15,46% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έλαβε κάποια 

προσφορά ενώ το 84,54% απάντησε ότι δεν έλαβε καμία προσφορά.  

Από τους ωφελούμενους που έλαβαν προσφορά εργασίας, αμέσως μετά τη λήξη της 

Δράσης και σε διάστημα μικρότερο του 1 μηνός, προσφορά εργασίας έλαβε το 90% των 

ωφελούμενων, ενώ αμέσως μετά την πρόωρη αποχώρησή του από την πράξη δέχτηκε 

προσφορά ποσοστό 10%.  



 

 

 

248 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝ 2018 248 

Διάγραμμα 4-141 Προσφορά Εργασίας και Χαρακτηριστικά της (Δράση 5007852 ) 

 

Εμβαθύνοντας στα χαρακτηριστικά της προσφοράς εργασίας προς τους ωφελούμενους 

της Δράσης προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 Το 73,33 % έλαβε προσφορά εργασίας από την επιχείρηση της 

πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης, ενώ το 26,67 % από άλλη 

επιχείρηση. 

 Το 40% των προσφορών αφορούσαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου,  εκ των 

οποίων το 41,67% ήταν χρονικής διάρκειας 3 μηνών, το 25% των προσφορών 

ήταν χρονικής διάρκειας 2 μηνών και το 16,67 % ήταν χρονικής διάρκειας 6 

μηνών. Συμβάσεις αορίστου χρόνου αφορούσε το 60%. Σε ποσοστό 50 % οι 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου αφορούσαν πλήρη απασχόληση, 8 ωρών και 5 

ημερών ενώ το άλλο 50% αφορούσε συμβάσεις μερικής καθημερινής 

απασχόλησης. Σε ποσοστό 27,78 % οι συμβάσεις αορίστου χρόνου αφορούσαν 

πλήρη απασχόληση, 8 ωρών και 5 ημερών , το 66,67 % συμβάσεις μερικής 
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καθημερινής απασχόλησης και το 5,56 % συμβάσεις εποχικής απασχόλησης. 

 Τέλος, η μισθολογική αμοιβή των προσφερόμενων θέσεων κυμαινόταν μεταξύ 

301-600€ σε ποσοστό 46,67%, λιγότερο από 300 € σε ποσοστό 30,00% και από 

601 – 800€ το 6,67 %. Δεν απάντησε το 16,67 %. 

Σε ότι αφορούσε τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα της προσφερόμενης θέσης 

εργασίας, το 66,67 % των θέσεων απαιτούσε Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 

20% Δευτεροβάθμια (Σχολή επαγγελματικής κατάρτισης, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Α’ κύκλου) και το 

13,33% Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Εκ του συνόλου των θέσεων εργασίας Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης που προσφέρθηκαν το 25% ήταν αορίστου χρόνου και το 75% ορισμένου 

χρόνου, οι θέσεις Ανώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν ορισμένου χρόνου σε 

ποσοστό 65% και αορίστου σε ποσοστό 45%, ενώ οι θέσεις Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ήταν ορισμένου χρόνου σε ποσοστό 66,66 % και 33,33 % αορίστου 

χρόνου. 

Σε ότι αφορά τα ειδικά προσόντα των προσφερόμενων θέσεων, οι ξένες γλώσσες 

(18,85%) και οι γνώσεις χειρισμού Η/Υ (50%) αποτελέσαν τις συνηθέστερες απαντήσεις, 

ενώ το 25,01% αφορούσε άλλες ειδικές γνώσεις (Γνώση Παρασκευής Άρτου). 

Διάγραμμα 4-142 Εκπαιδευτικά Τυπικά και Ειδικά Προσόντα (Δράση 5007852) 

 

Ως προς το ζήτημα της συνάφειας μεταξύ προσφερόμενης θέσης εργασίας και του 

αντικειμένου της κατάρτισης, το 33,33% των συμμετεχόντων που κλήθηκαν να 

απαντήσουν βαθμολόγησε ως μέτρια τη συνάφεια, ενώ ένα επιπλέον 13,34 % τη 

χαρακτήρισε ως χαμηλή ή πολύ χαμηλή. Το 40% χαρακτήρισε ως υψηλή τη συνάφεια 

μεταξύ θέσης και κατάρτισης ενώ το 13,33 % ως πολύ υψηλή.  

Σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος, 60% απάντησε ότι η επιχείρηση δήλωσε 

πρόθυμη να παράσχει πρόσθετη κατάρτιση, ενώ το υπόλοιπο 40% έδωσε αρνητική 

σχετική απάντηση. 
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Διάγραμμα 4-143 Συνάφεια θέσης με αντικείμενο κατάρτισης (Δράση 5007852) 

 

Στο ζήτημα της καταλληλότητας της προσφοράς εργασίας αναφορικά με τα προσωπικά 

τους χαρακτηριστικά, οι ερωτώμενοι έδωσαν τις ακόλουθες απαντήσεις: 

 73,34 % βαθμολόγησε θετικά (66,67 υψηλός βαθμός και 6,67% ως πολύ υψηλός 

βαθμός) την καταλληλότητα της θέσης αναφορικά με την ηλικία τους,  

 86,67 % βαθμολόγησε θετικά (80% ως υψηλός βαθμός και 6,67% ως πολύ 

υψηλός βαθμός) αναφορικά με τις εργασιακές ανάγκες,  

 66,66 % βαθμολόγησε θετικά (63,33% ως υψηλός βαθμός και 3,33% ως πολύ 

υψηλός βαθμός) αναφορικά με το επίπεδο σπουδών,  

 66,66% βαθμολόγησε θετικά (33,33% ως υψηλός βαθμός και 33,33% πολύ 

υψηλός βαθμός) αναφορικά με την προηγούμενη εμπειρία, 

 66,67% βαθμολόγησε θετικά (60% ως υψηλός βαθμός και 6,67% πολύ υψηλός 

βαθμός) αναφορικά με τον προηγούμενο χρόνο ανεργίας.  

Οι υπόλοιπες απαντήσεις ανά κατηγορία κυμάνθηκαν μεταξύ μετρίου βαθμού και 

χαμηλού βαθμού καταλληλότητας. Η εκτίμηση της προηγούμενης εμπειρίας ήταν το 

στοιχείο που συγκέντρωσε τις περισσότερες αρνητικές αναφορές, τόσο σε σχέση με τις 

θέσεις ορισμένου όσο και αορίστου χρόνου.
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Διάγραμμα 4-144 Καταλληλότητας της προσφοράς εργασίας (Δράση 5007852) 

 

 

Διάγραμμα 4-145 Χαρακτηριστικά που επηρέασαν την απόφαση αποδοχής ή μη της προσφοράς εργασίας (Δράση 5007852) 
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Η αξιολόγηση του βαθμού σημασίας των χαρακτηριστικών προσφοράς εργασίας 

στόχευσε στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών εκείνων που επηρέασαν την 

απόφαση αποδοχής ή μη της προσφοράς εργασίας από τους ωφελούμενους.  

Τα χαρακτηριστικά που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών κρίσεων 

(βαθμολόγηση σημασίας κριτηρίου ως υψηλού ή πολύ υψηλού) ήταν το εργασιακό 

περιβάλλον (93,34%) προοπτικές εξέλιξης (90%), ο τόπος εργασίας (86,67%), το 

ωράριο (86,67%), η βασική υγειονομική ασφάλιση (86,67%), η τήρηση κανόνων 

υγιεινής και ασφάλειας (90 %) και το ύψος των αποδοχών (86,67%). Ακολούθησαν ο 

τύπος της απασχόλησης (63,34%). Ακολούθησαν οι πρόσθετες παροχές σε είδος 

(73,33%), οι πρόσθετες υγειονομικές παροχές (63,33%) και η σύνδεση με τα 

εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα (60%), ενώ μικρότερης βαρύτητας 

κρίθηκαν η αναγνώριση πρότερης εργασιακής εμπειρίας (46,66%), οι πρόσθετες 

ασφαλιστικές παροχές (46,66%). 

Διάγραμμα 4-146 Αποδοχή Εργασίας χωρίς να πληρούνται οι σημαντικοί όροι (Δράση 5007852) 

 

Σε σχετικό ερώτημα, το 66,67% απάντησε ότι θα αποδεχόταν την προσφερόμενη 

θέση εργασίας ακόμα και αν δεν πληρούσε όλους τους τους σημαντικούς 

παράγοντες, ενώ το 33,33 % δήλωσε ότι δε θα την αποδεχόταν. 

Διάγραμμα 4-147 Βαθμός Ικανοποίησης Προσφοράς (Δράση 5007852) 
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Σε συνέχεια των παραπάνω, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αποδώσουν το βαθμό 

ικανοποίησης τους από την προσφορά εργασίας που τους έγινε όπου το 66,67% την 

χαρακτήρισε ως μέτρια, το 26,67% απέδωσε υψηλό βαθμό ικανοποίησης και το 6,67 

χαμηλό ή πολύ χαμηλό βαθμό.  

Στη συνέχεια, εξετάστηκαν τα αποτελέσματα της προσφερόμενης θέσης εργασίας. 

Το 80% των συμμετεχόντων αποδέχτηκε τη θέση εργασίας που τους προσφέρθηκε, 

ενώ το 20% την απέρριψε και ανέφερε ως αιτίες προσωπικούς λόγους (57,14%), και 

από 14,29% λόγους απόστασης, αποδοχών και αντικειμένου. 

Από τους ωφελούμενους που αποδέχτηκαν τη θέση, το  70,83% εργάζεται ακόμα σε 

αυτή ενώ το 29,17 % όχι. Ως αιτίες αναφέρθηκαν η οικειοθελής αποχώρηση (63,34 

% )και η λήξη σύμβασης (36,36%). 

Σε ότι αφορά τη σημερινή εργασιακή τους κατάσταση, οι ωφελούμενοι που 

δέχτηκαν προσφορά εργασίας μετά τη συμμετοχή τους στη Δράση, σε ποσοστό 

46,67% εργάζονται και το 36,67% αναζητούν εργασία.  

Στην περίπτωση των ωφελούμενων  που δεν έλαβαν προσφορά εργασίας μετά τη 

συμμετοχή τους στη Δράση, σε ποσοστό 12,42% εργάζονται, το 79,5% των 

ωφελούμενων αναζητά εργασία, ενώ το 1,24% των ωφελούμενων είναι μαθητές και 

1,24% μεταπτυχιακοί φοιτητές ή φοιτήτριες.  

Διάγραμμα 4-148 Αποτέλεσμα Προσφοράς Εργασίας (Δράση 5007852) 
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Διάγραμμα 4-149 Εργασιακή Κατάσταση Λαμβανόντων Προσφοράς και Βαθμός Ικανοποίησης 
Σημερινής Εργασιακής Κατάστασης (Δράση 5007852) 

 

Αξιολογώντας το βαθμό ικανοποίησης τους από την τρέχουσα θέση εργασίας τους 

συγκριτικά με την θέση που τους προσφέρθηκε είτε αμέσως μετά τη συμμετοχή 

τους στην ΠΑΝ είτε σε άλλη χρονική στιγμή, οι ερωτώμενοι που εργάζονται 

απάντησαν ότι αυτή είναι καλύτερη ή πολύ καλύτερη: 

 3% ως προς τον τόπο,  

 9,79% ως προς το ωράριο,  

 4,64 % ως προς τις προοπτικές εξέλιξης, 

 5,15 % ως προς τα επαγγελματικά προσόντα,  
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 3,61 % ως προς τις αποδοχές,  

 3,61 % ως προς τον τύπο απασχόλησης,  

 3,61 % ως προς την υγειονομική ασφάλιση,  

 4,12 % ως προς την υγιεινή,  

 3,09 % ως προς το εργασιακό περιβάλλον,  

 3,09 % ως προς την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας,  

 3,61 % ως προς τις πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές,  

 3,61% ως προς ως προς τις πρόσθετες υγειονομικές παροχές και  

 2,07% ως προς τις πρόσθετες παροχές σε είδος.  

Τα τελικά στοιχεία της έρευνας αφορούν στο βαθμό ικανοποίησης από τη 

συμμετοχή των ωφελούμενων στη Δράση και την κατάρτισή αυτής. Οι ωφελούμενοι 

στο σχετικό ερώτημα αναφορικά με το βαθμό βοήθειας ένταξης τους στην αγορά 

εργασίας, χαρακτήρισαν σε ποσοστό 46,39% τη βοήθεια ως μέτρια, 16,49% ως 

χαμηλή και 2,58 % ως πολύ χαμηλή, ενώ θετικά εκφράστηκε το 29,90% (υψηλός 

βαθμός βοήθειας) και 4,64% (πολύ υψηλός βαθμός βοήθειας) 

Οι απαντήσεις αυτές διαφοροποιούνται ελαφρά, όταν λαμβάνεται υπόψη το φύλο, 

οπότε και οι άνδρες εμφανίζονται να έχουν ελαφρά πιο θετική εικόνα (72,72 

υψηλός ή πολύ υψηλός βαθμός βοήθειας έναντι 50% των γυναικών, 27,27% μέτριος 

βαθμός βοήθειας έναντι 42,18%, ενώ 6% των γυναικών έδωσε αρνητικό βαθμό. Το 

εκπαιδευτικό επίπεδο δεν φαίνεται να επηρεάζει σοβαρά την άποψη που 

εκφράστηκε.  

Διάγραμμα 4-150 Βαθμός Βοήθειας Ένταξης στην Αγορά εργασίας (Δράση 5007852) 

 

Σχήμα 1:  

Ως προς το βαθμό ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη Δράση, αυτός 
εμφανίζεται υψηλός σε ποσοστό 43,30% , και μέτριος σε ποσοστό 37,11%.  

Το 14,43% θεώρησε πολύ ικανοποιητική τη Δράση και το 5,15 % εξέφρασε χαμηλή 
ικανοποίηση. 

Διάγραμμα 4-151 Βαθμός Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα (Δράση 5007852) 
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Τα επιμέρους στοιχεία της Δράσης παρουσιάζουν υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό 

ικανοποίησης των ωφελούμενων ως προς το επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης 

(60,31%), την ενθάρρυνση συμμετοχής στην θεωρητική κατάρτιση (68,56%), την 

πρακτική χρησιμότητα (55,67%), το εκπαιδευτικό υλικό (63,91%), τους εκπαιδευτές 

(85,57%), την πρακτική άσκηση (61,34%), την εποπτεία της πρακτικής άσκησης 

(70,62%) και τη συμβουλευτική υποστήριξη (78,87%).  

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές, η 

εποπτεία της πρακτικής άσκησης και η συμβουλευτική υποστήριξη. Οι χειρότερες 

επιδόσεις παρουσιάζονται στη πρακτική χρησιμότητα και το επίπεδο της 

θεωρητικής κατάρτισης.  

Στην περίπτωση των ανδρών συμμετεχόντων, τα ανάλογα ποσοστά που αφορούν σε 

υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το επίπεδο 

θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό 68,18%, την ενθάρρυνση συμμετοχής στην 

θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 72,7%, την πρακτική χρησιμότητα σε ποσοστό 

66,62%, το εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό 73%, τους εκπαιδευτές  σε ποσοστό 

95,44%, την πρακτική άσκηση σε ποσοστό 72,72%, την εποπτεία της πρακτικής 

άσκησης σε ποσοστό 81,72% και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε ποσοστό 90,81%.  

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές και η 

συμβουλευτική υποστήριξη. Οι χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζονται στην πρακτική 

χρησιμότητα και το επίπεδο της θεωρητικής κατάρτισης. 

Στην περίπτωση των γυναικών συμμετεχόντων, τα ανάλογα ποσοστά που αφορούν 

σε υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το επίπεδο 

θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό 56,24%, την ενθάρρυνση συμμετοχής στην 

θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 66,40%, την πρακτική χρησιμότητα σε ποσοστό 

49,99%, το εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό 58,58%, τους εκπαιδευτές σε ποσοστό 

80,46%, την πρακτική άσκηση σε ποσοστό 55,39%, την εποπτεία της πρακτικής 

άσκησης σε ποσοστό 64,84% και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε ποσοστό 72,65%. 

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις παρουσίασαν οι εκπαιδευτές και η 

συμβουλευτική υποστήριξη. Οι χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζονται στην πρακτική 

χρη
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σιμότητα , τη πρακτική άσκηση και το επίπεδο της θεωρητικής κατάρτισης. 

Το τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε στην αξιολόγηση της 

συμβολής της Δράσης αναφορικά με την αναβάθμιση των επαγγελματικών 

προσόντων. Ως προς το θέμα αυτό, το 79,90% έδωσε θετική απάντηση, ενώ 

αρνητικά εκφράστηκε το 20,10%.  

Διάγραμμα 4-152 Συμβολή Προγράμματος στην Αναβάθμιση Επαγγελματικών Προσόντων (Δράση 
5007852) 

 

Η Συμβολή της Δράσης στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων, 

σύμφωνα με τους συμμετέχοντες που έδωσαν θετική απάντηση στην παραπάνω 

ερώτηση, αφορούσε σε ποσοστό 35,35% στη διεύρυνση των γνώσεων τους,  25,48 

% την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων και 15,61% την ενίσχυση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Μικρότερα ποσοστά συγκέντρωσαν η συμβουλευτική υποστήριξη 

(2,87%), ο επαγγελματικός προσανατολισμός (7,32%), η δικτύωση (6,37%) και η 

ενίσχυση της αυτοπεποίθησης (7,01%). 

Τέλος, όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν κατά πόσο ανάλογες 

πρωτοβουλίες είναι χρήσιμο να διεξαχθούν στο μέλλον, το 78,35% απάντησε θετικά 

και το 21,65% αρνητικά. 

Συμπέρασμα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 

5007852 στην δημιουργία «αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης» 

Στα αρνητικά ευρήματα της έρευνας συγκαταλέγεται το χαμηλό ποσοστό των 

ωφελούμενων που έλαβαν προσφορά απασχόλησης μετά το πέρας της συμμετοχής 

τους στη Δράση. Επίσης, το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε θέσεις 

ορισμένου χρόνου και μικρής διάρκειας, με αποδοχές που κυμάνθηκαν μεταξύ 200€ 

και 600€ αντίστοιχα. Τα ευρήματα όμως αυτά, συσχετίζονται θετικά με το 

γενικότερο επίπεδο προσφοράς εργασίας, το οποίο αναφέρεται σε θέσεις σχετικά 

χαμηλής εξειδίκευσης με ελαστικό ωράριο και χαμηλές αποδοχές, εκφράζοντας το 

ευρύτερο επιχειρηματικό κλίμα στις περιοχές αναφοράς.   

Στα θετικά σημεία της Δράσης σαφέστατα ξεχωρίζει η αποδοχή της από την 

συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων, αφού ο γενικότερος βαθμός 

ικαν
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οποίησης για το σύνολο της δράσης, μπορεί να χαρακτηριστεί θετικός.  

Τόσο το ευρύτερο αποτέλεσμα που αναφέρεται στο ποσοστό του 80% για την 

αποδοχή της προσφερόμενης θέσης (με το 70,83% να παραμένει σ’ αυτή), όσο και 

το γεγονός της πλειοψηφούσας άποψης για συνέχιση των δράσεων με προτάσεις 

βελτίωσης σε επιμέρους τομείς (εκπαιδευτικό υλικό, διεύρυνση των συνεργασιών 

με επιχειρήσεις για πιο στοχευμένη πρακτική άσκηση), οδηγούν στο συμπέρασμα 

της γενικότερης αποδοχής και χρησιμότητας της Δράσης, παρά το γεγονός ότι από 

μόνη της δεν μπορεί να παράξει υψηλού βαθμού αποδοχών και ελκυστικότητας 

θέσεις εργασίας. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι οι 

ωφελούμενοι αποτελούν στην μεγάλη τους πλειονότητα άτομα με σχετικά χαμηλή 

εξειδίκευση, άρα οι πιθανότητες να απασχοληθούν σε θέσεις με βιώσιμο 

χαρακτήρα και ικανοποιητική αμοιβή περιορίζονται. Ο βαθμός περιορισμού 

αυξάνεται με την χαμηλότερη εκπαιδευτική βαθμίδα από την οποία εκκινούν κατά 

την εισαγωγή τους στην δράση οι ωφελούμενοι, γεγονός που προκύπτει σε μεγάλο 

βαθμό ως οριζόντιο συμπέρασμα για όλες τις αντίστοιχες δράσεις.  

Ως σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει ως σύσταση των ωφελούμενων προς 

τους φορείς σχεδιασμού των δράσεων, προκύπτει η επισήμανση της στοχευμένης 

πρακτικής άσκησης η οποία μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση του δείκτη 

προσφοράς εργασίας, αφού η προσφορά εργασίας προκύπτει σε μεγάλο βαθμό 

από επιχειρήσεις στις οποίες οι ωφελούμενοι απασχολήθηκαν στο σκέλος της 

πρακτικής άσκησης.         

 

4.3 Συνολικά Αποτελέσματα Πράξεων ΠΑΝ 

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται τα συνολικά αποτελέσματα της πρωτογενούς 

έρευνας, τα οποία αφορούν στο σύνολο των εφτά πράξεων της Πολιτικής για την 

Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) με αναφορά στο σύνολο της χώρας (Κωδ. ΟΠΣ 

5000084, 5000585, 5000618, 5007886, 5007852, 5007856, 5007859) και των τριών 

(3) Πράξεων με αναφορά στις Περιφέρειες Βόρειας & Κεντρικής Ελλάδας (Κωδ. ΟΠΣ 

5008046, 5007947 και 5007944). Πιο αναλυτικά, τα συνολικά αποτελέσματα 

αφορούν στις ακόλουθες Πράξεις: 

1. Πράξη: Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 

στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας Κωδ. ΟΠΣ: 5000084 

2. Πράξη: Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για νέους 18-24 ετών 

Κωδ. ΟΠΣ. 5000585 

3. Πράξη: Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για νέους 25-29 ετών 

Κωδ. ΟΠΣ. 5000618 
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4. Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για 

Ανέργους Νέους 18-24 ετών στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής Και 

Επικοινωνιών Κωδ. ΟΠΣ. 5008046 

5. Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης 

για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου Κωδ. ΟΠΣ. 

5007886 

6. Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για 

Άνεργους Νέους 18-24 ετών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics , 

Κωδ. ΟΠΣ. 5007947 

7. Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για 

άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με 

έμφαση στον πρωτογενή τομέα Κωδ. ΟΠΣ. 5007944 

8. ΕΕΔΕ - Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την 

ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα 

του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της 

παραγωγής Κωδ. ΟΠΣ. 5007852 

9. ΕΕΔΕ - Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την 

ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα 

της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics Κωδ. ΟΠΣ. 5007856 

10. ΣΕΠΕ - Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την 

ενδυνάμωση των δεξιοτήτων Άνεργων Νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Κωδ. ΟΠΣ. 5007859 

• Αθροιστικά το μέγεθος του δείγματος των Πράξεων ήταν 1934 άτομα εκ των 

οποίων οι 623 ήταν άντρες και οι 1311 ήταν γυναίκες ενώ οι 1268 άνηκαν στην 

ηλικιακή ομάδα των 18-24 ετών και οι 666 άνηκαν στην ηλικιακή ομάδα των 25-29 

ετών. 

• Από το σύνολο των ατόμων που άνηκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-24 το 

ποσοστό 32,10% ήταν άντρες ενώ το 67,90% ήταν γυναίκες.  

• Από το σύνολο των ατόμων που άνηκαν στην ηλικιακή ομάδα 25-29 το 

ποσοστό 32,43% ήταν άντρες ενώ το 67,57% ήταν γυναίκες.  

Το 95,55% των ωφελούμενων ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στην Δράση 

(ποσοστό 65,64% άνηκε στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ενώ ποσοστό 34,36% άνηκε 

στην ηλικιακή ομάδα 25-29) και ποσοστό της τάξεως του 4,45% εγκατέλειψε 

πρόωρα  (ποσοστό 63,95% άνηκε στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ενώ ποσοστό 36,05% 

άνηκε στην ηλικιακή ομάδα 25-29). Το ποσοστό αποχώρησης των ωφελούμενων 

που εγκατέλειψε πρόωρα τη δράση κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης 
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ανήλθε στο 51,16% εκ των οποίων το 59,09% άνηκε στην ηλικιακή ομάδα 18-24, το 

αντίστοιχο ποσοστό αυτών που εγκατέλειψαν  μετά το πέρας της θεωρητικής 

κατάρτισης ανήλθε στο 26,74% εκ των οποίων το 60,87% άνηκε στην ηλικιακή 

ομάδα 18-24 και τέλος το ποσοστό αυτών που εγκατέλειψαν κατά την διάρκεια της 

θεωρητικής κατάρτισης, ανήλθε στο 22,09% εκ των οποίων το 78,95%  άνηκε στην 

ηλικιακή ομάδα 18-24. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής ωφελούμενων στην Δράση προήλθαν από την 

Κεντρική Μακεδονία (18,61%). Έπονται οι περιοχές της Αττικής (17,89%), Θεσσαλίας 

(11,17%), Δυτικής Ελλάδας (10,44%) και Ηπείρου (9,46%). 

Οι ωφελούμενοι κατά την είσοδό τους στη Δράση ως επί τω πλείστον ήταν 

απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού) (44,92%) και Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ 

(28,80%) και ΙΕΚ/ Ιδ. Κολλεγίου/Σχολών κατάρτισης (22,85%). Με ποσοστό 3,10% 

συμμετείχαν οι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης ευκαιρίας και με 

ποσοστό 2,22%  οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το εκπαιδευτικό επίπεδο των ωφελούμενων  

μετά το πέρας της Δράσης τροποποιείται με αποτέλεσμα - πλην των αποφοίτων του 

δημοτικού- όλα τα υπόλοιπα ποσοστά ανά βαθμίδα να αλλάζουν. Συγκεκριμένα, 

κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος υπερδιπλασιάστηκαν (5,38%) ενώ αξίζει να 

σημειωθεί ότι υπήρξαν και δύο άτομα από το δείγμα, συγκεκριμένα δύο γυναίκες οι 

οποίες κατείχαν και διδακτορικό δίπλωμα (5,38%). Αναφορικά με τα υπόλοιπα 

ποσοστά οι απόφοιτοι γυμνασίου μειώθηκαν σε 2,69%, οι απόφοιτοι λυκείου 

ομοίως μειώθηκαν (38,16%) καθώς επίσης και οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ (26,78%). 

Αντίθετα, οι απόφοιτοι ΙΕΚ/ Ιδ. Κολλεγίου/ σχολών κατάρτισης αυξήθηκαν σε 

26,78%. 
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Διάγραμμα 4-153 Δημογραφικά στοιχεία – Επίπεδο εκπαίδευσης πριν και μετά τις δράσεις 

 

Πριν την υλοποίηση της Δράσης, λιγότερο από 1 χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας 

είχε το 69,80% των ωφελούμενων  (εκ των οποίων από το σύνολο των  1350 ατόμων 

οι 933 ήταν γυναίκες και οι 417 άνδρες, ενώ στην ηλικία των 18-24 άνηκαν οι 972 

και οι 378 άνηκαν στην ηλικιακή ομάδα 25-29) ενώ ποσοστό που αντιστοιχεί στο 

21,77% είχε επαγγελματική εμπειρία από 1-3 χρόνια (269 γυναίκες και 152 άντρες, 

234 άτομα 18-24 ετών και 187 άτομα 25-29 ετών). Τέλος, το 6,31% των 

συμμετεχόντων είχε επαγγελματική εμπειρία 4-7 χρόνια (85 γυναίκες, 37 άντρες, 48 

άτομα 18-24 ετών και 74 άτομα 25-29 ετών) και το 2,12% είχε επαγγελματική 

εμπειρία περισσότερη από 7 έτη (24 γυναίκες, 17 άντρες, 14 άτομα 18-24 ετών και 

27 άτομα 25-29 ετών).  

Ο βαθμός συνάφειας της επαγγελματικής εμπειρίας των ωφελούμενων με τη Δράση 

ήταν  υψηλός ως πολύ υψηλός σε ποσοστό 28,59% ( 27,23% γυναίκες από το 

σύνολο των 1311 γυναικών που συμμετείχαν στο συνολικό δείγμα και  31,46% 

άντρες από το σύνολο των 623 αντρών που συμμετείχαν στο δείγμα) ενώ από 

μέτριος ως πολύ χαμηλός αξιολογήθηκε από το 71,41% ( 72,77% γυναίκες, ήτοι 954 

γυναίκες και   68,54% άντρες, ήτοι 427 άντρες). Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες 

18-24 και 25-29 ετών ποσοστό της τάξεως του 25,47% από το σύνολο των 1268 

ατόμων ηλικίας 18-24 και 34,53% αντίστοιχα από το σύνολο των  666 ατόμων που 

άνηκαν στην ηλικιακή ομάδα 25-29 πίστευαν ότι ο βαθμός συνάφειας της 

επαγγελματικής τους εμπειρίας με τη Δράση ήταν υψηλός έως πολύ υψηλός. 

Αντίθετα, ποσοστό της τάξεως του 74,53% ( από το σύνολο των ατόμων ηλικίας 18-

24) και μικρότερο ποσοστό της τάξεως του 65,47% ( από το σύνολο των ατόμων 

ηλικ
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ίας 25-29) θεωρούσαν το βαθμό συνάφειας της επαγγελματικής τους εμπειρίας από 

μέτριο έως πολύ χαμηλό. 

Πριν την υλοποίηση της πράξης, το χρονικό διάστημα ανεργίας των ωφελούμενων 

που παρέμεναν άνεργοι πάνω από 7 μήνες ανέρχεται σε ποσοστό 73,37%, (975 

γυναίκες και 444 άντρες ενώ με βάση την ηλικιακή κατανομή του δείγματος οι 863 

εκ των ερωτηθέντων ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ενώ κατά αντιστοιχία στην 

ηλικιακή ομάδα 25-29 ανήκαν 556 άτομα) ενώ για το χρονικό διάστημα ανεργίας 4-

7 μηνών ανέρχεται σε 16,80%  (212 γυναίκες και 113 άντρες ενώ με βάση την 

ηλικιακή κατανομή του δείγματος οι 251 εκ των ερωτηθέντων ανήκαν στην ηλικιακή 

ομάδα 18-24 ενώ κατά αντιστοιχία στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ανήκαν 74 άτομα)  

και αυτό των 1- 3 μηνών ανεργίας ανέρχεται σε 7,55%  (93γυναίκες και 53 άντρες 

ενώ με βάση την ηλικιακή κατανομή του δείγματος οι118 εκ των ερωτηθέντων 

ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ενώ κατά αντιστοιχία στην ηλικιακή ομάδα 25-

29 ανήκαν 28 άτομα). Σημειώνεται ότι, χρονικό διάστημα ανεργίας λιγότερο του 

ενός μηνός, παρουσίασε το 2,28% των ωφελούμενων (8 άτομα 25-29 ετών και 36 

άτομα 18-24 ετών, 31 γυναίκες και 13 άντρες). 

Επιπρόσθετα, όσον αφορά το σύνολο των μειονεκτούντων ατόμων του δείγματος 

από το σύνολο των 1934 ατόμων μόνο οι 27 ανήκαν σε μειονεκτική ομάδα (11 

γυναίκες και 16 άντρες), εκ των οποίων οι 11 ήταν 18-24 ετών και οι 2 ήταν 25-29 

ετών. Από το σύνολο των μειονεκτούντων οι 13 ανήκαν στην κατηγορία των 

μεταναστών συμμετεχόντων αλλοδαπής προέλευσης (4 γυναίκες και 9 άντρες) και 

οι 14 στους συμμετέχοντες με αναπηρία ( 7 γυναίκες και 7 άντρες). Όσον αφορά την 

ανάλυσή τους ανά ηλικιακή ομάδα, 19 ήταν 18-24 ετών και οι 8 ήταν 25-29 ετών..  
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Διάγραμμα 4-154 Επαγγελματική εμπειρία,  Χρονική διάρκεια ανεργίας και ανάλυση μειονεκτουσών 
ομάδων  πριν την υλοποίηση της πράξης (σύνολο δράσεων) 

 

Ως προς το ζήτημα της προσφοράς εργασίας μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής 

των ωφελούμενων στη Δράση, το 17,63% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έλαβε 

κάποια προσφορά ενώ το 82,26% απάντησε ότι δεν έλαβε καμία προσφορά, ενώ το 

0,10% δεν απάντησαν. Από το σύνολο των ατόμων που έλαβαν προσφορά οι 241 

ήταν γυναίκες και οι 100 άνδρες, ενώ οι 215 ήταν από 18-24 ετών και οι 126 ήταν 

από 25-29 ετών. Από το σύνολο των ατόμων που δεν έλαβαν προσφορά οι 1068 

ήταν γυναίκες ενώ οι 523 ήταν άνδρες, ενώ οι 1051 άνηκαν στην ηλικιακή ομάδα 

18-24 ετών και οι 540 άνηκαν στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών. 

Αναφορικά με το πότε εκδηλώθηκε η προσφορά εργασίας ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Μετά την πρόωρη αποχώρησή σας από το πρόγραμμα (4,69% εκ των 

ερωτηθέντων, 14 γυναίκες, 2 άνδρες, 12 από 18-24 ετών και 4 από 25-29 

ετών). 

 Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος (64,22% εκ των 

ερωτηθέντων, 152 γυναίκες, 67 άνδρες, 139 από 18-24 ετών και  80 από 25-

29 ετών). 

 1-3 μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος (15,54% εκ των 

ερωτηθέντων, 33 γυναίκες, 20 άνδρες, 34 από 18-24 ετών και  19 από 25-29 

ετών). 

 4-6 μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος (15,54% εκ των 

ε
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ρωτηθέντων, 42 γυναίκες, 11 άνδρες, 30 από 18-24 ετών και  23 από 25-29 

ετών). 

 

Εμβαθύνοντας στα χαρακτηριστικά της προσφοράς εργασίας προς τους 

ωφελούμενους της Δράσης προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 Το 70,67% έλαβε προσφορά εργασίας από την επιχείρηση της 

πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης (169 γυναίκες, 72 άνδρες, 147 

ηλικίας από 18-24 ετών και 94 ηλικίας από 25-29 ετών), ενώ το 29,33% από 

άλλη επιχείρηση  (72 γυναίκες, 28 άνδρες, 68 ηλικίας από 18-24 ετών και32 

ηλικίας από 25-29 ετών). 

 Το 43,99% των προσφορών αφορούσαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου,  εκ 

των οποίων το 89,33% ήταν χρονικής διάρκειας έως 6 μηνών, το 10,67% ήταν 

χρονικής διάρκειας από 7 έως 11  μηνών. Συμβάσεις αορίστου χρόνου 

αφορούσε το 56,01% (130 γυναίκες και 61 άνδρες, ενώ 120 εκ των 

ερωτηθέντων με σύμβαση αορίστου χρόνου άνηκαν στην ηλικιακή ομάδα 

18-24 και οι 71 άνηκαν στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών) οι οποίες με 

ποσοστό 57,07% αφορούσαν πλήρη απασχόληση, ενώ το 35,08% αφορούσε 

συμβάσεις με μερική καθημερινή απασχόληση, το 4,19% αφορούσε σε 

συμβάσεις με μερική εκ περιτροπής απασχόληση σε συγκεκριμένες μέρες, 

ενώ τέλος ποσοστό 5,28% αποτελούσε εποχική απασχόληση και το 0,29% 

άλλου είδους απασχόληση. Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου σε ποσοστό ήταν 

οχτάωρες και αφορούσαν σε πενταήμερη εργασία. 

Τέλος, η μισθολογική αμοιβή των προσφερόμενων θέσεων κυμαινόταν: 

 μεταξύ 301-600€ σε ποσοστό 54,55% εκ των οποίων ορισμένου χρόνου ήταν 

οι 90 θέσεις και 96 ήταν οι αορίστου. Από το σύνολο των θέσεων με μισθό 

301-600€, 115 θέσεις προσφέρθηκαν σε άτομα ηλικιακής ομάδας από 18-24 

ετών και οι 71 θέσεις σε άτομα 25-29 ετών. 

 με μισθό λιγότερο από 300€ σε ποσοστό 22,87% των ερωτηθέντων εκ των 

οποίων 33 θέσεις ήταν θέσεις ορισμένου χρόνου ενώ 45 θέσεις ήταν θέσεις 

αορίστου χρόνου, επιπρόσθετα, από το σύνολο των συγκεκριμένων θέσεων 

52 θέσεις αφορούσαν άτομα ηλικίας από 18-24 ετών, ενώ 26 θέσεις 

αφορούσαν άτομα ηλικίας από 25-9 ετών.  

 με μισθό από 601-800€ σε ποσοστό 8,21%, εκ των οποίων ορισμένου χρόνου 

ήταν οι 9 θέσεις και 19 ήταν οι αορίστου. Από το σύνολο των θέσεων 15 

θέσεις προσφέρθηκαν σε άτομα ηλικιακής ομάδας από 18-24 ετών και οι 13 

θέσεις σε άτομα 25-29 ετών. 

 με μισθό από 801-1000€ δύο εκ των ερωτηθέντων με σύμβαση ορισμένου 

χρόνου εκ των οποίων ο ένας άνηκε στην ηλικιακή ομάδα 18-24 και ο άλλος στην 

ηλικιακή ομάδα 25-9 ετών. 
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 Με μισθό από 1.001-1.500€, απάντησε ένας εκ των ερωτηθέντων ο οποίος 

.άνηκε στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών και αφορούσε σύμβαση αορίστου 

χρόνου. 

 Με μισθό 1.501€ και πάνω ομοίως απάντησε ένας εκ των ερωτηθέντων 

ηλικίας 18-24 και αφορούσε σε θέση αορίστου χρόνου. 

Σημειώνεται ότι ποσοστό της τάξεως του 13,20% εκ των ερωτηθέντων δεν απάντησε 

στην παρούσα ερώτηση. 

Διάγραμμα 4-155 Προσφορά Εργασίας και Χαρακτηριστικά της (σύνολο Δράσεων) 

 

Σε ότι αφορούσε τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα της προσφερόμενης θέσης 

εργασίας: 

 το 48,39% των θέσεων απαιτούσε Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ( 

66,06% άτομα από 18-24 ετών και 33,94% άτομα από 25-29 ετών). Από το 

σύνολο των θέσεων εργασίας Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το 

48,48% αφορούσε σε θέσεις ορισμένου χρόνου και το 51,52% σε θέσεις 

αορίστου χρόνου.  

 Το 22,87% των θέσεων απαιτούσε Δευτεροβάθμια [Σχολή επαγγελματικής 

κ
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ατάρτισης, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Α’ κύκλου] ( 64,10% άτομα από 18-24 ετών και 35,90% 

άτομα από 25-29 ετών). Από το σύνολο των θέσεων εργασίας 

«Δευτεροβάθμια [Σχολή επαγγελματικής κατάρτισης, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Α’ κύκλου] 

το 39,74% αφορούσε σε θέσεις ορισμένου χρόνου και το 60,26% σε θέσεις 

αορίστου χρόνου.  

 Το 28,15% των θέσεων απαιτούσε  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΤΕΙ/ΑΕΙ) 

(57,29% άτομα από 18-24 ετών και 42,71% άτομα από 25-29 ετών). Από το 

σύνολο των θέσεων εργασίας  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΤΕΙ/ΑΕΙ) το 

40,63% αφορούσε σε θέσεις ορισμένου χρόνου και το 59,38% σε θέσεις 

αορίστου χρόνου.  

 Το 0,29% απαιτούσε μεταπτυχιακό . Η συγκεκριμένη θέση ήταν αορίστου 

χρόνου και αφορούσε την ηλικιακή ομάδα 25-29. 

 Το 0,29% απαιτούσε άλλα εκπαιδευτικά τυπικά προσόντα και ήταν θέση 

αορίστου χρόνου στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών. 

Σε ότι αφορά τα ειδικά προσόντα των προσφερόμενων θέσεων, οι γνώσεις 

χειρισμού Η/Υ (38,12%) αποτελέσαν τις συνηθέστερες απαντήσεις με το 48,46% να 

αφορά σε θέσεις ορισμένου χρόνου και το 51,54% θέσεις αορίστου χρόνου ( 61,54% 

άτομα 18-24 και το 38,46% άτομα 25-29 ετών), ενώ το 24,93% αφορούσε γνώσεις 

ξένων γλωσσών με το 47,06% αφορούσε σε θέσεις ορισμένου χρόνου και το 52,94% 

θέσεις αορίστου χρόνου ( 52,994% άτομα από 18-24 και 47,06% άτομα από 25-29 

ετών) και το υπόλοιπο 36,36% γνώσεις λοιπών ειδικών προσόντων (45 θέσεις 

ορισμένου χρόνου και 79 αορίστου, ενώ 88 αφορούσαν σε άτομα 18-24 ετών και 36 

άτομα 25-29 ετών), ενώ 0,59% δεν απαιτούσαν κάποιο ειδικό προσόν.  

 

Διάγραμμα 4-156 Εκπαιδευτικά Τυπικά και Ειδικά Προσόντα (Σύνολο Δράσεων) 

 

Ως προς το ζήτημα της συνάφειας μεταξύ προσφερόμενης θέσης εργασίας και του 

αντικειμένου της κατάρτισης, το 42,23% τη χαρακτήρισε ως υψηλή ( από το σύνολο 

των αντίστοιχων απαντήσεων το 43,75% αφορούσε σε συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου ενώ το 56,25% αφορούσε σε θέσεις αορίστου χρόνου). Επίσης, από το 

σύν
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ολο των ερωτηθέντων που χαρακτήρισε τη συνάφεια της θέσης με το αντικείμενο 

της κατάρτισης ως υψηλή οι 97 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ενώ οι 

υπόλοιποι 47 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 25—29 ετών. Εν συνεχεία ακολουθεί με 

ποσοστό της τάξεως του 12,61% όσοι θεώρησαν τη συνάφεια της προσφερόμενης 

θέσης εργασίας και του αντικειμένου κατάρτισης πολύ υψηλή ( από το σύνολο των 

αντίστοιχων απαντήσεων το 37,21% αφορούσε σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου 

ενώ το 62,79% αφορούσε σε θέσεις αορίστου χρόνου). Από το σύνολο των 

ερωτηθέντων που χαρακτήρισε τη συνάφεια της θέσης με το αντικείμενο της 

κατάρτισης ως πολύ υψηλή οι 23 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ενώ οι 

υπόλοιποι 20 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 25—29 ετών. Το 16,42% των 

συμμετεχόντων που κλήθηκαν να απαντήσουν βαθμολόγησε ως χαμηλή έως πολύ 

χαμηλή τη συνάφεια (27 με σύμβαση ορισμένου χρόνου ενώ 29 είχαν σύμβαση 

αορίστου χρόνου και επιπρόσθετα οι 39 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-24 και οι 

17 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών). Τέλος, ένα επιπλέον 28,74% τη 

χαρακτήρισε ως μέτρια (44 με σύμβαση ορισμένου χρόνου και 54 με σύμβαση 

αορίστου χρόνου, ενώ επιπρόσθετα οι 56 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-24 και οι 

42 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών).  

Σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος, 57,48% ( εκ των οποίων τα 91 άτομα 

με σύμβαση ορισμένου χρόνου και τα 105 είχαν σύμβαση αορίστου χρόνου και οι 

126 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-24 και οι 70 στην ηλικιακή ομάδα 25-29) 

απάντησε ότι η επιχείρηση δήλωσε πρόθυμη να παράσχει πρόσθετη κατάρτιση, ενώ 

το υπόλοιπο 42,52% (εκ των οποίων τα 59 άτομα ήταν με σύμβαση ορισμένου 

χρόνου και τα 86 ήταν με σύμβαση αορίστου χρόνου και οι 89 ανήκαν στην ηλικιακή 

ομάδα 18-24 και οι 56 στην ηλικιακή ομάδα 25-29) έδωσε αρνητική σχετική 

απάντηση. 
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Διάγραμμα 4-157 Συνάφεια θέσης με αντικείμενο κατάρτισης (Σύνολο Δράσεων) 

 

Στο ζήτημα της καταλληλότητας της προσφοράς εργασίας αναφορικά με τα 

προσωπικά τους χαρακτηριστικά, οι ερωτώμενοι έδωσαν τις ακόλουθες 

απαντήσεις: 

 66,57% (95 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου και 136 άτομα με 

σύμβαση αορίστου χρόνου) βαθμολόγησε θετικά (υψηλός βαθμός 57,77% 

και 8,80% πολύ υψηλός βαθμός) την καταλληλότητα της θέσης αναφορικά 

με την ηλικία τους, εκ των οποίων οι 146 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των 

18-24 ετών και οι 81 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών,  

 53,96%  (74 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου και 110 άτομα με 

σύμβαση αορίστου χρόνου)  βαθμολόγησε θετικά (υψηλός βαθμός 46,33% 

και 7,62% πολύ υψηλός βαθμός) την αναφορικά με τις εργασιακές ανάγκες, 

εκ των οποίων οι  124 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των 18-24 ετών και οι 60 

ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών, 

 45,75%  (59 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου και 97 άτομα με σύμβαση 

αορίστου χρόνου)  βαθμολόγησε θετικά (υψηλός βαθμός 38,42% και 7,33% 

πολύ υψηλός βαθμός) αναφορικά με το επίπεδο σπουδών, εκ των οποίων οι  

106 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των 18-24 ετών και οι 50 ανήκαν στην 

ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών, 

 46,63% (59 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου και 100 άτομα με 

σύμβαση αορίστου χρόνου)  βαθμολόγησε θετικά(υψηλός βαθμός 40,47% 

και 6,16% πολύ υψηλός βαθμός) αναφορικά με την προηγούμενη εμπειρία, 

εκ των οποίων οι  105 άνηκαν στην ηλικιακή ομάδα των 18-24 ετών και οι 54 

άνηκαν στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών, 

 53,67% (73 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου και 110 άτομα με 
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σύμβαση αορίστου χρόνου) βαθμολόγησε θετικά (υψηλός βαθμός 43,40% 

και 10,26% πολύ υψηλός βαθμός) αναφορικά με τον προηγούμενο χρόνο 

σπουδών εκ των οποίων οι  117 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των 18-24 

ετών και οι 66 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών, 

 Οι υπόλοιπες απαντήσεις ανά κατηγορία κυμάνθηκαν μεταξύ μετρίου 

βαθμού και χαμηλού βαθμού καταλληλότητας. Η εκτίμηση της 

καταλληλότητας της θέσης εργασίας με το επίπεδο σπουδών και με την 

προηγούμενη εμπειρία, ήταν το στοιχείο που συγκέντρωσε τις περισσότερες 

αρνητικές αναφορές, τόσο σε σχέση με τις θέσεις ορισμένου όσο και 

αορίστου χρόνου 
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Διάγραμμα 4-158 Καταλληλότητα της προσφοράς εργασίας (Σύνολο Δράσεων) 
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Η αξιολόγηση του βαθμού σημασίας των χαρακτηριστικών προσφοράς εργασίας 

στόχευσε στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών εκείνων που επηρέασαν την 

απόφαση αποδοχής ή μη της προσφοράς εργασίας από τους ωφελούμενους.  

Τα χαρακτηριστικά που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών κρίσεων 

(βαθμολόγηση σημασίας κριτηρίου ως υψηλού ή πολύ υψηλού) ήταν: 

 η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας (86,22%, 129 με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου και 165 με σύμβαση αορίστου χρόνου, 178 άτομα 18-24 

ετών και 116 άτομα 25-29 ετών) (26,69% πολύ ψηλό, 59,53% υψηλό), 

  η βασική υγειονομική ασφάλιση (86,22%, 128 με σύμβαση ορισμένου 

χρόνου και 166 με σύμβαση αορίστου χρόνου, 179 άτομα 18-24 ετών και 

115 άτομα 25-29 ετών)) (23,46% πολύ ψηλό, 62,76% υψηλό),  

 το εργασιακό περιβάλλον (85,63%, 126 με σύμβαση ορισμένου χρόνου και 

166 με σύμβαση αορίστου χρόνου, 181 άτομα 18-24 ετών και 111 άτομα 25-

29 ετών) (23,75% πολύ υψηλό και 61,88 % υψηλό),  

 ο τόπος εργασίας (82,11%, 124 με σύμβαση ορισμένου χρόνου και 156 με 

σύμβαση αορίστου χρόνου, 176 άτομα 18-24 ετών και 104 άτομα 25-29 

ετών)) (27,27% πολύ υψηλό και 54,84% υψηλό),  

 οι προοπτικές εξέλιξης (77,13%, 118 με σύμβαση ορισμένου χρόνου και 145 

με σύμβαση αορίστου χρόνου, 164 άτομα 18-24 ετών και 99 άτομα 25-29 

ετών)) (24,63% πολύ υψηλό και 52,49 % υψηλό),  

 το ύψος των αποδοχών (75,95%, 110 με σύμβαση ορισμένου χρόνου και 

149 με σύμβαση αορίστου χρόνου, 160 άτομα 18-24 ετών και 99 άτομα 25-

29 ετών)) (20,23% πολύ ψηλό, 55,72% υψηλό),  

  το ωράριο  (71,55%, 114 με σύμβαση ορισμένου χρόνου και 130 με 

σύμβαση αορίστου χρόνου, 162 άτομα 18-24 ετών και 82 άτομα 25-29 

ετών)) (16,13% πολύ υψηλό και 55,43 % υψηλό),  

 ο τύπος της απασχόλησης (70,38%, 103 με σύμβαση ορισμένου χρόνου και 

107 με σύμβαση αορίστου χρόνου, 146 άτομα 18-24 ετών και 94 άτομα 25-

29 ετών)) (15,84% πολύ υψηλό και 54,55 % υψηλό),  

 η σύνδεση με τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα (63,34%, 98 με 

σύμβαση ορισμένου χρόνου και 118 με σύμβαση αορίστου χρόνου, 141 

άτομα 18-24 ετών και 75 άτομα 25-29 ετών)) (15,25% πολύ υψηλό και 48,09 

% υψηλό), 

  η αναγνώριση πρότερης εργασιακής εμπειρίας (62,46%, 88 με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου και 125 με σύμβαση αορίστου χρόνου, 137 άτομα 18-24 

ετών και 76 άτομα 25-29 ετών)) (10,26% πολύ υψηλό και 52,20% υψηλό). 
 

 Τέλος, ακολούθησαν οι πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές (58,06%) (11,14% 

πολύ υψηλό και 46,92% υψηλό), οι πρόσθετες υγειονομικές παροχές (58,65%) 

(
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9,97% πολύ υψηλό και 48,68% υψηλό) ενώ μικρότερης βαρύτητας κρίθηκαν οι 

πρόσθετες παροχές σε είδος (50,73%) (7,04% πολύ υψηλό και 43,70% υψηλό). 

Διάγραμμα 4-159 Χαρακτηριστικά που επηρέασαν την απόφαση αποδοχής ή μη της προσφοράς 
εργασίας (Σύνολο Δράσεων) 

 

Σε σχετικό ερώτημα, το 50,73% απάντησε ότι θα αποδεχόταν την προσφερόμενη 

θέση εργασίας ακόμη και αν δεν πληρούσε όλους τους σημαντικούς παράγοντες, 

ενώ το 49,27% απάντησε ότι δε θα την αποδεχόταν εφόσον δε τους πληρούσε.  

Διάγραμμα 4-160 Βαθμός Ικανοποίησης Προσφοράς (Σύνολο Δράσεων) 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να αποδώσουν το βαθμό 

ικανοποίησης τους από την προσφορά εργασίας που τους έγινε όπου το 46,63% (64 

άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου και 95 με σύμβαση αορίστου χρόνου και 100 

άτομα ηλικίας 18-24 ετών και 59 ηλικίας 25-29 ετών) απέδωσε υψηλό βαθμό 

ικανοποίησης και το 11,73% πολύ υψηλό βαθμό (16 άτομα με σύμβαση ορισμένου 

χρόνου και 24 με σύμβαση αορίστου χρόνου, 24 άτομα ηλικίας από 18-24 ετών και 

16 άτομα ηλικίας από 25-29 ετών)).  

Στη συνέχεια, εξετάστηκαν τα αποτελέσματα της προσφερόμενης θέσης εργασίας. 

Το 78,59% των συμμετεχόντων αποδέχτηκε τη θέση εργασίας που τους 
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προσφέρθηκε ( 113 συμβάσεις ορισμένου χρόνου και 155 αορίστου χρόνου και με 

βάση την ηλικιακή κατανομή 167 ηλικίας από 18-24 ετών και 101 ηλικίας από 25-29 

ετών), ενώ το 21,41% (48 άτομα ηλικίας από 18-24 ετών και 25 άτομα ηλικίας από 

25-29 ετών). 

Από ωφελούμενους που αποδέχτηκαν τη θέση, το σύνολο (48,13%) δεν εργάζεται 

ακόμα σε αυτή (82 άτομα ηλικίας από 18-24 ετών και 57 ηλικίας από 25-29 ετών.  

Σε ότι αφορά τη σημερινή εργασιακή τους κατάσταση, από τους ωφελούμενους που 

δέχτηκαν προσφορά εργασίας μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα το 55,72% 

εργάζονται(με βάση τον τύπο της σύμβασης οι 63 ήταν με σύμβαση αορίστου 

χρόνου και οι 127 με σύμβαση αορίστου χρόνου και με βάση την ηλικιακή 

κατανομή οι 121 άνηκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών και οι 69 άνηκαν στην 

ηλικιακή ομάδα των 25-29 ετών) και το 39,59% ήταν άνεργοι εγγεγραμμένοι ή μη 

στον ΟΑΕΔ και αναζητούσαν εργασία (84 ήταν 18-24 ετών και οι 51 ήταν 25-29 

ετών). Στην περίπτωση τόσο αυτών που έχουν λάβει όσο και αυτών που δεν έχουν 

λάβει προσφορά εργασίας και ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-24 μετά τη 

συμμετοχή τους στις δράσεις, ποσοστό 29,89% εργάζονται (39,58% εκ των 

εργαζομένων ήταν απόφοιτοι λυκείου, οι 22,96% ήταν απόφοιτοι ΙΕΚ/ ιδ. 

Κολλεγίου, το 33,51% ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και το 3,17% ήταν κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου, ενώ μόλις το 0,26% και 0,53% ήταν απόφοιτοι δημοτικού και 

γυμνασίου αντίστοιχα), το 60,02% των ωφελούμενων αναζητά εργασία και είναι 

εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ (50,46% εκ των ανέργων ήταν απόφοιτοι λυκείου, 

οι 22,21% ήταν απόφοιτοι ΙΕΚ/ ιδ. Κολλεγίου, το 22,08% ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 

και το 0,79% ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, ενώ μόλις το 0,13% και 4,34% 

ήταν απόφοιτοι δημοτικού και γυμνασίου αντίστοιχα), το 3,23% είναι άνεργοι μη 

εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ (48,78% εκ των ανέργων ήταν απόφοιτοι λυκείου, οι 

29,27% ήταν απόφοιτοι ΙΕΚ/ ιδ. Κολλεγίου, το 19,51% ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ενώ 

μόλις το 2,44% ήταν απόφοιτοι γυμνασίου αντίστοιχα), και το 2,37% είναι 

αυτοαπασχολούμενοι  (56,67% εκ των αυτοαπασχολούμενων ήταν απόφοιτοι 

λυκείου, οι 23,33% ήταν απόφοιτοι ΙΕΚ/ ιδ. Κολλεγίου, το 10% ήταν απόφοιτοι 

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και ομοίως το 10%  ήταν απόφοιτοι γυμνασίου). 

Στην περίπτωση τόσο αυτών που έχουν λάβει όσο και αυτών που δεν έχουν λάβει 

προσφορά εργασίας και ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25-29 μετά τη συμμετοχή 

τους στις δράσεις, ποσοστό 19,87% εργάζονται (28,57% εκ των εργαζομένων ήταν 

απόφοιτοι λυκείου, οι 23,02% ήταν απόφοιτοι ΙΕΚ/ ιδ. Κολλεγίου, το 41,67% ήταν 

απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και το 4,76% ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, ενώ μόλις το 

1,98% ήταν απόφοιτοι γυμνασίου), το 28,55% των ωφελούμενων αναζητά εργασία 

και είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ (40,33% εκ των ανέργων ήταν απόφοιτοι 

λυκείου, οι 27,07% ήταν απόφοιτοι ΙΕΚ/ ιδ. Κολλεγίου, το 25,97% ήταν απόφοιτοι 

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και το 3,04% ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, ενώ μόλις το 3,59% ήταν 

από
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φοιτοι ι γυμνασίου), ενώ το 1,42% είναι άνεργοι μη εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ 

(38,89% εκ των ανέργων ήταν απόφοιτοι λυκείου, οι 22,22% ήταν απόφοιτοι ΙΕΚ/ ιδ. 

Κολλεγίου, το 27,78% ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και το 11,11% ήταν κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου), και το 1,18% είναι αυτοαπασχολούμενοι (33,33% εκ των 

αυτοαπασχολούμενων ήταν απόφοιτοι λυκείου, οι 6,67% ήταν απόφοιτοι ΙΕΚ/ ιδ. 

Κολλεγίου και το 60% ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ). 

Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο ποιότητας της εργασίας αποτελεί το γεγονός ότι το 

45,48% των ωφελούμενων που εργάζονται αναζητούν εργασία εκ των οποίων οι 

181 ήταν από 18-24 ετών και οι 106 ήταν από 25-29 ετών.  

Διάγραμμα 4-161 Αποτέλεσμα Προσφοράς Εργασίας (Σύνολο Δράσεων) 

 

Αξιολογώντας το βαθμό ικανοποίησης τους από την τρέχουσα θέση εργασίας τους 

συγκριτικά με την θέση που τους προσφέρθηκε είτε αμέσως μετά τη συμμετοχή 

τους στην ΠΑΝ είτε σε άλλη χρονικό στιγμή, οι ερωτώμενοι που εργάζονται 

απάντησαν ότι αυτή είναι ίδια, καλύτερη ή πολύ καλύτερη: 

 13,15% πολύ καλύτερη (38 άτομα ηλικίας 18-24 ετών και 45 άτομα ηλικίας 

25-29 ετών) και 33,12% καλύτερη (127 ηλικίας 18-24 ετών και 82 ηλικίας 25-

29 ετών) ως προς τον τόπο 

 9,03% πολύ καλύτερη (31 άτομα ηλικίας 18-24 ετών και 26 άτομα ηλικίας 

25-29 ετών) και 29,79% καλύτερη (114 ηλικίας 18-24 ετών και 74 ηλικίας 25-

29 ετών)  ως προς το ωράριο,  

 9,98% πολύ καλύτερη (31 άτομα ηλικίας 18-24 ετών και 32 άτομα ηλικίας 

25-29 ετών) και 35,66% καλύτερη (142 ηλικίας 18-24 ετών και 83 ηλικίας 25-

29 ετών) ως προς τις προοπτικές εξέλιξης, 

 8,87% πολύ καλύτερη (28 άτομα ηλικίας 18-24 ετών και 28 άτομα ηλικίας 

25-29 ετών) και 29,95% καλύτερη (121 ηλικίας 18-24 ετών και 68 ηλικίας 25-

29 ετών) ως προς τα επαγγελματικά προσόντα,  

 11,25% πολύ καλύτερη (38 άτομα ηλικίας 18-24 ετών και 33 άτομα ηλικίας 

25-29 ετών) και 31,22% καλύτερη (121 ηλικίας 18-24 ετών και 76 ηλικίας 25-

29 ετών) ως προς τις αποδοχές,  

78,59%

21,41%

33. Αποδεχτήκατε την θέση

1. Ναι 2. Όχι

48,13%

51,87%

35. Εργαζεσθε ακόμη στην ίδια

1. Ναι 2. Όχι
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 7,61% πολύ καλύτερη (28 άτομα ηλικίας 18-24 ετών και 20 άτομα ηλικίας 

25-29 ετών) και 29,79% καλύτερη (113 ηλικίας 18-24 ετών και 75 ηλικίας 25-

29 ετών)  ως προς τον τύπο απασχόλησης,  

 7,45% πολύ καλύτερη (30 άτομα ηλικίας 18-24 ετών και 17 άτομα ηλικίας 

25-29 ετών) και 31,06% καλύτερη (115 ηλικίας 18-24 ετών και 81 ηλικίας 25-

29 ετών)  ως προς την υγειονομική ασφάλιση,  

 8,87% πολύ καλύτερη (37 άτομα ηλικίας 18-24 ετών και 19 άτομα ηλικίας 

25-29 ετών) και 25,83% καλύτερη (100 ηλικίας 18-24 ετών και 63 ηλικίας 25-

29 ετών)  ως προς την υγιεινή,  

 10,30% πολύ καλύτερη (44 άτομα ηλικίας 18-24 ετών και 21 άτομα ηλικίας 

25-29 ετών) και 28,21% καλύτερη (104 ηλικίας 18-24 ετών και  74 ηλικίας 25-

29 ετών) ως προς το εργασιακό περιβάλλον,  

 6,66% πολύ καλύτερη (29 άτομα ηλικίας 18-24 ετών και 13 άτομα ηλικίας 

25-29 ετών) και 27,42% καλύτερη (103 ηλικίας 18-24 ετών και 70 ηλικίας 25-

29 ετών)  ως προς την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας,  

 7,61% πολύ καλύτερη (31 άτομα ηλικίας 18-24 ετών και 17 άτομα ηλικίας 

25-29 ετών) και 28,37% καλύτερη (106 ηλικίας 18-24 ετών και 73 ηλικίας 25-

29 ετών)  ως προς τις πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές,  

 6,66% πολύ καλύτερη (26 άτομα ηλικίας 18-24 ετών και 16 άτομα ηλικίας 

25-29 ετών) και 27,10% καλύτερη (106 ηλικίας 18-24 ετών και 65 ηλικίας 25-

29 ετών)  ως προς τις πρόσθετες υγειονομικές παροχές και  

 5,23% πολύ καλύτερη (23 άτομα ηλικίας 18-24 ετών και 10 άτομα ηλικίας 

25-29 ετών) και 21,87% καλύτερη (86 ηλικίας 18-24 ετών και 52 ηλικίας 25-

29 ετών)  ως προς τις πρόσθετες παροχές σε είδος.  

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω Διάγραμμα, στη συντριπτική πλειοψηφία οι 

συνθήκες εργασίας θεωρούνται ίδιες, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις χειρότερες ή 

πολύ χειρότερες. 
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Διάγραμμα 4-162 Εργασιακή Κατάσταση Λαμβανόντων Προσφοράς και Βαθμός Ικανοποίησης 
Σημερινής Εργασιακής Κατάστασης (Σύνολο Δράσεων) 

 

Σε ότι αφορά τα στοιχεία της έρευνας που αφορούν στο βαθμό ικανοποίησης από 

τη συμμετοχή των ωφελούμενων στη Δράση, οι ωφελούμενοι απάντησαν 

ερωτήματα αναφορικά με το βαθμό βοήθειας ένταξής τους στην αγορά εργασίας. 

Θετικά εκφράστηκε ποσοστό 8,84% (πολύ υψηλός βαθμός βοήθειας εκ των οποίων 

116 ήταν γυναίκες και 55 άντρες, ενώ 99 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-24 και 72 

στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών), και 30,66% (υψηλός βαθμός βοήθειας, εκ των 

οποίων 378 ήταν γυναίκες και 215 άντρες, ενώ 385 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-

24 και 208 στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών).  

Τη βοήθεια χαρακτήρισε μέτρια ποσοστό 38,88% (εκ των οποίων 521 ήταν γυναίκες 

και 231 άντρες, ενώ 518 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-24 και 234 στην ηλικιακή 

ομάδα 25-29 ετών), χαμηλή ποσοστό 15,36% (εκ των οποίων 211 ήταν γυναίκες και 

86 άντρες, ενώ 200 άνηκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-24 και 97 στην ηλικιακή ομάδα 

25-29 ετών) και ποσοστό 6,26% ως πολύ χαμηλή (εκ των οποίων 85 ήταν γυναίκες 

και 36 άντρες, ενώ 66 άνηκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-24 και 55 στην ηλικιακή 

ομάδα 25-29 ετών).  

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δεν φαίνεται να επηρεάζει σοβαρά την άποψη που 

εκφράστηκε. 

45,48%

54,52%

39. Αναζητάτε εργασία ενώ εργάζεσθε (ΣΥΝΟΛΟ: ΑΥΤΩΝ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΛΑΒΕΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

1. Ναι 2. Όχι
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Τόπος εργασίας Ωράριο Προοπτικές 
εξέλιξης

Σύνδεση με 
εκπαιδευτικά 

και 
επαγγελματικά 

προσόντα

Ύψος αποδοχών Τύπος 
απασχόλησης

Βασική 
υγειονομική 

ασφάλιση

Τήρηση 
κανόνων 

υγιεινής και 
ασφάλειας

εργασιακό 
περιβάλλον

αναγνώρισης 
πρότερης 

εργασιακής 
εμπειρίας

Πρόσθετες 
ασφαλιστικές 

παροχές

Πρόσθετες 
υγειονομικές 

παροχές

Πρόσθετες 
παροχές σε 

είδος

13,15% 9,03% 9,98% 8,87% 11,25% 7,61% 7,45% 8,87% 10,30% 6,66% 7,61% 6,66% 5,23%

33,12%
29,79%

35,66%
29,95%

31,22%
29,79% 31,06% 25,83%

28,21%
27,42% 28,37% 27,10%

21,87%

49,76%
53,57%

48,34%
54,52% 51,35%

56,26%
59,11% 63,55% 58,48%

62,44% 60,70% 63,71%
69,57%

0,32% 0,16% 0,32% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,32% 0,32% 0,32% 0,16% 0,48%

Βαθμός ικανοποίησης σε σχέση με:

1. Πολύ καλύτερος 2. Καλύτερος 3. Ίδιος 4. Χειρότερος 5. Πολύ Χειρότερος

55,72%

2,05%
0,29% 0,00%

0,00% 0,59%

0,59%

1,17%
36,95%

2,64%

38. Εργασιακή κατάσταση αυτών που έχουν λάβει 
προσφορά

1. Εργαζόμενος

2. Αυτοαπασχολούμενος/η

3. Πρακτικά Ασκούμενος-η

4. Παρακολουθώ πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (πχ ΚΕΚ)\

5. Μαθητής/τρια

6. Σπουδαστής/ τρια

7. φοιτητής / τρια

8. Μεταπτυχιακός/η Φοιτητής/ τρια ή υποψήφιος/α Διδάκτωρ

9. Άνεργος/η εγγεγραμμένος/η στον ΟΑΕΔ/ Αναζητώ εργασία

10. Άνεργος μη εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ
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Διάγραμμα 4-163 Βαθμός Βοήθειας Ένταξης στην Αγορά εργασίας (Σύνολο Δράσεων) 

 

Ως προς το βαθμό ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη Δράση, αυτός 

εμφανίζεται υψηλός σε ποσοστό 48,29% (586 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-24 

ετών ενώ οι 348 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των 25-29 ετών. Επίσης οι 612 ήταν 

γυναίκες ενώ οι 322 ήταν άντρες) και μέτριος σε ποσοστό 29,47% (404 ανήκαν στην 

ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών ενώ οι 166 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των 25-29 

ετών. Επίσης οι 401 ήταν γυναίκες ενώ οι 169 ήταν άντρες).  

Το 16,86% θεώρησε πολύ ικανοποιητική τη Δράση (211 ανήκαν στην ηλικιακή 

ομάδα 18-24 ετών ενώ οι 115 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των 25-29 ετών. Επίσης 

οι 224 ήταν γυναίκες ενώ οι  102 ήταν άντρες) σε αντίθεση με ένα αρκετά μικρό 

ποσοστό (5,38%) που εξέφρασε χαμηλή ικανοποίηση (67 ανήκαν στην ηλικιακή 

ομάδα 18-24 ετών ενώ οι 37 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των 25-29 ετών. Επίσης οι 

74 ήταν γυναίκες ενώ οι 30 ήταν άντρες) 

  



 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝ 2018 278 278 

Διάγραμμα 4-164 : Βαθμός Ικανοποίησης από το Πρόγραμμα (Σύνολο Δράσεων) 

 

Τα επιμέρους στοιχεία της Δράσης αναδεικνύουν υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό 

ικανοποίησης των ωφελούμενων ως προς το επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης 

(59,10%), την ενθάρρυνση συμμετοχής  στην θεωρητική κατάρτιση (62,05%), την 

πρακτική χρησιμότητα (56,31%), το εκπαιδευτικό υλικό (58,12%), τους εκπαιδευτές 

(74,15%), την πρακτική άσκηση (68,15%), την εποπτεία της πρακτικής άσκησης 

(64,17%) και τη συμβουλευτική υποστήριξη (70,58%).  

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι καλύτερες επιδόσεις, ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας και 

φύλου, παρουσίασαν οι εκπαιδευτές, η συμβουλευτική υποστήριξη, η πρακτική 

άσκηση και η εποπτεία στην πρακτική άσκηση και η ενθάρρυνση συμμετοχής στην 

θεωρητική κατάρτιση. Οι χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζονται στην πρακτική 

χρησιμότητα της κατάρτισης και το εκπαιδευτικό υλικό.  

Στην περίπτωση των ανδρών συμμετεχόντων, τα ανάλογα ποσοστά που αφορούν 

σε υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το επίπεδο 

θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό 60,67%, την ενθάρρυνση συμμετοχής στην 

θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 64,21%, την πρακτική χρησιμότητα σε ποσοστό 

60,19%, το εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό 59,39%, τους εκπαιδευτές  σε ποσοστό 

76,57%, την πρακτική άσκηση σε ποσοστό 69,98%, την εποπτεία της πρακτικής 

άσκησης σε ποσοστό 66,29% και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε ποσοστό 73,35%.  

Στην περίπτωση των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα, τα ανάλογα 
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ποσοστά που αφορούν σε υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται 

ως προς το επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό 58,35%, την ενθάρρυνση 

συμμετοχής στην θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 61,02%, την πρακτική 

χρησιμότητα σε ποσοστό 54,46%, το εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό 57,51%, τους 

εκπαιδευτές σε ποσοστό 73,00%, την πρακτική άσκηση σε ποσοστό 67,28%, την 

εποπτεία της πρακτικής άσκησης σε ποσοστό 63,16% και τη συμβουλευτική 

υποστήριξη σε ποσοστό 69,26%. 

Στην περίπτωση των συμμετεχόντων από 18-24 ετών, τα ανάλογα ποσοστά που 

αφορούν σε υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το 

επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό 57,33%, την ενθάρρυνση συμμετοχής 

στην θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 61,75%, την πρακτική χρησιμότητα σε 

ποσοστό 56,39%, το εκπαιδευτικό υλικό σε ποσοστό 57,26%, τους εκπαιδευτές  σε 

ποσοστό 76,34%, την πρακτική άσκηση σε ποσοστό 66,96%, την εποπτεία της 

πρακτικής άσκησης σε ποσοστό 66,80% και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε 

ποσοστό 73,66%.  

Στην περίπτωση των συμμετεχόντων από 25-29 ετών που συμμετείχαν στην 

έρευνα, τα ανάλογα ποσοστά που αφορούν σε υψηλό και πολύ υψηλό βαθμό 

ικανοποίησης ανέρχονται ως προς το επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης σε ποσοστό 

62,46%, την ενθάρρυνση συμμετοχής στην θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό 

62,61%, την πρακτική χρησιμότητα σε ποσοστό 56,16%, το εκπαιδευτικό υλικό σε 

ποσοστό 59,76%, τους εκπαιδευτές σε ποσοστό 69,97%, την πρακτική άσκηση σε 

ποσοστό 70,42%, την εποπτεία της πρακτικής άσκησης σε ποσοστό 59,16% και τη 

συμβουλευτική υποστήριξη σε ποσοστό 64,71%. 

 

Το τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε στην αξιολόγηση της 

συμβολής της Δράσης αναφορικά με την αναβάθμιση των επαγγελματικών 

προσόντων. Ως προς το θέμα αυτό, το 81,08% έδωσε θετική απάντηση (η κατανομή 

κατά φύλο έχει ως εξής: 1060 γυναίκες, 508 άντρες ενώ η ηλικιακή κατανομή έχει 

ως εξής: 1040 άτομα ηλικίας 18-24 ετών και 528 άτομα ηλικίας 25-29 ετών), ενώ 

αρνητικά εκφράστηκε το 18,87% (η κατανομή κατά φύλο έχει ως εξής: 250 γυναίκες, 

115 άντρες ενώ η ηλικιακή κατανομή έχει ως εξής: 227 άτομα ηλικίας 18-24 ετών 

και 138 άτομα ηλικίας 25-29 ετών), και το 0,05% δεν απάντησε (1 γυναίκα που 

άνηκε στην ηλικιακή ομάδα των 18-24). 

Διάγραμμα 4-165 Συμβολή Προγράμματος στην Αναβάθμιση Επαγγελματικών Προσόντων (Σύνολο 
Δράσεων) 



 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝ 2018 280 280 

 

Η Συμβολή της Δράσης στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων 

σύμφωνα με τους συμμετέχοντες που έδωσαν θετική απάντηση στην παραπάνω 

ερώτηση, αφορούσε σε ποσοστό 66,20% στη διεύρυνση των γνώσεων τους (η 

κατανομή κατά φύλο έχει ως εξής: 696 γυναίκες, 342 άντρες ενώ η ηλικιακή 

κατανομή έχει ως εξής: 689 άτομα ηλικίας 18-24 ετών και 349 άτομα ηλικίας 25-29 

ετών), και σε ποσοστό 20,41% την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων (η κατανομή 

κατά φύλο έχει ως εξής: 238 γυναίκες, 82 άντρες ενώ η ηλικιακή κατανομή έχει ως 

εξής: 214 άτομα ηλικίας 18-24 ετών και 106 άτομα ηλικίας 25-29 ετών),). Μικρότερα 

ποσοστά συγκέντρωσαν η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων (5,99%) η 

συμβουλευτική υποστήριξη (1,34%), ο επαγγελματικός προσανατολισμός (3,38%) 

και η δικτύωση (1,91%) . 

Τέλος, όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν κατά πόσο ανάλογες 

πρωτοβουλίες είναι χρήσιμο να διεξαχθούν στο μέλλον, το 96,69% απάντησε θετικά 

και μόλις 3,31% αρνητικά. 

4.4 Συμπέρασμα αναφορικά με τη συνολική αποτελεσματικότητα των Δράσεων 

Στα θετικά σημεία των Δράσεων σαφέστατα ξεχωρίζει η αποδοχή τους από την 

συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων, αφού ο γενικότερος βαθμός 

ικανοποίησης για το σύνολο της δράσης, μπορεί να χαρακτηριστεί θετικός (65,15%). 

Παράλληλα, η επιθυμία των συμμετεχόντων για επανάληψη αντίστοιχων δράσεων 

με ποσοστό 96,69% και ο σχετικά ικανοποιητικός βαθμός αποδοχής των ποιοτικών 

στοιχείων της δράσης και η αποδοχή ότι η συμβολή του προγράμματος συμβάλει 

στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων (81,08%) 

συνιστούν θετικό στοιχείο για το σύνολό των Δράσεων της ΠΑΝ. Ομοίως και στην 

προκειμένη περίπτωση προκύπτουν παρόμοια αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο 

φύλου όσο και σε επίπεδο ηλικιακής κατανομής. 

Στα αρνητικά ευρήματα της έρευνας συγκαταλέγεται το χαμηλό ποσοστό των 
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ωφελούμενων που έλαβαν προσφορά απασχόλησης μετά το πέρας της συμμετοχής 

τους στη Δράση, ήτοι από το σύνολο των 1934 ατόμων του δείγματος οι 341 μόνο 

έλαβαν προσφορά εργασίας κυρίως αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του 

προγράμματος. Επίσης, το γεγονός ότι αν και  το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε 

θέσεις αορίστου χρόνου (191 άτομα) πλήρους απασχόλησης (57,07% )  οι αποδοχές 

τους κυμάνθηκαν μεταξύ 301€ και 600€ αντίστοιχα. Η προαναφερθείσα ανάλυση δε 

διαφοροποιείται ούτε σε επίπεδο φύλου ούτε σε επίπεδο ηλικιακής κατανομής. 

 Τα ευρήματα όμως αυτά, συσχετίζονται θετικά με το γενικότερο επίπεδο 

προσφοράς εργασίας, το οποίο αναφέρεται σε θέσεις σχετικά χαμηλής εξειδίκευσης 

με ελαστικό ωράριο και χαμηλές αποδοχές, εκφράζοντας το ευρύτερο 

επιχειρηματικό κλίμα στις περιοχές αναφοράς.   

Συμπερασματικά, ο βαθμός αποδοχής των ωφελούμενων αντικατοπτρίζεται στην 

επικρατούσα άποψη των συμμετεχόντων, οι οποίοι καταθέτοντας την άποψη τους 

επί των προτάσεων  βελτίωσης των Δράσεων, πρότειναν συγκεκριμένες βελτιώσεις 

σε επιμέρους τομείς (εκπαιδευτικό υλικό, την πρακτική χρησιμότητα και το επίπεδο 

της θεωρητικής κατάρτισης). Το γενικότερο συμπέρασμα από την αξιολόγηση της 

δράσης βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δευτερογενούς 

έρευνας, αναφορικά με τα προβλήματα στην ελληνική οικονομία και αγορά 

εργασίας, ενώ τα γενικότερα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν σε όλα σχεδόν τα 

ερωτήματα ανταποκρίνονται στις μέσες τιμές του δείγματος συνολικά.       
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5 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΝ 

Η αποδοτικότητα των Δράσεων της ΠΑΝ - που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας 

αξιολόγησης - δομικά εξετάζεται ως προς τη σχέση των εκροών της πράξης με τον 

αντίστοιχο προϋπολογισμό στη βάση προσδιορισμού του μοναδιαίου κόστους ανά 

ωφελούμενο από την υλοποίηση της κατά περίπτωση Δράσης. 

Ειδικότερα, η αποδοτικότητα των Δράσεων της ΠΑΝ εξετάζεται διακριτά στην 

περίπτωση των ολοκληρωμένων και μη Πράξεων ως προς το βαθμό επίτευξης του 

αρχικά τιθέμενου στόχου περί «Βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων 

(ΠΑΝ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 

κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ 

άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία» συναρτήσει των 

οικονομικών στοιχείων υλοποίησης σε επίπεδο Δράσης. 

5.1 Μοναδιαίο Κόστος Δράσεων ΠΑΝ 

Το μοναδιαίο κόστος ανά Πράξη προσδιορίζεται βάσει του κόστους ανά 

ωφελούμενο της εκάστοτε Πράξης, διαχωρίζοντας την ανάλυση στην Πράξη με 

Κωδικό ΟΠΣ 5000084 (η οποία έχει ολοκληρωθεί) και σε Πράξεις που βρίσκονται σε 

εξέλιξη. Σημειώνεται ότι ειδικά στην περίπτωση του Προγράμματος με Κωδικό ΟΠΣ 

5000084 υπολογίζεται διακριτά το μοναδιαίο κόστος με ή χωρίς μετατροπή της 

πρακτικής άσκησης με σύμβαση εργασίας ≥ 6 μηνών . 

Πέραν του μοναδιαίου κόστους, με σκοπό την ολιστική προσέγγιση της 

αποδοτικότητας των Δράσεων ΠΑΝ, σε επίπεδο σχεδιασμού εξετάζεται το ύψος του 

εκπαιδευτικού επιδόματος. Αναλυτικότερα, το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος 

στην θεωρητική κατάρτιση διαμορφώνεται σε 5€ ανά ώρα και στην πρακτική 

άσκηση σε 3€ ανά ώρα. Εξαίρεση αποτελούν οι ακόλουθες δράσεις: 

1. Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον 

κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, όπου ενώ το 

εκπαιδευτικό επίδομα για την θεωρητική κατάρτιση ισούται με 5 €, το 

επίδομα πρακτικής άσκησης διαμορφώθηκε σε 4,90 €. 

2. Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής με στόχο την 

ενδυνάμωση των δεξιοτήτων Άνεργων Νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του 

τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπου το 

εκπαιδευτικό επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης διαμορφώνεται σε 5,33 € και 

το επίπεδο πρακτικής άσκησης σε 3,20 €. 

3. Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης 

για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου, με το 

επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης να διαμορφώνεται 

σ
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ε 5,33 € και 3,20 € αντιστοίχως. 

Με βάση τις παραπάνω ονομαστικές τιμές, το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίδομα 

δίδεται στις παραπάνω δράσεις και διαμορφώνεται σε 4,92€, 3,87€ και 3,87€ για τις 

παραπάνω κατά σειρά 1,2,3 Δράσεις. Στις υπόλοιπες Δράσεις το μέσο εκπαιδευτικό 

επίδομα ανέρχεται σε 3,63€. 

Διάγραμμα 5-1 Μοναδιαίο κόστος ανά πράξη περιόδου αξιολόγησης (Σχεδιασμός και Υλοποίηση) 

 

Στο παραπάνω Διάγραμμα παρουσιάζεται το μοναδιαίο κόστος ανά ωφελούμενο σε 

επίπεδο σχεδιασμού για το σύνολο των υπό αξιολόγηση Πράξεων με εξαίρεση την 

Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5000084 για την οποία παρατίθεται το μοναδιαίο κόστος και 

σε επίπεδο υλοποίησης. Αναφορικά με το μοναδιαίο κόστος των Πράξεων αυτό 

κυμαίνεται αρκετά χαμηλότερα από το μέσο σταθμισμένο κόστος34, το οποίο στην 

περίπτωση του δείκτη Τ4844 (Συμμετέχοντες έως 24 ετών) διαμορφώνεται σε 3.135 

€ και στην περίπτωση του δείκτη Τ4845 (Συμμετέχοντες 25-29 ετών) διαμορφώνεται 

σε 4.010 €. Σημειώνεται ότι σε επίπεδο σχεδιασμού, η Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 

5000084 κυμαίνεται εντός των δύο παραπάνω τιμών του μέσου σταθμισμένου 

κόστους, καθώς αφορά σε ωφελούμενους έως 29 ετών, ενώ σε επίπεδο υλοποίηση 

η υπό ανάλυση Πράξη εμφανίζει υψηλότερο μοναδιαίο κόστος (κατά περίπου 

1.200,00 €) βάσει του μοναδιαίου κόστους σχεδιασμού και κατά περίπου 470,00 €35 

συγκρινόμενο με το μέσο σταθμισμένο κόστος όλων των παρεμβάσεων στην 

Προτεραιότητα 8.ii – ΠΑΝ.  

Σημαντική διάσταση για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της Πράξης αποτελεί ο 

βαθμός επίτευξης του δείκτη εκροών, ήτοι ο αριθμός των ωφελουμένων που 

συμμετείχαν στις Δράσεις σε σύγκριση με τους αρχικά ορισθέντες ως στόχο. Όσον 

                                                           
34

 Ανάλυση Συστήματος Δεικτών του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 (Πρόταση αναθεώρησης 2018), Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  
35

 Σύμφωνα με την Πρόταση αναθεώρησης του 2018 για το σύστημα των δεικτών του Ε.Π. 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020, το μέσο 
σταθμισμένο κόστος για όλες τις παρεμβάσεις διαμορφώνεται σε 4.617,26 € 
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αφορά στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5000084, η οποία είναι ολοκληρωμένη, κατά την 

περίοδο αξιολόγησης ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται σε 50%36. 

Αξιολογώντας τις δράσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη, διαπιστώνεται ότι στις 

περισσότερες των περιπτώσεων κατά την περίοδο αναφοράς της παρούσας 

αξιολόγησης ο βαθμός επίτευξης του δείκτη εκροών βρίσκεται μεταξύ 39% - 42%. Η 

πιο αποδοτική δράση (με % επίτευξης του αρχικού στόχου ίσο με 93%) είναι η 

Δράση με Κωδικό ΟΠΣ 5007856 (Δράσεις Κατάρτισης, πιστοποίησης και 

συμβουλευτικής με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 

ετών σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics). 

Στη συνέχεια του παρόντος παρουσιάζεται το μοναδιαίο κόστος ανά εκπαιδευτικό 

επίπεδο για το σύνολο των υπό αξιολόγηση Πράξεων ανεξάρτητα εάν έχουν 

ολοκληρωθεί ή όχι. Δεδομένης της μη ολοκλήρωσης των περισσότερων πράξεων, 

σημειώνεται ότι το μοναδιαίο κόστος εξετάζεται σε επίπεδο υλοποίησης και δεν 

συγκρίνεται με το αντίστοιχο κόστος σε επίπεδο σχεδιασμού, καθώς για να 

πραγματοποιηθεί η οποιαδήποτε σύγκριση προϋποθέτει την ολοκλήρωση των 

σχετικών παρεμβάσεων. 

Το μοναδιαίο κόστος ανά εκπαιδευτικό επίπεδο προέκυψε ως τιμή βάσει 

σταθμισμένων αποτελεσμάτων επί του πλήθους των ωφελουμένων ανά 

παρέμβαση. Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται και στο Διάγραμμα που ακολουθεί 

στην περίπτωση υπολογισμού του μοναδιαίου κόστους ανά ωφελούμενο το 

υψηλότερο μοναδιαίο κόστος παρουσιάζεται στους Απόφοιτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ (6.388,60 

€) και ακολουθεί η κατηγορία των Κατόχων Μεταπτυχιακού Διπλώματος (5.970,14 

€).  

Το χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος και άρα η πιο αποδοτική κατηγορία 

ωφελουμένων ανά εκπαιδευτικό επίπεδο είναι οι απόφοιτοι γυμνασίου ή ΣΔΕ 

(5.576,90 €). 

  

                                                           
36

 Το ποσοστό αυτό προκύπτει βάσει του πλήθους των απογραφικών δελτίων εξόδου της πράξης, 
όπως είχαν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως τις 31-10-2018. Επειδή η πράξη βρίσκεται σε εξέλιξη ως προς 
το οικονομικό της αντικείμενο, το ΟΠΣ τροφοδοτείται με νέα δελτία διαρκώς, γεγονός που θα 
τροποποιήσει την τελική τιμή αποδοτικότητας της πράξης.  
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Διάγραμμα 5-2 Μοναδιαίο κόστος ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 

 

Ακολούθως παρουσιάζεται σε πινακοποιημένη μορφή το μοναδιαίο κόστος σε 

επίπεδο σχεδιασμού για όλες τις υπό ανάλυση Πράξεις και σε επίπεδο υλοποίησης 

για την Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5000084 ξεχωριστά, ως επίσης το μοναδιαίο κόστος 

ανά Ομάδα Στόχο. 
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Πίνακας 5-1 Αποδοτικότητα δράσεων ΠΑΝ σε επίπεδο σχεδιασμού 

Κωδικός ΟΠΣ 5000084 5000585 5000618 5007947 5007944 5007852 5007859 5008046 5007856 5007886 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΕΡΓΟΥ 29.574.918 
€  

17.115.000 
€  

5.990.275 
€   1.298.000 €   2.336.400 €   9.399.600 €   7.860.000 €   2.619.810 €   5.239.800 €   10.456.000 €  

 Στόχος 
Επωφελούμενων  

 8.000   10.000   3.000   500   900   3.600   3.000   1.000   2.000   4.000  

Σύνολο Ωρών Θεωρίας  80   Ν/Α   Ν/Α   120   120   120   120   120   120   120  

Σύνολο Ωρών 
Πρακτικής 

 420   Ν/Α   Ν/Α   260   260   260   260   260   260   260  

Σύνολο Ωρών Θεωρίας 
και Πρακτικής 

 500   Ν/Α   Ν/Α   380   380   380   380   380   380   380  

Οικονομική αξία 
προσωπικής επιταγής 
εισόδου στην αγορά 

εργασίας 

 1.060,00 €   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α  

Οικονομική αξία 
προσωπικής επιταγής 
εισόδου στην αγορά 

εργασίας (σε 
περίπτωση μετατροπής 
της πρακτικής άσκησης 
σε σύμβασης εργασίας 

≥ 6 μηνών) 

 1.360,00 €   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α  

 Ωριαίο Εκπαιδευτικό 
επίδομα θεωρητικής 

κατάρτισης  

 5,00 €   Ν/Α   Ν/Α   5,00 €   5,00 €   5,00 €   5,33 €   5,00 €   5,00 €   5,33 €  

 Ωριαίο Εκπαιδευτικό 
επίδομα πρακτικής 

κατάρτισης  

 4,90 €   Ν/Α   Ν/Α   3,00 €   3,00 €   3,00 €   3,20 €   3,00 €   3,00 €   3,20 €  

 Εκπαιδευτικό επίδομα 
θεωρητικής κατάρτισης  

 400,00 €   Ν/Α   Ν/Α   600,00 €   600,00 €   600,00 €   639,60 €   600,00 €   600,00 €   639,60 €  

 Εκπαιδευτικό επίδομα  2.058,00 €   Ν/Α   Ν/Α   780,00 €   780,00 €   780,00 €   832,00 €   780,00 €   780,00 €   832,00 €  



 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝ 2018 287 287 

Κωδικός ΟΠΣ 5000084 5000585 5000618 5007947 5007944 5007852 5007859 5008046 5007856 5007886 

πρακτικής κατάρτισης  

 Σύνολο εκπαιδευτικών 
επιδομάτων  

 2.458,00 €   Ν/Α   Ν/Α   1.380,00 €   1.380,00 €   1.380,00 €   1.471,60 €   1.380,00 €   1.380,00 €   1.471,60 €  

 Ωριαίο εκπαιδευτικό 
επίδομα (σύνολο 

θεωρίας & πρακτικής)  

 4,92 €   Ν/Α   Ν/Α   3,63 €   3,63 €   3,63 €   3,87 €   3,63 €   3,63 €   3,87 €  

Σύνολο Μονάδων  4.000.000   Ν/Α   Ν/Α   190.000   342.000   1.368.000   1.140.000   380.000   760.000   1.520.000  

Μοναδιαίο Κόστος/ 
Ωφελούμενο 

 3.518,00 €   1.711,50 €   1.996,76 €   2.596,00 €   2.596,00 €   2.611,00 €   2.620,00 €   2.619,81 €   2.619,90 €   2.614,00 €  

Μοναδιαίο Κόστος/ 
Ωφελούμενο (με 
μετατροπή της 

πρακτικής άσκησης σε 
εργασία ≥ 6 μηνών) 

 3.818,00 €   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α  
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Πίνακας 5-2 Αποδοτικότητα δράσεων ΠΑΝ σε επίπεδο Υλοποίησης (περίοδος Β Αξιολόγησης)
37

 

Κωδικός ΟΠΣ 5000084 5000585 5000618 5007947 5007944 5007852 5007859 5008046 5007856 5007886 

Πληρωμές* 20.187.555,26 €  17.115.000,00 €  5.990.275,0
0 €  

1.298.000,0
0 €  

2.336.400,0
0 €  

9.399.600,0
0 €  

 .860.000,00 
€  

2.619.810,0
0 €  

5.239.800,0
0 €  

10.456.000,0
0 €  

Μοναδιαίο Κόστος                     

Δείκτης CR03 Απογραφικά 
ΟΕΑΔ 

Απογραφικ
ά ΟΕΑΔ 

CO01 CO01 CO01 CO01 CO01 CO01 CO01 

Τιμή Υλοποίησης 3968 2098 918 195 351 1523 1166 423 1855 1395 

Σύνολο Ωρών Θεωρίας  80      120   120  120  120  120  120  120  

Σύνολο Ωρών 
Πρακτικής 

 420      260   260  260  260  260  260  260  

Σύνολο Ωρών Θεωρίας 
και Πρακτικής 

500     380 380 380 380 380 380 380 

Οικονομική αξία 
προσωπικής επιταγής 
εισόδου στην αγορά 
εργασίας 

1.060,00 €       Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α  

Οικονομική αξία 
προσωπικής επιταγής 
εισόδου στην αγορά 
εργασίας (σε 
περίπτωση μετατροπής 
της πρακτικής άσκησης 
σε σύμβασης εργασίας 
≥ 6 μηνών) 

1.360,00 €       Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α   Ν/Α  

 Ωριαίο Εκπαιδευτικό 
επίδομα θεωρητικής 

5,00 €      5,00 €   5,00 €   5,00 €  5,33 €   5,00 €  5,00 €   5,33 €  

                                                           
37

 Σημειώνεται πως τα στοιχεία του πίνακα έχουν ως ημερομηνία αναφοράς την 30-10-2018, πλην των στοιχείων του ΟΑΕΔ που έχουν ημερομηνία αναφοράς τον Μάιο 
2018. Καθόσον οι πράξεις βρίσκονται σε εξέλιξη όλες (ως προς το οικονομικό τους –τουλάχιστον- αντικείμενο), το ΟΠΣ ενημερώνεται συνεχώς με πρόσθετα απογραφικά 
δελτία. Ως εκ τούτου οι τελικές τιμές υλοποίησης των πράξεων δύναται να διαφέρουν σημαντικά.  
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Κωδικός ΟΠΣ 5000084 5000585 5000618 5007947 5007944 5007852 5007859 5008046 5007856 5007886 

κατάρτισης  

 Ωριαίο Εκπαιδευτικό 
επίδομα πρακτικής 
κατάρτισης  

4,90 €      3,00 €   3,00 €   3,00 €  3,20 €   3,00 €  3,00 €   3,20 €  

 Εκπαιδευτικό επίδομα 
θεωρητικής κατάρτισης  

 400,00 €       600,00 €  600,00 €  600,00 €   639,60 €  600,00 €   600,00 €   639,60 €  

 Εκπαιδευτικό επίδομα 
πρακτικής κατάρτισης  

2.058,00 €       780,00 €  780,00 €  780,00 €   832,00 €  780,00 €   780,00 €   832,00 €  

 Σύνολο εκπαιδευτικών 
επιδομάτων  

2.458,00 €       1.380,00 €  1.380,00 €   1.380,00 €   1.471,60 €   1.380,00 €   1.380,00 €   1.471,60 €  

 Ωριαίο εκπαιδευτικό 
επίδομα (σύνολο 
θεωρίας & πρακτικής)  

4,92 €      3,63 €   3,63 €   3,63 €  3,87 €   3,63 €  3,63 €   3,87 €  

Σύνολο Μονάδων  1.984.000,00 €       74.100,00 €  133.380,00 
€  

578.740,00 
€  

 443.080,00 
€  

160.740,00 
€  

 704.900,00 
€  

530.100,00 €  

Μοναδιαίο Κόστος/ 
Ωφελούμενο 

5.087,59 €           

Βαθμός επίτευξης 
Δείκτη Εκροών (κατά 
την περίοδο 
αξιολόγησης) 

50% 21% 31% 39% 39% 42% 39% 42% 93% 35% 
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Πίνακας 5-3 Αποδοτικότητα δράσεων ΠΑΝ σε επίπεδο Σχεδιασμού και Υλοποίησης ανά Ομάδα Στόχο (Β Αξιολόγηση) 

    
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

    
Συμμετέχοντες έως 24 

ετών 
Συμμετέχοντες 25-29 

ετών 
Συμμετέχοντες έως 24 

ετών 
Συμμετέχοντες 25-

29 ετών 
Συμμετέχοντες έως 29 

ετών38 

ΔΡΑΣΗ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ 

ΕΡΓΟΥ 
Πληρωμές 

Σύνολο 
Ωρών 

Θεωρίας 
και 

Πρακτική
ς 

Α Γ 
ΣΥΝΟΛ

Ο 
Α Γ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

Α Γ 
ΣΥΝΟΛ

Ο 
Α Γ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

Α Γ 
ΣΥΝΟΛ

Ο 

500008
4 

29.574.918,00 € 
20.187.555,26 

€ 
500 2.080 3.120 5.200 

1.12
0 

1.68
0 

2.800 
 

1.26
3 

2.70
5 

3.968 

500058
5 

17.115.000,00 € 
17.115.000,00 

€  
4.000 6.000 10.000 

  
0 523 1575 2.098 

  
0 

   

500061
8 

5.990.275,00 € 5.990.275,00 € 
   

0 
1.20

0 
1.80

0 
3.000 

   
31
9 

66
4 

983 
   

500794
7 

1.298.000,00 € 1.298.000,00 € 380 

6000 9000 

500 
  

0 89 106 195 
  

0 
   

500794
4 

2.336.400,00 € 2.336.400,00 € 380 900 
  

0 93 258 351 
  

0 
   

500785
2 

9.399.600,00 € 9.399.600,00 € 380 3.600 
  

0 561 962 1.523 
  

0 
   

500785
9 

7.860.000,00 € 7.860.000,00 € 380 3.000 
  

0 421 745 1.166 
  

0 
   

500804
6 

2.619.810,00 € 2.619.810,00 € 380 1.000 
  

0 140 283 423 
  

0 
   

500785
6 

5.239.800,00 € 5.239.800,00 € 380 2.000 
  

0 645 
1.21

0 
1.855 

  
0 

   

500788
6 

10.456.000,00 € 
10.456.000,00 

€ 
380 4.000 

  
0 465 930 1.395 

  
0 

   

    
12.08

0 
18.12

0 
30.200 

2.32
0 

3.48
0 

5.800 
2.93

7 
6.06

9 
9.006 

31
9 

66
4 

983 
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 ΛΌΓΩ ΧΡΗΣΗΣ CR03 (ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ) 
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5.2 Συγκριτική Ανάλυση Κόστους Οφέλους (Cost Effectiveness Πράξεων) 

Οι Δράσεις της ΠΑΝ και οι λοιπές παρεμβάσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της 

«Εγγύησης για τη Νεολαία» παρουσιάζουν σημαντικό κόστος τόσο σε επίπεδο ΕΕ 

όσο και σε εθνικό επίπεδο. Εκτιμήσεις του EUROFOUND 39το 2015 υπολόγιζαν το 

συνολικό (εθνικό και κοινοτικό) κόστος των σχετικών χρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων σε περίπου 50 δις. € ετησίως. Τονίζεται, ωστόσο, ότι το εναλλακτικό 

σενάριο του να μην γίνει καμία δράση και τελικώς οι νέοι να παραμένουν σε 

επιδοματική και μη οικονομικά ενεργή κατάσταση, αντιστοιχεί σε υπερδιπλάσιο 

μέγεθος, εκτιμώμενο άνω των 160 δισεκατομμυρίων40. Παράλληλα, πρέπει να 

λαμβάνεται κάθε δυνατή πρόνοια για την ενίσχυση και υλοποίηση μέτρων που δεν 

περιλαμβάνουν δημοσιονομικό κόστος, αλλά ενισχύουν την πραγματική εφαρμογή 

της ΠΑΝ. 

Με γνώμονα τον απώτερο στόχο των δράσεων της ΠΑΝ περί «Βιώσιμης ένταξης 

στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), παρατίθεται η αποδοτικότητα των Πράξεων 

βάσει του αριθμού των ατόμων που αφενός τοποθετήθηκαν στην αγορά εργασίας 

αμέσως μετά από τη λήξη της Πράξης έχοντας δεχτεί προσφορά εργασίας και 

αφετέρου των ατόμων που βρίσκονταν σε κατάσταση απασχόλησης τη χρονική 

περίοδο διεξαγωγής της πρωτογενούς έρευνας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

αξιολόγηση της αποδοτικότητας βάσει του απώτερου στόχου γίνεται τόσο σε 

επίπεδο ολοκληρωμένων, όσο και σε επίπεδο εν εξελίξει παρεμβάσεων41.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω Διαγράμματος, η πιο αποδοτική Πράξη (cost 

– effective) ήταν η Πράξη «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για νέους 

18-24 ετών», η οποία από την φύση της συνδέεται με την έννοια της εργασιακής 

τοποθέτησης. Η ίδια Πράξη κατά την φάση διεξαγωγής της πρωτογενούς έρευνας 

παρουσιάζει αποδοτικότητα 37% και συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο αποδοτικών 

Πράξεων. 

Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση του εκάστοτε κύκλου Προγράμματος, οι πιο 

αποδοτικές κατά σειρά Πράξεις (πέραν της προαναφερθείσας) είναι οι με Κωδικό 

ΟΠΣ 5008046 «Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

για Ανέργους Νέους 18-24 ετών στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής Και 

Επικοινωνιών» (20%), 5000084 «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας» (17%), 5000618 «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 

                                                           
39

 Βλ. Eurofound - Social Inclusion of Young People, 2015. 
40

 Βλ. Eurofound - Mapping youth transitions in Europe, 2014.  
41

 Ο λόγος που δεν διαχωρίζεται η αξιολόγηση είναι ότι κατά την διενέργεια της πρωτογενούς 
έρευνας ρωτήθηκαν ωφελούμενοι οι οποίοι στην πλειονότητά τους συμμετείχαν πλήρως στις 
δράσεις της εκάστοτε Πράξης. Συνθέτοντας τα αποτελέσματα για κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά, 
συνολικά για κάθε Πράξη προκύπτουν συμπεράσματα για την αποδοτικότητα σε όρους cost – 
effectiveness.  
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νέους 25-29 ετών» (16%) και 5007859 «Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και 

Συμβουλευτικής με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων Άνεργων Νέων 18-24 

ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ)». Ως λιγότερο αποδοτικές Πράξεις παρουσιάζονται δύο Πράξεις (οι με Κωδικό 

ΟΠΣ 5007886 «Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και 

πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» & 

5007944 «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για 

άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με 

έμφαση στον πρωτογενή τομέα»). 

Πίνακας 5-4 Διάγραμμα Cost Effectiveness Πράξεων ΠΑΝ  

 

Κατά τη στιγμή της διεξαγωγής της έρευνας, οι περισσότερο αποδοτικές Πράξεις 

κατά σειρά είναι οι με Κωδικό ΟΠΣ 5007947 «Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης 

και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για Άνεργους Νέους 18-24 ετών στον τομέα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics», 5000084 «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 

ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας», 5000585 «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για νέους 18-

24 ετών» και 5000618 «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για νέους 25-

29 ετών» με 42%, 39%, 37% και 37% αντιστοίχως. Η λιγότερη αποδοτική Πράξη σε 

όρους εργασιακής απασχόλησης κατά τη στιγμή της διεξαγωγής της πρωτογενούς 

έρευνας παρουσιάζεται η με Κωδικό 5007852 «Δράσεις Κατάρτισης, πιστοποίησης 

και συμβουλευτικής με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 

ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων, με έμφαση 

στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής». 

Εξετάζοντας μάλιστα περαιτέρω την οικονομικότητα των πόρων διαπιστώνεται ότι 
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για τα άτομα τα οποία τοποθετήθηκαν στην αγορά εργασίας δαπανήθηκαν κατά 

μέσο όρο 6.032,61 €42 με προοπτικές το όφελος του εκάστοτε συμμετέχοντα/ 

εργαζόμενο να είναι αρκετά υψηλότερο βάσει των απολαβών του σε ορίζοντα άνω 

των 6 μηνών ακόμα και με τα ισχύοντα ποσά του κατώτατου μισθολογικού 

κόστους43. 

5.3 Συμπεράσματα σε σχέση με την αποδοτικότητα των δράσεων ΠΑΝ 

Κατά την περίοδο αναφοράς της παρούσας έκθεσης, οι περισσότερες εκ των 

δράσεων που αξιολογούνται είναι εν εξελίξει γεγονός που καθιστά δύσκολη την 

αξιολόγηση των σχετικών παρεμβάσεων σε επίπεδο υλοποίησης σε σχέση με τον 

αρχικό σχεδιασμό τους.  

Σε επίπεδο σχεδιασμού, η εκτίμηση της αποδοτικότητας των παρεμβάσεων της ΠΑΝ 

πραγματοποιείται μέσω της προσέγγισης του μοναδιαίου κόστους το οποίο για τις 

δράσεις που εξετάζονται είτε είναι χαμηλότερο, είτε κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 

που έχουν τεθεί σε επίπεδο σχεδιασμού της επενδυτικής δραστηριότητας 8ii – ΠΑΝ 

για τους δείκτες Τ4844 (συμμετέχοντες έως 24 ετών) και Τ4845 (συμμετέχοντες 25-

29 ετών).  

Σημαντική διάσταση για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της Πράξης αποτελεί ο 

βαθμός επίτευξης του δείκτη εκροών, ήτοι ο αριθμός των ωφελουμένων που 

συμμετείχαν στις Δράσεις σε σύγκριση με τους αρχικά ορισθέντες ως στόχο. Όσον 

αφορά στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5000084, η οποία είναι ολοκληρωμένη, κατά την 

περίοδο αξιολόγησης ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται σε 50%44. 

Αξιολογώντας τις δράσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη, διαπιστώνεται ότι στις 

περισσότερες των περιπτώσεων κατά την περίοδο αναφοράς της παρούσας 

αξιολόγησης ο βαθμός επίτευξης του δείκτη εκροών βρίσκεται μεταξύ 39% - 42%, 

αρκετά ικανοποιητικό λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί. 

Επίσης για τις ίδιες δράσεις εκτιμάται το μοναδιαίο κόστος ανά εκπαιδευτικό 

επίπεδο. Το υψηλότερο μοναδιαίο κόστος ανά ωφελούμενο παρουσιάζεται στους 

Απόφοιτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ, ενώ το χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος διαμορφώνεται στην 

κατηγορία ωφελουμένων «απόφοιτοι γυμνασίου ή ΣΔΕ», όπου με βάση το 

εξεταζόμενο κριτήριο αποτελεί και την πιο αποδοτική κατηγορία. 

Σε όρους αποδοτικότητας διατιθέμενων πόρων συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι 

δράσεις της ΠΑΝ έχουν συμβάλλει στην επίτευξη του απώτερου στόχου των 

δράσεων της ΠΑΝ περί «Βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ) 

                                                           
42

 Πρόκειται για σταθμισμένο μέσο όρο του μοναδιαίου κόστους ανά ωφελούμενο, διαιρώντας τις 
πληρωμές που αναλογούν στον αριθμό των ωφελουμένων που δέχθηκαν προσφορά εργασίας προς 
τον αντίστοιχο αριθμό των ωφελουμένων. 
43

 Ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται σε 586,08 €. Σε ετήσια βάση, οι απολαβές διαμορφώνονται 
σε 7.032,96 €. 
44

 Όπως στην υποσημείωση 36.  
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σχετικά περιορισμένα το χρονικό διάστημα αμέσως μετά από την ολοκλήρωση του 

Προγράμματος και αρκετά υψηλότερα σε βραχυ - μέσοπρόθεσμο ορίζοντα (που 

συμπίπτει με τη χρονική στιγμή διεξαγωγής της έρευνας). Μάλιστα, πιο αποδοτικές 

σε όρους αποδοτικότητας των πόρων είναι οι δράσεις που συνδέονται με την 

απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, ως επίσης δράσεις σε εξειδικευμένους κλάδους 

που συνδέονται με τις στρατηγικές της έξυπνης εξειδίκευσης και πολύ περισσότερο 

όταν οι εν λόγω δράσεις συνδέονται με την τοπική αγορά εργασίας, έχοντας 

διαγνώσει τις πραγματικές ανάγκες και προβλήματα. 
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6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝ 

Διαρθρωτικές Επιπτώσεις της Υλοποίησης της ΠΑΝ την περίοδο 2016-2018 & τυχόν 

αλλαγές σε θέματα πολιτικών νεολαίας 

Στο παρόν μέρος εξετάζονται οι επιπτώσεις της υλοποίησης της ΠΑΝ κατά το 

αξιολογούμενο διάστημα 2016-2018. Όπως προέκυψε από τις αναλύσεις στα μέρη 

της παρούσας  μελέτης που αφορούσαν το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση της ΠΑΝ 

για τη συγκεκριμένη περίοδο, η Πρωτοβουλία έχει σχεδιαστεί για να αποτελεί ένα 

ευέλικτο χρηματοδοτικό εργαλείο, στο πλαίσιο του οποίου μπορεί να ενταχθεί μία 

σειρά διαφορετικών δράσεων, προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες της ηλικιακής 

ομάδας και της περιοχής. Ως αποτέλεσμα αυτού, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο 

για τη σύνδεση διαφορετικών στρατηγικών προτεραιοτήτων και την υλοποίηση 

τους με ευνοϊκούς για τη χώρα χρηματοδοτικούς όρους (λόγω και της μικρότερης 

εθνικής συμμετοχής συγκριτικά με άλλα Ταμεία Χρηματοδότησης). Δεδομένου δε, 

ότι αποτελεί μία μακροχρόνια δέσμευση από την πλευρά της ΕΕ για να 

αντιμετωπιστούν, μέσω και της «Εγγύησης για τη Νεολαία» τα ειδικά προβλήματα 

της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, είναι σαφές ότι το επόμενο διάστημα οι νέες 

θεματικές στρατηγικές που αφορούν τη νεολαία θα λαμβάνουν υπόψη την 

υλοποίηση της, αλλά και τις προσεγγίσεις της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η εισαγωγή της έννοιας της ποιοτικής εργασίας, στο επικαιροποιημένο 

κείμενο του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης, συγκριτικά με τις απλές αναφορές στη 

δημιουργία νέων θέσεων της αρχικής έκδοσης του 2014. 

Κατά το τελευταίο έτος έχουν ήδη προκύψει δύο σχετικά κείμενα, το Πλαίσιο 

Στρατηγικής και Δράσεων για την ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία ‘17—‘27» της 

Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας 

και η Επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης της Εγγύησης για τη Νεολαία.  

Το Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία 

‘17—‘27» της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του 

Υπουργείου Παιδείας επιδιώκει «να προωθήσει την αυτονομία και την ανεξαρτησία 

της νεολαίας και να διευκολύνει τη μετάβαση τους στην ενηλικίωση, να προσφέρει 

μια δίκαιη και ποιοτική εκπαίδευση-κατάρτιση-μαθητεία, να εξασφαλίσει 

αξιοπρεπή εργασία για τη νεολαία, να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα των 

νέων, να ενισχύσει την υγεία και την ευημερία τους, τη συμμετοχή τους στη λήψη 

αποφάσεων, τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των νέων και τη δημιουργία 

πόλεων φιλικών προς τη νεολαία»45 με βασικά εργαλεία του είναι τα διαθέσιμα 

προγράμματα όπως η ΠΑΝ, αποσκοπώντας να αποτελέσει το όχημα για το 

σχεδιασμό με ορίζοντα δεκαετίας, για την εξειδίκευση και προσαρμογή στα 

ελληνικά δεδομένα των ευρωπαϊκές αποφάσεων, οδηγιών και προτεραιοτήτων για 

τους νέους. Το Eπικαιροποιημένο Ελληνικό Σχέδιο Δράσης Εγγύησης για τη Νεολαία 
                                                           
45

 Βλ.  http://www.neagenia.gr/neolaia17-27/. 
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(Ιούνιος 2017) αποτελεί επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου για την Εγγύηση για 

τη Νεολαία, βασισμένο ακριβώς στην εμπειρία της εφαρμογής της την 

προηγούμενη περίοδο (2014-2018), όταν και όπως είδαμε μεγάλο μέρος των 

Δράσεων της αποτελούσαν παράλληλα Δράσεις της ΠΑΝ. Ως ενδεικτικές 

περιπτώσεις αναφέρονται οι Δράσεις Επιταγής εισόδου (voucher) για νέους από 18 έως 

24 ετών αλλά και 25-29 για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η αντίστοιχη 

στοχευμένη Δράση στον τομέα του Τουρισμού, αλλά και οι προαναφερθείσες 

Δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης για 15.000 άνεργους νέους, ηλικίας 18-24 

ετών, σε κύκλους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σε ειδικότητες αιχμής. 

Παράλληλα, η νέα γενιά ολοκληρωμένων παρεμβάσεων κατάρτισης, πιστοποίησης, 

πρακτικής άσκησης και επιδότησης νέων θέσεων εργασίας σε κλάδους όπως η 

αγροδιατροφή, μεταποίηση, κυκλική οικονομία, οι ΤΠΕ για επιστήμονες θετικής, 

τεχνολογικής, οικονομικής κατεύθυνσης και οι θεωρητικές επιστήμες, αναμένεται 

να πραγματοποιηθεί με τη χρηματοδότηση και βάσει της εμπειρίας της ΠΑΝ. 
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7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

7.1 Συμπεράσματα Σχεδιασμού ΠΑΝ 

Η αξιολόγηση της πρώτης περιόδου αναφοράς (2014-2015) κατέληξε σε μία σειρά 

συμπερασμάτων σχετικά με το σχεδιασμό που επικέντρωσαν στη θετική διάσταση 

της εστίασης στους ωφελούμενους ως δρώντες (χρήστες του voucher) συγκριτικά με 

το παρελθόν και την επιδοματική διάσταση των πολιτικών, τη σημασία της 

πρακτικής άσκησης ιδιαίτερα για τους νέους 18-24, τη βελτίωση της σύνδεσης 

πρακτικής άσκησης και απασχόλησης αλλά και τη θετική επίπτωση από τη 

μετατροπή των χώρων εργασίας σε παράλληλους χώρους μάθησης. Στα αρνητικά 

στοιχεία του σχεδιασμού είχε αναφερθεί κυρίως η έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού 

στην ανάπτυξη συγκροτημένων προγραμμάτων σπουδών, εκπαιδευτικού υλικού και 

προδιαγραφών επιλογής εκπαιδευτών αλλά και γενικότερο ζήτημα προδιαγραφών των 

παρόχων κατάρτισης.  

Εξετάζοντας την περίοδο 2016-2018 και το σχεδιασμό των Δράσεων αλλά και τη 

γενικότερη στόχευση της ΠΑΝ, διαπιστώνεται ότι τα αναγνωρισμένα ως θετικά 

στοιχεία του σχεδιασμού σε γενικές γραμμές παρέμειναν ενώ παράλληλα 

λαμβάνοντας υπόψη τη γενική κατεύθυνση της Youth Employment Initiative (Y.E.I.), 

ο σχεδιασμός παρουσίασε μία περαιτέρω εξέλιξη και εξειδίκευση σε τρεις άξονες: 

 Κύρια Στόχευση στους νέους 18-24, 

 Αυξημένη ποσόστωση συμμετοχής γυναικών, καθώς τα ποσοστά των ΕΑΕΚ 

γυναικών εμφανίζονταν δυσανάλογα αυξημένα συγκριτικά με τον αντρικό 

πληθυσμό ΕΑΕΚ,  

 Σχεδιασμός Τομεακών Δράσεων σε τομείς αιχμής της ελληνικής οικονομίας. 

Ως εκ τούτου μπορεί να θεωρηθεί ότι βάσει των δευτερογενών πηγών έρευνας, 

προκύπτει μία ικανοποιητική εικόνα του σχεδιασμού της ΠΑΝ για την 

αξιολογούμενη περίοδο σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον, τις διατυπωμένες 

προγραμματικές ανάγκες, την ευρύτερη οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά και 

τα συμπεράσματα της προηγούμενης αξιολόγησης. 

 

7.2 Συμπεράσματα Υλοποίησης ΠΑΝ 

Τα συμπεράσματα της πρώτης αξιολόγησης αναφορικά με την πορεία υλοποίησης 

της ΠΑΝ είχαν αναδείξει μία σειρά ζητημάτων που αφορούσαν κυρίως την ελλιπή 

μεταφορά του σχεδιασμού στην πράξη. Αυτό οδήγησε σε ασάφειες θεσμικού ρόλου 

και καθηκόντων και σε μία συχνά από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση των 

υλοποιούμενων Πράξεων, χωρίς την ύπαρξη ενός σαφούς πλαισίου διάγνωσης 

αναγκών της αγοράς. Παρά το γεγονός αυτό, σημειωνόταν η ύπαρξη ενός βασικού 

πεδίου επικοινωνίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων μεταξύ τους όσο και μεταξύ 
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παρόχων κατάρτισης και επιχειρήσεων.  

Η υλοποίηση κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς, αφορούσε ουσιαστικά νέους 

τύπους παρεμβάσεων που περιλάμβαναν κυρίως την απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης και τη συμμετοχή σε δράσεις εκπαίδευσης, 

απασχόλησης ή κατάρτισης, συμβουλευτικής καθοδήγησης, κατάρτισης σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και πιστοποίησης των επαγγελματικών 

προσόντων, ενώ τα προγράμματα επιταγής εισόδου ολοκληρώθηκαν. Τα σχετικά με 

την υλοποίηση στοιχεία δείχνουν ότι ο αρχικός σχεδιασμός ακολουθήθηκε σε 

ικανοποιητικό βαθμό ως προς τη στόχευση των ομάδων ενδιαφέροντος (φύλου και 

ηλικιακή ομάδα) αλλά και ως προς τη στόχευση περιοχών με εντονότερο το 

πρόβλημα των ΕΑΕΚ (Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία). 

Η υλοποίηση του νέου τύπου των παρεμβάσεων έλαβε υπόψη τα ελλείματα 

σχεδιασμού της προηγούμενης περιόδου, καθώς η δομή της ενέτασσε ενεργά στο 

σχεδιασμό του περιεχομένου και της υλοποίησης των Πράξεων τους φορείς 

υλοποίησης, ως κεντρικά αρμόδιους για το εκπαιδευτικό σκέλος αλλά και την 

οργάνωση των ενεργειών πιστοποίησης των συμμετεχόντων. Από τη δευτερογενή 

αλλά και την πρωτογενή έρευνα προκύπτει ότι οι ωφελούμενοι σε μεγάλο βαθμό 

εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τις Πράξεις που υλοποιήθηκαν, αν και πρέπει 

να σημειωθεί ότι η ικανοποίηση δεν κατανέμεται ισοβαρώς σε όλες τις 

παραμέτρους των Δράσεων. 

Ως σημαντικό ζήτημα υλοποίησης σημειώνεται η έγκαιρη παρακολούθηση των 

προγραμμάτων αλλά και η προβληματική εικόνα της συλλογής micro-data, ως μη 

ορθή συμμόρφωση των φορέων υλοποίησης και προβληματικό στοιχείο για των 

προσδιορισμό της προόδου σε επίπεδο δεικτών, για σημαντικό διάστημα της 

περιόδου αναφοράς.  

 

7.3 Συμπεράσματα Αποτελεσματικότητας ΠΑΝ 

Η αποτελεσματικότητα της ΠΑΝ ως πρωτοβουλία ανά περίοδο πρέπει να εξετάζεται 

λαμβάνοντας υπόψη τη βασική στόχευση της, δηλαδή την παροχή εργασιακής 

στήριξης σε περιοχές υψηλής ανεργίας νέων και ιδιαίτερα των νέων ΕΑΕΚ για την 

βιώσιμη ένταξη τους στην αγορά εργασίας μέσω της ποιοτικής απασχόλησης, ενώ 

παράλληλα ειδική μέριμνα πρέπει να δίδεται για την ενδυνάμωση της εργασιακής 

θέσης των ΕΑΕΚ που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης, το ποσοστό των 

συμμετεχόντων της ΠΑΝ που έλαβε σε άμεσο (κάτω του μήνα) διάστημα προσφορά 

εργασίας ήταν στο 15,6%, ενώ λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους το 

ποσοστό αυτό εκτιμάται στο 23,3%, ενώ σημαντικό ποσοστό είχε δηλώσει ότι 

αυτοαπασχολείται. Η πλειοψηφία δήλωσε ότι παρέμενε στη θέση εργασίας κατά τη 
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διεξαγωγή της έρευνας. Κύριος πάροχος θέσεων εργασίας ήταν οι επιχειρήσεις 

πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης, ενώ σημαντικός αριθμός συνέχισε να 

πραγματοποιεί πρακτική άσκηση στην ίδια επιχείρηση, χωρίς τη δημιουργία 

σταθερής θέσης εργασίας. Οι συμμετέχοντες προερχόμενοι από μειονεκτούσες 

ομάδες, παρουσίασαν ανάλογα ποσοστά συμμετοχής και απασχόλησης. 

Η παρούσα αξιολόγηση εξέτασε κατά κανόνα διαφορετικό τύπο δράσεων, 

καταλήγοντας πάντως σε ανάλογου περιεχομένου παρατηρήσεις. Τα βασικότερα 

στοιχεία που προέκυψαν από την πρωτογενή έρευνα αφορούν κυρίως τα ακόλουθα 

επιγραμματικά συμπεράσματα: 

- Τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της εργασίας που λαμβάνουν οι 

ωφελούμενοι της ΠΑΝ, δεν αξιολογούνται ως ιδιαίτερα ικανοποιητικά 

(περιορισμένος αριθμός θέσεων, σχετικά μικρής διάρκειας και με  βασικό 

μισθό). 

- Η συμμετοχή των ωφελουμένων πληθυσμιακών ομάδων αναφοράς είναι 

σημαντική, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση των παρεμβάσεων ως πολιτικές υποβοήθησης της απασχόλησης 

και της ανάπτυξης των επιμέρους τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, 

ενδιαφέρει τους άμεσα ενδιαφερόμενους 

- Η συμμετοχή των μειονεκτουσών ομάδων του πληθυσμού είναι σχετικά 

μικρή αναλογικά με το σύνολο και εμφανίζει ακόμη μικρότερα ποσοστά 

αξιοποίησης των δράσεων της ΠΑΝ 

- Η έννοια της βιώσιμης απασχόλησης μέσω της ΠΑΝ πρέπει να 

αντιμετωπιστεί συνδυαστικά με άλλους παράγοντες (άλλες μορφές 

απασχόλησης, ελλιπή κίνητρα συμμετοχής και έλλειμα πληροφόρησης) οι 

οποίοι λειτουργούν είτε αποτρεπτικά, είτε ανταγωνιστικά ως προς την 

επιτυχή έκβαση των πολιτικών της ΠΑΝ  

- Η ποιότητα των επιμέρους στοιχείων των προγραμμάτων της ΠΑΝ μπορεί να 

βελτιωθεί περαιτέρω ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχούς 

τοποθέτησης των ανέργων στην αγορά εργασίας με τρόπο βιώσιμο και 

αποτελεσματικό. 

Η προσφορά που έλαβαν οι ωφελούμενοι της ΠΑΝ σε συνολικό επίπεδο κινήθηκε 

περίπου σε ποσοστό 15%-20% ανάλογα με την δράση, γεγονός που οφείλεται 

κυρίως στο χαμηλό επίπεδο από το οποίο εκκινούν οι ωφελούμενοι σε ότι αφορά τα 

τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα. Με δεδομένη την συνδυαστική απεικόνιση 

της ελληνικής οικονομίας η οποία αδυνατεί ακόμη να παράξει βιώσιμες θέσεις 

εργασίας σε μεγάλο ποσοστό, το χαμηλό ποσοστό ανταπόκρισης των επιχειρήσεων 

σε αποφοίτους Λυκείου κατά κύριο λόγο και κατώτερων τίτλων σπουδών, μπορεί να 

κριθεί ως αιτιολογημένο. Στην απόφαση αυτή των επιχειρήσεων δύναται να 

συνηγορήσει ο σχετικά μεγάλος χρόνος παραμονής εκτός εργασίας ή ακόμη και 
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πρακτικής, από την συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων, ενώ σε περιπτώσεις 

που οι ωφελούμενοι επιδεικνύουν σχετική εξειδίκευση ή εκπαιδευτικό υπόβαθρο, 

δύνανται να αποτελέσουν στόχο προσφοράς θέσεως εργασίας, με μόνιμο ή ημι-

μόνιμο χαρακτήρα. 

Σε ότι αφορά το επίπεδο των αμοιβών, αυτό κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, 

ανάμεσα στο ποσό των 300€ και 600€, αντανακλώντας το γενικότερο επίπεδο 

αμοιβών των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, επιβεβαιώνοντας έτσι τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την δευτερογενή έρευνα η οποία με την σειρά 

της αποτελεί συστατικό στοιχείο της παρούσας έρευνας.  

Σε ότι αφορά την αντιστροφή του επιπέδου της ποιοτικής και ποσοτικής προσφοράς 

εργασίας, αυτή εξαρτάται άμεσα από το επίπεδο βελτίωσης των λοιπών 

οικονομικών δεικτών που συνθέτουν την ελληνική οικονομία, ώστε να 

δημιουργηθεί πλέον ενεργός ζήτηση τουλάχιστον σε κλάδους που θα συμβάλλουν 

με πιο άμεσο τρόπο στην αναπτυξιακή πορεία του συνόλου της οικονομίας.  

Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της πρωτογενούς έρευνας 

συμπληρώνονται από πλήθος ευρημάτων τα οποία μακροσκοπικά εμφανίζονται μη 

θετικά, αλλά εμπεριέχουν αρκετά θετικά σημεία με κυριότερα: 

- την αποδοχή των προγραμμάτων,  

- την συμβολή της πρακτικής άσκησης στην απορρόφηση των νέων ανέργων,  

- την ανάγκη υποστήριξης της στοχευμένης επιμόρφωσης του πληθυσμού 

αναφοράς, και  

- την εν γένει βελτίωση των συνθετικών στοιχείων των δράσεων κατάρτισης 

και πιστοποίησης (βελτίωση της ύλης επιμόρφωσης, στόχευση της 

πρακτικής, κ.ά.). 

 

- Πιο συγκεκριμένα, στα θετικά σημεία των Δράσεων σαφέστατα ξεχωρίζει η 

αποδοχή τους από την συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων, αφού ο 

γενικότερος βαθμός ικανοποίησης για το σύνολο της δράσης, μπορεί να 

χαρακτηριστεί θετικός (65,15%). Παράλληλα, η επιθυμία των συμμετεχόντων για 

επανάληψη αντίστοιχων δράσεων με ποσοστό 96,69% και ο σχετικά ικανοποιητικός 

βαθμός αποδοχής των ποιοτικών στοιχείων της δράσης και η αποδοχή ότι η 

συμβολή του προγράμματος συμβάλει στην αναβάθμιση των επαγγελματικών 

προσόντων των ωφελούμενων (81,08%) συνιστούν θετικό στοιχείο για το σύνολό 

των Δράσεων της ΠΑΝ. Ομοίως και στην προκειμένη περίπτωση προκύπτουν 

παρόμοια αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο φύλου όσο και σε επίπεδο ηλικιακής 

κατανομής. 

-  

Οι προτάσεις αυτές επιβεβαιώνονται από τα ποσοτικά στοιχεία της έρευνας, αφού 

οι ωφελούμενοι που δέχονται κατά κανόνα προσφορά εργασίας, αυτή πηγάζει από 
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τις εταιρείες στις οποίες οι εργαζόμενοι άσκησαν την πρακτική τους, γεγονός που 

δείχνει τον υψηλό βαθμό συσχέτισης της στοχευμένης τοποθέτησης των ανέργων 

σε επιχειρήσεις μετά από επιλογή.  

Σε ότι αφορά την βελτίωση των προγραμμάτων των παρόχων κατάρτισης, τα 

αποτελέσματα ποικίλλουν ανάλογα με τις επιμέρους δράσεις κατάρτισης, ενώ όπως 

είναι φυσικό δράσεις που αφορούν πιο σύνθετα πεδία δραστηριότητας (π.χ 

logistics, πληροφορική και επικοινωνίες, κλπ) κρίνονται ως πιο απαιτητικές 

αναφορικά με τον τρόπο και το υλικό εκπαίδευσης των καταρτιζόμενων. 

Σημαντικό στοιχείο που παρατηρήθηκε από τους ωφελούμενους αφορά επίσης την 

προτίμησή τους στο πρακτικό σκέλος της κατάρτισης και όχι τόσο στο θεωρητικό, 

γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ των 

υποστηρικτών του μίγματος θεωρίας / πρακτικής και αυτών που πιστεύουν ότι η 

πρακτική πρέπει να αποτελεί την βασική στόχευση των προγραμμάτων κατάρτισης.  

Η συμμετοχή των ωφελουμένων κρίνεται ιδιαίτερα θετική και από το γεγονός της 

σχεδόν πλήρους αποδοχής των σχετικών δράσεων και της εισήγησης για 

επαναληψιμότητα, όπως ήδη έχει αναφερθεί, η δε παρατήρηση διατρέχει όλες τις 

επιμέρους ηλιακές ομάδες ανεξάρτητα από φύλο και εκπαιδευτική βαθμίδα. 

Σε ότι αφορά τις μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού, καίτοι αυτές ανιχνεύτηκαν 

στο δείγμα της πρωτογενούς έρευνας, η διαφορετική προέλευση των 

μειονεκτούντων δεν επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων, πέρα από την 

γενική τάση ύπαρξης ακόμη χαμηλότερων δεικτών απορρόφησης ή προσφοράς 

εργασίας σε σχέση με τους ηλικιακά και εκπαιδευτικά όμοιους μη μειονεκτούντες. 

Για τον λόγο αυτό, θα μπορούσε να προταθεί η δημιουργία ξεχωριστών δράσεων 

ανάλογα με την κατηγορία μειονεκτουσών ομάδων, ώστε να υπάρξουν κατάλληλα 

στοχευμένες πολιτικές και προγράμματα απασχόλησης με εξειδικευμένους δείκτες 

στόχου / αποτελέσματος ώστε να διαφέρουν από τον γενικότερο πληθυσμό 

αναφοράς.  

Σημαντικό στοιχείο της ποσοτικής έρευνας που επιβεβαιώθηκε από την επισκόπηση 

της δευτερογενούς έρευνας, αφορά την δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης. 

Σύμφωνα με την ποσοτική έρευνα, η απασχόληση που προσφέρεται δεν αφορά 

θέση αορίστου χρόνου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η επίτευξη απασχόλησης ή η 

προσφορά εργασίας δεν συνεπάγεται την ικανοποίηση του ζητούντα εργασία για 

διάφορους λόγους. Αποτέλεσμα αυτής της τάσης είναι το επιβεβαιωμένο γεγονός 

ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα ο δυνητικά εργαζόμενος μετατρέπεται σε 

δυνητικά άνεργο, αναζητώντας εκ νέου εργασία, ή εντασσόμενος εκ νέου σε 

πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Καίτοι ανιχνεύθηκε η τάση αποδοχής εργασίας ακόμη κι αν 

δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια που εξαρχής θέτει ο δυνητικά εργαζόμενος, 

προσωπικοί λόγοι ή λόγοι που αφορούν τον πάροχο εργασίας τον αναγκάζουν να 
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αναζητήσει εκ νέου εργασία. 

Τέλος ποιοτικό χαρακτηριστικό της βιώσιμης απασχόλησης είναι το γεγονός ότι η 

προσφερόμενη εργασία είτε μερικής είτε πλήρης απασχόλησης, αφορά πενθήμερη 

εργασία, γεγονός που δείχνει σταδιακή προσήλωση των επιχειρήσεων σε μόνιμες 

μορφές απασχόλησης ακόμα κι αν αυτές δεν εκτείνονται σε πλήρη εβδομαδιαία 

40ωρη απασχόληση. Ποιοτικό χαρακτηριστικό που δείχνει την διάθεση 

προσαρμογής των ωφελούμενων αποτελεί  επιπλέον η συστηματική απάντηση περί 

αποδοχής θέσεως εργασίας που δεν πληροί το σύνολο των απαιτήσεων που θέτουν 

ως δυνητικά εργαζόμενοι. 

7.4 Συμπεράσματα Αποδοτικότητας ΠΑΝ 

Η αποδοτικότητα των παρεμβάσεων της ΠΑΝ κατά την παρούσα αξιολόγηση αφορά 

σε δράσεις που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε είναι εν εξελίξει. Σε σχέση με την 

προηγούμενη περίοδο αξιολόγησης, η όποια αναφορά σε όρους αποδοτικότητας 

συνίσταται σε επίπεδο σχεδιασμού των Πράξεων, όπου και στις δύο περιόδους 

αξιολόγησης το μοναδιαίο κόστος είτε είναι χαμηλότερο, είτε κυμαίνεται μεταξύ 

των τιμών που έχουν τεθεί σε επίπεδο σχεδιασμού της επενδυτικής δραστηριότητας 

8ii – ΠΑΝ για τους δείκτες Τ4844 (συμμετέχοντες έως 24 ετών) και Τ4845 

(συμμετέχοντες 25-29 ετών). 

Σημαντική διάσταση για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της Πράξης αποτελεί ο 

βαθμός επίτευξης του δείκτη εκροών, ήτοι ο αριθμός των ωφελουμένων που 

συμμετείχαν στις Δράσεις σε σύγκριση με τους αρχικά ορισθέντες ως στόχο. Όσον 

αφορά στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5000084, η οποία είναι ολοκληρωμένη, κατά την 

περίοδο αξιολόγησης ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται σε 50%. Αξιολογώντας τις 

δράσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη, διαπιστώνεται ότι στις περισσότερες των 

περιπτώσεων κατά την περίοδο αναφοράς της παρούσας αξιολόγησης ο βαθμός 

επίτευξης του δείκτη εκροών βρίσκεται μεταξύ 39% - 42%, αρκετά ικανοποιητικό 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης για τις ίδιες 

δράσεις εκτιμάται το μοναδιαίο κόστος ανά εκπαιδευτικό επίπεδο. Το υψηλότερο 

μοναδιαίο κόστος ανά ωφελούμενο παρουσιάζεται στους Απόφοιτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ, ενώ 

το χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος διαμορφώνεται στην κατηγορία ωφελουμένων 

«απόφοιτοι γυμνασίου ή ΣΔΕ», όπου με βάση το εξεταζόμενο κριτήριο αποτελεί και 

την πιο αποδοτική κατηγορία. Σημειώνεται ότι παρόμοια αποτελέσματα 

προέκυπταν κατά την προηγούμενη αξιολογική περίοδο όπου οι απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζαν χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος.  

Σε όρους αποδοτικότητας διατιθέμενων πόρων συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι 

δράσεις της ΠΑΝ που υλοποιούνται από το ΕΠ έχουν συμβάλλει στην επίτευξη του 

απώτερου στόχου της ΠΑΝ περί «Βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων 

(ΠΑΝ) σχετικά περιορισμένα το χρονικό διάστημα αμέσως μετά από την 

ολοκλήρωση του Προγράμματος και αρκετά υψηλότερα σε βραχυ - μέσοπρόθεσμο 
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ορίζοντα (που συμπίπτει με τη χρονική στιγμή διεξαγωγής της έρευνας). Μάλιστα, 

πιο αποδοτικές σε όρους αποδοτικότητας των πόρων είναι οι δράσεις που 

συνδέονται με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, ως επίσης δράσεις σε 

εξειδικευμένους κλάδους που συνδέονται με τις στρατηγικές της έξυπνης 

εξειδίκευσης και πολύ περισσότερο όταν οι εν λόγω δράσεις συνδέονται με την 

τοπική αγορά εργασίας, έχοντας διαγνώσει τις πραγματικές ανάγκες και 

προβλήματα. Συμπληρωματικά, σύμφωνα με τα πορίσματα της προηγούμενης 

αξιολογικής περιόδου, το μοναδιαίο κόστος των παρεμβάσεων της ΠΑΝ κυμαίνεται 

σε παρόμοια χαμηλά επίπεδα με αντίστοιχες παρεμβάσεις που αφορούν στην ίδια 

ηλικιακή ομάδα. 

7.5  Συμπεράσματα Επιπτώσεων ΠΑΝ 

Η περίοδος σχεδιασμού και υλοποίησης της ΠΑΝ 2014-2015, παρουσίασε την 

καινοτομία της  επιταγής κατάρτισης με τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής 

παρόχου κατάρτισης από τον ωφελούμενο, ως εθνική καινοτομία σε συνέχεια 

ανάλογων ευρωπαϊκών πρακτικών και ως μορφική και διαρθρωτική αλλαγή.  

Σύμφωνα με την ενδιάμεση κοινοτική αξιολόγηση, η Ελλάδα παραμένει μία χώρα 

περιορισμένης μεταρρύθμισης στα θέματα Νεολαίας και κατά το μεγαλύτερο μέρος 

της περιόδου, οι σχετιζόμενες πολιτικές δεν φάνηκαν να επηρεάζονται. Είναι 

σημαντικό στοιχείο πάντως ότι νέα κείμενα πολιτικής (Επικαιροποιημένο εθνικό 

σχέδιο Εγγύησης για τη Νεολαία, Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την 

ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία ‘17—‘27») τα οποία υιοθετήθηκαν και 

εισήχθησαν το 2018, περιλαμβάνουν την ΠΑΝ ως σημαντικό άξονα υλοποίησης 

είναι εκ των πραγμάτων προσανατολισμένα προς την κατεύθυνση της. 

 

7.6 Αξιολογικές Παρατηρήσεις ΠΑΝ για το Σύνολο της Προγραμματικής 

Περιόδου 

Ο βαθμός ικανοποίησης από την υλοποίησή της ΠΑΝ κρίνεται συνδυαστικά τόσο 

από τον σχεδιασμό, όσο και από την υλοποίηση και τελικά τον βαθμό επίτευξης των 

σχετικών στόχων, ώστε αφενός η αξιολόγηση να θεωρείται επαρκής και 

στοιχειοθετημένη, αλλά και ο σχεδιασμός των επόμενων δράσεων να είναι πιο 

στοχευμένος και δυνητικά να αποδίδει μεγαλύτερο βαθμό επιτυχίας των ποσοτικών 

και ποιοτικών του στόχων. 

Σύμφωνα με το Μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης του έργου, αυτό αναλύεται 

μέσω συνδυασμένης πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας προκειμένου να 

διερευνηθεί ο βαθμός επίτευξης του γενικού στόχου της ΠΑΝ ο οποίος μεταξύ 

άλλων αφορά κυρίως την βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας «όσων δεν 

συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την απασχόληση ή κατάρτιση (ΕΑΕΚ), και των 

ειδικών στόχων που αφορούν στην ποιότητα προσφοράς εργασίας που λαμβάνουν 
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οι συμμετέχοντες στην ΠΑΝ, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που βρίσκονται 

σε μειονεκτική θέση εκείνων που προέρχονται από περιθωριοποιημένες ομάδες και 

εκείνων που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση χωρίς προσόντα, στην πρόοδο στη 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση την ανεύρεση βιώσιμων και αξιοπρεπών θέσεων 

απασχόλησης ή ένταξη στη μαθητεία ή ποιοτική πρακτική άσκηση.  

Το σημείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής σε ότι αφορά την αξιολόγηση των 

Δράσεων της ΠΑΝ, αφορά κυρίως τον κίνδυνο υποτροπής των δυνητικά 

εργαζομένων σε καθεστώς ανεργίας. Στο σημείο αυτό, πρόσθετες ενεργητικές 

πολιτικές για την απασχόληση θα μπορούσαν να συμβάλλουν ώστε να παγιωθεί η 

εργασία των νέων σε θέσεις που θα προσφέρουν ικανοποιητικά επίπεδα βιώσιμης 

ή μόνιμης απασχόλησης με αντίστοιχα ικανοποιητικά επίπεδα αμοιβών. Η επιδίωξη 

αυτή, η οποία αποτελεί και τον απώτερο στόχο των αξιολογούμενων δράσεων είναι 

η ανάπτυξη περαιτέρω στοχευμένων δράσεων απασχόλησης, η έμφαση στην 

πρακτική άσκηση και η παράλληλη ενίσχυση της πλευράς της ζήτησης ώστε να 

διευκολυνθεί η απασχόληση σε όλα της τα στάδια (εισαγωγή, προσαρμογή, 

ανάπτυξη και ωρίμανση). Η γενικότερη βελτίωση του μακροοικονομικού 

περιβάλλοντος δύναται να αποτελέσει τον καλύτερο σύμμαχο προς την κατεύθυνση 

αυτή, αιτιολογώντας πλήρως την θετική συσχέτιση απασχόλησης – οικονομίας – 

βιώσιμης ανάπτυξης.      

Δύο παράμετροι που κρίνονται κρίσιμες ως προς την αξιολόγηση είναι το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων και ο χρόνος λήψης προτάσεων 

απασχόλησης. Σε γενικές γραμμές, το επίπεδο εκπαίδευσης κρίνεται σχετικά 

χαμηλό με την πολυπληθέστερη ομάδα να βρίσκεται στην κατηγορία των 

απόφοιτων Λυκείου με σημαντικά χαμηλή προϋπηρεσία μέχρι την είσοδό τους στις 

σχετικές δράσεις. Το χαρακτηριστικό αυτό δικαιολογεί εν μέρει από μόνο του την 

προτιμησιακή προσαρμογή των επιχειρήσεων που ζητούν να απασχολήσουν 

προσωπικό σε κατάσταση υψηλής ανεργίας. Όπως είναι φυσικό, προτιμώνται 

ωφελούμενοι προγραμμάτων με τα υψηλότερα των προσόντων και της σχετικής 

προϋπηρεσίας, ώστε να μειωθεί το κόστος αρχικής προσαρμογής των 

νεοεισερχομένων στην εργασία. 

Παράλληλα, ο χρόνος λήψης της προσφοράς εργασίας αποτελεί άλλη μια σταθερή 

αναφορά που ερμηνεύει προτάσεις των ωφελουμένων για στοχευμένη πρακτική 

άσκηση, αλλά και την ευρεία αποδοχή των Πράξεων. Οι περισσότεροι ωφελούμενοι 

που λαμβάνουν προσφορά εργασίας βρίσκονται χρονικά κοντά στον χρόνο 

παρακολούθησης των δράσεων (λίγο μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων), 

κάτι που σε συνάρτηση με ανάλογα ευρήματα της πρώτης αξιολόγησης, οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι παράλληλα με τα τυπικά και επαγγελματικά προσόντα των 

απασχολούμενων, βασική προστιθέμενη αξία για τους συμμετέχοντες αποτελεί η 

επαφή με την αγορά εργασίας. 

Σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα των δράσεων της ΠΑΝ, αξιολογήθηκαν οι 

δράσεις με την έννοια της επίτευξης των οικονομικών και γενικότερα ποσοτικών 

δεικτών για κάθε μία και στο σύνολό τους. Ο έλεγχος του κόστους των δράσεων σε 
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σχέση με την αποτελεσματικότητά τους και η επίτευξη των δεικτών που είχαν τεθεί 

αρχικά, αποτέλεσαν την βάση τόσο για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση, όσο και για 

τις ανάγκες του ανασχεδιασμού των δράσεων που αν μη τι άλλο προσφέρουν 

σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο γνώσης, 

δεξιότητας και εμπειρίας, παραγόντων ικανών και αναγκαίων προκειμένου η χώρα 

να εξέλθει σταδιακά σε μακροοικονομική σταθερότητα, βιώσιμη απασχόληση και 

να βελτιώσει τους οικονομικούς και κοινωνικούς της δείκτες. 

Στο παραδοτέο εξετάστηκε η αποδοτικότητα των Δράσεων της ΠΑΝ ως προς τη 

σχέση των εκροών της πράξης με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό στη βάση 

προσδιορισμού του μοναδιαίου κόστους ανά ωφελούμενο από την υλοποίηση της 

κατά περίπτωση Δράσης. Στην ανάλυση αποτελεσματικότητας των δράσεων, 

διαπιστώνεται ότι σε σχέση με την προγραμματική περίοδο υφίσταται απόκλιση 

μεταξύ του προγραμματισθέντος και του υλοποιηθέντος μοναδιαίου κόστους.  

Σημαντική διάσταση για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των Δράσεων της ΠΑΝ 

αποτέλεσε ο βαθμός επίτευξης του δείκτη εκροών, ήτοι ο αριθμός των 

ωφελουμένων που συμμετείχαν στις Δράσεις σε σύγκριση με τους αρχικά 

ορισθέντες ως στόχο. Στις περισσότερες των περιπτώσεων κατά την περίοδο 

αναφοράς της παρούσας αξιολόγησης βρίσκεται μεταξύ 39% - 42%. Η πιο 

αποδοτική δράση (ποσοστό επίτευξης του αρχικού στόχου 93%) είναι η Δράση με 

Κωδικό ΟΠΣ 5007856 (Δράσεις Κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής με 

στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες 

του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics). 

Σε ότι αφορά την αποδοτικότητα των Δράσεων ΠΑΝ, ανάλυση, το μοναδιαίο κόστος 

κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με το αρχικά προϋπολογισθέν. Ωστόσο, 

αναλύοντας τις Δράσεις σε όρους αποδοτικότητας πόρων διαπιστώνεται ότι το 

κόστος των Δράσεων ΠΑΝ στην Ελλάδα, έχει συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου 

της τοποθέτησης ανέργων νέων και κυρίως ΕΑΕΚ στην αγορά εργασίας σχετικά 

περιορισμένα το χρονικό διάστημα αμέσως μετά από την ολοκλήρωση του 

Προγράμματος και αρκετά υψηλότερα σε βραχυ - μέσοπρόθεσμο ορίζοντα (που 

συμπίπτει με τη χρονική στιγμή διεξαγωγής της έρευνας). Μάλιστα, πιο αποδοτικές 

σε όρους αποδοτικότητας των πόρων είναι οι δράσεις που συνδέονται με την 

απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, ως επίσης δράσεις σε εξειδικευμένους κλάδους 

που συνδέονται με τις στρατηγικές της έξυπνης εξειδίκευσης και πολύ περισσότερο 

όταν οι εν λόγω δράσεις συνδέονται με την τοπική αγορά εργασίας, έχοντας 

διαγνώσει τις πραγματικές ανάγκες και προβλήματα. 

Συμπερασματικά, ως προς την αποτελεσματικότητα και οικονομική αποδοτικότητα 

των δράσεων, παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό, γεγονός που 

δημιουργεί το ζήτημα του ορθότερου και πιο ορθολογικού σχεδιασμού των 

δράσεων, ιδίως δε αν αυτές αξιολογούνται στην βάση ποιοτικών αλλά και 
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ποσοτικών κριτηρίων.  

Υπό την έννοια αυτή, το παραδοτέο στο σύνολό του μπορεί να αποτελέσει οδηγό 

όχι μόνο για την καταγραφή των συμπερασμάτων από την υλοποίηση των δράσεων, 

αλλά και benchmark για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μελλοντικών αντίστοιχων 

πρωτοβουλιών.            
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πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 

18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων, με έμφαση στον 

πρωτογενή τομέα της παραγωγής» με Κωδικό ΟΠΣ 5007852 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Αθήνα, 

14/07/2017. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ 

ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ", (2017), Ένταξη της Πράξης «Δράσεις κατάρτισης, 

πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον 

τομέα του λιανικού εμπορίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5007886 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Αθήνα, 

10/7/2017. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ 

ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ", (2017), Ένταξη της Πράξης «ΣΕΠΕ - Κατάρτιση, 

Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων Άνεργων Νέων 

18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» 

με Κωδικό ΟΠΣ 5007859 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Αθήνα, 19/7/2017. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ 

ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ", (2017), Ένταξη της Πράξης «Δράσεις Κατάρτισης, 

Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για Άνεργους Νέους 18-24 ετών στον τομέα 

της εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics» με Κωδικό ΟΠΣ 5007947 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-

2020», Αθήνα, 21/7/2017. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ 

ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ", (2017), Ένταξη της Πράξης «Δράσεις κατάρτισης, 

πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα 

του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ 

5007944 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Αθήνα, 21/7/2017. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ 

ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ", (2017), Ένταξη της Πράξης «ΕΕΔΕ - Κατάρτιση, 

πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 

18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics » με Κωδικό 

ΟΠΣ 5007856 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Αθήνα, 21/7/2017. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ 
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ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ", (2018), Ένταξη της Πράξης «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 

5023650 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Αθήνα, 10/7/2018. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ 

ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ", (2017), Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» ο οποίος Συγχρηματοδοτείται από το Πρωτοβουλία για την 

Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/YEI) με τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για 

άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής 

Οικονομίας», Αθήνα, 07/04/2017. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ 

ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ", (2017), Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» ο οποίος Συγχρηματοδοτείται από το Πρωτοβουλία για την 

Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/YEI) με τίτλο «Προώθηση στην απασχόληση των νέων 18-24 

και 25-29 ετών μέσω μείγματος προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης», 

Αθήνα, 7/7/2017. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ 

ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ", (2017), Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» ο οποίος Συγχρηματοδοτείται από το Πρωτοβουλία για την 

Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/YEI) με τίτλο «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ», Αθήνα, 1/11/2017. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», (2015), Πρόσκληση για την Υποβολή 

Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση» Άξονας Προτεραιότητας 3 που Συγχρηματοδοτείται από την 

Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 15-24 ΕΤΩΝ» Αθήνα, 16/10/2015. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», (2015), Πρόσκληση για την Υποβολή 

Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

Και Δια Βίου Μάθηση» Άξονας Προτεραιότητας 3 που Συγχρηματοδοτείται από την 

Πρωτοβουλία Για Την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 

ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», Αθήνα, 20/10/2015. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», (2015), Πρόσκληση για την Υποβολή 

Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση» Άξονας Προτεραιότητας 3 που Συγχρηματοδοτείται από την Παν με 

τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», Αθήνα, 04/11/2015. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», (2015), Πρόσκληση για την Υποβολή 

Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση» Άξονας Προτεραιότητας 3 που Συγχρηματοδοτείται από την Παν με 

τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», Αθήνα, 04/11/2015. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ", (2016), Ένταξη της Πράξης «Πρόγραμμα 

Μαθητείας στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ για νέους 15-24» με Κωδικό ΟΠΣ 5000117 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-

2020», Αθήνα,  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ", (2016),  Ένταξη της Πράξης «Επιταγή 

εισόδου για Νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για 

απόκτηση εργασιακής εμπειρίας » με Κωδικό ΟΠΣ 5000084 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Αθήνα, 

26/02/2016.  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ", (2016), Τροποποίηση της Πράξης 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000240 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Αθήνα, 

24/8/2016. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ", (2015), Ένταξη της Πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000240 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, Αθήνα, 23/12/2015. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ", (2015), Ένταξη της Πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ 
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ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000246 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Αθήνα, 

23/12/2015. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ", (2016), Τροποποίηση της Πράξης 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000246 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Αθήνα, 

24/8/2016. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ", (2016), Ένταξη της Πράξης «Πρόγραμμα 

Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για νέους 18-24 ετών» με Κωδικό ΟΠΣ 5000585 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 2014-2020», Αθήνα, 31/05/2016. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ", (2016), Ένταξη της Πράξης «ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 25-29 ΕΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000618 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 2014-2020», Αθήνα, 31/05/2016. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ", (2016), Πρόσκληση για την Υποβολή 

Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» ο οποίος Συγχρηματοδοτείται από την ΠΑΝ με 

τίτλο «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους 18-24 ετών», Αθήνα, 

22/02/2016. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ", (2016), Πρόσκληση για την Υποβολή 

Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» ο οποίος Συγχρηματοδοτείται από την ΠΑΝ με 

τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 25-29 ΕΤΩΝ», Αθήνα, 

22/02/2016. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Ετήσια και τελική έκθεση 

υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α (2017) 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 30/05/2018. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Ετήσια και τελική έκθεση 

υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α (2015) 
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Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 31/05/2016. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Ετήσια και τελική έκθεση 

υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α (2016) 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 28/06/2017. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (2018), Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την ενδυνάμωση 

των Νέων «Νεολαία ‘17—‘27», http://www.neagenia.gr/neolaia17-27/  
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